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1 ÚVOD 

„Velké nebezpečí pro planetu jsou lidé: je jich příliš, daří se jim dobře po ekonomické stránce 

a spalují příliš mnoho petroleje.“ 

(Sir James Lovelock, BBC Interview) 

Všeobecně známým faktem je, ţe lidé si s komunálním pořádkem hlavu příliš nelámou. Ulice, 

okolí sběrných nádob na odpad, parkoviště a další plochy připomínají spíše provizorní sklady 

odpadů, neţ místa určená pro veřejný ţivot. Obdobná nekázeň je patrná i u třídění odpadů. 

Lidé se buď separováním vůbec nezaobírají, separují nekvalitně, nebo znečišťují okolí 

sběrných míst. Avšak v kontrastu z výše zmíněným je většina obyvatel, tedy i zmiňovaných 

znečišťovatelů, hrubě nespokojena s rostoucím trendem u poplatků za svoz odpadů. 

Lidé taktéţ urputně protestují vůči výstavbě spaloven, skládek či úloţišť radioaktivních 

odpadů ve svém okolí. Samozřejmě kaţdý produkuje odpady, ale nikdo nechce mít v blízkosti 

svého domova zařízení pro nakládání s nimi. 

Kaţdý by si měl uvědomit, ţe nejdříve byla surovina, která se musela vytěţit, následně 

zpracovat výrobním procesem na výrobek, který má v dnešní době velmi malou ţivotnost. 

Je samozřejmé, ţe po pouţití jakéhokoliv výrobku, který uţ není potřebný, se následně stane 

odpadem. Tento proces je finančně nákladný a není nekonečný. 

V dnešní době je produkce odpadů pevně spjata s fungováním naší společnosti. Důvod výběru 

tématu odpadové hospodářství, je především takový, ţe odpady a veškeré problémy spojené 

s jejich vznikem a nakládání s nimi jsou oţehavými tématy dnešní doby. 

Cílem této bakalářské práce je vytvoření uceleného náhledu do problematiky zabezpečení 

odpadového hospodářství ve vybraném územně samosprávném celku, analyzovat jej a provést 

zhodnocení za časové období let 2005 – 2009. Pro účel této bakalářské práce bylo vybráno 

město Fryšták.  

Bakalářská práce je kromě úvodu a závěru rozdělena do tří kapitol. První část se zabývá 

charakteristikou sluţeb v obecném hospodářském zájmu a jejich rozdělením, odpadovým 

hospodářstvím, s veškerými související pojmy i systémem odpadového hospodářství v České 

republice. 

Druhá část se věnuje charakteristice Zlínského kraje i města Fryšták. Nejprve udává základní 

informace o společnostech, které zabezpečují odpadové hospodářství, poté jsou i podrobně 
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popsány sluţby, které zajišťují. V kapitole jsou také zmíněny plány města do budoucna 

a závěr kapitoly patří financování.  

Obsahem třetí a zároveň poslední kapitoly je zhodnocení odpadového hospodářství za časové 

období let 2005 – 2009. Je provedena analýza produkce odpadů podle druhu a také analýza 

příjmů a nákladů. Závěrečná část kapitoly je zaměřena na celkové zhodnocení odpadového 

hospodářství ve městě Fryšták. 

V této práci byly vyuţity zejména tři metody vědecké práce. Pro vymezení odpadového 

hospodářství byla pouţita metoda deskripce. Metoda syntézy a analýzy je obsaţena ve druhé 

části práce, kde jsou popsány společnosti, které zabezpečují odpadové hospodářství na území 

města Fryšták a hlavně zajišťované sluţby. Poslední metodou, která je v práci pouţita, 

se nazývá metoda komparace. Její podstatou je srovnaní nebo porovnání a byla aplikována 

ve třetí části, která se věnuje zhodnocení odpadového hospodářství v časovém období let 

2005 – 2009. 

K vypracování této bakalářské práce byly vyuţity kniţní publikace, platné právní předpisy 

k 31. 12. 2010, interní zdroje města Fryšták, informace uveřejněné na internetových stránkách 

a v poslední řadě také osobní konzultace s vedoucím pracovníkem na Městském úřadě 

ve Fryštáku.  
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2 VYMEZENÍ A CHARAKTERISTIKA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Kapitola obsahuje teoretické vymezení pro praktickou část bakalářské práce. V první části 

bude definována charakteristika sluţeb v obecném hospodářském zájmu, druhá část bude 

zaměřena na odpadové hospodářství a ve třetí kapitole bude popsán systém odpadového 

hospodářství v České republice. 

2.1 Charakteristika služeb v obecném hospodářském zájmu 

Sluţby v obecném zájmu jsou v evropském modelu společnosti základním prvkem. Ve všech 

evropských zemích má stejně uznávané hodnoty. Sluţby v obecném hospodářském zájmu 

se dotýkají otázky úlohy orgánů veřejné moci v trţní ekonomice. Na jedné straně spočívá 

v podílu na zajišťování hladkého fungování trhu a dodrţování pravidel všemi účastníky, 

na straně druhé v účasti na ochraně obecného zájmu, především jde o uspokojování 

základních potřeb občanů i zachování veřejných statků, dojde-li k selhání trhu. Tyto sluţby 

jsou pilířem evropského občanství, jejich prostřednictvím mohou probíhat dialogy s orgány 

veřejné moci ohledně veřejných věcí a také formují práva evropských občanů. V případě 

přistoupení nových členských zemí je efektivnost a lepší kvalita těchto sluţeb zaručena. 

Nutno také zdůraznit, ţe neexistuje jednotná definice sluţeb v obecném zájmu, ale např. 

Evropská Komise definuje sluţby v obecném zájmu takto:
1
  

„Sluţby v obecném zájmu mají za cíl zajistit všem stejné příleţitosti, svobodu ţít způsobem 

odpovídajícím jejich ideálu spokojeného ţivota a moţnosti plnohodnotně se podílet na ţivotě 

ve společnosti“. Sluţby v obecném zájmu zahrnují sluţby hospodářské a nehospodářské, 

jejichţ podstata je sloţitá a nestále se vyvíjí. Jde o činnosti, které se odehrávají ve velkých 

síťových odvětví (např.: poštovní sluţby, telekomunikace, elektrická energie nebo doprava) 

a které se také vztahují na sluţby v oblasti vzdělávání, sociální péče a zdravotnictví. Jsou 

to činnosti, které se liší rozměrem, od evropského nebo dokonce světového k rozměru čistě 

lokálnímu, také povahou, trţní nebo netrţní. Rozdělení sluţeb se liší podle historických 

a zeměpisných podmínek, kulturních tradic kaţdé členské země a také podle typických znaků 

příslušné činnosti, především z hlediska technického rozvoje. Sluţby v obecném zájmu 

vyvolávají v Evropské unii celou řadu problémů a otázek, které jsou společné sluţbám 

a odpovědným orgánům. Je proto důleţité rozlišení mezi sluţbami ekonomické povahy 

a sluţbami jiné povahy neţ ekonomické. Existují důvody pro vytváření sluţeb v obecném 

zájmu, které lze rozdělit na ekonomické nebo sociální.  

                                                 
1
 Dle návrhu Evropské Komise o sluţbách v obecném zájmu. Z roku 2003 
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Mezi ekonomické důvody patří:
2 

 vysoké náklady na nezbytné investice, 

 vzácnost zboţí nebo prvků potřebných pro poskytování sluţby, 

 udrţitelný zdroj. 

Sociální důvody: 

 sociální soudrţnost, 

 rovnost všech v přístupu ke sluţbám a uspokojení základních práv, 

 diskriminace, 

 ekonomická spravedlnost prostřednictvím vyrovnávání cen nebo přijetí sociálních cen. 

Slouţit občanům a veřejnému zájmu v krátkodobém a dlouhodobém období, to jsou cíle trvale 

udrţitelného ekonomického a sociálního rozvoje. Organizace a řízení sluţeb musí dodrţovat 

principy způsobem, který odpovídá charakteristikám kaţdé sluţby.
3
 

 rovný přístup - kaţdý občan má právo rovného přístupu ke sluţbám v obecném 

zájmu, 

 kontinuita služeb – znamená, ţe tyto sluţby musí být poskytovány kontinuálním 

a pravidelným způsobem, bez jakéhokoliv přerušení, 

 univerzálnost – sluţby v obecném zájmu, které se poskytují, musí být univerzální, 

i přesto, ţe tento závazek působí proti ziskovosti a zřeteli komerční povahy, 

 kvalita – sluţby musí splňovat standardy – kvalitativní a kvantitativní. Kvalita 

je garantována odpovědných orgánem. 

Sluţby v obecném hospodářském zájmu zahrnují některé sluţby poskytované velkými 

síťovými odvětvími, ale rovněţ se vztahují na jakoukoliv činnost, spadající do závazků 

veřejných sluţeb. Závazky veřejných sluţeb se týkají speciálních poţadavků. Ukládají 

je orgány veřejné moci poskytovateli sluţeb k tomu, aby splnil určité cíle ve veřejném zájmu 

(např.: v oblasti silniční a ţelezniční dopravy, energie nebo v oblasti letecké). Z hlediska 

potřeby Společenství a úlohy členských států lze rozlišit dva druhy sluţeb v obecném 

hospodářském zájmu na: 

1) Služby v obecném hospodářském zájmu poskytované velkými síťovými odvětvími 

                                                 
2
 COM (2003) 270 v konečném znění, ze dne 21. 5. 2003. Zelená kniha o službách v obecném zájmu. 

3
 HALÁSEK D. Standardizace veřejných služeb. 1. vyd. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2004. 

152 s. ISBN 80-248-0685-1. 
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Společenství od 80. let zpřístupňovalo trhy velkým síťovým odvětvím, např.: odvětví 

elektrické energie, plynu a dopravě, telekomunikacím nebo poštovním sluţbám. „ V té 

době Společenství zároveň přijalo společný (jednotný) regulační rámec pro tyto 

sluţby, který přesně stanoví závazky veřejných sluţeb a evropské úrovni a zahrnuje 

jednotlivé aspekty, k nimţ se řadí univerzální sluţba, spotřebitelská a uţivatelská 

práva a otázky ochrany zdraví a bezpečnosti. Uvedená odvětví mají jednoznačný 

celoevropský rozměr a představují tedy silný impuls pro vytvoření pojmu „evropský 

obecný zájem“. „Tento poţadavek je také právně uznán v hlavě XV Smlouvy, která 

přenáší na Společenství zvláštní odpovědnost za transevropské sítě v oblasti dopravní, 

telekomunikační a energetické infrastruktury s dvojím cílem zlepšit hladké fungování 

vnitřního trhu a posílit sociální a ekonomickou soudrţnost“.
4
 

2) Další služby v obecném hospodářském zájmu 

Do této skupiny patří například veřejnoprávní vysílání, zásobování vodou nebo 

odpadové hospodářství. Tyto sluţby nepodléhají společnému regulačnímu reţimu 

na úrovni Společenství a řídí se pravidly vnitřního trhu, státní podpory a hospodářské 

soutěţe, přičemţ sluţby, které jsou uvedeny, mohou ovlivnit obchod mezi členskými 

zeměmi. Existují zvláštní předpisy Společenství, například o ţivotním prostředí, které 

se vztahují na některé aspekty poskytování těchto sluţeb. V oblasti odpadů, konkrétně 

likvidace odpadů zřizují Společenství právní předpisy „zásadu blízkosti“. To znamená, 

ţe odpad by měl být zlikvidován v místě, kde byl vytvořen.  

2.2 Odpadové hospodářství 

Odpadové hospodářství je poměrně mladou, ale rychle rozvíjející se oblastí národního 

hospodářství. Přestavuje komplex faktorů, odráţející se zejména na úrovni vyuţívání 

surovinových vstupů a péči o ţivotní prostředí. Ekonomicky a průmyslově vyspělé státy 

se začaly zabývat odpadovým hospodářstvím před 20 – 30 lety. Teprve v roce 1991 vznikl 

v České republice (dále jen „ČR“) první zákon o odpadech, do té doby nebylo nakládání 

s odpady na legislativní úrovni nijak řízeno ani kontrolováno. Odpadové hospodářství 

se dotýká všech stupňů výrobního a spotřebního cyklu. Od těţby surovin přes výrobu, 

dopravu a spotřebu aţ po zneškodnění. Odpadové hospodářství je činnost, která se zaměřuje 

na předcházení, omezování vzniku odpadů a také na nakládání s odpady (obr. č. 2.1).   

