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VáÏení ãtenáfii, 

dostává se Vám do rukou sborník s pfiehledem obsahu pfiedná‰ek Vzdûlávacího programu - Mini-
malizace odpadÛ, kter˘ pfiipravilo obãanské sdruÏení Ekodomov. Cílem sborníku je poskytnout
úãastníkÛm programu a dal‰ím zájemcÛm uãební pomÛcku pfiiná‰ející základní pfiehled o náplni
jednotliv˘ch pfiedná‰ek i odkazy na dal‰í zdroje pro doplnûní znalostí samostudiem.

Vzdûlávací program – Minimalizace odpadÛ je urãen pracovníkÛm místních samospráv a státní
správy, ale i pracovníkÛm komerãních firem a neziskov˘ch organizací, které pÛsobí v oblasti
odpadového hospodáfiství. Program je akreditován Ministerstvem vnitra âR a je souãástí dal‰ího
profesního vzdûlávání. Seznamuje úãastníky s problematikou minimalizace odpadÛ v ‰ir‰ích
souvislostech - to znamená, Ïe se kromû ãistû "odpadáfisk˘ch" témat zab˘vá také municipálním
marketingem, managementem, environmentálním vzdûláváním, v˘chovou a osvûtou, místní
Agendou 21, dobrovolnickou sluÏbou a dal‰ími tématy, která mohou podpofiit zapojení vefiej-
nosti do optimalizace systémÛ nakládání s odpady. Úãastníci se seznámí i se základními komu-
nikaãními dovednostmi odstraÀujícími bariéry v mezilidské komunikaci a s technikami zvládání
krizov˘ch situací.

Nedílnou souãástí programu je interaktivní e-learningov˘ kurz, jehoÏ zámûrem je prohloubení
znalostí prezentovan˘ch na pfiedná‰kách. E-learning je k dispozici na adrese www.ekodomov.cz,
kde zájemci (po registraci) získají neomezen˘ pfiístup ke v‰em podkladov˘m materiálÛm, které
byly pro kurz pfiipraveny a které doplÀují tento sborník.

Vzhledem k tomu, Ïe se program zamûfiuje jak na rozvoj teoretick˘ch znalostí, tak i na prak-
tickou realizaci konkrétních zmûn vedoucích k lep‰ímu nakládání s odpady, je souãástí programu
pfiíprava a obhajoba návrhu na zlep‰ení vybrané ãásti odpadového hospodáfiství v konkrétní obci,
ve které úãastník pÛsobí. Vzdûlávací program – Minimalizace odpadÛ byl ovûfien ve tfiech pilot-
ních kurzech od záfií 2007 do dubna 2008. Kurzy pro‰lo více neÏ 60 úãastníkÛ, jejichÏ zpûtná
vazba a projekty na zlep‰ení nakládání s odpady ukazují, Ïe vzdûlávací program plní svÛj úãel
a Ïe je v˘znamn˘m zdrojem znalostí a inspirace. 

Na tomto místû bych rád podûkoval v‰em lektorÛm za odpovûdn˘ pfiístup a iniciativu pfii pfiípravû
a realizaci programu; dále dûkuji spoleãnosti Centre for Modern Education, s.r.o. za inovativní
pfiístup pfii tvorbû e-learningového kurzu.

Zvlá‰tní podûkování patfií Ing. Ale‰i Hanãovi, PhD. z âeské zemûdûlské univerzity v Praze, kter˘
dohlíÏel na integritu celého kurzu, dále Ivû Mar‰íkové, Alenû PfiibáÀové a Danû Novotné
z Ekodomova, které se postaraly o to, aby idea byla promûnûna ve skuteãnost, a Evû Rázgové ze
spoleãnosti Iris, o.p.s. za trpûlivost a peãlivé jazykové úpravy tohoto sborníku.

Pevnû vûfiím, Ïe Vzdûlávací program – Minimalizace odpadÛ bude i do budoucna pfiitahovat
zájem odborné vefiejnosti a bude i nadále pfiispívat ke zkvalitÀování a optimalizaci odpadového
hospodáfiství v âeské republice.

Tomá‰ Hodek, pfiedseda o.s. Ekodomov





1. Zákon o odpadech ve znûní novel ã. 34/2008 Sb.
a ã. 25/2008 Sb.

Ing. Ivana Svobodová
âeská inspekce Ïivotního prostfiedí

svobodova@ph.cizp.cz

1.1 Pfiehled platné legislativy v odpadovém hospodáfiství

zákon ã. 185/2001 Sb. o odpadech a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ (poslední novela
ã. 34/2008 Sb. a ã. 25/2008 Sb., úãinné od 12. 2. 2008)
vyhlá‰ky:

• ã. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpeãn˘ch vlastností odpadÛ
• ã. 381/2001 Sb. Katalog odpadÛ
• ã. 382/2001 Sb. o podmínkách pouÏívání upraven˘ch kalÛ na zemûdûlské pÛdû
• ã. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady
• ã. 384/2001 Sb. o nakládání s PCB 
• ã. 237/2002 Sb. o podrobnostech zpÛsobu provedení zpûtného odbûru nûkter˘ch

v˘robkÛ 
• ã. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadÛ na skládky a jejich vyuÏívání povrchu

terénu
• ã. 352/2005 Sb. o podrobnostech nakládání s elektrozafiízeními a elektroodpady 

nafiízení:
• Nafiízení vlády ã. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodáfiství âR
• Nafiízení Rady ES ã. 1013/2006 o dozoru nad pfiepravou odpadÛ v rámci ES
(od 1. 7. 2007)

• Nafiízení Rady ES ã. 850/2006 o perzistentních organick˘ch zneãi‰Èujících látkách
(od 12. 2. 2008)

1.2 Zákon o odpadech

Zákon ã. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ (dále v textu jen
„zákon“; úãinnost od 1. 1. 2002)
Zákon se vztahuje na nakládání se v‰emi odpady, s v˘jimkou: odpadních vod, odpadÛ z hor-
nické ãinnosti ukládan˘ch v odvalech, v˘sypkách a odkali‰tích, odpadÛ drah˘ch kovÛ, ra-
dioaktivních odpadÛ, mrtv˘ch lidsk˘ch tûl vãetnû mrtvû narozen˘ch tûl a potratÛ, ãástí tûl vãetnû
amputovan˘ch konãetin a orgánÛ vãetnû ostatkÛ, konfiskátÛ Ïivoãi‰ného pÛvodu, nezachycen˘ch
emisí zneãi‰Èujících ovzdu‰í, odpadÛ trhavin, v˘bu‰nin a munice, na které se vztahují zvlá‰tní
právní pfiedpisy (viz § 2).
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1.2.1 Co je povaÏováno za odpad? (§ 3)

Odpad je kaÏdá movitá vûc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit
a pfiíslu‰í do nûkteré ze skupin odpadÛ uveden˘ch v pfiíloze ã. 1 k tomuto zákonu. 
Osoba má povinnost zbavit se movité vûci, (pfiíslu‰ející do nûkteré skupiny z pfiílohy ã. 1
k zákonu), jestliÏe ji nepouÏívá k pÛvodnímu úãelu a vûc ohroÏuje Ïivotní prostfiedí nebo
byla vyfiazena na základû zvlá‰tního právního pfiedpisu (napfi. zákona o ochranû spotfiebitele).

1.2.2 Nûkteré dÛleÏité základní pojmy (§ 4):

Nebezpeãn˘ odpad – odpad uveden˘ v Seznamu nebezpeãn˘ch odpadÛ - dále jen "Seznam
NO" (Katalogu odpadÛ, vyhlá‰ka ã. 381/2001 Sb.) a jak˘koliv jin˘ odpad vykazující jednu nebo
více nebezpeãn˘ch vlastností uveden˘ch v pfiíloze ã. 2 k zákonu.
Komunální odpad – ve‰ker˘ odpad vznikající na území obce pfii ãinnosti fyzick˘ch osob, kter˘
je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadÛ, s v˘jimkou odpadÛ vznikajících u pod-
nikajících osob.
Nakládání s odpady – jejich shromaÏìování, soustfieìování, sbûr, v˘kup, tfiídûní, pfieprava, a do-
prava, skladování, úprava, vyuÏívání a odstraÀování.
Zafiízení – technické zafiízení, místo, stavba nebo ãást stavby.
PÛvodce odpadÛ – právnická osoba nebo fyzická osoba oprávnûná k podnikání, pfii jejíÏ pod-
nikatelské ãinnosti vznikají odpady, a obec, v okamÏiku, kdy fyzické osoby odloÏí odpady na
místû k tomu urãeném. (Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají pÛvod v ãin-
nosti fyzick˘ch osob, na nûÏ se nevztahují povinnosti pÛvodce, se za pÛvodce odpadÛ povaÏuje
obec. Obec se stává pÛvodcem komunálních odpadÛ v okamÏiku, kdy fyzická osoba odpady od-
loÏí na místû k tomu urãeném; obec se souãasnû stává vlastníkem tûchto odpadÛ).
Oprávnûná osoba – kaÏdá osoba, která je oprávnûná k nakládání s odpady podle tohoto zákona
nebo podle zvlá‰tních právních pfiedpisÛ (napfi. Ïivnostensk˘ zákon).

1.2.3 Kdo odpad zafiazuje? (§ 5)

PÛvodce a oprávnûná osoba jsou povinni pro úãely nakládání s odpadem odpad zafiadit podle
Katalogu odpadÛ (vyhlá‰ka ã. 381/2001 Sb.).
V pfiípadû, Ïe nelze odpad jednoznaãnû zafiadit podle Katalogu odpadÛ, zafiadí odpad MÎP na
návrh pfiíslu‰ného obecního úfiadu obce s roz‰ífienou pÛsobností (dále v textu jen „OÚ ORP“).

1.2.4 Jak se postupuje pfii zafiazování odpadu? (§ 6)

PÛvodce a oprávnûná osoba jsou povinni odpad zafiazovat do kategorie nebezpeãn˘, je-li:
a) uveden v Seznamu NO (Katalog odpadÛ);
b) smí‰en nebo zneãi‰tûn nûkterou ze sloÏek uveden˘ch v Seznamu sloÏek, které ãiní odpad

nebezpeãn˘m (pfiíloha ã. 5 k zákonu);
c) smí‰en nebo zneãi‰tûn nûkter˘m z odpadÛ uveden˘ch v Seznamu NO.
Smûsn˘ komunální odpad se nezafiazuje do kategorie nebezpeãn˘, i kdyÏ splÀuje v˘‰e uvedené
podmínky.
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Pokud "pÛvodce" nebo "oprávnûná osoba" osvûdãením o vylouãení nebezpeãn˘ch vlastností
odpadu prokáÏe, Ïe odpad uveden˘ v odstavci b) nebo c) nemá Ïádnou z nebezpeãn˘ch vlast-
ností, nejsou povinni dodrÏovat zpfiísnûn˘ reÏim pro NO, jsou v‰ak povinni ovûfiovat, zda odpad
nebezpeãné vlastnosti nemá (zpÛsob a ãetnost stanoví povûfiená osoba v osvûdãení o vylouãení
nebezpeãn˘ch vlastností odpadu).

U nebezpeãn˘ch odpadÛ uveden˘ch v Seznamu NO (tj. odstavec a) v‰ak pÛvodce nebo
oprávnûná osoba nemÛÏe prokázat ani „osvûdãením o vylouãení nebezpeãn˘ch vlastností
odpadu“, Ïe odpad nemá Ïádnou z nebezpeãn˘ch vlastností!
JestliÏe "povûfiená osoba", která provádí hodnocení nebezpeãn˘ch vlastností odpadÛ (viz
§ 7–9), zjistí, Ïe odpad Ïádnou nebezpeãnou vlastnost nemá, vydá osvûdãení. V opaãném pfií-
padû vydá sdûlení s odÛvodnûním, proã nemohlo b˘t vydáno osvûdãení o vylouãení
nebezpeãn˘ch vlastností odpadÛ. Kopie osvûdãení i sdûlení oprávnûná osoba neprodlenû posílá
âIÎP a krajskému úfiadu, pfiíslu‰n˘m dle místa nakládání s odpadem.
Hodnocení nebezpeãn˘ch vlastností odpadÛ dále upravuje vyhlá‰ka ã. 376/2001 Sb.

1.2.5 V‰eobecné povinnosti pfii nakládání s odpady (§ 10-12)

KaÏd˘ má pfii své ãinnosti nebo v rozsahu své pÛsobnosti povinnost pfiedcházet vzniku odpadÛ,
omezovat jejich mnoÏství a nebezpeãné vlastnosti, jejichÏ vzniku nelze zabránit. Odpady musí
b˘t vyuÏity, pfiípadnû odstranûny zpÛsobem, kter˘ neohroÏuje lidské zdraví a Ïivotní prostfiedí
a kter˘ je v souladu se zákonem a zvlá‰tními právními pfiedpisy. 
Pfiedcházet vzniku odpadÛ, omezovat jejich mnoÏství a nebezpeãné vlastnosti má povinnost
pfii své ãinnosti kaÏd˘, tj. podnikající subjekt i obãan.
KaÏd˘ má povinnost pfiednostnû odpady vyuÏít pfied jejich odstranûním, pfiiãemÏ materiálové
vyuÏití odpadÛ má pfiednost pfied jin˘m, napfi. energetick˘m.
KaÏd˘ je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze zpÛsobem stanoven˘m tímto
zákonem a ostatními právními pfiedpisy vydan˘mi na ochranu Ïivotního prostfiedí.
Pokud není tímto zákonem stanoveno jinak, lze s odpady nakládat pouze v zafiízeních, která jsou
k nakládání s odpady podle tohoto zákona urãena.

¤edûní nebo mí‰ení odpadÛ za úãelem splnûní kriterií pro jejich pfiijetí na skládku je
zakázáno.
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DÛleÏité:
K pfievzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávnûna pouze právnická osoba nebo fyzická
osoba oprávnûná k podnikání, která je provozovatelem zafiízení k vyuÏití nebo k odstranûní
nebo ke sbûru nebo v˘kupu urãeného druhu odpadu (provozovatel zafiízení povoleného
dle § 14 odst. 1), nebo osoba, která je provozovatelem zafiízení podle § 14 odst. 2 (zafiízení
které není urãeno k nakládání s odpady, ale je schopno je vyuÏít) nebo provozovatelem podle
§ 33b odst. 1 písm. b) (provozovatel malé kompostárny) nebo za podmínek stanoven˘ch
v § 17 téÏ obec (viz § 12 odst. 3).
KaÏd˘ je povinen zjistit, zda osoba, které pfiedává odpady, je k jejich pfievzetí dle tohoto
zákona oprávnûna. V pfiípadû, Ïe se oprávnûním neprokáÏe, nesmí jí b˘t odpad pfiedán
(viz § 12 odst. 4)!



V̆ jimeãnû - v odÛvodnûn˘ch pfiípadech - je mí‰ení nebezpeãn˘ch odpadÛ nebo nebezpeãn˘ch
odpadÛ s ostatními odpady pfiípustné, a to pouze se souhlasem pfiíslu‰ného krajského úfiadu
(mí‰ení odpadÛ kategorie ostatní není pfiípustné vÛbec).
Pokud ke smí‰ení nebezpeãn˘ch odpadÛ nebo nebezpeãn˘ch odpadÛ s ostatními odpady jiÏ
do‰lo, musí b˘t provedeno jejich roztfiídûní, je-li to technicky a ekonomicky proveditelné a je-
li to nezbytné pro zaji‰tûní ochrany ÎP a zdraví lidí.

1.2.6 Oznaãování a balení nebezpeãn˘ch odpadÛ (§ 13)

Balení nebezpeãn˘ch odpadÛ se fiídí pfiimûfienû zákonem o chemick˘ch látkách a chemick˘ch
pfiípravcích.
PÛvodce a oprávnûná osoba, která nakládá s nebezpeãn˘m odpadem, jsou povinni zpracovat
identifikaãní list nebezpeãného odpadu a tímto listem vybavit místa nakládání s nebezpeãn˘m
odpadem.
(Podrobnosti znaãení shromaÏìovacích prostfiedkÛ na nebezpeãné odpady urãuje vyhlá‰ka
ã. 383/2001 Sb., v § 5.)

1.2.7 Kdy lze provozovat zafiízení? (§ 14)

Zafiízení k vyuÏívání, odstraÀování, sbûru nebo v˘kupu odpadÛ lze provozovat pouze na základû
rozhodnutí krajského úfiadu, kter˘m je udûlen souhlas k provozování tohoto zafiízení a souhlas
s jeho provozním fiádem (§ 14 odst. 1).
(Souhlas k provozování skládek nebezpeãn˘ch odpadÛ se udûluje jen na 4 roky; prodlouÏit jej
lze opût o 4 roky. Od 1. 11. 2007 jiÏ zafiízení - skládky, pokud splní limit, musí vlastnit rozhod-
nutí dle IPPC.)
V zafiízeních, která nejsou podle tohoto zákona urãena k nakládání s odpady, je moÏné vyuÏívat
pouze odpady, které splÀují poÏadavky stanovené pro vstupní suroviny, a pfii nakládání s tûmito
odpady nesmûjí b˘t poru‰eny zvlá‰tní právní pfiedpisy, v souladu s nimiÏ je zafiízení provo-
zováno, a právní pfiedpisy na ochranu zdraví lidí a ÎP. K provozování takov˘chto zafiízení není
poÏadován souhlas k provozování zafiízení (§ 14 odst. 2).
Pokud dal‰í provozovatel poÏádá krajsk˘ úfiad o nov˘ souhlas k provozování zafiízení nejpozdûji
do 30 dnÛ ode dne pfievodu nebo pfiechodu uÏívacího práva k zafiízení, dosavadní souhlas platí
i pro dal‰ího provozovatele, dokud o Ïádosti dal‰ího provozovatele nebude pravomocnû rozhod-
nuto. 
Kolaudaãní rozhodnutí dle stavebního zákona pro stavby urãené k vyuÏívání, odstraÀování, sbûru
nebo v˘kupu odpadÛ nelze vydat bez rozhodnutí, kter˘m je udûlen souhlas dle § 14 odst. 1.

1.2.8 Kdy se ustanovuje odpadov˘ hospodáfi? (§ 15)

PÛvodce a oprávnûná osoba, ktefií nakládali v posledních 2 letech s nebezpeãn˘mi odpady
v mnoÏství vût‰ím neÏ 100 t za rok, a provozovatel skládky nebezpeãn˘ch odpadÛ nebo ko-
munálních odpadÛ jsou povinni zaji‰Èovat odborné nakládání s odpady prostfiednictvím odbornû
zpÛsobilé osoby – odpadového hospodáfie.
Odpadov˘m hospodáfiem mÛÏe b˘t osoba s V· vzdûláním a 3 roky praxe v odpadovém
hospodáfiství v posledních 10 letech nebo se S· vzdûláním a 5 lety praxe v odpadovém
hospodáfiství v posledních 10 letech.
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Funkci odpadového hospodáfie lze vykonávat pro nejvíce 5 pÛvodcÛ a oprávnûn˘ch osob nebo
5 samostatn˘ch provozoven.
SplÀuje-li pÛvodce nebo oprávnûná osoba podmínky pro ustanovení odpadového hospodáfie,
je jeho ustanovení podmínkou pro udûlení souhlasu dle § 14 k provozu zafiízení a dle § 16
odst. 3 k nakládání s nebezpeãn˘mi odpady. Dojde-li ke zmûnû odpadového hospodáfie, je
povinností do 30 dnÛ od ukonãení jeho ãinnosti oznámit ustanovení nového odpadového
hospodáfie správnímu úfiadu, kter˘ vydal tyto souhlasy.

1.2.9 Jaké jsou povinnosti pÛvodce? (§ 16)

PÛvodce odpadu je povinen:
• odpady zafiazovat podle druhÛ a kategorií v souladu s § 5 a 6;
• zajistit pfiednostní vyuÏití odpadÛ podle § 11;
• odpady, které nemÛÏe vyuÏít sám, pfievést do vlastnictví pouze osobû oprávnûné k jejich

pfievzetí podle § 12 odst. 3;
• ovûfiovat nebezpeãné vlastnosti odpadÛ podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich

skuteãn˘ch vlastností;
• shromaÏìovat odpady utfiídûné podle jednotliv˘ch druhÛ a kategorií;
• zabezpeãit odpady pfied neÏádoucím únikem, znehodnocením, odcizením nebo únikem;
• vést prÛbûÏnou evidenci o odpadech a nakládání s nimi;
• ohla‰ovat odpady a zasílat pfiíslu‰nému správnímu úfiadu dal‰í údaje stanovené zákonem

a provádûcími pfiedpisy a tuto evidenci archivovat po dobu 5 let;
• umoÏnit kontrolním orgánÛm vstup do objektÛ, prostorÛ a zafiízení, na vyÏádání pfiedloÏit

dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady;
• zpracovat POH a zaji‰Èovat jeho plnûní. 

Pokud vzhledem k následnému zpÛsobu vyuÏití nebo odstranûní odpadÛ není tfiídûní nebo odd-
ûlené shromaÏìování nutné, mÛÏe od nûj pÛvodce upustit se souhlasem pfiíslu‰ného OÚ ORP
(do 100 t nebezpeãn˘ch odpadÛ za rok) nebo krajského úfiadu (nad 100 t nebezpeãn˘ch odpadÛ
za rok) - § 16 odst. 2.
S nebezpeãn˘mi odpady mÛÏe pÛvodce nakládat pouze na základû souhlasu vûcnû a místnû pfiís-
lu‰ného orgánu státní správy (OÚ ORP - do 100 t nebezpeãn˘ch odpadÛ za rok, nebo krajského
úfiadu - nad 100 t nebezpeãn˘ch odpadÛ za rok; § 16 odst. 3).
PÛvodce odpadÛ je odpovûdn˘ za nakládání s odpady do doby jejich vyuÏití nebo
odstranûní, pokud toto zaji‰Èuje sám jako oprávnûná osoba, nebo do doby jejich pfievedení do
vlastnictví osobû oprávnûné k jejich pfievzetí dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. 
Za dopravu odpadÛ odpovídá dopravce. Na oprávnûnou osobu, která pfievezme do svého vlast-
nictví odpady od pÛvodce, pfiecházejí povinnosti pÛvodce (kromû zpracování POH).

1.2.10 Jaké jsou povinnosti obcí a fyzick˘ch osob? (§ 17)

Na obec se vztahují povinnosti pÛvodce (§ 16), není-li v zákonû stanoveno jinak.
Obec mÛÏe ve své samostatné pÛsobnosti stanovit (obecnû závaznou vyhlá‰kou obce) systém
shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ vznika-
jících na jejím katastrálním území, vãetnû systému nakládání se stavebním odpadem.
Obec je povinna urãit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, kter˘ pro-
dukují, a zajistit místa, kam mohou odkládat nebezpeãné sloÏky komunálního odpadu (KO).
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Povinnost zaji‰tûní míst k odkládání nebezpeãn˘ch sloÏek KO obec splní urãením místa pro je-
jich odloÏení ve stanoven˘ch termínech, minimálnû v‰ak 2x roãnû. Obec mÛÏe tento systém do-
plnit pravideln˘m mobilním svozem oprávnûnou osobou.
Fyzické osoby jsou povinny odkládat KO na místech k tomu urãen˘ch a ode dne, kdy tak
stanoví obec obecnû závaznou vyhlá‰kou, KO oddûlenû shromaÏìovat, tfiídit a pfiedávat k vyuÏití
a odstraÀování podle systému stanoveného obcí.
Obec mÛÏe vybírat úhradu od fyzick˘ch osob za vyuÏívání systému na základû smlouvy (§ 17
odst. 5; smlouva musí b˘t písemná a musí obsahovat v˘‰i úhrady), nebo stanovit poplatek za
komunální odpad podle § 17a, ãi místní poplatek (podle § 10b zákona ã. 565/1990 Sb., o míst-
ních poplatcích). Jednotlivé stanovené platby nelze vzájemnû kombinovat! To znamená, Ïe
vybírá-li obec úhradu, nemÛÏe stanovit poplatek za komunální odpad podle § 17a ani místní
poplatek podle zákona o místních poplatcích za provoz systému. 
"PÛvodci", ktefií produkují odpad zafiazen˘ dle Katalogu odpadÛ jako odpad podobn˘ ko-
munálnímu z ãinnosti podnikajících osob, mohou na základû smlouvy s obcí vyuÏít systému zave-
deného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva musí b˘t písemná a musí obsahovat
vÏdy v˘‰i sjednané ceny za tuto sluÏbu (§ 17 odst. 6).

1.2.11 Jaké povinnosti má provozovatel zafiízení ke sbûru a v˘kupu odpadÛ? (§ 18)

Provozovatel zafiízení ke sbûru nebo v˘kupu odpadÛ je povinen provozovat zafiízení
v souladu s jeho schválen˘m provozním fiádem, zvefiejÀovat druhy sbíran˘ch a vykupovan˘ch
odpadÛ a dále má obdobné povinnosti jako pÛvodce odpadÛ, vãetnû zafiazování odpadÛ podle
druhÛ a kategorií.
Provozovatel zafiízení ke sbûru nebo v˘kupu odpadÛ provádûjící sbûr a v˘kup odpadÛ
stanoven˘ch v § 8 vyhlá‰ky ã. 383/2001 Sb. je povinen pfii odbûru tûchto odpadÛ vést evidenci
osob, od kter˘ch odpady odebral nebo vykoupil. Je oprávnûn vyÏadovat k nahlédnutí jejich os-
obní prÛkaz totoÏnosti. Bez tohoto ovûfiení odpad neodebere ani nevykoupí.

1.2.12 Jaké povinnosti má provozovatel zafiízení k vyuÏívání odpadÛ? (§ 19)

Provozovatel zafiízení k vyuÏívání odpadÛ je povinen provozovat zafiízení v souladu s jeho
schválen˘m provozním fiádem, zvefiejÀovat druhy vyuÏívan˘ch odpadÛ a dále má obdobné
povinnosti jako pÛvodce odpadÛ, kromû zafiazování odpadÛ podle druhÛ a kategorií. Na provo-
zovatele zafiízení dle § 14 odst. 2 se vztahuje povinnost vést prÛbûÏnou evidenci o odpadech
a nakládání s nimi, ohla‰ovat odpady a zasílat pfiíslu‰nému správnímu úfiadu dal‰í údaje
stanovené zákonem a provádûcími pfiedpisy a tuto evidenci archivovat po dobu 5 let.

1.2.13 Jaké povinnosti má provozovatel zafiízení k odstraÀování odpadÛ? (§ 20)

Provozovatel zafiízení k odstraÀování odpadÛ je povinen provozovat zafiízení v souladu
s jeho schválen˘m provozním fiádem, zvefiejÀovat seznam odstraÀovan˘ch odpadÛ a dále
má obdobné povinnosti jako pÛvodce odpadÛ, kromû zafiazování odpadÛ podle druhÛ a kat-
egorií.
Provozovatel zafiízení k odstraÀování odpadÛ je povinen odstranit odpady v mimofiádn˘ch
pfiípadech na základû rozhodnutí ORP, je-li to nezbytné z hlediska ochrany Ïivotního prostfiedí
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a pro provozovatele je to technicky moÏné. Náklady vzniklé tímto rozhodnutím hradí OÚ ORP,
kter˘ rozhodnutí vydal; náhradu nákladÛ takto vynaloÏen˘ch je povinna OÚ ORP uhradit osoba
za odpad odpovûdná.
Provozovatel skládky je dále povinen pfied zahájením provozu prokázat, Ïe nemá dluhy vÛãi
pfiíslu‰nému finanãnímu úfiadu a Ïe zfiídil zvlá‰tní úãet jako finanãní rezervu na rekultivaci
skládky, zaji‰tûní péãe o skládku a sanaci po ukonãení jejího provozu. Je povinen zabezpeãit péãi
o skládku a sanaci po ukonãení jejího provozu nejménû 30 let, vybírat poplatky za uloÏení
odpadÛ na skládku, odvádût je jejich pfiíjemci, informovat pfiíjemce poplatkÛ o dluÏnících
a archivovat doklady po dobu nejménû 30 let.
Odpady lze ukládat pouze na skládky, které sv˘m technick˘m provedením splÀují poÏa-
davky pro ukládání tûchto odpadÛ. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadÛ je jejich
sloÏení, mísitelnost, nebezpeãné vlastnosti a obsah ‰kodliv˘ch látek ve vodném v˘luhu.
Na skládky je zakázáno ukládat odpady stanovené vyhlá‰kou ã. 294/2005 Sb. (v pfiíloze ã. 5),
které mohou mít negativní vliv na ÎP, a neupravené odpady.
Provozovatel spalovny je dále povinen fiídit se zákonem o ovzdu‰í. Za energetické vyuÏití
odpadÛ se spalování odpadÛ povaÏuje jen tehdy, jestliÏe odpad nepotfiebuje po vlastním za-
pálení ke spalování podpÛrné palivo a vznikající teplo se pouÏije pro potfiebu vlastní nebo dal‰ích
osob, nebo se odpad pouÏije jako palivo nebo jako pfiídavné palivo v zafiízeních na v˘robu en-
ergie nebo materiálÛ, za podmínek stanoven˘ch právními pfiedpisy na ochranu ovzdu‰í.

1.2.14 Jaké jsou povinnosti pfii pfiepravû odpadÛ? (§ 24 - nov˘)

Podnikající osoby, zúãastnûné na pfiepravû odpadÛ, jsou povinny:
• zabezpeãit pfiepravu odpadÛ v souladu se zvlá‰tními pfiedpisy (ADR, RID);
• na vyÏádání kontrolních orgánÛ pfiedloÏit doklady související s pfiepravou odpadÛ a poskyt-

nout pravdivé informace;
• uchovávat doklady související s pfiepravou 3 roky;
• oznaãit pfiepravní prostfiedek pfiepravující odpad ((A) - od 1. 10. 2008);
• pfii pfiepravû NO vést evidenci a plnit ohla‰ovací povinnost v rozsahu zákona;
• dopravce je povinen informovat fiidiãe, Ïe poveze odpad, a vybavit jej pfiíslu‰n˘mi dok-

lady pro celou dobu pfiepravy.

1.2.15 Nakládání s vybran˘mi v˘robky, vybran˘mi odpady a vybran˘mi
zafiízeními (§ 25 aÏ 37n)

Vybran˘mi v˘robky, vybran˘mi odpady a vybran˘mi zafiízeními se rozumí:
• odpady perzistentních organick˘ch látek (POPS) a PCB, vymezené v § 26, a zafiízení je

obsahující (navazuje vyhlá‰ka ã. 384/2001 Sb.);
• odpadní oleje;
• baterie a akumulátory;
• kaly z âOV a dal‰í biologicky rozloÏitelné odpady (navazuje vyhl. ã. 382/2001 Sb.);
• odpady z v˘roby oxidu titaniãitého;
• odpady azbestu;
• autovraky;
• elektrická a elektrotechnická zafiízení (navazuje vyhlá‰ka ã. 352/2005 Sb.).

Provádûní zpûtného odbûru v˘robkÛ obecnû upravuje vyhlá‰ka ã. 237/2002 Sb.
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1.2.15.1 Nûkteré povinnosti pfii nakládání s PCB (nové)

Vlastnící PCB a provozovatelé zafiízení s PCB jsou povinni jej odstranit nejpozdûji do konce
roku 2010.
V˘jimka: transformátory s provozní kapalinou o obsahu 50 – 500 mg/kg PCB mohou b˘t dekon-
taminovány/odstranûny aÏ na konci jejich Ïivotnosti. 
Pokud vlastníci (provozovatelé) zafiízení, která mohou obsahovat PCB, do 31. 12. 2009
stanoven˘m zpÛsobem neprokáÏou, Ïe jejich zafiízení neobsahuje PCB, budou tyto povaÏovány
za „zafiízení s PCB“.
Vlastníci PCB, odpadÛ PCB a vlastníci/provozovatelé zafiízení s PCB jsou povinni do 31. 3.
2009 vypracovat a zaslat MÎP plán postupného odstranûní/dekontaminace pro období 2009 aÏ
2010. Tyto plány musí b˘t splnûny do 31. 12. 2010!

1.2.15.2 Nûkteré povinnosti pfii nakládání s autovraky 

KaÏd˘, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak pfiedat pouze osobû oprávnûné k jeho
pfievzetí dle tohoto zákona.
Vlastník vozidla, pfied jeho pfiedáním k odstranûní jako autovrak, je povinen umístit vozidlo na
místo, kde nepo‰kodí nebo neohrozí Ïivotní prostfiedí ani nenaru‰í estetick˘ vzhled obce, pfiírody
nebo krajiny. Vozidlo umístûné v rozporu s tímto ustanovením se naz˘vá opu‰tûné vozidlo. 
Opu‰tûné vozidlo pfiemístí obecní úfiad po uplynutí 2 mûsícÛ ode dne, kdy se o této skuteãnosti
dovûdûl, na vybrané parkovi‰tû, a to na náklady vlastníka. Informaci o tom zvefiejní na své úfiední
desce a písemnû informuje vlastníka vozidla, pokud je znám. Pokud vlastník nepfievezme vozidlo
po marném uplynutí 2 mûsícÛ nebo od vyvû‰ení informace na úfiední desce, má se za to, Ïe
vozidlo je autovrak. Obecní úfiad pfiedá autovrak k odstranûní jen osobû oprávnûné k jeho
pfievzetí.
Náklady spojení s odstranûním autovraku je povinen obci uhradit poslední vlastník opu‰tûného
vozidla (dle registru motorov˘ch vozidel).
V pfiípadû, Ïe je opu‰tûné vozidlo umístûno na pozemní komunikace, postupuje se podle zákona
o pozemních komunikacích.

1.2.15.3 Nûkteré povinnosti pfii nakládání s elektrick˘mi a elektrotechnick˘mi
zafiízeními

V˘robce elektrozafiízení zajistí zpûtn˘ odbûr elektrozafiízení pocházejících z domácností. Pro
elektroodpad nepocházející z domácností v˘robce zajistí jeho oddûlen˘ sbûr.
Poslední prodejce zajistí, aby spotfiebitel mûl pfii nákupu nového elektrozafiízení moÏnost ode-
vzdat ke zpûtnému odbûru pouÏité elektrozafiízení v místû prodeje nebo dodávky nového, ve
stejném poãtu kusÛ prodávaného elektrozafiízení podobného typu a pouÏití.
Zbavit se elektroodpadu nebo elektrozafiízení pocházejícího z domácností smí jeho drÏitel jen
jeho pfiedáním oprávnûnému zpracovateli nebo na místo zpûtného odbûru nebo oddûleného
sbûru. Z místa zpûtného odbûru nebo oddûleného sbûru smí b˘t dále pfiedán jen oprávnûnému
zpracovateli, není-li opûtovnû vyuÏito jako celek.
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1.2.16 Zpûtn˘ odbûr nûkter˘ch v˘robkÛ (§ 38)

Povinnost zpûtného odbûru se vztahuje na:
• oleje;
• elektrické akumulátory;
• galvanické ãlánky a baterie;
• v˘bojky a záfiivky;
• pneumatiky;
• elektrozafiízení pocházející z domácností.

Povinnost zajistit zpûtn˘ odbûr pouÏit˘ch v˘robkÛ nabídnut˘ch ke zpûtnému odbûru má pod-
nikatelsk˘ subjekt (povinná osoba), kter˘ v˘robky vyrábí, nebo uvádí na trh v âR v˘robky
zahraniãního v˘robce, a to bez ohledu na v˘robní znaãku a do v˘‰e, kterou za vykazované
období vyrobí nebo doveze. Na zpûtn˘ odbûr elektrozafiízení pocházejících z domácností se
vztahuje § 37n.
Povinná osoba musí prostfiednictvím posledního prodejce, kter˘ prodává v˘robky spotfiebiteli,
zajistit, aby byl spotfiebitel informován o zpÛsobu provedení zpûtného odbûru tûchto v˘robkÛ.
Poslední prodejce je povinen pfii prodeji tûchto v˘robkÛ informovat spotfiebitele o zpÛsobu za-
ji‰tûní zpûtného odbûru tûchto pouÏit˘ch v˘robkÛ. Pokud tak neuãiní, je povinen tyto pouÏité
v˘robky odebírat pfiímo v provozovnû, a to bez nároku na úplatu od spotfiebitele, po celou prode-
jní dobu a bez vázání odebrání pouÏit˘ch v˘robkÛ na nákup zboÏí.
Povinná osoba mÛÏe na základû písemné dohody s obcí vyuÏít ke splnûní své povinnosti i sys-
tému obce pro nakládání s KO. Zpûtn˘ odbûr musí b˘t provádûn od spotfiebitelÛ (pfiípadnû od
obce) bezplatnû.
Místa zpûtného odbûru musí b˘t pro spotfiebitele stejnû dostupná jako místa prodeje tûchto
v˘robkÛ.
Zpûtnû odebran˘ v˘robek se stává odpadem ve chvíli pfiedání osobû oprávnûné k jeho vyuÏití
nebo odstranûní.

1.2.17 Kdo vede evidenci a provádí ohla‰ování odpadÛ a zafiízení? (§ 39, 40)

PrÛbûÏnou evidenci o odpadech a zpÛsobech nakládání s nimi vede pÛvodce a oprávnûná
osoba. Evidence se vede za kaÏdou samostatnou provozovnu a za kaÏd˘ druh odpadu
samostatnû. 
PÛvodci a oprávnûné osoby v pfiípadû, Ïe produkují nebo nakládají s více neÏ 50 kg
nebezpeãn˘ch odpadÛ nebo více neÏ 50 t ostatních odpadÛ za kalendáfiní rok, jsou povinni za-
sílat kaÏdoroãnû do 15. 2. následujícího roku pravdivé a úplné hlá‰ení o druzích a mnoÏství
odpadÛ, o zpÛsobech nakládání s nimi a o pÛvodcích odpadÛ OÚ ORP podle místa provozovny.
Provozovatelé zafiízení k odstraÀování nebo vyuÏívání odpadÛ, provozovatelé zafiízení ke
sbûru a zpracování autovrakÛ, provozovatelé zafiízení ke sbûru, zpracování, vyuÏívání
a odstraÀování elektroodpadu a provozovatelé zafiízení dle § 14 odst. 2 a dopravci odpadÛ
jsou povinni zaslat údaje o tomto zafiízení nebo dopravní firmû OÚ ORP pfiíslu‰nému podle
místa zafiízení, u mobilního zafiízení a dopravcÛ podle sídla nebo bydli‰tû provozovatele, a to do
2 mûsícÛ od zahájení nebo ukonãení provozu tohoto zafiízení.
Obce a osoby oprávnûné ke sbûru nebo v˘kupu odpadÛ jsou povinny zasílat údaje o jimi
vyuÏívan˘ch shromaÏìovacích místech nebezpeãn˘ch odpadÛ, sbûrov˘ch místech
a skladech odpadÛ pfiíslu‰nému OÚ ORP podle jejich umístûní, a to do
2 mûsícÛ od zahájení nebo ukonãení jejich provozu.
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1.2.18 Ekonomické nástroje

Poplatky za uloÏení odpadÛ (§ 45) platí pÛvodce odpadÛ. Poplatky se neplatí za odpad uklá-
dan˘ jako technologick˘ materiál.
Poplatek za ukládání odpadÛ se skládá ze dvou sloÏek:

• základní sloÏka se platí za uloÏení odpadu – je pfiíjmem obce, na jejímÏ k. ú. se nachází;
• riziková sloÏka se platí dále za uloÏení nebezpeãného odpadu – je pfiíjmem SFÎP.

V̆ ‰e poplatku se mûní a je uvedena v pfiíloze ã. 6 k zákonu.
Finanãní rezervu pro rekultivaci a sanaci skládky (§ 49) vytváfií provozovatel skládky. Fi-
nanãní prostfiedky jsou ukládány na zvlá‰tní vázan˘ úãet, jehoÏ stav k 31. 12. kaÏdého roku je
zasílám spolu s roãním hlá‰ením o produkci a nakládání s odpady na OÚ ORP (do 15. 2. násle-
dujícího roku). Dispozice s úãtem je moÏná jen se souhlasem krajského úfiadu.
V̆ ‰e finanãní rezervy ãiní:

•100 Kã za 1 t uloÏeného nebezpeãného odpadu nebo komunálního odpadu, s v˘jimkou
odpadu azbestu;

• 35 Kã za 1 t uloÏeného ostatního odpadu a odpadu azbestu, odpadu ukládaného jako tech-
nologick˘ materiál na zaji‰tûní skládky.

1.2.19 Pfieshraniãní pfieprava odpadÛ (§ 53 – 60)

Pfieshraniãní pfiepravu odpadÛ do âR, z a pfies âR upravuje Nafiízení rady ES ã. 1013/2006.
Kontaktním subjektem za âeskou republiku je MÎP.
Odpad vznikl˘ v âR se pfiednostnû upravuje v âR.
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Nové (zákon ã. 25/2008 Sb.):
Ohla‰ovací a oznamovací povinnosti vÛãi orgánÛm vefiejné správy (OÚ ORP) se budou plnit
prostfiednictvím integrovaného systému plnûní ohla‰ovacích povinností v oblasti ÎP.

• Povinné subjekty, plnící ohla‰ovací povinnosti podle Nafiízení Rady ES ã. 166/2006
a podle IRZ, ohla‰ují novû poprvé za rok 2009.

• Povinné subjekty, které jsou provozovateli ãinností (pfi. ã. I k 166/2006) a dosud nej-
sou zapojeni do ohla‰ovací povinnosti podle IRZ, ohla‰ují novû poprvé za rok 2010.

• Ostatní subjekty novû ohla‰ují za rok 2011. 
Nové ohlá‰ení bude moÏné pouze elektronicky!
Pfii ohla‰ování povinností dle zákona o odpadech se za rok 2008 aÏ 2010 ohla‰uje jako do-
posud.
OÚ ORP zpracovává na základû obdrÏen˘ch hlá‰ení evidenci o odpadech a zafiízeních, kterou
posílá do 30. 4. na MÎP a pfiíslu‰nému krajskému úfiadu.
OÚ ORP a krajské úfiady vedou evidenci sv˘ch vydan˘ch rozhodnutí a tuto evidenci zasílají
do 30. 4. na MÎP, dále zvefiejÀují na portálu vefiejné správy aktuální seznam zafiízení provo-
zovan˘ch podle § 14 odst. 1 a 2.
Pfii pfiepravû nebezpeãn˘ch odpadÛ jsou odesílatel i pfiíjemce odpadÛ povinni vyplnit evi-
denãní list v rozsahu poÏadavku vyhlá‰ky 383/2001 Sb. a rozeslat jej dle poÏadavku této vyh-
lá‰ky. Evidence pfiepravovan˘ch nebezpeãn˘ch odpadÛ se nevede pfii vnitropodnikové dopravû
zabezpeãované vlastními dopravními prostfiedky, pokud nepfiesahuje areál provozovny.



Odpady lze pfieshraniãnû pfiepravovat jen za úãelem jejich vyuÏití v povolen˘ch zafiízeních.
Pfieshraniãní pfieprava odpadu do âR za úãelem odstranûní je zakázána! (V̆ jimku tvofií
odpady vzniklé v sousedních státech v dÛsledku Ïivelné pohromy nebo za stavu nouze.)

1.2.20 Kdo ukládá sankce?

Sankce podnikajícím subjektÛm dle zákona o odpadech ukládají:
• obecní úfiad (dle § 66 odst. 1);
• OÚ ORP (dle § 66 odst. 2 a) a 5);
• âIÎP (dle § 66 odst. 2, 3, 4 a 5).

Pfiestupky fyzick˘m osobám dle zákona o odpadech ukládají:
• obecní úfiad (dle § 69 odst. 1);
• âIÎP (dle § 69 odst. 2).

1.2.21 Kdo vykonává vefiejnou správu v oblasti odpadového hospodáfiství?
(§ 71- § 81) 

Vefiejnou správu v oblasti odpadového hospodáfiství vykonávají:
• MÎP;
• Ministerstvo zdravotnictví;
• Ministerstvo zemûdûlství;
• âIÎP;
• Ústfiední kontrolní a zku‰ební ústav zemûdûlsk˘;
• Celní úfiad;
• Policie âR;
• orgány vefiejného zdraví;
• krajské úfiady;
• OÚ ORP;
• obecní úfiady a újezdní úfiady.

1.2.21.1 Vybrané pravomoci nûkter˘ch orgánÛ vefiejné správy

Kraj a Krajsk˘ úfiad (§ 78)
Kraj zpracovává plán odpadového hospodáfiství (POH) kraje a obecnû závaznou vyhlá‰kou vyh-
la‰uje jeho závaznou ãást.

Krajsk˘ úfiad:
• udûluje souhlas podnikajícím subjektÛm dle § 14 odst. 1 k provozu zafiízení, k mí‰ení

nebezpeãn˘ch odpadÛ navzájem nebo s ostatními odpady, k nakládání s nebezpeãn˘mi
odpady v mnoÏství vût‰ím neÏ 100 t, k upu‰tûní od tfiídûní nebo oddûleného shromaÏìování
odpadÛ;

• rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí obecního úfiadu a OÚ ORP;
• kontroluje, jak jsou podnikajícími subjekty dodrÏovány právní pfiedpisy a rozhodnutí jin˘ch

správních orgánÛ a zda povûfiené osoby dodrÏují stanoven˘ zpÛsob hodnocení
nebezpeãn˘ch vlastností odpadÛ;

• mÛÏe zakázat provoz zafiízení k odstraÀování odpadÛ;
• kontroluje u provozovatele skládky placení poplatkÛ za ukládání odpadÛ na skládky;
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• zru‰í nebo zmûní rozhodnutí o udûlení souhlasu ve vyjmenovan˘ch pfiípadech;
• rozhoduje podle ãl. 7 odst. 4 písm. b) Nafiízení Rady ES ã. 850/2004 o v˘jimce, mÛÏe

stanovit podmínky (nové).

Obecní úfiad s roz‰ífienou pÛsobností (§ 79):
• udûluje souhlas k nakládání s nebezpeãn˘mi odpady do 100 t za rok, k upu‰tûní od tfiídûní

nebo oddûleného shromaÏìování odpadÛ;
• vede a zpracovává evidenci odpadÛ a zafiízení;
• kontroluje, jak jsou podnikajícími subjekty dodrÏovány právní pfiedpisy a rozhodnutí jin˘ch

správních orgánÛ a zda povûfiené osoby dodrÏují stanoven˘ zpÛsob hodnocení
nebezpeãn˘ch vlastností odpadÛ;

• hrozí-li po‰kození lidského zdraví nebo Ïivotního prostfiedí nebo jiÏ k nûmu do‰lo, mÛÏe
zajistit ochranu lidského zdraví a Ïivotního prostfiedí na náklady odpovûdné osoby;

• ukládá provozovateli zafiízení v mimofiádn˘ch pfiípadech odstranûní odpadÛ;
• ukládá pokuty podnikajícím subjektÛm;
• mÛÏe zakázat pÛvodci odpadÛ ãinnost, která zpÛsobuje vznik odpadÛ, pokud nemá za-

ji‰tûno jejich vyuÏití ãi odstranûní a tyto mohly následnû zpÛsobit ‰kodu na ÎP;
• zru‰í rozhodnutí o udûlení souhlasu, pokud osoba, které byl udûlen, opakovanû poru‰uje

zákon;
• dává vyjádfiení ve vyjmenovan˘ch pfiípadech;
• zaji‰Èuje bezpeãné uskladnûní odpadÛ podle § 58 odst. 3 (nové – v souvislosti

s pfieshraniãní pfiepravou).

Obecní úfiad a újezdní úfiad (§ 80):
• kontroluje, zda podnikající subjekty vyuÏívají systému obce pro nakládání s komunálními

odpady pouze na základû písemné smlouvy a zda fyzická osoba nepodnikající se zbavuje
odpadu pouze v souladu s tímto zákonem;

• ukládá podnikajícím subjektÛm pokuty a nápravná opatfiení;
• ukládá fyzické osobû nepodnikající pokutu za pfiestupek a mÛÏe uloÏit nápravné opatfiení;
• kontroluje, zda podnikající subjekty mají zaji‰tûno vyuÏití ãi odstranûní odpadÛ v souladu

se zákonem;
• kontroluje u provozovatelÛ skládky placení poplatkÛ za ukládání odpadÛ na skládky.

Oprávnûnost pracovníkÛ vefiejné správy pfii v˘konu své kontrolní ãinnosti
Jsou oprávnûni:

• vstupovat ãi vjíÏdût na cizí pozemky, do objektÛ uÏívan˘ch pro podnikatelskou ãinnost;
• poÏadovat potfiebné doklady, údaje a písemná vysvûtlení t˘kající se pfiedmûtu kontroly;
• odebírat vzorky a pofiizovat fotodokumentaci.

Mají povinnost:
• prokazovat se prÛkazem;
• zachovávat mlãenlivost o skuteãnostech tvofiících pfiedmût obchodního a sluÏebního tajem-

ství;
• pfied vstupem do cizích objektÛ informovat provozovatele;
• pofiizovat protokol o provedené kontrole.
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1.3 NejdÛleÏitûj‰í vyhlá‰ky (381/2001 Sb., 383/2001 Sb.,
294/2005 Sb.)

1.3.1 Vyhlá‰ka ã. 381/2001 Sb., Katalog odpadÛ

Vyhlá‰ka MÎP, kterou se stanoví Katalog odpadÛ, Seznam nebezpeãn˘ch odpadÛ a seznamy
odpadÛ a státÛ pro úãely v˘vozu, dovozu a tranzitu odpadÛ a postup pfii udûlování souhlasu
k v˘vozu, dovozu a tranzitu odpadÛ (úãinnost od 1. 1. 2002).
Vyhlá‰ka obsahuje mimo jiné:

• Katalog odpadÛ – je uveden v pfiíloze ã. 1;
• Seznam nebezpeãn˘ch odpadÛ – je uveden v pfiíloze ã. 2.

Ve vyhlá‰ce je podrobnû uveden postup pfii zafiazování odpadÛ podle Katalogu odpadÛ.
KaÏdému odpadu je pfiifiazeno ‰estimístné katalogové ãíslo druhu odpadu, v nûmÏ prvé dvo-
jãíslí oznaãuje skupinu odpadÛ, druhé dvojãíslí podskupinu odpadÛ a tfietí dvojãíslí druh
odpadu.
Pfii zafiazování odpadu se postupuje podle § 2 vyhlá‰ky:
Skupina (odvûtví, obor, technologick˘ proces) @ podskupina (podle vzniku odpadu) @ druh
odpadu (charakterizuje dan˘ odpad).
Nenajde-li se hledan˘ odpad ve skupinách 01 aÏ 12 a 17 aÏ 20, hledá se ve skupinách 13 aÏ 15,
nenajde-li se ani tam, hledá se ve skupinû ã. 16. Nenajde-li se ani ve skupinû 16, pfiifiadí se odpadu
koneãné dvojãíslí „99“ a skupina dle vzniku odpadu, pfiifiadí se bûÏnû uÏívan˘ název odpadu
(odpad se soustfieìuje utfiídûnû i v pfiípadû více shodn˘ch katalogov˘ch ãísel s rÛzn˘mi názvy).
Do skupiny 20 se zafiadí odpad pouze tehdy, jedná-li se o odpady komunální nebo o odpady
podobné komunálnímu odpadu vznikající pfii nev˘robní ãinnosti podnikajících subjektÛ (napfi.
kanceláfie, ‰koly, úfiady).
Oddûlenû sbíran˘ odpad (vãetnû jeho smûsi) se vÏdy, tedy i v pfiípadû jeho vytfiídûní z ko-
munálního odpadu, zafiazuje do podskupiny 15 nikoliv do podskupiny 20 01!
PÛvodce, kter˘ produkuje odpad zafiazen˘ podle Katalogu odpadÛ jako odpad podobn˘ ko-
munálnímu odpadu z ãinnosti právnick˘ch osob a fyzick˘ch osob oprávnûn˘ch k podnikání
a zapojí se na základû písemné smlouvy s obcí do systému pro nakládání s komunálními odpady
zavedeného v obci, je povinen tento odpad tfiídit a zafiazovat podle Katalogu odpadÛ v souladu
se systémem stanoven˘m obcí.
PÛvodce, kter˘ produkuje odpad zafiazen˘ podle Katalogu odpadÛ jako odpad podobn˘ ko-
munálnímu odpadu z ãinnosti právnick˘ch osob a fyzick˘ch osob oprávnûn˘ch k podnikání
a nezapojí se do systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem, vytfiídí
z odpadu jeho nebezpeãné a vyuÏitelné sloÏky a zbylou smûs nevyuÏiteln˘ch odpadÛ kat-
egorie ostatní zafiadí pro úãely odstranûní pod katalogové ãíslo 20 03 01 Smûsn˘ komunální
odpad (odpad se povaÏuje za „upraven˘ tfiídûním“ a lze jej uloÏit na skládku). 
Nebezpeãné odpady jsou oznaãeny symbolem *
Pokud jsou v Katalogu odpadÛ jednomu druhu odpadu pfiifiazena dvû katalogová ãísla, z nichÏ
jedno je oznaãeno * a druhé nikoliv (tzv. zrcadlové poloÏky), odpad se zafiazuje podle jeho
skuteãn˘ch vlastností (v pfiíloze ã. 5 k zákonu jsou uvedeny sloÏky, které ãiní odpad
nebezpeãn˘m, a to tehdy, pokud jejich obsah zpÛsobuje v odpadu jednu nebo více nebezpeãn˘ch
vlastností uveden˘ch v pfiíloze ã. 2 k zákonu).
Pro úãely evidence se nebezpeãné odpady (symbol *) oznaãují „N“, odpady kategorie ostatní se
oznaãují „O“ a odpady, pro které není v Katalogu zrcadlová poloÏka, se oznaãují „O/N“ nebo
„N/O“ (v pfiípadû vydání osvûdãení o vylouãení nebezpeãn˘ch vlastností odpadu).
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OdpadÛm uveden˘m v Seznamu nebezpeãn˘ch odpadÛ (pfiíloha ã. 2 k vyhlá‰ce) se vÏdy
pfiifiazuje kategorie „N“! (Jak uÏ bylo v˘‰e zmínûno, u nebezpeãn˘ch odpadÛ uveden˘ch
v tomto "Seznamu nebezpeãn˘ch odpadÛ" pÛvodce nebo oprávnûná osoba nemÛÏe prokázat
„osvûdãením o vylouãení nebezpeãn˘ch vlastností odpadu“, Ïe odpad nemá Ïádnou
z nebezpeãn˘ch vlastností).

1.3.2 Vyhlá‰ka ã. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
(úãinnost od 1. 1. 2002)

Vyhlá‰ka obsahuje mimo jiné náleÏitosti Ïádosti o souhlas k provozování zafiízení k vyuÏívání,
odstraÀování sbûru nebo v˘kupu odpadÛ (§ 1) a náleÏitosti Ïádosti o souhlas k nakládání s ne-
bezpeãn˘mi odpady (§ 2).
UpfiesÀuje poÏadavky na jednotlivá zafiízení (k vyuÏívání, odstraÀování, sbûru nebo v˘kupu
odpadÛ) a na shromaÏìování odpadÛ (§ 5 – vzhled a znaãení shromaÏìovacích prostfiedkÛ).
ShromaÏìovací prostfiedky musí splÀovat tyto základní technické poÏadavky:

• odli‰ení shromaÏìovacích prostfiedkÛ na odpady (tvarovû, barevnû, popisem) od nádob na
„neodpady“ nebo jiné druhy odpadÛ;

• zaji‰tûní odpadÛ pfied povûtrnostními vlivy;
• odolnost proti chemick˘m vlivÛm odpadÛ v nich uloÏen˘ch;
• v pfiípadû, Ïe slouÏí jako pfiepravní obaly, musí odpovídat poÏadavkÛm na pfiepravu (ADR,

RID apod.);
• sv˘m provedením nebo v kombinaci zamezují druhotné pra‰nosti (azbest, popílky);
• zabezpeãují, Ïe odpady do nich uloÏené jsou chránûny pfied neÏádoucím znehodnocením,

zneuÏitím, odcizením, smícháním s jin˘m odpadem nebo únikem ohroÏujícím zdraví lidí
a ÎP;

• lze je bezpeãnû obsluhovat a udrÏovat v ãistotû.

Na shromaÏìovacím prostfiedku na nebezpeãné odpady musí b˘t uvedeno katalogové ãíslo
odpadu, název a jméno a pfiíjmení osoby odpovûdné za obsluhu a údrÏbu shromaÏìovacího pro-
stfiedku. Dále se oznaãuje symbolem nebezpeãné vlastnosti odpadu podle zákona o chemick˘ch
látkách a pfiípravcích nebo názvem „nebezpeãn˘ odpad“, pokud symbol není pfiifiazen.
Skladování odpadÛ (§ 7)
Jako sklady mohou slouÏit volné plochy, pfiístfie‰ky, budovy, podzemní a nadzemní nádrÏe apod.,
které splÀují technické poÏadavky na sklady odpadÛ kladené touto vyhlá‰kou, zákonem a zvlá‰t-
ními pfiedpisy na ochranu zdraví lidí a Ïivotního prostfiedí.
Sklady musí splÀovat tyto základní poÏadavky:
musí b˘t utûsnûny a oddûleny tak, aby bylo zabránûno smí‰ení jednotliv˘ch druhÛ odpadÛ a je-
jich úniku do ÎP;
sklady pro nebezpeãné odpady musí splÀovat stejné technické a bezpeãnostní poÏadavky jako
sklady látek a pfiípravkÛ stejn˘ch nebezpeãn˘ch vlastností;
musí umoÏnit snadnou a bezpeãnou manipulaci s odpady ve vnûj‰ích i vnitfiních prostorách;
v místû pfiímého kontaktu odpadÛ s terénem (bez skladov˘ch prostfiedkÛ) musí sv˘m technick˘m
zabezpeãením odpovídat tûsnûní pfiíslu‰n˘ch skládek odpadÛ urãen˘ch k odstraÀování sklado-
vaného odpadu.
Sklad nebezpeãn˘ch odpadÛ musí obsahovat identifikaãní listy skladovan˘ch odpadÛ.
Sklady, ve kter˘ch jsou odpady k vyuÏití skladovány déle neÏ 3 roky a k odstranûní déle neÏ
1 rok, musí sv˘m provedením odpovídat tûsnûní pfiíslu‰n˘ch skládek odpadÛ urãen˘ch k od-
straÀování skladovaného odpadu. Takové skladování se povaÏuje za dlouhodobé.  
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Sklady odpadÛ musí b˘t provozovány podle provozního fiádu skladu (skupina A, pfiíloha ã. 1
k vyhlá‰ce).

Sbûr a v˘kup odpadÛ (§ 8)
Provozovatel zafiízení je mimo jiné povinen vést evidenci osob, od kter˘ch odpady pfievzal
nebo vykoupil.
Evidence se vede o následujících druzích odpadÛ:

• 17 04 01 mûì, bronz, mosaz;
• 17 04 02 hliník;
• 17 04 03 olovo;
• 17 04 04 zinek;
• 17 04 06 cín;
• 17 04 07 smûsi kovÛ;
• 17 04 11 kabely;
• 16 01 17 Ïelezné kovy;
• 16 01 18 neÏelezné kovy;
• 17 04 05 Ïelezo a ocel;
• 20 01 40 kovy.

Evidence osob obsahuje: druh a mnoÏství odpadu, jméno a pfiíjmení, místo trvalého pobytu
a ãíslo OP nebo jiného prÛkazu totoÏnosti kaÏdé z osob, od které byly odpady vykoupeny nebo
odebrány.
Podrobn˘ zpÛsob vedení evidence o odpadech je uveden v § 21 vyhlá‰ky.
PÛvodci odpadÛ a oprávnûné osoby, které nakládají s odpady, vedou prÛbûÏnou evidenci
o odpadech a zpÛsobech nakládání s nimi za odpady vlastní a za odpady pfievzaté, a to za
kaÏdou samostatnou provozovnu a za kaÏd˘ druh odpadu zvlá‰È.
Forma prÛbûÏné evidence, narozdíl od obsahu, není pevnû stanovena. Vede se pfii kaÏdé jedno-
tlivé produkci odpadu (tj. naplnûní shromaÏìovacího nebo sbûrového prostfiedku nebo pfievzetí
odpadu od pÛvodce ãi oprávnûné osoby nebo pfiedání jiné oprávnûné osobû). V pfiípadû, kdy se
jedná o tzv. nepfietrÏit˘ vznik odpadÛ, vede se prÛbûÏná evidence v t˘denních intervalech, pfii
periodickém svozu KO v mûsíãních intervalech.

