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ANOTACE 

  Bakalářské práce se zabývá problematikou odpadového hospodářství se zaměřením 

na konkrétní příklad, a to na sdruţení obcí „Mikroregionu Ţatecko“ – dobrovolného 

svazku 16 střediskových obcí, které mají celkem 48 částí. Úvodní část přiblíţí historický 

vývoj Ţatecka po současný stav a rozloţení „Mikroregionu Ţatecko“. Teoretická část je 

věnována legislativnímu vymezení a právní úpravě odpadového hospodářství zaměřené na 

problémy obcí. Praktická část se zabývá skutečnou produkcí odpadu, rozborem 

ekonomických nákladů na sběr tříděného odpadu a rozdíl mezi příjmy za tříděný odpad     

a náklady na třídění vynaloţené. 

 

Klíčová slova: odpadové hospodářství, ekonomické náklady, tříděný odpad 

 

 

SUMMARY 

  Bachelor thesis is concerned with questions of the waste management and focusing 

on concrete example, respectively on group of cummunities „Mikroregion Ţatecko“ – 

voluntary union of 16 departmental communities, which consist of 48 parts. Introduction 

brings hear historical progress of Ţatec region till present time and lay out of „Mikroregion 

Ţatecko“. Theoretical part presents legislative termination and legal regulation of waste 

management focused on the problems of communities. Practical part is concerned with 

actual waste produce, analysis of economic cost of collecting waste and difference in 

receipts for sorted waste and expenditures for sorting the waste. 

 

Keywords: waste management, economic cost, sorted waste  
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1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY EKOLOGIE OBCÍ 

 Evoluční vývoj vědy a techniky se v běţném ţivotě projevuje neustálým nárůstem 

odpadů, který je důsledkem téměř kaţdé lidské činnosti. Komunální a průmyslové odpady 

jsou produkovány v čím dál větších mnoţstvích a tak tu vzniká váţný problém jejich vlivu 

na ţivotní prostředí. Vysoká produkce odpadů, nízká úroveň recyklace a vyuţívání odpadu 

jako druhotných surovin spolu s poměrně velkým podílem skládkování odpadu jsou řazeny 

k největším znečišťovatelům ţivotního prostředí v České republice. Současné nakládání 

s odpady se stává jednou z hlavních příčin váţného a rozsáhlého narušování ţivotního 

prostředí, kdy příroda ztrácí svou samoobnovující  schopnost, dochází k ohroţení 

ekosystému a jeho následnému negativnímu vlivu na člověka. Kvalita ţivotního prostředí 

se proto čím dál více řadí mezi prvořadé záleţitosti společnosti. 

  Cílem mé bakalářské práce je poskytnout základní přehled řešení problematiky 

odpadového hospodářství menších obcí jak z pohledu legislativního řešení, tak i praktickou 

realizaci jednotlivých obcí sdruţení „Mikroregionu Ţatecko“.   

Stávající legislativa v oblasti odpadového hospodářství klade důraz na minimalizaci 

odpadů a jejich vyuţívání.  Kaţdý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti 

povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich mnoţství a nebezpečné vlastnosti. 

Průměrný občan ČR vyprodukuje ročně aţ 200 kg směsného domovního odpadu, v němţ 

je cca 12 – 20 % papíru, 8 – 16% plastů, 3 –6 % skla, 31 – 57% textilu a kovů, 3 – 6% 

nebezpečného odpadu a elektrozařízení  a 37 – 49% bioodpadu.  Odpady, jejichţ vzniku 

nelze zabránit, musí být vyuţity, případně odstraněny způsobem, který neohroţuje lidské 

zdraví a ţivotní prostředí a který je v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a se 

zvláštními předpisy.  

Pro naplňování programu minimalizace odpadů je v současné době realizován 

systém separovaného sběru odpadů (separovaný sběr a svoz zejména skla, papíru, plastů, 

tetrapaků, textilu, baterií a galvanických článků a nově také bioodpadu), který je 

financován obecními úřady. Velký vliv na mnoţství třídění odpadu má přístup samotných 

občanů. Protoţe se při zavádění separovaného sběru od občanů poţaduje práce navíc, která 

spočívá v roztřídění odpadu na vybrané sloţky a jejich donášce do „třídících kontejnerů“, 
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je třeba změnit dosavadní náhled obyvatel na odpad tak, aby se třídění pro kaţdého občana 

stalo samozřejmostí.  

 Při posuzování vhodnosti způsobů odstranění odpadů má vţdy přednost ten, který 

zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrnější k ţivotnímu prostředí. Uloţením na 

skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichţ jiný způsob odstranění není 

dostupný nebo by přinášel vyšší riziko pro ţivotní prostředí a riziko pro lidské zdraví. 

Uloţení odpadu na skládku nesmí odporovat zákonu nebo prováděcím právním předpisům.  

Tyto podmínky jsou vesměs zapracovány i v příslušných plánech odpadového hospodářství 

krajů i jednotlivých původců odpadů.  

1.1. Druhy odpadu a všeobecné povinnosti při nakládání 

s odpady 

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

zbavit  a  přísluší  do  některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu    

č.185/2001 Sb., o odpadech. Osoba má povinnost zbavit se movité věci (příslušející do 

některé skupiny z přílohy č. 1 k zákonu), jestliţe ji nepouţívá k původnímu účelu a věc 

ohroţuje ţivotní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu. 

Nebezpečný odpad – odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů – dále jen 

„Seznam NO“ (Katalogu odpadů, vyhláška č. 381/2001 Sb.) a jakýkoliv jiný odpad 

vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu 

výše uvedenému. 

Komunální odpad – veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických 

osob, který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů 

vznikajících u podnikajících osob. 

Nakládání s odpady – jejich shromaţďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, 

přeprava a doprava, skladování, úprava, vyuţívání a odstraňování. 

Zařízení – technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby. 

Původce odpadů – právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při 

jejíţ podnikatelské činnosti vznikají odpady, a obec, v okamţiku, kdy fyzické osoby odloţí 

odpady na místě k tomu určeném. (Pro komunální odpady vznikající na území obce, které 
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mají původ v činnosti fyzických osob, na něţ se nevztahují povinnosti původce, se za 

původce odpadů povaţuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů 

v okamţiku, kdy fyzická osoba odpady odloţí na místě k tomu určeném; obec se současně 

stává vlastníkem těchto odpadů). 

Oprávněná osoba – kaţdá osoba, která je oprávněná k nakládání s odpady podle 

tohoto zákona nebo podle zvláštních předpisů (např. ţivnostenský zákon). 

Kaţdý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným 

tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu ţivotního prostředí.  

Pokud není tímto zákonem stanoveno jinak, lze s odpady nakládat pouze 

v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena.  

K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo 

fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k vyuţití nebo 

k odstranění nebo ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je 

provozovatelem zařízení podle § 14 odst.2 (zařízení, které není určeno k nakládání 

s odpady, ale je schopno je vyuţít) nebo provozovatelem podle § 33b odst. 1 písm. b) 

(provozovatel malé kompostárny) nebo za podmínek stanovených v § 17 obec. 