  

                                                 
4
 COM (2003) 270 v konečném znění, ze dne 21. 5. 2003. Zelená kniha o službách v obecném zájmu. 
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Obr. č. 2.1 Schéma odpadového hospodářství 

 

  

 

  

  

            Předcházení vzniku           Omezování vzniku                    Nakládání  

         odpadu         odpadu                             s odpadem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ALTMAN V. Odpadové hospodářství. 1. vyd. Ostrava: VŠB – Technická univerzita, 1996. 89 s. ISBN 

80-7078-372-9. 

Předcházení vzniku odpadu
5
 

(1) „Prvotní původce odpadů má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost 

předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich mnoţství a nebezpečné vlastnosti; odpady, 

jejichţ vzniku nelze zabránit, musí být vyuţity, případně odstraněny způsobem, který 

neohroţuje lidské zdraví, ţivotní prostředí a který je v souladu se zákonem a se 

zvláštními právními předpisy.“ 

(2) „Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí výrobky, 

je povinna tyto výrobky vyrábět tak, aby omezila vznik nevyuţitelných odpadů 

z těchto výrobků, zejména pak nebezpečných odpadů.“ 

(3) „Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která uvádí na trh výrobky, 

je povinna uvádět v průvodní dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu na pouţití 

                                                 
5
 § 10, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

Shromaţďování 

Přeprava 

Skladování 

Úprava 

Vyuţívání 

Zneškodňování 

Odpadové hospodářství 
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nebo jinou vhodnou formou informace o způsobu vyuţití nebo odstranění 

nespotřebovaných částí výrobků.“ 

Omezování vzniku odpadu jsou to opatření, která se zaměřují na sniţování mnoţství odpadu 

ve výrobě nebo spotřebě.   

Nakládání s odpady je moţné různými způsoby. Nejlepší by ovšem bylo předejít vzniku 

odpadu nebo vyloučit vznik odpadu vhodným technologických opatřením. Pokud není moţné 

vyhnout se vzniku odpadu, existují způsoby, jak s odpadem nakládat dále.  

Shromažďování odpadu 

Shromaţďováním odpadů se rozumí dočasné soustřeďování odpadů do shromaţďovacích 

nádob v místě, kde vznikly před jejich dalším nakládáním. Probíhá ve dvou fázích:
6
 

 1. fáze – se uskutečňuje v místě vzniku odpadu, tzn. v domácnostech – v odpadkových 

koších, 

 2. fáze – nashromáţděný odpad z domácností, který vyhodíme do určených nádob 

nebo kontejnerů, které jsou umístěny na vyhrazených místech. 

V dnešní době se vyrábí mnoho nádob na tuhý komunální odpad. Kaţdá nádoba je určena 

na jiný druh odpadu podle obsahu jeho sloţení a podle objemové hmotnosti odpadu. Základní 

nádobou je odpadkový koš, který nalezneme v kaţdé domácnosti. V odpadkových nádobách 

se nesmí shromaţďovat odpad, který obsahuje nebezpečné vlastnosti, např. mrtvá zvířata, 

zemina nebo ţhavý popel. 

Přeprava odpadu 

Znamená dopravu odpadu z místa, kde odpad vznikl na sběrné místo a také transport odpadu 

ze sběrného místa na místo, kde se bude odpad zneškodňovat. Existují dvě moţnosti přepravy: 

 1. podle přepravní vzdálenosti – v ČR je zavedena pouze jednofázová doprava, coţ 

znamená, ţe odpad se přepravuje z místa vzniku do místa zneškodnění 

 2. podle použitého dopravního prostředku 

Nejvyuţívanějším dopravním prostředkem je svozový automobil. 

 jde o nákladní automobily se speciálními konstrukcemi (nosiče přepravníků  

a přepravní odpadkové automobily nebo svozové automobily) 

                                                 
6
 ALTMAN V. Odpadové hospodářství. 1. vyd. Ostrava: VŠB – Technická univerzita, 1996.  

89 s. ISBN 80-7078-372-9. 
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 svozové automobily, které mají speciálně upravený podvozek, na němţ 

je umístěna nádrţ na odpadky se stlačovacím zařízením a vyklápěčem nádob. 

Montují se dva typy stlačovacího zařízení, a to buď lineární, nebo rotační. 

Skladování odpadu 

Pod tímto pojmem si lze představit odpad, který se dočasně umístí mezi jednotlivými 

činnostmi po dobu nezbytně nutnou z organizačních, přepravních, provozních nebo 

technologických důvodů. Tento způsob se v ČR vyuţívá minimálně. Skladování musí být 

bezpečné a musí se také respektovat doba jeho trvání. Proto se rozlišuje skladování 

krátkodobé (jde o sluţbu, za kterou původce zaplatí a nese za odpad odpovědnost, aţ do doby, 

neţ se zneškodní), dlouhodobé (v případě ekonomicky nevýhodné technologie pro 

zneškodnění nebo vyuţití odpadu) a trvalé (zvláštní případ, kdy není známa technologie, ale 

existuje moţnost budoucího vyuţití). 

Úprava odpadu 

Jde o způsob nakládání s odpadem, který směřuje ke změně fyzikálních, biologických nebo 

chemických vlastností. Jestliţe známe hlavní charakteristiky odpadu, je moţné zvolit 

optimální variantu nakládání s tuhým komunálním odpadem. Je však zřejmé, ţe neexistuje 

universální systém. Do procesu úpravy odpadu lze zařadit i další činnosti jako je drcení 

odpadu, stlačování (lisování) a třídění odpadu. Následující schéma (obr. č. 2.3) naznačuje 

třídění odpadu, těsně před vloţením do sběrných nádob. Tímto způsobem je moţné získat 

čisté druhotné suroviny. 
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Obr. č. 2.3 Princip třídění komunálních odpadů  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ALTMAN V. Odpadové hospodářství. 1. vyd. Ostrava: VŠB – Technická univerzita, 1996. 89 s. ISBN 

80-7078-372-9. 

Důsledkem neúspěchu automatizovaných třídíren v západních zemích se objevil separovaný 

sběr odpadu, který probíhá dvěma základními způsoby:
7
 

 přinášecí systém – v tomto případě lidé donášejí uţ vytříděné látky na místa 

se sběrnou nádobou, která se nachází v blízkosti jejich domova, 

 odvážecí systém – podnik, který zajišťuje odváţení odpadu, vyzvedne vytříděné látky 

přímo u domů obyvatel ze sběrných nádob. 

Podmínkou pro úspěšnou recyklaci druhotných surovin je nejen nádoba na běţné odpady, ale 

i nádoby na jiný druh odpadu. Tyto nádoby musí být ovšem hygienicky nezávadné, snadno 

se musí čistit a musí být uzavíratelné. Tento druh sběru je finančně náročný a také záleţí na 

disciplíně občanů, jak k této problematice budou přistupovat. Ve většině českých měst jsou 

do systému separovaného sběru zapojeny tři základní komodity: plasty, bílé a barevné sklo, 

papír a lepenka. 

Základní soubor nádob pro účely separovaného sběru:
8
 

 1. skupina – shromaţďování neznečištěného suchého odpadu (sklo, plasty, papír, 

kovy, textil z přírodních tkanin, 

                                                 
7
 HLAVATÁ M. Odpadové hospodářství. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2004. 174 s. ISBN 80-

248-07370-8. 
8
 ALTMAN V. Odpadové hospodářství. 1. vyd. Ostrava: VŠB – Technická univerzita, 1996.  

89 s. ISBN 80-7078-372-9. 

komunální odpad 

drcení, prosívání, 

třídění, lisování aj. 

palivo z 
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plasty 

papír kovy zbývající 
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prosev pro 

komposty 

sklo 



 

10 

 

 2. skupina – tvoří biologický odpadu ţivočišného a rostlinného původu pro 

kompostování (listí, zbytky jídla), 

 3. skupina – zahrnuje odpad, který nelze zařadit do první ani druhé skupiny (zbytky 

v obalech, popel). 

Využívání odpadu 

Vyuţívání odpadu lze definovat jako znovunavrácení do výrobního procesu, přesněji řečeno 

do umělého koloběhu. Někteří odborníci schvalují spalování odpadu, jiní zase propagují 

třídění a recyklaci. Recyklace má příznivý vliv na ţivotní prostředí a jde o vyuţívání odpadu, 

který je dále zpracován a upravován na výrobky určené k jejich další spotřebě. 

Zneškodňování odpadu 

Jedná se o způsob, kterým lze zamezit nebo sníţit dopad na ţivotní prostředí.  

Likvidace odpadu se můţe provádět těmito metodami:
9
 

 fyzikální a chemické metody – sniţování škodlivin nebo nebezpečných vlastností 

odpadu (spalování odpadu nebo solidifikace odpadu), 

 biologické metody – rozklad odpadu – kompostování, 

 skládkování odpadu – metoda, kterou se odpad zneškodní trvalým uloţením do země 

(skládky, výsypky, úloţiště). 

Nejrozšířenějším a nejstarším způsobem, jak se zbavit odpadu je skládkování. I přesto, ţe 

se navrhují a realizují různá opatření proti skládkování odpadu, nelze vyloučit, ţe určité 

mnoţství odpadů se bude na skládkách ukládat stále. Ukládání odpadů musí být provedeno 

tak, aby nedocházelo k úniku, ani k narušení těsnosti, konstrukce a stability skládky. Odpady 

samozápalné, výbušné, hořlaviny I. třídy nesmí být na skládky ukládány.  

Mezi hlavní příčiny vzniku a existence skládek patří:
10

  

 nepravidelný svoz odpadu, 

 kapacita a počet nádob je nedostačující, 

 lhostejnost, neodpovědnost, bezohlednost, neukázněnost a nedostatek estetického 

cítění občanů a organizací vůči přírodě, 

 nedostatečné postihy a sankce. 

 

                                                 
9
 SLIVKA V., DIRNER V., KURAS M. Odpadové hospodářství, praktická příručka. 1. vyd. VŠB – TU Ostrava, 

MŢP ČR Praha. Ostrava, 2006. 130s. ISBN 80-248-1245-2. 
10

 ALTMAN V. Odpadové hospodářství. 1. vyd. Ostrava: VŠB – Technická univerzita, 1996.  

89 s. ISBN 80-7078-372-9. 
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Typy skládek 

Divoká skládka je kaţdý prostor, kde se ukládají odpady nahodile a bez jakéhokoliv povolení, 

tedy v rozporu s právními předpisy. Ohroţuje přírodu, ţivotní prostředí a znehodnocuje 

krajinu z hlediska estetiky. 

Mezi škodlivé projevy divokých skládek především patří:
11

 

 tvorba skládkového plynu, 

 ztráta druhotných surovin, 

 znečištění ovzduší kouřem, prachem nebo zápachem, 

 výskyt hmyzu a hlodavců, 

 estetické znehodnocení krajiny. 

Aby se zamezilo divokým skládkám, je důleţitá důsledná prevence jejich vzniku. Řízená 

skládka je skládka, která má vymezený prostor, je v souladu s právními předpisy, ve kterých 

lze najít postupy a zásady řízeného skládkování. Respektují zásady ochrany ţivotního 

prostředí. 

2.3 Systém odpadového hospodářství v České republice 

V této podkapitole je naznačen systém odpadového hospodářství v ČR. Je zde definován 

pojem odpad, jeho základní rozdělení a další pojmy, které s touto problematikou souvisí. Dále 

jsou v kapitole vymezeny povinnosti a opatření, jimiţ se kaţdá obec a fyzická osoba musí 

řídit při nakládání s komunálním odpadem. V textu se objevují pojmy jako původce odpadů 

nebo obec, proto je nutné je definovat a také další právní předpisy, kterými se ČR musí řídit. 