PrÛbûÏná evidence obsahuje:
• mnoÏství vzniklého odpadu (název, katalogové ãíslo, kategorie);
• zpÛsob naloÏení s odpadem;
• mnoÏství pfiedaného odpadu k vyuÏití ãi odstranûní a identifikaãní údaje oprávnûn˘ch osob,

kter˘m byl pfiedán;
• mnoÏství pfiijatého odpadu a identifikaãní údaje oprávnûn˘ch osob, od kter˘ch byl pfievzat

(pfiípadnû obãana);
• datum a ãíslo zápisu, jméno a pfiíjmení osoby odpovûdné za její vedení.

Pfii pfiepravû nebezpeãn˘ch odpadÛ je odesilatel a pfiíjemce odpadu povinen vyplnit evidenãní
list pro pfiepravu nebezpeãn˘ch odpadÛ po území âR pro kaÏdou pfiepravu nebezpeãn˘ch od-
padÛ. V pfiípadû vnitropodnikové dopravy zabezpeãované vlastními dopravními prostfiedky,
pokud nepfiesahuje areál provozovny, se evidenãní list nevystavuje.
Vyhlá‰ka obsahuje mnoho dÛleÏit˘ch pfiíloh, mezi kter˘mi jsou formuláfie pro podávání jedno-
tliv˘ch roãních hlá‰ení (napfi. pfiílohy 20 aÏ 25). Obsah identifikaãního listu nebezpeãného od-
padu je v pfiíloze ã. 3 a evidenãní list pro pfiepravu nebezpeãn˘ch odpadÛ po území âR je
v pfiíloze ã. 26.
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1.3.3 Ukládání odpadÛ na skládky a jejich vyuÏívání na povrchu terénu
(vyhlá‰ka ã. 294/2005 Sb., platná od 5. 8. 2005)

Vyhlá‰ka ã. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadÛ na skládky a jejich vyuÏívání na po-
vrchu terénu a zmûnû vyhlá‰ky ã. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, nabyla
úãinnosti dne 5. 8. 2005; ãást t˘kající se vypracovávání základního popisu odpadu pro jeho pfii-
jetí na skládku nabyla úãinnosti od 1. 1. 2006. Vyhlá‰ka má tfii ãásti, z nichÏ ãást první je „vy-
hlá‰ka o podmínkách ukládání odpadÛ na skládky a jejich vyuÏívání na povrchu terénu“, druhá
ãást je zmûnou vyhlá‰ky ã. 383/2001 Sb. a ve tfietí ãásti je stanovena její úãinnost.
Pro potfieby vyhlá‰ky o podmínkách ukládání odpadÛ na skládky a jejich vyuÏívání na povrchu
terénu (dále jen „vyhlá‰ka“) jsou v § 2 blíÏe specifikovány základní pojmy, vztahující se pouze
k této vyhlá‰ce. 
Za ukládání odpadÛ na skládku je povaÏováno odstraÀování odpadÛ zpÛsoby uveden˘mi v pfií-
loze ã. 4 zákona o odpadech pod kódy D1 a D5. 
VyuÏíváním odpadÛ na povrchu terénu, uveden˘m v pfiíloze ã. 3 zákona pod kódem R10
vyjma aplikace na zemûdûlskou pÛdu, je my‰lena rekultivace povrchu terénu, vyrovnávání te-
rénních nerovností a jiné úpravy terénu, vytváfiení uzavíracích vrstev skládky, rekultivace uza-
vfien˘ch skládek, zaváÏení vytûÏen˘ch povrchov˘ch dolÛ, lomÛ a pískoven.
Zafiízením pro úãely této vyhlá‰ky se rozumí skládky, povrchové doly, lomy, pískovny a dal‰í
místa na povrchu terénu, kde jsou odpady vyuÏívány k zasypávání, rekultivacím a jin˘m povr-
chov˘m úpravám.

1.3.3.1 Skládky
Pfiedcházející právní úprava (vyhlá‰ka ã. 383/2001 Sb.) rozli‰ovala tfii typy skládek:

• skládka inertního odpadu S-IO;
• skládka ostatního odpadu S-OO;
• skládka nebezpeãného odpadu S-NO.

Toto ãlenûní v souãasné dobû jiÏ neplatí, nyní rozli‰ujeme následující skupiny skládek dle tech-
nického zabezpeãení:

• skupina S-inertní odpad, skládky oznaãované S-IO;
• skupina S-ostatní odpad, skládky oznaãované S-OO, která se dûlí na podskupiny:

S-OO1;
S-OO2;
S-OO3;

skupina S-nebezpeãn˘ odpad, skládky oznaãované S-NO.

Odpady lze na skládky jednotliv˘ch skupin pfiijímat pouze podle druhu a kategorie od-
padÛ, podle jejich skuteãn˘ch vlastností, podle tfiídy vyluhovatelnosti odpadÛ vodou podle
pfiílohy ã. 2, na základû jejich vzájemné mísitelnosti podle pfiílohy ã. 3, podle obsahu ‰kod-
livin v su‰inû a pfii dodrÏení dal‰ích podrobností uveden˘ch v pfiílohách ã. 4 a 5 k vyhlá‰ce.
Na skládky lze pfiijímat odpady dle následujících podmínek:

skupina S-inertní odpad, skládky oznaãované S-IO:
• urãena pro inertní odpady podle § 2 písm. a) vyhlá‰ky;
• odpady se ukládají podle tfiídy vyluhovatelnosti uvedené v tabulce 2.1 v pfiíloze ã. 2;
• koncentrace ‰kodlivin ukládaného odpadu nesmí pfiekroãit Ïádn˘ z ukazatelÛ stanove-

n˘ch v pfiíloze ã. 2 pro v˘luhovou tfiídu I, uvedenou v tabulce ã. 2.1;
• odpad nesmí obsahovat vy‰‰í koncentrace organick˘ch ‰kodlivin, neÏ je uvedeno v tabulce

ã. 4.1 v pfiíloze ã. 4;
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• v pfiípadû zemin mÛÏe b˘t pfiekroãena hodnota TOC1 (tab. ã. 4.1 v pfi. ã. 4) pouze za pfied-
pokladu, Ïe není pfiekroãena hodnota DOC2 z tab. ã 2.1, z pfiílohy ã. 2;

• nesmí b˘t pfiijat odpad upraven˘ nûkter˘m ze zpÛsob; stabilizace uveden˘ch v pfiíloze ã. 6
pod kódem D9;

• bez zkou‰ek mohou b˘t pfiijaty pouze odpady uvedené v pfiíloze ã. 8, tab. ã. 8.1, za pod-
mínek tam stanoven˘ch (tj. dodavatelem odpadu je nepodnikající fyzická osoba, odpady
nelze recyklovat ani jinak vyuÏít, odpady jsou uvedeny v provozním fiádu skládky, dodávka
odpadu je z jednoho místa vzniku, odpady nejsou zneãi‰tûny odpady, které je zakázáno
ukládat na skládky v‰ech skupin a pfii pfiejímce odpadu fyzická osoba pfiedá ãestné prohlá-
‰ení, Ïe odpad není zneãi‰tûn látkami zpÛsobujícími jejich nebezpeãnost a neobsahuje kovy,
plasty, azbest, chemikálie a dal‰í druhy odpadÛ neuvedené v tabulce 8.1.).

Skupina S-ostatní odpad, skládky oznaãované S-OO
podskupina S-OO1:

• urãena pro odpady kategorie ostatní odpad s nízk˘m obsahem organick˘ch biologicky
rozloÏiteln˘ch látek, stanoven˘m v bodû 6 písm. c) pfiílohy ã. 4;

• urãena pro ukládání odpadÛ z azbestÛ za podmínek stanoven˘ch v § 7;
• vodn˘ v˘luh ukládaného odpadu nesmí pfiekroãit Ïádn˘ z ukazatelÛ stanoven˘ch v pfiíloze

ã. 2 pro v˘luhovou tfiídu IIa, uvedenou v tabulce ã. 2.1;
• obsah TOC v su‰inû odpadu nesmí pfiekroãit 5%. Pfiekroãí-li, lze odpad uloÏit jen v pfií-

padû, Ïe DOC nepfiekroãí 80 mg/l;
• obsah TOC v su‰inû stabilizovaného odpadu (kód D9 v pfiíloze ã. 6) se nezji‰Èuje;
• bez zkou‰ek mohou b˘t pfiijaty pouze odpady uvedené v pfiíloze ã. 8, tab. ã. 8.1, za pod-

mínek tam stanoven˘ch.
podskupina S-OO2:

• urãena pro odpady kategorie ostatní odpad s nízk˘m obsahem organick˘ch biologicky roz-
loÏiteln˘ch látek, stanoven˘m v bodû 7 písm. c) pfiílohy ã. 4;

• urãena pro ukládání nereaktivních nebezpeãn˘ch odpadÛ (def. v § 2 o);
• urãena pro ukládání odpadÛ z azbestÛ za podmínek stanoven˘ch v § 7;
• vodn˘ v˘luh ukládaného odpadu nesmí pfiekroãit Ïádn˘ z ukazatelÛ stanoven˘ch v pfiíloze

ã. 2 pro v˘luhovou tfiídu IIb, uvedenou v tabulce ã. 2.1;
• obsah TOC v su‰inû odpadu nesmí pfiekroãit 5%. Pfiekroãí-li, lze odpad uloÏit jen v pfií-

padû, Ïe DOC nepfiekroãí 80 mg/l;
• obsah TOC v su‰inû stabilizovaného odpadu (kód D9 v pfiíloze ã. 6) se nezji‰Èuje;
• bez zkou‰ek mohou b˘t pfiijaty pouze odpady uvedené v pfiíloze ã. 8, tab. ã. 8.1, za pod-

mínek tam stanoven˘ch.
podskupina S-OO3:

• urãena pro odpady kategorie ostatní odpad vãetnû odpadÛ s podstatn˘m obsahem organic-
k˘ch biologicky rozloÏiteln˘ch látek;

• urãena pro odpady, které nelze hodnotit na základû jejich vodného v˘luhu;
• urãena pro ukládání odpadÛ z azbestÛ za podmínek stanoven˘ch v § 7;
• na tyto skládky nesmûjí b˘t ukládány odpady na bázi sádry;
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• vodn˘ v˘luh ukládaného odpadu nesmí pfiekroãit Ïádn˘ z ukazatelÛ stanoven˘ch v pfiíloze
ã. 2 pro v˘luhovou tfiídu IIa, uvedenou v tabulce ã. 2.1;

• biologicky rozloÏiteln˘ podíl komunálního odpadu ukládan˘ na skládky musí b˘t postupnû
omezován (v souladu POH âR a kraje);

• bez zkou‰ek mohou b˘t pfiijaty pouze odpady uvedené v pfiíloze ã. 8, tab. ã. 8.1, za pod-
mínek tam stanoven˘ch.

skupina S-nebezpeãn˘ odpad, skládky oznaãované S-NO:
• urãena pro ukládání nebezpeãn˘ch odpadÛ;
• vodn˘ v˘luh ukládaného odpadu nesmí pfiekroãit Ïádn˘ z ukazatelÛ stanoven˘ch v pfiíloze

ã. 2 pro v˘luhovou tfiídu III, uvedenou v tabulce ã. 2.1;
• nesmûjí b˘t pfiijímány odpady, které vykazují ztrátu Ïíháním vy‰‰í neÏ 10% su‰iny;
• nesmûjí b˘t pfiijímány odpady, u kter˘ch je ukazatel TOC v su‰inû vy‰‰í neÏ 5%; pfiekroãí-

li, lze odpad uloÏit jen v pfiípadû, Ïe DOC nepfiekroãí 100 mg/l;
• urãena pro ukládání odpadÛ z azbestÛ za podmínek stanoven˘ch v § 7;
• bez zkou‰ek mohou b˘t pfiijaty pouze odpady uvedené v pfiíloze ã. 8, tab. ã. 8.1, za pod-

mínek tam stanoven˘ch.
Obecnû platí, Ïe stanovené hodnoty ukazatelÛ v tabulce 2.1 v pfiíloze ã. 2 mohou b˘t pfiekroãeny
max. 3x za pfiesnû stanoven˘ch podmínek (bod 10. v pfiíloze ã. 4).
Na skládky se odpady ukládají tak, aby nemohlo dojít k neÏádoucí vzájemné reakci za vzniku
‰kodliv˘ch látek ãi k naru‰ení tûsnosti skládky. KaÏdá ze skládek mÛÏe mít zfiízeny sektory ur-
ãené pro oddûlené ukládání odpadÛ srovnateln˘ch sv˘m sloÏením a vlastnostmi uvnitfi jedné
skládky, pokud technické provedení jednotliv˘ch sektorÛ zabrání smíchání a slouãení odpadÛ do
nich ukládan˘ch po celou dobu jejich uloÏení. Na skládky je moÏné ukládat jen upravené odpady
(pfiíloha ã. 6 - napfi. biologická úprava, fyzikálnû-chemická úprava, úprava sloÏení odpadÛ tfií-
dûním a dal‰í úpravy, jako ukládání v kontejnerech).
Pro pfiijetí odpadu do zafiízení, aÈ uÏ skládky ãi zafiízení pro vyuÏití odpadÛ, je potfieba provést
hodnocení pfiijatelnosti odpadu do daného zafiízení. Pfii tomto hodnocení se postupuje ve
tfiech krocích (viz § 2 písm. m). Prvním krokem je zpracování základního popisu odpadu
(dále jen ZPO) pÛvodcem, druh˘m krokem je pravidelné ovûfiování kvality prÛbûÏnû nebo opa-
kovanû vznikajících odpadÛ pÛvodcem a tfietím krokem je kontrola pfii pfiejímce odpadu v za-
fiízení.
Údaje nutné pro posouzení pro pfiijetí odpadu na skládku ãi do zafiízení se uvádûjí v základním
popisu odpadu - ZPO, jeho obsah je uveden v bodû 2 pfiílohy ã. 1 vyhlá‰ky.

Základní popis odpadÛ (ZPO) je prÛvodní dokumentace odpadu vypracovaná pÛvodcem
odpadu nebo oprávnûnou osobou, kter˘ je pfiedáván pfii kaÏdé jednorázové, nebo první
z fiady opakovan˘ch dodávek odpadÛ do zafiízení.
PÛvodce odpadu pfii vypracovávaní ZPO postupuje následujícím zpÛsobem:

1. Ovûfií si skuteãné vlastnosti odpadu – rozborem odpadu; odbûr vzorku odpadu pro úãely
zpracování ZPO mÛÏe provést pouze kvalifikovaná osoba, která není vlastníkem od-
padu. O odbûru vzorku musí b˘t vypracován protokol, jehoÏ vzor je uveden v pfiíloze ã. 5
k vyhlá‰ce ã. 376/2001 Sb. Není stanovena kvalifikace „vzorkafie“, musí se v‰ak proká-
zat minimálnû dokladem o absolvování vzorkafiského kurzu. Analytické rozbory odpadÛ
pro vypracování ZPO smí provést pouze akreditovaná laboratofi.

2. Zpracuje ZPO, tj. prÛvodní dokumentaci odpadu, v rozsahu stanoveném v bodû 2 pfiílohy
ã. 1 k vyhlá‰ce na základû v‰ech dostupn˘ch informací o odpadu; za jeho úplnost a prav-
divost odpovídá pÛvodce. ZPO je pfiedáván s kaÏdou jednorázovou nebo první dodávkou
odpadu do zafiízení (§ 2 písm. q).
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Odpady, které je zakázáno ukládat na v‰echny skupiny skládek ãi vyuÏívat na povrchu terénu
(pfiíloha ã. 5):

• odpady vznikající z v˘robkÛ podléhajících povinnosti zpûtného odbûru (§ 38);
• kapaln˘ odpad a odpad, kter˘ sedimentací uvolÀuje kapalnou fázi;
• nebezpeãné odpady, které mají nûkterou z tûchto nebezpeãn˘ch vlastností: v˘bu‰nost, vy-

sokou hofilavost, oxidaãní schopnost, schopnost uvolÀovat vysoce toxické nebo toxické
plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami, nebo infekãnost;

• odpady, které prudce reagují pfii styku s vodou;
• odpady chemick˘ch a biologick˘ch látek vznikajících pfii v˘zkumné, v˘vojové nebo v˘u-

kové ãinnosti, jejichÏ totoÏnost nebyla zji‰tûna anebo jsou nové a jejichÏ úãinky na ãlovûka
nebo Ïivotní prostfiedí nejsou známy;

• ve‰kerá léãiva a návykové látky;
• biocidy (pesticidy);
• odpady silnû zapáchající;
• odpady (nádoby a zafiízení) s obsahem plynu pod tlakem rozdíln˘m od tlaku atmosféric-

kého;
• odpady radioaktivní;
• kyselé a hydrol˘ze podléhající odpady z v˘roby oxidu titaniãitého.

Odpady, které lze na skládky ukládat jen za urãit˘ch podmínek (pfiíloha ã. 5):
• vyuÏitelné odpady, vãetnû sloÏek jiÏ vytfiídûn˘ch z komunálních odpadÛ pouze v souladu

s POH kraje;
• neupravené odpady jen tehdy, jedná-li se o dopady inertní, pro které je úprava technicky ne-

proveditelná, a odpady, u nichÏ nelze ani úpravou dosáhnout sníÏení jejich objemu nebo sní-
Ïení nebo odstranûní jejich nebezpeãn˘ch vlastností;

• pneumatiky pouze jsou-li pouÏívány jako technologick˘ materiál pro technické zabezpeãení
a uzavírání skládky v souladu s provozním fiádem skládky;

• kompostovatelné odpady pouze jedená-li se o kompostovatelné odpady v komunálním od-
padu (skupiny 20 00 00 dle Katalogu odpadÛ), pro nûÏ je harmonogram postupného ome-
zování jejich ukládání na skládky stanoven v bodû 8 pfiílohy ã. 4 vyhlá‰ky.

1.3.3.2 VyuÏívání odpadÛ na povrchu terénu (§ 12)

Podmínky, které musí tyto odpady splÀovat (pfiíloha ã. 10 a 11 vyhlá‰ky):
Obsahy ‰kodlivin v su‰inû odpadÛ a v˘sledky ekotoxikologick˘ch testÛ odpadÛ vyuÏívan˘ch
na povrchu terénu nesmûjí pfiekroãit limitní hodnoty ukazatelÛ stanoven˘ch v pfiíloze ã. 10 (ta-
bulka ã. 10.1 a 10.2).
Mohou b˘t stanoveny i dal‰í ukazatele, pokud je to nezbytné z hlediska ochrany zdraví lidí a ÎP.
Údaje o odpadu se uvádûjí v ZPO (bod 2, pfiíl. ã. 1).
Odpady jsou pfiedávány jen do zafiízení provozovaného v souladu se zákonem o odpadech (dle
§ 14 odst. 1 ãi § 14 odst. 2 zákona ã. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znûní).

Pfiíloha ã. 11:
Odpady mohou b˘t vyuÏity pfií uzavírání skládky k vytváfiení ochranné vrstvy kryjící tûsnící
vrstvu skládky a svrchní rekultivaãní vrstvy skládky, za podmínek uveden˘ch v bodû 1:

• zkou‰ky akutní toxicity, splnûní poÏadavkÛ stanoven˘ch v pfiíloze ã. 10, tabulce 10.2, slou-
pec I;

• obsah ‰kodlivin v su‰inû vyuÏívan˘ch odpadÛ nepfiekroãí nejv˘‰e pfiípustné hodnoty anor-
ganick˘ch a organick˘ch ‰kodlivin uvedené v pfiíloze ã. 10, tabulce 10.1;
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• do svrchní vrstvy mohou b˘t vyuÏity kaly z âOV, pokud je prokázáno, Ïe je odstranûna in-
fekãní vlastnost;

• pfiekroãení nejv˘‰e pfiípustn˘ch hodnot jednotliv˘ch ukazatelÛ se toleruje za podmínek uve-
den˘ch v bodû 1 d), pfiílohy ã. 11.

Odpady mohou b˘t vyuÏity k rekultivaci vytûÏen˘ch povrchov˘ch dÛlních dûl (povrchové
doly, lomy, pískovny) za podmínek uveden˘ch v bodû 2:

• zkou‰ky ekotoxikologick˘ch testÛ splÀují poÏadavky uvedené v tab. ã. 10.2, sloupec II,
pfiíloha ã. 10;

• odpady vyuÏívané do svrchní vrstvy 1m od povrchu terénu, obsah ‰kodlivin v tûchto od-
padech nepfiekroãí hodnoty ‰kodlivin uvedené v pfiíloze ã. 10, tab. 10.1 a ekotoxikologické
testy splÀují poÏadavky v tab. 10.2, sloupec I;

• do svrchní vrstvy urãené pro ozelenûní lze pouÏít i biologicky rozloÏitelné odpady jako no-
sitele Ïivin (kaly z âOV), bez infekãní vlastnosti;

• pfiekroãení nejv˘‰e pfiípustn˘ch hodnot jednotliv˘ch ukazatelÛ je moÏné za podmínek uve-
den˘ch v bodû 2 d), pfiílohy ã. 11.

Terénní úpravy:
Odpady vyuÏívané k terénním úpravám, rekultivacím a jin˘m úpravám povrchu lidskou
ãinností postiÏen˘ch pozemkÛ, musí splÀovat podmínky stanovené v bodû 3:

• v pfiípadû vyuÏití odpadÛ v jednom místû ve vût‰ím mnoÏství neÏ 1000 t musí b˘t pro toto
místo zpracováno hodnocení rizika v dané lokalitû;

• zkou‰ky ekotoxikologick˘ch testÛ splÀují poÏadavky uvedené v tab. ã. 10.2, sloupec II,
pfiíloha ã. 10;

• odpady vyuÏívané do svrchní vrstvy 1m od povrchu terénu, obsah tûchto ‰kodlivin v od-
padu nepfiekroãí hodnoty ‰kodlivin uvedené v pfiíloze ã. 10, tab. 10.1 a ekotoxikologické
testy splÀují poÏadavky v tab. 10.2, sloupec I;

• do svrchní vrstvy urãené pro ozelenûní lze pouÏít i biologicky rozloÏitelné odpady jako no-
sitele Ïivin (kaly z âOV), bez infekãní vlastnosti;

• pfiekroãení nejv˘‰e pfiípustn˘ch hodnot jednotliv˘ch ukazatelÛ je moÏné za podmínek uve-
den˘ch v bodû 3. e), pfiílohy ã. 11.

Postup pfii provádûní terénních úprav:
1. Terénní úpravy projednat se stavebním úfiadem (povolí pouÏití odpadÛ!).
2. Rozhodnutí krajského úfiadu dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech k provozu zafiízení

k vyuÏívání odpadÛ a souhlas s provozním fiádem daného zafiízení. 
Není-li rozhodnutí KÚ:

1. Terénní úpravy projednat se stavebním úfiadem (povolí pouÏití odpadÛ).
2. Zafiízení lze povaÏovat za provozované podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, ale jen za

následujících podmínek:
• k terénním úpravám jsou pouÏity jen 2 druhy odpadÛ, a to zemina a kamení, vytûÏená

hlu‰ina (odpady kat. ã. 17 05 04 a 17 05 06);
• odpady musí splÀovat kvalitativní poÏadavky pro vyuÏití odpadÛ na povrchu terénu dle

vyhlá‰ky a pfiíloh ã. 10 a 11;
• v‰ech pouÏit˘ch odpadech je vedena prÛbûÏná evidence dle zákona o odpadech a vyhlá‰ky

383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znûní;
• je zasíláno roãní hlá‰ení o produkci a nakládání s odpady (do 15.2.);
• provozovatel zafiízení poslal údaje obecnímu úfiadu s roz‰ífienou pravomocí (podle umístûní

zafiízení) o tomto zafiízení.
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DÛleÏité shrnutí závûrem:
Zafiízením se pro potfieby vyhlá‰ky rozumí skládky, povrchové doly, lomy, pískovny a dal‰í
místa na povrchu terénu, kde jsou odpady vyuÏívány k zasypávání, rekultivacím a jin˘m po-
vrchov˘m úpravám.
Pfii pfiedávání odpadÛ do tûchto zafiízení se vypracovává ZPO v rozsahu vyhlá‰ky.
V pfiípadû pfiedávaní odpadÛ do ostatních zafiízení (napfi. sbûrny odpadÛ, kompostárny, biode-
gradaãní zafiízení, spalovny, apod.), pro které neplatí vyhlá‰ka ã. 294/2005 Sb., se vypracovává
také „základní popis odpadÛ“, ale v rozsahu poÏadavkÛ vyhlá‰ky ã. 383/2001 Sb., o podrob-
nostech nakládání s odpady, v platném znûní. Rozbory odpadÛ v tomto pfiípadû se aktualizují
1x roãnû.



2. MoÏnosti ãerpání podpory na projekty odpadového
hospodafiení

Mgr. Jan Hork˘
jan.horky@centrum.cz

2.1 Investiãní a neinvestiãní projekty

Dotaãní programy ãasto rozli‰ují, zda budou v rámci projektu podpofieny investiãní náklady.
Jedná se o jedno ze základních kritérií pfii vyhledávání vhodného dotaãního titulu. Z tohoto hle-
diska mÛÏeme projekty rozdûlit na:
investiãní – z dotace lze hradit investiãní náklady;
neinvestiãní – z dotace nelze hradit investiãní náklady;
ostatní – dotaãní titul nerozli‰uje podporu investiãních a neinvestiãních nákladÛ.

2.2 Operaãní program Îivotní prostfiedí

Jedná se o jeden z operaãních programÛ Strukturálních fondÛ EU pro období 2007-13.
¤ídícím orgánem je Ministerstvo Ïivotního prostfiedí, zprostfiedkujícím subjektem je Státní fond
Ïivotního prostfiedí (tzn. také vyhla‰uje v˘zvy).
Podporuje investiãní projekty, Ïadatelem mohou b˘t obce, kraje, pfiíspûvkové organizace, ne-
ziskové organizace, podnikatelské subjekty, v nûkter˘ch opatfieních i fyzické osoby. Dolní i horní
hranice podpory je u jednotliv˘ch opatfiení rÛzná. V̆ ‰e podpory je aÏ 90 % nákladÛ projektu v zá-
vislosti na typu Ïadatele a opatfiení.
Podrobné informace: www.opzp.cz; www.strukturalni-fondy.cz.

2.2.1 Podporované oblasti
• Prioritní osa 1 – Zlep‰ování vodohospodáfiské infrastruktury a sniÏování rizika povodní
• Prioritní osa 2 – Zlep‰ování kvality ovzdu‰í a sniÏování emisí
• Prioritní osa 3 – UdrÏitelné vyuÏívání zdrojÛ energie
• Prioritní osa 4 – Zkvalitnûní nakládání s odpady a odstraÀování star˘ch ekologick˘ch zátûÏí
• Prioritní osa 5 – Omezování prÛmyslového zneãi‰tûní a environmentálních rizik
• Prioritní osa 6 – Zlep‰ování stavu pfiírody a krajiny
• Prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdûlávání, poradenství a osvûtu

2.2.2 Priority adekvátní pro odpadové hospodafiení

Prioritní osa 3 – UdrÏitelné vyuÏívání zdrojÛ energie
• Priorita 3.1 - V̆ stavba nov˘ch zafiízení a rekonstrukce stávajících zafiízení s cílem zv˘‰ení

vyuÏívání OZE pro v˘robu tepla, elektfiiny a kombinované v˘roby tepla a elektfiiny. Napfi.:
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Instalace kogeneraãních zafiízení spalujících bioplyn, skládkov˘ a kalov˘ plyn, vãetnû tech-
nologie pro získávání a v˘robu bioplynu, bioplynové stanice.

• Priorita 3.2 - Realizace úspor energie a vyuÏití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry.
Napfi.: Aplikace technologií na vyuÏití odpadního tepla (rekuperace, v˘mûníky na vyuÏití
odpadního tepla apod.).

Prioritní osa 4 – Zkvalitnûní nakládání s odpady a odstraÀování star˘ch ekologick˘ch
zátûÏí

• Priorita 4. 1. – Zkvalitnûní nakládaní s odpady
Integrované systémy nakládání s odpady:

• regionální systém pro vyuÏití bioodpadÛ;
• regionální systém pro mechanickou a biologickou úpravu KO;
•speciální zafiízení na vyuÏití upraveného paliva z regionálního systému pro mecha-
nickou a biologickou úpravu KO v pfiípadech, jeÏ jsou v souladu s POH âR/kraje.

Systémy oddûleného sbûru, skladování a manipulace s odpady:
• systémy pro separaci a svoz odpadÛ;
• systémy pro separaci bioodpadÛ;
• sbûrné dvory;
• pfiekladi‰tû a sklady KO;
• systémy pro separaci nebezpeãn˘ch KO;
• systémy pro separaci nebezpeãn˘ch zdravotnick˘ch odpadÛ.

Zafiízení na úpravu nebo vyuÏívání odpadÛ, na tfiídûní, úpravu a recyklaci odpadÛ:
• tfiídiãky odpadÛ i s navazujícími technologiemi;
• úpravny odpadÛ;
• zafiízení pro energetické vyuÏití zdravotnick˘ch odpadÛ;
• zafiízení na úpravu autovrakÛ, recyklaci pneumatik a vyuÏívání upotfieben˘ch olejÛ;
• zafiízení na úpravu elektroodpadÛ;
• zafiízení na úpravu stavebních odpadÛ;
• kompostárny;
• bioplynové stanice pro zpracování bioodpadÛ;
• biofermentaãní stanice pro zpracování bioodpadÛ;
• zafiízení pro nakládání s nebezpeãn˘mi odpady.

Rekultivace star˘ch skládek a odstranûní nepovolen˘ch skládek:
• rekultivace star˘ch skládek,
• odstranûní nepovolen˘ch skládek ve zvlá‰tû chránûn˘ch územích.

• Priorita 4.2 – OdstraÀování star˘ch ekologick˘ch zátûÏí
• inventarizace kontaminovan˘ch a potenciálnû kontaminovan˘ch míst, kategorizace

priorit pro v˘bûr nejzávaÏnûji kontaminovan˘ch míst k sanaci;
• realizace prÛzkumn˘ch prací, anal˘z rizik;
• sanace váÏnû kontaminovan˘ch lokalit (pouze v pfiípadech, kdy Ïadatel o podporu

není pÛvodcem kontaminace nebo pÛvodce jiÏ neexistuje, nebo v pfiípadû, Ïe tato po-
vinnost je vázána na organizaãní sloÏku státu nebo právnickou osobu státem pro tyto
úãely zfiízenou).
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2.3 Regionální operaãní program Stfiední âechy

Dal‰í z operaãních programÛ Strukturálních fondÛ EU pro období  2007-13. Podporuje zejména
investiãnû zamûfiené projekty. Îadatelem mohou b˘t obce, kraje, pfiíspûvkové organizace, ne-
ziskové organizace, podnikatelské subjekty.
BliÏ‰í informace: www.strukturalni-fondy.cz.; www.nuts2strednicechy.eu

2.3.1 Priority adekvátní pro odpadové hospodafiení

Priorita 3.1  - Rozvoj regionálních center
• Odstranûní nevyuÏiteln˘ch staveb a ekologick˘ch zátûÏí.

Priorita 3.2  - Rozvoj mûst
• Odstranûní nevyuÏiteln˘ch staveb a ekologick˘ch zátûÏí.

Priorita 3.3 - Rozvoj venkova
• Areály brownfields, tj. území v souãasnosti nevyuÏívaná nebo nedostateãnû efektivnû vy-

uÏívaná, mající dal‰í rozvojov˘ potenciál pfii zvolení jiného funkãního vyuÏití; ãasto se
jedná o území se zdevastovan˘m fyzick˘m prostfiedím a s ekologick˘mi zátûÏemi (napfi. b˘-
valé zemûdûlské areály). Revitalizace nezemûdûlsk˘ch brownfields do 5 ha a v‰ech brown-
fields v obcích nad 2000 obyvatel.

2.4 Státní fond Ïivotního prostfiedí

Národní programy v rámci Státního programu na podporu úspor energie a vyuÏití obno-
viteln˘ch zdrojÛ energie. Podporují projekty související s vyuÏitím OZE.
Z oblasti odpadového hospodáfiství sem tematicky spadá napfi. Investiãní podpora v˘stavby za-
fiízení pro spoleãnou v˘robu elektrické energie a tepla z biomasy a z bioplynu.  
BliÏ‰í informace: www.sfzp.cz

2.5 Fond Ïivotního prostfiedí Stfiedoãeského kraje

Program podporuje i projekty pfiímo zamûfiené na oblast odpadového hospodafiení.
BliÏ‰í informace: www.kr-stredocesky.cz
Podporuje projekty v souladu s:

• bodem 7.2 závazné ãásti POH – Komunální odpady a obaly;
• bodem 7.4 závazné ãásti POH – Stavební a demoliãní odpady;
• bodem 7.9 závazné ãásti POH – Odpadní elektrická a elektronická zafiízení.

Dále:
• zaji‰tûní ãinností dle Koncepce environmentálního vzdûlávání, v˘chovy a osvûty Stfiedo-

ãeského kraje;
• podpora ‰kolních projektÛ zamûfien˘ch na ochranu Ïivotního prostfiedí.
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2.6 Programy pro ostatní subjekty
V̆ ‰e uvedené dotaãní tituly jsou aktuální pro obce a jimi zfiízené organizace. Pro dal‰í subjekty
jsou vhodné následující programy:
Podnikatelé: Operaãní program Podnikání a inovace
Subjekty pÛsobící v oblasti zemûdûlství: Program rozvoje venkova
Neziskové organizace: Blokov˘ grant EHP/Norska

Literatura

SVOZILOVÁ, A.: Projektov˘ management. Grada, 2006.

Operaãní program Ïivotní prostfiedí pro období 2007-2013. MÎP, 2007
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3. Projektová pfiíprava grantÛ - Minimalizace odpadÛ

Ing. Tomá‰ Medfiick˘
EKORA s.r.o.

medricky@ekora.cz

3.1 Úvod, základní legislativní rámec vymezující nakládání
s odpady a podmínky jejich minimalizace

Stávající platná legislativa v oblasti odpadového hospodáfiství klade dÛraz na minimalizaci odpadÛ
a jejich vyuÏívání. V zákonû o odpadech (zákon ã. 185/2001 Sb., v platném znûní), jsou v ãásti 3
(Povinnosti pro nakládání s odpady) uvedeny mj. i následující podmínky pro nakládání s odpady:

• KaÏd˘ má pfii své ãinnosti nebo v rozsahu své pÛsobnosti povinnost pfiedcházet vzniku od-
padÛ, omezovat jejich mnoÏství a nebezpeãné vlastnosti; odpady, jejichÏ vzniku nelze za-
bránit, musí b˘t vyuÏity, pfiípadnû odstranûny zpÛsobem, kter˘ neohroÏuje lidské zdraví
a Ïivotní prostfiedí a kter˘ je v souladu s tímto zákonem a se zvlá‰tními právními pfiedpisy. 

• Obec mÛÏe ve své samostatné pÛsobnosti, jako opatfiení pro pfiedcházení vzniku odpadÛ,
stanovit obecnû závaznou vyhlá‰kou obce systém komunitního kompostování a zpÛsob vy-
uÏití zeleného kompostu k údrÏbû a obnovû vefiejné zelenû na území obce.

• KaÏd˘ má pfii své ãinnosti nebo v rozsahu své pÛsobnosti povinnost v mezích dan˘ch
tímto zákonem zajistit pfiednostnû vyuÏití odpadÛ pfied jejich odstranûním. Materiá-
lové vyuÏití odpadÛ má pfiednost pfied jin˘m vyuÏitím odpadÛ.

• Pfii posuzování vhodnosti zpÛsobÛ odstranûní odpadÛ má vÏdy pfiednost zpÛsob, kter˘ za-
jistí vy‰‰í ochranu lidského zdraví a je ‰etrnûj‰í k Ïivotnímu prostfiedí. UloÏením na
skládku mohou b˘t odstraÀovány pouze ty odpady, u nichÏ jin˘ zpÛsob odstranûní
není dostupn˘ nebo by pfiiná‰el vy‰‰í riziko pro Ïivotní prostfiedí nebo riziko pro lid-
ské zdraví, a pokud uloÏení odpadu na skládku neodporuje tomuto zákonu nebo provádû-
cím právním pfiedpisÛm.

Tyto podmínky jsou vesmûs zapracovány i v pfiíslu‰n˘ch plánech odpadového hospodáfiství krajÛ
i jednotliv˘ch pÛvodcÛ odpadÛ. Z v˘‰e uvedeného vypl˘vají povinnosti, jimiÏ se musí v rámci
své ãinnosti fiídit v‰ichni pÛvodci odpadÛ vãetnû obcí.

3.2 Technická opatfiení, zafiízení a technologie vedoucí
k minimalizaci odpadÛ

Pro naplÀování programu minimalizace odpadÛ jsou v souãasné dobû zfiizována zejména násle-
dující zafiízení a systémy:

• systémy separovaného sbûru odpadÛ (separovan˘ sbûr a svoz zejména skla, papíru, plastÛ,
bioodpadÛ, popfi. tetrapakÛ);

• dotfiiìovací linky separovaného sbûru;
• automatizované tfiídírny smûsného komunálního odpadu;
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• sbûrné dvory odpadÛ;
• kompostárny na aerobní zpracování biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ;
• bioplynové stanice pro zpracování biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ (anaerobní fermen-

tace).
Mezi zafiízení pro minimalizaci odpadÛ spadají jak zafiízení, jejichÏ provoz je financován z pro-
stfiedkÛ obcí a pravideln˘mi platbami od obyvatelstva, popfi. jsou financovány systémem EKO-
KOM (systémy separovaného sbûru, sbûrné dvory odpadÛ, komunitní kompostárny apod.), tak
i zafiízení generující zisk i z jin˘ch zdrojÛ (bioplynové stanice „vydûlávající“ prodejem elek-
trické energie, popfi. tepla, kompostárny, jejichÏ zisky pramení kromû poplatkÛ za vyuÏití odpadÛ
i z prodeje kompostu, dotfiiìovací linky, jejichÏ pfiíjmy jsou generovány prodejem vytfiídûn˘ch
a zpracovan˘ch komodit apod.).

3.3 Rámcov˘ pfiehled relevantních dotaãních titulÛ

Pro v˘‰e uvedená zafiízení je moÏné vyuÏívat rÛzné dotaãní programy financované prostfiednic-
tvím Státního fondu Ïivotního prostfiedí (SFÎP) z prostfiedkÛ EU; jednotlivé tituly jsou vypiso-
vány pfiíslu‰n˘mi ministerstvy. 
Ministerstvo Ïivotního prostfiedí vypracovalo Operaãní program Ïivotní prostfiedí (OPÎP), za-
hrnující mj. Prioritní osu 4: Zkvalitnûní nakládání s odpady.
MPO pfiipravilo Operaãní program podnikání a inovace (OPPI) s programem EKO-ENER-
GIE.
Ministerstvo zemûdûlství pak pfiipravilo Plán rozvoje venkova (PRV), kter˘ zahrnuje mj. i opat-
fiení III.1.1 Diverzifikace zemûdûlsk˘ch ãinností, kam spadá mj. i v˘stavba bioplynov˘ch sta-
nic (zpracování biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ).
KaÏd˘ z dotaãních titulÛ má své specifické podmínky pro pfiijetí Ïádosti.

3.4 Základní kroky pfii realizaci opatfiení vedoucích
k minimalizaci odpadÛ s vyuÏitím dotaãních programÛ

KaÏd˘ zájemce o v˘stavbu zafiízení pro nakládání s odpady ãi vyuÏití odpadÛ by si mûl uvûdo-
mit moÏná rizika související s jejich v˘stavbou a provozem, mûl by se seznámit s legislativními
pfiedpisy v dané oblasti a provést technické a ekonomické zhodnocení zámûru. 
Vzhledem k tomu, Ïe nakládání s odpady (vãetnû opatfiení vedoucí k jejich minimalizaci a tedy
k omezení negativních vlivÛ jak na Ïivotní prostfiedí, tak na obyvatelstvo) je v fiadû pfiípadÛ
(moÏná ve vût‰inû) chápáno vefiejností dosti negativnû, je tfieba, aby vedení radnic vefiejnost
o sv˘ch zámûrech v pfiedstihu a zevrubnû informovalo. Tak je moÏné pfiedejít moÏn˘m kompli-
kacím pfii následném projednávání dal‰ích krokÛ.

3.4.1 Studie proveditelnosti

Základním materiálem pro rozhodnutí o vhodnosti zámûru by mûla b˘t v kaÏdém pfiípadû stu-
die proveditelnosti (Feasibility Study). Jedná se o materiál, jehoÏ osnova se mÛÏe ãásteãnû li‰it
dle jednotliv˘ch poskytovan˘ch dotaãních titulÛ, v zásadû by v‰ak studie proveditelnosti mûla
obsahovat následující základní informace vãetnû jejich vyhodnocení:
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• charakter zámûru (z charakteru zámûru se odvíjí i rozsah povinností vyÏadovan˘ch práv-
ními pfiedpisy);

• kapacita zámûru (rozhodující pfii posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí, popfi. posouzení, zda
zámûr sv˘m rozsahem spadá pod zákon o integrované prevenci apod.);

• investiãní náklady;
• provozní náklady;
• SWOT anal˘za (vytipování siln˘ch a slab˘ch stránek zámûru, pfiíleÏitostí a ohroÏení);
• anal˘za trhu (zejména pfii návrhu zafiízení na dotfiiìování odpadÛ apod. – ceny jednotliv˘ch

komodit);
• marketingová studie;
• posouzení jednotliv˘ch moÏn˘ch variant fie‰ení (rÛzné kapacity zafiízení, technologie

apod.);
• cash flow projektu;
• vytipování vhodného dotaãního programu;
• posouzení ekonomické návratnosti pro varianty s dotací/bez dotace;
• CBA anal˘za (anal˘za nákladÛ a pfiíjmÛ);
• citlivostní anal˘za (posouzení vlivu zmûn jednotliv˘ch zásadních poloÏek na udrÏitelnost

projektu - napfi. v˘kupních cen jednotliv˘ch vytfiídûn˘ch komodit apod.).
Studie proveditelnosti slouÏí potenciálnímu investorovi pro jeho kvalitní rozhodnutí o zam˘‰-
leném zámûru, zároveÀ pak slouÏí i jako podklad pro Ïádost o poskytnutí dotaãního titulu, popfi.
i jako materiál pro jednání s bankovními ústavy o poskytnutí úvûrového rámce na dofinancování
zámûru.
Pokud je studie uzavfiena a vyhodnocena s pozitivním závûrem, (tzn. dan˘ zámûr je v dan˘ch
podmínkách technicky a ekonomicky realizovateln˘), dochází k zahájení pfiedrealizaãní etapy
zahrnující pfiípravu projektové dokumentace a souvisejících materiálÛ, její projednání s dotãe-
n˘mi orgány státní správy a s vefiejností a následnû k vypsání v˘bûrového fiízení na dodavatele
zafiízení.

3.4.2 Posouzení vlivÛ zámûru na Ïivotní prostfiedí

Vzhledem k tomu, Ïe se v na‰em pfiípadû jedná o zafiízení pro nakládání s odpady, je velmi prav-
dûpodobné, Ïe zafiízení bude spadat do kategorie II dle zákona ã. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivÛ na Ïivotní prostfiedí, v platném znûní. Nejãastûji se jedná o ã. zámûru:

• 10.1. Zafiízení ke skladování, úpravû nebo vyuÏívání nebezpeãn˘ch odpadÛ; zafiízení k fy-
zikálnû-chemické úpravû, energetickému vyuÏívání nebo odstraÀování ostatních odpadÛ;

• 10.5. Skladování Ïelezného ‰rotu (vãetnû vrakovi‰È) nad 1000 t;
popfiípadû

• 10.15. Zámûry, které nedosahují pfiíslu‰n˘ch limitních hodnot, jsou-li tyto limitní hodnoty
v pfiíloze uvedeny; stavby, ãinnosti a technologie neuvedené v pfiedchozích bodech této pfií-
lohy nebo nedosahující parametrÛ pfiedchozích bodÛ této pfiílohy, které podle stanoviska or-
gánu ochrany pfiírody vydaného podle zvlá‰tního právního pfiedpisu mohou samostatnû
nebo ve spojení s jin˘mi v˘znamnû ovlivnit území evropsky v˘znamné lokality nebo ptaãí
oblasti).

V takovémto pfiípadû je nezbytné vypracovat oznámení zámûru dle zákona ã. 100/2001 Sb. (tzv.
malá EIA), v rámci nûhoÏ dojde k posouzení vlivÛ na Ïivotní prostfiedí vyvolané zámûrem.
Je tfieba si uvûdomit, Ïe vypracování a projednání Oznámení trvá cca 3-4 mûsíce, coÏ je tfieba zo-
hlednit v uvaÏovaném ãasovém harmonogramu prací. Rozsah prací by mûl investor, popfi. jím vy-
bran˘ zpracovatel (odborná firma) pfiedem projednat s pfiíslu‰n˘mi orgány státní správy (napfi. zda
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bude hygieniky, popfi. âIÎP vyÏadována hluková studie, rozptylová studie, biologick˘ prÛzkum
apod.). RovnûÏ je vhodné jiÏ v této fázi prací se zámûrem seznámit obyvatelstvo v místû lokalizace
zámûru, aby se pfiede‰lo pfiípadn˘m následn˘m sporÛm a komplikacím pfii projednávání následu-
jících krokÛ. V rámci zámûru by mûla b˘t navrÏena vhodná opatfiení eliminující negativní vlivy v˘-
stavby a provozu zafiízení na obyvatelstvo (úprava komunikací, popfi. v˘stavba nov˘ch obsluÏn˘ch
komunikací veden˘ch mimo obytnou zástavbu, vhodná biologická rekultivace, odstínûní areálu
pro nakládání s odpady – vizuální, zvukové – apod.). V pfiípadû, Ïe v rámci zji‰Èovacího fiízení
dojde k zásadní negativní odezvû ze strany vefiejnosti, popfi. dotãen˘ch orgánÛ, mÛÏe pfiíslu‰n˘
KÚ nafiídit investorovi vypracování dokumentace zámûru, coÏ cel˘ zámûr v˘raznû prodraÏí; doba
zpracování a projednání Dokumentace se pak dále prodlouÏí aÏ o cca 9 mûsícÛ. 
Zpracovávat Dokumentaci je oprávnûna pouze osoba s platnou autorizací udûlovanou Minister-
stvem Ïivotního prostfiedí (MÎP); zadavatel by si mûl ovûfiit, zda jím vybran˘ zpracovatel je opráv-
nûn k této ãinnosti. RovnûÏ lze potenciálnímu investorovi doporuãit, aby si zjistil pfiíslu‰né reference,
popfi. se seznámil s konkrétními materiály, které daná firma/zpracovatel vypracoval (vefiejnû pfií-
stupné na webov˘ch stránkách MÎP www.env.cz, popfi. na stránkách CENIA  www.cenia.cz .

3.4.3 Dokumentace pro územní fiízení 

Po (kladném) projednání Oznámení (popfi. Dokumentace) je tfieba vypracovat projektovou do-
kumentaci pro územní fiízení. V této fázi jiÏ je nutné mít definitivnû vyjasnûnou lokalizaci za-
fiízení, jednotlivé vazby v okolí (vyfie‰ené majetkoprávní vztahy k pozemkÛm, objektÛm apod.),
technologii zafiízení, zpÛsob provedení stavby vãetnû jejího zaloÏení atd. Vydání územního roz-
hodnutí je obvykle nutnou podmínkou pro Ïádost o poskytnutí finanãních prostfiedkÛ z daného
dotaãního titulu.
Zpracovávat projektovou dokumentaci je oprávnûna osoba s pfiíslu‰nou autorizací; opût lze do-
poruãit dodavatele s praxí a vyhovujícími referencemi.

3.4.4 Pfiíprava Ïádosti o dotaci

Pokud má potenciální uchazeã hotovou "studii proveditelnosti" s ekonomickou anal˘zou pro-
jektu a má vydané územní rozhodnutí, je moÏné vypracovat a podat Ïádost o poskytnutí dotace.
Rozsahy Ïádostí pro jednotlivé dotaãní tituly se mohou ãásteãnû li‰it; obvykl˘ postup je takov˘,
Ïe uchazeã nejprve podává tzv. registraãní Ïádost a následnû plnou Ïádost.
Registraãní Ïádost musí obsahovat základní specifikaci uchazeãe a jeho finanãní v˘kazy pro
rating (finanãní situace, moÏnosti ruãení, zku‰enosti s ãerpáním dotaãních prostfiedkÛ, schopnost
splácet pÛjãku apod.).
Plná Ïádost pak má obvykle povinné pfiílohy zahrnující finanãní realizovatelnost projektu (FRP),
studii proveditelnosti, u zafiízení na energetické vyuÏití odpadÛ energetick˘ audit, dále doklad
o pfiipravenosti investice (územní rozhodnutí, popfi. stavební povolení apod.), v˘pis z katastru ne-
movitostí a vymezení vlastnick˘ch vztahÛ na území t˘kajícím se projektu (doklad o vlastnictví
pozemku, smlouva o budoucí kupní smlouvû, smlouva o nájmu).
Pfiípravou a zpracováním Ïádostí o dotace se zab˘vá fiada specializovan˘ch firem; v˘bûr vhodné
spoleãnosti mÛÏe hrát zásadní roli pfii následném projednávání Ïádosti. 
Opût lze doporuãit spoleãnost s praxí a pfiíslu‰n˘mi referencemi, je tfieba si uvûdomit, Ïe na kva-
litní pfiípravû Ïádosti závisí poskytnutí nebo neposkytnutí finanãních prostfiedkÛ ve v˘‰i aÏ de-
sítek milionÛ Kã. BûÏná praxe pouÏívaná poradensk˘mi spoleãnostmi je taková, Ïe za zpracování
Îádosti zpracovatel fakturuje urãitou nepfiíli‰ vysokou ãástku (obvykle ve v˘‰i nûkolika tisíc nebo
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desítek tisíc Kã), v pfiípadû úspûchu Ïádosti (tzn. pfiidûlení dotace) pak získává smluvní bonus,
jehoÏ v˘‰e je buì definována absolutní ãástkou, popfi. urãit˘m procentem z pfiidûlené dotace.

3.4.5 Dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro v˘bûr zhotovitele

Dal‰ím krokem je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (PD pro SP).
Vzhledem k tomu, Ïe projektová dokumentace je uznateln˘m nákladem, mûl by uchazeã na vy-
pracování PD vypsat v˘bûrové fiízení, aby mu prostfiedky dosahující (dle nároãnosti projektu) fiá-
dovû aÏ stovek tisíc Kã (napfi. u bioplynov˘ch stanic - BPS - i ãástky pfiesahující 1 mil. Kã)
mohly b˘t proplaceny. 
Pfii zadání vypracování projektové dokumentace by si mûl investor zjistit bliÏ‰í informace o tech-
nick˘ch moÏnostech fie‰ení dané problematiky a pfii svém rozhodování jednoznaãnû preferovat
tzv. nejlep‰í dostupné technologie (BAT technologie), popfi. ekonomicky zváÏit vhodnost na-
vrhovaného fie‰ení (napfi. posoudit vhodnost investiãnû levnûj‰ího, ale mnohdy energeticky ná-
roãnûj‰ího a následnû provoznû draÏ‰ího fie‰ení ve srovnání s investiãnû draÏ‰í, ale modernûj‰í
a úspornûj‰í technologií).
V pfiípadû, Ïe podmínky pro konkrétní dotaãní titul vyÏadují vydání stavebního povolení, je
tfieba poãítat s lhÛtami na zpracování této dokumentace (dle obtíÏnosti vyÏaduje zpracování PD
pro SP lhÛtu cca od 1 mûsíce aÏ po 6 mûsícÛ u technologicky sloÏit˘ch zámûrÛ) a její následné
projednání s dotãen˘mi orgány státní správy (v pfiípadû bezproblémového projednávání ãiní tato
lhÛta cca 2 mûsíce, v pfiípadû nutnosti dal‰ích úprav a upfiesnûní projektu se doba projednávání
mÛÏe dále prodluÏovat).
RovnûÏ dokumentace pro SP musí b˘t zpracována osobou s pfiíslu‰nou autorizací, lze opût do-
poruãit zku‰eného projektanta s praxí v oboru a referencemi.
ZároveÀ s dokumentací pro stavební povolení je vhodné vypracovat jiÏ i dokumentaci pro
v˘bûr zhotovitele, která bude slouÏit jako podklad pro pfiipravované v˘bûrové fiízení. Pfii zpra-
cování dokumentace pro v˘bûr dodavatele je nezbytné si uvûdomit, Ïe v této dokumentaci nesmí
b˘t uvádûny Ïádné konkrétní názvy produktÛ a v˘robkÛ (z dÛvodu splnûní podmínek volné hos-
podáfiské soutûÏe), aby nemohlo dojít ke zv˘hodnûní nûkterého z uchazeãÛ o realizaci zakázky.

3.4.6 Podpis Podmínek pfiidûlení dotace

V pfiípadû kladného vyfiízení Ïádosti o poskytnutí dotace je uchazeã vyzván k podpisu podmí-
nek pfiidûlení dotace. V této fázi je uchazeã povinen pfiedloÏit v˘pis z obchodního rejstfiíku
a stavební povolení ãi vyjádfiení stavebního úfiadu. Souãasnû je jiÏ moÏné vypsat v˘bûrové fiízení
na dodavatele stavby.

3.5 Struãn˘ nástin dal‰ích krokÛ

V̆ ‰e byly vyjmenovány a struãnû charakterizovány základní kroky související s projektovou
pfiípravou grantÛ ãerpateln˘ch v rámci programu minimalizace odpadÛ.
Pro úplnost je vhodné uvést, Ïe pfiidûlením poÏadovan˘ch dotaãních prostfiedkÛ cel˘ nároãn˘
proces zdaleka nekonãí. Následuje v˘bûr vlastního zhotovitele zámûru, v pfiípadû vût‰í investiãní
akce v˘bûr stavebního dozoru a dále vlastní realizace stavby.
Bûhem provádûní stavby je nutné prÛbûÏnû kontrolovat kvalitu prací a jejich soulad se schvále-
nou dokumentací (prostfiednictvím stavebního dozoru). Investor ve spolupráci se stavebním do-
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zorem rovnûÏ schvaluje a pfiebírá od zhotovitele jednotlivé realizované soubory a následnû pro-
plácí pfiíslu‰né dílãí faktury. Po dokonãení díla následuje jeho uvedení do zku‰ebního provozu
a posléze souhlas s trval˘m uÏíváním stavby.
Zde je tfieba upozornit na skuteãnost, Ïe pfiedmûtem zadání jsou v na‰em pfiípadû zafiízení pro na-
kládání s odpady. Tato zafiízení musejí mít pfied kolaudací schválen˘ provozní fiád zafiízení pro
nakládání s odpady a provozovatel musí mít souhlas pfiíslu‰ného KÚ k provozování takovéhoto
zafiízení. Pokud se jedná o zafiízení klasifikované jako stfiední nebo velk˘ zdroj zneãi‰Èování
ovzdu‰í (kompostárny, bioplynové stanice), je tfieba rovnûÏ souhlasu pfiíslu‰ného KÚ s umístû-
ním tohoto zdroje ve smyslu ustanovení zákona o ovzdu‰í. Zafiízení by mûlo mít zpracovan˘
havarijní plán, pfiíslu‰nou provozní dokumentaci apod.
Tyto skuteãnosti je v‰ak moÏné fie‰it aÏ po získání dotaãních prostfiedkÛ; zde jsou uvádûny pouze
pro úplnost, aby si potenciální investor mohl uãinit reálnou pfiedstavu o dal‰ích nutn˘ch inves-
ticích a ãasov˘ch nárocích, které na nûj budou kladeny po získání prostfiedkÛ na jeho zámûr.
Pfiehled jednotliv˘ch krokÛ v rámci projektové pfiípravy grantÛ, vãetnû jejich orientaã-
ního finanãního ocenûní a bûÏn˘ch lhÛt pro zpracování:
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Krok PfiibliÏné cenové  PfiibliÏná doba zpracování
rozpûtí (tis. Kã)  a projednání

studie proveditelnosti dle nároãnosti, 40-120 2-8 t˘dnÛ

oznámení zámûru dle nároãnosti, 25-50  3 mûsíce

pfiílohy k oznámení  50-90  1-2 mûsíce
(hluková studie, rozptylová
studie, popfi. biologické
hodnocení)

dokumentace zámûru  90-160  6-9 mûsícÛ
(u zámûrÛ, kde si
Dokumentaci vyÏádal KÚ)

projekt pro ÚR  dle nároãnosti, 60-100  3-4 mûsíce

pfiíprava Ïádosti o dotaci  40-80 + smluvní bonus 4-6 t˘dnÛ
vãetnû anal˘zy finanãní  v pfiípadû získání 
realizovatelnosti projektu  dotace
(FRP)

dokumentace pro stavební  80-1 500  3-9 mûsícÛ
povolení, dokumentace pro
v˘bûr zhotovitele

podpis Podmínek

Pozn.: Cenová rozpûtí jsou uvádûna orientaãnû, li‰í se dle druhu a nároãnosti jednotliv˘ch zámûrÛ.
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4. Vyhodnocování potenciálu produkce odpadÛ a moÏnosti
vyuÏití

4.1 Faktory ovlivÀující mnoÏství a sloÏení odpadÛ

Ing. Ale‰ Hanã, Ph.D.
âeská zemûdûlská univerzita v Praze

hanc@af.czu.cz

Produkci odpadÛ ovlivÀuje nûkolik faktorÛ. Mezi nejv˘znamnûj‰í sledovan˘ faktor patfií v˘-
konnost ekonomiky: s rostoucí v˘konností ekonomiky roste i produkce odpadÛ v absolutním
mûfiítku. Pozitivní v‰ak je, Ïe relativní produkce odpadÛ (vztaÏená na jednotku produkce) s v˘-
konností naopak klesá. U prÛmyslov˘ch podnikÛ je to spojeno zejména s realizací investic do
nízkoodpadov˘ch technologií (tzv. ãist‰í produkce) s vyuÏitím nejlep‰ích dostupn˘ch technik
(BAT - best available technique) z hlediska Ïivotního prostfiedí a ekonomiky.
Dal‰ími faktory, které ovlivÀují mnoÏství a sloÏení produkovaného odpadu, jsou povaha hos-
podáfiské ãinnosti (pfievaÏující prÛmysl nebo sluÏby) v daném regionu, demografické zmûny,
technologické inovace, Ïivotní styl a mûnící se poptávka spotfiebitelÛ po v˘robcích a sluÏ-
bách.
Pfii hledání strategií sniÏování produkce odpadÛ ãi prevence vzniku odpadÛ je problémem sku-
teãnost, Ïe zmínûné faktory nepÛsobí oddûlenû, ale ve vzájemné interakci. To vyvolává poÏa-
davek na formulaci komplexních politik ochrany Ïivotního prostfiedí (vãetnû politiky
hospodafiení s odpady), neboÈ v opaãném pfiípadû úãinnost politik klesá.