Kaţdý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí dle 

tohoto zákona oprávněna. V případě, ţe se oprávnění neprokáţe, nesmí jí být odpad 

předán! Ředění nebo míšení odpadů za účelem splnění kritérií pro jejich přijetí na skládku 

je zakázáno. 

1.2. Povinnost obce jako původce odpadu 

Na obec se vztahují povinnosti původce, není-li v zákoně stanoveno jinak. 

Původce odpadu je povinen: 

 odpady zařazovat podle druhů kategorií; 

 zajistit přednostní vyuţití odpadů podle § 11; 

 odpady, které nemůţe vyuţít sám, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné 

k jejich převzetí; 

 ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných 

vlastností; 
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 shromaţďovat odpady roztříděné podle jednotlivých druhů a kategorií; 

 zabezpečit odpady před neţádoucím únikem, znehodnocením, odcizením nebo 

únikem; 

 vést průběţnou evidenci o odpadech a nakládání s nimi; 

 ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje stanovené 

zákonem a prováděcími předpisy a tuto evidenci archivovat po dobu 5 let; 

 umoţnit kontrolním orgánům vstup do objektů, prostorů a zařízení, na vyţádání 

předloţit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace souvisejících 

s nakládáním s odpady; 

 zpracovat POH a zajišťovat jeho plnění. 

Pokud vzhledem k následnému způsobu vyuţití nebo odstranění odpadů není třídění 

nebo oddělené shromaţďování nutné, můţe od něj původce upustit se souhlasem 

příslušného OÚ ORP (do 100 t nebezpečných odpadů za rok) nebo krajského úřadu (nad 

100 t nebezpečných odpadů za rok) 

S nebezpečnými odpady můţe původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně    

a místně příslušných orgánů státní správy. 

Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich vyuţití nebo 

odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení 

do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí. 

Za dopravu odpadů odpovídá dopravce. Na oprávněnou osobu, která převezme do 

svého vlastnictví odpady od původce, přecházejí povinnosti původce (kromě zpracování 

POH). 

Původce a oprávněná osoba, kteří nakládali v posledních dvou letech 

s nebezpečnými odpady v mnoţství větším neţ 100 t za rok, a provozovatel skládky 

nebezpečných odpadů nebo komunálních odpadů jsou povinni zajišťovat odborné 

nakládání s odpady prostřednictvím odborně způsobilé osoby – odpadového hospodáře. 

Odpadovým hospodářem můţe být osoba s VŠ vzděláním a třemi roky praxe v odpadovém 

hospodářství v posledních deseti letech nebo se SŠ vzděláním a pěti lety praxe 

v odpadovém hospodářství v posledních deseti letech. Funkci odpadového hospodáře lze 

vykonávat pro nejvíce pět původců a oprávněných osob nebo pět samostatných 

provozoven. Splňuje-li původce nebo oprávněná osoba podmínky pro ustanovení 
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odpadového hospodáře, je jeho ustanovení podmínkou pro udělení souhlasu k provozu 

zařízení a dle § 16 odst. 3 k nakládání s nebezpečnými odpady. Dojde-li ke změně 

odpadového hospodáře, je povinností do 30 dnů od ukončení jeho činnosti oznámit 

ustanovení nového odpadového hospodáře správnímu úřadu, který vydal tyto souhlasy. 

Obec můţe ve své samostatné působnosti stanovit (obecně závaznou vyhláškou 

obce) systém shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování 

komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému nakládání 

se stavebním odpadem. 

Obec je povinna určit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, 

které produkují, a zajistit místa, kam mohou odkládat nebezpečné sloţky komunálního 

odpadu (KO). Povinnost zajištění míst k odkládání nebezpečných sloţek KO obec splní 

určením místa pro jejich odloţení ve stanovených termínech, minimálně však 2 x ročně. 

Obec můţe tento systém doplnit pravidelným mobilním svozem oprávněnou osobou. 

Fyzické osoby jsou povinny odkládat KO na místech k tomu určených a ode dne, kdy tak 

stanoví obec obecně závaznou vyhláškou, KO odděleně shromaţďovat, třídit a předávat 

k vyuţití a odstraňování podle systému stanoveného obcí. Obec můţe vybírat úhradu od 

fyzických osob za vyuţívání systému na základě smlouvy, nebo stanovit poplatek za 

komunální odpad či místní poplatek. Jednotlivé stanovené platby nelze vzájemné 

kombinovat!  „Původci“, kteří produkují odpad zařazení dle Katalogu odpadů jako odpad 

podobný komunálnímu z činnosti podnikajících osob, mohou na základě smlouvy s obcí 

vyuţít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva musí být 

písemná a musí obsahovat vţdy výši sjednané ceny za tuto sluţbu. 
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2.  CHARAKTERISTIKA A VÝVOJ „MIKROREGIONU 

ŽATECKO“ 

2.1.  Vývoj územně správního členění Žatecka 

První správní členění v českých zemích vznikalo v 10. století, kdy se vytvořila      

tzv. hradská soustava. Správní, a postupně i berní a soudní funkci v regionech začaly 

nejprve plnit hrady; existovaly hradské okruhy, provincie náleţející k některým novým 

přemyslovským hradům. Mezi prvními byl koncem 10. století i Ţatec. Od konce 14. století 

převzaly funkci hradských obvodů kraje. Jejich hranice však vzhledem k častým 

proměnám územního rozsahu okrajových panství nebyly ustálené. Území mikroregionu 

bylo od počátku 15. století součástí Ţateckého kraje. Ten se postupně měnil z berního kraje 

v samostatnou polyfunkční jednotku. Ve svém původním rozsahu přeţil všechny reformy 

aţ do roku 1714, kdy byl redukován počet krajů a Ţatecký kraj byl rozšířen o Chebsko       

a Loketsko. V roce 1751 následovala další správní reforma, která rozdělila tehdejší 

Ţatecký kraj na Ţatecký a Loketský. V polovině 19. století byl celkový počet krajů opět 

redukován a Ţatecko se stalo součástí Chebského kraje a tvořilo jeden ze 79 nově 

zřízených politických okresů. Uţ v roce 1855 došlo ke znovuobnovení Ţateckého kraje, ale 

v roce 1862 následovala další správní reforma, která znamenala konec krajského zřízení 

téměř na 100 let. Významné změny v územním členění způsobila nacistická okupace. 

Ţatecko bylo od roku 1938 součástí tzv. Reichsgau Sudetenland, říšské ţupy sudetské,       

v rámci níţ tvořilo jeden z 53 venkovských okresů (Landkreise). Po 2. světové války patří 

Ţatecko do okresu Louny a postupně do Ústeckého, Severočeského a od roku 2000 opět   

do Ústeckého kraje.  

