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Anotace 

Otázka ochrany životního prostředí je v současné době aktuální téma snad 

ve všech sférách společnosti, průmyslu, vědě i politice. Společný cíl je snížit 

produkci všech druhů odpadů.  

Ve své práci jsem se zaměřila na problematiku komunálního odpadu, 

konkrétně hospodaření s komunálním odpadem na území města Chomutova. 

V jednotlivých kapitolách diplomové práce jsou uvedena ekonomická hlediska 

a ukazatele hospodaření s odpadem u společnosti Technické služby města 

Chomutova. 

Cílem mé diplomové práce je provést ekonomickou analýzu současného 

stavu sběru a likvidace komunálního odpadu dané společnosti a navrhnout 

případnou optimalizaci. 

 

Klíčová slova: komunální odpad, tříděný sběr, recyklace, kompostování, 

skládkování. 

 

Summary 

     The question of environment is today very actual topic in all branches of 

community, industry, science as well as politics. The common target - the 

quantities of waste must be reduced. 

     In my dissertation I concentrate on the problems with communal waste, 

concretely on communal waste managment in area of Chomutov. In various 

chapter of  my dissertation I occupy with economic point of view and index of 

management by the company Technical servises of Chomutov. 

     My dissetation aids to do the economic analysis of present state of salvage and 

disposal of communal waste by the company and sauggest the possible 

optimalization. 
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1. Úvod 

Odpadové hospodářství v uplynulém období prodělalo raketový start 

ve všech svých oblastech. Ve druhé polovině roku 1991 začala platit legislativa 

odpadového hospodářství, tj. zákon o odpadech, zákon o státní správě 

v odpadovém hospodářství, Katalog odpadů, nařízení vlády o evidenci odpadů 

apod. V průběhu roku 1992 pak byla doplněna o poslední zákon a to poplatkový, 

zároveň byl vydán zbytek prováděcích vyhlášek ve formě nařízení vlády. 

Současně začala vznikat řada podnikatelských aktivit v oblasti nakládání s odpady 

a problematika odpadů se dostávala do širšího podvědomí veřejnosti.  

Moderní vyspělá industrializovaná společnost se stále ve větší míře potýká 

s obecným problémem odpadů, zejména nakládání s nimi. Komunální 

i průmyslové odpady jsou produkovány v čím dál větším množství a vedle zásadní 

otázky celkového objemu odpadů narůstá ještě rychleji vážný problém jejich vlivu 

na životní prostředí.  

Problematika komunálních odpadů a nakládání s nimi je svým charakterem 

specifickou oblastí odpadového hospodářství a zasahuje především 

do hospodaření obcí. Komunální odpad je odlišný svými fyzikálními i chemickými 

vlastnostmi, složením i místem vzniku od odpadů vznikajících v jiných oblastech 

činností. Řešení odstraňování odpadů není jednoduchou záležitostí a je 

předmětem systémového řešení v souvislosti koncepčních řešení jednotlivých 

oblastí či regionů. [4] 

Odpady představují nejčastější a nejsledovanější „vedlejší produkt“ lidské 

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

produktem prakticky všech obyvatel. Kvůli svým specifickým vlastnostem 

a různému riziku ohrožení našeho životního prostředí vyžaduje každý tok odpadů 

specifické nakládání. Základní pravidla pro nakládání s odpady jsou stanoveny 

zákonem o odpadech a jeho prováděcími právními předpisy. Cíle pro různé 

způsoby nakládání s odpady a optimální způsoby pro jejich dosažení jsou 

stanoveny Plánem odpadového hospodářství České republiky na roky 2003-2013, 

který byl v souladu se zákonem o odpadech vydán formou nařízení vlády. Jeho 

plnění je každoročně vyhodnocováno prostřednictvím Hodnotící zprávy, která je 
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zveřejňována na stránkách ministerstva. S Plánem odpadového hospodářství ČR 

musí být v souladu také plány odpadového hospodářství krajů a plány 

odpadového hospodářství původců odpadů v celé ČR. [3] 

Česká republika každoročně produkuje asi 4,4 milionů tun komunálního 

odpadu. Největší část - bezmála polovinu - tvoří tzv. biologicky rozložitelný odpad, 

především kuchyňské zbytky a listí či tráva. Ostatní je hlavně papír, plasty, sklo 

a kovy.  

Komunální odpad tvoří pouze 15 % veškerých odpadů v České republice. 

Ale pokud se díváme na věc z hlediska spotřeby přírodních zdrojů, pohled se 

změní. Poměr mezi objemem konečného odpadu a množstvím surovin, ze kterých 

pochází, je daleko větší u komunálního než třeba u průmyslového, zemědělského 

nebo důlního odpadu. Obsahuje totiž propracované výrobky, ve kterých je více 

původního materiálu. Na každý kilogram vyrobeného - a posléze vyhozeného -

 hliníku připadají čtyři kila těžebních odpadů a ještě další vznikají při tovární 

výrobě zboží.  

Většina komunálního odpadu proudí na skládky nebo se spaluje. Recyklace 

a kompostování - takzvané materiálové využití - činí necelých 16 %. Miliony tun 

kvalitních surovin tak zbytečně končí v popelnici.  

Přitom v sousedním Rakousku a Německu už materiálově využívají kolem 

50 % komunálního odpadu, ve vlámské části Belgie dokonce přes 70 %. 

Slovenské město Palárikovo dosahuje 75% míry recyklace a kompostování.  

Hlavní příčinou nízkého využívání odpadů jsou špatné recyklační služby. 

Popelnice stojí před každým domem, ale k barevným kontejnerům na tříděný 

odpad to průměrná česká domácnost má 140 metrů daleko.  

V příštích letech bude skládkování rapidně klesat. Vyžaduje to evropská 

směrnice, podle které se skládkování biologicky rozložitelného komunálního 

odpadu musí v letech 1995 až 2020 snížit o 65 %. Při hnití na skládkách totiž 

vzniká metan, silný skleníkový plyn. Stejně tak legislativa EU požaduje, aby kleslo 

skládkování papírových, plastových, skleněných i kovových obalů.  

Stát stojí před volbou: buď skládky nahradit tříděním, kompostováním nebo 

také recyklací, či spalovnami. [5] 
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Využívání odpadů a jejich recyklace je základním principem evropských 

směrnic o odpadech, obalech a vybraných druzích výrobků. V hierarchii 

integrovaného systému je materiálové využití včetně kompostování 

upřednostňovanou variantou nakládání s odpady. Spolu se snižováním použití 

přírodních zdrojů a prevencí vzniku odpadů snižuje množství odpadů určených ke 

konečnému odstranění. Kupříkladu každá tuna recyklovaného železa nebo hliníku 

nejenom, že nahradí materiál, který by musel být vytěžen, ale také zabrání vzniku 

několika „skrytých“ tun materiálu, spojených s těžbou a zpracováním těchto kovů. 

Recyklace navíc vyžaduje jen zlomek energie, potřebné k produkování těchto 

kovů z primární rudy, např. u hliníku ušetříme 75 % energie, u plastu 80 % 

a u papíru 64 % energie.  

Ovšem jak dokazují přibývající studie o životním cyklu výrobků a posléze 

z nich vzniklých odpadů, je velmi diskutabilní, zda používané recyklační postupy 

nezatěžují životní prostředí více než samotné prosté skládkování odpadů. Proto je 

třeba dívat se na recyklaci odpadů zejména jako na proces, který je výhodný 

z ekonomického hlediska, tzn., že představuje úsporu energie oproti používání 

primárních zdrojů apod. 