4.2 Vedení evidence o mnoÏství produkce odpadu v âeské republice

Evidence produkce a zpÛsobÛ nakládání s odpady patfií mezi základní povinnosti kaÏdého
pÛvodce odpadu. 
Hlavním smyslem vedení evidence je pfiehled o mnoÏství produkovaného odpadu, ke kte-
rému se váÏí specifické povinnosti, definované právními normami v odpadovém hospodáfiství,
a poskytování informace orgánÛm státní správy. Data o produkci a zpÛsobech nakládání s od-
pady, poskytovaná orgánÛm státní správy, slouÏí pfiedev‰ím k ovûfiování úspû‰nosti dosahování
cílÛ a povinností definovan˘ch v právních normách âeské republiky a ke strategickému pláno-
vání v odpadovém hospodáfiství (kapacity na vyuÏívání a odstraÀování odpadu). Kvalitní sta-
tistická data jsou rovnûÏ pfiedpokladem mezinárodního srovnání s ostatními zemûmi Evropské
unie. Vedení kvalitní evidence je i v zájmu pÛvodcÛ odpadu, ktefií na základû získan˘ch dat tvofií
strategie nakládání s odpady.
âeská republika disponuje dvûma základními zdroji informací o hospodafiení s odpady:

• Informaãní systém odpadového hospodáfiství (ISOH);
• âesk˘ statistick˘ úfiad (âSÚ). 
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4.2.1 Informaãní systém odpadového hospodáfiství (ISOH)

Vytvofiení informaãního systému o odpadech je dÛsledkem povinností pÛvodcÛ odpadu a opráv-
nûn˘ch osob, vypl˘vajících ze zákona ã. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích
zákonÛ, jenÏ tûmto subjektÛm ukládá povinnost vést prÛbûÏnou evidenci o odpadech a zpÛso-
bech nakládání s nimi. Podrobnosti o zpÛsobech vedení evidence obsahuje vyhlá‰ka ã. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, jmenovitû §§ 21 – 25, a to vãetnû formuláfiÛ pro ve-
dení této evidence, uveden˘ch v jejich pfiílohách.
Evidence se vede za kaÏdou samostatnou provozovnu a za kaÏd˘ druh odpadu samostatnû. Podle
zákona o odpadech mají povinnost vedení prÛbûÏné evidence o zpÛsobech nakládání s odpady
pÛvodci odpadÛ a oprávnûné osoby, které produkují nebo nakládají s odpady (bez ohledu na je-
jich mnoÏství). Pokud dosahují produkce nebo nakládají s více neÏ 50 kg nebezpeãného odpadu
ãi 50 t ostatního odpadu roãnû, mají povinnost zasílat hlá‰ení o druzích, mnoÏství a zpÛsobech
nakládání s nimi obecnímu úfiadu obce s roz‰ífienou pÛsobností, kter˘ data zpracuje a ode‰le mi-
nisterstvu Ïivotního prostfiedí a pfiíslu‰nému krajskému úfiadu. Dal‰ími subjekty, které mají ohla-
‰ovací povinnost, jsou provozovatelé zafiízení k odstraÀování nebo vyuÏívání odpadÛ,
provozovatelé zafiízení ke sbûru a zpracování autovrakÛ, provozovatelé zafiízení ke sbûru, zpra-
cování, vyuÏívání a odstraÀování elektroodpadu a provozovatelé zafiízení uveden˘ch v § 14 odst.
2 zákona o odpadech a dopravci odpadÛ, ktefií nejsou zároveÀ osobou oprávnûnou k pfievzetí
odpadÛ do svého vlastnictví podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech.
Specificky je vedení evidence a ohla‰ování stanoveno pro nûkteré skupiny ãi druhy odpadÛ (kaly
z ãistíren odpadních vod pfii jejich vyuÏívání na zemûdûlské pÛdû, elektroodpady, autovraky
a PCB).
Údaje o produkci a zpÛsobech nakládání s odpady jsou subjekty povinny zasílat do 15. února ná-
sledujícího roku obecnímu úfiadu obce s roz‰ífienou pÛsobností. Pro obce s roz‰ífienou pÛsobností
vypl˘vají ze zmínûn˘ch právních norem následující povinnosti:

• zpracovat na základû hlá‰ení evidenci:
• odpadÛ a zpÛsobÛ nakládání s nimi;
• zafiízení k nakládání s odpady;
• zafiízení uveden˘ch v § 14 odst. 2 zákona ã. 185/2001 Sb., o odpadech a zmûnû nû-

kter˘ch dal‰ích zákonÛ (u zafiízení, která nejsou podle tohoto zákona urãena k naklá-
dání s odpady, je moÏné vyuÏívat pouze odpady, které splÀují poÏadavky stanovené
pro vstupní suroviny);

• shromaÏìovacích míst nebezpeãn˘ch odpadÛ;
• sbûrov˘ch míst odpadÛ;
• skladÛ odpadÛ v rozsahu stanoveném provádûcím právním pfiedpisem;

• zasílat zpracovanou evidenci do 30. dubna následujícího roku Ministerstvu Ïivotního pro-
stfiedí a pfiíslu‰nému krajskému úfiadu prostfiednictvím zafiízení pro pfienos dat nebo na tech-
nickém nosiãi dat;

• vést evidenci jimi vydan˘ch souhlasÛ a dal‰ích rozhodnutí vydan˘ch podle zákona
ã. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ a zasílat evidenci do 30.
dubna následujícího roku Ministerstvu Ïivotního prostfiedí prostfiednictvím zafiízení pro
pfienos dat nebo na technickém nosiãi dat.

Osoby, jeÏ jsou povinny vést evidenci, se mohou pfii plnûní povinností vypl˘vajících ze zákona
o odpadech (v souvislosti s vedením evidence) fiídit manuálem, kter˘ na Ïádost Ministerstva Ïi-
votního prostfiedí âR vytvofiil V̆ zkumn˘ ústav vodohospodáfisk˘ T. G. M. Manuál je umístûn
na stránkách Ministerstva Ïivotního prostfiedí âR (www.env.cz) nebo na stránkách Centra pro
hospodafiení s odpady (http://ceho.vuv.cz). Správné vyplÀování formuláfiÛ si mÛÏete ovûfiit
v malém e-learningovém nástroji.
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Z dosavadních zku‰eností vedení evidence na základû zákona o odpadech lze odvodit následu-
jící pfiednosti oproti alternativním informaãním zdrojÛm:

• zákonná povinnost poskytovat pravdivé a úplné údaje o druzích, mnoÏství odpadu a o zpÛ-
sobech nakládání, která by v pfiípadû dÛsledné kontroly dat pfiedstavovala záruku kvality
získan˘ch dat;

• moÏnost uplatnûní sankcí v pfiípadû poskytování nepravdiv˘ch a neúpln˘ch údajÛ;
• sbûr dat subjekty (povûfien˘mi obecními úfiady), které splÀují princip subsidiarity (neboli

jsou blízko pÛvodcÛm odpadu a oprávnûn˘m osobám).
Na druhou stranu je v‰ak moÏné identifikovat i moÏná omezení, která mohou sniÏovat dÛvûru
v kvalitu dat a následnû vyvolávat neochotu ãinit na základû tûchto dat strategická rozhodnutí.
Jedná se pfiedev‰ím o následující nedostatky:

• zpoÏdûní, s jak˘m jsou údaje z ISOH k dispozici pro orgány státní správy (pfiestoÏe nû-
které pfiedbûÏné v˘sledky jsou k dispozici dfiíve);

• nedostupnost tohoto informaãního zdroje pro vefiejnost ãi nedostateãné ovûfiování dat, které
probíhá aÏ u provozovatele systému (ke zkreslení dat mÛÏe dojít jiÏ pfii vkládání dat do
systému);

• interpretaãní nejasnosti v pfiípadû vyuÏívání dvou mûrn˘ch jednotek (kg a t).
V porovnání s evidencemi ostatních státÛ EU, které jsou zaloÏeny zejména na odborn˘ch od-
hadech, je ISOH na vy‰‰í úrovni.

4.2.2 âesk˘ statistick˘ úfiad (âSÚ)

Data zpracovávaná âesk˘m statistick˘m úfiadem pocházejí z Roãního v˘kazu o odpadech, kter˘ se
zasílá vybran˘m respondentÛm - napfi. ekonomick˘m subjektÛm (ty podávají informace o prÛmy-
slovém odpadu) a obcím zafiazen˘m do OKEâ3 751 (ty podávají informace o komunálním odpadu).
Mezi vybrané ekonomické subjekty patfií podniky zamûstnávající 20 a více zamûstnancÛ, dále pod-
niky vybran˘ch OKEâ (zpracovatelé druhotn˘ch surovin a velkoobchody s odpadem a ‰rotem)
s 5 a více zamûstnanci a podniky nakládající s odpady (OKEâ 90) bez ohledu na poãet zamûstnancÛ.
V rámci statistiky âSÚ jsou publikovány pouze údaje o urãitém druhu odpadÛ, kter˘ vykáÏou
4 a více producentÛ (tím je zaji‰tûna ochrana individuálních dat), s tím, Ïe odpad, kter˘ vyká-
Ïou ménû neÏ ãtyfii producenti, je zahrnut do celkové produkce odpadu.
V˘hodou statistiky âSÚ je skuteãnost, Ïe data jsou k dispozici jiÏ po 30. 6. následujícího roku
a dochází k minimálnímu zkreslení. Naopak jistou nev˘hodou mÛÏe b˘t sledování produkce
odpadu podle hlá‰eného sídla subjektu.
Kontrola zasílan˘ch dat probíhá v rámci více neÏ 50 kontrolních vazeb v programu, kam jsou
data vkládána. Kvalita dat je zaruãena i kaÏdoroãní obhajobou metodiky ‰etfiení.

4.3 Produkované mnoÏství odpadÛ

Z tabulky 1 vypl˘vá, Ïe celkové mnoÏství odpadÛ produkované na území na‰í republiky je pfii-
bliÏnû 30 mil. tun. Hmotnostnû nejvût‰í podíl zaujímají stavební a demoliãní odpady (45%).
Komunální odpad tvofií asi 15 % z celkové produkce. 95 % odpadÛ se fiadí do kategorie ostatní.
Pro snadnûj‰í pfiepoãty objemov˘ch jednotek a kusÛ na hmotnostní jednotky, ve kter˘ch se odpad
eviduje, slouÏí tabulka 2.
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Tabulka 1, zdroj: ISOH: Evidovaná produkce odpadÛ v roce 2005 dle skupin odpadÛ.
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% 
MnoÏství   z celk. 

(t)   mn.   Skupina

130850    0,4   1   odpady z geologického prÛzkumu, tûÏby, úpravy a dal‰ího 
zpracování nerostÛ a kamene                                                                                       

2469685   8,3   2   odpady ze zemûdûlství, zahradnictví, rybáfiství, lesnictví,
myslivosti a z v˘roby a zpracování potravin

716707   2,4   3   odpady ze zpracování dfieva a v˘roby desek, nábytku,
celulózy, papíru a lepenky                                                                                           

81611   0,3   4  odpady z koÏedûlného, koÏe‰nického a textilního prÛmyslu      

50945  0,2   5   odpady ze zpracování ropy, ãi‰tûní zemního plynu
a z pyrolytického zpracování uhlí                                                                                

75506   0,3  6   odpady z anorganick˘ch chemick˘ch procesÛ

69343   0,2  7    odpady z organick˘ch chemick˘ch procesÛ

35021   0,1   8   odpady z v˘roby, zpracování, distribuce a pouÏívání
nátûrov˘ch hmot (barev, lakÛ a smaltÛ), lepidel, tûsnících
materiálÛ a tiskafisk˘ch barev

3690   0,0   9   odpady z fotografického prÛmyslu                                                                              

4209766   14,1   10   odpady z tepeln˘ch procesÛ                                                                                         

70498   0,2   11  odpady z chemick˘ch povrchov˘ch úprav, z povrchov˘ch 
úprav kovÛ a jin˘ch materiálÛ a z hydrometalurgie
neÏelezn˘ch kovÛ                                                                             

669179  2,2   12  odpady z tváfiení a z fyzikální a mechanické povrchové 
úpravy kovÛ a plastÛ                                                                                                    

139150   0,5   13   odpady oleje a odpady kapaln˘ch paliv (kromû jedl˘ch olejÛ
a odpadÛ uveden˘ch ve skupinách 05, 12 a 19)      

5213   0,0   14   odpadní organická rozpou‰tûdla, chladicí a hnací média
(kromû odpadÛ uveden˘ch ve skupinách 07 a 08)                                                       

1036669   3,5   15   odpadní obaly; absorpãní ãinidla, ãisticí tkaniny, filtraãní
materiály a ochranné odûvy jinak neurãené                                                                 

523021   1,8   16   odpady v tomto katalogu jinak neurãené                                                                     

13253768  44,5   17   stavební a demoliãní odpady (vãetnû vytûÏené zeminy
z kontaminovan˘ch míst)                                                                                             

25068   0,1  18   odpady ze zdravotnictví a veterinární péãe a/nebo z v˘zkumu
s nimi souvisejícího   

1790195    6,0   19   odpady ze zafiízení na zpracování (vyuÏívání a odstraÀování) 
odpadu, z ãistíren odpadních vod… 

4439096  14,9   20   komunální odpady (odpady z domácností a podobné
Ïivnostenské, prÛmyslové odpady a odpady z úfiadÛ) vãetnû 
sloÏek oddûleného sbûru                                                                        

29794981   100,0   celkové mnoÏství



Tabulka 2, zdroj: CeHO: Orientaãní pfiepoãtová tabulka mnoÏství odpadÛ (aktualizace ke
2. 5. 2007).
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Název  Jednotka  Tuny

v˘bojka, záfiivka  1 ks  0,00033  t

olejové filtry  1 ks  0,0005  t

olej (podskupina 1302)  1 l  0,00095  t

pneumatika  1 ks 0,01  t

pneumatika (nákladní apod.)  1 ks  0,025  t

piliny dfievûné  1 m3 0,2  t

odfiezky, tfiísky dfieva   1 m3 0,3  t

odpad z demolice  1 m3 1,6  t

stavební suÈ  1 m3 1,3 - 1,5  t

písek  1 m3 2  t

zneãi‰tûná zemina  1 m3  1,5 – 1,8  t

tuh˘ komunální odpad (TKO) 1 m3 0,16  t

smûsn˘ komunální odpad  1 m3 0,16  t

odpadní dehtová lepenka  1 m3 1,1  t

olovûné baterie (AKU) - nákladní  1 ks  0,040  t

olovûné baterie (AKU)  1 ks  0,015  t

suché baterie (monoãlánky)  1 ks  0,0002  t

betonov˘ kal 1 m3 1,5  t

kal z âOV  1 m3 1  t

stabilizovan˘ kal  1 m3 1,2  t

shrabky z ãeslí 1 m3 0,3  t

pytel od osiva  1 ks  0,0004  t

pfiepravka  1 ks  0,002 t

tfiídûné sklo (oddûlen˘ sbûr do kontejneru)  1 m3 0,16  t

tfiídûn˘ papír (oddûlen˘ sbûr do kontejneru)  1 m3 0,056  t

tfiídûné plasty (oddûlen˘ sbûr do kontejneru)  1 m3 0,019  t

praseãí kejda  1 m3  0,5 t

plechovky od barev  1 ks  0,0005  t

textil  1 m3 0,25  t

chladicí kapalina  1 l  0,001  t

akumulátorová kyselina (odpadní H2SO4)  1 l  0,0013  t

odpadní aceton (fiedidla)  1 l  0,0008  t

organická rozpou‰tûdla  1 l  0,001  t

etylenglykol  1 l  0,0013  t

odpadní v˘vojky a ustalovaãe  1 l  0,0011  t

odpadní technick˘ benzín  1 l  0,00085  t

líh s benzínem  1 l  0,0008  t

odpadní ãisticí prostfiedky  1 l 0,0009  t

odpadní brzdová kapalina (butanol)  1 l  0,001  t



Z grafu 1 vypl˘vá, Ïe na území âR dochází ke sniÏování mnoÏství odpadu z energetiky a dále
ze zemûdûlství a lesnictví. V souvislosti s velmi dynamick˘m rozvojem prÛmyslové a bytové v˘-
stavby dochází ke zvy‰ování produkce stavebního a demoliãního odpadu. Obdobn˘ trend lze
pozorovat i na území Stfiedoãeského kraje (graf 2).

Graf  1, zdroj:âSÚ - CeHO: Zmûna zastoupení typÛ odpadÛ v letech 2002-2005 na území âR.

Graf  2,  zdroj:âSÚ - CeHO: Zmûna zastoupení typÛ odpadÛ v letech 2002-2005 na území
Stfiedoãeského kraje.
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Tabulka 3 uvádí zpÛsoby nakládání s odpadem. Je patrné, Ïe pfievaÏuje jejich vyuÏití. Jedná se
zejména o vyuÏití odpadÛ na terénní úpravy (témûfi 8 mil. tun) a recyklaci a regeneraci (3 mil.
tun). Pfies 20% z celkové produkce odpadÛ se odstraÀuje, pfiiãemÏ z uveden˘ch zpÛsobÛ jed-
noznaãnû pfievaÏuje skládkování.

Tabulka 3, zdroj: âSÚ: ZpÛsoby nakládání s odpady v roce 2005. 

Tabulka 4 zobrazuje zpÛsoby vyuÏívání komunálního odpadu podle kódÛ. Ke zv˘‰ení do‰lo
u energetického vyuÏití komunálního odpadu, coÏ je zpÛsobeno zejména zmûnou klasifikace
spaloven komunálního odpadu na zafiízení pro energetické vyuÏívání odpadu. Vysok˘ podíl zau-
jímá také recyklace anorganick˘ch materiálÛ, vyuÏití odpadÛ na rekultivace a získání organic-
k˘ch látek.
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Tabulka 4, zdroj: VÚV T. G. M. – CeHO: VyuÏívání komunálních odpadÛ v âeské republice,
2002–2005.

Z odstraÀování komunálních odpadÛ pfievaÏuje skládkování (tabulka 5). Podíl odpadÛ odstra-
nûn˘ch skládkováním ãiní asi 65 % z celkové produkce komunálního odpadu. Cíl sníÏit hmot-
nostní podíl komunálních odpadÛ ukládan˘ch na skládky o 20 % do roku 2010 ve srovnání
s rokem 2000, dan˘ v plánu odpadového hospodáfiství âR, není plnûn.
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Tabulka 5, zdroj: VÚV T. G. M. – CeHO: OdstraÀování komunálních odpadÛ v âeské republice,
2002–2005.

4.4 Produkce a sloÏení komunálního odpadu
Objektivní údaje o mnoÏství, skladbû a dal‰ích vlastnostech komunálního odpadu jsou nezbyt-
n˘m podkladem pro vytváfiení efektivních systémÛ oddûleného sbûru vyuÏiteln˘ch surovin,
systémÛ materiálového a energetického vyuÏití komunálního odpadu a pro hodnocení jejich
úãinnosti. Informace mají v˘znam také pfii sestavování bilancí druhotn˘ch surovin v rámci kon-
cepcí a plánÛ odpadového hospodáfiství, ale i v rozhodování orgánÛ vefiejné správy v rámci dané
problematiky.

4.5 Standardní ukazatele mûrného mnoÏství a skladby
komunálního odpadu 

Komunální odpad ve skupinû 20 je sledován podle jednotliv˘ch druhÛ se zaãlenûním do tfií zá-
kladních skupin:

• sloÏky z oddûleného sbûru (nebezpeãné a vyuÏitelné);
• odpady ze zahrad a parkÛ (odpady z údrÏby zelenû vãetnû hfibitovního odpadu);
• ostatní komunální odpady (pfiedev‰ím smûsn˘ komunální odpad a objemn˘ odpad, dále

odpad z trÏi‰È, uliãní smetky, kal ze septikÛ a Ïump, odpad z ãi‰tûní kanalizace). 
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Obrázek  1

Ve smyslu právního vymezení komunálního odpadu se komunální odpad bûÏnû dûlí na tyto sku-
piny:

• domovní a jemu podobn˘ odpad;
• objemn˘ odpad;
• vyuÏitelné sloÏky;
• nebezpeãné sloÏky;
• biologicky rozloÏiteln˘ odpad.

4.5.1 Domovní a jemu podobn˘ odpad

Domovní odpad v rámci standardÛ je chápán jako ve‰ker˘ bûÏnû produkovan˘ odpad v domác-
nostech obãanÛ (s v˘jimkou objemného odpadu) vãetnû oddûlenû sbíran˘ch vyuÏiteln˘ch slo-
Ïek (papír, plasty, sklo). Domovnímu odpadu podobn˘ odpad je odpad podobného pÛvodu
a sloÏení (odpad z administrativy, z Ïivností, prÛmyslu a z úfiadÛ).

4.5.1.1 MnoÏství domovního odpadu

MnoÏství domovního odpadu se stanoví z evidence odpadÛ, kterou vede obec prÛbûÏnû jako
pÛvodce komunálního odpadu ze zákona. Odhad mnoÏství domovního odpadu je moÏno stano-
vit také na základû poãtu obyvatel a za uÏití ukazatelÛ mûrné produkce domovního odpadu uve-
den˘ch v následující tabulce 6. 
Údaje v této tabulce pfiedstavují prÛmûrn˘ v˘skyt domovního odpadu v urãitém typu obytné zá-
stavby pfied oddûlením sbíran˘ch vyuÏiteln˘ch sloÏek. Zde je nutno upozornit na to, Ïe na v˘skyt
(produkci) tûchto odpadÛ má podstatn˘ vliv zpÛsob plateb za odpad. Hodnoty pro sestavení uka-
zatelÛ uveden˘ch v tabulce byly získány v podmínkách plateb za vyprodukované mnoÏství odpadu
(platby za obslouÏen˘ objem nádob, systém známkov˘ch plateb apod.). V pfiípadû zavedení tzv. ka-
pitaãních plateb, tj. plateb na obãana, se mnoÏství vyskytujícího (odevzdaného) odpadu zvy‰uje.  
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Smûsn˘ komunální odpad
(zbytkov˘ kom. odpad)

Odpad podobn˘
komunálnímu

odpadu
Komunální odpad

SkloKovy

Plasty

Textil

Nebezpeãné sloÏky
kom. odpadu

Specifické
bioodpady

VyuÏitelné sloÏky
komunálního odpadu

Odpad
ze zelenû

Bioodpad
z domácnosti

Biologicky
rozloÏitelné

komunální odpady

Biologicky rozloÏitelné
odpady

Odpad 
z papíru



Tabulka 6, zdroj: v˘sledky VaV/720/2/00: Ukazatele mûrného mnoÏství domovního odpadu
(vãetnû zohlednûní oddûlenû sebran˘ch vyuÏiteln˘ch sloÏek).  

4.5.1.2 MnoÏství odpadu domovnímu odpadu podobného 

Pro stanovení mnoÏství odpadu podobného domovnímu slouÏí ukazatele uvedené v tabulce 7.
Ukazatele vyjadfiují podíl domovního odpadu (odpadu z domácností) a domovnímu odpadu po-
dobného odpadu (podobného odpadu ze Ïivností, prÛmyslu a z úfiadÛ) na celkovém mnoÏství to-
hoto smûsného odpadu.

Tabulka 7, zdroj: v˘sledky VaV/720/2/00: Ukazatele podílu domovního a domovnímu odpadu
podobného odpadu.

Postup uÏití ukazatelÛ v tabulce 7 v praxi je uveden na následujícím pfiíkladu. 
Mûrné mnoÏství domovního odpadu v dané lokalitû napfi. venkovského typu bylo stanoveno na
3,8 kg na obyvatele a t˘den. MnoÏství domovnímu odpadu podobného odpadu pak pfiedstavuje
1-1,6 kg na obyvatele a t˘den (neboÈ 3,8 kg na obyvatele a t˘den pfiedstavuje 70-80 % celkové
produkce). V souhrnu pak "domovní a jemu podobn˘ odpad" tvofií 4,8–5,4 kg na obyvatele
a t˘den, respektive 250–280 kg na obyvatele a rok. 
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Mûrné mnoÏství odpadu
kg/obyvatele a t˘den  kg/obyv. a rok

Typ zástavby prÛmûr  maximální  minimální  prÛmûr
hodnota  hodnota

sídli‰tní zástavba velk˘ch mûst  3,0  3,9  1,4  156

sídli‰tní zástavba men‰ích mûst  2,5  3,2  2,3  130

smí‰ená zástavba mûst   3,0  3,4  2,5  156

vesnická zástavba   3,8  4,7  3,0  198

Ukazatel Typ zástavby
Mûstská zástavba  Venkovská zástavba

Podíl domovního odpadu na celkové
produkci domovního a jemu podobného
odpadu (% hmotnostní)  40–50  70–80

Podíl domovnímu podobného odpadu na
celkové produkci domovního a jemu
podobného odpadu (% hmotnostní)   50–60  20–30



49

4.5.1.3 Skladba domovního odpadu

Obdobnû jako v pfiípadû stanovení mnoÏství domovního odpadu v obci lze provést kvalifikovan˘
odhad skladby domovního odpadu na základû ukazatelÛ uveden˘ch v následujících tabulkách 8 a 9. 
Znalost skladby domovního odpadu je dÛleÏitá pro rozhodování obcí o zpÛsobech separace pfie-
dev‰ím vyuÏiteln˘ch sloÏek odpadÛ a o zpÛsobech nakládání se smûsn˘m (zbytkov˘m) odpa-
dem. Údaje poskytují obcím informace o skuteãné a moÏné v˘tûÏnosti tûchto vyuÏiteln˘ch
sloÏek.

Tabulka 8, zdroj: v˘sledky VaV/720/2/00: Ukazatele skladby domovního odpadu (% hmotnostní);
vãetnû zohlednûní oddûlenû sebran˘ch vyuÏiteln˘ch sloÏek. 

Podíl látkov˘ch skupin v odpadu

Látková skupina  (% hmotnostní), prÛmûrné hodnoty

sídli‰tní  sídli‰tní smí‰ená   vesnická zástavba
zástavba   zástavba  zástavba mûst 

velk˘ch mûst   men‰ích mûst

papír, lepenka   22,7   22,2   25,6   7,6

plasty  13,8  16,8  18,0  9,0

sklo  8,7  6,7  7,6  8,9

kovy  3,4 3,0  3,1  4,5

bioodpad  18,2  19,6  17,3  6,3

textil  5,6  6,6  5,1  2,2

minerální odpad  1,9  0,8  2,3  4,0

nebezpeãn˘ odpad  0,5  1,1  0,4  0,5

spaliteln˘ odpad  12,4  6,7  7,0  6,2

zbytek 20-40 mm  3,1  8,4  5,4  5,0

frakce 8-20 mm  6,6  5,1  3,8  8,9

frakce men‰í 8 mm  3,1  3,0  4,4  36,9

Celkem  100,0  100,0  100,0  100,0



Tabulka 9, zdroj: VaV/720/2/00: Ukazatele skladby domovního odpadu (kg/obyvatele a rok);
vãetnû zohlednûní oddûlenû sebran˘ch vyuÏiteln˘ch sloÏek. 

Charakteristika nûkter˘ch látkov˘ch skupin v tabulkách 8 a 9:
• minerální odpad tvofií zbytky keramiky a kameny;
• nebezpeãn˘ odpad pfiedstavují zbytky nátûrov˘ch hmot a domácí chemie, léky, galvanické

ãlánky a baterie;
• spaliteln˘ odpad tvofií pfieváÏnû pouÏité hygienické potfieby (pleny), dále pryÏ, kÛÏe, korek,

dfievo;
• zbytek ve frakci 20-40 mm a frakce 8-20 mm pfiedstavují pfieváÏnû spalitelné odpady, ne-

jedná se vÏdy o biologicky rozloÏitelné odpady, neboÈ zejména ve frakci 20-40 mm je v˘-
znamn˘ podíl drobn˘ch plastov˘ch obalÛ; ve vesnické zástavbû je nezanedbateln˘ podíl
zbytkÛ uhlí a popela;

• frakce men‰í neÏ 8 mm tvofií pfieváÏnû minerální látky; pfiedev‰ím ve vesnické zástavbû je
znaãn˘ podíl popela.  
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Podíl látkov˘ch skupin v odpadu

Látková skupina  (kg/obyvatele a rok), prÛmûrné hodnoty

sídli‰tní sídli‰tní  smí‰ená vesnická zástavba
zástavba  zástavba  zástavba mûst

velk˘ch mûst men‰ích mûst

papír, lepenka  35  29  40  15

plasty  22  22  28  18

sklo  14  9  12  18

kovy  5  4  5  9

bioodpad  28 25  27  12

textil  9  8  8  4

minerální odpad  3  1  3,5  8

nebezpeãn˘ odpad  1  1  0,5  1

spaliteln˘ odpad  19  9  11  12

zbytek 20-40 mm  5  11  8  10

frakce   8-20 mm  10  7 6  18

frakce men‰í 8 mm  5  4  7  73

Celkem  156  130  156  198
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4.5.2 Objemn˘ odpad

Objemn˘m odpadem v rámci uveden˘ch standardÛ komunálního odpadu se rozumí objemn˘
odpad z domácností, tj. domovní odpad, kter˘ sv˘m charakterem (vût‰inou rozmûrem a hmot-
ností) nevyhovuje bûÏnému pravidelnému svozu domovního odpadu. Patfií sem jak smûsn˘ (zbyt-
kov˘) objemn˘ odpad, kter˘ je evidován samostatnû (kat. ã. 20 03 07), tak oddûlenû sbíran˘
objemn˘ odpad (napfi. chladniãky z domácností, baterie a akumulátory, televizory, poãítaãe,
pneumatiky, jin˘ kovov˘ odpad, nábytek a jiná zafiízení domácností).       
Ukazatele mûrného mnoÏství a skladby objemného odpadu jsou uvedeny v tabulce 10. Ukaza-
tele vyjadfiují celkové mnoÏství objemného odpadu oddûlenû sebraného obcemi, a to jak pro-
stfiednictvím sbûrn˘ch dvorÛ, tak mobilním sbûrem. Z ukazatelÛ nejsou vyjmuty oddûlenû
sebrané druhy nebezpeãného odpadu (tj. nebezpeãné sloÏky komunálního odpadu). Naopak
do ukazatelÛ nebyl zapoãítán zpûtn˘ odbûr vybran˘ch v˘robkÛ prostfiednictvím obchodní a ser-
visní sítû.  

Tabulka 10, zdroj: VaV/720/2/00: MnoÏství a skladba oddûlenû sebraného objemného a nebez-
peãného odpadu.

Druh odpadu  MnoÏství a podíl sebraného druhu odpadu

mûstská zástavba  venkovská zástavba

kg/obyv.  kg/obyv. %  kg/obyv.  kg/obyv.  % 
a t˘den  a rok  hmotn.  a t˘den  a rok  hmotn.

pneumatiky  0,02  1,0  1,8  0,05  2,4  5,4

obalov˘ odpad  0,05  2,5  4,6  0,02  1,0  2,3

v tom: papír/lepenka  0,03  1,4  -   0,005  0,2  -

Sklo   0,017   1,0  -  0,01  0,5  -

PET   0,003   0,1   -   0,005   0,3  -

elektro‰rot   0,03   2,0  3,8   0,06  3,1  7,0

v tom: baterie   0,01  0,7 -    0,02  0,9 -

chladniãky   0,01  0,7  -   0,02  1,0 -

televizory  0,01  0,6 -  0,02  1,2 -

ostatní nebezpeãn˘ odpad  0,01  0,6  1,1  0,01 0,6  1,4

kovov˘ odpad  0,26  13,4  24,7  0,20  10,3  23,3

minerální odpad (suÈ)  0,33  17,2  31,7  0,18  9,6  21,7

ostatní objemn˘ odpad  0,34  17,5  32,3  0,33  17,2  38,9

Celkem objemn˘ odpad   1,04   54,2   100,0   0,85   44,2   100,0

Z toho nebezpeãn˘ odpad   0,04   2,4  4,4  0,07  3,5   7,9



4.5.3 VyuÏitelné sloÏky

Za vyuÏitelné sloÏky v rámci standardních ukazatelÛ jsou povaÏovány oddûlenû sbírané druhy
domovního odpadu, které obsahují v˘znamn˘ podíl obalového odpadu (papír, plasty, sklo).
Z hlediska posouzení moÏností odbytu vyuÏiteln˘ch sloÏek jsou dÛleÏité informace o sloÏení jiÏ
oddûlenû sebran˘ch sloÏek. Jedná se zejména o podíly hodnotovû v˘znamn˘ch druhotn˘ch su-
rovin, ale i podíly neÏádoucích pfiímûsí. Ukazatele skladby oddûlenû sebran˘ch vyuÏiteln˘ch
sloÏek jsou obsaÏeny v tabulkách 11 (papír/lepenka) a 12 (plasty).  

Tabulka 11, zdroj: VaV/720/2/00: Skladba papíru oddûlenû sebraného z domovního odpadu.          

Tabulka 12, zdroj: VaV/720/2/00: Skladba plastÛ oddûlenû sebran˘ch z domovního odpadu          
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Druh papíru Podíl v sebrané sloÏce (% hmotnostní)

mûstská zástavba  venkovská zástavba

prÛmûr  min.  max.  prÛmûr  min.  max.

papírové obaly  20,7  11,2  36,4  24,0  22,0  25,7

v tom: karton/lepenka  14,3  5,4  30,9  10,7  9,8  11,5

Nápojové kartony  0,8  0,0  2,7  2,9  2,3  3,4

jiné obaly  5,6  2,6 9,8  10,4 9,9  10,8

tiskoviny  65,1  46,8 83,8  44,3  42,8  46,0

jin˘ papír  11,4  4,7  16,4  15,5  16,9  14,3

pfiímûsi  2,8  0,3  15,1  16,2  15,1  17,1

v tom: spaliteln˘ odpad  2,3  0,3  10,4  14,5  12,5  16,2

minerální odpad  0,5  0,0  4,7  1,7  2,6  0,9

Druh plastÛ  Podíl v sebrané sloÏce (% hmotnostní)

mûstská zástavba  venkovská zástavba

prÛmûr  min  max  prÛmûr  min  max

plastové obaly  83,8  74,7  92,4  78,9  76,3  81,8

v tom: PET bílé  29,1  20,6  40,1  23,9  21,4  26,1

PET barevné  36,6  26,9  46,7  32,4  26,8  37,8

fólie  4,5  1,0  8,0  7,0  4,4  8,5

PVC   0,6  0,2  0,9  0,7  0,3  1,0

ostatní  13,0  4,4 20,3  14,9  10,1  17,7
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4.5.4 Nebezpeãné sloÏky

Nebezpeãné sloÏky komunálního odpadu tvofií nebezpeãné druhy odpadÛ obsaÏené jednak v do-
movním odpadu a jednak v objemném odpadu. MnoÏství nebezpeãn˘ch sloÏek v domovním od-
padu uvádí tabulky 8 a 9 (Ukazatele skladby domovního odpadu). Mûrné mnoÏství tohoto tzv.
drobného nebezpeãného odpadu tvofií 0,5–1,0 kg na obyvatele a rok, tj. 0,4–1,1 % hmotnostních
z celkového v˘skytu domovního odpadu. Nebezpeãn˘ odpad zde pfiedstavují zbytky nátûro-
v˘ch hmot a domácí chemie, léky, galvanické ãlánky a baterie.
Mûrné mnoÏství tohoto odpadu tvofií 2,4–3,5 kg na obyvatele a rok, tj. 3,5–4,4 % hmotnostních
z celkového mnoÏství oddûlenû sebraného objemného odpadu. Nebezpeãn˘ odpad zde pfied-
stavují chladniãky, baterie, minerální oleje, zbytky nátûrov˘ch hmot vãetnû obalÛ.

4.5.5 Biologicky rozloÏiteln˘ odpad

Ukazatele mnoÏství a skladby biologicky rozloÏiteln˘ch komunálních odpadÛ jsou dÛleÏité pfie-
dev‰ím v souvislosti s ustanoveními zákona o odpadech, která se vztahují na omezování mnoÏ-
ství biologicky rozloÏitelného podílu ve smûsném komunálním odpadu ukládaném na skládky. 
V rámci Katalogu odpadÛ jsou za biologicky rozloÏitelné komunální odpady (BRKO) povaÏo-
vány následující druhy:

• 20 01 01 papír a lepenka;
• 20 01 08 biologicky rozloÏiteln˘ odpad z kuchyní a stravoven;
• 20 01 10 odûvy;
• 20 01 11 textilní materiály;
• 20 01 38 dfievo neuvedené pod ãíslem 20 01 37;
• 20 02 01 biologicky rozloÏiteln˘ odpad (ze zahrad a parkÛ);
• 20 03 01 smûsn˘ komunální odpad;
• 20 03 02 odpad z trÏi‰È;
• 20 03 07 objemn˘ odpad.

Obsah biologicky rozloÏitelné sloÏky u jednotliv˘ch vymezen˘ch druhÛ je rozdíln˘. Za plnû bi-
ologicky rozloÏitelné jsou povaÏovány následující druhy:

• papír a lepenka;
• biologicky rozloÏiteln˘ odpad z kuchyní a stravoven;
• dfievo (neuvedené pod ãíslem 20 01 37);
• biologicky rozloÏiteln˘ odpad ze zahrad a parkÛ.

jiné plasty  13,4  5,8  21,2  17,5  14,6  20,4

v tom: fólie  5,8  1,8  11,4  8,7  5,9  13,2

PVC  1,9  0,0  5,8  2,6  0,0  3,8

ostatní  5,7  4,0  9,7  6,2  4,3  8,1

pfiímûsi  2,8  1,3  4,1  3,6  2,5  4,1

v tom: spaliteln˘ odpad  2,2  0,9  3,7  1,9  1,0  3,3

minerální odpad  0,6  0,0  1,8  1,7  0,7  3,1



Ostatní druhy BRKO obsahují jen ãásteãné podíly biologicky rozloÏitelné sloÏky. Z hlediska
hmotnostních podílÛ jednotliv˘ch druhÛ komunálního odpadu je v˘znamné urãení biologicky
rozloÏitelného obsahu u smûsného komunálního odpadu (domovního a jemu podobného od-
padu) a u objemného odpadu. 
Ukazatele biologicky rozloÏitelného obsahu v hmotnostnû v˘znamn˘ch druzích smûsného ko-
munálního odpadu jsou uvedeny v tabulkách 13, 14 (domovní a jemu podobn˘ odpad) a 15 (ob-
jemn˘ odpad). Ukazatele domovního a jemu podobného odpadu se vztahují k celkové produkci
tohoto odpadu, tzn. vãetnû mnoÏství oddûlenû sbíraného papíru.
Pro ostatní druhy (odûvy, textilní materiály, odpad z trÏi‰È) nejsou podíly biologicky rozloÏitel-
ného obsahu stanoveny. Odhaduje se, Ïe podíl biologicky rozloÏitelné sloÏky u oddûlenû sebra-
n˘ch odûvÛ, textilních materiálÛ a odpadÛ z trÏi‰È ãiní 75 % hmotnosti. 

Tabulka 13, zdroj: VaV/720/2/00: Podíly biologicky rozloÏitelného obsahu v domovním odpadu.
BRO = biologicky rozloÏiteln˘ obsah, DO = domovní odpad.
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Látková skupina  Sídli‰tní zástavba velk˘ch mûst  Sídli‰tní zástavba men‰ích mûst

podíl  biologicky  podíl   podíl   biologicky   podíl 
látk. sk.  rozloÏiteln˘  BRO v DO  látk. sk.   rozloÏiteln˘  BRO v DO
v DO  obsah  v DO  obsah

(% hm.)  (% hm.)  (% hm.)  (% hm.)  (% hm.)  (% hm.)

papír, lepenka  22,7  100  22,7  22,2  100  22,2

plasty  13,8  0  0  16,8  0  0

sklo  8,7  0  0  6,7  0  0

kovy  3,4  0  0  3,0  0  0

bioodpad  18,2  100  18,2  19,6   100  19,6

textil  5,6  50  2,8  6,6  50  3,3

minerální odpad  1,9  0  0  0,8  0  0

nebezpeã. odpad  0,5  0  0  1,1  0  0

spaliteln˘ odpad  12,4  60  7,4  6,7  60  4,0

zbytek 20-40mm  3,1  85  2,6  8,4  85  7,1

frakce 8-20 mm  6,6  85  5,6  5,1  85  4,3

frakce do 8 mm  3,1  80  2,5  3,0  80  2,4

Celkem  100,0  -  61,8  100,0 -   62,9
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Tabulka 14, zdroj: VaV/720/2/00: Podíl biologicky rozloÏitelného obsahu v domovním odpadu.
BRO = biologicky rozloÏiteln˘ obsah, DO = domovní odpad.

Látková skupina  Smí‰ená zástavba mûst  Vesnická zástavba

podíl  biologicky  podíl   podíl   biologicky   podíl 
látk. sk.  rozloÏiteln˘  BRO v DO  látk. sk.   rozloÏiteln˘  BRO v DO
v DO  obsah  v DO  obsah

(% hm.)  (% hm.)  (% hm.)  (% hm.)  (% hm.)  (% hm.)

papír, lepenka  25,6  100  25,6  7,6  100  7,6

plasty  18,0  0  0  9,0  0  0

sklo  7,6  0  0  8,9  0  0

kovy  3,1  0  0  4,5  0  0

bioodpad  17,3  100  17,3  6,3  100   6,3

textil  5,1  50  2,6  2,2  50  1,1

minerální odpad  2,3  0  0  4,0  0  0

nebezpeã. odpad  0,4  0  0  0,5  0  0

spaliteln˘ odpad  7,0  60  4,2  6,2  60  3,7

zbytek 20-40mm  5,4  80  4,3  5,0  50  2,5

frakce 8-20 mm  3,8  80  3,0  8,9  50  4,5

frakce do 8 mm  4,4 60  2,6  36,9  40  14,8

Celkem  100,0  -    59,6 100,0 -   40,5



Tabulka 15, zdroj: VaV/720/2/00: Podíl biologicky rozloÏitelného obsahu v objemném odpadu.
BRO = biologicky rozloÏiteln˘ obsah, OO =objemn˘ odpad.

Ukazatele podílu biologicky rozloÏitelného obsahu v objemném odpadu se vztahují k celkové
produkci objemného odpadu, tzn. vãetnû mnoÏství oddûlenû sbíran˘ch vyuÏiteln˘ch a nebez-
peãn˘ch sloÏek. Na skládky je pak vût‰inou ukládán smûsn˘ (zbytkov˘) objemn˘ odpad. Jedná
se o ostatní objemn˘ odpad a minerální odpad v podobû stavební suti z drobn˘ch adaptací obyt-
n˘ch objektÛ. V tomto pfiípadû pak podíl biologicky rozloÏitelného obsahu bude ãinit 30 %
v mûstské zástavbû a 38 % ve venkovské zástavbû.  

56

Druh odpadu MnoÏství a podíl sebraného druhu odpadu

mûstská zástavba venkovská zástavba

podíl  biologicky  podíl  podíl  biologicky  podíl 
v objemném  rozloÏiteln˘   BRO   v objemném   rozloÏiteln˘ BRO 

odpadu  obsah v OO   odpadu  obsah v OO
(% hm.)  (% hm.)  (% hm.)  (% hm.)  (% hm.) (% hm.)

pneumatiky  1,8  0  0  5,4  0  0

obalov˘ odpad

v tom: papír/lepenka  2,6  100  2,6  0,5  100  0,5

sklo  1,8  0  0  1,1  0  0

PET  0,2  0  0  0,7  0  0

elektro‰rot

v tom: baterie  1,3  0  0  2,0  0  0

chladniãky  1,3  0  0  2,3 0  0

televizory  1,2  0  0  2,7  0  0

ostatní nebezp. odpad  1,1 0  0  1,4  0  0

kovov˘ odpad  24,7  0  0  23,3  0  0

minerální odpad (suÈ)  31,7  0  0  21,7  0 0

ostatní objemn˘ odpad  32,3  60  19,4  38,9  60 23,5

Celkem   100,0 -    22,0  100,0  -  24,0
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4.6 Odhad v˘voje produkce a sloÏení komunálních odpadÛ v podmínkách âR

Odhad v˘voje mûrného mnoÏství komunálních odpadÛ do roku 2010 uveden˘ v tabulce 16 vy-
chází z pfiedpokladu, Ïe produkce bûÏného odpadu z domácností ve mûstech se bude nadále
zvy‰ovat a v roce 2010 dosáhne pfiibliÏnû 4 kg na obyvatele a t˘den. Naopak na venkovû dojde
(vlivem relativnû nasycené spotfieby obyvatel) k postupnému poklesu produkce odpadu z do-
mácností z 5 kg na obyvatele a t˘den v roce 1995 na 3 kg na obyvatele a t˘den v roce 2010.
Odpad podobn˘ domovnímu (Ïivnostensk˘ odpad) ve mûstech zaznamená do roku 2010 urãit˘
pokles, na venkovû mírn˘ nárÛst. Vzhledem k rychlej‰í obnovû zafiízení domácností a k po-
stupnému roz‰ífiení zpûtného odbûru vybran˘ch v˘robkÛ povinn˘mi osobami se bude zvy‰ovat
produkce (oddûlen˘ sbûr) objemného odpadu, která v roce 2010 dosáhne 75-90 kg na obyvatele
a rok (tj. nárÛst o 20 kg ve mûstech a o 37 kg na venkovû).
MnoÏství odpadu z údrÏby zahrad a parkÛ a odpadu z ãi‰tûní vefiejn˘ch prostranství se bude
mírnû zvy‰ovat. Celkové mnoÏství komunálního odpadu by se mûlo do roku 2010 zv˘‰it na
470 kg na obyvatele a rok ve mûstech a na 360 kg na obyvatele a rok na venkovû.

Tabulka 16, zdroj: VaV/720/2/00: Odhad v˘voje mûrného mnoÏství komunálních odpadÛ v âR
do roku 2010.

Skupina odpadu  Mûrné mnoÏství odpadu (kg/obyvatele za rok)

r. 1995  r. 2002  r. 2010

Zástavba mûstského typu (pfieváÏnû vytápûná centrálnû)

domovní odpad (odpad z domácností)  130 160  200

domovnímu odpadu podobn˘ odpad (Ïivn. odpad)  90  195  150

objemn˘ odpad  9  55  75

odpad ze zahrad a parkÛ  24  29  35

odpad z ãi‰tûní vefiejn˘ch prostranství  12  8  10

komunální odpad celkem  265  447  470

Zástavba venkovského typu (pfieváÏnû vytápûná lokálnû tuh˘mi palivy)

domovní odpad (odpad z domácností)  260  200  160

domovnímu odpadu podobn˘ odpad (Ïivn. odpad)  30  70  80

objemn˘ odpad  16  53  90

odpad ze zahrad a parkÛ  14  19  20

odpad z ãi‰tûní vefiejn˘ch prostranství  4  5  10

komunální odpad celkem  324  347  360



Tabulka 17, zdroj: VaV/720/2/00: Odhad v˘voje skladby komunálních odpadÛ do roku 2010 –
mûstská zástavba.
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Zástavba mûstského typu  Podíl látkové skupiny (% hmotnostní)

(pfieváÏnû vytápûná centrálnû) r. 1995  r. 2002 r. 2010

domovní a jemu podobn˘ odpad  100  100  100

v tom: papír a lepenka  17  23  25

plasty 9  16  16

sklo  10  8  8

kovy  4  3  3

bioodpad  14  18  18

textil  4  6  8

minerální odpad  3  2  2

nebezpeãn˘ odpad  1  1  1

spaliteln˘ odpad  1  9  9

jemn˘ podíl  37  14  10

objemn˘ odpad  100  100  100

v tom: obalov˘ odpad  10  6  6

elektro‰rot  2  4  6

pneumatiky  3  2  2

nebezpeãn˘ odpad 1  2  2

kovov˘ odpad  6  13  15

minerální odpad  40  2  5

ostatní odpad (spaliteln˘)  38  71  64

odpad ze zahrad a parkÛ  100  100  100

z toho: biologicky rozloÏiteln˘ odpad  60  48  50

odpad z ãi‰tûní vefiejn˘ch prostranství  100  100  100

z toho: spaliteln˘ odpad  20  25  25
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Tabulka 18, zdroj: VaV/720/2/00: Odhad v˘voje skladby komunálních odpadÛ do roku 2010 –
venkovská zástavba.

Zástavba mûstského typu  Podíl látkové skupiny (% hmotnostní)

(pfieváÏnû vytápûná tuh˘mi palivy) r. 1995  r. 2002 r. 2010

domovní a jemu podobn˘ odpad  100  100  100

v tom: papír a lepenka  7  8  10

plasty  6  9  12

sklo  6  9  9

kovy  4  4,5  4,5

bioodpad  6  6  6

textil  2  2  2

minerální odpad  2  4  4

nebezpeãn˘ odpad  0,5  0,5  0,5

spaliteln˘ odpad  0,5  6  8

jemn˘ podíl  66  51  44

objemn˘ odpad  100  100  100

v tom: obalov˘ odpad  5  2  2

elektro‰rot  3  6  6

pneumatiky  2  4  3

nebezpeãn˘ odpad  1  2  1

kovov˘ odpad  6  7  7

minerální odpad  20  13  20

ostatní odpad (spaliteln˘)  63  66  61

odpad ze zahrad a parkÛ  100  100  100

z toho: biologicky rozloÏiteln˘ odpad  80  60  60

odpad z ãi‰tûní vefiejn˘ch prostranství  100  100  100

z toho: spaliteln˘ odpad  70  60  50



Odhad v˘voje skladby komunálních odpadÛ do roku 2010 vychází z pfiedpokladu, Ïe v odpadu
produkovaném v domácnostech a jemu podobném se bude nadále zvy‰ovat podíl papíru a le-
penky, plastÛ, textilu a spalitelného odpadu. Ostatní látkové skupiny budou stagnovat, nebo
dojde ke sníÏení jejich podílu (jemné frakce). Ohlednû venkovské zástavby se uvaÏuje, Ïe se
bude podíl jemné frakce sniÏovat v dÛsledku opûtovného postupného odklonu vytápûní domác-
ností tuh˘mi palivy, coÏ je v‰ak diskutabilní.
V objemném odpadu se bude zvy‰ovat pfiedev‰ím podíl elektro‰rotu a kovového odpadu, a to
v dÛsledku roz‰ifiování oddûleného sbûru elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení z domácností.
Stále vysok˘ podíl bude pfiedstavovat smûsn˘ (spaliteln˘) objemn˘ odpad, kter˘ tvofií zejména
podlahoviny a nábytek.
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5.1 Vymezení pojmu nebezpeãn˘ odpad

Nebezpeãn˘ odpad je odpad uveden˘ v Seznamu nebezpeãn˘ch odpadÛ, kter˘ je pfiílohou vy-
hlá‰ky 381/2001 Sb. (Katalog odpadÛ) a jak˘koliv jin˘ odpad vykazující jednu nebo více ne-
bezpeãn˘ch vlastností uveden˘ch v pfiíloze ã. 2 k zákonu ã. 185/2001 Sb. o odpadech a o zmûnû
nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ. 
Zákon o odpadech (§ 6 odst. 1) stanoví, Ïe pÛvodce nebo oprávnûná osoba jsou povinni zafiadit
odpad jako nebezpeãn˘ vÏdy, kdyÏ je odpad:
a) uveden v Seznamu nebezpeãn˘ch odpadÛ ve vyhlá‰ce 381/2001 Sb., nebo
b) smí‰en nebo zneãi‰tûn nûkterou ze sloÏek uveden˘ch v Seznamu sloÏek, které ãiní odpad ne-
bezpeãn˘m (pfiíloha ã. 5 k zákonu o odpadech), nebo
c) smí‰en nebo zneãi‰tûn nûkter˘m z odpadÛ uveden˘ch v Seznamu nebezpeãn˘ch odpadÛ ve
vyhlá‰ce 381/2001 Sb.
âeská inspekce Ïivotního prostfiedí mÛÏe uloÏit pokutu do v˘‰e 50 mil. Kã fyzické osobû opráv-
nûné k podnikání nebo právnické osobû, která zafiadí odpad uveden˘ v § 6 odst. 1 písm. a), b)
nebo c) jako odpad ostatní nebo nakládá s tímto odpadem jako s odpadem ostatním, aniÏ by
mûla osvûdãení od povûfiené osoby podle § 9, Ïe odpad nemá nebezpeãné vlastnosti. Pokuty
uloÏené inspekcí jsou z 50 % pfiíjmem obce, na jejímÏ katastrálním území do‰lo k poru‰ení práv-
ních pfiedpisÛ, a z 50 % pfiíjmem Státního fondu Ïivotního prostfiedí.
Má-li odpad jednu nebo více nebezpeãn˘ch vlastností uveden˘ch v pfiíloze ã. 2 k tomuto zá-
konu, jsou pÛvodce a oprávnûná osoba, která s odpadem nakládá, povinni zafiadit tento odpad
jako nebezpeãn˘ a nakládat s ním jako s nebezpeãn˘m, i kdyÏ nesplÀuje podmínky uvedené
v odstavci 1 § 6 zákona.
Pokud kontaminovan˘ odpad nemá v Katalogu odpadÛ tzv. zrcadlovou poloÏku, pfiifiazuje se
mu odpovídající katalogové ãíslo bez oznaãení hvûzdiãkou a kategorie se uvádí jako „O/N“
(blíÏe viz kapitola 1).

5.2 Hodnocení nebezpeãn˘ch vlastností

Nebezpeãné vlastnosti odpadÛ H1-H3B a H12-H14 hodnotí osoby povûfiené ministerstvem
Ïivotního prostfiedí, ostatní nebezpeãné vlastnosti hodnotí osoby povûfiené ministerstvem
zdravotnictví. Povûfiení se udûluje na dobu urãitou; nejv˘‰e na 5 let. Seznam povûfien˘ch osob
lze nalézt na adrese   nebo http://ceho.vuv.cz. Zjistí-li povûfiená osoba, Ïe odpad Ïádnou nebez-
peãnou vlastnost nemá, vydá Ïadateli "osvûdãení o vylouãení nebezpeãn˘ch vlastností odpadu"
(viz také vyhlá‰ka 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpeãn˘ch vlastností odpadÛ). V opaãném pfií-
padû povûfiená osoba písemnû a s odÛvodnûním sdûlí Ïadateli, Ïe odpad má jednu nebo více ne-



bezpeãn˘ch vlastností. Kopii Osvûdãení nebo Sdûlení za‰le pÛvodce nebo oprávnûná osoba ne-
prodlenû âeské inspekci Ïivotního prostfiedí a krajskému úfiadu pfiíslu‰nému podle místa naklá-
dání s odpadem. Osvûdãení nezbavuje pÛvodce odpadu a oprávnûnou osobu povinnosti nakládat
s odpadem tak, aby nedo‰lo k po‰kození Ïivotního prostfiedí, ani odpovûdnosti za ‰kody zpÛso-
bené nevhodn˘m nakládáním s odpadem. Na vydávání Osvûdãení a Sdûlení se nevztahuje správní
fiád. V Osvûdãení vymezí povûfiená osoba vÏdy druh a pÛvod odpadu, na kter˘ se Osvûdãení vzta-
huje, uvede vyhodnocení nebezpeãn˘ch vlastností odpadu a stanoví podmínky a dobu platnosti
Osvûdãení (tato doba nesmí b˘t del‰í neÏ 4 roky). Osvûdãení pozb˘vá platnosti okamÏitû, kdyÏ
u pÛvodce nebo oprávnûné osoby dojde ke zmûnû technologie nebo vstupní suroviny, která ovlivní
sloÏení odpadu nebo jeho vlastnosti. Inspekce nebo krajsk˘ úfiad pfiíslu‰n˘ podle místa nakládání
s odpadem mohou pozastavit platnost Osvûdãení vydaného povûfienou osobou na dobu nejv˘‰e
60 dnÛ, vzniknou-li pochybnosti o dodrÏení správn˘ch metod nebo postupu stanoven˘ch pro hod-
nocení nebezpeãn˘ch vlastností odpadu nebo zpÛsobu a ãetnosti kontrol nebezpeãn˘ch vlastností
nebo vzniknou-li pochybnosti o v˘sledku hodnocení nebezpeãn˘ch vlastností odpadu. Odvolání
proti rozhodnutí o pozastavení platnosti Osvûdãení nemá odkladn˘ úãinek.
Inspekce nebo krajsk˘ úfiad pfiíslu‰n˘ podle místa nakládání s odpadem mohou odejmout osvûd-
ãení, jestliÏe nebyly dodrÏeny metody nebo postup stanoven˘ pro hodnocení nebezpeãn˘ch
vlastností odpadu nebo nebezpeãné vlastnosti nebyly vyhodnoceny správnû. Odvolání proti roz-
hodnutí o odejmutí osvûdãení nemá odkladn˘ úãinek. Povûfiená osoba nesmí vydat osvûdãení pro
odpad, za kter˘ odpovídá jako pÛvodce nebo oprávnûná osoba, a nesmí hodnotit nebezpeãné
vlastnosti, k jejichÏ hodnocení nebyla povûfiena.
Pokud pÛvodce nebo oprávnûná osoba osvûdãením o vylouãení nebezpeãn˘ch vlastností od-
padu prokáÏou, Ïe odpad uveden˘ v odstavci 1 písm. b) nebo c) nemá Ïádnou z nebezpeãn˘ch
vlastností, nejsou povinni dodrÏovat reÏim stanoven˘ pro nebezpeãné odpady, jsou v‰ak povinni
ovûfiovat, zda odpad tyto nebezpeãné vlastnosti nemá. ZpÛsob a ãetnost ovûfiování stanoví po-
vûfiená osoba v osvûdãení o vylouãení nebezpeãn˘ch vlastností odpadu.
Problematick˘m aspektem hodnocení nebezpeãn˘ch vlastností je zejména odbûr vzorkÛ. Ten
mÛÏe provádût fyzická osoba, která absolvovala ‰kolení dle § 5, odst. 4 vyhl. 376/2001. Pro
praxi lze doporuãit, aby odbûr vzorkÛ provádûla pokud moÏno laboratofi akreditovaná k pfií-
slu‰n˘m anal˘zám, protoÏe odbûr vzorkÛ pÛvodcem odpadÛ nemusí b˘t vÏdy zárukou správného
provedení. Pomineme-li moÏnou zainteresovanost na v˘sledku stanovení nebezpeãn˘ch vlast-
ností (aÈ uÏ pozitivním, nebo negativním), pro odbûr vzorkÛ je zapotfiebí urãit˘ch zku‰eností,
které lze nab˘t nejlépe vût‰ím poãtem proveden˘ch odbûrÛ rÛzn˘ch druhÛ odpadÛ, coÏ je pfied-
poklad, kter˘ zástupce pÛvodce odpadu nemusí splÀovat.
Nûkteré smûsné druhy odpadÛ mohou znamenat zvlá‰È velk˘ problém pfii posuzování, zda mohou
mít nebezpeãné vlastnosti, protoÏe prakticky neumoÏÀují provést reprezentativní odbûr vzorkÛ
(viz téÏ pfiíloha 5 Metodického pokynu MÎP „Vzorkování odpadÛ“). Mezi tyto druhy odpadÛ
by mohly patfiit zejména:

• 15 01 06 smûsné obaly;
• 17 01 07 smûsi nebo oddûlené frakce betonu, cihel, ta‰ek a keramick˘ch v˘robkÛ neuve-

dené pod ãíslem 17 01 06;
• 17 04 07 smûsné kovy;
• 17 09 04 smûsné stavební a demoliãní odpady neuvedené pod ãísly 17 09 01, 17 09 02

a 17 09 03;
• 20 03 01 smûsn˘ komunální odpad.