2.2.  Profil a vznik sdružení obcí „Mikroregionu Žatecko“ 

obr. č.1: znak MŢ  

Mikroregion se rozkládá na severozápadě Čech v západní části 

okresu Louny, který je součástí Ústeckého kraje. Území MŢ se skládá 
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ze čtyř částí, všechny se nacházejí v bezprostředním zázemí města Ţatce. Některé z obcí 

byly v minulosti součástí Ţatce. 

Z fyzickogeografické stránky je moţné mikroregion rozdělit na dvě části – severní 

níţinnou s vysokým podílem antropogenní krajiny jiţní, do které zasahuje od jihu zvlněné 

a lesnaté území Dţbánu. Ve směru od západu na východ protéká oblastí řeka Ohře, mezi 

její nejvýznamnější přítoky v mikroregionu patří Chomutovka, Blšanka a Liboc. 

V oblasti ţivotního prostředí došlo pod vlivem odsíření tepelných elektráren 

v severních Čechách ke zlepšení situace v čistotě ovzduší, rovněţ se zlepšila čistota 

vodních toků v některých profilech. 

Oblast mikroregionu byla osídlena jiţ v předhistorické době, o čemţ svědčí celá řada 

archeologických nálezů. V historické době se jako významné správní, hospodářské            

a kulturní středisko okolního území vyvinulo město Ţatec. Obce mikroregionu byly 

zaloţeny v poměrně raném období, struktura osídlení odpovídá zemědělskému vyuţití 

krajiny. V posledních 60 letech dochází k úbytku počtu obyvatel, ten je spojen v polovině 

40. let s odchodem německého obyvatelstva (mikroregion byl součástí  německých  Sudet 

a německy hovořící obyvatelstvo zde tvořilo významnou většinu). Území nebylo jiţ nikdy 

dosídleno na úroveň před 2. světovou válkou, naopak během dalších let došlo k dalšímu 

úbytku (odchod do měst). 

Obce v mikroregionu mají poměrně výhodnou polohu, z pohledu makropolohy se 

nacházejí v exponované ose Praha – Louny – Chomutov – Chemnitz. Zároveň však leţí 

v území velkých průmyslových měst Mostu a Chomutova. Svůj vliv má i přirozené 

regionální středisko Ţatec, které je ekonomickým a kulturním centrem západní části 

Lounského okresu, s připravovanými změnami územně-právního uspořádání získá              

i správní význam. 

Ekonomika mikroregionu je především závislá na zemědělství. Mikroregion se 

nachází v ţatecké chmelařské oblasti, pěstování chmele je zde tradiční. V posledních letech 

vlivem recese došlo ke sníţení poptávky po této komoditě, coţ se odrazilo ve sníţení 

výměry chmelnic. 

Turistický potenciál mikroregionu je málo významný, zajímavá krajina je na jihu, 

kam zasahuje lesnatý Dţbán. Kulturní památky (zámky, zámecké parky, církevní stavby)  

a maloplošná chráněná území jsou ve většině obcí mikroregionu, nejsou však významnými 
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turistickými magnety. Příleţitostí pro oţivení turistického ruchu je vytvoření systému 

cyklistických stezek. 

Mikroregion zaloţily v únoru 2000 obce Bitozeves, Blaţim, Liběšice, Libočany, 

Nové Sedlo, Staňkovice a Výškov. Rozloha regionu, který leţí okolo 200 m n.m. v západní 

a jihozápadní části okresu Louny, je 24 306 ha s počtem obyvatel  7 200.  

Region obklopuje prstencově město Ţatec. Protéká jím řeka Ohře s přítoky 

Chomutovky, Hutné, Liboce a Blšanky. Hlavní dopravní tepnou je silnice Plzeň - Most      

v severní části Chomutov - Praha a ţeleznice Plzeň - Ţatec a Chomutov - Praha. Na 

východě sousedí region s Lounskem, na jihozápadě s Podbořanskem, na západě                  

s Chomutovskem, na severu s Mosteckem, jiţní a jihovýchodní hranici tvoří přírodní park 

Dţbán a na severovýchodě České středohoří. Region, jehoţ sídlem jsou Měcholupy, 

sdruţuje 16 obcí, které mají celkem 48 částí.  

V květnu 2004 region uzavřel partnerskou smlouvu s německým městem Jöhstadt.  

V současné době je předsedkyní Mikroregionu Ţatecko Dis. Doris Černíková, 

místopředsedové – Ing. Pavel Adamec a Josef Bartoň 

Dozorčí radu tvoří: Ivana Teuber – předseda (obec Libočany), Bohumil Chramosta - 

místopředseda (obec Libořice), Helena Makuková (obec Ţiţelice) Václav Hanzal (obec 

Měcholupy) a Hannelore Frelichová (obec Deštnice) 

         

Obce „Mikroregionu Ţatecko“ 

Blaţim; Bitozeves + Nehasice + Tatinná + Vidovle; Čeradice + Větrušice + Kličín; 

Deštnice + Sádek + Nová Hospoda + osada Evik; Holedeč + Holedeček + Veletice           

+ Stránky; Lenešice; Liběšice + Dobříčany +Dubčany + Líčkov + Klůček + Lhota; 

Libočany; Libořice + Ţelezná; Lišany; Měcholupy + Milošice + Ţeleč + Velká Černoc; 

Nové Sedlo +Břeţany + Čínov + Chudeřín + Sedčice +Ţabokliky; Staňkovice + Tvršice    

+ Selibice; Tuchořice + Třeskonice + Nečemice; Vyškov + Počerady; Ţiţelice + Hořetice 

+ Stroupeč + Přívlaky; 
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 Obr. č.2: mapa Mikroregionu Ţatecko 
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3.  STANOVENÍ NÁKLADŮ NA ODVOZ A LIKVIDACI 

ODPADŮ  OBCÍ  –  SYSTÉM   ZPĚTNÉHO   ODBĚRU  

A VYUŽITÍ ODPADŮ Z OBALŮ 

3.1. Směrnice 94/62 EC o obalech a obalových odpadech 

První směrnicí, která upravovala nakládání s odpady, je směrnice 75/442/EHS          

o odpadech. Jakoţto horizontální směrnice ukládá všeobecná pravidla pro nakládání 

s odpady všem původcům odpadu a těm, kdo s odpadem nakládají. Tato horizontální 

směrnice však neurčovala odpovědnost za výrobky.  Ta je obsaţena ve vertikálních 

směrnicích, které regulují danou problematiku napříč různými sektory hospodářství – od 

environmentálních dopadů výroby a spotřeby určitého výrobku v celém řetězu od výroby, 

přes distribuci aţ po odstranění důsledků výroby, tedy obvykle odpadu z výrobků. 

Podstatou těchto směrnic je myšlenka, ţe výrobek má být od samotného svého 

vzniku vyroben tak, aby po ukončení jeho ţivotnosti byla zajištěna recyklace nebo 

bezpečné odstranění. Za zpětný odběr a následné vyuţití nebo odstranění pouţitých 

výrobků je zodpovědný jejich výrobce. 