Původce odpadů je právnická osoba, při jejíţ činnosti odpad vzniká nebo fyzická osoba, 

která je oprávněná k podnikání, a při její podnikatelské činnosti odpady vznikají. Obec 

je základním územním samosprávným celkem, společenstvím občanů, který je tvořen hranicí 

území obce. Je to veřejnoprávní korporace s vlastním majetkem a v právních vztazích 

vystupuje svým jménem na vlastní zodpovědnost.
12

 

Základní pojmy definované pro účely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech:
13

 

 a) „odpad – kaţdá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost 

se jí zbavit“, 

                                                 
11

 SLIVKA V., DIRNER V., KURAS M. Odpadové hospodářství, praktická příručka. 1. vyd. VŠB–TU Ostrava, 

MŢP ČR Praha. Ostrava, 2006. 130s. ISBN 80-248-1245-2. 
12

 §1, §2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
13

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
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 b) „oprávněná osoba - právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která 

je provozovatelem zařízení k vyuţívání, odstraňování, sběru nebo výkupu určeného druhu 

odpadu, nebo provozovatelem zařízení“, 

 c)  „nebezpečný odpad – odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností“, 

 d) „komunální odpad – odpad uvedený jako komunální odpad ve vyhlášce a 

vznikající na území obce, buď při činnosti fyzických osob, nebo z nevýrobní činnosti 

právnických osob nebo podnikajících fyzických osob“. 

Odpady představují nejčastější a nejvíce sledovaný „vedlejší produkt“ lidské společnosti. Řídí 

se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Mezi odpady lze zařadit materiály a výrobky, které 

vznikly při výrobě a pro spotřebu a které ztratily svou původní hodnotu. Neţ se stanou 

odpadem, mohou být druhotnou surovinou. Velikost odpadů je stále větší neţ objem 

vyuţívaných druhotných surovin a proto existují dva velmi závaţné důsledky, a to: 

 1) ekonomické ztráty, 

 2) dopad na ekologii okamžitým i dlouhodobým působením odpadů. 

Hospodaření s odpady a druhotnými surovinami povaţujeme za samostatnou činnost 

v národním hospodářství. Odpady nelze zlikvidovat, odpady pouze vyuţíváme, 

zpracováváme, zneškodňujeme nebo s nimi nakládáme jinak. Odpady můţeme členit podle 

vzniku, skupenství, vlastností, původu apod.  

Základní rozdělení odpadů:
14

 

 Podle základních fyzikálních vlastností: tuhé, kapalné, plynné nebo směsné. 

 Podle základních oborů hospodářské činnosti: průmyslové, stavební, zemědělské, 

komunální, skrývky z povrchové těţby, kaly z čistíren odpadních vod a ostatní. 

 Podle vlivů na životní prostředí: ostatní a zvláštní. 

Kaţdá činnost s odpady má přidělený kód druhu odpadu a stanovení kategorizace. Současná 

právní úprava rozděluje podle původu a vlastností do 5 nadskupin, 25 skupin, 83 podskupin 

a 709 druhů. 466 druhů tvoří zvláštní odpady, z nichţ bylo vyčleněno 360 druhů, které jsou 

nebezpečné. Podle toho, jaký odpady mají vliv na ţivotní prostředí, se řadí do kategorie 

zvláštní a ostatní. Mezi zvláštní odpad, který je škodlivinou nebo který má nebezpečné 

vlastnosti pro občana nebo ţivotní prostředí, můţe být také nebezpečným odpadem. Mezi 

vlastnosti způsobující nebezpečnost odpadu se například řadí: infekčnost, hořlavost kapalin, 

                                                 
14

 ALTMAN V. Odpadové hospodářství. 1. vyd. Ostrava: VŠB – Technická univerzita, 1996.  

89 s. ISBN 80-7078-372-9. 
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výbušnost, akutní a chronická toxicita aj. Škodlivinou je nejčastěji látka obsahující jednu nebo 

více nebezpečných vlastností.  

Komunální odpad je chápán jako směsný tuhý odpad, který vzniká v oblasti domácností, 

technické vybavenosti, rekreace, sluţeb, dopravy nebo sídelní zeleně. Byl doplněn 

přívlastkem tuhý, protoţe za podstatnou část tohoto odpadu lze povaţovat jakýkoliv odpad, 

který vzniká na území obcí a měst, je shromaţďován v odpadních nádobách a podléhá 

pravidelnému svozu prováděného organizacemi se speciálně vybavenými technickými 

prostředky. S tuhým komunálním odpadem se lze setkat na kaţdém kroku našeho ţivota 

a je asi nejvíce vnímaným odpadem. Svým sloţením je stejně tak závaţný jako další odpady 

a mění se s místem a dobou jeho vzniku. Mezi další pojmy v oblasti odpadů lze zahrnout:
15

 

 odpadky – jsou drobným komunálním odpadem, který vzniká v domácnostech, 

 tuhý domovní odpad – také vzniká v oblasti bydlení, zahrnuje například pouţité 

obaly, zbytky potravin nebo popel z domovních kotelen a z lokálních topenišť, 

 kuchyňský odpad – je část tuhého komunálního odpadu, který obsahuje zbytky 

potravin, 

 odpad ze (sídelní) zeleně – tuhý komunální odpad, který vzniká při údrţbě parků, 

zahrad, sadů, hřišť nebo hřbitovů, 

 objemový komunální odpad – tuhý komunální odpad, který je větších rozměrů 

a nelze ho soustřeďovat v nádobách menších neţ o objemu 1 100 litrů, 

 sběrový odpad – se získává odděleným sběrem a je to oddělená sloţka odpadu. 

Původci odpadů mají při své činnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat 

mnoţství a nebezpečné vlastnosti odpadů. Dále jsou také původce odpadů povinen:
16

 

 zařazovat a shromaţďovat odpady dle kategorií a druhů, 

 zajistit přednostní vyuţití odpadů, 

 odstranit odpady, které sama nemůţe vyuţít, 

 ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich vlastností, 

 zabezpečit odpady před neţádoucím odcizením, únikem nebo znehodnocením, 

 vést o odpadech průběţnou evidenci a evidenci o způsobech nakládání s nimi, zasílat 

údaje příslušnému správnímu úřadu a také ohlašovat odpady, 

                                                 
15

 ALTMAN V. Odpadové hospodářství. 1. vyd. Ostrava: VŠB – Technická univerzita, 1996.  

89 s. ISBN 80-7078-372-9. 
16

 § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
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 kontrolním orgánům umoţnit přístup do zařízení, prostorů a objektů, na vyţádání musí 

předloţit dokumentaci s pravdivými a úplnými informacemi, které souvisí 

s nakládáním s odpady, 

 v souladu se zákonem musí zpracovat plán odpadového hospodářství a zajišťovat jeho 

plnění, 

 v souladu s plánem odpadového hospodářství musí vykonávat kontrolu vlivů 

nakládání s odpady na ţivotní prostředí a na lidské zdraví, 

 jmenovat odpadového hospodáře, 

 platit poplatky za ukládání odpadů na skládkách. 

Výkon veřejné správy 

Výkon veřejné správy je svěřen v oblasti komunálních odpadů do samostatné působnosti 

obce. Na obce se také vztahují povinnosti původců. Obec v samostatné působnosti můţe 

stanovit systém shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování 

komunálních odpadů, které vznikají na jejím katastrálním území. To vše je ovšem podmíněno 

existující obecně závaznou vyhláškou. Obec musí také určit místa, kde mohou fyzické osoby 

ukládat komunální odpad, který vytvářejí a rovněţ je povinna zajistit místa, kde mohou 

fyzické osoby umístit nebezpečné sloţky komunálního odpadu (např. zářivky, zbytky barev 

nebo rozpouštědla).  

Obec můţe na základě smlouvy vybírat od fyzických osob úhradu za shromaţďování, sběr, 

třídění, vyuţívání a odstraňování komunálního odpadu. Tato smlouva musí obsahovat výši 

úhrady a musí být uzavřena písemně. Pokud obec vybírá tuto úhradu, nemůţe pak stanovit 

poplatek za komunální odpad. Plátcem tohoto poplatku je kaţdý vlastník nemovitosti, kde 

odpad vzniká. Jedná-li se o budovu, kde podle zvláštních předpisů vzniklo společenství 

vlastníků jednotek, plátcem je toto společenství a poplatek se rozdělí na jednotlivé poplatníky. 

Obec, která poplatek na svém územním celku zavedla, je správou poplatku. V případě, 

ţe poplatník včas nebo ve správné výši poplatek neuhradí plátci, plátce oznámí tuto 

skutečnost obci, která vyměří poplatek platebním výměrem. „Maximální výše poplatku 

se stanoví podle předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z reţimu 

nakládání s komunálním odpadem rozvrţených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu 

nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti nebo podle počtu 

uţivatelů bytů a s ohledem na úroveň třídění tohoto odpadu. V poplatku mohou být 
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promítnuty i náklady spojené s pronájmem nádob určených k odkládání odpadu. Poplatek 

je příjmem obce“
17

. Při správě poplatku se musí postupovat dle daňového řádu.  

Právní předpisy ČR v odpadovém hospodářství
18

  

 nejdůleţitější a jiţ zmíněný je zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

 nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR, 

 vyhláška č. 502/2004 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 

 vyhláška č. 505/2004 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru 

některých výrobků, 

 vyhláška č. 294/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 

 zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, 

 vyhláška č. 115/2002 Sb., o podrobnostech nakládání s obaly,  

 vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání 

odpadů na skládky a jejich vyuţívání na povrchu terénu,
19

 

 vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů, 

 vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání 

s biologicky rozloţitelnými odpady. 

  

                                                 
17

 § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
18

 Česká inspekce ţivotního prostředí [on-line]. 2011. [cit. 10. 02. 2011]. Dostupné z: http://www.cizp.cz/Pravni-

normy/Odpadove-hospodarstvi 
19

 Ministerstvo ţivotního prostředí [on-line]. 2011. [cit. 10. 02. 2011]. Dostupné z: 

http://www.mzp.cz/__c1256e7000424ac6.nsf/Categories?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=3.2#3.2 
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3 ANALÝZA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ VE VYBRANÉM ÚZEMNĚ 

SAMOSPRÁVNÉM CELKU 

Náplní této kapitoly je analýza odpadového hospodářství na území města Fryšták. V kapitole 

je popsán Zlínský kraj i charakteristika samotného města Fryšták. Obsahuje počet, stručný 

popis poskytovatelů a také sluţby, které zajišťují v oblasti odpadového hospodářství. Konec 

kapitoly je věnován financování města v rámci odpadového hospodářství. 

Charakteristika Zlínského kraje a města Zlína 

Zlínský kraj 

Územně správní celek Zlínský kraj vznikl 1. ledna 2000 na základě ústavního zákona. 

Nachází se na východě České republiky při hranici se Slovenskem a jeho rozloha činí 

3 964 km
2
. Na severozápadě sousedí s Olomouckým krajem, na jihozápadě s Jihomoravským 

krajem, a v severní části s krajem Moravskoslezským. K 30. 9. 2010 ţilo v kraji 590 673 tis. 

obyvatel. Zlínský kraj vznikl sloučením čtyř okresů, těmi jsou Zlín, Vsetín, Kroměříţ 

a Uherské Hradiště. Poměrně velkou část rozlohy Zlínského kraje tvoří chráněná území. Mezi 

ně patří CHKO Beskydy a CHKO Bílé Karpaty, zahrnující přibliţně 30 % území kraje a která 

patří mezi šest biosférických rezervací UNESCO v České republice. Na území Zlínského 

kraje se nachází 125 přírodních památek, z toho 2 jsou národní a také 44 přírodních rezervací, 

z toho 6 národních. Území kraje je geograficky zajímavé a členité. Východní část kraje tvoří 

Bílé Karpaty, které postupně přecházejí v Javorníky a Moravsko-slezské Beskydy. Na severu 

dominuje Hostýnsko-Vsetínská hornatina a západní část tvoří pohoří Chřibů. Zlínský kraj 

vypracoval Plán odpadového hospodářství na období 10 let (2004 – 2014), vychází z Plánu 

odpadového hospodářství České republiky a je to základní koncepční materiál, který 

stanovuje cíle v oblasti odpadů, nakládání s nimi a také vymezuje konkrétní opatření k jejich 

dosaţení. Plán odpadového hospodářství vychází z poţadavku § 43 odst. 1 v souladu s § 78 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Plán odpadového 

hospodářství Zlínského kraje je plánem všech subjektů odpadového hospodářství, které 

působí na území kraje
20

. Tabulka (tab. č. 3.1) zaznamenává produkci odpadů podle krajů 

v roce 2009 a další tabulka (tab. č. 3.2) naznačuje, kolik odpadů Zlínský kraj vyprodukoval 

v časovém období let 2005 – 2009. Pro lepší představu následuje i graf (graf č. 3.1). 