Podle § 6 odst. 3 zákona o odpadech se obsah nebezpeãn˘ch látek ve smûsn˘ch komunálních
odpadech nehodnotí a tento odpad se nezafiazuje mezi nebezpeãné, i kdyÏ splÀuje nûkterou
z podmínek uveden˘ch v odstavci § 6 odst. 1 zákona o odpadech. PÛvodce a oprávnûná osoba
nejsou povinni s ním nakládat jako s nebezpeãn˘m.
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5.3 Produkce nebezpeãného odpadu

Tabulka 19 udává produkci nebezpeãn˘ch odpadÛ v letech 2002 aÏ 2005 podle zji‰tûní âSÚ. Cel-
ková produkce nebezpeãn˘ch odpadÛ zÛstává pfiibliÏnû stejná. Nejvût‰í podíl zaujímá prÛmy-
slov˘ odpad (zejména zpracování kovÛ a chemick˘ prÛmysl) a odpady z fyzikálnû chemick˘ch
úprav odpadÛ. 

Tabulka 19, zdroj: âSÚ: Produkce nebezpeãn˘ch odpadÛ podle vybran˘ch podskupin Katalogu
odpadÛ, 2002–2005.



5.4 Nakládání s nebezpeãn˘mi odpady

Cílem nakládání s nebezpeãn˘mi odpady by mûla b˘t pfiedev‰ím regenerace nebo získání dru-
hotn˘ch surovin nebo energetické vyuÏití tûchto odpadÛ a zároveÀ sníÏení nebezpeãn˘ch vlast-
ností nebo objemu odpadu. Úprava nebezpeãn˘ch odpadÛ by se mûla provádût na v‰ech stupních
nakládání s odpady, poãínaje místem vzniku. Nûkteré regenerace prÛmyslov˘ch nebezpeãn˘ch
odpadÛ je moÏné provést pfiímo u v˘robce a není potfieba nebezpeãn˘ odpad pfiedávat k dal‰ímu
zpracování. K úpravû nebezpeãn˘ch odpadÛ se pouÏívají rÛzné metody:

• Fyzikální – magnetické tfiídûní s cílem získat druhotné suroviny, filtrace, odstfieìování, ex-
trakce. Objem nebezpeãn˘ch odpadÛ b˘vá zmen‰ován mletím a lisováním. Voda b˘vá z od-
padu odstraÀována filtrací, odstfieìováním, su‰ením, vymrazováním nebo membránov˘mi
procesy.

• Chemické procesy – neutralizace, oxidaãnû-redukãní metody.
• Biologické metody – aerobní a anaerobní metody detoxikace s pfiídavkem speciálních mik-

roorganismÛ.

Vût‰inu nebezpeãn˘ch odpadÛ obsahujících organické látky je moÏno odstraÀovat téÏ spalová-
ním ve speciálních spalovacích zafiízeních. Úãinnost rozkladu tûchto odpadÛ závisí na teplotû
a dobû zdrÏení ve spalovacím prostoru.
Na skládky je moÏno nebezpeãné odpady ukládat upravené a pouze v tuhém stavu. Cílem úpravy
nebezpeãn˘ch odpadÛ pfied uloÏením na skládku je sníÏení vyluhovatelnosti ‰kodlivin. K tomu
se pouÏívají rÛzné solidifikaãní technologie jako cementace, bitumenace, vitrifikace nebo fi-
xace do jin˘ch vhodn˘ch materiálÛ, napfi. plastÛ.
Zpracování nebezpeãn˘ch odpadÛ, které nemohou zajistit pfiímo producenti, se v zahraniãí pro-
vádí ve zpracovatelsk˘ch stfiediscích. Souãástí kaÏdého stfiediska je i spalovací zafiízení, bio-
logická detoxikaãní linka a skládka nebezpeãn˘ch odpadÛ. V˘stavba podobn˘ch stfiedisek je
Ïádoucí i v âeské republice.
V souãasnosti se vyuÏívá pfiibliÏnû ãtvrtina v‰ech produkovan˘ch nebezpeãn˘ch odpadÛ. Od-
straÀuje se asi polovina, z ãehoÏ pfievaÏují fyzikálnû-chemické a biologické postupy odstranûní
(tabulka 20).
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Tabulka 20, zdroj: CeHO: Nakládání s nebezpeãn˘m odpadem v letech 2002 aÏ 2005 ( tis. tun)

5.5 Vybrané nebezpeãné odpady

Zákon ã. 185/2001 Sb., o odpadech, upravuje ustanovením § 25 odst. 1 specifickou skupinu ne-
bezpeãn˘ch odpadÛ, tzv. vybrané v˘robky, vybrané odpady a vybraná zafiízení, mezi které
patfií tyto:

5.5.1 Odpady s obsahem PCB (polychlorované bifenyly) 

PCB jsou syntetické chemické látky, jejichÏ v˘roba byla zastavena. Zdály se b˘t velice bezpeã-
n˘mi chemick˘mi produkty, protoÏe jsou prakticky netûkavé, bez zápachu, stabilní a nekoro-
zivní. Byly pouÏívány jako pfiena‰eãe tepla v prÛmyslov˘ch zafiízeních vyÏadujících ohfiev na
vysoké teploty, dále pak jako chladící oleje v transformátorech napûtí a jin˘ch elektrick˘ch za-
fiízeních, kde se uplatÀovaly jejich v˘borné izolaãní vlastnosti a stabilita. Také byly pouÏívány
jako pfiísada do barev, nátûrov˘ch hmot a tiskafisk˘ch barev. Ukázalo se v‰ak, Ïe PCB se hromadí
v tukov˘ch tkáních, odkud se jen pomalu vyluãují, jsou neurotoxické, hepatotoxické, ovlivÀují
reprodukci a jsou karcinogenní. ZpÛsobují ekzémy a dermatitidy.

Rok  2002  2003  2004  2005

Nakládání celkem  1 514  1 430  1 659  1 670

v tom:

odstranûní fyzikálnû-
chemick˘mi postupy  184  243  336  387

odstranûní
biologick˘mi postupy  115  185  186  271

spalování  61  76  60  76

skládkování
a ostatní ukládání  135  200  152  72

ostatní zpÛsoby
odstranûní  6  85  39  46

vyuÏití odpadÛ   286  354  383 386

skladování  213  211  283  182

v˘voz  4  7  9  9

nespecifikováno  510  69  211  241



Vlastníci odpadÛ PCB a provozovatelé podléhající evidenci jsou povinni PCB odstranit nebo za-
fiízení dekontaminovat nebo odstranit v nejkrat‰í moÏné dobû, nejpozdûji v‰ak do konce roku
2010, pokud neprokáÏou, Ïe zafiízení neobsahuje PCB.
Jedin˘m pfiípustn˘m nakládáním s tûmito látkami je odstranûní, a to podle následujících kódÛ
(viz pfiíloha ã. 4 zákona o odpadech):

• D8 - biologická úprava jinde v této pfiíloze nespecifikovaná, jejímÏ koneãn˘m produktem
jsou slouãeniny nebo smûsi, které se odstraÀují nûkter˘m z postupÛ uveden˘ch pod ozna-
ãením D1 aÏ D12;

• D9 - fyzikálnû-chemická úprava jinde v této pfiíloze nespecifikovaná, jejímÏ koneãn˘m
produktem jsou slouãeniny nebo smûsi, které se odstraÀují nûkter˘m z postupÛ uveden˘ch
pod oznaãením D1 aÏ D12 (napfi. odpafiování, su‰ení, kalcinace);

• D10 - spalování na pevninû; nev˘hodou PCB je, Ïe pfii jejich spalování pfii teplotách pod
1200°C z nich vznikají polychlorované dibenzodioxiny a polychlorované dibenzofurany
(zkrácenû dioxiny), které jsou je‰tû toxiãtûj‰í neÏ pÛvodní látky;

• D12 - koneãné ãi trvalé uloÏení (napfi. ukládání v kontejnerech do dolÛ);
• D15 - skladování odpadÛ pfied jejich odstranûním nûkter˘m z postupÛ uveden˘ch pod ozna-

ãením D1 aÏ D14 (s v˘jimkou doãasného skladování na místû vzniku odpadu pfied shro-
máÏdûním potfiebného mnoÏství).

Evidenci a inventarizaci t˘kající se PCB organizuje Centrum pro hospodafiení s odpady V˘-
zkumného ústavu vodohospodáfiského.
Pokutu do v˘‰e 10 tis. Kã uloÏí inspekce fyzické osobû oprávnûné k podnikání nebo právnické
osobû, která nevede ve stanoveném rozsahu evidenci PCB, odpadÛ s PCB a zafiízení obsahují-
cích PCB podléhajících evidenci.

5.5.2 Odpadní oleje

Jedná se o minerální nebo syntetické mazací nebo prÛmyslové oleje vyrobené z ropy, které se
staly nevhodn˘mi pro pouÏití, pro které byly pÛvodnû zam˘‰leny. Odpadní oleje vznikají rÛz-
n˘mi zpÛsoby - vyfiazením motorov˘ch, hydraulick˘ch, turbinov˘ch, elektroizolaãních, teplo-
nosn˘ch a dal‰ích olejÛ z provozu po skonãení doby jejich Ïivotnosti.
Odpadní oleje produkují jak velcí pÛvodci – prÛmyslové závody (strojírenské, stavební, elekt-
rotechnické, chemické a potravináfiské), tak malí pÛvodci (malé provozovny, autoopravny).
Nebezpeãn˘mi vlastnostmi olejÛ jsou pfiedev‰ím ekotoxicita a akutní toxicita. Nebezpeãnost od-
padních olejÛ je spojena s obsahem nebezpeãn˘ch látek pro Ïivotní prostfiedí.
PÛvodce odpadních olejÛ a oprávnûná osoba, která nakládá s odpadními oleji, jsou povinni:

1. zajistit pfiednostnû regeneraci odpadních olejÛ;
2. zajistit spalování odpadních olejÛ v souladu s poÏadavky zákona, pokud regenerace není

moÏná; zápalnost je podporována smícháním s jin˘mi látkami – napfiíklad fiedidly apod.;
3. zajistit skladování nebo odstranûní odpadních olejÛ v souladu s poÏadavky tohoto zákona

a dal‰ích právních pfiedpisÛ, pokud regenerace ani spalování nejsou moÏné z technick˘ch
dÛvodÛ;

4. zajistit, aby bûhem nakládání s odpadními oleji nebyly tyto oleje vzájemnû míchány nebo
smíchány s látkami obsahujícími PCB ani s jin˘mi nebezpeãn˘mi odpady.

Ke splnûní povinností 1.-3. mÛÏe pÛvodce nebo oprávnûná osoba vyuÏít systému zpûtného od-
bûru.
Pro omezení negativního pÛsobení odpadních olejÛ je potfieba provádût kontroly u provozova-
telÛ zafiízení, ktefií mûli souhlasy s provozem kotlÛ na odpadní oleje, a u pÛvodcÛ odpadních
olejÛ. DÛleÏité je informovat obãany a malé firmy o moÏnostech zpûtného odbûru pouÏit˘ch
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olejÛ. Je potfieba podporovat fungující systém zpûtného odbûru spoãívající ve vytvofiení dosta-
teãného mnoÏství sbûrn˘ch míst i v men‰ích obcích, u prodejcÛ a na benzinov˘ch stanicích, je-
jichÏ ãinnost bude kvalitnû evidována a bude se zde provádût dostateãn˘ poãet kontrol, které
budou dÛkladnû sledovat dodrÏování povinností prodejcÛ a v˘robcÛ.

5.5.3 Baterie a akumulátory

Baterie a akumulátory jsou nebezpeãné tím, Ïe obsahují tûÏké kovy - zejména rtuÈ, kadmium,
olovo a nikl.
Osoby uvádûjící na trh baterie, akumulátory nebo zafiízení, do nichÏ jsou baterie nebo akumu-
látory zabudovány, jsou povinny:

• je oznaãovat údaji t˘kajícími se moÏností jejich zpûtného odbûru a obsahu tûÏk˘ch kovÛ
v nich obsaÏen˘ch;

• informovat spotfiebitele o nebezpeãích spojen˘ch s protiprávním odstraÀováním upotfiebe-
n˘ch baterií a akumulátorÛ.

Osoby uvádûjící na trh zafiízení, které vyÏaduje zabudování baterie nebo akumulátoru, jsou po-
vinny zajistit, aby spotfiebitel mohl baterie nebo akumulátory po upotfiebení snadno vyjmout.
Pokud zafiízení neumoÏÀuje snadné vyjmutí baterií nebo akumulátorÛ, musí b˘t k zafiízení pfii-
pojen návod pro spotfiebitele na jejich bezpeãné vyjmutí.
Zpûtn˘ odbûr baterií zaji‰Èuje sdruÏení ECOBAT. Je potfieba zvy‰ovat poãet sbûrov˘ch míst, ze-
jména pro pfienosné baterie, a informovat o nich obãany a malé firmy. 

5.5.4 Kaly z ãistíren odpadních vod a dal‰í biologicky rozloÏitelné odpady

S rostoucím úsilím o zlep‰ení kvality povrchov˘ch vod v na‰í republice a obecnû v celé Evropû
se prudce zvy‰uje poãet ãistíren odpadních vod, a tím pádem i produkce kalÛ z tûchto ãistíren,
pro které je nutno hledat vyuÏití. Jednou z moÏností, jak s nimi dále nakládat, je uplatnûní sa-
motn˘ch nebo kompostovan˘ch kalÛ v zemûdûlství. Vzhledem k tomu, Ïe se jedná o recyk-
laci Ïivin a organické hmoty v tûchto látkách obsaÏen˘ch, jeví se tento smûr (pfii v˘razném
propadu produkce organick˘ch hnojiv a obecnû znám˘ch ekonomick˘ch problémech zemû-
dûlcÛ) jako velice v˘hodn˘ a progresivní. Aplikace ãistírensk˘ch kalÛ do zemûdûlské pÛdy je
obecnû ekonomicky nejefektivnûj‰ím vyuÏitím kalÛ a je prioritním smûrem vyuÏívání tohoto
odpadu v Evropské unii. Tento pfiístup se ukazuje jako racionální vyuÏití materiálu, kter˘ je
z dlouhodobého hlediska nutno stejnû nûjak˘m vhodn˘m zpÛsobem zpracovávat. Hlavním ome-
zením pro masovou a aplikaci kalÛ do pÛdy je v˘skyt rizikov˘ch prvkÛ, organick˘ch polutantÛ
a patogenních mikroorganismÛ. PÛsobení jednotliv˘ch skupin se li‰í jak ve vztahu k prostfiedí,
tak i v délce pÛsobení a v nákladech na likvidaci.
Sledování a kontrolu aplikace ãistírensk˘ch kalÛ na zemûdûlskou pÛdu provádí Ústfiední kon-
trolní a zku‰ební ústav zemûdûlsk˘.
V § 33b zákona o odpadech jsou novû upraveny povinnosti pro aerobní a anaerobní zpracování
biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ. Podrobnosti budou upraveny vyhlá‰kou.

5.5.5 Odpady z v˘roby oxidu titaniãitého

Tyto odpady vznikají pfii v˘robû titanové bûloby, která se pouÏívá jako sloÏka urãit˘ch typÛ
barev. 



5.5.6 Odpady z azbestu

Azbest je oznaãení pfiirozenû vznikl˘ch vláknit˘ch kfiemiãitanov˘ch minerálÛ ze skupiny silikátÛ.
Azbest je prokázan˘ karcinogen; nebezpeãí váÏného po‰kození zdraví vzniká hlavnû pfii dlou-
hodobé expozici vdechováním.
Hlavními pÛvodci jsou stavební firmy provádûjící demolice a rekonstrukce staveb. Odpady po-
cházejí ze stfie‰ní krytiny Eternit a dále z rÛzn˘ch technologick˘ch, izolaãních a bezpeãnostních
v˘plní. PÛvodce odpadÛ obsahujících azbest a oprávnûná osoba, která nakládá s odpady obsa-
hujícími azbest, jsou povinni zajistit, aby pfii nakládání nebyla z odpadÛ do ovzdu‰í uvolÀována
azbestová vlákna nebo azbestov˘ prach a aby nedo‰lo k rozlití kapalin obsahujících azbestová
vlákna.
Tyto odpady jsou odstraÀovány prakticky v˘hradnû na skládkách, které mají souhlas s ukládá-
ním odpadÛ s azbestem. Odpady musí b˘t upraveny, zabaleny, pfiípadnû po uloÏení na skládku
okamÏitû zakryty. Provozovatel skládky je povinen zajistit, aby se ãástice azbestu nemohly uvol-
Àovat do ovzdu‰í.

5.5.7 Autovraky

Autovrakem je kaÏdé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo urãeno k provozu na
pozemních komunikacích pro pfiepravu osob, zvífiat nebo vûcí, a stalo se odpadem. Povinnosti
v˘robcÛ a akreditovan˘ch zástupcÛ, provozovatelÛ zafiízení ke sbûru autovrakÛ a zpracovatelÛ
jsou uvedeny v § 37a aÏ c zákona o odpadech. Od 1. ledna 2007 se roz‰ífiila povinnost v˘robcÛ
a dovozcÛ zajistit na vlastní náklady sbûr, zpracování, vyuÏití a odstranûní vybran˘ch autov-
rakÛ pro nová vybraná vozidla uvedená na trh v âR pfied 1. 7. 2002.
Novela vyhlá‰ky ã. 383/2001 Sb., která byla vydána pod ã. 41/2005 Sb., popisuje detailnûji po-
vinnosti pfiijaté pro nakládání s autovraky. Pfiijetím této novely zákona o odpadech vznikla nová
povinnost pro majitele motorov˘ch vozidel, ktefií chtûjí své vozidlo vyfiadit trvale z registru vo-
zidel (zákon ã. 56/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znûní). K bûÏ-
n˘m dokladÛm, jako je Ïádost o trvalé vyfiazení vozidla z registru, doklad totoÏnosti (u
právnick˘ch osob Ïivnostensk˘ list nebo v˘pis z obchodního rejstfiíku), technick˘ prÛkaz vozidla,
osvûdãení o registraci vozidla a tabulkám s pfiidûlenou registraãní znaãkou, musí majitel pfied-
loÏit je‰tû "potvrzení o pfievzetí autovraku do zafiízení na sbûr autovrakÛ“. Potvrzení v‰ak mohou
vydávat pouze subjekty, které mají platné povolení vydané Rozhodnutím OÎP KÚ4 pro naklá-
dání s autovraky. Je nutné zdÛraznit, Ïe toto potvrzení musí pfiedkládat majitelé motorov˘ch vo-
zidel v‰ech kategorií.
Povinnost vést a pravidelnû aktualizovat a zvefiejÀovat seznam osob oprávnûn˘ch ke zpraco-
vání autovrakÛ mají podle novely zákona o odpadech krajské úfiady. Aktualizaci tohoto pfie-
hledu provádí CeHO od roku 2004; aktuální verze je kaÏd˘ mûsíc zvefiejÀována na
www.vuv.cz. O zmûnách, které mohly nastat v pfiehledu sbûrn˘ch míst a zpracovatelÛ autov-
rakÛ v prÛbûhu mûsíce, je nutné se vÏdy informovat pfiímo na odborech Ïivotního prostfiedí jed-
notliv˘ch krajsk˘ch úfiadÛ.
V rámci fie‰ení projektu vûdy a v˘zkumu vznikl Informaãní systém pro vyfiazené automobily
ISVA, kter˘ je pfiístupn˘ na  Tento informaãní systém je schopen monitorovat tok informací od-
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padÛ a materiálÛ v oblasti nakládání s vybran˘mi autovraky a ãástmi autovrakÛ, a to pro potfieby
zafiízení ke zpracování autovrakÛ, zafiízení ke sbûru autovrakÛ, státní správy a samosprávy, ob-
ãana a obce a dále pro v˘robce automobilÛ a akreditované zástupce. Cílem projektu bylo zachytit
a syntetizovat v‰echny informace poãínaje vyfiazením motorového vozidla z provozu na po-
zemních komunikacích, dále sledovat jeho postup v systému nakládání s autovraky vãetnû evi-
dence dílÛ, materiálÛ, surovin ãi odpadÛ aÏ po definitivní ukonãení Ïivotnosti odstranûním kódu
VIN.
Informaãní systém pro vyfiazené automobily ISVA je vytvofien tak, aby mohl v budoucnu ko-
munikovat s centrálním registrem vozidel (CRV) ãi informaãním systémem odpadového hos-
podáfiství (ISOH). Internetov˘ portál www.isva.cz je uÏ nyní propojen s portálem vefiejné správy
(www.gov.portal.cz). ISVA zjednodu‰uje cel˘ administrativní proces systému nakládání s auto-
vraky vãetnû sledování a vykazování toku vyuÏiteln˘ch surovin, náhradních dílÛ a odpadÛ v pro-
cesu zpracování autovrakÛ, vãetnû v˘poãtu recyklaãních kvót. Mezi subjekty vstupující do
informaãního systému ISVA patfií zafiízení ke sbûru, zpracovatelské zafiízení, obce s roz‰ífienou
pÛsobností (odbor Ïivotního prostfiedí a dopravy), krajsk˘ úfiad, v˘robci a akreditovaní zástupci
a MÎP. KaÏd˘ subjekt bude mít povinnost vkládat informace do integrovaného informaãního
systému podle svého rozsahu pÛsobnosti, díky kterému se bude monitorovat celorepublikov˘ tok
informací v oblasti nakládání s autovraky.
Zaji‰tûní kontrolovatelného procesu ekologizace pfii sbûru, pfiepravû i zpracování vybran˘ch au-
tovrakÛ je rozhodujícím atributem celého systému nakládání s tímto odpadem.
Zafiízení ke sbûru musí mít pro skladování autovrakÛ pfied zpracováním:

• plochy s nepropustn˘m povrchem pro pfiíslu‰né oblasti vybavené zafiízením pro zachyco-
vání unikl˘ch kapalin a ãisticími a odma‰Èovacími prostfiedky;

• zafiízení pro ãi‰tûní vody, vãetnû de‰Èové vody, které splÀuje pfiedpisy pro ochranu zdraví
a Ïivotního prostfiedí.

Zafiízení pro zpracování musí mít:
• plochy s nepropustn˘m povrchem pro pfiíslu‰né oblasti vybavené zafiízením pro zachyco-

vání unikl˘ch kapalin a ãisticími a odma‰Èovacími prostfiedky;
• vhodné skladovací prostory na demontované díly vãetnû nepropustn˘ch skladÛ pro díly

zneãi‰tûné olejem;
• vhodné kontejnery na skladování baterií (s elektrolytickou neutralizací na místû ãi jinde),

filtrÛ a kondenzátorÛ obsahujících PCB/PCT,
• vhodné nádrÏe pro oddûlené skladování kapalin z vybran˘ch autovrakÛ: palivo, motorov˘

olej, olej z pfievodové skfiínû, pfievodov˘ olej, olej z hydrauliky, chladicí kapaliny, nemrz-
noucí smûs, brzdové kapaliny, kyselina z baterií, kapaliny klimatizaãního systému a jaké-
koli dal‰í kapaliny obsaÏené ve vybraném autovraku;

• zafiízení pro ãi‰tûní vody vãetnû de‰Èové vody, která splÀují pfiedpisy pro ochranu zdraví
a Ïivotního prostfiedí;

• vhodné skladovací prostory pro pouÏité pneumatiky, které splÀují podmínky prevence po-
Ïáru a nadmûrného hromadûní.

Snahou v˘robcÛ automobilÛ je úsilí o minimalizaci nezpracovatelného odpadu a vypracování
projektÛ fie‰ících demontáÏ a zpracování autovrakÛ. Auto stfiední tfiídy obsahuje 30,9 % ocele,
29,3 % ocelového plechu, 8,2 % litiny, 8,2 % gumy, 5% termoplastÛ, 4,4 % elektrické instalace,
3,2 % skla, 2,6 % neÏelezn˘ch kovÛ, 1,4 % laku, 1,1 % reaktoplastÛ a dal‰í materiály.
Podle zákona o odpadech by se z autovrakÛ mûlo v souãasné dobû opûtovnû pouÏít a vyuÏít ne-
jménû 85 % hmotnosti a 80 % hmotnosti by se mûlo opûtovnû pouÏít a materiálovû vyuÏít. Od
1. ledna 2015 se tyto hodnoty zv˘‰í na 95 % a 85 %.



5.5.7.1 Postup pro zpracování autovrakÛ

1) Odãerpání provozních kapalin a odnûtí dal‰ích nebezpeãn˘ch ãástí autovrakÛ
Odãerpání provozních kapalin a odnûtí dal‰ích nebezpeãn˘ch ãástí autovrakÛ spoãívá v oddû-
leném shromaÏìování v‰ech kapalin a náplní a dále zneãi‰Èujících nebo ‰kodliv˘ch ãástí, pokud
ãásti, ve kter˘ch jsou obsaÏeny, nelze opûtovnû pouÏít. Jedná se o:

• Oleje. K odstranûní dochází odvedením olejÛ z pfiíslu‰né nádoby po otevfiení zátky. Pro
úãinnûj‰í vyprázdnûní oleje se nádoba v pfiípadû nutnosti perforuje. Pokud je vozidlo vy-
baveno posilovaãem fiízení, vyprázdní se pfiíslu‰ná nádoba s olejem. Trubkov˘ systém
z válce posilovaãe se pfiedem odmontuje. Olej z tlumiãÛ se odstraÀuje pomocí navrtání je-
jich tûla a následn˘m odsáním. Pokud je vozidlo vybaveno olejov˘m chlazením, odmon-
tují se spojovací hadice, aby do‰lo k fiádnému vyprázdnûní oleje. Pokud je vozidlo vybaveno
hydraulick˘m systémem, k úãinnému vyprázdnûní oleje mÛÏe dojít po odmontování nádob
na olej. Hadice se dÛkladnû vyprázdní vhánûním vzduchu nebo odsátím. Odstranûné oleje
se uchovávají ve vhodn˘ch nádobách.

• Brzdové a pfievodové kapaliny. Tyto tekutiny se odstraÀují po otevfiení ventilÛ. Pokud
nedojde k úãinnému odstranûní, pouÏije se zafiízení pro vhánûní vzduchu ãi odsávání. Po
odstranûní tekutin se ventily uzavfiou. Odstranûné tekutiny se uchovávají ve vhodn˘ch ná-
dobách. 

• Chladicí kapaliny (nemrznoucí). Odstraní se po otevfiení ventilÛ na topení a motoru. Poté
se odmontuje spodní potrubí radiátoru s vyuÏitím trycht˘fiÛ a trubiãek, aby se zabránilo
rozlití. Odstranûné tekutiny se uchovávají ve vhodn˘ch nádobách.

• Kapaliny do ostfiikovaãÛ. OdstraÀují se odsátím nebo obdobnou úãinnou metodou. Ucho-
vávají se ve vhodn˘ch nádobách.

• Chlorfluorkarbony (freony) ke chlazení. Pfiepravují se v uzavfien˘ch systémech do spe-
ciálních zafiízení, kde se uzavírají do tlakov˘ch nádob.

• Benzín a nafta. Palivové nádrÏe se úãinnû vyprázdní odsátím z hrdla nádrÏí pfii prodûra-
vûné nádrÏi. Pokud nelze takto nádrÏ vyprázdnit, je tfieba ji demontovat. Po odstranûní pa-
liva se otvory v nádrÏi uzavfiou. Palivo lze v zafiízení opûtovnû pouÏít. Odstranûná paliva
se pfiemístí do skladovacích cisteren nebo nádob k tomuto úãelu urãen˘ch.

• Olejové filtry. Rozmontují se, nálevka se uzavfie a filtry jsou uchovávány ve vhodn˘ch za-
vfien˘ch nádobách. 

Obrázek 2: Odãerpání provozních kapalin z autovraku.

• Olovûné akumulátory. Rozmontují se a uchovávají se v obalech odoln˘ch vÛãi kyseli-
nám. Ve zpracovatelském podniku (napfi. Kovohutû Pfiíbram) se z nich získává olovo.
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Obrázek 3: Odstranûní akumulátoru.

• Airbagy. Jsou buì vyÀaty, nebo odstranûny podle schválen˘ch pravidel. Je s nimi naklá-
dáno podle platn˘ch pravidel pro nakládání s tûmito odpady, s ohledem na jejich speci-
fické nebezpeãné vlastnosti (potenciální v˘bu‰nost).

• Katalyzátory. Obsahují vzácné kovy (platina a rhodium), které se z nich rÛzn˘mi techno-
logiemi (napfi. plazmové tavení) opûtovnû získávají.

• Pneumatiky a velké ãásti z plastu. Jedná se napfi. o nárazníky, kryty kol a mfiíÏky chla-
diãe, pfiístrojovou desku, nádrÏe na kapaliny atd., jestliÏe jejich materiály není moÏno od-
dûlit pfii drcení a úãinnû vyuÏít jako materiály.

Obrázek 4: Odstranûní pneumatik.

• Kovové ãásti obsahující mûì, hliník a hofiãík, jestliÏe uvedené materiály není moÏno od-
dûlit pfii drcení.

• Sklo.

2) Drcení a lisování zbytku autovraku 
Po demontáÏi v‰ech vyuÏiteln˘ch kapalin a uveden˘ch ãástí mohou b˘t zbytky autovrakÛ za
úãelem zmen‰ení objemu drceny nebo slisovány v zafiízení k tomu urãeném (napfi. paketovací
lis, ‰rotovací nÛÏky, ‰rédr). V pfiípadû drcení se získaná smûs rozdûlí na Ïeleznou frakci a frakci
neÏelezn˘ch kovÛ a lehkého odpadu (textilie, polyuretanová pûna, plasty). Îelezo se vytfiídí
magneticky a neÏelezné kovy je moÏné od sebe oddûlit napfi. v elektroindukãním zafiízení.

Na závûr kapitoly o autovracích je nutné zdÛraznit, Ïe obecní úfiad mÛÏe uloÏit pokutu aÏ
do v˘‰e 20 tis. Kã fyzické osobû, která není podnikatelem a dopustí se pfiestupku tím, Ïe se
zbaví autovraku nebo umístí vozidlo vyfiazené z registru vozidel v rozporu s tímto zákonem.
Pokuta uloÏená obecním úfiadem je pfiíjmem obce, na jejímÏ katastrálním území do‰lo k poru-
‰ení povinnosti.



5.5.8 Elektrická a elektronická zafiízení

Elektroodpad je produkován plo‰nû na území celé republiky jak v domácnostech, tak v podni-
cích. Na elektrozafiízení pocházející z domácností se vztahuje zpûtn˘ odbûr. Zafiízení se dûlí do
10 skupin:

1. velké domácí spotfiebiãe (chladniãky, praãky, myãky, el. sporáky...);
2. malé domácí spotfiebiãe (vysavaãe, Ïehliãky...);
3. zafiízení informaãních technologií a telekomunikaãní zafiízení (poãítaãe, notebooky,

tiskárny, telefony...);
4. spotfiebitelská zafiízení (televize, videorekordéry, hudební nástroje...);
5. osvûtlovací zafiízení (úsporné Ïárovky, záfiivky);
6. elektrické a elektronické nástroje (s v˘jimkou velk˘ch stacionárních prÛmyslov˘ch

nástrojÛ) – vrtaãky, pily, nástroje na pájení, nástroje pro zahradnické ãinnosti apod.;
7. hraãky, vybavení pro voln˘ ãas a sporty (ruãní ovladaãe videoher, videohry, v˘herní

mincovní automaty…);
8. lékafiské pfiístroje (s v˘jimkou v‰ech implantovan˘ch a infikovan˘ch v˘robkÛ);
9. pfiístroje pro monitorování a kontrolu (detektory koufie, termostaty...);

10. v˘dejní automaty (na horké nápoje, na peníze...).

5.6 Nebezpeãné sloÏky v komunálním odpadu

Oddûlenû se sbírají tyto nebezpeãné sloÏky:
• 20 01 13 - rozpou‰tûdla;
• 20 01 14 - kyseliny;
• 20 01 15 - alkálie;
• 20 01 17 - fotochemikálie;
• 20 01 19 - pesticidy;
• 20 01 21 - záfiivky a jin˘ odpad obsahující rtuÈ;
• 20 01 23 - vyfiazená zafiízení obsahující chlorofluoruhlovodíky (lednice);
• 20 01 26 - olej a tuk neuveden˘ pod kódem 20 01 15;
• 20 01 27 - barvy, tiskafiské barvy, lepidla a pryskyfiice obsahující nebezpeãné látky;
• 20 01 29 - detergenty obsahující nebezpeãné látky;
• 20 01 31 - nepouÏitelná cytostatika;
• 20 01 32 - jiná nepouÏitelná léãiva neuvedená pod ãíslem 20 01 31;
• 20 01 33 - baterie a akumulátory obsahující nebezpeãné látky;
• 20 01 35 - vyfiazené elektrické a elektronické zafiízení obsahující nebezpeãné látky;
• 20 01 37 - dfievo obsahující nebezpeãné látky. Produkce nebezpeãn˘ch sloÏek komunálního

odpadu dosáhla v roce 2002 pfiibliÏnû 0,5 – 2 kg/obyv./rok, s tím, Ïe hlavní hmotnostní
podíl na tomto odpadu pfiedstavovala domácí chladicí technika (graf 4). V̆ tûÏnost sbûru ne-
bezpeãného odpadu od obãanÛ je 20 – 50 %.
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Graf 3, zdroj: EKO-KOM, 2003: Zastoupení nebezpeãn˘ch sloÏek tuh˘ch komunálních
odpadÛ (%).

Hlavním zpÛsobem nakládání s tímto odpadem je snaha o jeho oddûlen˘ sbûr a následné vy-
uÏití. Tfiídûn˘ sbûr nebezpeãn˘ch sloÏek komunálního odpadu probíhá prostfiednictvím mobil-
ního svozu, kter˘ zaji‰Èuje obec. Tento zpÛsob tfiídûného sbûru pfiedpokládá dostateãnou osvûtu
obyvatelstva, neboÈ hlavním znakem mobilního svozu nebezpeãného odpadu je stanovení pfies-
ného data a místa, odkud bude sbûr provádûn. Vedle mobilního svozu nebezpeãn˘ch sloÏek ko-
munálního odpadu mohou fyzické osoby bezúplatnû vyuÏít sluÏeb sbûrného dvora. Sbûrné dvory
pfiijímají tento odpad pouze po pfiedloÏení prÛkazu identifikace, coÏ brání bezplatnému vyuÏí-
vání kapacit sbûrn˘ch dvorÛ právnick˘mi osobami ãi fyzick˘mi osobami oprávnûn˘mi k pod-
nikání.
Sbûr nûkter˘ch sloÏek nebezpeãného odpadu (napfi. baterie) organizují rovnûÏ nûkteré orgány ve-
fiejné správy ãi ‰kolská zafiízení. V neposlední fiadû je nutné zmínit povinnost zpûtného odbûru
nûkter˘ch vybran˘ch v˘robkÛ, jeÏ vykazují nebezpeãné vlastnosti a jeÏ jsou souãástí komunál-
ního odpadu. Jedná se o odpady vyjmenované v § 38 zákona ã. 185/2001 Sb., o odpadech (oleje,
elektrické akumulátory, galvanické ãlánky a baterie, v˘bojky a záfiivky, pneumatiky a elektro-
zafiízení pocházející z domácností).
Kromû v˘‰e uveden˘ch zpÛsobÛ sbûru nebezpeãn˘ch sloÏek komunálních odpadÛ je tfieba vy-
uÏívat dal‰ích moÏností, jako je napfi. nadstandardní mobilní sbûr na telefonické zavolání, dále
sbûr nepouÏit˘ch lékÛ a pouÏit˘ch injekãních stfiíkaãek v lékárnách, sbûr monoãlánkÛ ve ‰kolách,
na úfiadech a v prodejnách, atd.



5.7 Subjekty nakládající s nebezpeãn˘mi odpady a moÏnosti obce 

Subjekty nakládající s odpady lze rozdûlit z pohledu zákona do dvou skupin:
• pÛvodci;
• oprávnûné osoby (právnické a fyzické osoby s oprávnûním nakládat s odpady, zejména

provozovatelé zafiízení pro úpravu, vyuÏívání a odstraÀování odpadÛ).
MoÏnosti obce se li‰í podle velikosti obce a jejího vybavení odborn˘m aparátem a také podle
zpÛsobu zaji‰tûní sluÏeb pro obãany obce. Ve vût‰ích obcích, které aktivnû urãují podmínky
systému nakládání s odpady, je prostor pro ovlivnûní pÛvodcÛ nebezpeãn˘ch odpadÛ vût‰í.

5.7.1 PÛvodci

Mezi nejvût‰í pÛvodce odpadÛ, vãetnû nebezpeãn˘ch, patfií stavební podniky a podniky zab˘-
vající se chemick˘mi a strojními v˘robami. Z tûchto podnikÛ mohou vût‰í obce ãásteãnû ovliv-
Àovat podniky stavební, a to podmínkami vefiejn˘ch zakázek. Do nich mohou b˘t zahrnuty
i podmínky zv˘hodÀující firmy se zaveden˘m systémem fiízení Ïivotního prostfiedí podle nû-
kterého z certifikovan˘ch standardÛ - ISO 140005 nebo EMAS6. Firmy s dobr˘m systémem fií-
zení ochrany Ïivotního prostfiedí mají v odpadovém hospodáfiství obvykle dobr˘ pofiádek
a aktivnû vyuÏívají pfiíleÏitostí pro prevenci zneãi‰tûní a sníÏení produkce a nebezpeãn˘ch vlast-
ností odpadÛ. Dal‰í moÏností je dÛsledná kontrola pÛvodcÛ odpadÛ.

5.7.2 Oprávnûné osoby

Jak jiÏ bylo uvedeno, oprávnûné osoby se soustfieìují na co nejvy‰‰í míru úpravy a zpracování
odpadÛ pfied jejich skládkováním. To je ovlivnûno pozitivním pÛsobením ekonomick˘ch ná-
strojÛ obsaÏen˘ch v právní úpravû, které zatûÏují skládkování odpadÛ relativnû vysok˘mi ná-
klady. V souãasnosti je sazba základního poplatku za ostatní odpad 400 Kã/t. Sazba základního
poplatku pro nebezpeãn˘ odpad je 1400 Kã/t a navíc se u této kategorie odpadu je‰tû platí rizi-
kov˘ poplatek ve v˘‰i 3300 Kã. Základní poplatek náleÏí obci, na jejímÏ katastrálním území se
skládka nalézá, a rizikov˘ poplatek náleÏí Státnímu fondu Ïivotního prostfiedí.
To vytváfií prostor pro úpravu odpadÛ s cílem odstranit nebezpeãné vlastnosti nebo vyuÏít od-
padu jako suroviny. MoÏnosti obcí pÛsobit na oprávnûné osoby jsou v oblasti územní, technické
a stavební pfiípravy nov˘ch zafiízení pro nakládání s odpady (EIA, integrované povolení, územní
fiízení, stavební povolení), kde obec mÛÏe uplatnit svoje poÏadavky na investora, nebo i dosáh-
nout zmûny zámûru investora.
Obec s roz‰ífienou pÛsobností vydává souhlasy k nakládání s nebezpeãn˘mi odpady pro mnoÏ-
ství do 100 t za rok - § 79, odst. 1 písm. b) a § 16, odst. 3-, které mÛÏe vázat na podmínky;
plnûní stanoven˘ch podmínek mÛÏe také kontrolovat.
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5 Systém environmenálního standardu dle ISO normy.

6 Systém environmentálního managementu dle Národního programu. 
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6. SdruÏené plnûní – systém zpûtného odbûru a vyuÏití
odpadÛ z obalÛ

RNDr. Martina Vrbová, PhD.
EKO-KOM, a.s.

vrbova@ekokom.cz

6.1 Smûrnice 94/62 EC o obalech a obalov˘ch odpadech

První smûrnicí, která upravovala nakládání s odpady, je smûrnice 75/442/EHS o odpadech. Ja-
koÏto horizontální smûrnice ukládá v‰eobecná pravidla pro nakládání s odpady v‰em pÛvod-
cÛm odpadu a tûm, kdo s odpadem nakládají. Tato horizontální smûrnice v‰ak neurãovala
odpovûdnost za v˘robky. Ta je obsaÏena ve vertikálních smûrnicích, které regulují danou pro-
blematiku napfiíã rÛzn˘mi sektory hospodáfiství - od environmentální dopady v˘roby a spotfieby
urãitého v˘robku v celém fietûzu od v˘roby, pfies distribuci aÏ po odstranûní dÛsledkÛ v˘roby,
tedy obvykle odpadu z v˘robkÛ.
Podstatou tûchto smûrnic je my‰lenka, Ïe v˘robek má b˘t od samotného svého vzniku vyroben
tak, aby po ukonãení jeho Ïivotnosti byla zaji‰tûna recyklace nebo bezpeãné odstranûní. Za
zpûtn˘ odbûr a následné vyuÏití nebo odstranûní pouÏit˘ch v˘robkÛ je zodpovûdn˘ jejich v˘-
robce.
Nejstar‰í vertikální smûrnicí s pfiímou odpovûdností v˘robce za odpad z jeho v˘robkÛ je smûr-
nice o obalech a obalovém odpadu 94/62 EC (dále jen „smûrnice o obalech“). Krom jiného
ukládala pfiijmout opatfiení k zaji‰tûní nejménû 50%, ale nejv˘‰e 65% vyuÏití obalového odpadu
do roku 2001. Opatfiení mûla b˘t uplatnûna v národních legislativách ãlensk˘ch státÛ nejpozdûji
do roku 1997.
Základní cíle smûrnice 94/62 EC:

• poÏaduje zavádûní preventivních opatfiení k pfiedcházení vzniku odpadu z obalÛ;
• v odÛvodnûn˘ch pfiípadech, kdy je prokázán pfiínos Ïivotnímu prostfiedí, umoÏÀuje podpo-

rovat opakovanû pouÏitelné obaly, pfii zachování volného trhu a principu nediskriminace do-
vozu;

• stanoví minimální a maximální podíly vyuÏití a recyklace odpadu z obalÛ;
• ukládá státÛm zajistit vytvofiení systémÛ pro navracení, shromaÏìování a vyuÏití pouÏit˘ch

obalÛ;
• poÏaduje znaãení obalÛ pro úãely jejich identifikace;
• stanoví nejvy‰‰í pfiípustné hodnoty souãtu úrovní koncentrací vybran˘ch tûÏk˘ch kovÛ

v obalech;
• ukládá ãlensk˘m státÛm zavést informaãní databáze o tocích obalÛ a odpadÛ z obalÛ a za-

jistit informování spotfiebitelÛ.
Smûrnice byla v r. 2005 aktualizována a v souãasné dobû stanovuje nové cíle pro recyklaci a vy-
uÏití obalov˘ch odpadÛ do r. 2008 (pro pfiistupující zemû do r. 2012).
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6.2 Kolektivní systémy zpûtného odbûru a vyuÏití obalov˘ch odpadÛ

Do roku 1997 byla smûrnice splnûna 8 státy z 15 ãlenÛ EU. Jeden z hlavních problémÛ imple-
mentace spoãívá v obtíÏné formulaci individuální odpovûdnosti v˘robcÛ a prodejcÛ. Proti sobû
totiÏ stojí na jedné stranû kolektivní právo spotfiebitelÛ na zpûtn˘ odbûr pouÏit˘ch v˘robkÛ -
v tomto pfiípadû obalÛ - bez jak˘chkoliv omezení (zcela anonymnû, kdykoliv, kdekoliv, bez
ohledu na konkrétního v˘robce, bezplatnû) a na stranû druhé individuální povinnosti jednotliv˘ch
v˘robcÛ.
Povinnost zpûtného odbûru tak de facto nelze splnit individuálnû tím, kdo nese individuální po-
vinnost za konkrétní v˘robek a v˘robci jsou nuceni postupovat kolektivnû.
Jedin˘m zpÛsobem, kter˘ umoÏÀuje respektovat kolektivní právo spotfiebitelÛ na vyuÏití zpût-
ného odbûru, je vytvofiení systému, kter˘ plní povinnost za v‰echny v˘robce, tedy plní ji kolek-
tivnû za mnoho v˘robcÛ vÛãi v‰em spotfiebitelÛm.
Charakteristika kolektivního systému
Musí pÛsobit na celém území státu a poskytovat sluÏby v‰em spotfiebitelÛm; a musí se do nûj za-
pojit i vût‰ina v˘robcÛ.
Má pfiirozenou tendenci b˘t dominantní na trhu v daném segmentu sluÏeb. Vypl˘vá to z podstaty
povinnosti zpûtného odbûru, která je definovaná jako povinnost poskytnou plnûní kolektivního
práva spotfiebitelÛ, které je neomezené.
MÛÏe b˘t státní - pak jsou platby do nûj de facto ekologickou daní a distribuce penûz je obdobná
pouÏití vefiejn˘ch rozpoãtÛ.
MÛÏe b˘t vlastnûn soukrom˘m investorem, jeho cílem je pak vyuÏít postavení systému k ma-
ximalizaci zisku. Jde tedy o maximální pfiíjem od v˘robcÛ (spotfiebitelÛ) a minimální náklady
na zaji‰tûní zpûtného odbûru (minimální podíl na nákladech spojen˘ch s nakládáním s odpadem
z domácností).
MÛÏe b˘t vlastnûn v˘robci, ktefií mají povinnost zpûtného odbûru: pak je jeho cílem minimali-
zovat náklady na zaji‰tûní zpûtného odbûru, pfii splnûní právních poÏadavkÛ na zpûtn˘ odbûr
(ov‰em bez jakéhokoliv zisku – cílem kolektivního plnûní samotn˘mi v˘robci je ochrana vlast-
ního trhu v˘robcÛ).

6.3 Implementace smûrnice v EU

Obalové systémy na implementaci Smûrnice v jednotliv˘ch státech mohou mít nûkolik fie‰ení,
a to zejména:

• Státní postup. PrÛmysl nenese Ïádné náklady sbûru a tfiídûní odpadÛ. Pokud nese nûjakou
povinnost, pak pouze za pfievzetí surovin vytfiídûn˘ch na poÏadovanou kvalitu. Náklady
pfii takovém fie‰ení nesou obce, pfiípadné eko-danû jsou pfiíjmem státu.

• Burzovní postup. Podniky jsou povinny nakupovat si potvrzenky o vytfiídûní a vyuÏití
obalÛ na volném burzovním trhu, a to v mnoÏství odpovídajícím urãitému procentu z vlastní
produkce obalÛ. Potvrzenky jsou volnû obchodovateln˘m cenn˘m papírem.

• Systémov˘ postup. PrÛmysl je ze zákona povinen vytvofiit systém (napfi. autorizovanou
spoleãnost), kter˘ se na základû dlouhodobé koncepce podílí na rozvoji sbûru a tfiídûní od-
padÛ, tak, aby bylo dosaÏeno poÏadovan˘ch v˘sledkÛ. Systémov˘ pfiístup má dvû základní
fie‰ení:



• duální systém (sbûr obalÛ probíhá oddûlenû od komunálního nakládání s odpady, bez fi-
nanãního podílu a vlivu obcí) – napfi. DSD7 Nûmecko;

• integrovan˘ systém (sbûr obalÛ probíhá spoleãnû s ostatním tfiídûn˘m odpadem v dohodû
systému a obce, pfii zachování fiízení odpadového hospodáfiství obcí) – napfi. Eco Emballa-
ges ve Francii, SPV8 v Portugalsku.

Systémov˘ pfiístup je nejãastûj‰ím evropsk˘m fie‰ením, pfiiãemÏ ekonomicky nejv˘hodnûj‰í jsou
systémy organizované v pfiímé spolupráci prÛmyslu a obcí. PrÛmysl je pro potfieby systému re-
prezentován k tomuto úãelu zfiízenou „obalovou“ spoleãností.

6.4 ¤e‰ení v âR

V âR byla poprvé zakotvena povinnost zpûtného odbûru a vyuÏití odpadÛ z obalÛ (spolu s dal-
‰ími v˘robky) v zákonû 125/1997 Sb., o odpadech. Zákon stanovil v oblasti obalÛ a obalov˘ch
odpadÛ povinnosti v˘robcÛm a dovozcÛm obalÛ a obalov˘ch materiálÛ.
Smûrnice 94/62 EC o obalech byla uplatnûna pfiedev‰ím:

• zákonem 125/97 Sb., o odpadech, kter˘ stanovil obecné poÏadavky na obaly a materiály;
• vyhlá‰kou 338/97 Sb., o nakládání s odpady, která stanovila povinné procento vyuÏití, li-

mity obsahu tûÏk˘ch kovÛ a zpÛsob znaãení obalÛ;
• nafiízením vlády 31/99 Sb., o zpûtném odbûru, které vztahovalo povinnost zpûtného od-

bûru a vyuÏití ke v‰em obalÛm (a dal‰ím urãen˘m v˘robkÛm).
BohuÏel právní úprava byla dosti nedokonalá – nebyl jasnû definován zpûtn˘ odbûr a také ne-
bylo stanoveno, jak˘m zpÛsobem by se zákonné povinnosti mûly plnit. PrÛmysl tedy hledal
cestu sám. V roce 1999 uzavfielo âeské prÛmyslové sdruÏení pro obaly a Ïivotní prostfiedí tzv.
Dobrovolnou dohodu o implementaci evropské smûrnice o obalech. Dohoda umoÏÀovala
splnûní poÏadavkÛ zákona firmám, které se do systému zapojily. Byla zaloÏena akciová spo-
leãnost EKO-KOM, která mûla za úkol uvést v Ïivot systém na zaji‰tûní zpûtného odbûru a vy-
uÏití obalÛ a obalov˘ch odpadÛ. âesk˘ obalov˘ prÛmysl a pfiedev‰ím plniãi (ktefií paradoxnû
nemûli zákonem stanovené Ïádné povinnosti) zvolili integrovan˘ zpÛsob fie‰ení zaloÏen˘ na
spolupráci s obcemi.

6.5 Zákon ã.477/2001 Sb., o obalech

Od ledna 2002 zaãal platit zákon o obalech (ã.477/2001 Sb., dále v této kapitole jen "zákon"),
kter˘ stanovil povinnosti v‰em v˘robcÛm, plniãÛm, dovozcÛm, distributorÛm a dal‰ím osobám,
které se podílejí na obalovém fietûzci - resp. v‰em, kdo uvádûjí obaly na trh a do obûhu. Za uve-
dení obalu na trh se povaÏuje téÏ pfieshraniãní pfieprava obalu nebo baleného v˘robku z jiného
ãlenského státu EU do âR nebo dovoz obalu nebo baleného v˘robku ze zahraniãí.
Zákon má ãtyfii základní cíle:

• stanovit vlastnosti obalÛ z hlediska prevence jejich ‰kodlivosti vÛãi Ïivotnímu prostfiedí;
• stanovit postupy na sniÏování mnoÏství obalového odpadu;
• zajistit sbûr a tfiídûní obalového odpadu;
• zajistit vyuÏití obalového odpadu.
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Zákon definuje fiadu pojmÛ jako je obal, obalov˘ prostfiedek, uvedení na trh, vratn˘ obal, atd. Sta-
novil povinnost zaji‰tûní zpûtného odbûru pro spotfiebitelské obaly a povinnost recyklace a vy-
uÏití podle cílÛ uveden˘ch v pfiíloze ã. 3 k zákonu ã.477/2001 Sb., o obalech.
Zpûtn˘ odbûr je v zákonû jasnû definován a vztahuje se pouze k prodejním (dfiíve „spotfiebitel-
sk˘m“) obalÛm. Pro v‰echny druhy obalÛ (vãetnû pfiepravních a skupinov˘ch – tzv. „komerãní
obaly“) platí povinnost recyklace a vyuÏití v rozsahu daném pfiílohou ã. 3 zákona o obalech.
Zákon se také ve velké ãásti zab˘vá definicí a obsahem systémového fie‰ení a umoÏÀuje povin-
n˘m osobám zaloÏení autorizované obalové spoleãnosti.
Zákon o obalech byl novelizován v r. 2004 (zákon ã.94/2004 Sb.). Novela roz‰ífiila skupiny
obalÛ o tzv. prÛmyslové obaly, tedy obaly, které jsou urãeny k balení a ochranû zboÏí pro jiné
koneãné uÏivatele (podnikající fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje obaly nebo ba-
lené v˘robky pro svoji podnikatelskou ãinnost a neuvádí je dále do obûhu).
Dal‰í novela byla provedena zákonem ã. 66/2006 Sb. (jako dÛsledek novelizace evropské smûr-
nice a stanovení cílÛ recyklace a vyuÏití obalov˘ch odpadÛ na dal‰í období do r. 2012). Novela
souãasnû upravuje pÛsobnost zákona o obalech (limit evidence pro povinné osoby apod.) a upra-
vuje nûkteré dal‰í podrobnosti v definici obalÛ, zavádí nové pojmy (obalov˘ prostfiedek, jin˘
koneãn˘ uÏivatel apod.).

6.6 SdruÏené plnûní a autorizovaná obalová spoleãnost

Povinné osoby mohou plnit svoje povinnosti (zejména zaji‰tûní zpûtného odbûru a vyuÏití od-
padÛ z obalÛ) trojím zpÛsobem, kter˘ umoÏÀuje § 13 zákona. Nejãastûji se vyuÏívá samostatné
plnûní nebo uzavfiení smlouvy o sdruÏeném plnûní s autorizovanou obalovou spoleãností (dále
AOS).
Samostatné (individuální) plnûní je vhodné pro povinné osoby, které dokáÏou v uzavfieném
toku obalov˘ch odpadÛ zajistit jejich sbûr u spotfiebitelÛ a následnou recyklaci nebo vyuÏití. Sa-
mostatnû plnící osoby jsou povinny zapsat se do Seznamu, kter˘ spravuje MÎP. Jednou za rok
posílají roãní zprávu o zaji‰tûní plnûní povinností zpûtného odbûru a vyuÏití odpadÛ z obalÛ.
AOS mÛÏe b˘t zaloÏena pouze povinn˘mi osobami ze zákona o obalech. Cílem je striktnû od-
dûlit fiízení a vlastnictví AOS od subjektÛ, které by mohly b˘t v konfliktu zájmÛ z hlediska za-
ji‰tûní její efektivity a minimalizace nákladÛ na sbûr a vyuÏití obalov˘ch odpadÛ (zejména firmy,
které pÛsobí v odpadovém hospodáfiství).
AOS nemÛÏe b˘t podle zákona vyuÏita ku prospûchu jejích zakladatelÛ. To znamená, Ïe akcio-
náfii mají podle zákona omezena práva a stanoveny podmínky ãinnosti tak, aby hospodáfiská
ãinnost AOS nebyla provozována za úãelem zisku.
Subjekty nakládající s obalov˘mi odpady jsou závislé na stabilní ãinnosti AOS. Proto v‰echny
státy EU pfii v˘bûru omezují poãet autorizovan˘ch spoleãností, aby byla zaji‰tûna jejich stabi-
lita (v fiadû státÛ je jen jediná AOS). âesk˘ zákon o obalech tedy stanovuje striktní podmínky
autorizace spoleãností a jejich dÛslednou kontrolu.
V âR je zatím jedinou AOS EKO-KOM a.s., která obdrÏela autorizaci pro zaji‰tûní sdruÏeného
plnûní v bfieznu 2002. I po autorizaci zÛstala u základního principu integrovaného fie‰ení (spo-
tfiebitelské obaly se stávají nedílnou souãástí KO) a tím i u smluvních partnerÛ, kter˘mi jsou
v oblasti zaji‰tûní zpûtného odbûru a recyklace pfiedev‰ím obce.
Ke konci r. 2004 poÏádala AOS EKO-KOM, a.s. v souladu se zákonem o obalech o prodlouÏení
autorizace a o její zmûnu vzhledem k novû stanoven˘m cílÛ recyklace a vyuÏití obalov˘ch od-
padÛ v evropské smûrnici. Na jafie 2005 byla autorizace prodlouÏena do r. 2012 a v srpnu 2005
byly rozhodnutím o zmûnû autorizace stanoveny nové cíle do r. 2012, vycházející z návrhu no-
vely zákona o obalech.



Ve srovnání s poãtem povinn˘ch osob, které plní samostatnû a zapsaly se do Seznamu spravo-
vaného MÎP, je poãet povinn˘ch osob vyuÏívajících sdruÏeného plnûní nûkolikanásobnû vy‰‰í.
Ke konci roku 2006 mûlo smlouvu o sdruÏeném plnûní uzavfieno více neÏ 21 tisíc povinn˘ch
osob, zatímco zájem o zápis do Seznamu (samostatné plnûní) projevilo podle sdûlení MÎP pouze
1 000 povinn˘ch osob.
Zákon o obalech se v praxi ukázal jako velmi funkãní, co se t˘ãe míry zapojení prÛmyslu. âás-
teãnû tomuto stavu napomohl pfiístup celní správy, která ve spolupráci s MÎP omezila od 1. 7.
2002 dovoz „neo‰etfien˘ch“ obalÛ do âR, ãímÏ pfiinutila vût‰inu dovozcÛ uzavfiít smlouvu o sdru-
Ïeném plnûní nebo se zapsat do Seznamu MÎP.
V souãasné dobû je zapojeno do sdruÏeného plnûní cca 90% v‰ech obalÛ, které jsou uvádûny na
trh a do obûhu v âR. Ve srovnání s ostatními evropsk˘mi státy je to stav více neÏ uspokojiv˘.

6.7 Autorizovaná obalová spoleãnost EKO-KOM, a.s. - historie

• r. 1993-1996
V této dobû vzniklo âeské prÛmyslové sdruÏení pro obaly a Ïivotní prostfiedí (âPSOÎP).
Stalo se tak v reakci na pfiijetí evropské Smûrnice o obalech a obalov˘ch odpadech. Úkolem
SdruÏení bylo najít efektivní fie‰ení pro splnûní cíle smûrnice, tedy recyklace obalÛ, a vytvofiit
základy systému nakládání s obalov˘mi odpady.
Zakládajícími spoleãnostmi âPSOÎP byly: Coca-Cola Beverages âeská Republika, s. s r.o.;
Coca-Cola âR, s. s r.o.; Henkel âR, s. s r.o.; Pepsi-Cola âR, s. s r.o.; PLM AB; Procter &
Gamble, s. s r.o.;SIG Combibloc, s. s r.o.; Schmalbach Lubeca Austria GmbH; Toma Nápoje,
s. s r.o.; Tetra Pak - Grafobal, s. s r.o. a Unilever âR, s. s r.o.
V roce 1996 âPSOÎP pfiijalo rozhodnutí vytvofiit systém sdruÏeného plnûní povinností zpût-
ného odbûru a vyuÏití obalÛ podle vzorÛ zemí EU a vstoupilo v jednání s Ministerstvem Ïivot-
ního prostfiedí.

• r. 1997
V âR byla poprvé uzákonûna povinnost zpûtného odbûru, vyuÏití a recyklace odpadÛ z obalÛ pro
v˘robce a dovozce obalÛ (zákon ã.125/97 Sb., o odpadech).
Akciová spoleãnost EKO-KOM byla zaloÏena v roce 1997 jako nezisková spoleãnost, z ini-
ciativy ãlenÛ âeského prÛmyslového sdruÏení pro obaly a Ïivotní prostfiedí. Vznikla s cílem vy-
tvofiit efektivní systém zaji‰tûní zpûtného odbûru a vyuÏití obalového odpadu na standardní
evropské úrovni a ve spolupráci s obcemi âR.
Spoleãnost EKO-KOM pfiebírala a realizovala projekty v obcích a vytvofiila vzdûlávací projekt
pro ‰koly. Vládû âR byl pfiedloÏen návrh na uzavfiení Dobrovolné dohody.

• r. 1999
Mezi MÎP a âPSOÎP byla uzavfiena Dobrovolná dohoda na implementaci evropské smûr-
nice o obalech. Stát uznal integrovan˘ systém provozovan˘ EKO-KOM, a.s. jako moÏnost pl-
nûní poÏadavkÛ zákona povinn˘mi osobami. EKO-KOM se tak intenzivnû zamûfiil na pfiípravu
celého systému fie‰ení a jeho ovûfiování v praxi v pilotních projektech. Separovan˘ sbûr obalo-
v˘ch odpadÛ tehdy pilotnû probíhal v oblasti zhruba 150 tisíc obyvatel, s cílem nastavení efek-
tivního systému sbûru odpadÛ. UÏ koncem roku 1999 spoleãnost EKO-KOM operovala na území
se dvûma miliony obyvatel.
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• r. 2000
Do‰lo k plo‰nému roz‰ífiení systému do obcí, k nárÛstu povinn˘ch osob zapojen˘ch do systému
a tím i k nárÛstu mnoÏství zaplacen˘ch obalÛ. Díky tomu se také pfiistoupilo ke strukturalizaci
odmûn pro obce, která zohledÀuje rozdílné náklady na sbûr a vyuÏití jednotliv˘ch odpadÛ.
Mezinárodní organizace PRO-EUROPE udûlila spoleãnosti licenci k ochranné známce ZELEN¯
BOD na území âR (systém EKO-KOM pro‰el auditem PRO EUROPE a splÀuje poÏadavky ev-
ropské smûrnice).