Ekonomické procesy však ztěžuje postavení odpadu jako sekundární 

vstupní suroviny. Ta nemá statut výrobků nebo materiálů pro výrobu, jako je tomu 

u primárních surovin. Je deklarována jako odpad a princip povinnosti původce 

za svoje odpady zaplatit je v některých případech uplatňován v neprospěch 

samotného využití odpadů (např. energetické využívání směsných odpadů - 

vyrobená energie nemá stejnou prodejní cenu jako energie vyrobená z fosilních 

paliv). Chápání zhodnoceného a upraveného odpadu jako výrobku nebo materiálu 

k výrobě je podmínkou pro trvale udržitelné hospodaření s odpady. Rozšířená 

odpovědnost výrobce za výrobek po ukončení jeho životnosti je stále častěji 

používaným principem.  

Právě poptávka na trhu druhotných surovin je hlavním a určujícím faktorem 

odděleného sběru a následné úpravy odpadů za účelem jejich zhodnocení 

a umístitelnosti na trhu. [1] 
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2. Vznik odpadu a jeho odstra ňování na území m ěsta 

Chomutova 

2.1 Vznik komunálního odpadu  

Podle současného zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, je komunálním odpadem 

veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a je uveden 

jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu s výjimkou odpadů 

vznikajících u právnických osob, nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 

Prováděcím právním předpisem je vyhláška Ministerstva životního prostředí 

č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. Za původce odpadů se podle 

zákona nepovažují fyzické osoby, při jejichž činnosti odpady vznikají, ale sama 

obec, na jejímž území vznikají. Obec se stává původcem odpadů v okamžiku, kdy 

fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném a současně se obec stává 

i vlastníkem odpadů. [4] 

Členění tuhého komunálního odpadu podle funkčních složek sídla:  

• z bydlení - domovní odpad, 

• z občanského vybavení,  

• ze zeleně a rekreace,  

• z místního průmyslu služeb,  

• z technického vybavení,  

• z ostatních provozů sídla,  

• z dopravy. 

Do komunální sféry odpadů patří také odpady získané odděleným sběrem, 

ostatní odpad z obcí, ale také např. autovraky.  

Složení komunálního odpadu se liší podle typu zástavby, ročního období 

a podle typu sídla, v němž je produkován. V lokalitách s vyšší hustotou obyvatel, 

je větší procento vytříděného odpadu (sklo, papír, plast) z celkového množství 

komunálního odpadu. Výrazný procentuální podíl ve složení KO má také 

bioodpad. 
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Komunální odpad obsahuje například papír, plasty, zbytky potravin, popel, 

zahradní zbytky, textil, kovy, sklo, gumu apod. Příklad struktury komunálního 

odpadu je zobrazen v tabulce č. 1. 

 

Tab. č. 1 Skladba komunálního odpadu v procentech hmotnosti na obyvatele ČR. 

Druh složek % obsah 
Kuchyňský odpad 39,0 
Papír 21,1 
Sklo 9,7 
Plasty 10,8 
Kov 6,0 
Textil 3,9 
Ostatní 9,5 
CELKEM  100 

Zdroj: MŽP. 

  

 

Složení KO v sídlištní zástavb ě
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Graf. č. 1 Složení KO velkých měst – sídliště. 

Zdroj: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. -  CeHO. 

 

Složení odpadu znázorněné v grafech č. 1 a č. 2 poukazuje na velké 

množství separovatelného odpadu ve městech. Rozdílné podíly druhů odpadů 
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jsou odrazem typu zástavby a aktuálních možností odpad třídit. Značně odlišné 

složení komunálního odpadu je na vesnicích. Vzhledem k převažujícímu vytápění 

objektů tuhými palivy, je procento podílu jemného odpadu vyšší než 50%. 

 

Složení KO ve smíšené zástavb ě
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Graf. č. 2 Složení KO ve smíšené zástavbě. 

Zdroj: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. - CeHO. 

Tuhý domovní odpad jako součást tuhého komunálního odpadu je 

nehomogenní směs mnoha látek a věcí, které již ztratily svou původní hodnotu. 

Tuhý domovní odpad co do objemu je větším problémem na sídlištích velkých 

měst než v menších sídelních lokalitách. V domovním odpadu se vyskytuje celá 

škála odpadů, které vznikají různou činností fyzických osob a odpady mohou být 

klasifikovány jako - nebezpečné odpady. [4] 

V komunálním odpadu se vyskytují nebezpečné odpady v daleko menší 

míře než v průmyslové sféře, nicméně nejsou o nic menší hrozbou pro poškození 

životního prostředí.  

Základní typy nebezpečných odpadů, které se mohou v komunálních 

odpadech vyskytovat:  

• odpady z drobných výrob odpovídající svým charakterem odpadům z výrobní 

sféry,  
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• odpady s obsahem těžkých kovů (použité galvanické články a suché baterie, 

použité výbojky a zářivky, rozbité rtuťové teploměry),  

• předměty a obaly z chlórovaných plastů, znečištěné zbytky původních obalů,  

• zbytky syntetických barev, ředidel a rozpouštědel,  

• odpady z provozu osobních automobilů (vyjeté oleje a znečištěné olejové filtry, 

vyčerpané nemrznoucí náplně a brzdové kapaliny, poškozené olověné 

akumulátory včetně elektrolytu),  

• nepoužité a staré léky,  

• odpady ze zdravotnických zařízení s obsahem choroboplodných zárodků, 

• zbytky agrochemikálií z drobného prodeje včetně obalů po nich,  

• stará a poškozená chladící technika (ledničky a mrazničky s náplní fluorových 

sloučenin),  

• nepotřebná a stará spotřební elektronika,  

• podíly z třídění tuhého komunálního odpadu, mající charakter nebezpečných 

odpadů,  

• uhynulá drobná domácí zvířata. [4] 

Komunální odpad tvoří z celkového množství odpadu včetně skrývek 

z povrchové těžby uhlí, jen asi 0,8 % (4 mil. tun ročně). Svým složením je však 

neméně závažným, než ostatní odpady. Setkáváme se s ním přímo na každém 

kroku našeho života, především v domácnosti. V průměru na každého obyvatele 

České republiky připadá asi 260 kg komunálního odpadu ročně, ve větších 

městech je tato hodnota větší a dosahuje 350 – 450 kg se stále stoupající 

tendencí. V grafu č. 3 je zobrazen meziroční vývoj produkce komunálního odpadu 

v ČR. Pokud pomineme odpady z těžby uhlí a nerostných surovin, pak objem 

produkce komunálních odpadů se pohybuje kolem 10 %. Komunální odpad ze 

sídel je tedy odpad vznikající v domácnostech, to je tzv. tuhý domovní odpad 

a v ostatních provozech města či sídla. Ze 70 % svého výskytu je organizovaně 

a pravidelně svážen k dalšímu využití a zneškodnění. V České republice se 

nesleduje odděleně domovní odpad a komunální odpad. [4] 
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Graf č. 3 Produkce komunálních odpadů v České republice za roky 2003 až 2007. 

Zdroj: www.czso.cz. 

2.2 Plán odpadového hospodá řství 

Plán odpadového hospodářství ČR byl vydán jako nařízení vlády 

č. 197/2003 Sb. a jeho platnost se stanoví na dobu 10 let. Mezi strategické cíle 

závazné části patří snižování měrné produkce odpadů nezávisle na ekonomickém 

růstu, využívání odpadů jako náhrady přírodních surovin, vytváření jednotné 

a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady, podpora odděleného sběru 

a materiálového využití u všech skupin odpadů, podpora trhu s recyklovanými 

výrobky a zaměření na zpracování komunálních bioodpadů v kompostárnách, 

v zařízeních pro anaerobní rozklad a v zařízeních pro mechanicko-biologickou 

úpravu bioodpadu. [6] 
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Tab. č. 2  Srovnání některých indikátorů stavu odpadového hospodářství v ČR a EU. 