 

                                                 
20

 Informační portál Zlínského kraje. [on-line]. 2011. [cit. 26. 02. 2011]. Dostupné z: 

http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?nid=3325&docid=28880&doctype=ART&did=3338 
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Tab. č. 3.1 Produkce průmyslových a komunálních odpadů podle krajů v roce 2009 

Kraj 
Průmyslové  

odpady v t 

Průmyslový 

odpad  

v kg/obyvatele 

Komunální  

odpady v t 

Komunální 

odpad  

v kg/obyvatele 

Hl. m. Praha 349 260 281 375 065  302 

Středočeský 581 718 469 451 104  364 

Jihočeský 237 153 372 179 987  283 

Plzeňský  270 622 474 177 654  311 

Karlovarský 46 581 151 95 630  311 

Ústecký  348 938 417 279 723  335 

Liberecký 118 848 271 124 613  284 

Královéhradecký 148 213 267 155 336  280 

Pardubický 116 389 226 146 208  283 

Vysočina 171 570 333 175 149  340 

Jihomoravský 294 653 256 341 289  297 

Olomoucký 252 196 393 213 789  333 

Zlínský 147 958 250 188 239  318 

Moravskoslezský 1 147 849 919 405 881  325 

Celkem ČR 4 231 948 403 3 309 667 315 

 

Zdroj: Český statistický úřad. Publikace 2010. Ţivotní prostředí, zemědělství. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/2001-10. [on-line]. 2011. [cit. 26. 02. 2011]. Vlastní zpracování dle 

tab. 5 Produkce průmyslových a komunálních odpadů podle krajů v roce 2009. Vlastní zpracování. 

Tab. č. 3.2 Produkce odpadů Zlínského kraje v letech 2005 – 2009 (v tis. t) 

Kraj 2005 2006 2007 2008 2009 

Zlínský kraj 672 774 1 001 675 594 

Zdroj: Český statistický úřad. Publikace 2010. Ţivotní prostředí, zemědělství. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/2001-10. [on-line]. 2011. [cit. 26. 02. 2011]. Vlastní zpracování dle 

tab. 4 Produkce podnikových odpadů podle krajů v letech 2002 – 2009. Vlastní zpracování. 

Jak lze z tabulky č. 3.2 vyčíst, největší produkci odpadů zaznamenal Zlínský kraj v roce 2007, 

naopak nejméně odpadů vyprodukoval v roce 2009.  
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Graf č. 3.1 Produkce odpadů Zlínského kraje v letech 2005 – 2009 (v tis. t) 

 

Zdroj: Český statistický úřad. Publikace 2010. Ţivotní prostředí, zemědělství. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/2001-10. [on-line]. 2011. [cit. 26. 02. 2011]. Vlastní zpracování dle 

tab. 4 Produkce podnikových odpadů podle krajů v letech 2002 – 2009. Vlastní zpracování. 

Město Fryšták 

Město Fryšták se nachází ve Zlínském kraji, leţí na okraji Hostýnských vrchů, v nadmořské 

výšce 271 m, 8 km severně od města Zlína. Město s rozlohou 2 416 ha má 4 místní části a to: 

 Fryšták – 273 ha, 

 Dolní Ves – 1 099 ha, 

 Horní Ves – 829 ha, 

 Vítová – 215 ha. 

První písemná zmínka o existenci města pochází z poloviny 14. století za panování Karla IV. 

Lucemburského. Významnou historickou památkou města je farní kostel svatého Mikuláše, 

dále Hrubá hospoda z 16. Století, barokní socha svatého Jana Nepomuckého, budova školy 

z roku 1890, římskokatolická fara ze 17. století, budova radnice z roku 1900, Dům Ignáce 

Stuchlého (bývalý klášter) a od roku 1927 ústav řádu salesiánů. Z tohoto města pochází 

několik slavných rodáků a osobností jako je například: dirigent Břetislav Bakala; akademický 

malíř Jan Paţout, Alois Holík, Jaroslav Hovadík a Ludvík Jadrníček; skladatel Jaroslav 

Kvapil nebo světoznámý geolog a speleolog Dr. Karel Absolon. Město Fryšták a dalších 

6 obcí (Drţková, Kašava, Lukov, Lukoveček, Racková, Vlčková) jsou členy Mikroregionu 

Lukovské Podhradí. 

K 1. 1. 2011 je evidováno 3 716 obyvatel na území města Fryšták. Tab. č. 3.3  ukazuje vývoj 

počtu obyvatel za časové období let 2005 – 2009 včetně počtu muţů a ţen. 
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Tab. č. 3.3 Vývoj počtu obyvatel v časovém období let 2005 – 2005. 

Počet obyvatel 
Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 

Celkem 3 519 3 505 3 574 3 610 3 667 

          muţi 1 693 1 703 1 732 1 739 1 762 

          ţeny 1 826 1 802 1 842 1 871 1 905 

Zdroj: Český statistický úřad. Demografická ročenka měst (2000 – 2009). Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/4018-10 [on-line]. 2011. [cit. 27. 02. 2011]. 

Z tab. č. 3.3 lze vyčíst, ţe celkový počet obyvatel kaţdoročně roste, zatímco v roce 2005 ţilo 

ve městě 3 519 obyvatel, v roce 2009 uţ jich bylo 3 667. Tento počet se zvýšil o 148 osob. 

Dále je moţné vidět, ţe počet ţen převaţuje nad počtem muţů.  

3.1 Poskytovatelé služeb v odpadovém hospodářství ve městě Fryšták 

Odpadového hospodářství na území města Fryšták zabezpečují celkem 4 společnosti, všechny 

na základě smluvního vztahu uzavřeného s městem. Největší podíl na nakládání s odpadem 

má firma Technické sluţby Zlín, s.r.o. (dále jen „TSZ, s.r.o.“), dále jsou to menší firmy jako: 

Sběrné suroviny UH, s.r.o., KASKON, s.r.o. Zlín a EPR Papír, s.r.o. Na území města působí 

i výkupna (sběrna) druhotných surovin Fe Market, s.r.o., která není začleněna Obecně 

závaznou vyhláškou (dále jen „OZV“) do odpadového hospodářství a jedinou vykupovanou 

komoditou je kov. Město má na svém území sběrný dvůr technických sluţeb. Ten je určen jen 

pro občany města, musí předloţit platný průkaz, jinak pověřený pracovník odpad nemůţe 

převzít a uloţit jej do určených nádob. Sběrný dvůr je k dispozici pouze v sobotu a je určen 

jen pro velkoobjemový odpad, bioodpad, sklo a ţelezo. Poskytovatelé jsou přehledně 

uspořádáni v obr. č. 3.1.  
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Obrázek č. 3.1 Poskytovatelé zajišťující odpadové hospodářství města Fryšták 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Technické služby Zlín, s.r.o.  

TSZ, s.r.o. je společnost, která byla zaloţena městem Zlín, má tudíţ 100% majetkový podíl 

na společnosti a vznikla dne 23. 6. 1994.  Kromě sluţeb v odpadovém hospodářství, 

společnost také zajišťuje veřejně prospěšné sluţby (údrţba a provoz veřejného osvětlení, letní 

a zimní údrţba komunikací, čistění veřejných ploch) nebo provozování parkovišť a trţiště. 

Společnost je významným partnerem nejen pro město Fryšták, ale i pro 33 obcí Zlínského 

kraje. Společnost klade důraz na ochranu ţivotního prostředí, chce předejít negativním 

dopadům ze své činnosti a také hledá způsoby, jak z vlastních technologických výstupů získat 

obnovitelné zdroje energie. V roce 2008 se TSZ, s.r.o. zapojila díky svým aktivitám mimo 

jiné i do projektu „Zelená firma“ Projekt je zaměřen na ekologickou likvidaci 

elektrospotřebičů.  

Statutární orgány společnosti: 

 Jednatelé – Ing. Zdeněk Blaţek, Ing. Arch. František Petr, JUDr. Jan Zlínský. 

 Dozorčí rada – Ing. Zdeněk Valášek, PaeDr. Zdeněk Sasín, Mgr. Tomáš Úlehla, Ing. 

Boris Popesko Ph.D. 

 Management – Ing. František Kostelník (ředitel společnosti), Ing. Dana Vasilčenková 

(vedoucí ekonomického útvaru), Ing. Jaroslav Divoký (vedoucí provozního útvaru). 

  

EPR Papír, s.r.o. 
Technické sluţby 

Zlín, s.r.o. 

Sběrné suroviny 

UH, s.r.o. 
KASKON, s.r.o. 

Poskytovatelé 
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Tab. č. 3.4 Přehled počtu zaměstnanců v průběhu let 2005 – 2009 

Funkce 
Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 

Technickohospodářská 

funkce 
37 36 35 35 35 

Dělnická povolání 164 164 155 153 151 

Celkem 201 200 190 188 186 

Zdroj: Výroční zpráva TSZ, s.r.o. 2005 – 2009. Vlastní zpracování. 

Z tabulky 3.4 je zřejmé, ţe nejvyšší počet zaměstnaných ve společnosti byl v roce 2005 a to 

201 osob, z toho 37 pracovníků vykonávalo technickohospodářské funkce (dále jen „THP“) 

a 164 pracovníků povolání dělnické. V roce 2006 se sníţil stav THP na 36 pracovníků a počet 

osob zaměstnaných jako dělnická povolání zůstal neměnný. Nejméně pracovníků pracovalo 

ve společnosti v roce 2009 a to celkem 186 osob, z toho dělnická povolání vykonávalo 151 

osob a THP 35 osob. Během sledovaných let kaţdoročně poklesl celkový počet pracovníků 

ve společnosti.  

Sběrné suroviny UH, s.r.o.  

Společnost vznikla v roce 1998. Hlavní činností této společnosti je výkup a sběr kovového 

odpadu, nebezpečných odpadů, barevných kovů (bronz, mosaz, cín, měď, olovo), ostatních 

odpadů a také se specializují na ekologickou likvidaci autovraků. Zabývají se prodejem uhlí, 

paliv a hutního materiálu.  

KASKON, s.r.o.  

Společnost vznikla v roce 1993 a předmětem její činnosti je zpracování barevných kovů 

a kovového odpadu. Náplní společnosti je ekologická likvidace odpadů, včetně nebezpečných 

odpadů. KASKON, s.r.o. také zajišťuje ekologickou likvidaci autovraků. 

EPR Papír, s.r.o.  

Tato společnost sváţí a třídí sběrový papír, tam kde vzniká a to nejen na území celé České 

republiky, ale i na Slovensku. Importují nedostatkové druhy a nadbytečné exportují do států, 

kde je tohoto sběrového papíru nedostatek.  

Fe Market, s.r.o. 

Společnost vznikla v roce 1990 a je jednou z nejdéle působících společností, která se zabývá 

zpracováním barevných kovů a ţelezného odpadu. Strategie této společnosti spočívá v kvalitě 
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vykonané práce, ve schopném managementu a v neposlední řadě v dobrém jméně společnosti. 

Zakladatelem a vlastníkem je Ing. Josef Pavlíček a jedná se o ryze českou firmu. 

3.2 Služby zajišťované v odpadovém hospodářství na území města Fryšták 

V následující podkapitole jsou uvedeny sluţby jednotlivých poskytovatelů, kteří na území 

města Fryšták působí. 