• r. 2001
Do‰lo ke stabilizaci systému. Na konci roku 2001 poãet klientÛ spoleãnosti EKO-KOM pfied-
stavoval uÏ tfietinu trhu v âR. Jejich produkce ãinila 46 % spotfiebitelsk˘ch obalÛ uveden˘ch na
trh v âR. Bylo uzavfieno více neÏ 2700 smluv s jednotliv˘mi obcemi s celkov˘m poãtem oby-
vatel pfiesahujícím 8 milionÛ. Dále se pfiipravovaly zmûny v souvislosti s nov˘m zákonem o oba-
lech.

Zelen˘ bod 

Znaãka ZELEN¯ BOD informuje, Ïe za obal jím oznaãen˘ byl uhrazen fi-
nanãní pfiíspûvek organizaci zaji‰Èující zpûtn˘ odbûr a vyuÏití obalového od-
padu. Pokud je na obalech a v˘robcích distribuovan˘ch na území âR tato
znaãka, tak tyto obaly musí b˘t registrovány u spoleãnosti EKO-KOM, a.s.
V praxi to v âeské republice znamená, Ïe za obaly od takov˘chto v˘robkÛ musí b˘t zaplacen
poplatek za zpûtn˘ odbûr a vyuÏití obalov˘ch odpadÛ do systému EKO-KOM. Za pouÏívání
této znaãky nejsou klientÛm spoleãnosti EKO-KOM úãtovány Ïádné dodateãné poplatky.
Spoleãnost EKO-KOM, a.s. téÏ zaji‰Èuje právní ochranu této znaãky na území âR.
Sjednocení znaãky v rámci EU zjednodu‰uje design obalÛ, kter˘ mÛÏe b˘t jednotn˘ pro
v‰echny ãlenské státy.

PRO EUROPE - Packaging Recovery Organization Europe 
Jedná se o zastfie‰ující mezinárodní organizaci ãlensk˘ch národních systémÛ zaji‰Èujících
zpûtn˘ odbûr a vyuÏití odpadÛ z obalÛ v Evropû. V‰echny tyto systémy pouÏívají znaãku Ze-
len˘ bod jako symbol financování vyuÏití odpadÛ z obalÛ.
V souãasné dobû je ãlenem PRO EUROPE 30 národních systémÛ: ARA (Rakousko), DSD
(Nûmecko), Eco-Emballages (Francie), Ecoembes (·panûlsko), Fost Plus (Belgie), HERRCO
(¤ecko), Repa (·védsko), Repak (Irsko), Valpak (Velká Británie), Valorlux (Lucembursko),
Sociedade Ponto Verde (Portugalsko), EKO-KOM (âeská republika), ENVI-PAK (Sloven-
sko), Latvijas Zalais Punkts (Loty‰sko), ÖKO-Pannon (Maìarsko), Rekopol (Polsko), Slo-
pak (Slovinsko), Îaliasis Ta‰kas (Litva), The Green Dot of Cyprus (Kypr), GreenPak Ltd.
(Malta), ERO – Estonian Recovery Organisation (Estonsko), Cevko (Turecko), CSR (Ka-
nada), Materialretur (Norsko), EcoPack Bulgaria Jsc (Bulharsko), ECO-ROM Ambalaje
SA (Rumunsko), Eko-Ozra d. o. o. (Chorvatsko), UkrPec (Ukrajina), IRF (Island), PYR
(Finsko).



• r. 2002 
Od 1. ledna zaãal platit zákon ã.477/2001 Sb., o obalech. EKO-KOM, a.s. získala po splnûní zá-
konn˘ch podmínek na konci bfiezna autorizaci pod ã. j. OODP/9246/1440/3/02 a stala se tak
první autorizovanou obalovou spoleãností.

• r. 2005
Autorizace pro AOS EKO-KOM, a.s. byla prodlouÏena do r. 2012; byly stanoveny nové cíle na
dal‰í období, vycházející z novelizované smûrnice o obalech a zákona o obalech

Obrázek 5

• Souãasnost
EKO-KOM je akciovou spoleãností, která je v souãasné dobû vlastnûna rovn˘m dílem 10 akci-
onáfii z fiad povinn˘ch osob. Nejvy‰‰ími orgány jsou dozorãí rada a pfiedstavenstvo. Jsou tvofieny
zástupci prÛmyslov˘ch podnikÛ produkujících balené zboÏí, které mají povinnosti vypl˘vající
ze zákona o obalech, jejichÏ plnûní pro nû AOS EKO-KOM zaji‰Èuje. 
Spoleãnost mûla na konci roku 2006 uzavfieno 5481 smluv pro zaji‰tûní sbûru, tfiídûní a vyuÏití
odpadu s obcemi. Souãasnû mûla ke konci roku uzavfieno necel˘ch 20 946 smluv s klienty o po-
skytování sluÏeb sdruÏeného plnûní povinností zpûtného odbûru a vyuÏití obalov˘ch odpadÛ.
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6.8 Postavení obcí v systému EKO-KOM

Jak jiÏ bylo uvedeno, AOS realizuje tzv. integrované fie‰ení. Integrací se rozumí, Ïe obalov˘
odpad (zejména spotfiebitelské obaly) je chápán jako nedílná souãást komunálních odpadÛ. Pou-
Ïité obaly tvofií cca 30 % domovního odpadu (cca 15-20 % z celkové hmotnosti komunálních
odpadÛ). V pfiípadû materiálov˘ch komodit jako papír, plasty, sklo, kovy a dal‰í komodity jsou
obaly recyklovatelné. Pouze u ãásti kombinovan˘ch obalÛ je recyklace technicky obtíÏná nebo
ekonomicky nev˘hodná.
Integrovan˘ systém vyuÏívá systémÛ komunálního tfiídûného sbûru odpadÛ, kter˘mi obce zaji‰-
Èují svoje povinnosti pÛvodce vypl˘vající z § 16 a § 17 zákona o odpadech (zejména povinnost
oddûleného sbûru odpadÛ, upfiednostnûní vyuÏití pfied odstranûním apod.). Obãané – úãastníci
systému obce – sbírají do urãen˘ch nádob, boxÛ, pytlÛ apod. vyuÏitelné sloÏky komunálních
odpadÛ. Operaãní (svozové) firmy, které zaji‰Èují systém technicky, pfiedají odpady dále k vy-
uÏití.
V rámci vytfiídûného komunálního odpadu jsou pfiedány k vyuÏití také pouÏité obaly. Integro-
van˘ systém nepfiedstavuje v âR Ïádné pfiídavné náklady na odpadové hospodáfiství obce. Ne-
vyÏaduje Ïádné zvlá‰tní investice do nádob nebo techniky urãen˘ch pro sbûr obalÛ (jak je tomu
napfi. v duálním systému).
PrÛmysl a obchod s povinností zajistit zpûtn˘ odbûr a vyuÏití obalÛ ze zákona (dále jen „po-
vinné osoby“) pfiispívají obcím finanãnû na systém tfiídûného sbûru. Povinné osoby by mûly hra-
dit náklady obcí spojené se sbûrem obalové sloÏky komunálních odpadÛ.
V souãasné dobû je do systému EKO-KOM zapojeno 5 618 obcí, ve kter˘ch Ïije 10 061 031 oby-
vatel (tj. 98 % ãeské populace).

6.8.1 Zapojení obce do systému

Obec, která provozuje tfiídûn˘ sbûr komunálních odpadÛ, se mÛÏe zapojit do systému EKO-
KOM na základû Smlouvy o zaji‰tûní zpûtného odbûru a vyuÏití odpadÛ z obalÛ (dále jen
Smlouva). Na základû této smlouvy pak obec získává nárok na odmûnu za zaji‰Èování zpûtného
odbûru a následného vyuÏití odpadÛ z obalÛ. Odmûna se vypoãítává na základû pravidelného
ãtvrtletního hlá‰ení o mnoÏství, druzích a zpÛsobech nakládání s vyuÏiteln˘mi sloÏkami komu-
nálních odpadÛ. V˘‰e odmûny je závislá zejména na mnoÏství vytfiídûn˘ch odpadÛ, její v˘‰e
roste spolu s úãinností systému sbûru. Odmûna pomáhá sniÏovat náklady spojené s provozem
systému sbûru vyuÏiteln˘ch sloÏek komunálního odpadu.
Zapojením do systému EKO-KOM obec získává právo úãastnit se rozvojov˘ch projektÛ spo-
leãnosti, a moÏnost získat informaãní materiály a dal‰í produkty v oblasti poradenství nebo práce
s vefiejností.

6.8.1.1 Smlouva o zaji‰tûní zpûtného odbûru a vyuÏití odpadÛ z obalÛ

Spoleãnost a obec uzavírají "Smlouvu" s cílem zajistit plnûní povinností zpûtného odbûru a pl-
nûní povinnosti vyuÏití odpadu z obalÛ, prostfiednictvím ãinnosti obce a odpadového systému
obce, s cílem zajistit co nejvy‰‰í vyuÏití odpadÛ z obalÛ jako druhotné suroviny. 



Podpisem smlouvy se obec zavazuje:
• zajistit v oblasti pÛsobnosti obce sbûr a tfiídûní komunálního odpadu, v rámci kterého je sbí-

rán i obalov˘ odpad; vytfiídûné sloÏky pfiedávat k vyuÏití dle zákona o odpadech a zákona
o obalech;

• zasílat spoleãnosti EKO-KOM ãtvrtletní informace formou v˘kazu o mnoÏství vytfiídûn˘ch
a vyuÏit˘ch komunálních odpadÛ vãetnû obalové sloÏky (v materiálov˘ch komoditách:
papír, sklo, plasty, kovy a nápojové kartony), a to vÏdy do konce kalendáfiního mûsíce ná-
sledujícího po skonãení kalendáfiního ãtvrtletí;

• poskytovat 1x za rok technicko-ekonomické informace o systému nakládání s komunál-
ním odpadem v obci formou dotazníku, a to do 28. února následujícího kalendáfiního roku

• pouÏít odmûnu pro úãely související s nakládáním s vyuÏiteln˘mi sloÏkami komunálního
odpadu;

• archivovat doklady pro prokázání vykazovan˘ch informací minimálnû 4 roky;
• umoÏnit kontrolu spoleãnosti nebo jí povûfiené osobû a prokázat pravdivost informací uve-

den˘ch ve v˘kazech; prokázat na poÏádání pouÏití odmûny, pfiípadnû umoÏnit kontrolu or-
gánÛm státní správy pfii kontrole zaji‰tûní sdruÏeného plnûní;

• spolupracovat pfii informování spotfiebitelÛ o zpÛsobu zaji‰tûní zpûtného odbûru a recyk-
lace odpadÛ z obalÛ.

Obec má právo úãastnit se rozvojov˘ch projektÛ, pfiípadnû vyuÏívat dal‰ích sluÏeb spoleãnost.
EKO-KOM, a.s. se podpisem smlouvy zavazuje:

• na základû fiádnû a úplnû vyplnûného v˘kazu poskytovat obci nebo mûstu finanãní odmûnu;
• oznamovat obci zmûny autorizaãního rozhodnutí a zmûny odmûny;
• pfied ukonãením kalendáfiního roku zaslat obci formuláfi dotazníku;
• poskytnout obci nálepky na nádoby na odpad s informaãními sdûleními, pokud obec ob-

dobné nálepky jiÏ nevlastní;
• poskytovat obci ve‰keré dal‰í sluÏby spoleãnosti EKO-KOM, a.s., zejména poradenské

a informaãní.

Obec nebo mûsto mÛÏe pfienést v˘kon smlouvy na tfietí osobu (napfi. svozovou firmu, sdru-
Ïení obcí apod.), a to formou dodatku ke smlouvû. Dodatek se uzavírá mezi obcí a EKO-KOM,
a.s. Dodatkem oznamuje obec spoleãnosti EKO-KOM, a.s. tfietí osobu, která bude zaji‰Èovat pl-
nûní nûkter˘ch povinností vypl˘vajících ze smlouvy, zejména pak ãtvrtletní v˘kaznictví do
systému EKO-KOM. Dodavatel povûfien˘ v˘konem smlouvy mÛÏe vykazovat informace za
celou svozovou oblast nebo celé sdruÏení obcí apod. a stává se tak dodavatelem v˘kazÛ za
obec (dále jen Dodavatel). Uzavfiením tohoto dodatku se obec nezbavuje odpovûdnosti za práva
a povinnosti vypl˘vající ze smlouvy se spoleãností EKO-KOM, a.s. Je vhodné, aby obec a Do-
davatel mûli tuto skuteãnost o‰etfienou ve vzájemném smluvním vztahu, kde budou pfiesnû uve-
dené podmínky, za kter˘ch bude dodavatel provádût v˘kaznictví za obec, vãetnû pfiípadn˘ch
sankcí za pozdní pfiedání v˘kazu nebo nepravdivé údaje uvedené ve v˘kazu. Obec nemÛÏe vy-
kazováním povûfiit více neÏ jednoho dodavatele, ale mÛÏe ho mûnit i v prÛbûhu roku, a to vÏdy
ke konci kalendáfiního ãtvrtletí.

Ve‰keré podrobnosti ohlednû zapojení obce do systému EKO-KOM, podrobností a spolu-
práce na projektech lze projednat pfiímo se zástupci spoleãnosti EKO-KOM, a.s. - pfií-
slu‰n˘mi regionálními manaÏery pro danou oblast dle umístûní obce nebo mûsta. Seznam
a kontakt na v‰echny regionální manaÏery je uveden na www.ekokom.cz. 
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6.8.2 Odmûna pro obce

Spoleãnost se zavazuje zaplatit obci za plnûní poskytovaná podle Smlouvy odmûnu, která je
tvofiena nûkolika sloÏkami; v˘sledná odmûna je pak souãtem jednotliv˘ch sloÏek odmûny:

• Pau‰ální odmûna za zaji‰tûní zpûtného odbûru je stanovena ãástkou v Kã roãnû za kaÏ-
dého obyvatele obce v pfiíslu‰ném kalendáfiním roce.

• Odmûna za zaji‰Èování vyuÏití je tvofiena základní sloÏkou, bonusov˘mi sloÏkami a ga-
ranãní sloÏkou. Bonusové a garanãní sloÏky pfiedstavují fakultativní sloÏku odmûny. Pod-
mínkou pro zv˘‰ení základní sloÏky odmûny o bonusovou sloÏku nebo pro uplatnûní garanãní
sloÏky je splnûní podmínek pro uplatnûní tûchto sloÏek obcí.  Spoleãnost je oprávnûna koe-
ficienty bonusové sloÏky jednostrannû mûnit, ru‰it nebo stanovovat koeficienty nové.
• Základní sloÏka odmûny za zaji‰tûní vyuÏití se vypoãte tak, Ïe v rámci celkového mnoÏ-

ství komunálního odpadu, kter˘ obec vytfiídila dle V̆ kazu, je v souladu se standardy slo-
Ïení komunálních odpadÛ a podílu obalové sloÏky urãen mnoÏstevní podíl jednotliv˘ch
sloÏek komunálních obalov˘ch odpadÛ. Takto stanovené mnoÏstevní podíly jsou vyná-
sobeny sazbami dle ceníku platného pro pfiíslu‰né období vyhlá‰eného spoleãností; tento
ceník tvofií pfiílohu ã. 3 Smlouvy. Standardy sloÏení komunálních odpadÛ a podílu obalové
sloÏky tvofií pfiílohu ã. 4 Smlouvy.

• Bonusová sloÏka odmûny: Základní sloÏka odmûny za zaji‰tûní vyuÏití je v pfiípadû spl-
nûní podmínek pro uplatnûní bonusÛ vynásobena jednotliv˘mi koeficienty (bonusy) a tak
nav˘‰ena o bonusovou sloÏku. Koeficienty jsou stanoveny v pfiíloze ã. 3 Smlouvy. V pfií-
padû, Ïe obec bude mít nárok na zv˘‰ení základní sloÏky odmûny za zaji‰tûní vyuÏití více
koeficienty, násobí se jednotliv˘mi koeficienty pouze základní sloÏka, nikoliv základní
sloÏka nav˘‰ená o bonusovou sloÏku. Celková v˘‰e bonusové sloÏky se vypoãte tak, Ïe
se základní sloÏka odmûny zvlá‰È vynásobí jednotliv˘mi koeficienty a jednotlivá nav˘‰ení
(tj. násobek základní sloÏky odmûny a pfiíslu‰ného koeficientu) se pak seãtou.

UplatÀované bonusy:
• Bonus za akreditovanou svozovou firmu. JestliÏe pro obec provozuje odpadov˘

systém obce osoba, která je akreditována systémem sdruÏeného plnûní EKO-KOM,
má obec právo uplatnit vÛãi spoleãnosti nárok na zv˘‰ení odmûny koeficientem dle
pfiílohy ã. 3 Smlouvy.

• Bonus za hustotu sbûrné sítû. Hustota sbûrné sítû udává celkov˘ objem sbûrov˘ch
nádob dostupn˘ch obãanÛm pro tfiídûn˘ sbûr vyuÏiteln˘ch komunálních odpadÛ
vãetnû odpadÛ z obalÛ v prÛbûhu roku. Stanoví se jako souãin celkového objemu sbûr-
n˘ch nádob (pfiípadnû pytlÛ) v systému obce a frekvence svozu nádob (pytlÛ) v daném
období. Hodnota je pfiepoãtena na 1 obyvatele obce. Pokud hustota sbûrné sítû do-
sáhne hodnot stanoven˘ch pfiílohou ã. 3 Smlouvy, má obec právo uplatnit vÛãi spo-
leãnosti nárok na zv˘‰ení odmûny koeficientem dle pfiílohy ã. 3 Smlouvy.

• Bonus na podporu dvousloÏkového sbûru skla. JestliÏe obec provozuje oddûlen˘
sbûr skla, tj. oddûlenû sbírá sklo bílé a sklo barevné a údaje o této skuteãnosti uvádí
ve V̆ kazu, má obec právo uplatnit vÛãi spoleãnosti nárok na zv˘‰ení odmûny koefi-
cientem dle pfiílohy ã. 3 Smlouvy.

• Bonus na podporu sbûru ãtyfi komodit. JestliÏe obec provozuje systém sbûru ãtyfi
komodit (papíru, skla, plastÛ a nápojov˘ch kartonÛ) a údaje o této skuteãnosti uvádí
ve V̆ kazu, má obec právo uplatnit vÛãi spoleãnosti nárok na zv˘‰ení odmûny koefi-
cientem dle pfiílohy ã. 3 Smlouvy.

• Garanãní sloÏka odmûny nebyla zatím stanovena.
Aktuální sazebníky odmûn pro obce v systému EKO-KOM jsou uvedeny na internetov˘ch
stránkách www.ekokom.cz.



6.8.3 Zasílání v˘kazÛ a oznámení o v˘‰i odmûny

Základním podkladem pro vypoãtení odmûny obci je vãasné pfiedání pravdivû a úplnû vyplnûné
pfiílohy ã. 1 Smlouvy - V˘kazu. V̆ kaz lze pfiedat písemnû, faxem nebo elektronickou po‰tou, a to
nejpozdûji do 30 dnÛ od skonãení kalendáfiního ãtvrtletí na adresu pfiíslu‰ného regionálního ma-
naÏera. Spoleãnost do 10 dnÛ od doruãení v˘kazu vypoãte odmûnu a ode‰le obci oznámení
o v˘‰i odmûny formou podkladÛ pro fakturaci. Pokud obec povûfiila k fakturaci odmûny Doda-
vatele, je toto oznámení odesláno na adresu Dodavatele.

6.9 Spolupráce s odpadáfisk˘mi firmami

PfiestoÏe hlavními smluvními partnery spoleãnosti jsou povinné osoby a obce, mají svozové
firmy svoje nezastupitelné místo v systému EKO-KOM. Svozové firmy jsou do systému zapo-
jeny buì nepfiímo prostfiednictvím obcí, nebo pfiímo na základû smluvního vztahu.

6.9.1 Zapojení svozov˘ch firem do systému prostfiednictvím obcí.

Obec zapojená do systému EKO-KOM na základû uzavfiené Smlouvy o zaji‰tûní zpûtného odbûru
a vyuÏití odpadÛ z obalÛ (dále jen Smlouva) mÛÏe po dohodû se svozovou firmou povûfiit svozo-
vou firmu ãtvrtletním vykazováním vytfiídûn˘ch odpadÛ na území obce (Dodatek ã. 1 ke Smlouvû
– viz pfiedchozí text). Svozová firma vykazuje za obce formou hromadného v˘kazu. V hromad-
ném v˘kazu je uveden˘ aktuální seznam obcí, které svozovou firmu povûfiily vykazováním. Vy-
plÀování hromadného v˘kazu za obce je jednou z podmínek pro udûlení akreditace spoleãností
EKO-KOM. Pro vyplnûní a zasílání v˘kazÛ platí stejná pravidla jako pro obec, tzn. v˘kaz je tfieba
úplnû a pravdivû vyplnit a pfiedat pfiíslu‰nému regionálnímu manaÏerovi EKO-KOM, a.s. píse-
mnû, elektronicky nebo faxem do konce mûsíce následujícím po ukonãeném kalendáfiním ãtvrtletí.
Obec má právo po dohodû se svozovou firmou zmocnit svozovou firmu k fakturaci odmûny buì
jménem obce na úãet obce, nebo jménem obce na úãet firmy.

6.9.2 Zapojení svozov˘ch firem do systému na základû samostatného
smluvního vztahu.

Systém EKO-KOM zaji‰Èuje také vyuÏití pfiepravních a skupinov˘ch obalov˘ch odpadÛ. Jsou to od-
pady, které se vyskytují v prÛmyslov˘ch podnicích, sluÏbách a obchodní síti. Pokud svozová firma
jako oprávnûná osoba podle zákona o odpadech s takov˘mi odpady od pÛvodcÛ (vyjma obcí) nakládá,
tj. provádí sbûr, svoz a následné pfiedání odpadÛ k recyklaci nebo jinému vyuÏití, pak mÛÏe uzavfiít
sAOS EKO-KOM smlouvu o zaji‰tûní vyuÏití odpadÛ z obalÛ. Na základû této smlouvy mÛÏe svo-
zová firma obdrÏet odmûnu za zaji‰tûní vyuÏití odpadÛ z obalÛ, jejichÏ pÛvodci nejsou obce.
Uzavfiením smlouvy o zaji‰tûní vyuÏití odpadÛ z obalÛ se svozová firma stává dodavatelem
Ïivnostensk˘ch odpadÛ z obalÛ. Odmûna se pro dodavatele vypoãítává na základû ãtvrtletního
v˘kazu, ve kterém jsou uvedena mnoÏství a pÛvodci odpadÛ z obalÛ vãetnû subjektÛ, které za-
jistily koneãné vyuÏití odpadÛ z obalÛ.
V pfiípadû, Ïe svozová firma zároveÀ provozuje zafiízení na úpravu odpadÛ, zejména dotfiiìovací
linku, mÛÏe se do systému EKO-KOM zapojit prostfiednictvím smlouvy o zaji‰tûní úpravy
a vyuÏití odpadÛ z obalÛ. Na základû tohoto smluvního vztahu se provozovatel zafiízení
k úpravû odpadÛ stává úpravcem odpadÛ z obalÛ.
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V souãasné dobû je jako dodavatel Ïivnostensk˘ch odpadÛ z obalÛ do systému zapojeno 139 svo-
zov˘ch firem z celé âR, které representují vût‰inu trhu s „komerãními“ obalov˘mi odpady.

6.10 Spolupráce s ostatními subjekty v fietûzci nakládání
s obalov˘mi odpady

AOS spolupracuje také s dal‰ími subjekty, které nakládají s vyuÏiteln˘mi komunálními a oba-
lov˘mi odpady. Jedná se pfiedev‰ím o tzv. úpravce odpadÛ, tj. provozovatele dotfiiìovacích za-
fiízení, na kter˘ch se odpad zpracovává na druhotnou surovinu. V souãasné dobû se podpora
t˘ká pfiedev‰ím dotfiiìovacích linek na plastové a sklenûné odpady a nápojové kartony.
Podpora je smûfiována také na zpracovatele smûsn˘ch plastÛ a nápojov˘ch kartonÛ. Podle nové
strategie AOS by mûl b˘t systém podpory rozvinut na v‰ech stupních nakládání s odpady, aby
umoÏÀoval pruÏné fiízení s ohledem na mezinárodní trh s druhotn˘mi surovinami a rozvoj slu-
Ïeb v odpadovém hospodáfiství.
Na konci r. 2006 zahájil EKO-KOM roz‰ífiení sítû smluvních partnerÛ v oblasti úpravy a zpra-
cování odpadÛ z obalÛ na území âR. Souãástí nov˘ch smluvních vztahÛ je i zavedení moÏnosti
garanãního reÏimu pro komodity, u nichÏ dojde k destabilizaci trhu nebo je jejich recyklace
technicky ãi ekonomicky problematická.
Dlouhodob˘m cílem je:

• omezení skládkování vytfiídûn˘ch odpadÛ a jejich maximální míra vyuÏití;
• vytvofiení logistické sítû stabilních zafiízení pro úpravu a koneãné zpracování odpadÛ

z obalÛ v rámci âR.
V souãasné dobû spolupracuje se systémem EKO-KOM cca 80 provozovatelÛ dotfiiìovacích
linek na papír, plasty, nápojové kartony a sklo. V oblasti koneãného zpracování je zatím uzavfieno
nûkolik smluv na zpracování nápojov˘ch kartonÛ a smûsn˘ch plastÛ. Základ sítû zafiízení na
úpravu a vyuÏití obalov˘ch odpadÛ by mûl b˘t vytvofien do konce r. 2007.

6.11 Informování spotfiebitele

Jednou z povinností autorizované obalové spoleãnosti je (v souladu s poÏadavky autorizace udû-
lené MÎP) zajistit informování spotfiebitele o zpÛsobech tfiídûní a recyklace obalového odpadu.
Tfiídûní odpadÛ a dosaÏení kvót vyuÏití odpadÛ pochopitelnû není moÏné bez spolupráce obyva-
tel. Obyvatele je nutné v této ãinnosti podporovat, motivovat je a postupnû mûnit jejich postoj tak,
aby tfiídûní odpadÛ povaÏovali za zcela bûÏnou a samozfiejmou souãást kaÏdodenních ãinností.
Propojovacím prvkem ve‰keré komunikace je slogan „MÁ TO SMYSL. T¤IëTE ODPAD“,
kter˘ vystihuje skuteãnost, Ïe „právû na kaÏdém z nás záleÏí, jak bude s odpadem dále nakládáno“
– buì umoÏníme jeho dal‰í zpracování a recyklaci, nebo zapfiíãiníme, Ïe bude pouze odstranûn.
Prvním projektem v oblasti komunikace byl ‰kolní vzdûlávací program. Byl vytvofien maskot
pro dûti Tonda Obal, kter˘ je provází svûtem tfiídûní a recyklace odpadÛ. Bûhem uplynul˘ch de-
seti let Tonda se svou pojízdnou vzdûlávací v˘stavou nav‰tívil témûfi dvû tfietiny základních ‰kol
v âR. Kromû pfiímého oslovení ÏákÛ probíhá také vzdûlávání uãitelÛ, ktefií jsou vybavováni
publikacemi a informacemi pro dal‰í vyuÏití v rámci v˘uky. JiÏ ãtyfii roky jsou v provozu inter-
netové stránky pro dûti www.tonda-obal.cz. Dosud bylo ‰kolním programem EKO-KOM, a.s.
osloveno více neÏ pÛl milionu ÏákÛ.
V roce 2000, je‰tû v rámci Dobrovolné dohody, vznikl velmi oblíben˘ a Ïádan˘ komunikaãní
kanál „nálepky na kontejnery“. Ve spolupráci s obcemi a svozov˘mi firmami byl vytvofien
univerzální a jednoduch˘ návod na tfiídûní odpadÛ, díky nûmuÏ kaÏd˘, kdo tfiídí odpad, má moÏ-



nost ovûfiit si pfiímo na kontejneru, které odpady do nûj patfií a které ne. Tyto nálepky jsou v sou-
ãasné dobû umístûny témûfi na v‰ech barevn˘ch kontejnerech na tfiídûní odpadÛ.
Dal‰ím projektem byly pilotní projekty lokální komunikace. Od roku 2001 spoleãnost EKO-
KOM realizovala ve spolupráci se svazky obcí a mûst fiadu informaãních kampaní na podporu
tfiídûní odpadÛ. V dal‰ích letech probíhaly pilotní projekty na pfiímé oslovení spotfiebitele v mís-
tech nákupu. Ve spolupráci s prodejními fietûzci probûhly akce pro vefiejnost pfiímo v supermar-
ketech.
V‰echny tyto projekty a zku‰enosti získané jejich realizací poslouÏily jako velmi dobr˘ základ
pro plo‰nou komunikaãní kampaÀ, která se rozebûhla v roce 2003. Jednalo se o úplnû první ko-
munikaci v oblasti odpadového hospodáfiství na celostátní úrovni, a tak bylo velmi dÛleÏité na-
stavit postupné a realizovatelné cíle. První slogan „NEBUëTE LÍNÍ: T¤IëTE ODPAD!“
a s ním spojená komunikace, které formou parodie zpochybÀovaly nejrÛznûj‰í v˘mluvy, proã
lidé "nemohou tfiídit odpad", zafungovaly skvûle. Televizní spoty získaly popularitu; znala je
více neÏ polovina populace. Kromû televizních spotÛ bylo tfiídûní odpadÛ propagováno pro-
stfiednictvím: tisku, rozhlasu, akcí pro vefiejnost pod názvem Barevné dny, internetov˘ch strá-
nek www.jaktridit.cz a pokladních pásÛ v supermarketech.
Na plo‰nou kampaÀ od roku 2004 navázalo 13 krajsk˘ch kampaní, s cílem posílit komunikaci
o konkrétní lokální informace. Ani tím v‰ak ãinnosti spoleãnosti EKO-KOM nekonãí. Spoleã-
nost provozuje pravidelné semináfie pro samosprávy obcí, pofiádá odborné konference a inten-
zivnû se vûnuje komunikaci s odbornou vefiejností a profesní sférou.
NejdÛleÏitûj‰í v˘sledky komunikaãních aktivit:

• Prostfiednictvím plo‰né komunikaãní kampanû se podafiilo zv˘‰it úãast obyvatel na tfiídûní
odpadÛ z 28 % obãanÛ v roce 1999 na 69 % v roce 2006.

• Od roku 1999 se v˘tûÏnost tfiídûného sbûru odpadu zãtyfinásobila. Za stejné období narostl
podíl „tfiídiãÛ“ v populaci o více neÏ 25 % na souãasn˘ch 69 %!

Aktuální internetové stránky pouÏívané pro informování spotfiebitelÛ a provozované AOS
EKO-KOM, a.s.:
• www.ekokom.cz 
• www.jaktridit.cz 
• www.tonda-obal.cz 

6.12 V˘sledky 

Klíãové ukazatele za 10 let existence EKO-KOM, a.s.:
• Systém EKO-KOM od roku 1997 do souãasné doby zajistil za své klienty vyuÏití a recyk-

laci pro více neÏ 2,7 milionu tun odpadÛ z nevratn˘ch obalÛ.
• Klienti systému EKO-KOM doposud celkovû vynaloÏili celkem 4,7 mld. Kã na splnûní

zákonn˘ch poÏadavkÛ státu zpûtnû odebrat a recyklovat obalov˘ odpad.
• Za dobu existence investovala spoleãnost EKO-KOM, a.s. do rozvoje sbûrné sítû okolo

800 mil. Kã.
• Systém EKO-KOM dlouhodobû plní podmínky autorizace, ale také zákonné povinnosti

kladené státem na klienty systému EKO-KOM. Klienti systému EKO-KOM rovnûÏ dosa-
hují poÏadovan˘ch procent vyuÏití a recyklace obalov˘ch odpadÛ vypl˘vajících ze zákona
o obalech.

• Systém EKO-KOM na sklonku roku 2003 odstartoval celostátní komunikaãní kampaÀ
s cílem oslovit a zapojit do tfiídûní odpadÛ dal‰í obyvatele. Na konci roku 2006 uvedlo jiÏ
69 % obyvatel âR, Ïe se soustavnû vûnuje tfiídûní odpadÛ.
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Tabulka 21, zdroj: EKO-KOM, a.s.: MnoÏství obalÛ v systému EKO-KOM

Graf 4, zdroj: EKO-KOM, a.s: V̆ tûÏnost tfiídûného sbûru komunálních odpadÛ v kg/obyvatel.rok 



Poãet nádob celkem: 146 131 ks

Graf  5, zdroj: EKO-KOM, a.s:: Vybavení âR sbûrn˘mi nádobami na tfiídûní odpadÛ (stav
2006 - 4Q)

6.13 Autorizovaná spoleãnost jako nástroj k dosaÏení cílÛ zákona
o obalech

Na základû dosaÏen˘ch v˘sledkÛ z více neÏ pûtiletého fungování autorizované obalové spoleã-
nosti lze konstatovat, Ïe zpûtn˘ odbûr obalÛ a odpadÛ z obalÛ je nejrozvinutûj‰ím systémem na
zaji‰tûní zpûtného odbûru v âR.
Kolektivní fie‰ení zaloÏené na sdílené povinnosti v‰ech subjektÛ zapojen˘ch do systému se uká-
zalo b˘t velmi funkãní. RovnûÏ zvolen˘ model zpûtného odbûru zaloÏen˘ na spolupráci s obcemi
se osvûdãil. Je ale nutno pfiipomenout, Ïe obaly patfií k rychloobrátkovému zboÏí, mají krat‰í Ïi-
votní cykly neÏ v˘robky urãené ke zpûtnému odbûru a je jich velké mnoÏství, které se v pfiípadû
spotfiebitelsk˘ch obalÛ stává v˘znamnou sloÏkou komunálních odpadÛ. Zde je tedy vyuÏití sbû-
rov˘ch systémÛ v obcích na místû. V̆ hodou je vysoké pokrytí populace díky rozvoji tfiídûného
sbûru v obcích. Sbûrové systémy jsou jiÏ z velké ãásti zafinancované obcemi, je v‰ak nutné je
dále rozvinout a zefektivnit.
Nedostatkem takto zaloÏeného systému je men‰í flexibilita vzhledem k vysokému poãtu smluv-
ních partnerÛ – obcí. RovnûÏ vyuÏití finanãních prostfiedkÛ poskytnut˘ch povinn˘mi osobami
v rámci systému není zcela efektivní a v mnoha pfiípadech není pfiidanou hodnotou na rozvoj OH,
ale spí‰e nedílnou souãástí obecního rozpoãtu. Z tohoto dÛvodu AOS EKO-KOM rozvíjí ve
vût‰í mífie spolupráci s provozovateli dotfiiìovacích zafiízení a nûkter˘mi koneãn˘mi zpracova-
teli odpadÛ, jak jiÏ bylo uvedeno v pfiedchozím textu.
Model AOS zaloÏené podle zákona povinn˘mi osobami a dozorované státem se zatím ukazuje
jako plnû funkãní pro provoz systému zpûtného odbûru a vyuÏití obalov˘ch odpadÛ. V plné mífie
se v tomto modelu uplatÀuje princip „zneãi‰Èovatel platí“ a zvy‰uje se jím také míra odpovûdnosti
v˘robcÛ obalÛ za produkované obaly a s tím spojené odpady. EKO-KOM,a.s. se snaÏí (díky pfií-
stupu vlastníkÛ – povinn˘ch osob) b˘t co nejefektivnûj‰í. Dal‰ím hlediskem, které podporuje
model AOS, je splnûní nároãn˘ch kritérií vãetnû finanãního krytí v autorizaãním projektu, kter˘
je jednou z hlavních podmínek autorizace. Autorizací se totiÏ provede pfiirozená selekce nekva-
litních nebo ekonomicky nevhodn˘ch fie‰ení zpûtného odbûru a recyklace obalov˘ch odpadÛ.
Státem kontrolované autorizované spoleãnosti, které zaji‰Èují zpûtn˘ odbûr, lze jednoznaãnû do-
poruãit jako vhodn˘ nástroj ke koordinaci systémov˘ch fie‰ení zpûtn˘ch odbûrÛ a jako nástroj
dostateãné kontroly ze strany státu, pokud jsou pravidla pÛsobení autorizované spoleãnosti po-
drobnû a jasnû stanovena právní úpravou.
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7. Optimalizace nakládání s vyuÏiteln˘mi obalov˘mi
sloÏkami komunálních odpadÛ vzhledem k platbám
AOS EKO-KOM, a.s.

RNDr. Martina Vrbová, PhD.
EKO-KOM, a.s.

vrbova@ekokom.cz

7.1 Náklady na odpadové hospodáfiství obcí s ohledem
na tfiídûn˘ sbûr vyuÏiteln˘ch komunálních a obalov˘ch odpadÛ

Hodnocení celkov˘ch nákladÛ obcí na odpadové hospodáfiství je pomûrnû obtíÏné. Nákladové
poloÏky nejsou ujednoceny a rovnûÏ chybí systematické sledování nákladÛ na úrovni státu. AOS
EKO-KOM, a.s. pouÏívá k hodnocení nákladovosti OH a pfiedev‰ím tfiídûného sbûru dotazní-
kového ‰etfiení u obcí a svozov˘ch firem. V tabulce ã. 22 jsou uvedeny nûkteré základní po-
loÏky, které jsou hodnoceny v ãasové fiadû. Jedná se o prÛmûrné náklady v Kã/obyvatele vztaÏené
k danému kalendáfinímu roku.

Tabulka 22, zdroj: EKO-KOM, a.s.: Vybrané náklady hospodafiení s odpady v obcích (Kã/oby-
vatele/rok).

PrÛmûrné náklady na provoz odpadového hospodáfiství v obcích âR byly pro rok 2006 stano-
veny na 747 Kã ± 82 Kã/obyvatele.
V tabulce ã. 23 je uveden pfiehled základních nákladov˘ch poloÏek za rok 2006 ve velikostních
skupinách obcí. Nejvy‰‰í náklady vykazují malé obce do 500 obyvatel a dále pak velká mûsta
s více neÏ 100 tis. obyvateli. V̆ ‰e nákladÛ u mal˘ch obcí je dána z velké míry ztíÏenou obsluÏ-
ností díky vy‰‰ím pfiepravním vzdálenostem a malé hustotû obyvatel (neÏ se svozové auto na-
plní, musí najezdit mnoho kilometrÛ).
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rok  smûsn˘ objemn˘  ko‰e tfiídûn˘  NO  sbûrné  ãerné  ostatní  celkem
KO odpad  sbûr  dvory  skládky

2002  298,5  38,2  23,5  46,0  13,3  51,2  9,5  86,1  480,2

2003  371,8  37,1  25,0  64,5  17,4  46,8  9,3  49,4  652,4

2004  415,8  41,9  27,5  75,4  19,5  52,0  11,8  52,5  687,0

2005  429,4  42,2  27,5  79,9 20,1 54,1 11,6 42,4  702,1

2006  463,2  45,3  29,3  98,4  18,0  56,2  11,8  23,0  747,0
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Tabulka 23, zdroj: EKO-KOM, a.s.: Vybrané náklady v r. 2006 (Kã/obyvatele/rok).

Rozdíly v nákladech nejsou jen ve velikostních skupinách, ale také v rÛzn˘ch oblastech repub-
liky. Náklady korespondují s cenami sluÏeb odpadáfisk˘ch firem v jednotliv˘ch svozov˘ch ob-
lastech. Ve Stfiedoãeském kraji patfií obecnû náklady na odpadové hospodáfiství (ceny sluÏeb
odpadáfisk˘ch firem) k tûm nejvy‰‰ím v republice.
Nejv˘znamnûj‰í nákladovou poloÏkou pro v‰echny obce bez rozdílu je svoz a odstraÀování
smûsn˘ch komunálních odpadÛ. Tvofií 58-67 % z celkov˘ch nákladÛ v obci.
Druhou nejv˘znamnûj‰í nákladovou poloÏkou se v nûkolika posledních letech stal tfiídûn˘ sbûr
vyuÏiteln˘ch sloÏek komunálních odpadÛ (pfiedev‰ím se jedná o komodity papír, plast, sklo, ná-
pojové kartony, pfiípadnû kovy). Náklady jsou dány jednak investicí do sbûrov˘ch nádob (pokud
obec takovou investici uãiní) a jednak vlastními provozními náklady. Ty jsou velmi variabilní,
protoÏe jsou do jisté míry ovlivÀovány mírou poptávky a cenami druhotn˘ch surovin. DÛleÏi-
tou roli hraje také cenová politika svozov˘ch firem v jednotliv˘ch regionech. Rozdílnost ná-
kladÛ ve velikostních skupinách obcí ukazuje tabulka ã. 24.

Tabulka 24, zdroj: EKO-KOM, a.s.: Orientaãní náklady na tfiídûn˘ sbûr vyuÏiteln˘ch odpadÛ ve
vzorku (r. 2006).

Velikost obce tfiídûn˘   smûsn˘  sbûrn˘  objemn˘  ko‰e  NO  celkem
sbûr  KO  dvÛr  odpad

do 500  94,2  481,9  61,8  58,7  26,5  41,8  871,9

501 - 1.000  83,6  448,5  59,9  53,7  21,1  31,7  762,6

1.001 - 5.000  76,5  424,0  64,6 51,7  23,0  23,6  720,9

5.001 - 10.000 76,9  395,8  57,5  50,3  39,3 19,1  691,8

10.001 - 20.000  70,1  436,4  94,2  45,8  36,2  20,3  751,5

20.001 - 50.000  79,9  451,2  67,3  51,1  33,2  14,6  751,4

50.001 - 100.000  80,1  397,2  60,2 36,1  24,4  7,8  642,5

nad 100.000  177,1  585,7  28,3  36,3  26,4 5,5  877,5

Celkem  97,2  463,2  56,2  45,3 29,3  18,0  747,0

Velikost obce  Kã/obyv.  kg/obyv.  Kã/kg

do 500  94,2   23,0  4,10

501 - 1.000  83,6  22,1  3,77

1.001 - 5.000  76,5  24,4  3,14

5.001 - 10.000  76,9  23,9  3,22

10.001 - 20.000  70,1 24,5  2,86

20.001 - 50.000  79,9  25,1  3,18

50.001 - 100.000  80,1  19,7 4,06

nad 100.000 177,1  34,4  5,15

Celkem  97,2  25,4  3,83



V tabulce je kromû jednotkov˘ch nákladÛ na 1 obyvatele uvedena také v˘tûÏnost nádobového
sbûru vyuÏiteln˘ch odpadÛ v obcích a k tomu vztaÏené náklady v Kã na 1 kg tfiídûn˘ch odpadÛ
(bez rozli‰ení jednotliv˘ch komodit). Rozdíly jsou nejen ve velikostních skupinách, ale také
v regionech, ãi spí‰e jednotliv˘ch svozov˘ch oblastech. Rozdíly jsou dány pfiedev‰ím efektiv-
ností systému sbûru a svozu vyuÏiteln˘ch odpadÛ. Nízká v˘tûÏnost tfiídûného sbûru a souãasnû
vysoké náklady na jednotkové mnoÏství svûdãí o nesprávnû nastaveném systému v obci ãi celé
svozové oblasti.
Odpadové hospodáfiství obce má samozfiejmû svoji pfiíjmovou ãást. Ta je tvofiena nejãastûji po-
platky od obãanÛ, platbami právnick˘ch osob („ÏivnostníkÛ“) zapojen˘ch do systému obce a pfií-
padnû trÏbou za prodej druhotn˘ch surovin získávan˘ch z odpadÛ. V̆ znamnou poloÏku tvofií
také odmûny systému EKO-KOM a pfiípadnû úspora nákladÛ ãi platby kolektivních systémÛ
zpûtného odbûru elektrozafiízení.
Pfiehled prÛmûrn˘ch pfiíjmÛ ve velikostních skupinách obcí za rok 2006 ukazuje tabulka ã. 25.

Tabulka 25, zdroj: EKO-KOM, a.s.: Bilance pfiíjmÛ a nákladÛ v OH obcí dle velikostních sku-
pin (r. 2006).

PrÛmûrn˘ poplatek od obãanÛ v r. 2006 ãinil cca 443 Kã/obyvatele, av‰ak prÛmûrné náklady obcí
dosahovaly hodnoty o cca 70 % vy‰‰í. Poplatek se pfiitom zvy‰uje s rostoucí velikostí obce. Je
paradoxní, Ïe malé obce, u nichÏ jsou náklady vy‰‰í neÏ u mûst, zpoplatÀují své obãany daleko
ménû, neÏ mûsta s niÏ‰ími náklady. Celkovû je nutno fiíci, Ïe byÈ se horní zákonná hranice u míst-
ního poplatku zastavila na 500 Kã/obyvatele, vût‰ina obcí tuto hranici vÛbec nevyuÏívá.
Pfiíjmy za druhotné suroviny uvedlo jen 23 % obcí. U zpoplatÀování ÏivnostníkÛ a právnick˘ch
osob zapojen˘ch do systému obce uvedlo údaje cca 32 % obcí z celého vzorku. Se Ïivnosten-
sk˘mi odpady se nejlépe vypofiádala mûsta o velikosti mezi 5–20 tis. obyvateli. Nejménû je zá-
konná moÏnost zapojení ÏivnostníkÛ do systému obce vyuÏívána ve velk˘ch mûstech.
Jak vypl˘vá z tabulky ã. 25, obce v âR doplácejí cca 25 % nákladÛ na odpadové hospodáfiství
ze sv˘ch rozpoãtÛ. V absolutním protikladu k systémovému fie‰ení stojí obce, které za svoje ob-
ãany hradí ve‰keré sluÏby spojené s nakládáním s odpady a s provozem obecního odpadového
systému. Tento pfiístup lze oznaãit za zcestn˘, neboÈ zbavuje obãany jakékoliv odpovûdnosti za
mnoÏství a kvalitu produkovan˘ch odpadÛ.
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Od   Ïivnostníci  druhotné  Odmûna  Pfiíjmy  Náklady  prÛmûrnû 
Velikost obce  obyvatel  suroviny  EK  celkem  celkem obec doplácí 

do 500 384,3 40,6 38,5 61,0 524,4 871,9 40% 

501-1000 391,1 37,5 31,9 56,7 517,1 762,6 32% 

1001-5000 393,7 45,7 30,1 50,5 520,0 720,9 28% 

5001-10000 407,0 56,8 23,4 59,1 546,3 691,8 21% 

10001-20000 443,5 73,0 27,8 54,9 599,2 751,5 20% 

20001-50000 441,2 41,3 24,1 51,6 558,3 751,4 26% 

50001-100000 455,5 1,2 14,7 52,9 524,3 642,5 18% 

nad 100000 529,3 0,0 10,5 47,8 587,5 877,5 33% 

Celkem 442,5 44,8 18,6 54,9 560,7 747,0 25% 



7. 2 Systém odmûn pro obce

Odmûny v systému EKO-KOM prodûlaly svÛj v˘voj. V zaãátcích, v období 1997-2000, se jed-
nalo o odmûny za spolupráci. V̆ ‰e odmûny byla závislá na celkovém mnoÏství vytfiídûn˘ch ko-
munálních odpadÛ v obci. Byla stanovena jednotná sazba pro v‰echny obce, která se pohybovala
mezi 360-400 Kã/t odpadÛ.
Ve druhé polovinû roku 2000 se díky ãásteãné stabilizaci celého systému pfiistoupilo k úpravû
odmûn pro obce. Odmûny byly postaveny jako motivaãní a byly zamûfieny na podporu rÛstu in-
tenzity tfiídûní odpadÛ.
V odmûnách byla zohlednûna:

• rozdílnost nákladÛ mezi mal˘mi a velk˘mi sídly;
• rozdílnost nákladÛ na sbûr a následné vyuÏití jednotliv˘ch materiálov˘ch komodit (nej-

vy‰‰í odmûny byly stanoveny za plasty s ohledem na náklady jejich sbûru a vyuÏití).
Celková odmûna pro obce v˘raznû narostla. Odmûny pro obce se v‰ak i nadále upravovaly v zá-
vislosti na rozvoji celého systému. Po roce 2002 se do odmûn zaãaly v˘raznûji promítat i vnûj‰í
faktory, a to pfiedev‰ím kolísání cen upraven˘ch odpadÛ na trhu druhotn˘ch surovin.
S novou smlouvou pro obce po udûlení autorizace v roce 2002 se zmûnila také struktura odmûn.
Je stanoven podíl obalové sloÏky v komunálních odpadech a k nûmu je vztaÏena odmûna. Od-
mûna se skládá z odmûny za zpûtn˘ odbûr (pau‰ální ãástka závislá na poãtu obyvatel) a odmûny
za vyuÏití obalov˘ch odpadÛ. Odmûna je roz‰ífiena o dal‰í motivaãní prvek – tzv. bonusové
sloÏky. Bonusy slouÏí k motivaci obcí, aby zv˘‰ily efektivitu tfiídûného sbûru vyuÏiteln˘ch ko-
munálních odpadÛ. V roce 2002 byly zavedeny tfii základní bonusy: bonus na zahu‰tûní sbûrné
sítû, bonus na podporu tfiídûného sbûru tfií materiálov˘ch komodit a bonus na podporu
dvousloÏkového sbûru skla.
V̆ ‰e odmûn a bonusové sloÏky se mûní podle potfieb rozvíjejícího se systému sbûru a vyuÏití od-
padÛ. Odmûny se stanovují na základû prÛmûrn˘ch nákladÛ na sbûr obalov˘ch odpadÛ ve v‰ech
obcích âR. Nelze pfii nich zohledÀovat regionální ãi lokální rozdíly, protoÏe podle zákona o oba-
lech musí b˘t pro v‰echny obce, pokud s nimi AOS spolupracuje, stanoveny obdobné podmínky.
V souãasné dobû prÛmûrná odmûna pokr˘vá prÛmûrné náklady obce spojené s tfiídûním a dal-
‰ím nakládáním s obalovou sloÏkou komunálních vyuÏiteln˘ch odpadÛ.
Celková odmûna za zaji‰tûní zpûtného odbûru a vyuÏití obalov˘ch odpadÛ se skládá z odmûny
za zaji‰tûní zpûtného odbûru a z odmûny za zaji‰tûní vyuÏití obalov˘ch odpadÛ. Odmûna za
zaji‰tûní vyuÏití se skládá ze základní sloÏky a bonusov˘ch sloÏek. MÛÏe b˘t také uplatnûna
garanãní sloÏka odmûny.

Celková odmûna = odmûna za zpûtn˘ odbûr + odmûna za zaji‰tûní vyuÏití

(základní odmûna + bonusová sloÏka) + garanãní sloÏka odmûny

V̆ poãet celkové odmûny se provádí na základû ãtvrtletního v˘kazu obce. V̆ poãet provádí spo-
leãnost EKO-KOM,a.s. Obci je poté zaslána v˘zva k fakturaci s oznámením ãástky vãetnû jed-
notliv˘ch poloÏek. Pokud za obec vykazuje do systému svozová firma (dodavatel za obec)
hromadn˘m v˘kazem a firma je povûfiena i fakturací, pak tuto v˘zvu s odmûnami pro jednotlivé
obce obdrÏí svozová firma.
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7.3 Odmûna za zaji‰tûní zpûtného odbûru 

Jedná se o pau‰ální odmûnu, jejíÏ v˘‰e je závislá pouze na poãtu trvale bydlících obyvatel v obci.
Tato ãást odmûny je podstatnû niÏ‰í. Vût‰ina finanãních prostfiedkÛ je smûfiována do druhé ãásti
odmûny, tj. do odmûny za vyuÏití odpadÛ z obalÛ. Je to proto, aby obce mûly zájem skuteãnû od-
pady tfiídit a zaji‰Èovat jejich dal‰í vyuÏití ve spolupráci se sv˘mi svozov˘mi firmami.
Odmûna se vypoãítává pouh˘m násobením poãtu trvale bydlících obyvatel9 sazbou uvedenou
v pfiíloze ã. 3 Smlouvy. V souãasné dobû je tato sazba 1,-Kã/obyvatele/rok.

Odmûna za zpûtn˘ odbûr   =   poãet obyvatel   x   sazba v Kã

7.4 Odmûna za zaji‰tûní vyuÏití odpadÛ z obalÛ – základní odmûna

Odmûna za zaji‰tûní vyuÏití odpadÛ z obalÛ se skládá ze základní odmûny, bonusové sloÏky
a garanãní sloÏky. Odmûna je postavena jako motivaãní, a to ve v‰ech jmenovan˘ch ãástech.
Pfiístupem k nakládání s materiálovû vyuÏiteln˘mi sloÏkami mÛÏe tedy obec (spolu se svozovou
firmou) v˘znamnû ovlivnit koneãnou v˘‰i odmûny.
V˘poãet základní odmûny
Základní odmûna se vypoãítá se v nûkolika následujících krocích.
V˘poãet mnoÏství obalov˘ch odpadÛ
V̆ poãet se provádí pro kaÏdou materiálovou komoditu zvlá‰È.
Obalové odpady se nesbírají oddûlenû, není tedy moÏné zjistit jejich skuteãnou hmotnost. V in-
tegrovaném systému sbûru a vyuÏití komunálních a obalov˘ch odpadÛ se proto podíl obalov˘ch
odpadÛ stanovuje v˘poãtem. K tomu se pouÏívají koeficienty podílu obalové sloÏky (pfiíloha
ã. 4 Smlouvy).

mnoÏství obalov˘ch odpadÛ = celkové mnoÏství vytfiídûn˘ch odpadÛ x koeficient obalové
sloÏky

Koeficienty se stanovují na základû dlouhodob˘ch a systematick˘ch anal˘z komunálních od-
padÛ, jak smûsn˘ch, tak oddûlenû sbíran˘ch. Anal˘zy jsou provádûny odborn˘mi pracovníky
spoleãnosti EKO-KOM, a.s., a to systematicky v nûkolika druzích zástavby na rÛzn˘ch lokali-
tách âR, podle státem uznané standardizované metodiky.
Stávající koeficienty jsou následující:

• papír - 28 % (podíl obalov˘ch odpadÛ v tfiídûném papíru je nízk˘, vût‰ina papírov˘ch od-
padÛ jsou tiskoviny a ostatní papír);

• plasty - 95 % (podíl obalov˘ch odpadÛ se sniÏuje, pfiib˘vá ostatních plastov˘ch v˘robkÛ,
které se v odpadu objevují);

• sklo bílé i barevné - 99 % (vût‰inov˘ podíl obalÛ aÏ na malé v˘jimky jako napfi. tabulové
sklo, sklenûné nádobí apod.);

• nápojové kartony - 100 % (odpad se eviduje samostatnû, jedná se pouze o obaly);
• kovy - 4 % (podíl kovov˘ch obalÛ je v rámci sbûru kovov˘ch odpadÛ z obcí - sbûrné

dvory, v˘kupny, kovo‰roty - velmi nízk˘).
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7.4.1.2 V˘poãet v˘tûÏnosti tfiídûného sbûru 

V̆ tûÏnost tfiídûného sbûru (v kg/obyvatel/rok) je jednou z hlavních poloÏek, které ovlivÀují cel-
kovou v˘‰i odmûny. V systému EKO-KOM je pouÏívána pro stanovení v˘konu tfiídûní odpadÛ
v dané obci. Podle velikosti v˘konu je také odstupÀována v˘‰e jednotkové sazby na tunu odpadÛ.
Prvním krokem pfii stanovení v˘tûÏnosti je souãet ve‰ker˘ch oddûlenû sebran˘ch odpadÛ, které
byly evidovány v systému obce v daném období (ãtvrtletí). Do mnoÏství odpadÛ lze zahrnout
komodity papír, plasty, sklo bílé, sklo barevné a nápojové kartony.

MnoÏství vytfiídûn˘ch odpadÛ (t) = papír + plast + sklo barevné + sklo bílé + nápojov˘ karton

Kovy se do v˘poãtu v˘tûÏnosti nezapoãítávají, protoÏe by v˘sledek pfiíli‰ zkreslily. Kromû toho
sbûr kovÛ vût‰inou probíhá formou v˘kupu v privátních v˘kupnách surovin, sbûrem zaji‰Èova-
n˘m rÛzn˘mi zájmov˘mi organizacemi apod. Obce vût‰inou sbûr kovov˘ch odpadÛ neorgani-
zují a nejsou s ním tedy spojené Ïádné náklady z jejich strany.

Zdroje vytfiídûn˘ch odpadÛ
• Vytfiídûn˘mi odpady se rozumí tyto komunální vyuÏitelné odpady (vãetnû obalové sloÏky):
• Odpady, které jsou sbírány v obci do sbûrov˘ch nádob nebo pytlÛ (pfiípadnû jin˘ch sbûro-

v˘ch prostfiedkÛ) urãen˘ch obcí ve vyhlá‰ce ke sbûru vyuÏiteln˘ch odpadÛ.
• Odpady, které jsou doná‰eny obãany do sbûrného dvora. Sbûrn˘ dvÛr musí b˘t souãástí

systému nakládání s komunálními odpady, které obec zaji‰Èuje. Mûl by b˘t opût uveden
jako místo sbûru ve vyhlá‰ce obce.

• Sbûry papíru (pfiípadnû dal‰ích odpadÛ) ve ‰kolách, jejichÏ je obec zfiizovatelem.
• Odpady vykoupené v privátních v˘kupnách surovin od obãanÛ obce. V̆ kupna opût musí

b˘t uvedena ve vyhlá‰ce obce jako místo k odkládání vyuÏiteln˘ch odpadÛ z obce.
• Odpady sebrané od obãanÛ v rámci pfiíleÏitostn˘ch sbûrÛ organizovan˘ch napfi. zájmov˘mi

spolky (hasiãi apod.).
• Îivnostenské odpady z firem, které jsou smluvnû zapojeny do systému obce.

Ve‰keré odpady vykazované do systému EKO-KOM musí b˘t prokazatelné. To znamená, Ïe obec
má k dispozici doklad o váhovém mnoÏství odpadÛ, pofiízen˘ nûkter˘m z tûchto zpÛsobÛ:

• prÛbûÏná evidence odpadÛ dle zákona o odpadech potvrzená svozovou firmou;
• váÏní lístky z dotfi9ìovacího zafiízení, kam byly odpady z obce odvezeny;
• váÏní lístky nebo potvrzení od v˘kupce druhotn˘ch surovin;
• váÏní lístky nebo potvrzení od firem zaji‰Èujících sbûr ve ‰kolách (pfiípadnû potvrzení od

‰koly s uvedením podkladÛ od firmy, která odpady svezla);
• váÏní lístky nebo potvrzení od v˘kupce z pfiíleÏitostn˘ch sbûrÛ odpadÛ.

Doklady o mnoÏství vytfiídûn˘ch odpadÛ jsou poÏadovány auditorem v pfiípadû kontroly obce.  