EU ČR 
Indikátor 

průměr max.  min.  1997 2005 

Produkce komunálního odpadu 

(kg/obyv./rok) 
455 580 310 320 340 

% recyklovaného/kompostovaného 

odpadu 
19,8 38 7 1 25 

% spalovaného odpadu 23,4 54 2 3 5 

% skládkovaného odpadu 62,3 94 22 96 65 

Množství recyklovaného papíru (%) 42,9 77 12 36 50 

Množství recyklovaného skla (%) 55,5 81 20 27,4 60 

Množství pr ůmysl.odpadu ze 

zpracovatel. sektoru (kg/1000 USD 

HDP) 

68,6 160 10 410 120 

Produkce nebezpe č. odpadu na 

jednotku HDP (kg/1000 USD HDP) 
5,9 15,7 1,9 22,3 10 

Zdroj: [6]. 

Z porovnání jednotlivých indikátorů v tabulce č. 2 vyplývá, že produkce 

komunálního odpadu v ČR je nižší než průměr EU. Tato produkce zpravidla 

koreluje s růstem HDP, respektive životní úrovně obyvatel. Znepokojující je nízké 

využívání odpadů v České republice, a to jak látkové, tak i energetické. 

Neobyčejně vysoká je v České republice produkce průmyslových a nebezpečných 

odpadů na jednotku HDP.  

Varující je vysoký podíl skládkovaných odpadů s ohledem na trendy 

a požadavky EU. Nízký podíl spalovaných odpadů v České republice je možno 

považovat spíše za výhodu, neboť poskytuje prostor novým technologiím 

šetrnějším k životnímu prostředí, jako je např. mechanicko - biologická úprava 

komunálních odpadů. [6] 
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Pro nakládání s komunálními odpady platí několik obecně platných zásad: 

1. Předcházení vzniku odpadu  

• administrativní a ekonomické nástroje v oblasti výroby, provozu a spotřeby 

obalů a obalových prostředků a nakládání s nimi, včetně odstraňování 

a využívání,  

• omezení výroby ekologicky nepříznivých výrobků,  

• péče o výrobek po celou dobu jeho životnosti (LCA cyklus),  

• výchova občanů.  

2. Oddělené shromažďování a sběr odpadu u zdroje jeho vzniku  

• separovaný sběr plastů, papíru, biologicky rozložitelného odpadu, 

vytříděných nebezpečných odpadů, obalů a zbytkového komunálního 

odpadu.  

3. Úprava a využívání vytříděných složek komunálních odpadů, získaných 

separovaným sběrem  

• materiálové využití v rámci druhotných surovin,  

• energetické využití především biologicky rozložitelných složek odpadu, 

nebo pro přímé spalování, popřípadě spoluspalování, jako obnovitelný zdroj 

energie.  

4. Skládkování nevyužitelných zbytků komunálních odpadů  

V zahraničí a postupně i u nás se prosazuje tzv. integrovaný systém 

nakládání s odpady. Jde o účelovou kombinaci shromažďování, třídění, 

překládání, využívání a zneškodňování odpadů ve vhodné oblasti - územním 

celku. K tomu je vhodné zpracovat oblastní koncepce nakládání s komunálním 

odpadem, které respektují všechny územní, technické, ekologické a společenské 

podmínky dané oblasti. [4] 

2.3 Technické služby m ěsta Chomutova 

Svoji historii začaly Technické služby v Chomutově psát v roce 1958 jako 

rozpočtová organizace s názvem Městská údržba. Zajišťovaly opravy místních 

komunikací, čištění města, údržbu veřejného osvětlení, staraly se o veřejnou zeleň 

i provoz veřejných WC. Právě subjekt Městská údržba pro bezúplatné služby se 
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stal základem budoucí organizace TECHNICKÝCH SLUŽEB. Až do roku 1993 

pracovaly jako rozpočtová organizace, od roku následujícího došlo ke změně 

právní formy na příspěvkovou. 

Vývoj činností byl provázen různými změnami ve struktuře činností. Z kdysi 

výchozích 5 - ti základních činností došlo k jejich rozšíření. Kromě některých 

dalších, jako je správa hřbitovů, městské tržnice nebo některých rekreačních 

zařízení, přibylo především hospodaření s odpady. Všechny činnosti zajišťují 

s potřebnou certifikací. Organizace v září roku 2005 též získala certifikát 

od autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. na sběr a svoz komunálního 

odpadu. Hlavním účelem, k němuž je organizace zřízena jsou činnosti vykonávané 

ve prospěch rozvoje území, potřeb města a jeho obyvatel, na základě rozhodnutí 

zřizovatele a hrazené plně nebo částečně z příspěvku zřizovatele. 

Hospoda ření s odpady 

 Technické služby města Chomutova zajišťují provoz čtyř sběrných dvorů 

pro sběr odpadů. Zde mohou obyvatelé zanechat: 

• papír, sklo, plasty, objemný odpad,  

• olověné akumulátory, NiCd akumulátory, alkalické články, 

• zářivky, výbojky,  

• nepoužitá cytostatika (léky),  

• zbytky spotřební chemie,  

• nádoby od barev, ředidel, olejů,  

• motorové a převodové oleje, olejové filtry, mastné hadry,  

• lednice, televize aj. zařízení,  

• pneumatiky,  

• tříděný odpad (papír, sklo, plasty),  

• psí exkrementy.  

Odpadové hospodá řství m ěsta Chomutova zahrnuje: 

• provoz sběrného dvora pro separované komunální odpady,  

• překladiště odpadů,  

• rekultivaci skládky TKO - příjem inertního odpadu, 

• recyklační depo stavebního a demoličního odpadu,  



Bc. Lenka Puschnerová: Ekonomické zhodnocení nakládání s odpady TSmCh. 

2009 
 

12 

• kompostárnu, 

• výdej ornice,  

• deponii pro dočasné uložení zemin a výkopů,  

• vážení vozidel a hmotnějších břemen-materiálu do 30 tun,  

• prodej průmyslového kompostu a štěpky-zemin ze zemníku,  

• prodej palivového dříví,  

• prodej drceného a nedrceného betonu,  

• úpravu substrátu.  

Koncepčně se po přijetí plánu odpadového hospodářství České republiky 

v roce 2003 začaly vytvářet systémy sběru, třídění a využívání odpadů 

na krajských úrovních. Konkrétně Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje 

je závazný cíl pro všechny obce v tomto kraji provozování na svém území systém 

odděleného sběru využitelných složek komunálních odpadů minimálně ve složení 

papír, plasty, sklo. Dále ukládá v časovém horizontu do roku 2010 podmínky 

a minimální množství jednotlivých komodit, které se za účelem snížení objemu 

komunálních odpadů ukládaných na skládky musí vyseparovat. [10] 

Cílem je zajištění důsledného třídění využitelných komunálních odpadů 

a jejich následné využití (přednostně materiálové), omezení množství 

neupravených komunálních odpadů odstraňovaných skládkováním. Dále by se 

měly naplnit cíle zákona o obalech v integrovaném systému nakládání 

s komunálními a obalovými odpady založeném na spolupráci s obcemi a měla by 

se zvýšit účast obyvatel na uvědomělém nakládání s komunálním odpadem 

a především s jeho využitelnými složkami. 

Tab. č. 3 Celkové množství KO sebraného TSmCh v letech 2003 až 2007. 

Produkce KO t/rok 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Celkem 16 327,11 17 171,31 19 060,98 20 205,03 20 842,60 

Kg / obyvatel 325,65 338,34 375,42 396,65 409,05 
Zdroj: TSmCh. 

Údaje v tabulce č. 3 vypovídají o množství komunálního odpadu sebraného 

na území města Chomutova. Vzrůstající produkce odpadů přepočtená 

na obyvatele za rok kopíruje stav celé ČR. 
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Graf č. 4 Vývoj produkce KO sebraného TSmCh v letech 2003 až 2007. 

Zdroj: TSmCh. 

Z grafu č. 4 je patrné, že vývoj produkce komunálního odpadu na území města 

Chomutova má stoupající tendenci. Tento jev je typický pro větší aglomerace 

měst, ale také opisuje vývoj produkce KO v České republice. 