Nejstarší vertikální směrnicí s přímou odpovědností výrobce za odpad z jeho 

výrobků je směrnice o obalech a obalovém odpadu 94/62 EC. Krom jiného ukládá přijmout 

opatření k zajištění nejméně 50%, ale nejvýše 65% vyuţití obalového odpadu od roku 

2001.  

Základní cíle směrnice 94/62 EC: 

 poţaduje zavádění preventivních opatření k předcházení vzniku odpadu z obalů; 

 v odůvodněných případech, kdy je prokázán přínos ţivotnímu prostředí, umoţňuje 

podporovat opakovaně pouţitelné obaly, při zachování volného trhu a principu 

nediskriminace dovozu; 

 stanoví minimální a maximální podíly vyuţití a recyklace odpadu z obalů; 

 ukládá státům zajistit vytvoření systému pro navracení, shromaţďování a vyuţití 

pouţitých obalů; 

 poţaduje značení obalů pro účely jejich identifikace; 
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 stanoví nejvyšší přípustné hodnoty součtu úrovní koncentrací vybraných těţkých 

kovů v obalech; 

 ukládá členským státům zavést informační databáze o tocích obalů a odpadů z obalů 

a zajistit informování spotřebitelů. 

Směrnice byla v r. 2005 aktualizována a v současné době stanovuje nové cíle pro 

recyklaci a vyuţití obalových odpadů do r. 2008 (pro přistupující země do r. 2012). 

V ČR byla poprvé zakotven povinnost zpětného odběru a vyuţití odpadů z obalů 

(spolu s dalšími výroby) v zákoně 125/1997 Sb., o odpadech. Zákon stanovil v oblasti 

obalů a obalových odpadů povinnosti výrobcům a dovozcům obalů a obalových materiálů. 

Směrnice 94/62 EC o obalech byla uplatněna především: 

 zákonem 125/97 Sb., o odpadech, který stanovil obecné poţadavky na obaly             

a materiály; 

 vyhláškou 338/97 Sb., o nakládání s odpady, která stanovila povinné procento 

vyuţití, limity obsahu těţkých kovů a způsob značení obalů; 

 nařízením vlády 31/99 Sb., o zpětném odběru, které vztahovalo povinnost zpětného 

odběru a vyuţití ke všem obalům (a dalším určeným výrobkům). 

Bohuţel právní úprava byla dosti nedokonalá – nebyl jasně definován zpětný odběr   

a také nebylo stanoveno, jakým způsobem by se zákonné povinnosti měly plnit. Průmysl 

tedy hledal cestu sám. V roce 1999 uzavřelo České průmyslové sdruţení pro obaly             

a ţivotní prostředí tzv. Dobrovolnou dohodu o implementaci evropské směrnice o obalech. 

Dohoda umoţňovala splnění poţadavků zákona firmám, které se do systému zapojily. Byla 

zaloţena akciová společnost EKO-KOM, která měla za úkol uvést v ţivot systém              

na zajištění zpětného odběru a vyuţití obalů a obalových odpadů. Český obalový průmysl  

a především plniči (kteří paradoxně neměli zákonem stanovené ţádné povinnosti) zvolili 

integrovaný způsob řešení zaloţený na spolupráci s obcemi. 

Od ledna 2002 začal platit zákon o obalech č. 477/2001 Sb. (dále v této kapitole jen 

„zákon“), který stanovil povinnosti všem výrobcům, plničům, dovozcům, distributorům     

a dalším osobám, které se podílejí na obalovém řetězci – resp. Všem, kdo uvádějí obaly   

na trh a do oběhu. Za uvedení obalu na trh se povaţuje téţ přeshraniční přeprava obalu 

nebo baleného výrobku z jiného členského státu EU do ČR nebo dovoz obalu nebo 

baleného výrobku ze zahraničí. 
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Zákon má čtyři základní cíle: 

o stanovit vlastnosti obalů z hlediska prevence jejich škodlivosti vůči ŢP; 

o stanovit postupy na sniţování mnoţství obalového odpadu; 

o zajistit sběr a třídění obalového odpadu; 

o zajistit vyuţití obalového odpadu; 

Zákon definuje řadu pojmů jako je obal, obalový prostředek, uvedení a trh, vratný 

obal, atd. Stanovil povinnost zajištění zpětného odběru pro spotřebitelské obaly povinnost 

recyklace a vyuţití. 

Zpětný odběr je v zákoně jasně definován a vztahuje se k prodejním obalům. Pro 

všechny druhy obalů (včetně přepravních a skupinových tzv. „komerční obaly“) platí 

povinnost recyklace a vyuţití v rozsahu daném přílohou č. 3 zákona o obalech.  

Zákon se také ve velké části zabývá definicí a obsahem systémového řešení               

a umoţňuje povinným osobám zaloţení autorizované obalové společnosti. 

Zákon o obalech byl novelizován v r. 2004 (zákon 94/2004 Sb.). Novela rozšířila 

skupiny obalů o tzv.  průmyslové obaly, tedy obaly, které jsou určeny k balení a ochraně 

zboţí pro jiné konečné uţivatele (podnikající fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje 

obaly nebo balené výrobky pro svoji podnikatelskou činnost a neuvádí je dále do běhu). 

Další novela byla provedena zákonem č. 66/2006 Sb. (jako důsledek novelizace 

evropské směrnice o stanovení cílů recyklace a vyuţití obalových odpadů na další období 

do r. 2012). Novela současně upravuje působnost zákona o obalech (limit evidence          

pro povinné osoby apod.) a upravuje některé další podrobnosti v definici obalů, zavádí 

nové pojmy (obalový prostředek, jiný konečný uţivatel apod.) 

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. - vývoj 

V roce 1993 vzniklo České průmyslové sdruţení pro obaly a ţivotní prostředí 

(ČPSOŢP). Stalo se tak v reakci na přijetí evropské „Směrnice o obalech a obalových 

odpadech“. Úkolem sdruţení bylo najít efektivní řešení pro splnění cíle směrnice, tedy 

recyklace obalů, a vytvořit základy systému nakládání s obalovými odpady. 
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V roce 1996 ČPSOŢP přijalo rozhodnutí vytvořit systém sdruţeného plnění 

povinností zpětného odběru a vyuţití obalů podle vzorů zemí EU a vstoupilo v jednání 

s Ministerstvem ţivotního prostředí. 

V roce 1997 byla v ČR poprvé uzákoněna povinnost zpětného odběru, vyuţití           

a recyklace odpadů z obalů pro výrobce a dovozce obalů. Současně byla zaloţena akciová 

společnost EKO-KOM jako nezisková společnost, z iniciativy členů ČPSOŢP. Vznikla 

s cílem vytvořit efektivní systém zajištění zpětného odběru a vyuţití obalového odpadu     

na standardní evropské úrovni a ve spolupráci s obcemi ČR. 