V̆ poãet v˘tûÏnosti
MnoÏství vytfiídûn˘ch odpadÛ v tunách za ãtvrtletí se vynásobí 4 a pak se vydûlí poãtem obyvatel
v obci. Poãtem obyvatel se rozumí poãet trvale bydlících obyvatel obce dle údaje zvefiejÀovaného
âSÚ vÏdy ke konci pfiedchozího kalendáfiního roku. V̆ sledek je uveden v kg/obyvatele/rok.
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V˘tûÏnost tfiídûného sbûru =
mnoÏství v‰ech vytfiídûn˘ch odpadÛ (v kg) v obci v období x 4

poãet obyvatel



Stanovení úrovnû jednotkové sazby
Podle vypoãtené hodnoty v˘tûÏnosti se stanovuje úroveÀ jednotkov˘ch sazeb. Jednotkové sazby
(pfiíloha ã. 3 Smlouvy) jsou v systému EKO-KOM rozdûleny podle do 3 úrovní (platné od 1. 7.
2007):

• < 16 kg/obyvatele/rok;
• 16-26 kg/obyvatele/rok;
• > 26 kg/obyvatele/rok.

Úrovnû se odvíjejí od prÛmûrné roãní v˘tûÏnosti celého systému EKO-KOM a jsou upravovány
(vût‰inou 1x roãnû) podle v˘voje. Sazby jsou pak v jednotliv˘ch úrovních odstupÀovány – nej-
vy‰‰í jsou stanoveny pro skupinu obcí s nejlep‰ími v˘kony.
Velikost obce 
Velikost obce podle poãtu trvale bydlících obyvatel rovnûÏ ovlivÀuje v˘‰i odmûny. Sazby odmûn
jsou rozdûleny v jednotliv˘ch sazebních vÏdy do dvou základních skupin:

• sídla do 4000 tisíc obyvatel;
• sídla nad 4000 obyvatel.

DÛvodem je rozli‰ení rozdíln˘ch nákladÛ na tfiídûn˘ sbûr odpadÛ ve velikostních skupinách obcí.
Obecnû lze konstatovat, Ïe podle dlouhodob˘ch ‰etfiení nákladovosti jsou náklady na tfiídûn˘
sbûr vy‰‰í v men‰ích obcích.

7.4.1.3 V˘poãet základní odmûny

Pro kaÏdou komoditu se stanoví:

základní odmûna = mnoÏství obalov˘ch odpadÛ x jednotková sazba dle úrovnû v˘tûÏnosti
a velikosti obce v daném sazebníku

Celková základní odmûna je pak souãtem vypoãítan˘ch základních odmûn za jednotlivé ko-
modity.
ZpÛsob v˘poãtu jednotliv˘ch sloÏek základní odmûny byl popsán v pfiedchozím textu.

Sazebníky odmûn
V roce 2006 do‰lo k úpravû systému odmûn, a to z dÛvodu rozdílné nákladovosti jednotliv˘ch
zpÛsobÛ sbûru vyuÏiteln˘ch odpadÛ v obcích. V souãasné dobû jsou tedy dva základní sazebníky:

• sazebník pro nádobov˘ a pytlov˘ sbûr;
• sazebník pro ostatní zpÛsoby sbûru.

Sazebník pro nádobov˘ sbûr zohledÀuje náklady obcí na provoz sbûrového systému, kter˘ obec
zaji‰Èuje pro svoje obãany vût‰inou s pomocí svozové firmy. Jedná se o pfiím˘ náklad obce.
V praxi je vût‰ina vyuÏiteln˘ch odpadÛ sbírána právû tímto zpÛsobem.
Pouze v pfiípadû papíru je ãást odpadÛ (cca 21 % z celkového mnoÏství) získávána z jin˘ch – tzv.
"ostatních zpÛsobÛ sbûru", aÈ uÏ se jedná o ‰kolní sbûry, o privátní v˘kupny zaãlenûné do
systému obce, o pfiíleÏitostné sbûry organizované napfi. hasiãi nebo o sbûrné dvory jako doplÀ-
kové sbûry v obci. Obdobn˘m zpÛsobem jsou sbírány kovové odpady, kde podíl odpadÛ sbíra-
n˘ch ostatními zpÛsoby je v˘raznû vy‰‰í (témûfi 90 %). U ostatních komodit je podíl odpadÛ
sbíran˘ch ostatním zpÛsobem zanedbateln˘. Ostatní zpÛsoby sbûru nejsou vût‰inou pfiím˘m ná-
kladem obce, proto jsou jednotkové sazby v˘raznû niÏ‰í, neÏ je tomu u sazeb za nádobov˘ a pyt-
lov˘ sbûr.
Aktuální sazebníky jsou dostupné na adrese www.ekokom.cz. Obce jsou o zmûnách sazebníkÛ
informovány písemnû.
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7.4.2 Ovlivnûní v˘‰e základní odmûny

V̆ ‰i základní odmûny ovlivÀuje pfiedev‰ím v˘tûÏnost tfiídûného sbûru vyuÏiteln˘ch odpadÛ a cel-
kové mnoÏství vysbíran˘ch odpadÛ.

7.4.2.1 V˘tûÏnost

V̆ tûÏnost tfiídûného sbûru je ukazatelem v˘konnosti sbûrového systému. Je ovlivnûna technic-
k˘m vybavením pro sbûr jednotliv˘ch komodit, organizací sbûru a rovnûÏ aktivním pfiístupem
informovaného obyvatelstva.
V̆ voj v˘tûÏnosti (v kg/obyvatele/rok) v obcích zapojen˘ch do systému EKO-KOM v jednotli-
v˘ch letech ukazuje následující graf.
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Obrázek 6: Schéma v˘poãtu základní odmûny



Graf 6, zdroj: EKO-KOM, a.s.: V̆ voj v˘tûÏnosti (v kg/obyvatele/rok) v obcích zapojen˘ch do
systému EKO-KOM v jednotliv˘ch letech.

V roce 2006 vytfiídil prÛmûrn˘ obãan âR 43,6 kg materiálovû vyuÏiteln˘ch komunálních odpadÛ.
Míra vyuÏití obalov˘ch odpadÛ se v systému EKO-KOM pohybovala kolem 66%.
V˘tûÏnost tfiídûného sbûru se li‰í v jednotliv˘ch lokalitách a regionech (graf 7 zobrazuje v˘-
sledky podle jednotliv˘ch krajÛ za rok 2006.).

Graf 7, zdroj: EKO-KOM, a.s.: V̆ tûÏnost tfiídûného sbûru podle krajÛ v r. 2006.
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Rozdíly se vyskytují také ve velikostních skupinách obcí. U obcí do 4 tis. obyvatel dosahuje
nejvy‰‰í úrovnû v˘tûÏnosti cca 35 % obcí, zatímco u mûst je to více neÏ 50 %.

V˘tûÏnost lze zvy‰ovat:
• dostateãnû hustou a dostupnou sbûrovou sítí (cca 150–200 obyvatel na kontejnerové

„hnízdo“, doná‰ková vzdálenost cca 150 m);
• vhodn˘m rozmístûním kontejnerÛ;
• doplÀkov˘mi zpÛsoby sbûru odpadÛ (‰kolní sbûry, v˘kupny apod.);
• systematick˘m informováním obyvatel (konkrétní informace o technice sbûru a následném

vyuÏití odpadÛ).

7.4.2.2 Celkové mnoÏství odpadÛ

Zdroje vyuÏiteln˘ch odpadÛ sbíran˘ch v obci byly jiÏ popsány u v˘poãtu v˘tûÏnosti tfiídûného
sbûru. Pfiedpokladem pro zapoãtení odpadÛ (kromû standardnû sbíran˘ch v rámci kontejnerového
nebo pytlového sbûru) je stanovení dal‰ích míst k odkládání komunálních odpadÛ vyhlá‰kou
obce. Tûmito místy mohou b˘t napfiíklad b˘t ‰kola, v˘kupna, sbûrn˘ dvÛr apod.
MnoÏství odpadÛ standardnû sváÏen˘ch svozovou firmou mÛÏe b˘t pro konkrétní obec para-
doxnû ovlivnûno zpÛsobem rozpoãítávání odpadÛ v rámci svozové oblasti. Tam, kde svozová
firma pfii svozu naplní svozov˘ automobil v rámci jednoho mûsta, není problém. Na dotfiiìovací
lince se automobil i s nákladem zváÏí a lze tak stanovit pomûrnû pfiesnû, kolik vytfiídûn˘ch od-
padÛ z mûsta pochází. Problémem jsou v‰ak svozové oblasti z mal˘ch obcí. NeÏ se automobil
naplní a zváÏí na tfiídiãce, objede nûkolik obcí na svozové trase. Zji‰tûné mnoÏství odpadÛ se
potom rozpoãítává na jednotlivé obce. Firmy pouÏívají k pfiepoãtÛm poãet obslouÏen˘ch nádob,
poãet instalovan˘ch nádob, poãet obyvatel apod. K lep‰ím zpÛsobÛm pfiepoãtu maximálnû zo-
hledÀujícím realitu patfií pfiepoãet podle poãtu skuteãnû obslouÏen˘ch kontejnerÛ a stupnû jejich
zaplnûní, pfiípadnû zváÏení automobilu pfied vjezdem do obce a po v˘jezdu z obce. Pro pfiedstavu
je také moÏné zkontrolovat si pfiepoãet podle objemové hmotnosti komodit (jedná se o bûÏné prÛ-
mûrné hmotnosti pfii sbûru):

• 1 kontejner na plasty (1100 l) mÛÏe obsahovat cca 15-20 kg plastov˘ch odpadÛ;
• 1 kontejner na papír (1100 l) mÛÏe obsahovat cca 60-90 kg papírov˘ch odpadÛ;
• 1 kontejner na sklo (1100 l) mÛÏe obsahovat cca 190 – 300 kg sklenûn˘ch odpadÛ.

Proto je dÛleÏité dohodnout se ve smlouvû se svozovou firmou na zpÛsobu úãtování sluÏby za
svoz tfiídûn˘ch odpadÛ a informovat se rovnûÏ o zpÛsobech pfiepoãtu mnoÏství odpadÛ na jed-
notlivé obce v rámci svozové oblasti.

7.5 Odmûna za zaji‰tûní vyuÏití odpadÛ z obalÛ - bonusová sloÏka 

V roce 2002 byla k základní odmûnû pfiipojena dal‰í motivaãní sloÏka, která má za úkol vhodnû
nastaven˘mi parametry rozvinout tfiídûn˘ sbûr vyuÏiteln˘ch komunálních a obalov˘ch odpadÛ
v obcích (zejména co se t˘ãe technického vybavení a druhÛ sbíran˘ch komodit odpadÛ).
Bonusy navy‰ují celkovou odmûnu. Mûní se podle v˘voje celého systému a podle poÏadavkÛ,
které jsou kladeny na AOS. V souãasné dobû mohou bonusové sloÏky zv˘‰it základní odmûnu
aÏ o 44 %.
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Bonusová sloÏka se vypoãte jako násobek základní odmûny (v˘poãet popsán v pfiedchozím
textu) a koeficientu konkrétní bonusové sloÏky (vyjadfiuje % ze základní odmûny), na kterou
obec získala nárok.

Bonusová sloÏka  =   základní odmûna   x   koeficient bonusové sloÏky

Celková bonusová sloÏka je pak souãtem dílãích bonusov˘ch sloÏek.

7.5.1 V˘poãet bonusu za hustotu sbûrné sítû

Hustota sbûrné sítû charakterizuje vybavenost obce pro tfiídûn˘ sbûr odpadÛ a dostupnost této sítû
pro obãany obce. Cílem AOS je zajistit zpûtn˘ odbûr na území celé âR, proto má zájem na do-
vybavení obcí dostateãn˘m poãtem nádob nebo jin˘ch sbûrov˘ch prostfiedkÛ.

Hustota sbûrné sítû = celkov˘ objem sbûrov˘ch nádob a pytlÛ v daném období / poãet obyvatel

objem instalovan˘ch nádob (pytlÛ)   x   poãet svozÛ v období 

Udává se v l/obyvatele. V souãasné dobû jsou hodnoty koeficientu stanoveny ve dvou úrovních:

Hodnota bonusu za hustotu sbûrné sítû je nejvy‰‰í ze v‰ech bonusÛ.

7.5.1.1 Ovlivnûní v˘‰e bonusu za hustotu sbûrné sítû

DosaÏení bonusu za hustotu sbûrné sítû ovlivÀuje poãet sbûrov˘ch nádob a frekvence svozu.
Ani jednu z tûchto poloÏek v‰ak nelze v praxi pfieceÀovat. Pfii nadmûrném poãtu kontejnerÛ cel˘
systém zatíÏíme zbyteãn˘mi investiãními i provozními náklady – pfii dodrÏení obvyklé frek-
vence svozu je mnoÏství odpadÛ vztaÏené na nádobu velmi nízké a efektivita celého systému
sbûru v˘znamnû klesá. TotéÏ platí i v pfiípadû nadmûrnû ãasté frekvence svozu. Provozní ná-
klady na systém jsou velmi vysoké a mnoÏství získan˘ch odpadÛ neodpovídá vynaloÏen˘m ná-
kladÛm.
Obvyklá frekvence svozu odpadÛ je:

• papír – 1x t˘dnû (pfiípadnû 1x za 14 dní);
• plasty – 1x t˘dnû (v husté zástavbû 2x t˘dnû);
• sklo – 1x 4 – 6 t˘dnÛ (se vzrÛstající v˘tûÏností sbûru se frekvence sniÏuje na 1x za 14 dní).
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Hustota sbûrné sítû koeficient v % základní odmûny

90 – 150 l/obyvatel/ãtvrtletí   0,13   13 %

> 150 l/obyvatel/ãtvrtletí   0,26   26 %



Frekvencí svozu lze v nûkter˘ch typech zástavby (hustû osídlená sídli‰tû, stará centrální zá-
stavba v historick˘ch jádrech mûst apod.) ãásteãnû vykompenzovat nedostatek místa k umís-
tûní sbûrov˘ch nádob. Prostor na nádoby je stále omezenûj‰í, a to zejména díky stále vût‰ímu
poãtu parkujících automobilÛ. Na sídli‰tích ve velk˘ch mûstech se frekvence svozu zejména
plastÛ zvy‰uje na 3-4x t˘dnû, pfiiãemÏ doná‰ková vzdálenost se tím v˘znamnû neprodluÏuje. Na
druhé stranû nemá v˘znam frekvenci svozu nadmûrnû prodluÏovat kvÛli omezení nákladÛ. Sice
neexistují normy, které by pfiedepisovaly maximální „dobu zdrÏení“ odpadÛ v nádobách. Pfii
málo ãastém svozu se v‰ak odpady v nádobách znehodnocují a jsou pak obtíÏnû zpracovatelné.
Vhodn˘ poãet nádob pro obec lze odvodit od potfiebného objemu nádob, objemov˘ch hmotností
odpadÛ, pfiedpokládané v˘tûÏnosti sbûru a frekvence svozu.

Jednoduch˘ pomocn˘ v˘poãet
PrÛmûrn˘ obãan âR vytfiídí za rok ze své produkce odpadÛ 28 kilogramÛ vyuÏiteln˘ch sloÏek
(bez kovÛ). Z tohoto mnoÏství tvofií 10 kilogramu papír (bez papíru sbíraného ve sbûrnách), 6
kilogramu plasty a 8,2 kilogramu sklo. ProtoÏe v˘tûÏnost sbûru vyuÏiteln˘ch sloÏek kaÏd˘m
rokem roste, doporuãujeme pfiipoãítat k produkci minimálnû 15%, tedy 11,5 kg papíru; 6,9 kg
plastÛ a 9,4 kg skla. (v˘tûÏnost tfiídûného sbûru lze upravit napfi. podle prÛmûrn˘ch v˘sledkÛ
v kraji).
PrÛmûrná hmotnost vyuÏiteln˘ch sloÏek odpadÛ v jednotliv˘ch typech sbûrn˘ch nádob je ná-
sledující (v kilogramech na jednu zaplnûnou nádobu):

Pokud tedy vypoãteme celkovou produkci vyuÏiteln˘ch sloÏek v obci a vydûlíme ji hmotností
dané sloÏky v typu sbûrné nádoby, kter˘ se v dané obci pouÏívá, získáme údaje o potfiebném
poãtu kontejnerÛ, které je potfieba za rok vyprázdnit.

Pfiíklad:
Obec má 1000 obyvatel

Produkce  - papír: 11,5 kg/rok x 1000 obyvatel = 11 500 kg/rok
Produkce - plasty: 6,9 kg/rok x 1000 obyvatel = 6 900 kg/rok
Produkce - sklo: 9,4 kg/rok x 1000 obyvatel = 9 400 kg/rok

V obci se papír a plasty sbírají do kontejnerÛ o objemu 1100 l s horním v˘sypem a sklo do zvonÛ
o objemu 1,5 m3 se spodním v˘sypem.

Potfiebn˘ poãet prázdn˘ch kontejnerÛ - papír: 11 500 kg/rok / 68 kg = 169 za rok
Potfiebn˘ poãet prázdn˘ch kontejnerÛ - plasty: 6 900 kg/rok / 24 kg = 288 za rok
Potfiebn˘ poãet prázdn˘ch kontejnerÛ - sklo: 9 400 kg/rok / 262 kg = 36 za rok

Dále záleÏí na intervalu svozu. Volit mÛÏeme napfiíklad mezi t˘denním a 14denním intervalem
svozu. Vydûlíme tedy potfiebn˘ poãet vyprázdnûn˘ch kontejnerÛ za rok poãtem v˘vozÛ za rok
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Kontejner 1100 l  Kontejner 1500 l  Kontejner 2100 lKomodita Pytel 120 l  
Horní v˘syp  Spodní v˘syp  Spodní v˘syp

papír  8 kg  75 kg  102 kg  136 kg

plast  2,5 kg  26 kg 30 kg 45 kg

sklo  17 kg  297 kg  393 kg  546 kg



a dostaneme minimální potfiebn˘ poãet kontejnerÛ, kter˘ je tfieba v obci pfiistavit. Potfiebn˘ poãet
pfiistaven˘ch kontejnerÛ podle intervalu v˘vozu tedy vypoãteme takto:
V̆ voz 1x t˘dnû - papír: 169 / 52 = 4 kontejnery o objemu 1100 litrÛ
V̆ voz 1x 14 dní - papír: 135 / 26 = 7 kontejnerÛ o objemu 1100 litrÛ
V̆ voz 1x t˘dnû - plasty: 288 / 52 = 6 kontejnery o objemu 1100 litrÛ
V̆ voz 1x 14 dní - plasty: 228 / 26 = 11 kontejnerÛ o objemu 1100 litrÛ
V̆ voz 1x 14 dní - sklo: 36 / 26 = 2 zvony o objemu 1,5 m3

V̆ voz 1x mûsíãnû - sklo: 36 / 12 = 3 zvony o objemu 1,5 m3

Pfii návrhu rozmístûní sbûrn˘ch nádob je také dÛleÏité zohledÀovat docházkovou vzdálenost.
Pokud to charakter obce umoÏÀuje, nemûla by docházková vzdálenost ke sbûrn˘m nádobám b˘t
vût‰í neÏ 160-200 m. V liniov˘ch obcích, které mají velké vzdálenosti mezi obytn˘mi objekty,
je potfieba vût‰í poãet kontejnerÛ s niÏ‰í frekvencí svozu – do velmi vzdálen˘ch kontejnerÛ oby-
vatelé odpad nosit nebudou. MnoÏství kontejnerÛ je také ovlivnûno poãtem rekreaãních objektÛ
v obci a zpÛsobem shromaÏìování odpadÛ z rekreaãních objektÛ.
Typ sbûrové nádoby je potfieba zvolit po dohodû se svozovou firmou, která disponuje technikou
potfiebnou pro svoz nádob. Ne v‰echny firmy jsou vybaveny automobily pro svoz obou typÛ
kontejnerÛ (s horním i spodním v˘sypem). Lep‰í jsou nádoby stfiednû velké (1,1 – 1,5 m3). Malé
nádoby typu plastov˘ch popelnic (120 – 240 l) jsou vhodné napfi. pro odvozn˘ zpÛsob sbûru
napfi. v historick˘ch centrech mûst nebo pro nûkteré komodity odpadÛ s omezen˘m v˘skytem.
Pfiíli‰ velké nádoby mohou napfi. pfii sbûru skla pÛsobit obtíÏe pfii v˘sypu kvÛli vysoké hmotnosti.
Odpad se také shromaÏìuje mnohem déle a mÛÏe b˘t znehodnocen.
Bonus za hustotu sbûrné sítû v˘znamnû ovlivnil vybavenost obcí. Poãet sbûrov˘ch nádob na
tfiídûn˘ sbûr vzrostl od r. 2003 o 50% na cca 146 tis. kusÛ v roce 2006. PrÛmûrná doná‰ková
vzdálenost ke kontejnerÛm klesla pod 160 m.

7.5.2 Bonus za efektivitu sbûrové sítû

¤ada obcí ve spolupráci se svozov˘mi firmami má v souãasné dobû síÈ nevhodnû nastavenou
právû díky snaze dosáhnout maximálního bonusu za hustotu sbûrové sítû (nádob je pfiíli‰ velké
mnoÏství, nebo je vysoká frekvence svozu - nádoby jsou odváÏeny poloprázdné nebo témûfi
prázdné).
Z tohoto dÛvodu pfiistoupila AOS na konci r. 2007 k ãásteãnému omezení bonusu za hustotu
sbûrné sítû a zavedení bonusu nového – za efektivitu sbûrové sítû. Efektivita sbûrové sítû se vy-
poãítává jako pomûr mezi hustotou sbûrné sítû (obslouÏen˘m objemem nádob v daném ãtvrtletí
vztaÏen˘m na 1 obyvatele) a v˘tûÏnosti tfiídûného sbûru. Koeficient bude znev˘hodÀovat ty
obce, které nebudou dosahovat prÛmûrn˘ch optimálních hodnot.

7.5.3 V˘poãet bonusu na podporu dvousloÏkového sbûru skla

Dal‰ím bonusem, kter˘m lze ovlivnit v˘‰i odmûny za vyuÏití odpadÛ, je bonus na podporu
dvousloÏkového sbûru skla. Tento bonus byl zaveden v r. 2002 jako reakce na zmûny trhu se skle-
nûn˘mi odpady. Poptávka po smûsném sbíraném sklu se totiÏ neustále sniÏuje; pfii odbytu jsou
zpracovateli upfiednostÀovány odpady vytfiídûné podle barev.
Sbûr bílého (transparentního) a barevného (smûsného) skla byl v ãesk˘ch zemích zaveden jiÏ his-
toricky. V polovinû devadesát˘ch let byl v‰ak sbûr bílého skla na vût‰inû území zru‰en. V sou-
ãasné dobû opût stoupá poptávka po bílém skle, které pfiedstavuje více neÏ 60 % z celkové
produkce sklenûn˘ch odpadÛ. Po dohodû se zpracovateli pfiistoupila AOS z dÛvodÛ zlep‰ení od-
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bytu sbûrového skla k podpofie dvousloÏkového sbûru. V praxi to znamená roz‰ífiit sbûrovou síÈ
o kontejnery na sbûr bílého skla. Obce, které sbûr zavedou a provozují, získávají nárok na bonus.
Podpora dvousloÏkového sbûru skla:

• existence sbûrového systému na bílé a barevné sklo potvrzená ve v˘kazu nádob a mnoÏ-
stvím sebraného bílého skla potvrzeného svozovou firmou (potvrzení od dotfiiìovací linky,
kam bylo bílé sklo odvezeno);

• v˘tûÏnost oddûleného sbûru bílého skla vy‰‰í neÏ 1,8 kg kg/obyvatele/rok (= prÛmûrná
v˘tûÏnost sbûru bílého skla v obcích, které jej sbírají).

V souãasné dobû je platn˘ koeficient ve dvou úrovních. Pfiedpokladem první je existence sbûru
bílého a barevného skla – obec má nárok na 8 %. Pokud je‰tû dosahuje poÏadované v˘tûÏnosti,
pak se bonus zvy‰uje o dal‰í 4 % na celkov˘ch 12 %.

Pfied zavedením dvousloÏkového sbûru skla je nutné se dohodnout se svozovou firmou, aby byla
schopna zaji‰Èovat svoz dvojích nádob a hlavnû pak prodej suroviny a potvrzení o pfievzetí komo-
dity bílé sklo. V praxi totiÏ dost ãasto dochází k tomu, Ïe sice obce kontejnery na bílé sklo mají,
ale svozová firma nebo úpravce (dotfiiìovací linka) odmítne potvrdit pfiíjem bílého skla. Bez
mnoÏství bílého skla potvrzeného na ãtvrtletním v˘kazu obce ov‰em nelze bonus uplatnit.
Dobr˘m fie‰ením, které napomáhá roz‰ífiení sbûru dvousloÏkového skla, je dohoda obcí v celé
svozové oblasti na zavedení sbûru bílého skla. Tím lze samozfiejmû optimalizovat svozové trasy
i náklady na svoz.
V̆ tûÏnost sbûru bílého skla lze zvy‰ovat dostateãnou sítí sbûrov˘ch nádob a systematickou in-
formaãní kampaní pro obãany.

7.5.4 V˘poãet bonusu na podporu sbûru ãtyfi komodit

V roce 2002 zavedla AOS EKO-KOM, a.s. na zaji‰tûní dostateãného zpûtného odbûru pouÏit˘ch
obalÛ bonus na podporu sbûru tfií komodit – papíru, plastÛ a skla. Cílem bylo roz‰ífiit tfiídûn˘ sbûr
hlavních materiálov˘ch komodit do vût‰iny obcí âR. Za 4 roky pÛsobnosti bonusu se poãet obcí
s nejménû 3 sbíran˘mi komoditami zv˘‰il o cca 1500. V roce 2006 byl sbûr 3 a více komodit za-
veden v 4 390 obcích, tj. v 80 % obcí zapojen˘ch v systému EKO-KOM.
AOS realizuje také sbûr nápojov˘ch kartonÛ. Proto byl pÛvodní tfiíkomoditní bonus v r. 2006 na-
hrazen bonusem na podporu sbûru ãtyfi komodit – papíru, plastÛ, skla a nápojov˘ch kartonÛ.  Obce,
v nichÏ je kromû základních komodit sbírán je‰tû nápojov˘ karton, získávají nárok na bonus.

Podpora sbûru ãtyfi komodit:
• existence sbûrového systému pro papír, plast, sklo, nápojov˘ karton potvrzená ve v˘-

kazu nádob a mnoÏstvím sebran˘ch odpadÛ potvrzeného svozovou firmou (potvrzení od do-
tfiiìovací linky, kam byly odpady odvezeny);

• v˘tûÏnost oddûleného sbûru nápojov˘ch kartonÛ vy‰‰í neÏ 0,3 kg kg/obyvatel/rok (prÛ-
mûrná v˘tûÏnost sbûru nápojov˘ch kartonÛ v obcích, které jej sbírají).
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DvousloÏkov˘ sbûr skla   Koeficient  V % základní odmûny

Obce, které sbírají oddûlenû bílé  0,08  8 %
a barevné sklo

V̆ tûÏnost oddûlenû sbíraného  0,04  4 %
bílého skla je ≥ 1,8 kg/obyvatel/rok



Koeficient je stanoven ve dvou úrovních, podobnû jako koeficient na podporu sbûru bílého skla.
Pfiedpokladem získání první je existence sbûru papíru, plastÛ, skla a nápojov˘ch kartonÛ – obec
má nárok na 4 %. Pokud je‰tû dosahuje poÏadované v˘tûÏnosti nápojov˘ch kartonÛ, pak se bonus
zvy‰uje o dal‰í 2 % na celkov˘ch 6 %.

Sbûr nápojov˘ch kartonÛ byl v roce 2006 zaveden ve více neÏ v 1800 obcích a mûstech âR. Je-
jich poãet neustále roste. Pfied zavedením sbûru je opût nutné se dohodnout se svozovou firmou.
RovnûÏ doporuãujeme informovat se o moÏnostech a zpÛsobech sbûru napfi. na www.ekokom.cz
nebo u svého regionálního manaÏera. Nejãastûj‰í pfiekáÏkou b˘vá neochota svozov˘ch firem
nebo tfiídiãek takov˘ odpad dotfiiìovat. V pfiípadû zavedení sbûru je také nutné, aby svozová
firma nebo tfiídiãka potvrdila do v˘kazu obce mnoÏství sebraného nápojového kartonu,
aby mohl b˘t uplatnûn bonus.
V˘tûÏnost sbûru nápojov˘ch kartonÛ lze zvy‰ovat dostateãnou sítí sbûrov˘ch nádob, vhodnû
zvolen˘m systémem sbûru pro danou zástavbu a systematickou informaãní kampaní pro obãany.

7.5.5 V˘poãet bonusu za akreditaci svozové firmy

Posledním bonusem, kter˘ je v souãasné dobû uplatÀován v systému EKO-KOM, je bonus za
akreditaci svozové formy neboli akreditaci oprávnûn˘ch osob zabezpeãujících v obci sbûr
a svoz tfiídûn˘ch komunálních odpadÛ vãetnû odpadÛ z obalÛ.
Akreditace jsou druhem kvalitativního certifikátu v odpadovém hospodáfiství. Jsou urãeny v˘-
hradnû firmám, které realizují sbûr a svoz vyuÏiteln˘ch komunálních odpadÛ, vãetnû jejich oba-
lové sloÏky, v obcích systému EKO-KOM.
Cíle akreditací svozov˘ch firem:

• garance hodnovûrnosti údajÛ o tocích vytfiídûn˘ch odpadÛ od pÛvodce k vyuÏití a recyk-
laci;

• zkvalitnûni sluÏeb poskytovan˘ch obcím;
• zefektivnûni v˘kaznictví od obcí do systému EKO-KOM;
• spolupráce obcí s kvalitními firmami, které provozují svoji ãinnost v souladu s platn˘mi
právními pfiedpisy.

Svozová firma musí pro akreditaci vyplnit dotazník a doloÏit, Ïe disponuje v‰emi potfiebn˘mi po-
voleními a splÀuje v‰echny podmínky stanovené právními pfiedpisy, aby mohla nakládat s vyu-
Ïiteln˘mi komunálními a obalov˘mi odpady.
Svozová firma musí zpracovávat jako "dodavatel za obce" hromadné v˘kazy pro minimálnû 60
% obsluhovan˘ch obcí, které jsou v konkrétní svozové oblasti zapojeny do systému EKO-KOM.
Svozová firma musí zajistit pravidelné váÏení sbíran˘ch odpadÛ (tj. musí prokázat, Ïe vlastní
nebo vyuÏívá cejchovanou váhu, na které jsou pravidelnû váÏena v‰echna svozová vozidla pfii
odvozu vytfiídûn˘ch odpadÛ na dotfiiìovací zafiízení nebo pfii pfiedání odpadÛ na zpracovatelské
zafiízení), a Ïe vede evidenci tûchto údajÛ. 
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Sbûr ãtyfi komodit – papír, plast,  koeficient  V % základní odmûny
sklo, nápojov˘ karton

Obce, které sbírají v‰echny ãtyfii  0,04  4 %
komodity

V̆ tûÏnost oddûleného sbûru  0,02  2 %
nápojov˘ch kartonÛ
je ≥ 0,3 kg/obyvatel/rok



Akreditace se udûluje na dobu 1 roku, s moÏností prodlouÏení. EKO-KOM, a.s. mÛÏe také firmû
akreditaci odejmout. Akreditace se vztahuje vÏdy na jednu samostatnou provozovnu, nikoliv na
celou firmu. V souãasné dobû je akreditováno 116 firem v celé âR; sluÏeb tûchto firem vyuÏívá
cca 61 % v‰ech obcí zapojen˘ch do systému EKO-KOM. Aktuální seznam akreditovan˘ch firem
lze najít na www.ekokom.cz.
Pokud pro obec sváÏí vytfiídûné odpady akreditovaná firma, pak obec získává nárok na uplatnûní
bonusu:

akreditace oprávnûné osoby = nakládání s oddûlenû sbíran˘mi vyuÏiteln˘mi firmami
zaji‰Èuje akreditovaná firma (prokazuje se obci akreditaãním
certifikátem)

Bonus se vÏdy upravuje podle podílu komodity, kterou firma konkrétnû sváÏí. Pokud zaji‰Èuje
napfi. 75 % (hmotnostních) svozu tfiídûn˘ch odpadÛ, pak je v˘‰e bonusu 3 % základní odmûny.
Pokud jsou v‰echny komodity sváÏeny akreditovan˘mi firmami (v obci jich mÛÏe b˘t i více), pak
se bonus uplatÀuje cel˘ (4 %).

7.6 Garanãní sloÏka odmûny

Trh s druhotn˘mi surovinami velmi v˘raznû ovlivÀuje tfiídûní a následné vyuÏití odpadÛ. Proto
je tfieba zajistit urãitou stabilitu systému sítí stál˘ch úpravcÛ (dotfiiìovací linky) a zpracovatelÛ
odpadÛ pfiedev‰ím na území âR. EKO-KOM, a.s. vytvofiil tzv. garanãní reÏim jako nepfiím˘
ekonomick˘ nástroj.
Hlavní cíle garanãního reÏimu:

• vyrovnávání v˘kyvÛ poptávky na trhu druhotn˘ch surovin;
• smûrování toku odpadÛ od sbûru ke konkrétnímu koneãnému vyuÏití;

Vedlej‰í cíle:
• stanovení cenov˘ch standardÛ pro jednotlivé odpady v oblasti v˘kupu;
• stanovení standardÛ kvality bûÏnû vykupovan˘ch druhotn˘ch surovin vyroben˘ch z odpadÛ.

Garanãní reÏim je postaven na souãinnosti tfií prvkÛ:
• pÛvodci - obce (svozové firmy) + dal‰í pÛvodci;
• úpravci;
• zpracovatelé.

Obec jako pÛvodce odpadÛ má moÏnost vytfiídûné odpady pfiedat prostfiednictvím svozové firmy
v garanãním reÏimu, ve kterém jsou smluvními partnery systému EKO-KOM (dotfiiìovací
linky, zpracovatelé) garantovány pevné ceny za úpravu a zpracování odpadÛ.
Vyhlá‰ení garanãního reÏimu je obcím sdûlováno písemnû a zvefiejÀováno na internetov˘ch
stránkách spoleãnosti EKO-KOM.
V souãasné dobû je vyhlá‰en garanãní reÏim pro nápojové kartony, a to pouze na úrovni úpravcÛ
a zpracovatelÛ. Pro obce garanãní sloÏka odmûny nebyla vyhlá‰ena.

V̆ poãet garanãní sloÏky:

garanãní sloÏka odmûny = mnoÏství odpadÛ pfiedan˘ch v garanãním reÏimu x jednotková
sazba 

Garanãní sloÏka se pfiipoãítává k základní odmûnû upravené o bonusové sloÏky.
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8. Zpûtn˘ odbûr pouÏit˘ch v˘robkÛ

RNDr. Petr Kratochvíl
ECOBAT

petr.kratochvil@ecobat.cz

V 80. letech se v zemích Evropské unie postupnû zaãalo uvaÏovat o zavedení odpovûdnosti v˘-
robcÛ (tzv. producer responsibility) za nûkteré druhy v˘robkÛ na konci jejich Ïivotního cyklu.
Pfienesením odpovûdnosti z pÛvodcÛ odpadÛ na v˘robce mûlo b˘t dosaÏeno, aby:
byl v˘robek navrÏen, konstruován a vyroben tak, aby byla zaji‰tûna jeho bezpeãná likvidace
(bezpeãná recyklace a odstranûní) po ukonãení jeho Ïivotnosti;
byl usnadnûn sbûr v˘robku od obãanÛ - spotfiebitelÛ - a jeho následná recyklace.
Odpovûdnost v˘robcÛ za tzv. zpûtn˘ odbûr je vnímána ve tfiech základních rovinách:
Organizaãní: V̆ robci jsou povinni zavádût na národní úrovni systémy sbûru a recyklace urãi-
t˘ch v˘robkÛ. Pro spotfiebitele a obce totiÏ není vÏdy snadné nalézt efektivní odbûr pouÏit˘ch v˘-
robkÛ, zejména pokud nemá pouÏit˘ v˘robek na konci Ïivotního cyklu pozitivní finanãní
hodnotu.
Finanãní: Náklady na sbûr a zpracování fiady pouÏit˘ch v˘robkÛ jsou relativnû vysoké. Pfiene-
sením této finanãní zátûÏe na v˘robce se oãekává, Ïe v˘robci budou motivováni k takové kon-
strukci a designu sv˘ch v˘robkÛ, aby tyto náklady byly co nejniÏ‰í.
Informaãní: V̆ robci se musí postarat o to, aby se spotfiebitelé dozvûdûli, jak nakládat s pouÏi-
t˘mi v˘robky a kde je mají odevzdávat k recyklaci. V̆ robci tak ãiní prostfiednictvím vefiejn˘ch
informaãních kampaní nebo prostfiednictvím posledních prodejcÛ.

8.1 Legislativa Evropské unie

Odpovûdnost v˘robcÛ fie‰í v Evropské unii zpravidla tzv. vertikální smûrnice, jejichÏ cílem je re-
gulovat urãitou problematiku napfiíã rÛzn˘mi sektory hospodáfiství, napfiíklad environmentální
dopady v˘roby a spotfieby urãitého v˘robku v celém fietûzu od v˘roby pfies distribuci aÏ po od-
stranûní dÛsledkÛ v˘roby (tedy obvykle odpadu z v˘robkÛ). Jejich podstatou je my‰lenka, Ïe v˘-
robek má b˘t od samotného svého vzniku vyroben tak, aby byla zaji‰tûna jeho bezpeãná
likvidace (bezpeãná recyklace a odstranûní) po ukonãení Ïivotnosti.

Pfiehled smûrnic Evropské unie zavádûjících zodpovûdnost v˘robcÛ:
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â. smûrnice  Název smûrnice  Implementace v âR

94/62/EHS  o obalech a obalov˘ch materiálech  zákon ã.477/2001 Sb.

75/439/EHS  o nakládání s odpadními oleji  zákon ã.185/2001 Sb., § 28-29
87/101/EHS   
91/692/EHS



Pozn.: Souãasná právní úprava v âR (§ 31 a 38 zákona o odpadech) je poplatná nejasnému v˘-
kladu b˘valé Smûrnice 157/91/EHS o bateriích.

8.2 Legislativa âR

Problematika pouÏit˘ch v˘robkÛ je legislativnû fie‰ena v zákonû ã.185/2001 Sb., o odpadech, ve
znûní pozdûj‰ích zmûn. V porovnání se zákonem ã.477/2001 Sb., o obalech je legislativní fie‰ení
zpûtného odbûru pouÏit˘ch v˘robkÛ provázeno terminologickou nejednotností (napfiíklad "po-
vinné osoby" versus "v˘robci"), neurãitostí (napfiíklad v˘robcÛm nejsou uloÏeny minimální
kvóty sbûru) a vût‰í liberálností (napfiíklad nejsou stanoveny jasné podmínky pro zakládání ko-
lektivních systémÛ).

Obrázek 7

8.2.1 Subjekty zaji‰Èující zpûtn˘ odbûr

Základní povinnosti zpûtného odbûru v âR jsou uloÏeny subjektÛm, které uvádí vyjmenované
v˘robky na domácí trh. Podle § 38 zákona o odpadech jsou to tzv. povinné osoby, v termino-
logii problematiky elektrozafiízení se pouÏívá oznaãení v˘robci. Prakticky se ale jedná v drtivé
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â. smûrnice  Název smûrnice  Implementace v âR

2000/53/ES  o vozidlech s ukonãenou Ïivotností zákon ã.185/2001 Sb., § 37, písm. a-e

2002/95/ES  o omezení pouÏívání nûkter˘ch  zákon ã.185/2001 Sb. 
nebezpeãn˘ch látek v elektrick˘ch  § 37, písm. f-o
a elektronick˘ch zafiízeních

2002/96/ES  o odpadních elektrick˘ch  zákon ã.185/2001 Sb.
a elektronick˘ch zafiízeních   § 37, písm. f-o

2006/66/ES o bateriích a akumulátorech  dosud neimplementována  viz pozn.



vût‰inû o firmy, které tyto v˘robky do âR dováÏí – buì ze zemí EU, nebo z ostatních zemí
mimo EU. V̆ robci a dovozci tak musí:

• zajistit zpûtn˘ odbûr pouÏit˘ch v˘robkÛ;
• informovat spotfiebitele prostfiednictvím posledních prodejcÛ;
• zajistit vyuÏití nebo odstranûní pouÏit˘ch v˘robkÛ v souladu s platnou legislativou;
• pfiedávat roãní zprávy o plnûní povinnosti zpûtného odbûru za uplynul˘ kalendáfiní rok na

Ministerstvo ÎP âR.
Na zpûtném odbûru se v‰ak musí podílet i poslední prodejci v‰ech vyjmenovan˘ch v˘robkÛ.
Tito prodejci musí informovat svoje zákazníky pfiesnû stanoven˘m zpÛsobem o moÏnosti zpût-
ného odbûru (tj. zvefiejnûním adresy nejbliÏ‰ího smluvního místa zpûtného odbûru). Pokud to
z jakéhokoliv dÛvodu neuãiní, jsou povinni zajistit zpûtn˘ odbûr v˘robkÛ od zákazníkÛ pfiímo
ve své prodejnû.

8.2.2 Závazné parametry zpûtného odbûru

Zpûtn˘ odbûr musí podle zákona a provádûcích vyhlá‰ek splÀovat následující parametry:
• Zpûtn˘ odbûr musí b˘t provádûn bez ohledu na v˘robní znaãku. Prodejce nemÛÏe od-

mítnout pfievzít ke zpûtnému odbûru pouÏit˘ v˘robek s odÛvodnûním, Ïe tuto znaãku sám
neprodává.

• Zpûtn˘ odbûr musí b˘t proveden bez nároku na úplatu od spotfiebitele. Jakékoliv poplatky
za odbûr pouÏitého v˘robku nebo materiálu (napfiíklad staré pneumatiky ãi vyjeté oleje pfii
v˘mûnû v autoservisu) od spotfiebitelÛ jsou nezákonné. S ostatními koneãn˘mi uÏivateli
v˘robkÛ (prÛmyslové a obchodní firmy, podnikatelé) si mohou v˘robci sjednat smluvní
cenu, ale spotfiebitel nesmí v Ïádném pfiípadû b˘t pfii odevzdání pouÏitého v˘robku zpo-
platnûn.

• Zpûtn˘ odbûr musí v˘robce i poslední prodejce provádût aÏ do v˘‰e (mnoÏství), které vy-
robí, doveze nebo prodává. V̆ jimkou jsou poslední prodejci elektrozafiízení, ktefií mají
právo omezit zpûtn˘ odbûr od spotfiebitelÛ ãi ostatních uÏivatelÛ na princip kus za kus.
V praxi to znamená, Ïe odevzdávat baterie mÛÏe spotfiebitel v jakékoliv prodejnû, která je
oznaãená jako místo zpûtného odbûru, aniÏ by bylo podstatnû omezeno mnoÏství vrace-
n˘ch baterií a aniÏ by bylo vrácení pouÏit˘ch baterií vázáno na nákup baterií nov˘ch. V pfií-
padû elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení (televize, DVD pfiehrávaãe, ledniãky apod.)
v‰ak mÛÏe spotfiebitel uplatÀovat pfii nákupu odevzdání pouze jednoho pouÏitého elektro-
v˘robku stejného typu. Pokud je zpûtn˘ odbûr elektrozafiízení organizován kolektivními
organizacemi ve spolupráci s obcemi, na sbûrn˘ch dvorech pravidlo kus za kus není uplat-
Àováno.

• Místa zpûtného odbûru musí b˘t stejnû dostupná jako místa prodeje v˘robkÛ. Provádûcí
vyhlá‰ka stanovuje, Ïe pokud v˘robce prodává svoje v˘robky v jednom ãi více obchodech
na území dané obce, musí v této obci zajistit minimálnû jedno místo zpûtného odbûru. Ve
statutárních mûstech platí podobné pravidlo pro kaÏdou územní ãást mûsta. Îádn˘ v˘robce
nemÛÏe tedy spotfiebitele odkazovat napfiíklad na svoje krajské servisní stfiedisko.

• Existují pfiípady, kdy v˘robce nebo poslední prodejce má právo odmítnout pfievzít od spo-
tfiebitele pouÏit˘ v˘robek. Jedná se o situace, kdy je vracen˘ pouÏit˘ v˘robek v˘raznû zne-
ãi‰tûn jin˘mi odpady nebo je tento v˘robek nekompletní. Pomûrnû ãasto se v praxi
setkáváme s pfiípady, kdy zamûstnanci sbûrn˘ch dvorÛ nebo neoprávnûní podnikatelé z vrá-
cen˘ch elektrozafiízení nebo autovrakÛ demontují je‰tû pouÏitelné souãástky nebo materi-
ály z barevn˘ch kovÛ. V daném pfiípadû je v˘robce nebo jeho zplnomocnûn˘ zástupce
oprávnûn odmítnout pfievzetí takového torza v˘robku.
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• Pro zpûtn˘ odbûr v âR platí zvlá‰tní reÏim vycházející ze zákonného ustanovení, podle
nûhoÏ „zpûtnû odebran˘ v˘robek se stává odpadem ve chvíli pfiedání osobû oprávnûné
k jeho vyuÏití nebo odstranûní“ (odst. 8 § 38 zák. ã.185/2001 Sb.). V‰echny subjekty, které
se podílejí na zpûtném odbûru pouÏit˘ch v˘robkÛ pfied tímto okamÏikem, podle ãeské le-
gislativy nenakládají s odpadem. V praxi to znamená, Ïe poslední prodejci ãi jiné subjekty,
které mají na základû smlouvy s v˘robci zfiízena místa zpûtného odbûru, nemusí plnit zá-
konné poÏadavky vztahující se k odpadÛm (souhlas k provozování dle § 14, provozní fiád,
evidence o odpadech apod.).

8.2.3 Zpûtn˘ odbûr jednotliv˘ch v˘robkÛ 

Kromû obalov˘ch odpadÛ se povinnost zpûtného odbûru vztahuje na následující pouÏité v˘robky:
• baterie a akumulátory;
• elektrická a elektronická zafiízení;
• pneumatiky;
• minerální oleje.

Princip zpûtného odbûru je ãásteãnû uplatÀován i u vozidel s ukonãenou Ïivotností, i kdyÏ se
v tomto pfiípadû pouÏívá jiné terminologie.

8.2.3.1 Pfienosné baterie a akumulátory

Jedná se o malé spotfiebitelské baterie a akumulátory, které jsou hermeticky uzavfiené, nemají ka-
paln˘ elektrolyt a mohou b˘t ruãnû pfiená‰eny. Na trh v âR bylo v roce 2006 uvedeno 3 069 tun
pfienosn˘ch baterií (z toho 94% klienty Ecobatu). ·est v˘znamn˘ch dovozcÛ zaloÏilo v roce
2002 kolektivní organizaci ECOBAT. Do kolektivního systému bylo na konci roku 2007 zapo-
jeno celkem 130 dovozcÛ. Dal‰ích 18 dovozcÛ pfienosn˘ch baterií ohlásilo Ministerstvu Ïivot-
ního prostfiedí za rok 2006 individuální plnûní povinností zpûtného odbûru. Podíl takzvan˘ch
„free riders10“ na trhu s bateriemi je nev˘znamn˘ (odhaduje se fiádovû na nûkolik %).
Kolektivní organizace zfiizuje místa zpûtného odbûru zejména v prodejnách, které baterie pro-
dávají (elektro, obchodní fietûzce s potravinami), ale i v obcích (sbûrné dvory, úfiední budovy,
‰koly) nebo ve firmách, které tyto baterie pouÏívají ke své podnikatelské ãinnosti. Logistick˘
systém je zaloÏen na dvoustupÀovém svozu. Lokální svozy provádí svozové firmy nebo distri-
butofii baterií. Druhotn˘ svoz je zaji‰Èován do centrálního skladu a tfiídírny baterií v Kladnû. Pfii-
bliÏnû 1/3 míst zpûtného odbûru je obsluhována zásilkovou sluÏbou, která zaji‰Èuje transport
sebran˘ch baterií pfiímo z míst zpûtného odbûru do centrálního skladu. Na konci roku 2007 do-
sáhl celkov˘ poãet míst zpûtného odbûru 6450. Místa zpûtného odbûru pokr˘vají v‰echny obce
nad 3.000 obyvatel.
Kolektivní organizace ECOBAT spolupracuje se v‰emi obcemi, které o takovou spolupráci pro-
jeví zájem. V‰echny obce jsou o moÏnosti zapojení do systému Ecobat pravidelnû informovány
na konferencích, semináfiích, v odborném tisku a podobnû.
Ecobat poskytuje obcím bezplatnû:

• sbûrné boxy;
• shromaÏìovací nádoby;
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10 Dovozci baterií, ktefií neplní povinnosti zpûtného odbûru.



• transport nashromáÏdûn˘ch baterií ke zpracování;
• bezplatné zpracování;
• informaãní materiály.

Obce dosud nedostávají Ïádné finanãní pfiíspûvky na provoz shromaÏìovacích míst; pilotnû se
ovûfiuje v˘‰e pfiíspûvku na lokální svozy baterií v pûti ãesk˘ch mûstech (Karlovy Vary, Pfiíbram,
âeská Lípa, Písek, Olomouc).
Úãinnost sbûru kolektivního systému ãinila v roce 2007 cca 9 %.

8.2.3.2 Startovací autobaterie 

Povinnost zpûtného odbûru sice legislativnû existuje, ale v praxi se o sbûr a recyklaci starají
subjekty podnikající v odpadovém hospodáfiství s minimálním pfiispûním v˘robcÛ (povinn˘ch
osob). DÛvodem je vysoce pozitivní v˘kupní cena autobaterií (v záfií 2007 13,50 Kã/kg) i olova
a dobrá dosaÏitelnost recyklaãního závodu v Kovohutích Pfiíbram. Na trh v âR se roãnû uvádí
cca 25.000 tun autobaterií. Návratnost autobaterií dle údajÛ zpracovatele ãinila v roce 2006
témûfi 90 %. Pro obce jsou nejv˘hodnûj‰í pfiímé dodávky zpracovateli (podmínkou je minimální
pfiepravní mnoÏství 2 tuny), ale v˘kup zaji‰Èuje i celá fiada dal‰ích oprávnûn˘ch osob.

8.2.3.3 PrÛmyslové baterie

PrÛmyslové baterie, které se pouÏívají jako záloÏní energetické zdroje v elektrárnách, bankách
ãi nemocnicích, nebo jako zdroje elektrického napûtí v dopravních prostfiedcích (vysokozdviÏné
vozíky, lokomotivy), nejsou bûÏn˘mi spotfiebiteli uÏívány, a proto u nich nelze aplikovat prin-
cipy zpûtného odbûru. Nicménû nejvût‰í evropsk˘ v˘robce niklkadmiov˘ch akumulátorÛ SAFT
organizuje v âR bezplatn˘ sbûr prÛmyslov˘ch akumulátorÛ ve spolupráci s firmou Nimetal Tur-
sko. Celkové mnoÏství uvádûné na trh se pohybuje kolem 800 tun prÛmyslov˘ch akumulátorÛ
roãnû.

8.2.3.4 Elektrická a elektronická zafiízení

PÛvodnû byly v obcích od obãanÛ v rámci systémÛ nakládání s komunálními odpady odebírány
zejména ledniãky a vyfiazené televizory. Od roku 2005 do‰lo novelizací zákona o odpadech
k velmi v˘znamnému roz‰ífiení okruhu odebíran˘ch elektrozafiízení, s tím, Ïe jejich sbûr a re-
cyklace se fiídí principy reÏimu zpûtného odbûru.
V souãasné dobû se tedy jedná o následující skupiny v˘robkÛ:

• velké domácí spotfiebiãe (napfi. ledniãky);
• malé domácí spotfiebiãe;
• zafiízení informaãních technologií a telekomunikaãní zafiízení (napfi. monitory od PC, mo-

bilní telefony apod.);
• spotfiebitelská zafiízení (napfi. televize, DVD pfiehrávaãe, kamery apod.);
• osvûtlovací zafiízení (záfiivky a osvûtlovací tûlesa);
• elektrické a elektronické nástroje (napfi. ruãní náfiadí, zahradní technika);
• hraãky, vybavení pro voln˘ ãas a sporty;
• lékafiské pfiístroje (s v˘jimkou v‰ech implantovan˘ch a infikovan˘ch v˘robkÛ);
• pfiístroje pro monitorování a kontrolu;
• v˘dejní automaty.
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V̆ robci elektrozafiízení se sdruÏili do nûkolika kolektivních systémÛ, které pro nû zaji‰Èují po-
vinnost zpûtného odbûru. V následující tabulce je uveden jejich pfiehled. Ve tfietím (posledním)
sloupci tabulky jsou vyznaãeny skupiny tzv. historick˘ch elektrozafiízení z domácností, pro
které je kolektivní organizace zapsána v registru Ministerstva Ïivotního prostfiedí. Je to vÏdy
jedna organizace pro jednu kategorii.

Tabulka 26, zdroj: wwwww.env.cz (ãerven 2007): Pfiehled kolektivních organizací registrova-
n˘ch MÎP.

Vzhledem k tomu, Ïe souãástí komunálního odpadu jsou dnes zejména tzv. historická elektro-
zafiízení uvedená na trh pfied srpnem 2005, má pro obce v˘znam zejména spolupráce s kolek-
tivními organizacemi Asekol, Elektrowin a Ekolamp. Obce mohou s tûmito organizacemi uzavfiít
smlouvy o provozování míst zpûtného odbûru (coÏ jsou sbûrné dvory nebo stanovi‰tû mobil-
ních svozÛ). Na základû tûchto smluv mohou obce získat:

• pfiíspûvky na provoz míst zpûtného odbûru;
• odvoz nashromáÏdûn˘ch elektrozafiízení bez mnoÏstevního omezení (zdarma);
• zaji‰tûní zpracování a recyklace elektrozafiízení (zdarma);
• metodickou pomoc v oblasti osvûty a vzdûlávání obyvatel (zdarma).

Souhrnné v˘sledky zpûtného odbûru v âR za rok 2006 podle roãních zpráv v˘robcÛ a kolek-
tivních organizací jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 27, zdroj: prezentace MÎP âR na kongresu Odpadové dny Hradec Králové (ãerven
2007): Souhrnné v˘sledky zpûtného odbûru v âR za rok 2006.

Zpûtn˘ odbûr elektrozafiízení nepfiiná‰í obcím a mûstÛm Ïádné nové povinnosti, naopak obce
mohou dosáhnout v˘znamn˘ch úspor nákladÛ na zaji‰tûní sbûru komunálních odpadÛ. Mûsto
Îìár nad Sázavou napfiíklad u‰etfiilo spoluprací s kolektivními organizacemi 400 tis. Kã za rok
2006 a obce napojené na místní svozovou firmu ODAS u‰etfiily dal‰ích 600 tis. Kã.
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Kolektivní organizace  Zaji‰Èuje ZPO  Oprávnûní
pro skupiny  pro historická EEZ

Asekol s.r.o. 3,4,7,8,10    3,4,7,

Ekolamp s.r.o.  5  5

Elektrowin a.s.  1,2,6   1,2,6

OFO – Recycling  1,2,3,4   -

REMA systém, s.r.o.  3,4,6,7,8,9,10  8

Retela, s.r.o.  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10  9,10

Skupina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Úãinnost sbûru v % 16,9   1,8  7,3  18,1  10,2  0,7 0,7  0,6  0,7  -



8.2.3.5 Pneumatiky a minerální oleje

V pfiípadû zpûtného odbûru pouÏit˘ch pneumatik nevznikla na území âR Ïádná kolektivní or-
ganizace zastupující v˘robce a dovozce. V‰ichni dovozci fie‰í zpûtn˘ odbûr individuálnû a v˘-
hradnû pfies svoji odbûratelsko-dodavatelskou síÈ (zejména specializované pneuservisy). Barum
Continental napfiíklad zaji‰Èuje zpûtn˘ odbûr v˘hradnû ve sv˘ch znaãkov˘ch servisech ve spo-
lupráci s odpadáfiskou firmou Marius Pedersen. Povinné osoby odmítají spolupráci pfii odbûru
pouÏit˘ch pneumatik s obcemi s tím, Ïe pokud obãan vrátí pneumatiky do systému obce (sbûrn˘
dvÛr, velkoobjemové kontejnery), jedná se jiÏ o odpad. Pokud chce obec sníÏit svoje náklady,
nezb˘vá neÏ obãany vhodnou formou osvûty nauãit vyuÏívat míst zpûtného odbûru v pneuser-
visech. Témûfi shodná situace platí i v pfiípadû minerálních olejÛ.
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Zpûtn˘ odbûr. Sborník pfiedná‰ek z konference. Corinthia Towers Hotel, Praha, 2007.
International Battery Recycling Congress. Sborníky pfiedná‰ek z konference. VídeÀ 2001, Lu-
gano 2003, Como 2004, Barcelona 2005, Interlaken 2006.
Odpadové dny. Sborníky pfiedná‰ek z konference. EKO-KOM,  Hradec Králové, 2002-2007.
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Zákon ã.185/2001 Sb., o odpadech

www.ekokom.cz
www.ecobat.cz
www.env.cz
www.asekol.cz
www.ekolamp.cz
www.elektrowin.cz
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9. Úvod do problematiky nakládání s bioodpady, podpora
domácího a komunitního kompostování

Marie Smolej
Ekodomov, o. s.

marie.smolej@seznamekodomov.cz

Biologicky rozloÏitelné odpady (dále v textu také BRO) zahrnují zemûdûlské odpady z Ïivo-
ãi‰né a rostlinné v˘roby, odpady z potravináfiského prÛmyslu, odpady z lesnictví a zahradnictví
a komunální bioodpady. Nûkteré z tûchto druhÛ bioodpadÛ lze odstranit uloÏením na skládku
nebo spálením ve spalovnû. Lep‰í a ‰etrnûj‰í cestou z hlediska Ïivotního prostfiedí je vyuÏití
tûchto odpadÛ. Z implementované smûrnice 1999/31/EC o skládkách odpadÛ vypl˘vá poÏada-
vek na sniÏování mnoÏství biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ ukládan˘ch na skládky. V sou-
ãasné dobû je tedy snaha fie‰it vyuÏití tûchto odpadÛ. Biologicky rozloÏitelné odpady mohou b˘t
vyuÏívány pfiedev‰ím v kompostárnách nebo v bioplynov˘ch stanicích.
Kompostováním lze efektivnû vyuÏít odpady ze zemûdûlství, lesnictví nebo biologicky rozlo-
Ïitelné odpady pocházející z mûstsk˘ch aglomerací. Znehodnocená krmiva, sláma, piliny, kaly
z ãistíren odpadních vod, biologicky rozloÏitelné komunální odpady (dále v textu také BRKO)
nebo prÛmyslové bioodpady jsou bohat˘m zdrojem energie a organick˘ch látek pro mikroorga-
nismy. V procesu kompostování se napodobuje pfiirozen˘ rozklad organick˘ch látek v pfiírodû
a úpravou podmínek se intenzifikuje. Kompost se aplikuje na zemûdûlskou pÛdu jako organické
hnojivo, nebo se pouÏívá na rekultivace. Své uplatnûní nachází také v zahradnictví.
Komunální odpad od obãanÛ obsahuje v˘znamné mnoÏství biologicky rozloÏitelného podílu,
kter˘ je vhodné vyuÏít. Za tímto úãelem obce zpravidla nabízejí sv˘m obãanÛm v rámci sbûr-
n˘ch dvorÛ také sbûr zahradních bioopadÛ. V nûkter˘ch mûstech a obcích v âR (napfi. Nová
Paka, Praha – Dolní Chabry, Uherské Hradi‰tû, KromûfiíÏ) je zaveden také separovan˘ sbûr za-
hradních a kuchyÀsk˘ch bioodpadÛ. Obãané tak mají moÏnost tfiídit kromû papíru, skla a plastÛ
i bioodpad, kter˘ je v pravideln˘ch intervalech sváÏen k vyuÏití. Pro zaji‰tûní ãistoty separova-
ného bioodpadu je nezbytná dostateãná informovanost obyvatel. Aktivní podpora domácího ãi
komunitního kompostování v obci (tj. podpora vyuÏití bioodpadu pfiímo v místû vzniku - u ob-
ãana) pfiedstavuje pro obec sníÏení nákladÛ na svoz a následné vyuÏití nebo odstranûní této
sloÏky komunálního odpadu.