2.3.1 Sběr a shromaž ďování tuhého komunálního odpadu  

Systémy sběru, třídění a využívání odpadů jsou velice obsáhlým tématem, 

které se liší podle velikosti obce, s přihlédnutím k jejímu umístění vzhledem 

ke zpracovatelským kapacitám a k finančním možnostem jejího rozpočtu.  

Sběr odpadu je souhrnné označení pro shromažďování odpadu k dalšímu 

nakládání s ním. Tato činnost obvykle předchází využívání, příp. zneškodňování 

odpadu.  

Nádoby pro separovaný sběr druhů odpadu jsou barevně rozlišeny:  

• modré na papír,  

• bílé na bílé sklo, 

• zelené na barevné sklo, 
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• žluté na plasty, 

• hnědé na odpad biologického původu, 

• šedé nebo černé na směsný odpad.  

Pro sběr a shromažďování objemných a nebezpečných odpadů 

z komunální sféry se v řadě obcí a měst budují tzv. sběrné dvory, kde se odpady 

oddělené shromažďují po určitou omezenou dobu, než se odpad předá přepravci, 

nebo zpracovateli daného druhu odpadu. Sběrné dvory slouží ke shromažďování 

nebezpečných odpadů od fyzických osob a drobných producentů v obci. V České 

republice je odděleně prováděn sběr starých léků, jejich shromažďováním byly 

pověřeny lékárny.  

TSmCh v současné době zajišťují provoz čtyř sběrných dvorů. Nejvíce 

využívané sběrné místo je součástí areálu Technických služeb města Chomutova. 

Využíváno je pro snadnou přístupnost z místní komunikace, součástí technického 

vybavení je portálový jeřáb. Plocha je odvodňována kanalizačním potrubím 

vybaveným lapákem ropných látek a dále směřující k ČOV. Odpady jsou zde 

shromažďovány v kontejnerech a speciálních nádobách a dále přepravovány 

k odstranění. Systém odděleného sběru nebezpečného odpadu je zobrazeno 

na obrázku č. 1. Další dvě sběrná místa slouží pro sběr nebezpečných i ostatních 

odpadů a jsou umístěna tak, aby byla minimalizována donášková vzdálenost 

pro občany. Jedno sběrné místo je umístěno v ul. Jiráskova, kde je smíšený typ 

zástavby a druhé je v části sídlištní aglomerace Kamenná.  Poslední sběrné místo 

je součástí bývalé skládky TKO na okraji města Chomutova, kde sanace 

a rekultivace započala již rokem 1996. Součástí sběrného dvora jsou stanoviště 

mobilních kontejnerů nebezpečného odpadu (viz obrázek č. 2). Rozmístění 

sběrných dvorů v Chomutově je zobrazeno v přílohách č. 1 – 4. 
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Obr. č. 1 Sklad nebezpečného odpadu, sběrný dvůr v areálu TSmCh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č. 2 Mobilní kontejner na nebezpečný odpad. 

Ve druhé polovině roku 1996 bylo TSmCh postupně vybudováno 

a vybaveno 90 stanovišť na sběr papíru a skla. Pro sběr byly nakoupeny nádoby 

o objemu 1,1 m3 se spodním i horním výsypem. Jednotlivá stanoviště byla 

koncipována pro 500 - 700 obyvatel. Zároveň s budováním stanovišť proběhla 

ve spolupráci s Městským úřadem informační kampaň. Informace o zahájení sběru 

byly zveřejněny na autobusových zastávkách a vozidlech MHD formou reklamních 

plakátů, také byly natištěny do každé domácnosti letáčky s následujícími 

informacemi pro občany:  
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• informace o systému sběru všech odpadů v obci, 

• informace o významu třídění, které vede ke snížení množství 

produkovaného TKO a tedy i snížení nákladů na skládkování odpadu, 

• seznámení s jednotlivými druhy nádob a odpady, které do nich lze odkládat. 

S výstavbou třídírny odpadů na území města v roce 2000 došlo 

k výraznému zlepšení podmínek na surovinovém trhu v oblasti sběru plastů, 

a proto bylo navrženo Radě města doplnění stávajících stanovišť o nádoby 

na sběr plastů. V říjnu 2000 byly na základě výběrového řízení zakoupeny sběrné 

nádoby o objemu 1,1 m3 s horním výsypem. Pro svoz této komodity byl zvolen 

stávající svozový mechanismus DAF1 s nástavbou 23m3 a lineárním stlačováním, 

což umožňuje svážet podstatně větší objemy než kontejnerové transportní vozidlo. 

Díky výrazné podpoře legislativy a začlenění obce do systému odměn 

autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., bylo v roce 2002 provedeno 

rozšíření stanovišť na separovaný odpad o 25 míst. V tomto roce bylo také 

provedeno vybudování sběrné sítě nádob na separovaný sběr ve školách všech 

typů na území města. Ve školských zařízeních je umístěno 134 nádob převážně 

na papír a plasty.  

V současné době je na území města Chomutova celkem 212 stanovišť 

na sběr tříděného odpadu (viz obrázek č. 3): 

• na papír 217 kontejnerů o obsahu 1 100 l – barva modrá, 

• na sklo 219 kontejnerů o obsahu 1 100 l – barva zelená nebo bílá, 

• na plast 233 kontejnerů o obsahu 1 100 l – barva žlutá. [7] 

                                                 
1 Nákladní vozidlo se zdvižným hydraulickým systémem. 



Bc. Lenka Puschnerová: Ekonomické zhodnocení nakládání s odpady TSmCh. 

2009 
 

17 

 

 

 

 

 

 

Obr.č. 3 Stanoviště kontejnerů na separovaný odpad. 

 

Tab. č. 4 Počet sběrných nádob na separovaný sběr v Ústeckém kraji v porovnání s městem 

Chomutov. 

 

Druh kontejneru papír sklo plast celkem 

počet obyvatel 
kraje na 1 
kontejner 

počet obyvatel 
Chomutova na 1 
kontejner 

Stav v roce 2003 2010 1130 2100 5240 158   
Min. požadavek v 
roce 2012       7100 117   

Chomutov 2008 217 219 233 669   76 
Zdroj: EKO-KOM, a.s., TSmCh. 

2.3.2 Využívání a odstra ňování komunálního odpadu  

Využívání tuhého komunálního odpadu je v nové legislativě jako povinnost 

ustanoveno daleko striktněji než v původním zákonu o odpadech. V tomto případě 

se jedná zejména o obce, které jsou původcem komunálního odpadu a mají 

za povinnost komunální odpad třídit. V praxi se tato skutečnost realizuje 

tzv. separovaným sběrem vybraných komodit, jako jsou obaly (převážně sklo, 

plasty, kov) a papír, popř. textil. Dále jsou shromažďovány odděleně nebezpečné 

složky komunálního odpadu, formou např. sběrných dvorů, nebo formou mobilního 

termínovaného sběru, popřípadě kombinací obou. Kromě toho jsou ze zákona 



Bc. Lenka Puschnerová: Ekonomické zhodnocení nakládání s odpady TSmCh. 

2009 
 

18 

vymezeny odpady, které nesmějí být zneškodněny uložením na skládce. Patří 

sem např. vytříděné využitelné odpady (sběrový papír, textilní materiály, 

pneumatiky a jejich odřezky, kompostovatelné odpady). V posledních letech 

v souvislosti s Plánem odpadového hospodářství České republiky a následně 

krajskými plány a plány původců je pozornost věnována biologicky rozložitelnému 

komunálnímu odpadu, tzv. BRKO. Tento odpad se v některých obcích, zatím 

většinou formou experimentu, začíná vyčleňovat z komunálního odpadu a sbírat 

formou separovaného sběru, jako další komodita. Jeho využití je pak formou 

kompostování, nebo zplyňováním v bioplynových stanicích. [4] 

TSmCh zahájily systém svozu a zpracování bioodpadu v roce 2006. Vedení 

firmy rozhodlo o postupném doplnění nádob na sběr bioodpadů do všech 

rodinných domů na území města. Ke shromažďování a následnému sběru jsou 

použity speciální nádoby, které se vyváží jednou za čtrnáct dní speciálním 

vozidlem s kapacitou 5 m3. Dalších 90 stanovišť na sběr bioodpadu je vytvořeno 

pravidelně 1x měsíčně mobilními kontejnery. Bioodpad je následně zpracováván 

v kompostárně a vzniklý produkt využívá firma k rekultivaci skládky nebo 

při údržbě zeleně. 