Sběrné suroviny UH, s.r.o. 

 sběr barevného skla. 

KASKON, s.r.o. 

 sběr kovů. 

EPR Papír, s.r.o.  

 sběr barevného skla, 

 sběr papíru. 

TSZ, s.r.o.  

 sběr a svoz směsného komunálního odpadu (papír, plast), 

 svoz bioodpadu od občanů a z údrţby zeleně. 

Svoz směsného komunálního odpadu  

Tuto činnost provádí TSZ, s.r.o. na základě OZV č. 3/2006 O systému shromaţďování 

odpadu s městem Fryšták, pomocí 110 l, 120 l, 240 l - popelnic a 1100 l - kontejnerů. Tyto 

nádoby lze koupit v sídle TSZ, s.r.o. v Loukách. Občan se musí registrovat na městském 

úřadě a na společnost se občan obrací jen v případech, které jsou spojeny s dodáním nebo 

výměnou odpadové nádoby. Podle vyhlášky města Fryšták o nakládání s komunálním 

odpadem je vývoz nádob uskutečňován 1x, 2x, 3x týdně nebo 1x za 14 dní. (tab. č. 3.5) TSZ, 

s.r.o. si účtují jednotný poplatek za odstranění odpadu ve výši 500 Kč.  
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Tab. č. 3.5 Základní ceny (bez DPH) za svoz komunálního odpadu
21

 

Nádoba 110 l 1 x týdně 1 400 Kč 

Nádoba 110 l 1 x za 2 týdny 700 Kč 

Nádoba 240 l 1 x týdně 3 000 Kč 

Nádoba 240 l 1 x za 2 týdny 1 300 Kč 

Nádoba 1100 l 1 x týdně 9 500 Kč 

Nádoba 1100 l 2 x týdně 19 000 Kč 

Nádoba 1100 l 1 x za 2 týdny 4 800 Kč 

Nádoba 1100 l pronájem na 1 rok 1 000 Kč 

 

Komunální odpad společnost ukládá v maximálním mnoţství na řízenou skládku Suchý důl. 

Suchý důl se nachází přibliţně 5 km od centra na katastrálním území Zlína – Mladcová. Byla 

postavena dle nejmodernějších technologií a jde o zabezpečenou skládku III. skupiny. „Je 

vybavena nepropustným dnem s několikanásobnou izolací, systémem odděleného jímání 

průsakových a povrchových vod, odplyňovacím systémem a monitorovacím systémem.“
22

 

TSZ, s.r.o. zajišťují mobilní svozy, které jsou určeny k odvozu objemných a v určitých 

termínech i nebezpečných odpadů. Slouţí občanům v těch městech, ve kterých nejsou poblíţ 

sběrné dvory. Podle harmonogramu přijíţdějí svozová vozidla na určená místa a tam 

pracovníci technických sluţeb přebírají od občanů odpad. Na území města Fryšták probíhá 

v rámci TSZ, s.r.o. třídění pouze plastu a papíru. Odpad, který byl sesbírán je následně 

dotříďován a zpracován na třídící lince. Tento proces je uskutečňován v areálu TSZ, s.r.o. 

v Loukách. Úhrada za sluţby u komunálního odpadu, nebezpečného odpadu, papíru, plastu, 

skla a kovu se provádí na základě svezeného mnoţství a za ujeté kilometry. 

Sběr a využití bioodpadu 

TSZ, s.r.o. zařadily v polovině roku 2007 do provozu Fermentační linku pro aerobní 

zpracování bioodpadu. „Výstupem z této fermentační linky je kompost k energetickému 

vyuţití (palivo) nebo k aplikaci na půdu“. Sběr bioodpadů ve městě se provádí pomocí 

velkoobjemových kontejnerů. Mezi sbírané druhy patří: odpad ze zahrad, kuchyňský odpad 

z domácností a odpad z údrţby obecní zeleně. Město zajišťuje vyuţití nebo odstranění 

bioodpadů kompostováním nebo skládkováním.  

                                                 
21

 Technické sluţby Zlín, s.r.o. [on-line]. 2011. [cit. 15. 02. 2011]. Dostupné z: 

http://www.tszlin.cz/index.php/nakldanisodpady/svozkomunalnihoodpadu 
22

 Technické sluţby Zlín, s.r.o. [on-line]. 2011. [cit. 15. 02. 2011]. Dostupné z: 

http://www.tszlin.cz/index.php/nakldanisodpady/suchydulrizenaskladka 
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Je nutné se také zmínit o sběru papíru, který je zaveden na základní škole na území města 

Fryšták. Sběr provozuje na základě smlouvy se svozovou firmou. Mnoţství sesbíraného 

papíru se započítává do vytříděného odpadu města. Město Fryšták vlastní 13 nádob na bílé 

sklo, 13 nádob na sklo barevné, 2 nádoby na kovy a 4 na bioodpady.  

3.3 Plány města Fryšták do budoucna v oblasti odpadového hospodářství 

Město Fryšták chce společně s dalšími obcemi Mikroregionu Lukovské Podhradí vybudovat 

odpadové centrum (dále jen „OC“), které by tvořilo kompostárnu a sběrný dvůr. Uvaţuje 

se o těchto lokalitách:
23

 

 kompostárnu i sběrný dvůr na Ţabárně, 

 kompostárnu i sběrný dvůr v zemědělském druţstvu (dále jen „ZD“) Fryšták, 

 kompostárnu na Ţabárně a sběrný dvůr situovat do obce Lukov. 

Lokalita Ţabárna se nachází přibliţně 300 m od obydlených domů, v městské části Fryšták, 

na místě bývalé skládky. Pozemek o výměře 3 241 m
2
 patří Lesům ČR, proto by byl nutný 

pronájem nebo přímo odkoupení pozemku. Pozemek neleţí v ţádné chráněné ani povodňové 

oblasti. Pokud by se Mikroregion rozhodl pro vybudování komunitní kompostárny a sběrného 

dvora v této lokalitě, jednalo by se i o výstavbu jednoduchého provozního objektu určeného 

k evidenci odpadů. Šlo by o buňku, ve které by byla umístěna kancelář a suché WC. Dále 

výstavba betonových boxů určených ke skladování bioodpadů. Plocha kompostárny bude 

vyrobena z hliněného povrchu, který bude zhutněný, aby umoţnil pojezd menším vozidlům. 

Ze stavebního a technického hlediska je tato lokalita pro vybudování OC velmi výhodná.  

Lokalita ZD Fryšták se nachází zhruba 230 m od zastavěných obydlených ploch, na okraji 

města Fryšták. Pozemek pro budoucí OC o výměře 5 267 m
2
 (z toho velikost kompostárny by 

měla být 1 584 m
2
) patří vlastníkům ZD Fryšták, proto stejně jako u předchozí varianty 

je nutné pozemek odkoupit nebo dohodnout pronájem.  Opět lokalita neleţí v ţádné chráněné 

ani povodňové oblasti. V areálu by měla být vybudována kompostárna pro zpracování zeleně 

z údrţby městských ploch. Z hlediska technického, stavebního a přírodních podmínek 

je vybraná lokalita vhodná k výstavbě OC. Jediným problém je v umístění, protoţe to by 

se mělo nacházet v jihovýchodní části areálu ZD a společný příjezd by se musel uskutečňovat 

přes pozemky vlastníků ZD.  

Lukov je členem sdruţení Mikroregionu Lukovské Podhradí. Objekt budoucího OC 

se nachází na okraji obce a leţí na dvou pozemcích. Část patří investorovi a druhá část 
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společnosti PODHORAN LUKOV, a.s., proto je nutný odkup nebo moţnost pronájmu. 

Velikost areálu činí 4 721 m
2
. Lokalita neleţí na ţádném chráněném území ani v povodňové 

oblasti. Jelikoţ stavební řešení kompostárny na Ţabárně bylo jiţ popsáno, je uveden pouze 

sběrný dvůr. V tomto areálu by se měl nacházet provozní objekt k evidenci odpadů, 2x buňka, 

ve kterých se plánuje umístit kancelář, sprchu, WC a šatnu. Dále je v plánu přístřešek, který 

bude vhodný k parkování vozidel vyuţívaných k provozu OC. Budou vytvořeny betonové 

boxy, které mají slouţit ke skladování stavebních sutí a také bude vybudována hala na ruční 

dotřiďování papíru a plastů. Navrhovaná lokalita je z hlediska přírodních podmínek, 

z hlediska stavebního i technického velmi výhodná, navíc je přístupná pro všechny občany.  

K provozu OC se předpokládá nákup této techniky:
24

 

 vozidlo s lineárním stlačováním, 

 kontejner s univerzálním vyklápěčem, 

 hákový nosič s hydraulickou rukou, 

 rotační síto, 

 traktor s čelním nakladačem, 

 mobilní štěpkovač na podvozku se samostatným pohonem, 

 překopávač kompostu. 

Po vybudování OC bude ve všech obcích Mikroregionu Lukovské Podhradí zachován systém 

sběru separovaných odpadů (plast, papír, sklo). Jen pokud starostové jednotlivých obcí 

rozhodnou o sjednocení, nahradí se dosavadní odlišné nádoby za typově i objemově stejné 

nádoby. Sběr bioodpadu bude realizován v objektu kompostárny a v omezené míře 

na sběrném dvoře. Ve sběrném dvoře se bude sbírat všechen velkoobjemový odpad, ten bude 

dále rozdělen na vyuţitelné pneumatiky, dřevo nebo objemný odpad. Výhoda 

velkoobjemových kontejnerů tkví v tom, ţe pracovník sběrného dvoru můţe určit, do jakého 

kontejneru patří určitý druh odpadu a popřípadě můţe zabránit jeho přijetí. Sběr 

nebezpečných odpadů bude probíhat ve sběrném dvoře, který musí mít Identifikační listy, 

slouţící k tomu, aby nebezpečné odpady mohly být rozděleny podle jednotlivých druhů. 

S tekutými nebezpečnými odpady lze manipulovat pouze uvnitř sběrny. Nebezpečné odpady 

budou ve sběrném dvoře pouze shromaţďovány, posléze předány osobě nebo firmě 

oprávněné nakládat s těmito nebezpečnými odpady. Ve sběrném dvoře také bude zaveden 

                                                 
24

 Studie proveditelnosti, Odpadové centrum Mikroregionu Lukovské Podhradí, zhotovitel: ENVIprojekt, s.r.o. 



 

26 

 

sběr demoličních a stavebních odpadů od občanů a zpětný odběr elektrozařízení. Bude 

se jednat zejména o:
25

 

 velké domácí spotřebiče (lednice, pračky, sporáky, ventilátory, myčky, sekačky,…), 

 osvětlovací technika (výbojky, zářivky), 

 malé domácí spotřebiče (ţehličky, vysavače, šicí stroje), 

 přenosné baterie, 

 další elektrozařízení (televizory, mobily, kalkulačky, tiskárny, počítače, telefony). 

Výstavba OC bude plně v souladu s Plánem odpadového hospodářství Zlínského kraje. Bude 

nutné vést přesnou evidenci všech odpadů a také bude provedena aktualizace OZV obcí 

a měst Mikroregionu Lukovské Podhradí. Vybudování OC je dobrou volbou, protoţe zajistí 

občanům lepší a kvalitnější sluţby v odpadovém hospodářství. Předpokládané investiční 

náklady u lokality kompostárna na Ţabárně a sběrný dvůr v Lukově a varianta kompostárny 

i sběrného dvora v areálu ZD Fryšták znázorňuje tab. č. 3.6 a tab. č. 3.7. 