9.1 Legislativa upravující nakládání s biologicky rozloÏiteln˘mi
odpady

Nakládání s biologicky rozloÏiteln˘mi odpady upravuje legislativa âR i legislativa Evropské
unie. V následující ãásti je uveden struãn˘ pfiehled této legislativy, která bezprostfiednû upravuje
nakládání s BRO.
Evropská unie ukládá ãlensk˘m státÛm v rámci smûrnice Rady 1999/31/ES z 26. dubna 1999,
o skládkování odpadÛ omezit mnoÏství BRO ukládaného na skládky a pro biologicky rozlo-
Ïiteln˘ komunální odpad stanovuje procentuální sníÏení mnoÏství tohoto odpadu ukládaného
na skládku v dan˘ch ãasov˘ch intervalech. V rámci Evropské unie byl vytvofien i návrh smûr-
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nice o biologickém zpracování biologicky rozloÏitelného odpadu, kter˘ v‰ak nakonec nebyl pfii-
jat. V souãasné dobû neexistuje v Evropské unii Ïádn˘ oficiální dokument zastfie‰ující na-
kládání s BRO.
Zákon ã. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, v platném znûní
(dále v textu "zákon o odpadech“) mimo jiné upravuje nakládání s biologicky rozloÏiteln˘mi od-
pady. V pfiíloze ã. 3 tohoto zákona jsou definovány zpÛsoby vyuÏívání odpadÛ. Kompostování
je zde uvedeno pod kódem vyuÏívání R3.
V § 10 a odstavci 1 tohoto zákona je definováno komunitní kompostování jako systém sbûru
a shromaÏìování rostlinn˘ch zbytkÛ z údrÏby zelenû a zahrad na území obce, jejich úprava a ná-
sledné zpracování na zelen˘ kompost.  Dále je v odstavci 2 tohoto paragrafu uvedeno, Ïe obec
mÛÏe ve své samostatné pÛsobnosti obecnû závaznou vyhlá‰kou obce stanovit - jako opatfiení pro
pfiedcházení vzniku odpadÛ - systém komunitního kompostování a zpÛsob vyuÏití zeleného kom-
postu k údrÏbû a obnovû vefiejné zelenû na území obce.
Nakládání s kaly z ãistíren odpadních vod a s dal‰ími biologicky rozloÏiteln˘mi odpady upra-
vuje mj. díl 4 zákona o odpadech.
Dále jsou v § 33b zákona o odpadech uvedeny povinnosti pro biologické zpracování biologicky
rozloÏiteln˘ch odpadÛ. V této ãásti je mj. definováno tzv. malé zafiízení jako zafiízení, které
zpracovává vyuÏitelné biologicky rozloÏitelné odpady pro jednu zakládku v mnoÏství nepfie-
kraãujícím 10 tun tûchto odpadÛ za rok; roãní mnoÏství biologicky rozloÏitelného odpadu zpra-
cované mal˘m zafiízením nesmí pfiesáhnout 150 tun. Malé zafiízení lze provozovat na základû
kladného vyjádfiení obecního úfiadu obce s roz‰ífienou pÛsobností. Vyhlá‰ka t˘kající se nakládání
biologicky rozloÏiteln˘mi odpady, kterou by se mûl stanovit seznam biologicky rozloÏiteln˘ch
odpadÛ, zpÛsoby biologického zpracování biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ vãetnû technick˘ch
poÏadavkÛ a dal‰í údaje uvedené v § 33b odst. 3 zákona o odpadech, nebyla ke dni zpracování
tohoto textu vydána.
Vyhlá‰ka ã. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znûní, upravuje
nûkterá ustanovení v˘‰e uvedeného zákona.
Ve vyhlá‰ce ã. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadÛ, v platném znûní, jsou bio-
logicky rozloÏitelné odpady zastoupeny ve skupinách 02, 03, 04, 10, 15, 17, 19, 20. Za biolo-
gicky rozloÏitelné komunální odpady (BRKO) se povaÏují následující druhy odpadÛ ve skupinû
20 nebo v nich obsaÏené podíly biologicky rozloÏitelné sloÏky:

• 20 01 01 papír a lepenka
• 20 01 08 biologicky rozloÏiteln˘ odpad z kuchyní a stravoven
• 20 01 10 odûvy
• 20 01 11 textilní materiály
• 20 01 38 dfievo nevedené pod ãíslem 20 01 37
• 20 02 01 biologicky rozloÏiteln˘ odpad (ze zahrad a parkÛ)
• 20 03 01 smûsn˘ komunální odpad
• 20 03 02 odpad z trÏi‰È
• 20 03 07 objemn˘ odpad.

Vyhlá‰ka ã. 382/2001 Sb., o podmínkách pouÏití upraven˘ch kalÛ na zemûdûlské pÛdû,
v platném znûní, specifikuje poÏadavky na upraven˘ kal a pÛdu, na kterou mÛÏe b˘t upraven˘
kal vyuÏit.
Ve vyhlá‰ce ã. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadÛ na skládky a jejich vyuÏívání
na povrchu terénu, v platném znûní, je pro úãely této vyhlá‰ky v ustanovení § 2 písm. b) de-
finován biologicky rozloÏiteln˘ odpad. V pfiíloze ã. 5 této vyhlá‰ky v ãásti B jsou uvedeny od-
pady, které lze na skládky ukládat jen za urãit˘ch podmínek. Kompostovatelné odpady lze
ukládat na skládky pouze tehdy, jedná-li se o kompostovatelné odpady v komunálním odpadu
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(skupiny 20 00 00), pro nûÏ je harmonogram postupného omezování jejich ukládání na skládky
stanoven v bodû 8 pfiílohy ã. 4 této vyhlá‰ky. Tento harmonogram je uveden v následujícím od-
stavci.
V ãásti 8. nafiízení vlády ã. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodáfiství âR jsou uvedena
opatfiení, které by mûla smûfiovat k dosaÏení cíle sníÏit maximální mnoÏství BRKO ukládan˘ch
na skládky tak, aby podíl této sloÏky ãinil v roce 2010 nejv˘‰e 75 % hmot., v roce 2013 nejv˘‰e
50 % hmot. a v˘hledovû v roce 2020 nejv˘‰e 35 % hmot. z celkového mnoÏství BRKO vznik-
lého v roce 1995.
Nafiízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ã. 1774/2002 ze dne 3. fiíjna 2002, o veteri-
nárních a hygienick˘ch pravidlech pro vedlej‰í v˘robky Ïivoãi‰ného pÛvodu, které nejsou
urãeny k lidské spotfiebû, rozdûluje organické materiály do tfií kategorií a definuje poÏadavky
na zpracování jednotliv˘ch typÛ materiálÛ v rÛzn˘ch typech zpracovatelsk˘ch zafiízení (bioply-
nové stanice, kompostárny).
V legislativû âR jsou jiÏ ãásteãnû tato hygienická pravidla o‰etfiena zákonem ã. 166/1999 Sb.,
o veterinární péãi, v platném znûní a vyhlá‰kou ã. 299/2003 Sb., o opatfieních pro pfied-
cházení a zdolávání nákaz a nemocí pfienosn˘ch ze zvífiat na ãlovûka, v platném znûní.
Informace t˘kající se legislativy upravující nakládání s biologicky rozloÏiteln˘mi odpady
lze nalézt na webov˘ch stránkách následujících institucí:

• Ministerstvo Ïivotního prostfiedí - www.env.cz
• V̆ zkumn˘ ústav vodohospodáfisk˘ T. G. Masaryka - Centrum pro hospodafiení s odpady

(CeHO) - http://ceho.vuv.cz
• CZ Biom - www.biom.cz

Dle hierarchie nakládání s biologicky rozloÏiteln˘mi komunálními odpady pfiedstavuje do-
mácí a komunitní kompostování systém pfiedcházení vzniku odpadÛ, protoÏe bioodpady jsou
pfii tûchto zpÛsobech kompostování vyuÏívány v místû vzniku nebo jeho blízkosti a nevstupují
tak do systému nakládání s komunálními odpady v obci.
Dal‰ím stupnûm v hierarchii nakládání s odpady je materiálové a energetické vyuÏití odpadÛ.
V systému nakládání s biologicky rozloÏiteln˘mi komunálními bioodpady dan˘ stupeÀ pfied-
stavuje separovan˘ sbûr tûchto odpadÛ a jejich následné materiálové (v kompostárnách) nebo
energetické (v bioplynov˘ch stanicích) vyuÏití.
Posledním ãlánkem v hierarchii nakládání s odpady je jejich odstranûní (napfi. na skládce od-
padÛ). Tento zpÛsob nakládání s odpady by mûl b˘t uplatÀován v souladu se zákonem o odpa-
dech a pouze v pfiípadû, kdy pfiedchozí moÏnosti nejsou dostupné. 

9.2 Podpora domácího a komunitního kompostování

Legislativa upravuje nakládání s biologicky rozloÏiteln˘mi odpady a upfiednostÀuje vyuÏívání
vyuÏiteln˘ch odpadÛ vãetnû sloÏek jiÏ vytfiídûn˘ch z komunálních odpadÛ pfied jejich odstranû-
ním. Zavedení systému sbûru bioodpadu v obci a následné vyuÏití separovaného sbûru biood-
padu pfiedstavuje souãasn˘ trend v nakládání s komunálními bioodpady. Nedílnou souãástí
podpory vyuÏití bioodpadÛ v obci je cílená osvûta zamûfiená na domácí a komunitní komposto-
vání. Aktivní podpora domácího kompostování realizovaná pfied zavedením separovaného sbûru
bioodpadu v obci mÛÏe v˘znamnû ovlivnit mnoÏství následnû separovaného bioodpadu. Ob-
ãané, ktefií se nauãí vyuÏívat vlastní bioodpad formou domácího ãi komunitního kompostování,
budou po zavedení separovaného sbûru bioopadu vyuÏívat tento systém minimálnû. Náklady
spojené se svozem a následn˘m zpracováním separovaného bioodpadu by tak v koneãném v˘-
sledku mûly b˘t niÏ‰í.
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9.2.1 Proã separovat biologicky rozloÏiteln˘ komunální odpad?

Biologicky rozloÏiteln˘ podíl v komunálním odpadu pfiedstavuje v˘znamnou sloÏku tohoto
odpadu. Napfiíklad komunální odpad v Ko‰icích obsahoval v roce 2000 cca 45 % bioodpadu.
Bioodpad tak pfiedstavoval nejv˘znamnûj‰í sloÏku komunálního odpadu (viz graf 8).

Graf 8, zdroj: MO≈OK, 2004: SloÏení komunálního odpadu v Ko‰icích v roce 2000.

Separovan˘ sbûr BRKO a jeho následné vyuÏití je v souladu s platnou legislativou. Biologicky
rozloÏiteln˘ podíl komunálního odpadu ukládaného na skládku musí b˘t postupnû omezován
v souladu s harmonogramem stanoven˘m v programu odpadového hospodáfiství âR (tj. sníÏit
tento podíl do roku 2010 na 75 % hmot., do roku 2013 na 50 % hmot. a do roku 2020 na 35 %
hmot. celkového mnoÏství BRKO vzniklého v roce 1995). V roce 2013 by tedy mûlo b˘t na
skládky ukládáno maximálnû 50 % BRKO z mnoÏství vyprodukovaného v roce 1995,
tj. 765 000 t (viz graf 9). Vzhledem k tomu, Ïe lze obecnû pfiedpokládat nárÛst produkce BRKO,
lze oãekávat, Ïe pro více neÏ 765 000 t BRKO v roce 2013 budou muset b˘t vybudovány kapa-
city na jejich vyuÏití. Lze tedy pfiedpokládat rozvoj separovaného sbûru bioodpadu a aktivní
podpory domácího ãi komunitního kompostování.

Graf 9, zdroj: SMùRNICE RADY 1999/31/ES: Harmonogram sniÏování mnoÏství biologicky
rozloÏitelného komunálního odpadu ukládaného na skládky
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VyuÏití bioodpadu formou kompostování pfiedstavuje pfiirozen˘ cyklus recyklace tûchto látek.
Biologicky rozloÏitelné komunální odpady, které jsou oddûlenû sbírány a kompostovány, se tak
zpátky „navrací“ do pÛdy, ze které „vze‰ly“. V souãasné dobû, kdy je celosvûtovû zaznamená-
ván úbytek organické hmoty v pÛdû, hraje podpora pfiirozeného kolobûhu organick˘ch látek
(vãetnû kompostování) v˘znamnou roli v obnovû pfiirozen˘ch funkcí pÛdy.
Domácí kompostování dále zvy‰uje procentuální míru recyklace. Vezmeme-li sbûrnou ná-
dobu, která obsahuje 100 kg bioodpadu, 100 kg zbytkového odpadu a 50 kg recyklovaného od-
padu, pfiedstavují recyklovatelné odpady v této nádobû 20 % hmotnosti (viz obr. 8). Pokud se
z nádoby o stejném obsahu odebere polovina bioodpadu pro domácí kompostování, dochází ke
zv˘‰ení podílu recyklovateln˘ch sloÏek o 5 % pfii stejném mnoÏství recyklovatelného odpadu ve
sbûrné nádobû. Podpora domácího ãi komunitního kompostování v obci tak pozitivnû ovlivÀuje
i statistickou míru recyklovateln˘ch sloÏek komunálního odpadu.

Obrázek 8, zdroj: HABART, 2005: Domácí kompostování zvy‰uje procentuální míru recyklace.

Dal‰ím v˘znamn˘m hlediskem podpory domácího a komunitního kompostování je ekonomick˘
pfiínos. Cena za uloÏení nûkter˘ch druhÛ bioodpadÛ na skládky je cca 500 Kã/t. Za zpracování
bioodpadu v kompostárnû se cena v závislosti na druhu bioopadu pohybuje v rozmezí 0–1000
Kã/t. Pokud se k dan˘m ãástkám pfiipoãítají ceny za dopravu odpadu, potom náklady na svoz
a vyÏití ãi odstranûní bioopadÛ v˘znamnû stoupají. V pfiípadû, Ïe obec v maximální moÏné mífie
podpofií vyuÏití bioodpadÛ pfiímo v místû vzniku, odpadají náklady na jejich svoz a vyuÏití ãi od-
stranûní. U‰etfiené prostfiedky lze vynaloÏit na propagaci kompostování a osvûtové kam-
panû na podporu kompostování.
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9.2.2 Jak podporovat domácí kompostování

Branislav MoÀok, realizátor nûkolika úspû‰n˘ch projektÛ na podporu domácího a komunitního
kompostování na Slovensku, fiíká: „Komunikace s vefiejností je 80 % úspûchu celého pro-
jektu.“ Kvalitní informace a cílená osvûta je základem projektÛ na podporu domácího ãi ko-
munitního kompostování i projektÛ na zavedení separovaného sbûru bioodpadu.
Informace o kompostování je moÏné ‰ífiit prostfiednictvím místních médií (pouliãní rozhlas,
obecní zpravodaj, místní tisk, kabelová televize atd.). Vhodné je prezentovat jak obecnû platné
informace o vyuÏití bioodpadu, tak regionální informace t˘kající se systému nakládání s bio-
odpady v obci (napfi. Ïe v blízkosti obce je místní kompostárna ãi sbûrn˘ dvÛr, kam je moÏné ode-
vzdávat bioodpad). âlánky s obecnou tématikou t˘kající se kompostování jsou k dispozici ke
staÏení na webov˘ch stránkách obãanského sdruÏení Ekodomov (www.ekodomov.cz). DÛleÏité
je prezentovat v rámci osvûty správné zásady péãe o kompost a informace t˘kající se procesu
kompostování.
Prostfiednictvím letákÛ, broÏur ãi plakátÛ lze zajímavou a pfiitaÏlivou formou lze poskytnout
informace o kompostování nejen ‰iroké vefiejnosti, ale i dûtem a mládeÏi. Letáky lze distribuo-
vat pfiímo do schránek obãanÛm, se zpravodajem obce nebo pfii místních akcích. 
Na poutích, jarmarcích, oslavách Dne Zemû a dal‰ích akcích je moÏné umístit informaãní stan
o kompostování. Ukázky pomÛcek ke kompostování a informaãní panely mohou slouÏit ná-
v‰tûvníkÛm akce k seznámení se s rÛzn˘mi moÏnostmi kompostování. Stan mÛÏe zároveÀ slou-
Ïit také jako kompostovací poradna. Souãástí stanu mohou b˘t soutûÏe pro dûti i dospûlé.
SoutûÏ o kompostování mÛÏe v˘znamnû podpofiit zájem ‰iroké vefiejnosti o toto téma. Podoba
soutûÏe mÛÏe b˘t velmi rozmanitá (napfi. obãané mohou odpovídat na dané otázky t˘kající se
kompostování). SoutûÏ mÛÏe b˘t souãástí letákÛ o kompostování, pfiiãemÏ otázky v soutûÏi se
mohou t˘kat obsahu letáku. Pro dûti lze pfiipravit v˘tvarné, literární ãi dramatické soutûÏe na
téma kompostování. Cenou v soutûÏi mohou b˘t pomÛcky ke kompostování (napfi. kompostér,
drtiã, kníÏka o kompostování). Vyhlá‰ení soutûÏe ãi jejich v˘sledkÛ je dobré prezentovat v míst-
ních médiích.
Pro ‰irokou vefiejnost, dûti nebo uãitele lze uspofiádat v rámci podpory domácího kompostování
pfiedná‰ku ãi besedu na toto téma. Zajímavé je spojit takové setkání s praktickou ukázkou pro-
cesu kompostování a s pfiedstavením pomÛcek ke kompostování. Pokud se v blízkosti obce na-
chází zafiízení k vyuÏití bioodpadÛ (napfi. kompostárna), je vhodné uspofiádat exkurzi do tohoto
provozu. 
Zvlá‰tû v men‰ích obcích mÛÏe obãany zaujmout kompostovací párty, tj. neformální setkání
zástupcÛ obce s obãany spojené s praktickou ukázkou kompostování. Souãástí kompostovací
párty mÛÏe b˘t vyhlá‰ení soutûÏe t˘kající se kompostování. Obdobnou akci mohou téÏ pfiipra-
vit Ïáci pro své rodiãe a kamarády.
V rámci osvûtov˘ch aktivit je moÏné realizovat mnoho dal‰ích zajímav˘ch akcí, na kter˘ch se
mohou podílet a vzájemnû spolupracovat místní zájmová sdruÏení, ‰koly a dal‰í organizace
v obci.
Obec mÛÏe dále podpofiit domácí kompostování nabídkou sluÏeb obãanÛm, napfi. zapÛjãení
‰tûpkovaãe ãi nabídkou pravidelného bezplatného ‰tûpkování vûtví. Vûtve jsou totiÏ velmi vhod-
n˘m materiálem ke kompostování. Obsahují hodnû uhlíku a jsou dobr˘m strukturním materiá-
lem. Aby se v kompostu dobfie rozkládaly, je tfieba je nasekat na malé kousky. Dobfie se
kompostují spolu s mladou trávou, která obsahuje hodnû dusíku. Správn˘m pomûrem vstupních
surovin pfii kompostování se vytváfií vhodné podmínky pro ãinnost mikroorganismÛ. V souãasné
dobû, kdy je trend zakládat uÏitkové zahrady, kde v˘znamnou ãást produkce bioodpadÛ tvofií
právû vûtve a tráva, pfiedstavuje ‰tûpkování vhodn˘ zpÛsob jejich úpravy.
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Dal‰í formou podpory kompostování je poskytnutí kompostérÛ (zdarma nebo za ãásteãnou
úplatu) obyvatelÛm obce (napfi. obyvatelÛm rodinn˘ch domÛ, ktefií o nû projeví zájem). Kom-
postéry také mohou slouÏit jako cena v soutûÏi. Obec mÛÏe zakoupit rÛzné typy kompostérÛ
(napfi. plastové, dfievûné). Zpravidla se doporuãuje objem kompostéru okolo 1 m3. 

9.2.3 Jak podporovat komunitní kompostování a pfiíklady z praxe

Komunitní kompostování pfiedstavuje spoleãné kompostování urãité skupiny lidí (napfi. v byto-
v˘ch domech, v zahrádkáfisk˘ch koloniích, ve ‰kolách, v ãásti obce). Podoba toho druhu kom-
postování se odvíjí od velikosti komunity. V mal˘ch spoleãenstvích se komunitní kompostování
sv˘m charakterem velmi podobá domácímu kompostování. Lidé zde kompostují bioodpady
volnû na hromadû nebo v boxech, které se svojí velikostí pfiíli‰ neli‰í od domácích kompostérÛ.
Pfii komunitním kompostování, které zahrnuje ãást obce, se uplatÀuje malá mechanizace a vlastní
systém kompostování je organizovanûj‰í.
Komunitní kompostování lze podporovat obdobnû jako domácí kompostování. Prostfiednictvím
místních médií je vhodné prezentovat podrobné informace k tématu, protoÏe ‰iroká vefiejnost je
zpravidla nemá.
Vzhledem k tomu, Ïe náklady na pofiízení komunitního kompostéru nejsou zanedbatelné, je také
v˘znamná finanãní podpora projektÛ t˘kajících se komunitního kompostování. V zahraniãí
i v âR pfiispívají obce na nákup komunitních kompostéru nebo pomÛcek ke kompostování.
Jeden z prvních projektÛ komunitního kompostování v sídli‰tní zástavbû v âR byl realizován
v Chrudimi. Tamûj‰í Ekocentrum PALETA v roce 2006 zakoupilo v rámci projektu komunitní
kompostér, kter˘ byl umístûn na sídli‰ti U Stadionu. Jednalo se o uzamykateln˘ dvoukomo-
rov˘ kompostér. Na kompostéru byly umístûny informace o separaci bioodpadÛ pro zapojené
obãany a kontakt na správce. Do komunitního kompostování na sídli‰ti U Stadionu se zapo-
jilo celkem 10 rodin. Informace o realizaci projektu byly uvefiejnûny v místním tisku. Dále
byly realizovány doprovodné akce pro dûti a ‰irokou vefiejnost (Den Zemû, Bambiriáda,
ChraÀte klima Zemû, Biojarmark a Den s technick˘mi sluÏbami). Kromû zavedení komunit-
ního kompostování na sídli‰ti bylo pfiínosem tohoto projektu také oÏivení tématu komposto-
vání ve mûstû Chrudimi.
Od bfiezna roku 2007 probíhá obdobn˘ projekt komunitního kompostování také na sídli‰ti
v Praze-¤epích. Zde se do projektu zapojilo cca 30 domácností, které kompostují v komposté-
rech obdobné konstrukce jako v Chrudimi. Tento projekt komunitního kompostování podpofiili
Magistrát hlavního mûsta Prahy a Hnutí DUHA. Vzhledem k tomu, Ïe separace bioodpadÛ
a vlastní proces kompostování vyÏaduje urãité úsilí, je velmi dÛleÏitá vlastní iniciativa a zájem
obãanÛ. Podpora ze strany obce má tedy v˘znam pouze v pfiípadech, kdy lidé o sluÏbu opravdu
stojí a mají zájem se na ní podílet.
Dal‰í projekt, realizovan˘ Hradci Králové, sv˘m charakterem odpovídá definici komunitního
kompostování, která je uvedena v zákonû o odpadech. Mûsto Hradec Králové vydalo závaznou
vyhlá‰ku ã. 14/2006 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem a o systému komunitního
kompostování. Vlastní projekt byl rozdûlen na dvû etapy. V rámci první etapy probûhly osvûtové
aktivity v jednotliv˘ch ‰kolách v Hradci Králové. Îáci se seznamovali s pojmem bioodpad a pro-
cesem kompostování a realizovali soutûÏ na dané téma. V druhé etapû projektu byl zaveden se-
parovan˘ sbûr bioodpadÛ ve vybran˘ch ãástech mûsta. ObãanÛm byly nabídnuty kompostéry
hnûdé barvy na bioodpad o objemu 120 l. Do tûchto sbûrn˘ch nádob mohli obãané odkládat
pouze listí, trávu, drny se zeleninou, zbytky rostlin, listy a plody zeleniny. Do nádob bylo za-
kázáno dávat tekuté zbytky jídel, oleje, Ïivoãi‰né zbytky apod. Svoz sbûrn˘ch nádob na mûst-
skou kompostárnu zaji‰Èovaly Technické sluÏby. Vznikl˘ kompost byl vyuÏíván na údrÏbu
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a obnovu mûstské zelenû. Projekt komunitního kompostování v Hradci Králové byl úspû‰n˘,
a proto byl sbûr bioodpadÛ roz‰ífien i do dal‰ích ãástí mûsta. 
V pfiíruãce „Jak podporovat domovní a komunitní kompostování“ (Hnutí DUHA, Olomouc
2004) jsou uvedeny zku‰enosti s rozvojem aktivit domácího ãi komunitního kompostování
z âeské republiky i ze zahraniãí (ze Slovenska, ·v˘carska, Velké Británie a Belgie). Publikace
je ke staÏení na webov˘ch stránkách Hnutí DUHA. UÏiteãné informace o bioodpadu a kompo-
stování lze nalézt na webov˘ch stránkách následujících organizací:

• CZ Biom  (www.biom.cz);
• Hnutí DUHA  (www.hnutiduha.cz);
• Obãanské sdruÏení EKODOMOV (www.ekodomov.cz);
• SpoleãnosÈ priateºov Zeme  (www.spz.sk).

Informaãní i materiální podpora domácího a komunitního kompostování hraje dÛleÏitou roli
v zavádûní funkãního a uceleného systému nakládání s bioodpady v obci. VyuÏití bioopadÛ
pfiímo v místû vzniku pfiiná‰í obci finanãní úspory, které mohou b˘t vyuÏity na osvûtové aktivity.
Podpora domácího a komunitního kompostování je nedílnou souãástí systému nakládání
s biologicky rozloÏiteln˘mi komunálními odpady v obci.
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10. MoÏnosti vyuÏití bioodpadu pro v˘robu kompostu

Ing. Antonín Slej‰ka
V̆ zkumn˘ ústav rostlinné v˘roby, Chomutov

slejska@eto.vurv.cz

MnoÏství bioodpadu, resp. biologicky rozloÏiteln˘ch komunálních odpadÛ (BRKO) pfiedstavo-
valo v roce 2006 v âR (dle Informaãního systému odpadového hospodáfiství - ISOH) 1 497 674
tun v absolutním vyjádfiení. V relativních ãíslech tvofiilo mnoÏství biologicky rozloÏitelné ãásti
komunálního odpadu v tomtéÏ roce cca 47% z celkového mnoÏství odpadu, coÏ je shodné
s rokem 2001 (RP BRO, 2004). SloÏení BRKO v roce 2006. je moÏné odhadnout prostfiednic-
tvím následující tabulky.

Tabulka 28, zdroj: ISOH,  : SloÏení BRKO v âR v roce 2006. 

Pozn.: % BRO v komunálních odpadech byla upravena dle údajÛ od KOTOULOVÉ (2003).
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20 - komunální odpady (odpady z domácností a podobné     mnoÏství 
Ïivnostenské, prÛmyslové odpady a odpady z úfiadÛ),  (t) %  BRO (t)
vãetnû sloÏek z oddûleného sbûru

200101 papír a lepenka  222 825  100  222 825

200108 biologicky rozloÏiteln˘ odpad z kuchyní  9 530  100  9 530
a stravoven

200110 odûvy  926  75  695

200111 textilní materiály  2 636  75  1 977

200125 jedl˘ olej a tuk  1 359  100  1 359

200138 dfievo neuvedené pod ãíslem 20 01 37  10 429  100  10 429

2001 sloÏky z oddûleného sbûru  247 706  246 816

200201 biologicky rozloÏiteln˘ odpad  122 833  100  122 833

200203 jin˘ biologicky nerozloÏiteln˘ odpad  48 191  20  9 638

2002 odpady ze zahrad a parkÛ (vãetnû hfibitovního odpadu)  171 023  132 471

200301 smûsn˘ komunální odpad  2 758 060  40   1 103 224

200302 odpad z trÏi‰È  18 955   80  15 164

200304 kal ze septikÛ a Ïump  0  80   0

2003 ostatní komunální odpady 2 777 014   1 118 388

Úhrnné mnoÏství odpadÛ v pfiehledu:  3 195 744  1 497 674



10.1 Smûsn˘ KO

Nejv˘znamnûj‰í podíl BRKO pfiedstavuje biologicky rozloÏitelná ãást smûsného komunálního
odpadu. Tento podíl se oproti roku 2001 zv˘‰il. V roce 2001 obsahoval smûsn˘ komunální odpad
53% celkového BRKO (RP BRO, 2004), zatímco v roce 2006 to bylo 74% (viz tabulka v˘‰e).
Na sníÏení ukládání této ãásti odpadu na skládky se zamûfiuje smûrnice o skládkách odpadÛ ( ).
Smûrnice o skládkách odpadÛ vyÏaduje sniÏování skládkování BRKO z dÛvodu redukce skle-
níkov˘ch plynÛ. Biologicky rozloÏitelné odpady se na skládkách rozkládají, a jelikoÏ se tak dûje
v anaerobních podmínkách, vznikající skládkov˘ plyn obsahuje vysok˘ podíl metanu. Metan
pfiispívá ke skleníkovému efektu pfiibliÏnû 21násobnû více neÏ hlavní skleníkov˘ plyn oxid uh-
liãit˘, kter˘ vzniká pfii rozkladu aerobním. Dá se tedy shrnout, Ïe cílem zákonodárcÛ je sníÏit
mnoÏství biologick˘m rozkladem uvolnitelného uhlíku ukládaného na skládky a tento materiál
zãásti pfiemûnit na oxid uhliãit˘ a zãásti vrátit zpût do pÛdy - nejlépe ve formû stabilního humusu,
kter˘ je zárukou, Ïe uhlík zÛstane dlouhodobû uloÏen v pÛdû a nebude pfiispívat ke skleníkovému
efektu.
SníÏit podíl BRKO ve smûsném KO je moÏné tûmito metodami:

• spalováním (coÏ je metoda ãistû likvidaãní a ekonomicky velmi nároãná);
• mechanicko-biologickou úpravou (vhodn˘ doplnûk systémÛ odpadového hospodáfiství

s vysokou mírou oddûleného sbûru);
• oddûlen˘m sbûrem bioodpadu u zdroje;
• domovním a komunitním kompostováním, které je moÏné povaÏovat za metodu nejménû
• zatûÏující Ïivotní prostfiedí.

10.2 Kompostovateln˘ odpad

Dal‰í v˘znamnou skupinou BRKO (pomineme-li kal ze septikÛ a Ïump, jenÏ je obvykle odvá-
Ïen do ãistíren odpadních vod a následnû zpracováván coby ãistírensk˘ kal, a dále papír a le-
penku, které jsou recyklovány v celulózkách) je kompostovateln˘ odpad. Jde zejména o odpad
z údrÏby zelenû. Tento odpad je ãasto kompostován v obecních kompostárnách. Nûkteré odpady
spadající do této skupiny nejsou vykazovány, jelikoÏ jejich producent je kompostuje i vyuÏívá
a necítí potfiebu toto komukoliv oznamovat.
Tyto odpady jsou relativnû snadno vyuÏitelné a kompostování co nejblíÏe místu jejich vzniku je
nejlogiãtûj‰í i nejekonomiãtûj‰í variantou jejich vyuÏívání.

10.3 Organick˘, kompostovateln˘ kuchyÀsk˘ odpad

Vstupem do EU zaãalo na území âeské republiky platit nafiízení 1774/2002 (ES) o vedlej‰ích
Ïivoãi‰n˘ch produktech. To se vztahuje i na vyuÏívání odpadÛ ze stravování. Kompostárny a bi-
oplynové stanice vyuÏívající tyto odpady musí buì splÀovat poÏadavky národní legislativy (tzn.
v souãasnosti âSN 46 5735 prÛmyslové komposty) nebo pfiílohy ã. 6 nafiízení (SLEJ·KA a HA-
BART,  ).
Nafiízení 1774/2002 (ES) zakazuje zkrmování kuchyÀsk˘ch odpadÛ. KuchyÀsk˘ odpad je v˘-
born˘m materiálem pro anaerobní digesci, jelikoÏ zabezpeãuje vysokou produkci bioplynu: cca
100 m3/t oproti cca 25 m3/t z kejdy (KAJAN,  ). Je tedy moÏné oãekávat zv˘‰en˘ zájem o vyu-
Ïívání kuchyÀsk˘ch odpadÛ a odpadÛ z potravináfiského prÛmyslu v bioplynov˘ch stanicích, je-
jichÏ investiãní náklady jsou srovnatelné s bioreaktorov˘mi kompostárnami.
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10.4 Odpad z trÏi‰È

Biologicky rozloÏitelné odpady z trÏi‰È, velkoobchodÛ, obchodÛ apod. jsou podobnû jako ku-
chyÀsk˘ odpad velmi vhodné pro anaerobní digesci.

10.5 Oddûlen˘ sbûr bioodpadu

Aby bylo moÏné bioodpad vyuÏívat v kompostárnách ãi v bioplynov˘ch stanicích, tak je nutné
zabezpeãit jeho kvalitu (ãistotu). U bioodpadÛ z domácností je moÏné toho dosáhnout pouze
prostfiednictvím nûkterého ze systémÛ oddûleného sbûru bioodpadu.
Systémy oddûleného sbûru BRKO je moÏné rozdûlit následovnû:

• Dle sbíraného bioodpadu:
• zahradní + kuchyÀsk˘ odpad;
• zahradní odpad;
• kuchyÀsk˘ odpad.

• Dle vzdálenosti od domovních dvefií:
• sbûrné dvory;
• doná‰kové systémy;
• sbûr na prahu.

• Dle frekvence svozu:
• Intenzivní (> 1 x t˘dnû);
• standardní (1-2x za 14 dní);
• extenzivní (< 1 x za 14 dní).

• Dle sbûrného prostfiedku:
• sbûrné nádoby; 
• pytlové systémy;
• kontejnery;
• kbelíky;
• mobilní sbûr.

S ohledem na nové legislativní podmínky pravdûpodobnû nemá smysl uvaÏovat o zavádûní spo-
leãného oddûleného sbûru zahradních a kuchyÀsk˘ch odpadÛ, ale bude lep‰í zamûfiit se na ex-
tenzivní sbûr zahradních odpadÛ (SLEJ·KA,  ) doplnûného intenzivním sbûrem kuchyÀsk˘ch
odpadÛ. Vyjma legislativních dÛvodÛ lze uvést je‰tû následující (SLEJ·KA, 2003a):

• zahradní odpad je nutné pfii sbûru stlaãovat, zatímco kuchyÀsk˘ odpad je dostateãnû hutn˘
sám o sobû, takÏe je moÏné jej sbírat za pomoci mal˘ch nákladních automobilÛ s otevfie-
nou korbou (viz SLEJ·KA,  ), které mají niÏ‰í investiãní i provozní náklady neÏ sbûrné
vozy se stlaãováním odpadu;

• zahradní odpad staãí sbírat jednou mûsíãnû nebo prostfiednictvím sbûrn˘ch dvorÛ, zatímco
kuchyÀsk˘ odpad je obvykle tfieba sbírat dvakrát t˘dnû;

• kuchyÀsk˘ odpad je moÏné sbírat v rodinn˘ch domcích do kbelíkÛ (6 - 30 litrÛ), které
umoÏÀují ruãní sbûr, jenÏ je rychlej‰í neÏ mechanizované nakládání sbûrn˘ch nádob (120
nebo 240 litrÛ);

• ménû ãast˘ sbûr zahradního odpadu provázen˘ informaãním servisem (a napfi. i pomocí s drce-
ním vûtví) motivuje k domovnímu kompostování zahradních a nûkdy i kuchyÀsk˘ch odpadÛ;

• kompostárny obvykle poÏadují vût‰í poplatky za kuchyÀsk˘ odpad, jelikoÏ je nutné jej
zpracovávat v zakryt˘ch halách ãi bioreaktorech (kvÛli zápachu a hygienizaci) a jelikoÏ je
tento odpad nároãnûj‰í na spotfiebu vzduchu (kvÛli své vy‰‰í fermentovatelnosti), takÏe vy-
Ïaduje intenzivnûj‰í provzdu‰Àování neÏ zahradní odpad.
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10.6 Komunitní kompostování

V roce 2006 byla pfiijata novela zákona o odpadech (ã. 314/2006 Sb.), kde je v § 10a definováno
komunitní kompostování:
"(1) Pro úãely této ãásti zákona se rozumí

• komunitním kompostováním - systém sbûru a shromaÏìování rostlinn˘ch zbytkÛ z údrÏby ze-
lenû a zahrad na území obce, jejich úprava a následné zpracování na zelen˘ kompost,

• zelen˘m kompostem - substrát vznikl˘ kompostováním rostlinn˘ch zbytkÛ,
• vefiejnou zelení - parky, lesoparky, sportovi‰tû, dûtská hfii‰tû a vefiejnû pfiístupné travnaté

plochy v intravilánu obce.
(2) Obec mÛÏe ve své samostatné pÛsobnosti, jako opatfiení pro pfiedcházení vzniku odpadÛ, sta-
novit obecnû závaznou vyhlá‰kou obce systém komunitního kompostování a zpÛsob vyuÏití ze-
leného kompostu k údrÏbû a obnovû vefiejné zelenû na území obce.
(3) Úprava a kompostování zelen˘ch zbytkÛ musí b˘t provozovány tak, aby nedo‰lo k naru‰ení
sloÏek Ïivotního prostfiedí nad míru stanovenou zvlá‰tními právními pfiedpisy. Kompostovací
proces musí b˘t fiízen tak, aby byl zaji‰tûn aerobní mikrobiální rozklad organické hmoty bez
vzniku zápachu a emisí metanu.
(4) Jiné vyuÏití zeleného kompostu, neÏ je uvedeno v odstavci 2, je moÏné pouze za splnûní pod-
mínek stanoven˘ch zvlá‰tními právními pfiedpisy."
Pokud obec pfiijme obecnû závaznou vyhlá‰ku, kterou upraví systém sbûru a kompostování rost-
linn˘ch zbytkÛ ze zelen˘ch ploch a zahrad, pak tímto vytvofií preventivní opatfiení proti vzniku
odpadÛ. Zbytky rostlin se tedy nestanou odpadem, ale zelen˘m kompostem. Kompost pak mÛÏe
obec vyuÏívat zejména pfii údrÏbû a obnovû zelenû na svém vlastním území.
Za pov‰imnutí u komunitního kompostování, jak je pojato v novele zákona o odpadech
314/2002 Sb., stojí zejména následující body:

• Není nijak omezena kapacita komunitních kompostáren. Lze si tedy pfiedstavit komunitní
kompostárny i s mnohatisícovou kapacitou.

• Komunitní kompostování není nijak technologicky omezeno, coÏ znamená, Ïe o tom, zda
a jaké bude vodohospodáfiské zabezpeãení, jaká budou opatfiení pro prevenci vzniku zápa-
chu, jak bude kompostárna vybavena apod., rozhoduje pfiedev‰ím obec v rámci pfiípravy vy-
hlá‰ky.

• Pro komunitní kompostování není vyÏadován provozní fiád, evidence pfiijíman˘ch materi-
álÛ a produkovan˘ch kompostÛ apod. Administrativní nároãnost je tedy prakticky nulová.

• U kompostÛ není nutné sledovat jejich kvalitativní parametry (Ïiviny, nerozloÏitelné pfií-
mûsi, obsah dusíku a spaliteln˘ch látek, obsahy tûÏk˘ch kovÛ, pH apod.) ani procesní pa-
rametry (teplotu, vlhkost, koncentraci oxidu uhliãitého, aj.).

Jedin˘m jasnû formulovan˘m poÏadavkem je, Ïe kompostovací proces musí b˘t fiízen tak,
aby se pfiede‰lo vzniku zápachu a emisím metanu. To je pomûrnû jasné vodítko, s nímÏ by
mûlo b˘t pracováno v rámci pfiípravy obecnû závazné vyhlá‰ky. (Více informací viz ãlánek
SLEJ·KA, 2007).

10.7 VyuÏívání odpadÛ ze zahrad

VyuÏívání zahradních odpadÛ potfiebuje v souãasné dobû vyfie‰it velké mnoÏství obcí. Vlivem
postupné pfiemûny ãásti zahrad z produkãních na okrasné se totiÏ zahradní odpady stále více do-
stávají do odpadového toku. Zvolené metody by mûly splÀovat zhruba tyto poÏadavky:

• snadn˘ a bezproblémov˘ odvoz domovního bioodpadu;
• vysoká ãistota sebraného bioodpadu;
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• vysoká motivace k domovnímu a komunitnímu kompostování;
• maximální oddûlení biologicky rozloÏitelné sloÏky odpadu ze zbytkového odpadu;
• zlep‰ení hygieny sbûru a svozu odpadÛ.

Uvedené nároky je moÏné zabezpeãit vyuÏitím nûkolika vzájemnû se doplÀujících metod, které
jsou shrnuty v následující tabulce.
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Opatfiení  Metoda  Popis metody

1.  Prevence a.  domovní   Kompostování zahradních odpadÛ probíhá na místû vzniku, kde je
vzniku  kompostování  následnû kompost i vyuÏíván. Rozvoj domovního kompostování
odpadu      vyÏaduje podporu ze strany obce, pfiípadnû i dal‰ích organizací.

b.  komunitní     Zahradní odpady se kompostují spoleãnû pro více domÛ. Získan˘
kompostování    kompost je vyuÏíván pfiímo na místû vzniku. Pro nastartování rozvoje

komunitního kompostování je nezbytná vy‰‰í míra koordinace
a podpory neÏ pro rozvoj domovního kompostování. Obvykle se
rozvíjejí obû metody spoleãnû.

2.    Oddûlen˘   a.  sbûrné dvory  Sbûrné dvory jsou velmi vhodné zejména jako doplnûk domovního
sbûr    a komunitního kompostování, jelikoÏ je moÏné na nû odvézt
extenzivní   biologicky rozloÏitelné odpady, které nejsou vhodné pro

kompostování v malém (napfi. odpady z profiezávky stromÛ). Lidé,
ktefií nechtûjí kompostovat a mají ve zvyku své zahradní odpady
odváÏet na ãerné skládky, tak získají moÏnost zbavovat se zahradního
odpadu legálnû, coÏ vût‰inou vyuÏívají, i kdyÏ je pro nû sbûrn˘ dvÛr
o nûco vzdálenûj‰í neÏ ãerná skládka. Sbûrné dvory díky pfiítomnosti
obsluhy zaji‰Èují ãistotu sebraného bioodpadu. ZároveÀ v‰ak nesniÏují 
motivaci pro domovní kompostování (odváÏet zahradní odpad 
na sbûrn˘ dvÛr je obvykle sloÏitûj‰í neÏ domovní kompostování).

b.   sbûr do   Velmi dobr˘ doplnûk domovního a komunitního kompostování
biologicky   a sbûrn˘ch dvorÛ. Funguje jako substituce domovního kompostování,
rozloÏiteln˘ch  ale jelikoÏ je za kaÏd˘ pytel nutné zaplatit, zachovává motivaci 
pytlÛ  k domovnímu kompostování. Pytle jsou prÛhledné, coÏ umoÏÀuje 

vizuálnû kontrolovat ãistotu bioodpadu. Pytle nevytváfiejí problémy 
s umisÈováním sbûrn˘ch nádob a s pfiímûsemi, které se do nich mohou
dostat, pokud nejsou umístûny za plotem. Pytle je moÏné kompostovat, 
takÏe pro kompostárnu nevytváfiejí Ïádnou potfiebu úpravy technologie. 
Nev˘hodou pytlÛ mÛÏe b˘t obtíÏné nakládání do svozového vozidla.

c.   mobilní sbûr   Pfiistavování velkoobjemového kontejneru v pfiesnû stanoven˘ ãas  do 
prostfiednictvím  urãen˘ch lokalit. Jde o technologicky nenároãnou metodu, která v‰ak 
kontejnerÛ    vyÏaduje pfiítomnost obsluhy po celou dobu sbûru (jinak v kontejneru 

skonãí i mnoho biologicky nerozloÏiteln˘ch pfiímûsí). Metoda je 
vhodná zejména v lokalitách, kde není k dispozici sbûrn˘ dvÛr.



V̆ ‰e uvedené metody je moÏné kombinovat tak, aby pokud moÏno co nejlépe odpovídaly míst-
ním podmínkám. Jako pfiíklady je moÏné uvést fie‰ení následujících situací (jde o smy‰lené pfií-
klady aproximované ze zku‰eností z âR, SR a zahraniãí).
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3.  Oddûlen˘   a.  sbûrné nádoby  Tato tradiãní a na mnoha místech ovûfiená metoda spoãívá
sbûr  v rozmístûní sbûrn˘ch nádob na bioodpad v blízkosti domÛ (jedna
intenzivní  nádoba na jeden dÛm, nebo pro více domÛ). Do sbûrn˘ch nádob jsou

obvykle odkládány rovnûÏ kuchyÀské odpady, coÏ znamená potfiebu
ãastûj‰ího svozu. Aby byla zachována motivace k domovnímu
kompostování, je vhodné tento sbûr zpoplatnit, mûl by v‰ak b˘t
v˘raznû v˘hodnûj‰í neÏ sbûr zbytkového odpadu.

4.  Odvoz ze    a.  zahradnická   Tato metoda je optimální pro skupinu lidí s vy‰‰ími pfiíjmy, ktefií si
zahrady  firma  najímají na údrÏbu své zahrady zahradnickou firmu. Firma v rámci

péãe o zahradu zároveÀ odváÏí zahradní odpady na kompostárnu.
Rozvoj této metody vyÏaduje od obce jedin˘ typ podpory - distribuci
seznamu firem schopn˘ch zabezpeãit údrÏbu zahrady, coÏ je obvykle
realizováno v rámci distribuce informaãních materiálÛ urãen˘ch
k rozvoji domovního kompostování (tato podpora by mûla b˘t
poskytnuta pouze tûm firmám, které se zaváÏou, Ïe budou zahradní
odpady vyuÏívat, nikoliv odváÏet na skládku ãi do spalovny).
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Místní  ¤e‰ení  ZdÛvodnûní
podmínky

A.  fiadové domy 2a+2b  Sbûrn˘ dvÛr slouÏí pouze jako doplnûk pro sbûr tûch zahradních odpadÛ,
a vilová +4a  které není moÏné sbírat prostfiednictvím pytlÛ. Jeho roz‰ífiení o sbûr
ãtvrÈ   bioodpadÛ vyÏaduje minimální náklady a odpad je periodicky odváÏen

na nedalekou kompostárnu.
Biologicky rozloÏitelné pytle slouÏí k nárazovému sbûru zahradních odpadÛ
z fiadov˘ch domÛ. V anketû se prokázalo, Ïe obyvatelé fiadov˘ch domÛ
nemají chuÈ kompostovat, jelikoÏ mají pouze okrasné zahrady (vût‰inou
uvádûjí, Ïe by jim kompostér na zahradû pfiekáÏel). RovnûÏ sbûrné nádoby na
bioodpad obyvatelé fiadov˘ch domÛ nechtûjí. Sbûr zahradních odpadÛ kromû
toho není potfiebn˘ po cel˘ rok. Obyvatelé jsou radûji ochotni kupovat pytle,
neÏ platit pau‰ální poplatek za nádobu. Obyvatelé fiadov˘ch domkÛ oceÀují,
Ïe zmizí problémy se spalováním odpadÛ u sousedÛ (témûfi nikdo nepfiiznal,
Ïe by sám spaloval zahradní odpady, av‰ak v sezónû je tato oblast zahalena
do d˘mu z drobn˘ch "oh˘nkÛ").
Ve vilové ãtvrti o vût‰inu zahrad peãuje nûkterá ze dvou místních
zahradnick˘ch firem. Zahradní odpady odváÏí firmy na své kompostárny,
kde vyrábí komposty pfieváÏnû pro svou vlastní potfiebu. Pouze nûkolik domÛ
si samo kompostuje a nûkolik domÛ nakládá se sv˘mi zahradními odpady
neznám˘m zpÛsobem. V tuto chvíli se nejeví jako efektivní podporovat
domovní kompostování v této oblasti. Jedinou aktivitou bude distribuce
broÏurky o domovním kompostování, v níÏ budou rovnûÏ uvedeny kontakty
na obû zahradnické firmy - vãetnû zjednodu‰ené nabídky a ceníku.

B.  zástavba  1a+1b+ Sbûrn˘ dvÛr má zhruba stejnou funkci jako v pfiípadû A.
rodinn˘ch  2a+3a V této obci se jako optimální prokázala kombinace domovního
domÛ kompostování (ve dvou pfiípadech jde o spoleãné kompostování celého
a nûkolik bytového domu) a sbûrn˘ch nádob umístûn˘ch pouze u domÛ, které si
mal˘ch nádobu objednají a platí. Nádoby jsou sváÏeny v letním období jednou t˘dnû
bytov˘ch a v zimû jednou za 14 dní.
domÛ Coby podporu domovního kompostování obec zakoupila drtiã vûtví, kter˘

pÛjãuje zájemcÛm a zároveÀ jej pouÏívá pfii údrÏbû obecní zelenû. Dále obec
distribuovala broÏuru o domovním kompostování a nechala vy‰kolit jednoho
dobrovolníka (nad‰eného "hobby" zahradníka), kter˘ na poÏádání vysvûtluje,
jak se má správnû kompostovat - v broÏurce je na nûj uveden kontakt;
dobrovolník zároveÀ obãas pí‰e drobné "biozprávy" a rady pro zahrádkáfie
do obecního zpravodaje.
Obec pfiijala vyhlá‰ku, ve které je pod pokutou 1 tis. Kã zakázáno spalování
zahradních odpadÛ. Sankce zatím nebyla uplatnûna; pouze tfii lidé byli
napomenuti a byly jim sdûleny moÏnosti správného nakládání se zahradními
odpady. Spalování ustalo; lidé, ktefií nechtûjí kompostovat a zároveÀ nechtûjí
platit za bionádobu, vozí své zahradní odpady na sbûrn˘ dvÛr.

C.  velmi fiídká   1a + 2c PfieváÏná vût‰ina rodin své zahradní odpady kompostuje. Obec uzavfiela
a nerovnomûrná smlouvu s místním zemûdûlsk˘m druÏstvem, které za úplatu kompostuje
zástavba odpady z údrÏby zelenû a ve stanoven˘ch termínech termíny pfiistavuje
rodinn˘ch velkoobjemov˘ kontejner na urãená místa. Lidé mohou do kontejneru
domÛ odkládat zahradní odpady, které nejsou schopni sami kompostovat.

Kontejner není nutné hlídat, jelikoÏ lidé vûdí, co do nûj (ne) mohou dávat;
navíc místa, kam je pfiistavován, byla vytipována tak, aby v jejich blízkosti
bydleli lidé, ktefií jsou ochotni dohlíÏet, zda do kontejneru nikdo nevhazuje
nic nepatfiiãného.
Dále obec koupila ‰tûpkovaã, kter˘ pÛjãuje obyvatelÛm obce, a distribuovala
broÏuru o kompostování.



10.8 Kompostování BRKO

Typ, technologii a strojní vybavení kompostárny urãují zejména:
• druh zpracovávaného materiálu;
• úãel kompostování (odstranûní odpadu, v˘roba kvalitních kompostÛ, v˘roba energie,

apod.);
• umístûní kompostárny (napfi. u kompostárny uprostfied zástavby je nutné zabezpeãit, aby na

ní nevznikal Ïádn˘ zápach);
• finanãní moÏnosti investora.

10.9 Kompostování odpadÛ z údrÏby zelenû

Kompostování tzv. zelen˘ch odpadÛ je velmi roz‰ífiené. Jde zpravidla o tzv. krechtové kompo-
stování s pfiekopáváním nakladaãi nebo rotaãními pfiekopávaãi kompostu. Kompostuje se pose-
ãená tráva, stafiina, dfievní ‰tûpka z prÛfiezÛ, plevelné rostliny, odpad z trÏi‰È, listí apod.
Surovinová skladba kompostÛ b˘vá doplnûna dal‰ími biodegradabilními odpady z provozoven
(v˘lisky ovoce, potravináfiské odpady, nezávadné kaly nebo zvífiecí fekálie). Kompostování musí
b˘t provádûno na vodohospodáfisky zabezpeãené plo‰e, jejíÏ pofiízení je finanãnû nároãné. Proto
se ãasto vyuÏívají nepotfiebné siláÏní Ïlaby, zemûdûlská sloÏi‰tû nebo hnoji‰tû, pfiípadnû zabez-
peãené plochy b˘val˘ch provozoven uheln˘ch skladÛ. Zafiízení kompostárny dokonal˘m ‰tûp-
kovaãem a technikou pro homogenizaci a pfiekopávání kompostÛ rovnûÏ nûkdy pfiesahuje
investiãní moÏnosti technick˘ch sluÏeb. Tento problém ãasto fie‰í firmy, jeÏ pronajímají své kom-
postárenské stroje, které takto mohou obsluhovat nûkolik kompostáren.

10.10  ZpÛsoby intenzifikace kompostování bioodpadu

Pfiedpokladem dobrého prÛbûhu kompostování je pomûr C:N v ãerstvém kompostu cca 30-35:1.
Optimální vlhkost ãerstvého kompostu z drceného bioodpadu je v rozmezí 55-62 % (VÁ≈A,  ).
MoÏnosti intenzifikace kompostování s cílem rychlé pfiemûny organick˘ch látek odpadÛ na látky
humusové provádíme v poãáteãní hydrolytické fázi kompostování. O jejím prÛbûhu rozhoduje
pfii optimalizaci chemick˘ch a biologick˘ch parametrÛ substrátu intenzita aerace. Nejlep‰í pro-
stfiedí pro tuto fázi zabezpeãují aerované kompostovací biofermentory (VÁ≈A  ). Teplota fer-
mentace v tepelnû izolovan˘ch biofermentorech v rozmezí 60-80°C zabezpeãuje úãinnou
devitalizaci patogenních mikroorganismÛ a semen plevelÛ a vy‰‰í redukci obsahu vody a objemu
materiálu neÏ pfii klasickém kompostování v zakládkách. Nejãastûji jsou bioreaktory konstruo-
vány jako tepelnû izolované boxy, kontejnery nebo otáãivé bubny pro diskontinuální provoz.
Dal‰ím typem jsou tunelové nebo vûÏové bioreaktory, které jsou na vstupu prÛbûÏnû plnûny a na
v˘stupu po 10-14 dnech vychází ãásteãnû zfermentovan˘ produkt. Pfiedpokladem dosaÏení plné
stability substrátu je dal‰í dozrání na zakládce po dobu minimálnû 1 mûsíce. Zintenzivnûní kom-
postovacího procesu v biofermentorech zkracuje dobu dosaÏení stability o 2-3 t˘dny. V̆ hodou
moderních biofermentorÛ je automatické fiízení fermentaãních procesÛ a rovnûÏ ãi‰tûní odplynu
v biofiltru.
Náhradou za bioreaktory lze s úspûchem realizovat plochy pro kompostování s nucen˘m pro-
vzdu‰Àováním. PodloÏí pro umístûní zakládky kompostu je vybaveno soustavou aeraãních ka-
nálÛ s rozvodem tlakového vzduchu dûrovan˘mi polypropylenov˘mi hadicemi. Dal‰ím fie‰ením
je odsávání plynÛ z podloÏí zakládky v˘vûvou, inicializující vstup ãerstvého vzduchu do kom-
postové zakládky. Toto fie‰ení umoÏÀuje sníÏení pachov˘ch závad a filtraci odplynu v biofiltru.

133



Intenzifikaci klasického kompostování na zakládkách je moÏné docílit zv˘‰ením frekvence pfie-
kopávek a vyuÏitím frézov˘ch pfiekopávaãÛ. Na nûkter˘ch kompostárnách bioodpadu se za-
kládka zakr˘vá kompostovací plachtou, která je porézní pro v˘mûnu plynÛ s okolím, ale dobfie
tepelnû izoluje zakládku a zabraÀuje vstupu sráÏek do ní.

10.11 Anaerobní digesce

Pro anaerobní digesci jsou vhodné spí‰e vlhãí materiály. Za hranici, nad níÏ je vhodná anae-
robní digesce (zatímco pod ní je vhodné spí‰e pfiímé energetické vyuÏití spalováním), je s vel-
kou mírou zjednodu‰ení moÏné povaÏovat vlhkost materiálu 45%.
Pomûr C:N surovinové skladby by mûl b˘t pod 2-30:1 (MEYNELL,  ) a pomûr C:P surovinové
skladby by mûl b˘t kolem 200:1 (BARDIYA a GAUR,  ).
Proces anaerobní digesce mÛÏe probíhat v mezofilních (kolem 35°C) nebo termofilních (kolem
55°C) podmínkách. Zisk bioplynu je u obou procesÛ zhruba stejn˘. Termofilní procesy jsou
vhodnûj‰í tam, kde je vyÏadována bezpeãnûj‰í hygienizace.
Bûhem poãáteãních fází procesu, kdy probíhá zejména hydrol˘za a acidogeneze, by se pH mûlo
pohybovat mezi 6-6,5 (MASSEY a POHLAND,  ), zatímco v dal‰ích fázích procesu, kdy pfie-
vaÏuje acetogeneze a metanogeneze, by mûlo bát zásaditûj‰í (7-7,5). V pozdûj‰ích fázích pro-
cesu je nutné zabezpeãit striktnû anaerobní podmínky. Bakterie zodpovûdné za tyto pfiemûny
vykazují pomal˘ rÛst a mnoÏení a jsou ménû odolné vÛãi stresÛm.
V˘sledn˘m produktem anaerobní digesce je bioplyn (55-70 % CH4, 27-44 % CO2, 1-3 % H2,
0,1-1 % H2S atd. (JONÁ· a PET¤ÍKOVÁ,  )) a vyhnil˘ substrát, kter˘ je po odvodnûní buì
pfiímo vyuÏíván ke hnojiv˘m úãelÛm, nebo je kompostován, nebo je v separaãní jednotce
rozdûlen na vláknitou (10-15 %) a tekutou frakci. Vláknitá frakce je z 80-83 % tvofiena fos-
forem a dusíkem, takÏe je pouÏitelná namísto minerálního hnojiva. Tekutá frakce obsahuje
z Ïivin hlavnû amonn˘ dusík (NH4-N), kter˘ je snadno pfiijateln˘ rostlinami, a je proto vy-
uÏíván v závlahovém systému na okolních polích. Tekutá frakce v‰ak mÛÏe b˘t dále kon-
centrována v odparce na hnojiv˘ koncentrát obsahující zejména amonn˘ dusík a malé
mnoÏství fosforu.
Bioplyn je vût‰inou vyuÏíván v kogeneraãních jednotkách k v˘robû elektfiiny a tepla. Je v‰ak rov-
nûÏ moÏné jej po vyãi‰tûní a stlaãení pouÏívat k pohonu vozidel. Pokud je z bioplynu odstranûn
oxid uhliãit˘, mÛÏe b˘t rozvádûn ke sv˘m uÏivatelÛm spoleãnû se zemním plynem (obojí je
metan). Na nûkter˘ch místech je bioplyn vyuÏíván pouze k produkci tepla v plynov˘ch kotlích.
Bioplyn mÛÏe b˘t dále pouÏíván pfii trigeneraci (souãasné v˘robû elektfiiny, tepla a chladu), ke
svícení (to je vyuÏíváno zejména v ménû rozvinut˘ch zemích v místech, kde není elektfiina)
a pravdûpodobnû i k mnoha dal‰ím úãelÛm.
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Anaerobní digesce je mikrobiální pfiemûna organick˘ch látek bez pfiístupu kyslíku. V pfiírodû
nastává obvykle pod vodní hladinou, na zavodnûn˘ch r˘Ïov˘ch polích, v trávicím traktu Ïivo-
ãichÛ, dále napfi. v tûlese skládky s BRO. Tento proces mÛÏe pfii zanedbání péãe nastat i v pfie-
mokfien˘ch kompostech.
PÛvodcem tohoto procesu jsou metanogenní bakterie, které navazují na metabolické dráhy jin˘ch
mikrobiálních spoleãenstev.
Za nekontrolovan˘ch podmínek, tedy kdyÏ se bioplyn uvolÀuje do atmosféry, je tento proces ne-
Ïádoucí, neboÈ metan patfií mezi tzv. skleníkové plyny, pfiispívající ke zmûnám klimatu. Je-li
tento proces technologicky zvládnut a vznikl˘ metan vyuÏit napfi. ke kombinované v˘robû elek-
trické energie a tepla, je tento proces pro ochranu klimatu pfiínosn˘, neboÈ se jedná o obnoviteln˘
zdroj energie.
Produktem anaerobní digesce je bioplyn. MÛÏeme se v‰ak setkat i s jin˘mi názvy, které blíÏe spe-
cifikují bioplyn pfiedev‰ím podle místa, kde vzniká, napfiíklad:

• skládkov˘ plyn;
• bahenní plyn;
• kalov˘ plyn.