Tab. č. 5 Přehled množství separovaného odpadu (v tunách) sebraného TSmCh. 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 

Papír 226,00 328,60 418,10 489,70 611,90 
Sklo 124,41 208,00 251,42 306,89 265,36 
Plasty 81,21 128,37 136,95 166,50 224,50 
Kovy 0,00 0,00 189,40 195,90 141,50 
Bioodpad 0,00 0,00 0,00 167,70 211,70 

CELKEM 431,62 664,97 995,87 1 326,69 1 454,96 
Kg/obyv. 8,60 13,10 19,61 26,04 28,55 

Zdroj: TSmCh.  

V tabulce č. 5 je výčet tříděných komodit v průběhu let 2003 až 2007 sebraných 

na území města Chomutova. Od roku 2003, kdy TSmCh se začaly více zabývat 

tříděním komunálního odpadu, stav má stoupající tendenci. 

Kvalitní třídění odpadů však ještě neznamená, že veškerý objem sebraného 

komunálního odpadu lze vytřídit na druhotné suroviny. Zhruba třicet procent tohoto 
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odpadu jsou odpady, které nelze žádným způsobem využít a musí se tudíž 

zneškodnit.  

2.3.3 Energetické využití komunálního odpadu 

Ve studii ověření proveditelnosti třídění BRKO z roku 2004 byla na téma 

recyklace provedena rozsáhlá rešerše možností a technologií pro zpracování 

vytříděných komodit odpadů (papír, plasty, sklo, neželezné kovy), ze které vyplývá 

že:  

� pro ČR je převažující technologií recyklace PET zpracování na vlákno 

a dále jejich stříhání na tzv. flakes,  

• jednodruhové plasty jsou zpracovávány na regranulát, v ČR je 

v současné době dostatek zpracovatelských firem,  

• směsné plasty jsou obtížně zpracovatelnou komoditou a zpracovávají 

se fyzikálně-chemickými procesy (tlak, teplota),  

� sběrový papír – převládající technologií je rozvlákňování a čištění, pak 

následuje úprava, která se řídí druhem recyklovaného výrobku. Nejčastěji 

jde o recyklovaný papír, kartony, vláknitou lepenku apod.,  

� zpracování kovů se provádí odděleně podle jednotlivých kovů (Al, Sn, Zn 

a kovů drahých, nebo směsí jako základ pro využití v hutích),  

� základní technologií pro zpracování skla je využití vytříděného a čistého 

skla ve sklárnách. Pokud sklo není barevně tříděno a čištěno, zpracovává 

se na jiné materiály speciálními technologiemi.  

Zpracovatelské kapacity druhotných surovin jsou dostatečné, ale bylo 

konstatováno, že většina těchto zařízení je špatně lokalizovaná. Z toho vyplývá 

i nedostatečné využívání a zdánlivý nedostatek.  

Nejlevnějším a nejefektivnějším způsobem zpracování odpadu a získání 

kvalitního substrátu je kompostování. Touto relativně nenáročnou metodou lze 

zpracovávat poměrně širokou škálu dosud sládkovaných komodit. Patří sem 

například odpady ze zemědělství, posekaná tráva, seno, listí, smetky, větve, 

odpad z dřevovýroby, bioodpad z domácností, kaly z čistíren odpadních vod, 

rybniční bahno, odpad z papírenské výroby a dřevní odpad z lesa atd. 
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Zpracováním této biomasy získáme levné přírodní živiny s minimálními ztrátami 

a navíc v půdě nenahraditelnou organickou hmotu, na kterou je vázán život 

půdních mikroorganismů.  

Dalším kladem kompostování biologicky rozložitelných odpadů je možnost 

jejich zpracování přímo na místě nebo v bezprostřední blízkosti místa jejich 

následné aplikace. Dnes je totiž pozorován úbytek humusových látek téměř 

na všech druzích půd.  

Kompostování bioodpadů v místě, nebo poblíž místa jejich vzniku je ovšem 

závislé na existenci zpracovatelských kapacit, nebo alespoň na jejich dostatečné 

svozové síti.  

Provoz kompostárny nemusí pouze přeměňovat biomasu na kompost. 

Může bioodpad, a ne pouze ten, před jeho zpracováním ještě třídit na složky 

využitelné na mulčování (mulčovací štěpka, mulčovací kůra), na spalování 

(palivové dřevo, krbové dřevo, dřevní pelety…), dále provádět třídění ornic, 

výkopových zemin a různých dalších složek stavebních odpadů. Využije tím nejen 

kapacitu své techniky, ale zároveň může fungovat jako recyklační dvůr. [8] 

V návaznosti na průběh rekultivace a sanaci bývalé skládky TKO 

v Chomutově bylo zahájeno v roce 1999 využívání biologicky rozložitelného 

odpadu kompostováním. Organické látky obsažené v odpadech se přeměňují 

formou fermentace ve využitelnou látku. Tím současně dochází k redukci množství 

materiálu, který je nutno dále zneškodňovat. Tento proces probíhá za zvláštních 

podmínek v aerobním prostředí, tj. prostředí tvořené vzduchem (kyslíkem) 

a vodou. Pro příznivý proces fermentace je proto zapotřebí: 

• optimální obsah vlhkosti, 

• dostatečné množství kyslíku, 

• vyvážený poměr živin, 

• co nejvyšší podíl rozložitelné organické hmoty, 

• neutrálně až lehce alkalické prostředí, 

• co největší aktivní povrchová plocha kompostované suroviny, 

• kyprá struktura při dostatečném fermetačním objemu, 

• ochrana materiálu před rychlým vychladnutím. 
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Kompostování v krechtech2 je prováděno na zpevněné ploše, která je 

vyspádována směrem k provozní komunikaci, kde je příkopem odvedena 

do izolované odpadní jímky, čímž je zaručeno, že nehrozí úniky vody 

z kompostárny (viz obrázek č. 4). Z bioodpadu se vyrábí průmyslový kompost - 

organické hnojivo, které splňuje podmínky uvádění hnojiva do oběhu 

dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb. o hnojivech. Takto vyrobené 

organické hnojivo je dále využíváno k přímé aplikaci do půdy nebo jako surovina 

na výrobu výsadbových substrátů pro dřeviny i pokojové rostliny. Z dřevního 

materiálu jsou vyráběny mulčovací směsi o různých frakcích pro nové výsadby 

křovinatých porostů ve svažitých terénech, kde je tímto zabráněno erozi půdy. 

Dále jsou tyto směsi využívány proti prorůstání plevelů při nových zakládkách 

porostů a zabránění zakořenění náletových plodin. 

 

 
Obr. č. 4 Kompostárna na ploše bývalé skládky TKO v Chomutově. 

                                                 
2 Plocha určená k dohnívání odpadu. 
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3. Finanční analýza postup ů při zpracování odpad ů 

3.1 Náklady na t říděný sb ěr využitelných odpad ů  

Současná strategie zemí Evropské Unie, kdy je dána jako hlavní priorita 

prevence vzniku odpadů, jeho důsledné třídění a využívání, vede k největšímu 

rozvoji separovaného sběru. Výhodou pro svozové firmy je možnost výběru 

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

a odstraňování komunálních odpadů, který je možno navýšit až 

na 250 Kč/osobu/rok podle skutečných nákladů vynaložených v předchozím roce. 