Tab. č. 3.6 Předpokládané investiční náklady (v Kč) 

 

 

Zdroj: Studie proveditelnosti, Odpadové centrum Mikroregionu Lukovské Podhradí, zhotovitel: ENVIprojekt, 

s.r.o. 
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Sběrný dvůr 

Stavební část 22 362 348 

Technické vybavení 1 794 520 

Kompostárna 

Stavební část 4 469 042 

Technické vybavení 2 856 000 

Cena celkem 31 481 910 

Svozová technika 8 627 500 

Nádoby na separovaný 

odpad 
2 418 080 

Nádoby na biologický 

odpad 
2 392 138 

Nádoby pro mobilní svozy 541 450 

Cena celkem včetně DPH 13 979 168 

Celkem přímé uznatelné  

náklady včetně DPH 
45 461 078 

Projektová příprava 3 182 275 

Stavební a technický dozor 1 073 256 

Celková cena záměru včetně 

DPH 
49 716 609 
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Z tabulky č. 3.6 vyplývá, ţe cena sběrného dvoru v Lukově a kompostárny na Ţabárně 

by činila částku 31 481 910 Kč. Za techniku a nádoby na odpad by Mikroregion zaplatil sumu 

13 979 168 Kč. Projektová přípravy a stavební a technický dozor by tvořily částku ve výši 

4 255 531 Kč, která je stanovena z podmínek Operačního programu Ţivotního prostředí, tudíţ 

celkové investiční náklady na OC by dosahovaly částky 49 716 609 Kč. 

Tab. č. 3.7 Předpokládané investiční náklady (v Kč) 

Sběrný dvůr 

stavební část 17 371 449 

technické vybavení 1 794 520 

Kompostárna 

stavební část 3 309 093 

technické vybavení 2 856 000 

Cena celkem 25 331 062 

Svozová technika 8 627 500 

Nádoby na separovaný 

odpad 
2 418 080 

Nádoby na biologický 

odpad 
2 392 138 

Nádoby pro mobilní svozy 541 450 

Cena celkem včetně DPH 13 979 168 

Celkem přímé uznatelné  

náklady včetně DPH 
39 310 230 

Projektová příprava 2 751 716 

Stavební a technický dozor 827 222 

Celková cena záměru 

včetně DPH 
42 889 168 

 

Zdroj: Studie proveditelnosti, Odpadové centrum Mikroregionu Lukovské Podhradí, zhotovitel: ENVIprojekt, 

s.r.o. 

Vybudování sběrného dvora i kompostárny v areálu ZD Fryšták ve srovnání s variantou 

předchozí by Mikroregion vyšlo celkem na 42 889 168 Kč (tab. č. 3.7), coţ je levnější 

investice o 6 827 441 Kč neţ varianta kompostárny na Ţabárně a sběrného dvora v obci 

Lukov. V obou variantách jsou investiční náklady na svozovou techniku a nádoby na odpad 

stejné. Liší se náklady na stavební část sběrného dvora, který by vyšel v případě výběru 

lokality Lukov o 4 990 899 Kč levněji. Stavební část kompostárny na Ţabárně by stála 

4 469 042 Kč, proto je výhodnější lokalita v areálu ZD Fryšták, kde je částka o 1 159 949 Kč 

niţší. Projektová příprava, stavební a technický dozor se určuje stejně jako v předchozí 

variantě z podmínek Operačního programu Ţivotního prostředí. Celkově lze tedy říct, 
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ţe varianta kompostárny i sběrného dvora v areálu ZD je cenově levnější neţ kompostárna 

na Ţabárně a sběrný dvůr situovat do obce Lukov.   

3.4 Financování odpadového hospodářství na území města Fryšták 

Město Fryšták nedostává ţádné dotace ani příspěvky od jiných subjektů. Je odkázán pouze 

na rozpočet města. Podíl občana a města na nákladech spojených s komunálním odpadem:  

 Na náklady na odvoz a vyuţití tříděného odpadu přispívá město z rozpočtu a to 50% 

podílem příspěvku.  

 Náklady na odvoz a odstranění komunálního odpadu hradí plně občan.  

 Náklady na odvoz a odstranění nebezpečných odpadů a objemného odpadu hradí plně 

město. 

Celkové příjmy města v odpadovém hospodářství  

Celkové příjmy se skládají: 

 z místního poplatku a z poplatku za komunální odpad od občanů,  

 z plateb od původců za vyuţití systému obce podle § 17, odst. 6, Zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech, 

 z prodeje druhotných surovin, nezahrnuje však příjmy od EKO-KOMu.  

Místní poplatek 

Podmínkou pro stanovení místního poplatku je vyhlášení OZV o místním poplatku za provoz 

systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních 

odpadů, na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů. Tento poplatek platí: 

1. „fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost můţe být poplatek 

odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo 

správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které 

poplatek odvádějí“, 

2. „fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo slouţící k individuální 

rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu ţádná fyzická osoba; má-li k této 

stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, 

a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu“.
26

 

                                                 
26

 Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, 

třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů.  Město Fryšták. 



 

29 

 

Sazba poplatku je sloţena z částky 250 Kč za kalendářní rok a z částky 250 Kč, která 

je stanovena na základě skutečných nákladů města roku předchozího a je určena na sběr 

a svoz netříděného odpadu na osobu. Od místního poplatku jsou osvobozeny:
27

 

 osoby, které trvale ţijí v zahraničí nebo jinde neţ ve Fryštáku, osoby pobývající 

dlouhodobě léčebně, v domově pro seniory nebo v nápravném zařízení, 

 osoby, které mají ústřední adresu: nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, 

 děti, které jsou těţce zdravotně postiţeny, 

 děti do věku 3 let, 

 fyzické osoby mající stavbu ve vlastnictví, která slouţí k vlastní rekreaci. 

Město Fryšták stanovilo v OZV i úlevy, které se poskytují takto: 

 polovinu poplatku platí osoby, které dosáhly věku 75 let k 31. 12. 2010, 

 polovinu poplatku platí osoby, které ţijí v místě studia, avšak trvalý pobyt mají 

ve Fryštáku, 

 rodiny, které mají víc neţ 2 nezaopatřené děti (toto je nutné doloţit potvrzením 

o studiu), v tom případě platí poplatek jen za 2 děti, 

 tyto jednotlivé úlevy se nesmějí sčítat. 

Poplatek za komunální odpad 

Tento poplatek stanovuje město OZV a vztahuje se na komunální odpad, který vzniká 

na území města. Kaţdá fyzická osoba je poplatníkem, pokud při její činnosti vzniká 

komunální odpad. Plátcem je ta osoba, která vlastní nemovitost a kde vzniká komunální 

odpad. Jedná-li se o společenství vlastníků bytových jednotek, plátcem je společenství. Tento 

poplatek pak plátce rozdělí mezi kaţdé poplatníky. „Maximální výše poplatku se stanoví 

podle předpokládaných oprávněných nákladů obcí vyplývajících z reţimu nakládání 

s komunálním odpadem. Oprávněné náklady se rozvrhnou na jednotlivé poplatníky podle 

počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti, 

nebo podle počtu uţivatelů bytů a s ohledem na úroveň třídění tohoto odpadu. Poplatek 

je vymahatelný u poplatníka formou platebního výměru, stanoveného obcí“.
28

 Tabulka č. 3.8 

ukazuje, jak se měnila výše ceny poplatků za komunální odpad na občana ve městě Fryšták 

za časové období let 2005 – 2009. 
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Tab. č. 3.8 Srovnání cen poplatků za komunální odpad v letech 2005 – 2009 (v Kč). 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 

Místní 

poplatek 
350 420 460 485 485 

Zdroj: Dotazník o nakládání s komunálním odpadem v obci se zaměřením na tříděný sběr za rok 2005 aţ 2009. 

Vytvořil Eko-kom, a.s. Vlastní zpracování. 

Z tabulky č. 3.8 je zřejmé, ţe nejniţší poplatek byl v roce 2005 a to s částkou 350,- Kč 

na občana, následují roky, ceny stoupaly a v roce 2009 dosáhl poplatek za komunální odpad 

částku 485,- Kč na občana. Rozdíl mezi rokem 2005 a 2009 tedy činí 135,-Kč. Ve městě 

Fryšták evidují pouze asi 5% neplatičů, přičemţ dluţná částku je v řádech desetitisíců. 

Platby od původců za využití systému obce 

Toto zapojení do systému obce je moţné pouze na základě písemné smlouvy a musí vţdy 

obsahovat cenu za sluţbu. Cena se stanovuje na základě nákladů, které jsou spojené s běţnou 

obsluhou nádob na odpad a na tříděný sběr. 

„Systém EKO-KOM zajišťuje sdruţené plnění povinností zpětného odběru a vyuţití odpadů 

z obalů (Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů) prostřednictvím 

systémů tříděného sběru v obcích a prostřednictvím činnosti osob oprávněných nakládat 

s odpadem. To znamená, ţe společnost EKO-KOM, a.s. fyzicky nenakládá s obalovým 

odpadem, ale podílí se zejména na financování nákladů spojených se sběrem, svozem, 

tříděním a vyuţitím obalového odpadu. Tuto činnost vykonává na základě rozhodnutí 

o autorizaci, které společnosti EKO-KOM, a.s. udělilo Ministerstvo ţivotního prostředí dne 

28. března 2002 a které nabylo právní moci dne 30. března 2002.“
29
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4 ZHODNOCENÍ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Tato kapitola se zabývá zhodnocením odpadového hospodářství ve městě Fryšták. Popisuje 

produkci odpadů podle druhu. Zahrnuje analýzu příjmů a výnosů v odpadovém hospodářství. 

Zhodnocení je provedeno za časové období let 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009. Konec 

kapitoly je věnován celkovému zhodnocení. 

4.1 Celková produkce odpadů za časové období let 2005 – 2009 

Tato podkapitola je věnována produkci odpadů podle druhů, která byla vyprodukována 

městem Fryšták za období let 2005 aţ 2009. Celková produkce se dělí na směsný komunální 

odpad, který vzniká po vytřídění plastu, skla, papíru, kovu nebo nebezpečného odpadu. Také 

se do celkové produkce započítává objemný odpad a biologický odpad. Tabulka č. 4.1 

vykazuje celkové mnoţství odpadů podle druhu v tunách v letech 2005 – 2009. 

Tab. č. 4.1 Struktura celkové produkce odpadů za časové období let 2005 – 2009 (v t) 

Druh odpadu 
Rok  

2005 2006 2007 2008 2009 

Směsný komunální 

odpad 
267,1 275,3 280,8 299,8 301,7 

Objemný odpad 264,4 233,9 247,6 210,4 229,5 

Nebezpečný odpad 8 7,9 8 6,3 8,1 

Biologický odpad 66,4 64,6 63,9 56,1 68,4 

Kovy 45,9 37,9 31,2 28 44,9 

Plast  36,4 37,2 40,6 47,7 49,7 

Sklo 55,4 67,4 65,3 61,2 62,2 

Papír 27,9 35,8 41,1 73,4 53,4 

z toho škola 0,5 13,6 3,4 5,9 2,8 

Celkem 772,0 773,6 781,9 788,8 820,7 

Zdroj: Zdroj: Dotazník o nakládání s komunálním odpadem v obci se zaměřením na tříděný sběr za rok 2005 aţ 

2009. Vytvořil Eko-kom, a.s. Vlastní zpracování.  

Produkce odpadů v roce 2005 

Celková produkce odpadů v roce 2005 dosáhla 772 tun. Nejvíce se sesbíralo směsného 

komunálního odpadu a to 277,1 tuny. Druhý největší podíl na celkové produkci měl sběr 

objemného odpadu, kterého se sesbíralo 264,4 tuny. Naopak nejméně se vytřídilo 

nebezpečného odpadu a to jen 8 tun. Mnoţství vytříděného papíru činilo 27,9 tun, z čehoţ 0,5 

tuny sběrem na základní škole.  
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Produkce odpadů v roce 2006 

Oproti roku 2005 se celková produkce odpadů ve městě Fryšták v roce 2006 sníţila o 60,4 

tuny a dosáhla výše 711,6 tun. To zapříčinilo sníţení poloţek směsného komunálního odpadu, 

objemného odpadu, nebezpečného odpadu, kovů a odpadu biologického. Naopak zvýšení 

zaznamenal vytříděný plast, sklo a papír včetně sesbíraného papíru na škole ve výši 13,6 tun, 

coţ také bylo za sledované časové období největší mnoţství. 