Společnost EKO-KOM přebírala a realizovala projekty v obcích a vytvořila 

vzdělávací projekt pro školy. Vládě ČR byl předloţen návrh na uzavření dobrovolné 

dohody.  

Mezi MŢP a ČPSOŢP byla v roce 1999 uzavřena „Dobrovolná dohoda                     

na implementaci evropské směrnice o obalech“. Stát znal integrovaný systém provozovaný 

EKO-KOM, a.s. jako moţnost plnění poţadavků zákona povinnými osobami. EKO-KOM 

se tak intenzivně zaměřil na přípravu celého systému řešení a jeho ověřování v praxi 

v pilotních projektech. Separovaný sběr obalových odpadů tehdy pilotně probíhal v oblasti 

zhruba 150 tis. obyvatel, s cílem nastavení efektivního systému sběru odpadů. Uţ koncem 

roku 1999 společnost EKO-KOM operovala na území se dvěma miliony obyvatel. 

V následujícím roce došlo k plošnému rozšíření systému do obcí, k nárůstu 

povinných osob zapojených do systému a tím i k nárůstu mnoţství zaplacených obalů. 

Díky tomu se také přistoupilo ke strukturalizaci odměn pro obce, která zohledňuje rozdílné 

náklady na sběr a vyuţití jednotlivých odpadů. Mezinárodní organizace PRO-EUROPE 

udělila společnosti licenci k ochranné známce ZELENÝ BOD na území ČR (systém EKO-

KOM prošel auditem PRO EUROPE a splňuje poţadavky evropské směrnice). 

obr. č.3: Zelený bod 

Značka ZELENÝ BOD informuje, ţe za obal jím označený byl 

uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a vyuţití 

obalového odpadu. Pokud je na obalech a výrobcích distribuovaných na 

území ČR tato značka, tak tyto obaly musí být registrovány u společnosti 

EKO-KOM, a.s. 
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V praxi to v České republice znamená, ţe za obaly od takovýchto výrobků musí být 

zaplacen poplatek za zpětný odběr a vyuţití obalových odpadů do systému EKO-KOM.  

Za pouţívání této značky nejsou klientům společnosti EKO-KOM účtovány ţádné 

dodatečné poplatky. Společnost EKO-KOM, a.s. téţ zajišťuje právní ochranu této značky 

na území ČR. Sjednocení značky v rámci EU zjednodušuje design obalů, který můţe být 

jednotný pro všechny členské státy. 

PRO EUROPE – Packaging Recovery Organization Europe 

Jedná se o zastřešující mezinárodní organizaci členských národních systémů 

zajišťujících zpětný odběr a vyuţití odpadů z obalů v Evropě. Všechny tyto systémy 

pouţívají značku Zelený bod jako symbol financování vyuţití odpadů z obalů. 

3.2. Aktuální stav 

V současné době je  EKO-KOM, a.s. společností, která je vlastněna rovným dílem 

deseti akcionáři z řad povinných osob. Nejvyššími orgány jsou dozorčí rada                         

a představenstvo. 

V krátkém přehledu uvádí společnosti EKO-KOM  základní data a výsledky, kterých 

systém dosáhl v uplynulém období své činnosti. 

 

Tabulka č.1: Vývoj počtu klientů zapojených do systému  EKO-KOM a jejich produkce 

obalů: 

 

                                                                                                                        zdroj: EKO-KOM 
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Počet klientů zapojených do systému EKO-KOM se jiţ dlouhodobě pohybuje kolem 

hranice 21 000. Počet dovozců, výrobců a plničů obalů a balených výrobků, kteří se 

rozhodli své zákonné povinnosti přenést na systém EKO-KOM, v průběhu roku kolísá 

vlivem ukončení činnosti či fúzí některých společností. Dá se tedy říci, ţe z dlouhodobého 

hlediska je jiţ počet klientů prakticky konstantní. Klienti zapojení do systému EKO-KOM 

uvádějí na trh České republiky 81 % obalů.  

 

Tabulka č.2: Vývoj zapojení obcí do systému EKO-KOM - třídění odpadu: 

 

                                                                                                        zdroj:EKO-KOM 

Z tabulky lze vidět mírný nárůst počtu zapojených obcí a obyvatel, kteří se účastní 

systému tříděného odpadu. A co je z hlediska poţadavků EU na Českou republiku 

nejdůleţitější, rostlo i mnoţství vyuţitého odpadu na obyvatele a s ním i dosahované 

procento recyklace.  
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Graf č. 1: Recyklace odpadů z obalů v systému EKO-KOM v roce 2008 

 

                                                                                                               zdroj: EKO-KOM  

Graf č. 2:  Výtěţnost tříděného sběru na obyvatele ročně 

 

                                                                                                                         zdroj: EKO-KOM 

3.3. Postavení obcí v systému EKO-KOM 

AOS realizuje tzv. integrované řešení. Integrací se rozumí, ţe obalový odpad 

(zejména spotřebitelské obaly) je chápán jako nedílná součást komunálních odpadů. 

Pouţité obaly tvoří cca 30% domovního odpadu (cca 15-20% z celkové hmotnosti 

komunálních odpadů). V případě materiálových komodit jako papír, plasty, sklo, kovy       

a další komodity jsou obaly recyklovatelné. Pouze u části kombinovaných obalů                

je recyklace technicky obtíţná nebo ekonomicky nevýhodná.  
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Integrovaný systém vyuţívá systémů komunálního tříděného sběru odpadů, kterými 

obce zajišťují svoje povinnosti původce vyplývající z § 16 a § 17 zákona o odpadech 

(zejména povinnost odděleného sběru odpadů, upřednostnění vyuţití před odstraněním 

apod.). Občané – účastníci systému obce – sbírají do určených nádob, boxů, pytlů apod. 

vyuţitelné sloţky komunálních odpadů. Operační (svozové) firmy, které zajišťují systém 

technicky, předají odpady dále k vyuţití. 

V rámci vytříděného komunálního odpadu jsou předány k vyuţití také pouţité obaly. 

Integrovaný systém nepředstavuje v ČR ţádné přídavné náklady na odpadové hospodářství 

obce. Nevyţaduje ţádné zvláštní investice do nádob nebo techniky určených pro sběr 

obalů. 

Průmysl a obchod s povinností zajistit zpětný odběr a vyuţití obalů ze zákona 

přispívají obcím finančně na systém tříděného sběru. Povinné osoby by měly hradit 

náklady obcí spojené se sběrem obalové sloţky komunálního odpadu. 

Zapojení obce do systému: 

Obec, která provozuje tříděný sběr komunálních odpadů, se můţe zapojit do systému 

EKO-KOM na základě „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a vyuţití odpadů z obalů“. 

Na základě této smlouvy pak obec získává nárok na odměnu za zajišťování zpětného 

odběru a následného vyuţití odpadů z obalů. Odměna se vypočítává na základě 

pravidelného čtvrtletního hlášení o mnoţství, druzích a způsobech nakládání 

s vyuţitelnými sloţkami komunálních odpadů. Výše odměny je závislá zejména na 

mnoţství vytříděných odpadů, její výše roste spolu s účinností systému sběru. Odměna 

pomáhá sniţovat náklady spojené s provozem systému sběru vyuţitelných sloţek 

komunálního odpadu. 