Při vhodné volbě systému separovaného sběru lze nastavit efektivní systém 

služeb pro občany při poměrně vysoké úrovni zajišťovaných služeb.  

Jednoznačně nejnákladnější je sběr plastů. Je to způsobeno jeho nízkou 

objemovou hmotností, čímž vzrůstají především přepravní náklady, ať již 

při nakládce, tak při transportu na další zařízení. Vysoká hodnota nákladů je 

způsobena také negativní cenou směsných plastů při zpracování. V případě sběru 

a nakládání s PET lahvemi (bez ostatních plastů) je sběr díky vysoké prodejní 

ceně PET na trhu druhotných surovin spíše výdělečný. [2] 

Vlivem finanční krize se výkupní cena papíru během roku 2008 

snížila o 80 -100%. V letních měsících 2008 se výkupní cena pohybovala okolo 

1 400 Kč za tunu, v současné době je to zhruba na úrovni 200 Kč za tunu, 

v některých případech se za předání vytříděného papíru i odběrateli platí. 

Podobné problémy jsou i s plastovými odpady. Existují rozdíly mezi jednotlivými 

druhy plastů, např. PET lahve mají odbyt zajištěn, ale za výkupní ceny o 50 - 70% 

nižší než před rokem 2008. Stejná situace je i u kovů. Výkupní cena v roce 2008 

se pohybovala na úrovni 10 000 Kč za tunu a již na podzim 2008 klesla na úroveň 

3 000 Kč za tunu. 

Při stanovení nákladů na třídění využitelných složek domovního odpadu 

byly uvažovány dva způsoby sběru (donáškový a odvozový způsob) s odlišnými 

měrnými náklady. Při účinnostech třídění vyšších než 40 - 50 % využitelných 

složek dochází k opětnému zvyšování měrných nákladů třídění. Nejvyšší měrné 
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náklady (v Kč/t) jsou dosahovány při nízkých mírách využití (zhruba 10 %, tedy 

přibližně 10 - 12 kg/obyvatel/rok). S narůstající výtěžností pak náklady klesají až 

k optimu mezi 40 - 50 % míře separace využitelných složek (tj. přibližně 

při vytřídění 48 - 60 kg/obyvatel/rok). Toto množství tvoří přibližně 15 - 20 % 

materiálově využitelných komunálních odpadů. Při vyšších mírách separace se 

začnou měrné náklady neúměrně zvyšovat.  

Náklady třídění využitelných složek jsou ovlivněny mnoha faktory. Je to 

například struktura vytříděných využitelných složek - každá má jiné nákladové 

zatížení. Významná je také velikost sídelní jednotky a charakter její obytné 

zástavby. [9] 

3.2 Náklady na odstra ňování sm ěsného komunálního 

odpadu 

Nejrozšířenějším způsobem odstraňování komunálních odpadů je 

skládkování. Ceny za skládkování se různí a pohybují se mezi 900 - 1 100 Kč 

za tunu. 

Spalování odpadů je nákladnější variantou. Náklady se pohybují mezi 

1 020 - 1 500 Kč za tunu. Nutno poznamenat, že u všech stávajících spaloven 

nejsou v ceně promítnuty investice, jedná se hlavně o provozní náklady. 

Při srovnání nákladů na odstraňování směsného komunálního odpadu jsou 

náklady jednoznačně nejvyšší v krajích, kde se odpad spaluje, a to v průměru 

o 58 % než v krajích, kde se odpad převážně ukládá na skládku.  

Náklady na směsný komunální odpad jsou promítány do plateb občanů 

(místní poplatek, poplatek za komunální odpad). Ve 38 % obcí náklady spojené se 

směsným KO plně hradí občan, v 51 % obce přispívají v průměru 28 % z nákladů 

a v 11 % obcí obce plně hradí náklady za občany. Poslední jmenovaná skupina je 

tvořena z 98 % obcemi menšími než 5 000 obyvatel. [2] 
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3.3 Celkové náklady hospoda ření s komunálním 

odpadem 

Náklady odděleného sběru využitelných složek při započtení příspěvků 

nemají vliv na celkové nakládání s komunálním odpadem. Oddělený sběr 

objemného odpadu včetně části nebezpečného odpadu a výhledově také 

oddělený sběr bioodpadů z domácností zvyšují náklady sběru a odstraňování 

směsného komunálního odpadu přibližně o 12 %. V grafu č. 5 je znázorněno 

rozložení poměru nákladů na různé způsoby sběru a shromažďování odpadů. 

 
Graf č. 5 Poměr nákladových položek v odpadovém hospodářství v obcích ČR (průměr 

za rok 2003). 

Zdroj: [2] 

Současné náklady na odstraňování domovního odpadu (svoz 

a skládkování) činí v průměru 1500 Kč/t odpadu. V případě, že bude v obci 

zaveden oddělený sběr využitelných složek domovního odpadu (třídění - papír, 

plasty, sklo), pak při 20 % účinnosti třídění se současně náklady na odstraňování 

domovního odpadu v důsledku třídění využitelných složek zvýší na 1614 Kč/t, ale 
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v důsledku přijetí příspěvku na třídění využitelných složek dojde ve skutečnosti 

k jejich vyrovnání nebo dokonce ke snížení na 1474 Kč/t.  

Náklady třídění využitelných složek jsou ve skutečnosti ovlivněny mnoha 

faktory, z nichž za významné lze označit strukturu vytříděných využitelných složek, 

neboť každá ze složek má jiné nákladové zatížení, dále pak velikost sídelní 

jednotky a charakter její obytné zástavby, jiné nákladové zatížení bude mít 

odvozový způsob sběru v zástavbě bytových domů na sídlišti a jiné odvozový 

způsob sběru v zástavbě rodinných domů. [2] 

3.4 Příjmové složky v odpadovém hospodá řství  

Hlavní příjmovou složkou je bezesporu poplatek od občanů za provozování 

systému nakládání s komunálními odpady. Platby se pohybují v rozmezí 299 - 500 

Kč/obyvatel/rok, průměr 380 Kč/obyvatel.rok. Poplatky pro občany se zvyšují 

s velikostí obce. 

Součástí příjmů jsou také tržby za druhotné suroviny. Příjmy jsou vyšší 

s rostoucí velikostí měst a rovněž ve městech, které vlastní nebo spoluvlastní 

technické služby. Tržby za druhotné suroviny se pohybovaly v r. 2003 v rozmezí 

11 - 78 Kč/obyvatel/rok, průměr 32 Kč/obyvatel.rok. Nejvyšší příjmy byly 

ve skupině měst s 5 - 20 tisíci obyvateli. V současné době je výkupní cena 

druhotných surovin ovlivněna finanční krizí. 

Dalším příjmem mohou být také platby od živnostníků, kteří využívají 

systém obce. Tyto příjmy se pohybují v rozmezí 250 – 1200 Kč/rok.   

Nedílnou součástí příjmů do obecních rozpočtů se staly také platby 

povinných osob s povinností zpětného odběru obalů. Jedná se o platby 

autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., která provozuje integrovaný 

systém založený na spolupráci s obcemi. 
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4. Zhodnocení ekonomických ukazatel ů 

4.1 Skládkovné 

Za ukládání odpadů je původce odpadu povinen platit poplatek. Poplatek 

platí i původce, který je sám provozovatelem skládky a tato skládka je na jeho 

vlastním pozemku. Poplatky se neplatí za ukládání odpadu jako technologického 

materiálu k zajištění skládky v souladu s projektem a provozním řádem skládky. 

Poplatek za ukládání odpadů na skládky se skládá ze dvou složek. Základní 

složka poplatku se platí za uložení odpadu, v případě uložení nebezpečného 

odpadu se navíc platí riziková složka. 

Základní část poplatku za skládkování je příjmem obce, na jejímž 

katastrálním území je skládka umístěna, riziková část poplatku je příjmem 

Státního fondu životního prostředí České republiky. 