Produkce odpadů v roce 2007 

V roce 2007 dosáhla celková produkce 781,9 tun, coţ je oproti roku 2005 navýšení o 9,9 tun 

a rovněţ nárůst oproti roku 2006 o 8,3 tuny. Největší podíl měl směsný komunální odpad a to 

280,8 tun, druhou nejvyšší poloţkou byl objemný odpad ve výši 247,6 tun. Kovu bylo 

vytříděno 31,2 tuny; plastu 40,6 tun; skla 65,3 tuny; papíru 41,1 tuny, přičemţ škola nasbírala 

3,4 tuny. Stejně jako v roce 2005 bylo i v tomto roce sesbíráno 8 tun nebezpečného odpadu. 

Produkce odpadů v roce 2008 

Mnoţství celkové produkce odpadů v roce 2005 se rovnalo 788,8 tunám. Opět došlo 

k navýšení oproti roku předchozímu a to o 6,9 tun. Nejvíce mnoţství bylo vytříděno 

směsného komunálního odpadu ve výši 299,8 tun. Naopak nejméně bylo sesbíráno 

nebezpečného odpadu a to jen 6,3 tuny. 

Produkce odpadů v roce 2009 

V posledním sledovaném roce 2009 se jako kaţdý rok zvedlo mnoţství celkové produkce na 

820,7 tun, rozdíl mezi rokem 2008 a 2009 je 31,9 tun. Oproti roku 2008 došlo ke zvýšení 

všech poloţek, kromě vysbíraného papíru, který činil pokles o celých 20 tun. Mnoţství 

směsného komunálního činilo 301,7 tun; objemného odpadu 229,5 tun; kovů 44,9 tun; plastu 

49,7 tun a nebezpečného odpadu 8,1 tuny, coţ bylo také nejvíc za celé sledované období let 

2005 aţ 2009.  

4.2 Celkové příjmy v odpadovém hospodářství za časové období let 2005 - 2009 

Jak jiţ bylo řečeno v podkapitole 3.4, celkové příjmy se skládají z místního poplatku 

a z poplatku za komunální odpad od občanů, dále z plateb od původců za vyuţití systému 

obce a v poslední řadě z prodeje druhotných surovin. Přehled jednotlivých poloţek a výši 

celkových příjmů města v odpadovém hospodářství za rok 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009 

zobrazuje tabulka č. 4.2. 
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Tab. č. 4.2 Struktura celkových příjmů v odpadovém hospodářství města Fryšták 

v letech 2005 – 2009 (v Kč). 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 

Od občanů  1 369 600 1 405 642 1 548 000 1 704 967 1 613 731 

Od původců za vyuţití  

systému obce 
133 700 156 000 144 000 189 542 87 479 

Z prodeje druhotných 

surovin 
266 500 304 000 - 47 664 87 479 

Celkové příjmy 1 769 800 1 865 642 1 692 000 1 942 173 1 788 689 

Zdroj: Dotazník o nakládání s komunálním odpadem v obci se zaměřením na tříděný sběr za rok 2005 aţ 2009. 

Vytvořil Eko-kom, a.s. Vlastní zpracování. 

Příjmy v roce 2005 

Celkové příjmy v roce 2005 dosáhly částky 1 769 800 Kč. Nejvíce financí se vybralo 

od občanů z místního poplatku a poplatku za komunální odpad a to ve výši 1 369 600 Kč. 

Druhou největší poloţkou byly příjmy od původců za vyuţití systému obce se sumou 

266 500 Kč. Nejniţší částku představovaly příjmy z prodeje druhotných surovin. Procentní 

vyjádření příjmů je naznačeno v grafu. č. 4.1. 

Graf. č. 4.1 Procentní vyjádření příjmů v roce 2005 

 

Zdroj: Dotazník o nakládání s komunálním odpadem v obci se zaměřením na tříděný sběr za rok 2005 aţ 2009. 

Vytvořil Eko-kom, a.s. Vlastní zpracování. 

Příjmy v roce 2006 

Částkou 1 865 642 Kč lze vyjádřit sumu celkových příjmů za rok 2006. Největší podíl na této 

částce měly příjmy od občanů, které činily 1 405 642 Kč a oproti roku 2005 vzrostly 
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o 36 042 Kč. Naopak nejmenší poloţkou byly platby od původců za vyuţití systému obce a v 

grafu č. 4.2 lze vidět procentní vyjádření jednotlivých příjmů. 

Graf č. 4.2 Procentní vyjádření příjmů v roce 2006 

 

Zdroj: Dotazník o nakládání s komunálním odpadem v obci se zaměřením na tříděný sběr za rok 2005 aţ 2009. 

Vytvořil Eko-kom, a.s. Vlastní zpracování. 

Příjmy v roce 2007 

Rok 2007 přinesl pokles celkových příjmů o 173 642 Kč na částku 1 692 000 Kč. Nejvyšší 

částkou byly příjmy od občanů ve výši 1 548 000 Kč a oproti roku 2006 vzrostly 

o 142 358 Kč a oproti roku 2005 dokonce o 178 400 Kč, coţ je způsobeno zvýšením poplatku 

za komunální odpad. Naopak nejniţší poloţkou byly příjmy od původců odpadů, 

představovaly částku 144 000 Kč. V roce 2007 nezaznamenalo město ţádné příjmy z prodeje 

druhotných surovin. Procentní vyjádření příjmů naznačuje graf č. 4.3.  

Graf č. 4.3 Procentní vyjádření příjmů v roce 2007 

 

Zdroj: Dotazník o nakládání s komunálním odpadem v obci se zaměřením na tříděný sběr za rok 2005 aţ 2009. 

Vytvořil Eko-kom, a.s. Vlastní zpracování. 
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Příjmy v roce 2008 

Hodnota celkových příjmů v roce 2008 byla nejvyšší za celé sledované časové období let 

2005 - 2009. Dosáhla částky 1 942 173 Kč a o 237 206 Kč převyšovaly příjmy od občanů, 

které činily 1 704 967 Kč. Nejniţší částku tvořily příjmy z prodeje druhotných surovin a to 

jen 47 664 Kč, které byly také nejniţšími za celé sledované období. Částku 189 542 Kč lze 

přiřadit k příjmům od původců za vyuţití systému obce. Vyjádření celkových příjmů 

v procentech zobrazuje graf č. 4.4. 

Graf č. 4.4 Procentní vyjádření příjmů v roce 2008 

 

Zdroj: Dotazník o nakládání s komunálním odpadem v obci se zaměřením na tříděný sběr za rok 2005 aţ 2009. 

Vytvořil Eko-kom, a.s. Vlastní zpracování. 

Příjmy v roce 2009 

Rok 2009 zaznamenal pokles hned u několika poloţek. Celkové příjmy se sníţily oproti roku 

2008 o 153 484 Kč, tedy na částku 1 788 689 Kč. Další sníţenou poloţkou byly příjmy 

od občanů, rozdíl mezi předchozím rokem a rokem sledovaným byl 91 236 Kč. Příjmy 

od původců za vyuţití systému obce a příjmy z prodeje druhotných surovin vykazovaly 

stejnou sumu a to 87 479 Kč. Přehled výnosů v procentech vykazuje graf č. 4.5.  
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Graf č. 4.5 Procentní vyjádření příjmů v roce 2009 

 

Zdroj: Dotazník o nakládání s komunálním odpadem v obci se zaměřením na tříděný sběr za rok 2005 aţ 2009. 

Vytvořil Eko-kom, a.s. Vlastní zpracování. 

4.3 Celkové náklady na odpadové hospodářství za časové období let 2005 - 2009 

Celkové náklady představují součet veškerých výdajů města Fryšták na odpadové 

hospodářství. Zahrnují především: 

 náklady na sběr vyuţitelných odpadů (plast, papír, sklo), 

 náklady na sběr biologického odpadu, 

 náklady na sběr a svoz nebezpečného odpadu, 

 náklady na sběr a svoz objemného odpadu, 

 náklady na sběr a svoz směsného komunálního odpadu, 

 ostatní náklady (štítky, popelnice, pytle). 

Stanovení těchto nákladů je důleţitou a nezbytnou součástí pro výpočet poplatku 

za komunální odpad podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (§ 17) a pro výpočet místního 

poplatku. Přehled jednotlivých poloţek, výši nákladů a celkových nákladů za rok 2005, 2006, 

2007, 2008 a 2009 na odpadové hospodářství města zobrazuje tabulka č. 4.3. 
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Tab. č. 4.3 Struktura celkových nákladů na odpadové hospodářství města Fryšták 

v letech 2005 – 2009 (v Kč). 

Činnost 2005 2006 2007 2008 2009 

Tříděný sběr vyuţitelných 

odpadů  

celkem (papír, plast, sklo, NK) 

157 600 257 000 273 245 398 724 279 419 

   z toho tříděný sběr plastu - - 174 737 217 691 206 982 

   z toho tříděný sběr papíru - - 33 147 127 827 0 

   z toho tříděný sběr skla - - 65 361 53 206 72 437 

   z toho tříděný sběr  

   nápojového kartonu 
0 0 0 0 0 

Tříděný sběr biologických 

odpadů 
0 277 000 279 102 278 244 372 412 

Nebezpečné odpady 60 300 78 000 135 284 109 154 138 524 

Objemný odpad 749 000 401 000 561 157 544 898 696 024 

Směsný komunální odpad 783 800 1 112 000 1 133 468 1 437 276 1 667 390 

Ostatní  21 200 125 000 92 920 0 0 

Celkové náklady 1 771 900 2 250 000 2 475 176 2 768 296 3 153 769 

Zdroj: Dotazník o nakládání s komunálním odpadem v obci se zaměřením na tříděný sběr za rok 2005 aţ 2009. 

Vytvořil Eko-kom, a.s. Vlastní zpracování. 

Náklady v roce 2005 

Celkové náklady dosáhly v roce 2005 částku 1 771 900 Kč a zároveň byly nejniţší za celé 

sledované časové období. Nejniţší poloţkou s částkou 21 200 Kč tvořily ostatní náklady, 

konkrétně náklady na skelné střepy. Naopak nejvyšší poloţku představovaly náklady 

na směsný komunální odpad a to ve výši 783 800 Kč, coţ je 44,24% z celkových nákladů. 

Druhou nejvyšší poloţkou byly náklady na objemný odpad, které tvořily 42,27% z celkových 

nákladů za daný rok. V roce 2005 ještě nebyl zaveden projekt na třídění odpadu, tudíţ nelze 

identifikovat výši nákladů vytříděného papíru, plastu a skla, je moţné vyčíslit jen celkovou 

sumu za všechny komodity, která činila částku 157 600 Kč, coţ je skoro 9% z celkových 

nákladů. Je nutné podotknout, ţe v roce 2005 město Fryšták investovalo do odpadového 

hospodářství. Jednalo se o nákup nádob na tříděný sběr v hodnotě 17 000 Kč, nákup pytlů 

na tříděný odpad v sumě 88 400 Kč a zakoupilo i štítky na popelnice ve výši 15 500 Kč. 

Celková částka investice byla 120 900 Kč. 

Náklady v roce 2006  

V roce 2006 se celkové náklady zvýšily oproti roku 2005 o 478 100 Kč, tedy na částku 

2 250 000 Kč. Opět největší podíl nákladů představovaly náklady na sběr a svoz směsného 
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komunálního odpadu a to ve výši 1 112 000 Kč, coţ bylo 49,42% z celkových nákladů. 

Druhou nejvyšší poloţkou byly náklady na tříděný sběr biologických odpadů ve výši 

277 000 Kč. Opět nelze vyčíslit poloţky vytříděného plastu, papíru nebo skla, důvod je stejný 

jako v roce 2005. Náklady na sběr a svoz nebezpečného odpadu se zvýšil oproti roku 2005 

o 17 700 Kč a náklady na objemný se naopak sníţil o 348 000 Kč.  Nejniţší poloţku 

zahrnovaly v roce 2006 náklady na sběr a svoz nebezpečného odpadu, které se oproti roku 

2005, zvýšily z částky 60 300 Kč na částku 78 000 Kč, tedy 3,47% z celkových nákladů 

za sledovaný rok. 