Zapojením do systému EKO-KOM obec získává právo účastnit se rozvojových 

projektů společnosti a moţnost získat informační materiály a další produkty v oblasti 

poradenství nebo práce s veřejností. 
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3.4. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů 

z obalů 

Společnost a obec uzavírají „Smlouvu“ s cílem zajistit plnění povinností zpětného 

odběru a plnění povinnosti vyuţití odpadu z obalů, prostřednictvím činnosti obce               

a odpadového systému obce, s cílem zajistit co nejvyšší vyuţití odpadů z obalů jako 

druhotné suroviny. 

Podpisem smlouvy se obec zavazuje: 

 zajistit v oblasti působnosti obce sběr a třídění komunálního odpadu, v rámci kterého 

je sbírán i obalový odpad; vytříděné sloţky předávat k vyuţití dle zákona o odpadech 

a zákona o obalech; 

 zasílat společnosti EKO-KOM čtvrtletní informace formou výkazu o mnoţství 

vytříděných a vyuţitých komunálních odpadů včetně obalové sloţky (materiálových 

komoditách-papír, sklo, plasty, kovy a nápojové kartony), a to vţdy do konce 

kalendářního měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí; 

 poskytovat 1x za rok technicko-ekonomické informace o systému nakládání s KO 

v obci formou dotazníku, a to do 28. února následujícího kalendářního roku; 

 pouţít odměnu pro účely související s nakládáním s vyuţitelnými sloţkami 

komunálního odpadu; 

 archivovat doklady pro prokázání vykazovaných informací minimálně  4 roky; 

 umoţnit kontrolu společnosti nebo jí pověřené osobě a prokázat pravdivost informací 

uvedených ve výkazech; prokázat na poţádání pouţití odměny, případně umoţnit 

kontrolu orgánů státní správy při kontrole zajištění sdruţeného plnění; 

 spolupráci při informování spotřebitelů o způsobu zajištění zpětného odběru              

a recyklace odpadů z obalů. 

Obec má právo účastnit se rozvojových projektů, případně vyuţívat dalších sluţeb 

společnosti. EKO-KOM, a.s. se podpisem smlouvy zavazuje: 

 na základě řádně a úplně vyplněného výkazu poskytovat obci nebo městu finanční 

odměnu; 

 oznamovat obci změny autorizačního rozhodnutí a změny odměny; 

 před ukončením kalendářního roku zaslat obci formulář dotazníku; 
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 poskytnout obci nálepky na nádoby, na odpad s informačními sděleními, pokud obec 

obdobné nálepky jiţ nevlastní;  

 poskytovat obci veškeré další sluţby společnosti EKO-KOM, a.s., zejména 

poradenské a informační. 

Obec můţe přenést výkon smlouvy na třetí osobu (např. svozovou firmu, sdruţení 

obcí apod.), a to formou dodatku ke smlouvě. Dodatek se uzavírá mezi obcí a EKO-KOM, 

a.s. Dodatkem oznamuje obec společnosti EKO-KOM, a.s. třetí osobu, která bude 

zajišťovat plnění některých povinností vyplývajících ze smlouvy, zejména pak čtvrtletní 

výkaznictví do systému EKO-KOM. Dodavatel pověřený výkonem smlouvy můţe 

vykazovat informace za celou svozovou oblast nebo celé sdruţení obcí apod. a stává se tak 

dodavatelem výkazů za obec (dále jen Dodavatel) Uzavřením tohoto dodatku se obec 

nezbavuje odpovědnosti za práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy se společností  

EKO-KOM, a.s. Je vhodné, aby obec a dodavatel měli tuto skutečnost ošetřenou ve 

vzájemném smluvním vztahu, kde budou přesně uvedené podmínky, za kterých bude 

dodavatel provádět výkaznictví za obec, včetně případných sankcí za pozdní předávní 

výkazu nebo nepravdivé údaje uvedené ve výkazu. Obec nemůţe vykazováním pověřit 

více neţ jednoho dodavatele, ale můţe ho měnit i v průběhu roku, a to vţdy ke konci 

kalendářního čtvrtletí. 

3.5.  Odměna pro obce 

Společnost se zavazuje zaplatit obci za plnění poskytovaná podle smlouvy odměnu, 

která je tvořena několika sloţkami; výsledná odměna je pak součtem jednotlivých sloţek 

odměny. 

 Paušální odměna za zajištění zpětného odběru je stanovena částkou v Kč ročně         

za kaţdého obyvatele obce v příslušném kalendářním roce. 

 Odměna za zajišťování vyuţití je tvořena základní sloţkou, bonusovými sloţkami    

a garanční sloţkou. Bonusové a garanční sloţky přestavují fakultativní sloţku 

odměny. Podmínkou pro zvýšení základní sloţky odměny o bonusovou sloţku nebo 

pro uplatnění garanční sloţky je splnění podmínek pro uplatnění těchto sloţek obcí. 

Společnost je oprávněna koeficienty bonusové sloţky jednostranně měnit, rušit nebo 

stanovovat koeficienty nové. 
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 Základní sloţka odměny za zajištění vyuţití se vypočte tak, ţe v rámci celkového 

mnoţství KO, který obec vytřídila dle výkazu, je v souladu se standardy sloţení 

komunálních odpadů a podílu obalové sloţky určen mnoţstevní podíl 

jednotlivých sloţek KO. Takto stanové mnoţstevní podíly jsou vynásobeny 

sazbami dle ceníku platného pro příslušné období vyhlášeného společností. 

 Bonusová sloţka odměny – základní sloţka odměny za zajištění vyuţití je 

v případě splnění podmínek pro uplatnění bonusů vynásobena jednotlivými 

koeficienty (bonusy) a tak navýšena o bonusovou sloţku. V případě, ţe obec bude 

mít nárok na zvýšení základní sloţky odměny za zajištění vyuţití více koeficienty, 

násobí se jednotlivými koeficienty pouze základní sloţka, nikoliv základní sloţka 

navýšená o bonusovou sloţku. Celková výše bonusové sloţky se vypočte tak, ţe 

se základní sloţka odměny zvlášť vynásobí jednotlivými koeficienty a jednotlivá 

navýšení  se pak sečtou. 

Uplatňované bonusy: 

 Bonus za akreditovanou svozovou firmu. Jestliţe pro obec provozuje odpadový 

systém obce osoba, která je akreditována systémem sdruţeného plnění EKO-KOM, 

má obec právo uplatnit vůči společnosti nárok na zvýšení odměny. 