Sazby poplatků za ukládání odpadů jsou uvedeny v příloze č. 6 k zákonu 

o odpadech. Výše poplatků v budoucnosti bude stoupat a to až do roku 2009. (viz 

tabulka č. 6). 

 
Tab. č. 6 Sazba poplatků za ukládání odpadů v Kč/t. 

Kalendá řní rok 
Sazba 

poplatku 

Kategorie 

odpadu 2002 - 2004 2005 - 2006 2007 - 2008 
2009 a 

další 

základní  nebezpečný 1100 Kč 1200 Kč 1400 Kč 1700 Kč 

základní 
komunální 

a ostatní 
200 Kč 300 Kč 400 Kč 500 Kč 

rizikový nebezpečný 2000 Kč 2500 Kč 3300 Kč 4500 Kč 

Zdroj: Zákon o odpadech 185/2001 Sb. 

V následující tabulce č. 7 je zobrazen vývoj nákladů za skládkovné v letech 

2004 až 2007, které TSmCh  jako původce KO uhradily. V grafu č. 6 se již 

projevuje souvislost zvýšené sazby poplatku za ukládání odpadů na skládky 

s porovnáním vyprodukovaného KO. Dle daných zvýšených sazeb poplatků 
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za skládkovné v následujících letech a podle trendu vývoje množství sebraného 

KO na území města Chomutova lze dojít k závěru, že z ekonomického hlediska je 

nutné poměr skládkovaného odpadu cíleně snižovat. 

 

Tab. č. 7 Přehled množství KO a nákladů za skládkovné v letech 2004 - 2007. 

Roky 2004 2005 2006 2007 

Množství odvezeného 
KO na skládku (t) 16 506,34 18 065,11 18 878,33 19 387,60 

Náklady – skládkovné 
(tis. K č) 8 639, 94 10 828, 31 12 285, 04 14 799,37 

Zdroj: TSmCh.  
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Graf č. 6 Porovnání vývoje skládkovného v závislosti na množství předaného KO na skládku. 

4.2 Separace 

Motivačním nástrojem pro provádění separovaného sběru je možnost 

začlenění obce do systému autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. 

Původce odpadu od obalové společnosti obdrží za každou sebranou tunu 

vytříděného odpadu částku, která je účelově využita zpět do systému 

separovaného sběru. V následující tabulce č. 8 je porovnání výtěžnosti 

separovaného sběru v Ústeckém kraji z roku 2003. V tomto roce byl vydán Plán 
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odpadového hospodářství ČR, který je závazný pro všechny původce odpadů 

a mimo jiné ukládá za povinnost zajistit tříděný sběr využitelných složek 

komunálního odpadu prostřednictvím dostatečně frekventované a dostupné sítě 

sběrných míst, za předpokladu využití existujících systémů sběru 

a shromažďování odpadů, a pokud je to možné, i systémů sběru vybraných 

výrobků, které jsou zajišťovány povinnými osobami, jako jsou např. výrobci, 

dovozci, distributoři.  

 

Tab. č. 8 Výtěžnost sběru v Ústeckém kraji v roce 2003 v kg/obyvatel/rok. 

Velikost kategorie obcí papír sklo plast kovy 
A do 500 obyvatel 9,09 6,70 4,85 75,35 
B       501 –  1 000 obyvatel 4,14 6,64 3,47 61,10 
C    1 001 –   5 000 obyvatel 6,80 3,50 3,14 93,70 
D    5 001 – 10 000 obyvatel 8,36 3,38 3,00 123,80 
E  10 001 -  20 000 obyvatel 11,60 1,88 2,17 35,90 
F  20 001 -  50 000 obyvatel 5,53 2,20 3,66 xx  
G  50 001 – 100 000 obyvatel 4,35 1,63  1,44 35,27 
          

Průměr na obyvatele zapojeného do systému    
EKO-KOM, a.s. 7,12 3,70 3,10 60,73 

Převedeno na obyvatele kraje (819 712 obyv.) 5,16 1,76 1,90 18,35 
Zdroj: EKO-KOM, a.s.        

Porovnání s množstvím separovaného odpadu 
TSmCh 4,50 2,48 1,62 xx 

 

Město Chomutov je pro srovnání údajů v tabulce č. 8 zařazeno do skupiny G. 

Z uvedených dat je patrné, že množství tříděného odpadu je na průměrné úrovni 

dané kategorie měst.  

V grafu č. 7 je už porovnání množství vytříděného odpadu sebraného  

TSmCh v  letech 2005 - 2007, s porovnáním průměru separovaného odpadu 

na obyvatele ČR v roce 2005. V tomto roce město Chomutov nedosahuje v žádné 

tříděné komoditě průměrného údaje. K uvedenému průměru na obyvatele ČR 

z roku 2005 se Chomutov přibližuje v třídění skla a v oblasti třídění papíru průměru 

dosahuje až v roce 2007. Výrazný rozdíl je v množství separovaného kovu. Pokles 

množství vytříděného kovu v roce 2007 je způsoben vysokou výkupní cenou 
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ve sběrných surovinách a tím byli občané motivováni tento druh odpadu předávat 

k recyklaci mimo evidenci. 

 

 
Graf č. 7 Porovnání množství separovaného odpadu na území města Chomutova s průměrem na 

obyvatele ČR v roce 2005. 

Zdroj: MŽP, TSmCh. 

4.3 Náklady na t řídění odpadu 

Výše nákladů na separovaný odpad je ovlivněna více faktory. Jedním 

z činitelů je velikost obce. Města s vyšší hustotou (nad 30 tisíc) obyvatel mají 

náklady v přepočtu na jednoho obyvatele většinou nižší než menší obce. 

Důvodem je větší variabilita svozných jízd, další příčinou bývá i skutečnost, že 

obec je provozovatelem či vlastníkem organizace, která zajišťuje sběr a přepravu 

odpadu. Hlavním faktorem, který ovlivňuje výši nákladů a výnosnost tříděného 

odpadu je disciplinovanost obyvatel.  

Nezbytná je také stálá informovanost a výchova obyvatel v oblasti třídění 

komunálního odpadu. Občané by měli být systematicky vzděláváni v základních 

postupech třídění odpadů z domácností.  

V následujícím grafu č. 8 je přehled nákladů TSmCh na tříděný odpad. 

Do nákladů je zahrnut sběr a přeprava tříděného odpadu, nákup a obnova 
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sběrných nádob a kontejnerů, provoz 4 sběrných dvorů, využití bioodpadu místní 

kompostárnou. Důvodem vyšší nákladové tuny v roce 2004 byl nákup sběrných 

nádob, ale také nízké množství vyseparovaného odpadu na obyvatele 

Chomutova. V roce 2004 občané vytřídili průměrně 13,1 kg/obyvatele za rok, 

v roce 2007 je to již 28,55 kg/obyvatele za rok. 

 

 
Graf č. 8 Přehled nákladů na separovaný odpad. 

Zdroj: TSmCh. 

4.4 Poplatky ob čanů 

Místní poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů jsou obvykle vyhlašovány 

obecní vyhláškou podle ustanovení §14 a § 10b zákona č. 565/1990 Sb., 

o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními 

§ 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

Poplatky od občanů jsou velmi důležitou příjmovou složkou v oblasti 

nakládání s komunálním odpadem. Dle současné legislativy je poplatek rozdělen 

do dvou částí. Jednu část tvoří částka za poplatníka skládající se z nákladů obce 

na provoz systému, druhá část je částka skládající se ze skutečných nákladů obce 

předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.  Důvody 

pro stanovení tohoto postupu poplatků je jednak motivační pobídkou pro obyvatele 
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k intenzivnějšímu třídění komunálního odpadu na separovatelné složky, ale 

hlavním důvodem je cílené snižování množství sládkovaného KO. 