Náklady v roce 2007 

V roce 2007 došlo ke zvýšení celkových nákladů oproti roku 2006 o 225 176 Kč na částku 

2 475 176 Kč. Jako doposud kaţdý sledovaný rok tvořily nejvyšší poloţku náklady na sběr 

a svoz směsného komunálního odpadu v částce 1 133 468 Kč, na celkových nákladech tvořily 

podíl 45,79% a oproti roku 2006 zaznamenaly malý nárůst o 13 468 Kč. V roce 2007 činily 

náklady na tříděný sběr vyuţitelných odpadů 273 245 Kč, z toho náklady na plast ve výši 

174 737 Kč, na sklo 65 361 Kč a na poslední vytříděnou poloţku papír činily náklady 

33 147 Kč, coţ byl ve sledovaném roce nejmenší náklad. Jediná poloţka ostatní náklady 

klesla z 125 000 Kč na 92 920 Kč (5,56% z celkových nákladů). 

Náklady v roce 2008 

Z tabulky č. 3.3 je zřejmé, ţe celkové náklady na odpadové hospodářství se v roce 2008 

zvýšily o 293 120 Kč na částku 2 768 296 Kč. Náklady na svoz a sběr směsného komunálního 

odpadu opět představoval nejvyšší podíl na celkových nákladech a to 51,92% při částce 

1 437 276 Kč. Nepatrný pokles nastal u poloţky tříděný sběr biologických odpadů a to 

o částku 858 Kč na sumu 278 244 Kč, coţ tvoří 10,05% z celkových nákladů za rok 2008. 

Druhou největší poloţkou byly náklady na objemný odpad, který ale také oproti roku 2007 

klesl na částku 544 898 Kč (19,68% z celkových nákladů). Za celé sledované časové období 

let 2005 – 2009 byly náklady na tříděný sběr nejvyšší a představovaly částku 398 724 Kč, 

z toho sběr plastu 217 691 Kč, papíru 127 827 Kč a skla 53 206 Kč.  

Náklady v roce 2009 

V posledním sledovaném roce představovaly náklady na sběr a svoz směsného komunálního 

odpadu částku 1 667 390 Kč (52,87% z celkových nákladů za daný rok), které byly za celé 

sledované časové období nejvyšší, stejně jako celkové náklady za rok 2009, které činily 

3 153 769 Kč a oproti roku 2008 zaznamenaly nárůst o celých 385 473 Kč. Náklady 
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na tříděný sběr biologických odpadů vzrostl oproti roku 2008 o 94 168 Kč na částku 372 412 

Kč (11,81%), náklady na nebezpečný odpad se zvýšily o 29 370 Kč na sumu 138 524 Kč 

(4,39%) a také náklady na objemný odpad zaznamenaly narůst na 626 024 Kč (22,07%).  

Oproti roku 2008 nastal pokles u poloţky náklady na tříděný sběr vyuţitelných odpadů 

o 119 305 Kč na částku 279 419 Kč, z toho náklady na sběr plastu činily 206 982 Kč a na sklo 

72 437 Kč. Město Fryšták se zapojilo do neinvestičního projektu na osvětu a propagaci, 

náklady na tento realizovaný projekt v oblasti odpadového hospodářství dosáhly částku 

104 125 Kč. 

4.4 Celkové zhodnocení odpadového hospodářství 

Celková produkce odpadů ve městě Fryšták za sledované období let 2005 aţ 2009 rok 

od roku rostla, jak je také moţné vidět v grafu č. 4.6. Bylo to způsobeno nejen lepší osvětou 

směrem k obyvatelům města, ale také jejich dobrou vůlí odpad třídit. A tím zároveň chránit 

ţivotní prostředí ve svém okolí. V roce 2005 bylo ve městě Fryšták sesbíráno 772 tun odpadu, 

v roce 2006 se mnoţství nepatrně zvýšilo o 1,6 tun (zhruba o 1%) na 773,6 tun. Rok 2007 

přinesl nárůst celkově sesbíraného odpadu na 781,9 tun a oproti roku předchozímu 

se mnoţství zvýšilo o 8,3 tuny. Také v roce 2008 bylo mnoţství odpadu vyšší neţ v roce 2007 

o 6,9 tun. V posledním sledovaném roce došlo k rapidnímu nárůstu celkové produkce odpadů 

na území města Fryšták aţ na 820,7 tun. Rozdíl mezi rokem 2005 a 2009 je 48,7 tun, coţ 

představuje nárůst celkového sesbíraného odpadu přibliţně o 6,3 %. 

Graf č. 4.6 Celková produkce odpadů za období let 2005 – 2009 (v t) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Celkové příjmy města Fryšták v odpadovém hospodářství měly ve sledovaném časovém 

období let 2005 – 2009 střídavou tendenci růstu a poklesu, jak je moţné vidět v grafu č. 4.7. 

Na začátku sledovaného období, v roce 2005 dosahovaly příjmy částku 1 769 800 Kč, v roce 

2006 došlo k nárůstu celkových příjmů o 1,06 %, rok 2007 přinesl pokles o 1,92% oproti roku 

2006, který byl zapříčiněn hlavně z toho důvodu, ţe město nevykazovalo ţádné příjmy 

z prodeje druhotných surovin. Ke zvýšení příjmů v roce 2008 přispělo hlavně zvýšení příjmů 

od občanů z místního poplatku a z poplatku za komunální odpad. Tento rok se stal rokem 

s nejvyššími příjmy. V posledním roce 2009 došlo opět ke sníţení celkových příjmů oproti 

roku 2008 o 1,69%.  

Graf č. 4.7 Celkové příjmy za časové období let 2005 – 2009 (v Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Celkové náklady měly po sledované časové období let 2005 aţ 2009 charakter postupného 

růstu, jak je i patrné z grafu č. 4.8. V roce 2005 dosahovaly náklady částku 1 771 900 Kč 

a byly nejniţší za celé období. V roce 2006 došlo ke zvýšení nákladů o 3,85% na částku 

2 250 000 Kč. O částku 225 176 Kč vzrostly náklady v roce 2007 a v procentním vyjádření 

se jedná o 1,81%. Největší podíl na celkových nákladech v roce 2009 měly náklady 

na směsný komunální odpad, díky kterým činily částku ve výši 3 153 769 Kč a byly 

nejvyššími za celé sledované období. Rozdíl mezi rokem 2005 a 2009 je 1 381 869 Kč 

(11,12%). 
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Graf č. 4.8 Celkové náklady za časové období let 2005 – 2009 (v Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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5 ZÁVĚR 

Odpadové hospodářství je nedílnou součástí kaţdodenního ţivota. Nepředstavuje pouze 

odpad a s ním spojené činnosti, ale souvisí také s ţivotním prostředím a s ţivotními 

podmínkami.  

Cílem bakalářské práce bylo vytvoření uceleného náhledu do problematiky zabezpečení 

odpadového hospodářství ve vybraném územně samosprávném celku, analyzovat jej a provést 

zhodnocení za časové období let 2005 – 2009. Pro účel této bakalářské práce bylo vybráno 

město Fryšták. Tento cíl byl postupně zpracován ve třech kapitolách.  

První kapitola se zabývala charakteristikou sluţeb v obecném hospodářském zájmu a jejich 

rozlišení na sluţby v obecném hospodářském zájmu poskytované velkými síťovými 

odvětvími (odvětví elektrické energie, plynu, telekomunikací nebo poštovních sluţeb) a na 

další sluţby v obecném hospodářském zájmu (veřejnoprávní vysílání, zásobování vodou nebo 

právě odpadové hospodářství) a také důvody jejich vytvoření na ekonomické a sociální. 

Kapitola dále uvádí odpadové hospodářství jako činnost, která se zaměřuje na předcházení, 

omezování vzniku odpadů a nakládání s nimi. Popisuje veškeré pojmy související 

s odpadovým hospodářstvím, systém odpadového hospodářství v ČR, povinnosti původců 

odpadů a také výkon veřejné správy v oblasti komunálních odpadů, který je svěřen 

do samostatné působnosti obce.  

Druhá kapitola se zaměřila na město leţící ve Zlínském kraji, 8 km severně od města Zlín. 

Konkrétně se jedná o město Fryšták s 3 716 obyvateli a rozlohou 2 416 ha, který je s dalšími 

šesti obcemi členem sdruţení Mikroregionu Lukovské Podhradí a plánuje do budoucna 

vybudovat odpadové centrum, které by tvořilo kompostárnu a sběrný dvůr. Město uvaţuje 

o třech variantách a po provedené analýze předpokládaných investičních nákladů bylo 

zjištěno, ţe nejvíce vhodnou, jak z technicko-stavebního, tak z finančního hlediska je varianta 

kompostárny i sběrného dvora v areálu Zemědělského druţstva Fryšták. Vybudování tohoto 

odpadového centra by velice přispělo ke zkvalitnění sluţeb v odpadovém hospodářství a stalo 

by se přínosem nejen pro město Fryšták, ale také pro občany díky lepší dostupnosti. Jediným 

problémem, můţe být, jak uţ bylo zmíněno v úvodu práce, ţe lidé nechtějí v blízkosti svého 

bydliště ţádné skládky ani kompostárny. Město Fryšták nedostává ţádné dotace ani příspěvky 

od jiných subjektů, tudíţ je z hlediska financování odkázán jen na svůj rozpočet. Jedinými 

příjmy jsou příjmy plynoucí od občanů z místního poplatku a z poplatku za komunální odpad, 

z plateb od původců za vyuţití systému obce podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
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ve znění pozdějších předpisů a příjmy z prodeje druhotných surovin. Kapitola ještě obsahuje 

popis společností a hlavně sluţby zajišťované v odpadovém hospodářství ve městě Fryšták. 

Ve třetí a zároveň poslední kapitole byl kladen důraz na zhodnocení odpadového hospodářství 

ve městě Fryšták za pět let. Byla provedena analýza vyprodukovaných odpadů podle druhů 

a analýza nákladů a příjmů. Celková produkce odpadů za sledované časové období rok 

od roku narůstala. Nejvyšší mnoţství odpadů zaznamenal tedy logicky rok 2009 a to ve výši 

820,7 tun. Největší podíly na celkové produkci měly sběry směsného komunálního odpadu, 

které se kaţdoročně pohybovaly v průměru kolem 285 tun. Celkové příjmy měly střídavou 

tendenci růstu a poklesu, nejniţší příjmy byly zaznamenány v roce 2007 ve výši 

1 692 000 Kč, coţ bylo zapříčiněno tím, ţe město nemělo ţádné příjmy z prodeje druhotných 

surovin. Naopak nejvyšší příjmy v částce 1 942 173 Kč vzrostly v roce 2008.  Celkové 

náklady měly po sledované období charakter postupného růstu. Rok 2005 představoval částku 

1 771 900 Kč a rok 2009 částku 3 153 769 Kč, coţ je narůst o 11,12 %. 

Nezájem některých obyvatel k třídění odpadů je moţné řešit naprosto jednoduchým 

způsobem, a to zpřísněním poplatků za svoz netříděného odpadu. Kdo třídí, ať je zvýhodněn. 

Problém spočívá v nedostatku odpovědnosti a uvědomění si důsledků vlastní existence. Proto 

autorka pevně doufá, ţe postupem času se budou názory a přístupy lidí zlepšovat a většina 

si konečně uvědomí, ţe třídí odpad a udrţuje pořádek zejména sám pro sebe.  

Je nutné upozornit na to, ţe odpadové hospodářství by mělo být chápáno jako celek, který se 

skládá ze spaloven, skládek, kompostáren, třídících a recyklačních závodů, a dalších. Autorka 

povaţuje za důleţité, aby občané neskládkovali zbytečně moc odpadů, tak jak se tomu děje 

doposud a doporučila by spíše vyuţívat jiné metody. Jako za nejpodstatnější věc a naprostou 

nezbytnost povaţuje princip minimalizace vzniku odpadů. Je zcela moţné konstatovat, taktéţ 

i z analýzy vyplynulo, ţe se situace v oblasti odpadového hospodářství ve městě Fryšták rok 

od roku zlepšuje, ale lze povaţovat za nezbytné i nadále se tímto problémem aktivně zabývat. 
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