 Bonus za hustotu sběrné sítě. Hustota sběrné sítě udává celkový objem sběrových 

nádob dostupných občanům pro tříděný sběr vyuţitelných komunálních odpadů 

včetně odpadů z obalů v průběhu roku. Stanoví se jako součin celkového objemu 

sběrných nádob (případně pytlů) v systému obce a frekvence svozu nádob (pytlů) 

v daném období. Hodnota je přepočtena na 1 obyvatele obce. Pokud hustota sběrné 

sítě dosáhne hodnot stanovených ve „Smlouvě“, má obec právo uplatnit vůči 

společnosti nárok na zvýšení odměny. 

 Bonus na podporu dvousloţkového sběru skla. Jestliţe obec provozuje oddělený sběr 

skla, tj. odděleně sbírá sklo bílé a sklo barevné a údaje o této skutečnosti uvádí         

ve „Výkazu“, má obec právo uplatnit vůči společnosti nárok na zvýšení odměny. 

 Bonus na podporu sběru čtyř komodit. Jestliţe obec provozuje systém sběru čtyř 

komodit (papíru, skla, plastů a nápojových kartonů) a údaje o této skutečnosti uvádí 

ve „Výkazu“, má obec právo uplatnit vůči společnosti nárok na zvýšení odměny. 

 Garanční sloţka odměny nebyla zatím stanovena. 
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4.  PRŮZKUM A POROVNÁNÍ FINANČNÍ NÁROČNOSTI 

LIKVIDACE V JEDNOTLIVÝCH OBCÍCH MŽ  

4.1.  Porovnání finanční náročnosti likvidace KO v obcích  MŢ 

Tabulka č. 3: Přehled roční finanční náročnosti likvidace KO v jednotlivých obcích MŢ 

 

Obec 

 

Počet obyvatel 

Roční náklady na svoz 

KO (v tis.) 

Holedeč 530 356,4 

Deštnice 192 116,4 

Lišany 148 102,0 

Bitozeves 361 249,5 

Blaţim 235 252,0 

Čeradice 245 170,8 

Lenešice 1371 562,5 

Liběšice 645 526,0 

Libočany 500 216,0 

Libořice 356 226,4 

Měcholupy 1039 407,3 

Nové Sedlo 542 156,0 

Staňkovice 880 451,9 

Tuchořice 689 438,2 

Vyškov 371 372,4 

Ţiţelice 412 210,0 

 

Celkem za Mikroregion Ţatecko 

 

8516 

 

4.813,8 

                                                                                         Zdroj: z evidence obcí 
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Graf č. 3: Průměrné roční náklady na likvidaci KO na obyvatele podle jednotlivých                

obcí MŢ 
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Z grafu je patrné, ţe „bohatší“ obce hradí z rozpočtu veškeré náklady na odvoz          

a likvidaci komunálních odpadů a obce s niţším rozpočtem musí přenést část nákladů na 

své občany.  

4.2.  Anketa se starosty obcí MŽ 

Otázky pro starosty obcí 

1) Zapojila se Vaše obec do systému třídění odpadů? Jestliţe ano, jaké druhy separujete 

a od kterého roku tak činíte. 

2) Vypracováváte čtvrtletní výkazy na odměny od firmy EKO-KOM  sami nebo máte 

firmu? 

3) Kolik činila odměna za třídění odpadu za  rok 2009? 

4) Na co tyto finance vyuţíváte? 
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obr. č.4: obec Blaţim 

   

   Starosta obce: Oldřich Sodomka 

   tel.: 415 782 088, e-mail: obecblazim@tiscali.cz 

 

 

1) Ano. Od roku 2007  - plast, papír, sklo, elektroodpad a pneu. 

2) Výkazy vypracovává dodavatelská firma – TS Postoloprty. 

3) Přibliţně 25.000,- Kč. 

4) Na opravy kontejnerů. 

 

obr. č.5: obec Bitozeves 

 

Starosta obce: Václav Šístek 

Tel. 415 783 355, e-mail: ou.bitozeves@wo.cz 

 

 

1) Ano. Od roku 2000 - plast, papír, sklo, pet lahve a tetrapak. 

2) Ano, výkazy vypracovává firma – TS Postoloprty. 

3) Přibliţně 32.000,- Kč. 

4) Jsou běţným příjmem rozpočtu. 

 

obr. č.6: obec Čeradice 

 

Starosta obce: Rudolf Červenka 

tel.: 415 712 726, e-mail: ou.ceradice@quick.cz 

 

1) Ano. Od roku 2003 - plast, sklo a papír. 

2) Výkazy nám vypracovává firma Marius Pedersen a.s., provozovna Ţatec. 

3) 9.479,- Kč 

4) Na platby za likvidaci odpadů. 

 

mailto:obecblazim@tiscali.cz
mailto:ou.bitozeves@wo.cz
mailto:ou.ceradice@quick.cz
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obr. č.7: obec Deštnice 

 

Starostka obce: Martina Bartošová 

tel.: 415 729 019, e-mail: obecdestnice@tiscali.cz 

 

1) Ano. Od roku 2006 - sklo, plast, papír, kovy, nebezpečný odpad, tetrapak. 

2) Výkazy vypracováváme sami. 

3) Přibliţně 20.000,- Kč. 

4) Na výsadbu veřejné zeleně 

 

obr. č.8: obec Holedeč 

 

Starosta obce: Ing. Pavel Adamec 

tel.: 415 722 517, e-mail: ouholedec@telecom.cz 

 

 

1) Ano. Od roku 2004 - papír, sklo, plast,pet lahve a baterie. 

2) Firma EKO-KOM. 

3) Téměř 45.000,- Kč. 

4) Na platby za likvidaci komunálního odpadu. 

 

obr. č.9: obec Lenešice 

 

Starosta obce: Ing. Karel Nováček   

tel.: 415 679 435, e-mail: obec@ou-lenesice.cz 

 

 

1)  Ano. Od roku 2007 – plast, sklo a tetrapak. 

2)  Dodavatelské firmy – PATOK Louny a Marius Pedersen a.s., provozovna Ţatec. 

3)  Přibliţně 28.000,- Kč. 

4)  Na rozšíření třídění odpadů.  

 

mailto:obecdestnice@tiscali.cz
mailto:ouholedec@telecom.cz
mailto:obec@ou-lenesice.cz
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obr. č.10: obec Liběšice 

 

Starosta obce: Bc. Petr Valenta 

tel.: 415 725 060, e-mail: obeclibesice@seznam.cz 

 

 

1) Ano. Od roku 2007 – sklo, papír a pet lahve. 

2) Dodavatelská firma  EKO-KOM. 

3) Přibliţně 40.000,- Kč. 

4) Na rozšíření třídění odpadů. 

 

obr. č.11: obec Libočany 

 

Starosta obce: Jiří Hudeček 

tel.: 415 712 125, e-mail: oulibocany@iol.cz 

 

1) Ano. Od roku 2000 – sklo, papír, plast, elektroodpad, baterie. 

2) Výkazy vypracováváme sami. 

3) Přibliţně 100.000,- Kč. 

4) Na zlepšení systému třídění odpadu. 