V grafu č. 9 je zobrazena výše poplatku za sběr a svoz netříděného KO 

města Chomutova v závislosti na výši skutečných nákladů společnosti TSmCh. 

Například výše poplatku v roce 2009 je stanovena součtem dvou složek: 

• částka ve výši 250 Kč za poplatníka – náklady města za provoz systému  

• částka ve výši 190 Kč - skutečné náklady města předchozího roku (2007) 

na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.  

Celkový poplatek za komunální odpad pro poplatníka s trvalým pobytem na území 

města Chomutov činí 440 Kč za kalendářní rok 2009. 

 

 
Graf č. 9 Přehled výše poplatků za netříděný KO placený občanem. 

Zdroj: TSmCh, město Chomutov. 
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5. Návrhy a doporu čení 

Dle všech ukazatelů z předchozích kapitol lze usoudit, že společnost 

TSmCh se problematikou nakládání a hospodaření s komunálním odpadem 

nepochybně aktivně zabývá. Množství sebraného KO se trendově zvyšuje v rámci 

celé České republiky, zejména ve velkých městech.  Poměr vytříděného odpadu 

obyvateli města Chomutova má také stoupající tendenci, v porovnání v roce 2003, 

kdy separace využitelných odpadů byla v počátcích – každý občan Chomutova 

vytřídil 8,6 kg za rok, tak v roce 2007 se průměr vyšplhal na 28,55 kg na obyvatele 

za rok. 

Přínosem v nakládání s komunálním odpadem je zahájení sběru biologicky 

rozložitelného odpadu. Tento systém je v současné době provozován TSmCh 

3. Rokem a vzhledem k závazným úkolům, které vyplývají z Plánu odpadového 

hospodářství ČR, je nutné se snižování skládkovaného množství odpadu 

intenzivně věnovat. 

Přes veškeré pozitivní ukazatele, které vypovídají o zainteresovanosti 

občanů i Technických služeb Chomutova o materiálové využití vyseparovaných 

odpadů, je poměr množství komunálního odpadu ukládaného na skládky stále 

velmi vysoký. 

Ke zlepšení situace v separaci odpadu využitelných složek by mohla přispět 

cílená a intenzivní informační kampaň pro obyvatele města. Kampaň by měla být 

zaměřena na jednotlivé věkové kategorie a sídelní celky. Vzdělávání v oblasti 

třídění odpadů je dlouhodobý, ale nutný proces. Je potřeba obyvatelům 

prezentovat význam v úspoře primárních surovin a v omezování jejich těžby. 

Propagaci enviromentálních aspektů separovaného sběru musí předcházet také 

důkladná analýza současného stavu kapacitních možností v ukládání tříděného 

odpadu. Častým argumentem obyvatel je nedostatek „barevných“ kontejnerů 

a dlouhá vzdálenost od místa bydliště. Za naprosto nutné považuji vytvoření 

stanovišť kontejnerů všech druhů složek odpadů v jednom místě, což se 

v současné době projevuje jako častý problém. Jednou spornou otázkou je 

současná situace na trhu druhotných surovin, kdy odběratelé separovaný odpad 
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vykupují za nízké ceny, a výnos z tohoto sběru nepokryje vynaložené náklady. 

Druhým problémem jsou kapacitní možnosti městských aglomerací, kdy je složité 

umístit vhodné stanoviště kontejnerů. Ideální řešení je umístění kontejnerů 

pod úrovní terénu. Tento systém je již provozován v některých lokalitách Prahy 

a o zkušebním omezeném provoze uvažuje i město Most. Vhodnou lokalitou 

pro tyto typy kontejnerů je v Chomutově historická část města. Vybudování těchto 

sběrných míst sebou nese vysoké finanční náklady.   
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6. Závěr 

V posledním desetiletí produkce odpadů stoupá a kopíruje hospodářský 

růst. Zároveň je společnost ohrožena nebezpečím vyčerpání neobnovitelných 

surovinových zdrojů. Dřívějším trendem likvidace odpadů bylo skládkování, a to 

bez klasifikace skládkovaných látek. Dalším rozšířeným způsobem likvidace 

odpadů bylo spalování. Tento způsob sebou nese spoustu ekologických problémů. 

V době 21. století bychom se měli více klonit k materiálovému využití a recyklaci 

odpadů a připustit maximálně skládky inertního3 odpadu.  

Hlavní zásadou je tedy recyklace odpadů, odstranění reaktivních skládek 

a spaloven odpadů a omezení plýtvání se surovinami. TSmCh v roce 2003 začaly 

uplatňovat koncepci POH Ústeckého kraje. Více se zaměřily na separaci odpadů 

a v roce 2006 zahájily pilotní program v třídění bioodpadu. Ten je využíván 

kompostárnou, která byla zřízena na území bývalé skládky TKO. Zpracovávání 

bioodpadu předcházela nutná sanace a rekultivace skládky. 

Při třídění je nezbytné zajistit motivaci občanů k separaci odpadů. Poplatky 

za odvoz odpadů již nejsou stanoveny paušálně, ale na základě produkovaného 

směsného odpadu. Z nezbytnosti trvale udržitelného odpadového hospodářství 

vyplývá nutnost uplatnění moderních bezodpadových a maloodpadových 

technologií a zároveň změna životní filozofie dnešní společnosti.  

Zodpovědnost za odpad je třeba převést také částečně na výrobce. Jedním 

z mnoha způsobů jak směřovat ke splnění cíle Plánu odpadového hospodářství 

ČR, je podpora recyklace a rozšíření zálohového systému. Cílem je zvýšit 

zejména materiálové využití komunálních odpadů na 50 % do roku 2010 

ve srovnání s rokem 2000. Ve světě funguje relativně dobře trh s druhotnými 

surovinami, postupně se vytvářejí nové kapacity pro využívání nejen bioodpadů, 

prosazují se i ekonomické důvody vedoucí ke snižování materiálové spotřeby 

při výrobě.  

                                                 
3 Neaktivní, skládka ekologicky nezávadných odpadů a materiálů, např. zemina, stavební suť, beton. 
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Hrozbou pro materiálové využívání je trvalý růst spotřeby a tudíž i produkce 

odpadů, neustálé zvyšování nákladů na sběr a zpracování, přeplněné recyklační 

kapacity v ČR, nezajištění odbytu výrobků z procesu úpravy KO. 

Hlavní cíle nakládání s komunálním odpadem dané Plánem odpadového 

hospodářství České republiky jsou snižování měrné produkce odpadů nezávisle 

na úrovni ekonomického růstu, maximální využívání odpadů jako náhrady 

primárních přírodních zdrojů a minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí 

a životní prostředí při nakládání s odpady.  

Významnou možností pro realizaci těchto cílů je posílení ekonomických 

nástrojů působících směrem k třídění a k recyklaci komunálních odpadů. Zásadní 

jsou i nástroje podporující informovanost obyvatel. Povědomí občanů o potřebách 

prevence, předcházení vzniku odpadů a nutnosti třídění odpadů je nejdůležitějším 

faktorem podporujícím enviromentální nakládání s komunálním odpadem. 
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Příloha č. 1: Mapa města Chomutova – sb ěrný dv ůr v areálu TSmCh. 

 
Zdroj: www.seznam.cz 
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Příloha č. 2: Mapa města Chomutova – sb ěrný dv ůr Jiráskova ulice. 

 
Zdroj: www.seznam.cz 
 
 



Bc. Lenka Puschnerová: Ekonomické zhodnocení nakládání s odpady TSmCh. 
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Příloha č. 3: Mapa města Chomutova – sb ěrný dv ůr v ulici Kamenná. 

 
Zdroj: www.seznam.cz 



Bc. Lenka Puschnerová: Ekonomické zhodnocení nakládání s odpady TSmCh. 
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Příloha č. 4: Mapa města Chomutova – sb ěrný dv ůr na Pražské ulici, bývalá skládka TKO 

 
Zdroj: www.seznam.cz 