 

obr. č.12: obec Libořice 

 

Starostka obce: Eva Vrábíková 

tel.: 415 721 136, e-mail: ou.liborice@worldonline.cz 

  

 

1) Ano. Od roku 2007 – plast, tetrapak, sklo, pet lahve a papír. 

2) Firma EKO-KOM. 

3) Přibliţně 20.000,- Kč. 

4) Na motivaci občanů k zapojení do systému odpadového hospodářství. 

 

mailto:obeclibesice@seznam.cz
mailto:oulibocany@iol.cz
mailto:ou.liborice@worldonline.cz
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obr. č.13: obec Lišany  

 

Starosta obce: Josef Hořejší 

tel.: 415 783 265, e-mail: oulisany@quick.cz  

 

 

1) Ano. Plast, sklo a papír. 

2) Sami. 

3) Přibliţně  15.000,- Kč. 

4) Obnova zeleně. 

 

obr. č.14: obec Měcholupy 

 

Starostka obce: Dis. Doris Černíková 

tel.: 415 722 536, e-mail: cernikova@mecholupy-sc.cz 

 

1) Ano. Od roku 2000 – papír, pet lahve, sklo, tetrapak, plasty 

2) Firma EKO-KOM 

3) Přibliţně 38.000,- Kč 

4) Na obnovu zeleně v obci. 

 

obr. č.15: obec Nové Sedlo 

 

Starosta obce: Vladimír Kořenský 

tel.: 415 786 126, e-mail: obecnovesedlo@razdva.cz 

 

1) Ano. Od roku 2000 – papír, sklo, pet lahve, ostatní plasty, tetrapak a elektroodpad. 

2) Firma Marius Pedersen a.s., provozovna Ţatec. 

3) Přibliţně 32.000,- Kč. 

4) Pokrytí nákladů na likvidaci odpadů. 

 

 

 

mailto:oulisany@quick.cz
mailto:cernikova@mecholupy-sc.cz
mailto:obecnovesedlo@razdva.cz
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obr. č.16: obec Staňkovice 

 

Starosta obce: Jan Bartoň 

tel.: 415 721 040, e-mail: oustankovice@iol.cz 

 

1) Ano. Od roku 2000 – papír, sklo, plast, tetrapak, elektrospotřebiče, nebezpečný 

odpad, pneumatiky, ţelezo. 

2) Firma Marius Pedersen a.s., provozovna Ţatec. 

3) 46.895,- Kč 

4) Na systém likvidace odpadu a jeho třídění a vybudování sběrného místa. 

 

obr. č.17: obec Tuchořice  

 

Starosta obce: Ladislav Kubiska 

tel.: 415 725 094, e-mail: ou.tuchorice@pvtnet.cz 

 

1) Ano. Od roku 2006 – sklo, papír, pet lahve, plasty, kov. 

2) Firma EKO-KOM. 

3) Přibliţně 35.000,- Kč. 

4) Rozšíření sluţeb občanům. 

 

obr. č.18: obec Výškov 

 

Starosta obce: Josef Chalupný   

tel.: 415 782 091, e-mail: ou.vyskov@wo.cz 

 

 

1) Ano. Od roku 1998 – papír, plasty a sklo. 

2) Firma EKO-KOM. 

3) Přibliţně 36.000,- Kč. 

4) Na řešení problematiky odpadů. 
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obr. č.19: obec Ţiţelice 

 

Starosta obce: Petr Kvítek 

tel.: 415 728 658, e-mail: ouzizelice@iol.cz 

 

1) Ano. Od roku 2005 – papír, plasty , tetrapak, sklo a pet lahve. 

2) Firma Marius Pedersen a.s., provozovna Ţatec. 

3) Přibliţně 10.000,- Kč. 

4) Obnova zeleně v obci. 

Finanční propočet likvidace tříděného odpadu obce Žiželice 

Náklady: 

Měsíční platba za odvoz 9 ks kontejnerů 1100 l  ................. 2.552,- Kč 

Počet měsíčních vývozů………… .......................................         2 x 

Náklady na pořízení kontejneru 1100 l …………………....4.868,- Kč 

Propočet: 

2552,- Kč / 9ks = 284,- Kč / 2 = 141,80 Kč na odvoz 1 ks kontejneru 

4.868,- Kč při době uţití 10 let = 4868/10/24 (počet ročních vývozů) = 20,30 Kč 

Náklady na jeden kus kontejneru na tříděný odpad o obsahu 1100 l, včetně nákladů na jeho 

pořízení,  činil v roce 2009  162,10 Kč . 

Výnosy: 

 Průměrná odměna za vývoz 1ks kontejneru v roce 2009      

odměna celkem ..................... 13.501,- Kč  

počet kontejnerů ................................ 9 ks 

počet vývozů v roce 2009  ................ 24 x 

Propočet:               

13.501,- Kč / 9 = 1.500,- Kč / 24 = 62,50 Kč 

Odměna od firmy EKO-KOM  činila v roce 2009 62,50 Kč za odvoz jednoho kusu 

kontejneru na tříděný odpad. 
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Výsledek:  

Finanční náklady vyšly obec Ţiţelice v roce 2009 na (142,- Kč – 62,50 Kč) 79,50 Kč 

na odvoz jednoho kusu kontejneru na tříděný odpad. Pro porovnání stál odvoz jednoho 

kontejneru (1100 l) směsného komunálního odpadu z této obce 258,- Kč. 

 Podle výše uvedeného propočtu je zřejmé, ţe třídění je pro obce motivující. Získaná 

odměna sice nepokryje plně náklady na odvoz tříděného odpadu, ale tato částka není tak 

velká, aby běţný rozpočet i menších obcí nad míru zatěţovala. 
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5. ZÁVĚR 

   Cílem mé bakalářské práce bylo zmapování třídění odpadů menších obcí, jejich 

zapojení do recyklačního systému a způsoby realizace v praxi.  

   V první části jsem přiblíţila vývoj regionu Ţatecka a zmapovala dobrovolné 

sdruţení obcí, které v této oblasti vzniklo.  Následně jsem se zaměřila na  legislativu od 

evropské po komunální, a posléze na praxi, jejíţ cílem je v první řadě odpad minimalizovat 

a pro jiţ vyprodukovaný  hledat moţnosti dalšího vyuţití popřípadě jiné způsoby 

odstranění, které neohrozí lidské zdraví a ţivotní prostředí.  

Vše je do jisté míry ovlivněno přístupem z řad občanů, protoţe se při zavádění 

separovaného sběru od občana – původce, vyţaduje práce „navíc“. Jedním z řešení je 

environmentální výchova jedince, která vede k pochopení komplexnosti a sloţitosti vztahů 

člověka a ţivotního prostředí, k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje 

v zájmu udrţitelnosti rozvoje lidské civilizace ţivotní styl a hodnotovou orientaci. Rozvíjí 

porozumění souvislostí v biosféře a pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními 

problémy a vlastní odpovědností ve vztazích k prostředí. 
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