Bioplyn je smûs plynÛ s promûnliv˘m sloÏením, které závisí na prostfiedí a vyuÏívan˘ch sub-
strátech. Jako prÛmûrné sloÏení bioplynu z bioplynov˘ch stanic lze uvést 65 % metanu, 30 %
oxidu uhliãitého a 5 % ostatních sloÏek (dusík, vodík, vodní pára, stopy sulfanu).

11.1 Technologie bioplynov˘ch stanic

Metanogenní bakterie patfií k nejstar‰ím organismÛm na‰í planety. K vyuÏití tûchto mikroorga-
nismÛ pro potfieby lidstva do‰lo aÏ ve druhé polovinû dvacátého století.
Chod bioplynové stanice znázorÀuje obr. 9. V pfiípadû, Ïe se v bioplynové stanici zpracovávají
také napfi. kuchyÀské odpady, je nutné zajistit jejich dezintegraci a hygienizaci zahfiátím na tep-
lotu 70 °C po dobu minimálnû jedné hodiny (vstupní jímka s dezintegrací, hygienizaãní jedno-
tka). Pfiipravené suroviny ãi odpady jsou ãasto za pouÏití mezizásobníku dávkovány do reaktoru
(nûkdy téÏ fermentoru), kde dochází k samotné anaerobní digesci. Zde jsou materiály ve formû
suspenze udrÏovány za stálé teploty. V reaktoru dochází právû ãinností metanogenních bakterií
a jin˘m mikroorganismÛ k produkci bioplynu. Vznikl˘ bioplyn je skladován v plynojemu a dále
vyuÏíván, nejãastûji ve spalovacím motoru s generátorem (kogeneraãní jednotkou) k v˘robû
elektrické energie a tepla. 
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Z vyhnilého substrátu vzniká tzv. digestát, kter˘ je jako hnojivo vyuÏíván nejãastûji aplikací na
zemûdûlskou pÛdu. Digestát nelze na zemûdûlskou pÛdu aplikovat kdokoli. Proto je zpravidla
souãástí bioplynové stanice také skladovací jímka se skladovací kapacitou minimálnû 4 mûsíce
produkce.

Obrázek 9: Chod bioplynové stanice.

11.2 Podpora vyuÏití bioplynu

VyuÏití bioplynu je v âR systematicky podporováno zejména na základû zákona 180/2005
(zákon o podpofie v˘roby elektfiiny z obnoviteln˘ch zdrojÛ), a to systémem stanoven˘ch v˘-
kupních cen, nebo systémem tzv. zelen˘ch bonusÛ. Dále je v˘stavba bioplynov˘ch stanic pod-
porována formou investiãních dotací napfi. z operaãních programÛ resortÛ ministerstev Ïivotního
prostfiedí, zemûdûlství a prÛmyslu.

11.3 Situace v EU a âR

V roce 2006 byla produkce bioplynu v Evropské unii 5,35 Mtoe11, coÏ pfiedstavuje 13,5% ná-
rÛst oproti roku 2005. V roce 2006 do‰lo také ke zmûnû v proporcích rÛzn˘ch kategorií produ-
centÛ bioplynu. Je‰tû v roce 2005 pfievládal zejména skládkov˘ plyn a kalov˘ plyn na ãistírnách
odpadních vod. Od roku 2006 se jiÏ více neÏ polovina bioplynu vyrábí v bioplynov˘ch stanicích
vyuÏívajících zemûdûlské materiály a komunální odpady. Napfi. ve Spolkové republice Nûmecko
je v provozu cca 3 500 bioplynov˘ch stanic.
V âeské republice je v provozu pfiibliÏnû 30 bioplynov˘ch stanic. V souãasné dobû v‰ak tato
technologie zaÏívá skuteãnou renesanci, neboÈ zhruba stejné mnoÏství bioplynov˘ch stanic je ve
v˘stavbû ãi v pokroãilé fázi projektování.
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12.1 Úvod

Praha je hlavním mûstem âeské republiky, kde je trvale pfiihlá‰eno k pobytu pfiibliÏnû 1,2 mili-
ónu obyvatel. Mûsto je rozdûleno na 57 mûstsk˘ch ãástí, které se rozkládají na plo‰e 496 km2.
Roãnû je na území mûsta vyprodukováno pfiibliÏnû 590 tis. tun komunálních odpadÛ, z toho asi
326 tis. tun pochází pfiímo od obãanÛ Prahy.
PÛvodcem odpadÛ pocházejících z ãinnosti fyzick˘ch osob (obãanÛ) je podle zákona o odpadech
ã. 185/2001 Sb., a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ (dále jen „zákona o odpadech“) obec, to
znamená Hlavní mûsto Praha. Povinnosti pÛvodce plní za mûsto oddûlení komunální hygieny od-
boru ochrany prostfiedí Magistrátu hl. m. Prahy. Systém nakládání s komunálními odpady je sta-
noven obecnû závaznou vyhlá‰kou ã. 5/2007 Sb. HMP, kterou se stanoví systém shromaÏìování,
sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ vznikajících na území
hl. m. Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (dále jen „vyhlá‰ka o odpadech“). Po-
platek za komunální odpad je stanoven obecnû závaznou vyhlá‰kou ã. 2/2005 Sb. HMP, kterou
se stanoví poplatek za komunální odpad (dále jen „vyhlá‰ka o poplatku“).

12.1.1 Projekt hospodafiení s odpady v Praze 

Celoplo‰né komplexní nakládání s komunálním odpadem v Praze bylo zahájeno po schválení
Projektu hospodafiení s odpady v Praze usnesením rady ZHMP ã. 47 ze dne 16. 11. 1996. Kom-
plexní systém zahrnuje tfiídûní komunálního odpadu na následující druhy:

• papír a lepenka;
• sklo smûsné;
• plasty smûsné;
• objemn˘ odpad;
• smûsn˘ odpad;
• nebezpeãn˘ odpad;
• kovy Ïelezné a neÏelezné, stavební suÈ, elektrotechnick˘ odpad, odpad z údrÏby zelenû,

dfievûn˘ odpad, pneumatiky.
V roce 2004 bylo tfiídûní roz‰ífieno o dal‰í sloÏky:

• nápojové kartony – pilotní projekt sbûru doná‰kov˘m zpÛsobem;
• odpad z údrÏby zelenû - pilotní projekt sbûru odvozn˘m zpÛsobem;
• oddûlen˘ sbûr ãirého a barevného skla – pilotní projekt.

Od roku 2006 probíhá zpûtn˘ odbûr vyfiazen˘ch elektrozafiízení.
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Praha se pfii nakládání s komunálním odpadem fiídí principem udrÏitelného rozvoje. Základním
cílem je pfiedcházení vzniku odpadÛ. Pokud odpad vznikne, je povinností obãana jej vytfiídit na
tfiíditelné sloÏky a ty odevzdat na místech k tomu urãen˘ch. Vytfiídûn˘ odpad je po svozu dotfií-
dûn (zbaven neãistot) a materiálovû vyuÏit. NevyuÏitelné sloÏky, mezi které patfií pfiedev‰ím
smûsn˘ odpad, jsou v Praze pfiednostnû energeticky vyuÏity v ZEVO Male‰ice. Objemn˘ odpad
a ãást smûsného odpadu je zlikvidován na skládce .A.S.A. v ëáblicích. Nebezpeãné sloÏky ko-
munálního odpadu jsou odpovídajícím zpÛsobem vyuÏity nebo odstranûny.
VyuÏitelné sloÏky komunálního odpadu jsou sbírány na stanovi‰tích tfiídûného sbûru. Stanovi‰tû
obsahuje vÏdy Ïlutou nádobu na plasty, modrou na papír a karton, zelenou na sklo. U nûkte-
r˘ch stanovi‰È je nyní i oranÏová nádoba na nápojové kartony a bílá nádoba na ãiré sklo. Sbûrná
místa urãují mûstské ãásti po konzultaci se svozov˘mi spoleãnostmi. Poãet sbûrn˘ch míst od-
povídá poãtu obyvatel a typu zástavby. KaÏdé sbûrné místo musí mít povolené zvlá‰tní uÏívání
komunikace (pokud je umístûno na pozemní komunikaci - na vozovce, na chodníku apod.).
Jedno sbûrné místo slouÏí pro cca 500 obyvatel v zástavbû bytov˘ch domÛ, respektive pro cca
200 obyvatel v zástavbû rodinn˘ch domÛ. V doná‰kovém systému jsou uplatnûny sbûrné ná-
doby (kontejnery) o objemu 1 100 aÏ 3 200 litrÛ (v˘jimeãnû 240 litrÛ), s horním nebo spodním
v˘sypem. V souãasnosti je v ulicích mûsta osazeno cca 3200 sbûrn˘ch míst, která jsou vefiejnû
pfiístupná. Sbûrné nádoby jsou v doná‰kovém systému rozmístûny tak, Ïe 1 sbûrné místo slouÏí
v prÛmûru 375 obyvatelÛm. Vedle toho je na území PraÏské památkové rezervace uplatÀován
v kombinaci s doná‰kov˘m systémem tzv. odvozn˘ systém tfiídûného sbûru, kdy jsou plastové
sbûrné nádoby o objemu 120 a 240 litrÛ umístûny pfiímo v bytov˘ch objektech. Zfiízení tûchto
míst je v‰ak odkázáno na souhlas vlastníka nemovitosti, takÏe jsou sbûrné nádoby zatím osazeny
pfiibliÏnû v 1 000 objektech. Pod patronátem Magistrátu hl. m. Prahy probíhá soutûÏ základních
‰kol ve sbûru starého papíru.
Objemn˘ odpad mohou obãané Prahy zdarma odevzdávat do velkoobjemov˘ch kontejnerÛ
umisÈovan˘ch v pravideln˘ch intervalech na ulicích. Sbûr je financován z rozpoãtu mûsta;
o umístûní kontejneru rozhoduje úfiad pfiíslu‰né mûstské ãásti.
Mezi nebezpeãn˘ odpad obecnû patfií rozpou‰tûdla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy,
odpad obsahující rtuÈ, olej a tuk (vyjma jedlého), barvy, tiskafiské barvy, lepidla, pryskyfiice, de-
tergenty a odma‰Èovací pfiípravky, nepouÏitelná cytostatika a léky, baterie a akumulátory. Sbûr
probíhá v nûkolika úrovních. Mobilní sbûr nebezpeãného odpadu je provozován v období od
bfiezna do listopadu kalendáfiního roku. V jednotliv˘ch mûstsk˘ch ãástech je sbûr provádûn mi-
nimálnû 3x roãnû podle pevnû stanoveného harmonogramu, zpravidla od 1500 do 1900 hodin.
Poãet sbûrov˘ch tras a zastávek odpovídá poãtu obyvatel pfiíslu‰né mûstské ãásti. Osádka vozidla
pfiebírá od obãanÛ nebezpeãn˘ odpad na urãen˘ch zastávkách ve stanoveném ãase. Stabilní sbûr
tvofií 21 stabilních shromaÏìovacích míst s celoroãním provozem, kde mohou obãané nebez-
peãn˘ odpad odevzdávat. Mezi stabilní sbûrny patfií v‰echny sbûrné dvory hl. m. Prahy. DoplÀ-
kov˘ sbûr nepouÏiteln˘ch léãiv a rtuÈov˘ch teplomûrÛ probíhá ve 260 lékárnách, které jsou
zapojeny do systému organizovaného mûstem. Pfii realizaci tohoto zpÛsobu sbûru spolupracuje
Magistrát hl. m. Prahy i s âeskou lékárenskou komorou. Obyvatelé mohou odevzdat nepouÏi-
telná ãi vyfiazená léãiva ve v‰ech lékárnách mûsta. DoplÀkov˘ sbûr monoãlánkÛ byl zahájen
v záfií roku 2001. Na Magistrátu hl. m. Prahy, v úfiadech mûstsk˘ch ãástí a v základních a stfied-
ních ‰kolách byly rozmístûny speciální 35litrové sbûrné nádoby (ãervené typizované kontej-
nery), do kter˘ch mohou PraÏané pouÏité monoãlánky odkládat.
Nedílnou souãástí systému nakládání s komunálním odpadem jsou sbûrné dvory hl. m. Prahy,
kde mohou PraÏané mimo jiÏ zmínûn˘ch vyuÏiteln˘ch odpadÛ odevzdat kovy Ïelezné a neÏe-
lezné, stavební suÈ (do 1 m3 mûsíãnû zdarma), odpad z údrÏby zelenû, dfievûn˘ odpad, pneu-
matiky (1 ks = 25,- Kã). Od roku 2006 jsou sbûrné dvory mûsta téÏ místem zpûtného odbûru
vyfiazeného elektrozafiízení, jako jsou ledniãky, drobné domácí spotfiebiãe, nûkterá svítidla apod.
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Stávajících 11 sbûrn˘ch dvorÛ mûsta plánuje Praha roz‰ífiit - podle Plánu odpadového hospo-
dáfiství Prahy jako pÛvodce odpadÛ - aÏ na 21. Rychlost v˘stavby nov˘ch dvorÛ je závislá na do-
stupnosti vhodn˘ch pozemkÛ.
Zaji‰tûní nádoby na smûsn˘ odpad s dostateãn˘m objemem je povinností vlastníka objektu.
Tato povinnost a ostatní podmínky jsou uvedeny ve vyhlá‰ce o odpadech. Poplatek je urãen
podle skuteãného objemu nádoby a frekvence svozu. 
V tabulce ã. 29 je uvedeno celkové mnoÏství komunálního odpadu, které mûsto Praha vypro-
dukovalo jako pÛvodce komunálního odpadu; v tabulce ã. 30 mnoÏství vytfiídûného odpadu.

Tabulka 29, zdroj: OOP MHMP: Produkce komunálního odpadu Prahy jako pÛvodce odpadÛ
a zpÛsob nakládání
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Odstranûní (kt)  VyuÏití (kt)

Rok  KO (kt)  
skládkování  celkem

termické -  materiálové

energetické  - vytfiídûno   Fe – ze ‰kváry

1998  231,6  94,5 138,0  129,1  8,0  2,0

1999  240,9  31,3  209,6  193,6  16,0  3,1

2000  251,1  59,2  191,9  166,9 25,0  2,9

2001  257,2  31,9  225,3  196,3  29,0  2,9

2002  281,8  42,5  239,3  202,0  37,3  3,3

2003  292,9  43,4  249,5  205,4  44,1  3,6

2004  305,0  42,4  262,6  208,1  54,5  2,8

2005  319,1 54,0  265,1  201,2  63,9  3,4

2006  326,4  53,7  277,7  200,5  77,2  3,3

2007  340,5 62,9  277,6  197,3  80,3  3,1



Tabulka 30, zdroj: OOP MHMP: MnoÏství vytfiídûného odpadu (t)

12.1.2 Zaji‰tûní sluÏby nakládání s komunálním odpadem
Realizaci nakládání s komunálním odpadem plní na základû smluvního vztahu s mûstem Prahou
svozová spoleãnost PraÏské sluÏby, a.s. Tato spoleãnost, tzv. operátor systému, zaji‰Èuje pro
Prahu svoz tfiídûného odpadu, smûsného a objemného odpadu. PraÏské sluÏby vykonají sluÏbu
na nûkter˘ch mûstsk˘ch ãástech pomocí sv˘ch subdodavatelsk˘ch firem, mezi které patfií spo-
leãnost Komwag, Ipodec – ãisté mûsto a AVE CZ.
Tfiídûn˘ odpad je svozov˘mi spoleãnostmi zpravidla nejdfiíve odváÏen na dotfiiìování a pak pfie-
dáván ke zpracování podle jednotliv˘ch druhÛ komodit. Objemn˘ odpad je buì pfiedtfiídûn, nebo
pfiímo odváÏen k likvidaci na skládku A.S.A. v ëáblicích. PfieváÏná ãást nevytfiídûné zbytkové
frakce (zahrnut smûsn˘ odpad) je vût‰inou energeticky vyuÏita ve spalovnû v ZEVO Male‰ice.
Zbytek je uloÏen na skládce (mnoÏství je zfiejmé z tabulky ã. 29). 
Provoz sbûru nebezpeãn˘ch odpadÛ je zaji‰Èován na základû smluvních vztahÛ s nûkolika opráv-
nûn˘mi spoleãnostmi.
Bezplatn˘ zpûtn˘ odbûr od spotfiebitelÛ na sbûrn˘ch dvorech hl. m. Prahy je zaji‰Èován pro ob-
ãany Prahy na základû smluvního vztahu mezi mûstem a kolektivními systémy (Asekol, Elekt-
rowin a Ekolamp) a sbûrn˘mi dvory.

12.1.2.1 Náklady komplexního systému nakládání s komunálním odpadem

Náklady na zaji‰tûní nakládání se smûsn˘m odpadem jsou hrazeny z 90 aÏ 95 % vlastníkem ob-
jektu, zbytek z rozpoãtu mûsta. Ostatní sluÏby spojené se sbûrem, svozem a zpracováním vytfií-
dûn˘ch komunálních odpadÛ jsou hrazeny pfiímo z rozpoãtu hl. m. Prahy. Celkové náklady na
nakládání s komunálním odpadem ãiní pfiibliÏnû 1 miliardu Kã roãnû. Tato ãástka je poníÏena
o pfiíjmy od spoleãnosti EKO-KOM (za tfiídûn˘ odpad), Ministerstva financí âR (za léky) a o pfií-
jmy ze Státního fondu Ïivotního prostfiedí (za sbûr chladniãek – jiÏ není aktuální z dÛvodu zpût-
ného odbûru). Náklady jsou uvedeny v tabulce ã. 31.
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Papír
Rok  Papír  Sklo   Sklo Plasty  Nápojové   základní   Celkem

barevné   ãiré   kartony   ‰koly

1998  3 983   2 248    684    750  6 915

1999  8 205  3 018  2 172  851  13 395

2000  11 152  5 039  3 586  951  19 777

2001  11 501  6 016  4 623  921  22 140

2002  13 738  6 711  5 081  1 117  25 530

2003  16 097  7 436  6 040  1 251  29 573

2004  18 003  7 909  2  6 596  9  1 411  32 519

2005  19 214  8 399  432  7 164  171  1 597  35 380

2006  22 244 9 119  828  8 114  424  1 571  40 729

2007  23 711  10 425  996  9 643  536  1 287  45 312



Tabulka 31, zdroj: OOP MHMP: Celkové náklady poníÏené o pfiíjmy od spoleãnosti EKO-KOM
(za tfiídûn˘ sbûr), Ministerstva financí âR (za léky) a o pfiíjmy ze SF ÎP (za sbûr chladniãek);
údaje v tis. Kã.

12.1.3 Nakládání s bioodpady v Praze

V záfií 2004 zahájila Praha pilotní projekt sbûru bioodpadu v mûstské ãásti Praha – Dolní
Chabry. Projektu se bezplatnû zúãastnilo 800 domácností. Sbûr byl zamûfien na bioodpad ze za-
hrad a na kuchyÀsk˘ bioodpad rostlinného pÛvodu. Ke sbûru bioodpadu byly pouÏity speciální
provûtrávané nádoby o objemu 120 a 240 litrÛ. S ãetností svozu 1x 14 dnÛ se sváÏel bioodpad
k aerobnímu zpracování na kompostárnu. Pilotní fáze projektu byla ukonãena s velmi dobr˘mi
v˘sledky v prosinci 2006. V souãasné dobû je tato sluÏba zaji‰Èována nûkter˘m obãanÛm Dolních
Chaber za úplatu s tím, Ïe se jedná o doãasné fie‰ení, neÏ bude roz‰ífien sbûr bioodpadu do ostat-
ních vybran˘ch mûstsk˘ch ãástí a neÏ bude vyfie‰en poplatek za nakládání s bioodpadem.
Na podzim 2004 byla zároveÀ zprovoznûna kompostárna Male‰ice. Jedná se o stavbu doãas-
nou, s maximální dobou provozu do konce roku 2009. Kompostárna pfiijímá bioodpad od Pra-
ÏanÛ zdarma a od firem provádûjící údrÏbu zelenû mûsta se slevou oproti základnímu ceníku.
Kompostárna byla schválena jako zafiízení s aerobním zpÛsobem kompostování bioodpadÛ.
Dal‰í zámûry Prahy v oblasti nakládání s bioodpady korespondují s Plánem odpadového hos-
podáfiství Prahy jako pÛvodce odpadÛ. V roce 2007 byl zahájen rozbor skladby komunálního od-
padu pro zji‰tûní biologicky rozloÏitelné sloÏky. Dále se zahájily informaãní akce podporující
domácí kompostování a informující o tfiídûném sbûru bioodpadu a dotazníkové akce pro obãany
vybran˘ch mûstsk˘ch ãástí. V roce 2008 je plánováno závazné vyfie‰ení otázky poplatku za na-
kládání s bioodpady a postupné roz‰ífiení tfiídûného sbûru bioodpadu do vybran˘ch okrajov˘ch
mûstsk˘ch ãástí s pfievaÏující zástavou rodinn˘ch domÛ.
Mezi stávající moÏnosti nakládání s bioodpady patfií domácí kompostování, bezplatn˘ sbûr na
sbûrn˘ch dvorech hl. m. Prahy a na kompostárnû v Male‰icích, tfiídûn˘ sbûr pomocí speciálních
nádob v Dolních Chabrech a nûkde dokonce i sbûr bioodpadu pomocí velkoobjemov˘ch kon-
tejnerÛ organizovan˘ch mûstsk˘mi ãástmi.
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Rok  Tfiídûn˘ sbûr  Objemn˘   Smûsn˘   Nebezpeãn˘  Sbûrné   Celkem
celkem  odpad  odpad  odpad  

1998  18 772  22 115  396 694  4 432  1 549  443 562

1999  63 717  26 744  501 553   11 756  2 947  606 717

2000  82 906  30 239  505 018  10 476  5 222  633 861

2001  65 924  32 674   532 409  14 787  5 580  651 374

2002  70 130  32 879   563 647  15 555  6 277  688 488

2003  70 045  33 835   583 760  14 685  11 391  713 716

2004  106 467  37 816   644 685  18 537  18 689  826 194

2005  113 547  46 203 697 755  19 480  28 801  905 786  

2006  130 778  42 501  717 813  6 646  30 232  927 970

2007  149 176  49 839  740 895  7 128  30 331  977 369



12.2 Informaãní kampanû

Mûsto Praha vyuÏívá k propagaci správného nakládání s odpady rÛzné informaãní a osvûtové
akce - jak pro dospûlé, tak i pro dûti. Zpravidla se materiály pfiipravují ve spolupráci se spoleã-
ností EKO-KOM, nûkdy i s operátorem nakládání s komunálními odpady. Mezi v˘znamné akce
patfií kaÏdoroãní obdarování prvÀáãkÛ ta‰kami, které obsahují rÛzné hry s odpadovou tématikou
a dárkové pfiedmûty (napfi. malá popelniãka na tfiídûn˘ odpad s logem Prahy a tfiídûného sbûru).
Dále jsou distribuovány do schránek letáãky s informacemi o jednotliv˘ch komoditách tfiídûného
sbûru nebo jsou v dûtsk˘ch ãasopisech otiskovány rÛzné hry. V mûsíci dubnu, kdy se slaví Den
Zemû, se PraÏané mohou dozvûdût mnoho zajímavostí o odpadech v Praze také na infostáncích
v rÛzn˘ch ãástech Prahy. Mezi akce oddûlení informací o Ïivotním prostfiedí patfií i ‰kolení uãi-
telÛ a fieditelÛ matefisk˘ch a základních ‰kol o odpadech. Pro získání dal‰ích informací o naklá-
dání s komunálním odpadem v Praze je moÏné nav‰tívit internetové stránky Prahy:
http://envis.praha-mesto.cz/odpady.

Literatura a internet

Zákon ã. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ
Obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 5/2007 Sb. HMP, kterou se stanoví systém shromaÏìování, sbûru,
pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ vznikajících na území hl. m.
Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhlá‰ka o odpadech)
Obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 2/2005 Sb. HMP, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad

Plán odpadového hospodáfiství hl. m. Prahy
Roãenka - Praha Îivotní prostfiedí 2005. Praha, 2006.

www.praha-mesto.cz/odpady
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13. Ekonomika svozu a tfiídûní KO, pfiíklad moÏnosti
fie‰ení optimalizace separace

Iva Zeroníková
Miloslav Odvárka - ODAS

zeronikova@odas.cz

13.1 Pfiedstavení pÛsobi‰tû autorky

Firma ODAS vznikla v roce 1991 transformací b˘val˘ch Technick˘ch sluÏeb mûsta Îìár n. Sá-
zavou. Jedná se o ãesk˘ subjekt; forma podnikání – fyzická osoba oprávnûná k podnikání.
PÛvodní rozsah ãinnosti: svoz KO z mûsta Îìár n. S. (25 tis. obyvatel) a 15 integrovan˘ch
obcí – v˘voz na skládku KO, která pozdûji nevyhovûla poÏadavkÛm nové legislativy.
Souãasn˘ rozsah ãinnosti: obsluha systému odpadového hospodáfiství 130 obcí, podnikatel-
sk˘ch subjektÛ v tûchto obcích, provozování 2 tfiídících linek na separované odpady, 7 sbûrn˘ch
dvorÛ velkoobjemov˘ch a nebezpeãn˘ch odpadÛ, 2 dílen na demontáÏ elektrospotfiebiãÛ, kom-
postárny.
Firma je od roku 2000 certifikovaná dle norem fiady ISO 9000 a ISO 14000, od roku 2004 cer-
tifikátem SUCO – Odborn˘ podnik v nakládání s odpady a Akreditací firmy EKO-KOM a.s.
o souladu systému firmy s poÏadavky této AOS.
PÛsobnost firmy: kraj Vysoãina, okresy Îìár n. S., HavlíãkÛv Brod, Jihlava. âásteãnû Pardu-
bicko, Brnûnsko. SloÏení obcí: 1 mûsto 25 tis. obyvatel, 10 mûst do 5 tis. obyvatel, zbytek obce
o velikosti 50–1 000 obyvatel.
Hodnocení kvality systému OH v obcích svozové oblasti:
V rámci celé republiky:

• 1x první místo v soutûÏi „O kfii‰Èálovou popelnici“ (Îìár n. Sázavou 2005);
• 3x druhé místo v soutûÏi „O kfii‰Èálovou popelnici“(Pfiibyslav 2003, Îìár n. Sázavou 2006,

Îdírec n. Doubravou 2007);
• 2x  místo TOP 10 v soutûÏi„O kfii‰Èálovou popelnici“(Îdírec n. Doubravou 2006, Îìár

n. Sázavou 2007).
V rámci kraje:

• vût‰ina pfiedních míst v soutûÏi “My tfiídíme nejlépe" (2005, 2006, 2007) - ve v‰ech 4 ka-
tegoriích dle velikosti obcí.

13.2 Odpadové hospodáfiství obcí

Aby byl systém OH obce úspû‰n˘, musí b˘t
• komplexní,
• pfiístupn˘ pro v‰echny obyvatele;
• akceptovan˘ v‰emi obyvateli;
• ekonomicky v˘hodn˘.

145



Pro vybudování takového systému je zapotfiebí zvolit kvalitního partnera, tzn. dobrou svozovou
spoleãnost.
(Více k tomuto tématu viz www.ekokom.cz/informace/obce a SLAVÍK, 2006).
Jaké by mûly b˘t základní poÏadavky na ãinnosti v rámci moderního systému OH v obcích
v souãasné dobû:
tfiídûní vyuÏiteln˘ch sloÏek – papír, plasty, sklo bílé a barevné, NK, kovy;
tfiídûní nebezpeãn˘ch a velkoobjemov˘ch odpadÛ;
tfiídûní bioodpadu (alespoÀ ãásteãnû);
zbytkov˘ smûsn˘ KO urãen˘ pro skládkování ãi spalování.

13.2.1 Tfiídûní vyuÏiteln˘ch sloÏek

13.2.1.1 Jaké komodity tfiídit

Hlavní zásadou je tfiídit vÏdy jen ty komodity, u kter˘ch zajistíme vyuÏití.
V kaÏdé obci je to urãitû sklo (jeho sbûr má v rámci âR dlouholetou historii). Dûlení na sklo bílé
a sklo barevné je finálním odbûratelem vyÏadováno stále dÛraznûji.
Plasty jsou dnes jednou z nejvíce zastoupen˘ch sbíran˘ch komodit.
Papír: jeho sbûr prostfiednictvím v˘kupen má dlouholetou historii. Dfiíve se soudilo, Ïe nemá
smysl vybavovat kontejnery na papír men‰í obce, kde - vzhledem k lokálním topeni‰tím -  pa-
pírov˘ odpad témûfi nevzniká. Dle poÏadavkÛ posledních let se v‰ak tento názor mûní.
Nápojové kartony jsou stále ãastûji uÏívan˘m obalem; jejich odpad má nûkolik moÏností vyu-
Ïití.
Kovy: vzhledem k historicky danému systému v˘kupu a velikostním specifikÛm je jejich odbûr
systémem kontejnerÛ v men‰inû. Organizace sbûru b˘vá ãastûji systémem „Ïelezn˘ch sobot“.

13.2.1.2 Náklady na tfiídûní

Nejvy‰‰í náklady vznikají pfii nízké mífie vyuÏití (pod 10 % vytfiídûn˘ch odpadÛ). Optimální ná-
klady jsou pfii 15-20% vyuÏití vytfiídûn˘ch odpadÛ (tzn. 48-60 kg/osobu/rok); pfii vy‰‰í mífie opût
náklady stoupají.
(Více na toto téma viz KOTOULOVÁ, 2003).

13.2.1.3 Jaké komodity sbírat oddûlenû a jaké dohromady

V˘hoda spoleãného sbûru: ménû nádob, ‰etfií finance investiãní i provozní pfii sbûru, ‰etfií místo.
Nev˘hoda: nutná dal‰í operace pfii tfiídûní.
Nejãastûj‰í zpÛsoby spoleãného sbûru:

• NK do papíru;
• NK do plastÛ;
• sklo netfiídûné na bílé a barevné.

Alternativnû byly tímto zpÛsobem sbírány duté a ploché obaly (oblast Ústí n. L.)
Specifické moÏnosti záleÏí na dal‰ím nakládání; systém je vÏdy zapotfiebí dohodnout se svozo-
vou spoleãností.
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13.2.1.4 Jaké nádoby pofiídit ve vztahu k systému v˘vozu

Srovnání nádob s horním v˘sypem, nádob s dolním v˘sypem a pytlového systému:
Horní v˘syp:

• vhodn˘ pro pfievoz vût‰ího mnoÏství odpadu na vût‰í vzdálenosti (lisovací vÛz);
• vhodn˘ pro komodity papír, plasty, NK;
• nevhodn˘ pro sklo;
• na krátké vzdálenosti draÏ‰í obsluha neÏ men‰í auto s hydraulickou rukou a men‰í osádkou;
• nev˘hoda nádob – men‰í ‰kála velikostí (vût‰inou pouze do 1 100 litrÛ).

Spodní v˘syp:
• vhodn˘ pro komoditu sklo a pfievoz na krat‰í vzdálenosti;
• nevhodn˘ pro pfievoz lehk˘ch komodit na dlouhé vzdálenosti (fie‰í se kombinacemi auto

s rukou + lis. kontejner);
• v˘hoda nádob – dobrá kvalita suroviny, b˘vá ménû zneãi‰tûna, velká variabilita velikosti

nádob;
• podzemní kontejnery – alternativa fie‰ící málo prostoru na umístûní kontejnerÛ a nezatûÏu-

jící vzhled obce, vy‰‰í náklady na investici.

Pytlov˘ systém:
• alternativa k nádobovému sbûru;
• nevhodná pro nûkteré komodity (sklo, rozmûrnûj‰í druhy plastÛ i papíru);
• nutná dokonalá organizace svozu, aby nebyla ohroÏena ãistota obce.

Více na toto téma viz:
• JANOU·EK J.: Svozy dÛm od domu v Letohradu. Odpady,10/06.
• Kolektiv autorÛ: Hospodafiení s odpady v obcích. Praha, 2003.
• Kolektiv autorÛ: Technické zaji‰tûní sbûru, pfiepravy a úpravy odpadÛ. In: Odpadové dny

2004. Sborník Pfiedná‰ek.
• Modelov˘ pfiíklad zhodnocení svozu odpadÛ. In: Odpadové dny 2004. Sborník pfiedná‰ek.

13.2.1.5 Jakou ãetnost v˘vozu zvolit

Základním pfiedpokladem k tomu aby obyvatelé dobfie tfiídili odpad, je dostateãná volná kapa-
cita nádob a jejich pfiijatelná vzdálenost. Odpovûì na otázku, zda mít velké mnoÏství separaã-
ních nádob, nebo zda je ãastûji vyváÏet, vychází vÏdy z kompromisu mezi tûmito faktory
a finanãní nároãností jednotliv˘ch svozÛ.
(Více k tomuto tématu viz REMR J.. 2006).

13.2.2 Tfiídûní nebezpeãn˘ch a velkoobjemov˘ch odpadÛ

13.2.2.1 Jak˘ systém sbûru zvolit

V souãasnosti se pouÏívají 2 zpÛsoby odbûru: sbûrné dvory a mobilní svozy.
Sbûrné dvory pÛvodnû vznikaly ve vût‰ích obcích; v souãasné dobû se stále ãastûji vyskytují
i v mal˘ch obcích se spádovou oblastí okolních mal˘ch obcí. Dle obecn˘ch poÏadavkÛ by mûl
b˘t 1 SD na cca 10 tis. obyvatel.
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V˘hoda SD: témûfi neustálá dostupnost pro obyvatele v dobû, kdy se potfiebují odpadu zbavit.
Nev˘hoda SD: vy‰‰í ekonomická nároãnost z dÛvodu (investice do vybavení, mzda obsluhy).
(Více na toto téma viz RADO≈ J.:Pfiíklad Nymburk. Odpady10/06, 1/07).
Mobilní svoz zajistí plnûní povinnosti obcí v oblasti nebezpeãn˘ch odpadÛ (dle zákona povin-
nost min. 2x roãnû).
V˘hody mobilního svozu: niÏ‰í náklady pro obec, dostupnost pro v‰echny obãany, minimální
organizaãní zátûÏ pro obec.
Nev˘hoda mobilního svozu: obyvatelé nemají moÏnost odloÏit odpad ve chvíli vzniku.

13.2.2.2 Jak zabezpeãit ochranu Ïivotního prostfiedí

V pfiípadû SD se jedná o zafiízení, které prochází povolovacím procesem (stavební fiízení, sou-
hlas k nakládání s odpady…) a tudíÏ vybavení musí zajistit poÏadovanou ochranu ÎP. Provo-
zování povûfienou obsluhou dále zaruãuje odborné nakládání, takÏe nedochází k ukládání odpadÛ
mimi kontejnery apod. (v˘jimkou je odkládání mimo otvírací dobu k plotu provozovny).
V pfiípadû mobilních svozÛ by mûl b˘t odpad nakládán z domácností pfiímo na svozová vozidla.
Praxe v‰ak ãasto b˘vá taková, Ïe obyvatelé nosí odpad v pfiedstihu a jeho ukládání do doby od-
vozu pak nezaruãuje plnûní pfiísn˘ch poÏadavkÛ.

13.2.2.3 âetnost odvozu

Jak jiÏ bylo v˘‰e uvedeno, SD je pravidelnû otvírán dle poÏadavkÛ obce. Provozní doba musí
odpovídat dobû, kdy jsou obyvatelé obce doma (odpoledne, popfi. volné dny). Z poãtu provoz-
ních hodin téÏ vypl˘vá nároãnost na financování provozu SD.
V pfiípadû mobilních svozÛ je povinnost min. 2x roãnû, zpravidla se svozy provádûjí v jarním
a podzimním období.
Dle zku‰eností vede k nejlep‰ím v˘sledkÛm spojení obou systémÛ (provozování SD a 1-2x roãnû
mobilní svoz). Tímto zpÛsobem se podchytí maximum pÛvodcÛ.
(Více na toto téma viz Kolektiv autorÛ: Hospodafiení s odpady v obcích. Odd. 5. Praha, 2003).

13.2.3 Tfiídûní bioodpadu

Bioodpad patfií mezi nejproblematiãtûj‰í sloÏky komunálního odpadu, pokud se ukládá na
skládky. Neustále mûní své vlastnosti, rozkládá se, uvolÀuje skleníkové plyny a velmi ãasto za-
páchá. Pfiitom vût‰ina bioodpadu pochází pÛvodnû z rostlin - tedy z pÛdy. Abychom zachovali
pfiirozen˘ kolobûh Ïivin, mûli bychom ho do pÛdy zase vrátit. Z dÛvodÛ hygienick˘ch, ekolo-
gick˘ch i technologick˘ch není moÏné, abychom bioodpad vraceli do pÛdy pfiímo; ale musíme
ho nejprve upravit. NejpouÏívanûj‰ím zpÛsobem je kompostování. Bûhem kompostování se z bi-
oodpadu stane bezpeãné a kvalitní hnojivo, které obsahuje zejména humus a jiné organické látky.
Jeho souãástí jsou v‰ak také minerální látky. Jednodu‰e fieãeno je to v‰e, co jsme pfii sklizni
úrody pÛdû vzali.
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13.2.3.1 Proã tfiídit bioodpad

1. Bioodpad je cennou surovinou. V souãasné dobû se na celém svûtû dlouhodobû zazna-
menává váÏn˘ úbytek organické hmoty v pÛdû. Navrácení bioodpadu do pÛdy ve formû hno-
jiva - kompostu - je dÛleÏité pro udrÏení kvality pÛdy. Kompost obsahuje humus, kter˘
zvy‰uje retenci pÛdy (schopnost zadrÏovat vodu) a sniÏuje riziko povodní.
2. SníÏení objemu odpadu ukládaného na skládky. Bioodpad tvofií více neÏ 40% komu-
nálního odpadu. Pokud se bioodpad rozkládá ve skládce, vznikají toxické v˘luhy a uvolÀuje
se nepfiíjemn˘ zápach a s ním skleníkové plyny (metan, CO2). Ukládání bioodpadu na
skládky je proto neÏádoucí.
3. Oddûlené zpracování bioodpadu v kompostárnách ‰etfií peníze. Porovnání cen:
• kompostování: 250,- Kã/t;
• skládkování: min. 700,-Kã/t.

13.2.3.2 Jak nakládat s bioodpadem ve specifick˘ch podmínkách dané obce

Problematika bioodpadu je velice specifická. VÏdy je zapotfiebí rozhodnout, jaké druhy odpadu
bude obec sbírat a jaké vyuÏití zajistí. Od toho se pak odvíjí systém sbûru, rozmístûní nádob
a dal‰í nakládání. Obecnû se mÛÏe jednat o následující zpÛsoby:

• domácí kompostování (otevfiené komposty nebo kompostéry);
• kompostování v obecní kompostárnû;
• metoda mechanicko-biologické úpravy;
• anaerobní digesce.

Podle zvolené metody je urãen druh a sloÏení sbíraného bioodpadu.
Více na toto téma viz:

• Soubor pfiedná‰ek na téma: VyuÏití biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ. In: Odpadové dny
2007. Sborník pfiedná‰ek.

• Odpady, 6/07.
• Odpadové forum, 3/07.

13.2.4 Zbytkov˘ smûsn˘ KO

13.2.4.1 Jaké nádoby zvolit

UÏití nádob se li‰í dle svozové oblasti. V místech se zástavbou rodinn˘ch domkÛ se urãitû pou-
Ïijí popelnice, pfiiãemÏ materiál záleÏí na zpÛsobu vytápûní. Plastové popelnice jsou v souãasné
dobû kvalitní a mají dlouhou trvanlivost, nedoporuãují se v‰ak v lokalitách s topením na pevná
paliva – hork˘ popel je znehodnotí. Existuje velké mnoÏství typÛ i velikostí (70– 240 l). Roz-
místûní popelnic musí korespondovat s vyklápûãem svozového auta, které bude oblast obslu-
hovat.
V místech s bytov˘mi domy, kde do spoleãn˘ch nádob ukládá více domácností, jsou vhodnûj‰í
kontejnery s vrchním v˘sypem (700–1 100 l), jejichÏ uÏití zajistí vût‰í ãistotu v okolí sbûru.
Opût jsou k dispozici v provedení kov i plast. Z hlediska uÏitn˘ch vlastností zde není rozdíl, ale
z hlediska trvanlivosti a vzhledu jsou vhodnûj‰í plastové.
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13.2.4.2 âetnost odvozu

NiÏ‰í ãetnost odvozu zbytkového KO je jedním z faktorÛ, kter˘ mÛÏe zlevnit svoz. Je v‰ak za-
potfiebí zhodnotit v‰echny vlivy, které tuto ãetnost ovlivní:

• dostateãná kapacita svozov˘ch nádob u obyvatel;
• sezónnost (zimní vytápûní/letní turistická sezóna…);
• hygienické hledisko (pokud je samostatnû tfiídûno bio, riziko se minimalizuje);
• moÏnosti svozové firmy.

Obvyklé ãetnosti jsou 1x/t˘den, 1x/14 dní, kombinace letní-zimní svoz v rozdíln˘ch ãetnostech.

13.2.4.3 Jaká skládka ãi spalovna

Zvolené fie‰ení závisí na místních podmínkách a domluvou se svozovou spoleãností. Skládko-
vání je zatíÏeno poplatkem, kter˘ urãuje zákon, pfiiãemÏ poplatek má zvy‰ující se tendenci
s dvoulet˘m intervalem. V souãasné dobû je to 400,- Kã/t, od roku 2009 500,- Kã/t. Tento po-
platek pfiíslu‰í obci, na jejímÏ katastru se skládka nachází (tj. obec má ze skládkování zisk).
Platba za spalování je stále vy‰‰í neÏ skládkování vã. poplatkÛ (prÛmûrná cena za ukládání na
skládku v r. 2006 ãinila 927,- Kã/t, cena za spalování v témÏe roce 1130-1340,- Kã/t).

13.2.5 Osvûta a vzdûlávání

Cel˘ vytvofien˘ systém je zapotfiebí neustále propagovat a vysvûtlovat vefiejnosti, a to z násle-
dujících hledisek:

• co v‰e se tfiídí;
• jak správnû tfiídit jednotlivé komodity;
• proã je zapotfiebí nastaven˘ systém dodrÏovat a jak se to projeví na poplatcích obyvatel;
• vyhodnocování dosaÏen˘ch v˘sledkÛ, srovnávání s okolím, republikou, poÏadavky POH…

V podmínkách, kde je stanoven místní poplatek za systém, se jedná o jedinou moÏnost, jak oby-
vatelÛm pfiiblíÏit v˘hodnost tfiídûní (srovnání, kolik je to stojí na poplatcích).

13.2.6 Pfiínos pro ekonomiku obce

13.2.6.1 Kolik stojí nakládání s odpady

Na nakládání s odpady se mÛÏeme podívat ze dvou hledisek:
• splnûní zákonn˘ch poÏadavkÛ;
• finanãní v˘hodnost (co nejlevnûj‰í systém).

Z hlediska plnûní zákonn˘ch poÏadavkÛ je pÛvodce (obec) povinen maximum odpadu zajis-
tit k vyuÏití (nejlépe materiálovému, poté energetickému) a teprve zbytek pfiedat k odstranûní.
PÛvodce (obec) je dále povinen tfiídit odpady dle druhu a vlastností.
Co se t˘ãe finanãní v˘hodnosti, relativnû nejlevnûj‰í je nakládat "se v‰ím pohromadû" (tj. jeden
kontejner, jeden v˘voz na skládku).
Oba tyto poÏadavky jsou extrémní pfiípady ‰irokého spektra moÏností, v rámci nûhoÏ je zapo-
tfiebí vybalancovat systém, kter˘ je funkãní, splÀuje zákonné poÏadavky, ale neprodraÏí se.
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13.2.7 Pfiíspûvky

Do systému financování kladnû vstupují povinnosti osob uvádûjících na trh zafiízení, která
jsou zákonem vyjmenovaná a ke kter˘m se vztahují povinnosti zpûtného odbûru. Jedná se
pfiedev‰ím o:

• obaly;
• baterie a galvanické ãlánky;
• elektrospotfiebiãe.

Nakládání s tûmito odpady/v˘robky je dotováno systémy, které si pro plnûní své povinnosti za-
loÏily povinné osoby. Jedná se napfiíklad o EKO-KOM a.s., Ecobat s.r.o., Elektrowin a.s., Ase-
kol s.r.o., Ekolamp s.r.o. apod.
Tyto pfiíspûvky tvofií velmi podstatnou úlevu do financování systému. ZároveÀ je tfieba si uvû-
domit, Ïe u odpadu, kter˘ se tímto systémem vybere a neskonãí na skládce, odpadá placení
skládkového.
Pro ilustraci - Svazek obcí v regionu Îìár n. S. má zaji‰tûnou separaci vyuÏiteln˘ch sloÏek tak,
Ïe pobírá pfiíspûvky od spoleãnosti EKO-KOM v plné v˘‰i vã. bonusÛ; elektroodpady pfiedává
v rámci zpûtného odbûru. Díky tomu zde roãní úspora na poplatcích za skládkovné ãiní cca 50-
60 Kã na obyvatele.

13.2.8 Dotace

Nad rámec pravideln˘ch pfiíspûvkÛ (na které mají obce nárok po uzavfiení smluvních vztahÛ
a v závislosti na mnoÏství pfiedan˘ch odpadÛ) b˘vají moÏnosti získání dotací ze zdrojÛ krajÛ,
popfi. EKO-KOMu prostfiednictvím krajsk˘ch komunikaãních kampaní apod. Tyto dotace b˘vají
nejãastûji urãeny na:
pofiízení nádob na separaci vyuÏiteln˘ch sloÏek;
zaji‰tûní vybavení pro nakládání s bioodpady;
vybavení sbûrn˘ch dvorÛ;
financování osvûtov˘ch a propagaãních akcí.
(Více na toto téma viz  www.ekokom.cz/informace/obce).
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14. Trvale udrÏitelné hospodafiení s komunálním odpadem
na mal˘ch obcích

Ing. Petr Holub
obec Mûchenice

mechenice@volny.cz

Nakládání s odpady je jednou s nejdÛleÏitûj‰ích sluÏeb, které obce poskytují sv˘m obãanÛm.
Odpadové hospodáfiství je velmi sloÏit˘ „mechanismus“, kter˘ se s rozvojem spoleãnosti - ale
i samotné obce - neustále vyvíjí. Zastupitelé obce proto musí na tyto zmûny pruÏnû reagovat,
pokud nechtûjí riskovat sníÏení kvality sluÏby, nebo odpadové hospodáfiství finanãnû dotovat.
Souãasn˘ systém, kter˘ vyuÏívá drtivá vût‰ina obcí, je následující. Obec vybírá poplatek za li-
kvidaci odpadÛ od obãanÛ, s oprávnûnou svozovou firmou podepí‰e smlouvu o odvozu odpadÛ
z obce a podepí‰e rovnûÏ smlouvy t˘kající se vytfiídûného odpadu (oãekává se, Ïe za vytfiídûn˘
odpad získá obec nûjaké finanãní prostfiedky zpût). Stejn˘ systém existoval i v obci Mûchenice
do konce roku 2006. S rozvojem obce a zejména s novou v˘stavbou se zaãaly projevovat ne-
dostatky poplatkového systému, kter˘ v sobû nezahrnuje Ïádné motivaãní prvky pro obãany ani
pro svozovou firmu. Deficit v hospodafiení s odpady stále rostl, pfiestoÏe do‰lo ke zv˘‰ení po-
platku a mnoÏství vytfiídûného odpadu se také zvy‰ovalo. Bylo nutné nalézt nové, dlouhodobé
fie‰ení.

14.1 Základní zadání

• obãan musí b˘t motivován ke sniÏování mnoÏství odpadu a k jeho tfiídûní;
• svozová firma musí b˘t motivována k pfiesnému vykazování mnoÏství odvezeného odpadu;
• systém musí odstranit vlivy zpÛsobující deficit (neplatiãi, legislativa…);
• systém musí b˘t administrativnû jednodu‰‰í neÏ stávající systém poplatkÛ.

Obec Mûchenice je malou obcí s 650 trvale Ïijícími obyvateli (300 rodinn˘ch domÛ) a s více neÏ
250 rekreaãními objekty. Získané v˘sledky a zku‰enosti je tedy moÏné pfienést do jin˘ch obcí
s podobn˘mi parametry.

14.2 Pfiístup k jednotliv˘m bodÛm zadání

14.2.1 Motivace obãanÛ ke sniÏování mnoÏství odpadÛ a jejich tfiídûní

S rozvojem obce se zvy‰uje mnoÏství odpadu a mûní se také jeho struktura. Systém pau‰álních
poplatkÛ pfiestal vyhovovat, protoÏe neobsahuje motivaãní prvky. Nejefektivnûj‰í forma moti-
vace pro obãany je finanãní (obãané platí jen tolik, kolik odpadu vyprodukují). Tato varianta je
vhodná i z hlediska komunikace s obãany, protoÏe je maximálnû spravedlivá.  Podobn˘ systém
jiÏ fiadu rokÛ funguje v zahraniãí (Nûmecko, Rakousko…) a jsou s ním dobré zku‰enosti. Velice
dÛleÏité je ov‰em správnû nastavit ceny, tak, aby obãané byli motivováni ke tfiídûní odpadÛ.
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14.2.2 Vykazování mnoÏství odvezeného odpadu svozovou firmou

V systému pau‰álních poplatkÛ obec nemá Ïádn˘ pfiehled, kolik odpadu se odveze. V pfiípadû
obce Mûchenice jsme zavrhli variantu váÏení vozu pfii vjezdu do obce a pfii v˘jezdu (to vyÏaduje
pfiítomnost pracovníka, navíc váÏení není v‰ude technicky moÏné a pfii kalkulaci ceny za ná-
dobu je nutn˘ pfievod mnoÏství odpadu v tunách na objem jedné nádoby). Zvolili jsme jedno-
du‰‰í variantu, která je souãasnû technicky a organizaãnû realizovatelná v‰emi svozov˘mi
firmami a motivuje firmy k pfiesné evidenci a fakturaci. (Pokud by nov˘ systém technicky a or-
ganizaãnû zvládla pouze jedna firma, uzavírá si obec moÏnost v˘bûru.)

14.2.3 Odstranûní vlivÛ zpÛsobujících finanãní deficit

Dá se fiíci, Ïe v pÛvodním systému pau‰álních poplatkÛ byla obec Mûchenice z pohledu finan-
cování odpadového hospodáfiství nejslab‰ím ãlánkem fietûzu. Nebylo moÏné "uhlídat" pfiesné
vykazování odvezeného odpadu svozovou firmou, od obãanÛ bylo nutné vymáhat nezaplacené
poplatky, obãané nechávali vyváÏet poloprázdné nádoby, za které se platila plná cena, koefici-
enty za vytfiídûn˘ odpad se sniÏovaly (za více vytfiídûného odpadu jsme obdrÏeli ménû penûz na-
zpût, pfiiãemÏ horní hranici poplatku samozfiejmû stanovuje stát). Tyto negativní vlivy bylo nutné
odstranit. Dle zákona o odpadech je moÏné jako formu úhrady za likvidaci odpadÛ zvolit smluvní
dohodu mezi obcí a majitelem nemovitosti. Toto fie‰ení vypadá na první pohled organizaãnû slo-
Ïitû, ale podobná smlouva existuje napfiíklad v oblasti dodávek vody.

14.2.4 Zjednodu‰ení administrativy

Pokud uÏ docházelo ke zmûnû v systému odpadového hospodáfiství, bylo v˘hodné zamyslet se i nad
tím, jak souãasnû zjednodu‰it administrativu. Malou obec velmi zatûÏuje v˘bûr a zaúãtování po-
platkÛ, evidence neplatiãÛ a vymáhání nezaplacen˘ch poplatkÛ. Tyto náklady, které nejsou zane-
dbatelné, pfiitom obce ani nezahrnují do nákladÛ na odpadové hospodáfiství. Po dÛkladné anal˘ze
ãinností jsme zvolili formu komisního prodeje známek na popelnice v místním obchodû. V̆ hodou
je, Ïe lidé nemusí na úfiad, trÏby je moÏné odvádût jednou mûsíãnû a obec provádí pouze evidenci.

14.3 Fungování systému z pohledu obãana

Obãan si v obchodû zakoupí známku na popelnici. PouÏívají se známky jednorázové, t˘denní
nebo sezónní. V obchodû si také koupí pytel na plasty. Rekreanti, ktefií nemají nádoby, si mohou
koupit oznaãen˘ plastov˘ pytel na smûsn˘ odpad. Sklo a papír mohou obãané uloÏit do kontej-
neru. Ve svozov˘ den svozová firma odveze pytle a obsah oznaãen˘ch popelnic, které obãané
dají pfied svou nemovitost.

14.4 Fungování systému z pohledu svozové firmy

Smluvní vztahy mohou zÛstat beze zmûny. Posádka vozu musí sbírat jednorázové známky
z nádob a tyto známky odevzdat na obecním úfiadû, stejnû tak musí b˘t evidovány plastové pytle.
T˘denní a sezónní známky jsou evidovány jiÏ pfii prodeji obãanÛm. Pokud posádka vyveze ne-
oznaãenou nádobu nebo jin˘ pytel, nejsou jí proplaceny.
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14.5 Fungování systému z pohledu obce
Obec dodává známky a pytle do komisního prodeje, vede evidenci vydan˘ch známek a pytlÛ.
Jednou za mûsíc pfiijímá trÏbu, zaeviduje poãty známek a pytlÛ odevzdan˘ch obãany, dodá pod-
klady k fakturaci svozové firmû a proplatí fakturu svozové firmû.

14.6 Realizace nového systému

Aby byl pfiechod na nov˘ systém placení a evidence odpadÛ úspû‰n˘, bylo nutné vytvofiit kva-
litní plán komunikace s obãany (trvale hlá‰en˘mi i rekreanty), stanovit ceny za odvoz jedné ná-
doby a odhadnout pfiípadné náklady spojené s pfiechodem na nov˘ systém. Náklady na pfiechod
jsme stanovili ve v˘‰i roãního deficitu (tímto krokem obec nemohla nic ztratit, pouze získat). Vy-
tvofiili jsme jednoduchou evidenci svozÛ odpadu od jednotliv˘ch nemovitostí, takÏe jsme získali
pfiehled o tom, jak obãané odpad likvidují. Z obce byly odstranûny kontejnery na plasty a smûsn˘
odpad, zÛstaly pouze nádoby na papír a sklo.

14.7 V˘sledky po prvním roce fungování nového systému

Realizace projektu byla zahájena od 1. 1. 2007. Lidé velice rychle pochopili fungování systému,
i kdyÏ ne v‰ichni jej vítali.
Hned v prvních t˘dnech se zv˘‰ila ãistota v obci. Pfied spu‰tûním nového systému byla kontej-
nerová stání neustále zavalená odpady. Po odstranûní kontejnerÛ na smûsn˘ odpad a plasty je na
stáních pofiádek a ãisto, coÏ lidé uvítali. Obãané se rovnûÏ obávali, Ïe dojde ke zv˘‰enému pá-
lení plastÛ v lokálních topeni‰tích; i sama obec to povaÏovala za jedno z hlavních ohroÏení ús-
pû‰nosti projektu. Takov˘ trend se v‰ak neprokázal a bylo moÏné konstatovat, Ïe zmûna
v platbách za odpady nemûla v daném pfiípadû vliv na pálení plastÛ v lokálních topeni‰tích. Rov-
nûÏ se neprokázalo, Ïe by lidé ve vût‰í mífie zakládali ãerné skládky. Jedin˘ negativní dÛsledek
zavedení systému byl "export" odpadÛ do obcí, kde jsou volnû pfiístupné kontejnery na smûsn˘
odpad a plasty, coÏ se dalo oãekávat (jde o cenov˘ gradient). Transport odpadÛ mezi obcemi je
bûÏn˘ (rekreanti, náv‰tûvníci…) a lze jej snadno odstranit, pokud bude v sousedních obcích za-
veden stejn˘ systém.
Ostatní v˘sledky jsou po roce fungování nového systému pozitivní. Byl zcela odstranûn deficit
v hospodafiení obce s odpady. Do systému je moÏné doplnit dal‰í sloÏky odpadÛ (napfi. biomasu),
aniÏ by to zvy‰ovalo deficit. Systém je imunní proti nehlá‰en˘m osobám (neplatí poplatek), coÏ
je obrovsk˘ problém zejména u obcí, kde existuje rozsáhlá nová v˘stavba. SníÏilo se mnoÏství
odpadÛ; k dispozici máme správná ãísla. Zv˘‰il se podíl vytfiídûného odpadu. Z prÛzkumÛ
mezi obãany vypl˘vá, Ïe se zv˘‰ila také spokojenost s poskytovanou sluÏbou.
Nov˘ systém evidence a plateb za odpady pfiinesl fiadu nov˘ch pozitivních motivací pro obãany
i svozové firmy. Platební systém, kter˘ nyní funguje v obci Mûchenice, byl zámûrnû - z dÛvodu
ovûfiení chování obãanÛ - zvolen jako variabilní bez pau‰ální sloÏky. V budoucnu je v‰ak nutné
zavést urãitou ãást pau‰ální sloÏky, aby bylo moÏné sníÏit mnoÏství odpadu vyváÏeného do okol-
ních obcí. Lze konstatovat, Ïe v obci Mûchenice se v praxi ukázalo, Ïe i v podmínkách âeské
republiky mÛÏe fungovat a obãany je vítán rakousk˘ nebo nûmeck˘ model úhrady za likvidaci
odpadÛ. Tento model je spravedliv˘, nevede k deficitÛm a nepfiiná‰í negativa spojená s urãením
horní hranice pau‰álního poplatku.
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Tabulka 32, zdroj: Hlá‰ení o produkci a nakládání s odpady, obec Mûchenice: MnoÏství komu-
nálního odpadu (t).

Tabulka 33, zdroj: Statistika obce Mûchenice: Zmûna mnoÏství komunálního odpadu oproti roku
2006 (%).

Tabulka 34, zdroj: Statistika obce Mûchenice: Náklady a trÏby na likvidaci komunálního od-
padu (tis. Kã).
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Rok  Smûsn˘  Papír  Sklo  Plasty

2004  218  0,1  17,6 8,5

2005 287  3,3 7,1  6,3

2006  192,8  8,2  7,2  7,1

2007  162  7,9  8,0  2,6

Rok Smûsn˘ Papír Sklo Plasty

2006  100  100  100  100

2007  84  96 111  37

Rok Náklady TrÏby

2006  620  400

2007  347  396



15. Technologie sbûru a svozu komunálního odpadu
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Základním pfiedpokladem pro vytvofiení úãinného systému shromaÏìování, sbûru a svozu KO
v obci je znalost metod po technické stránce a jejich uplatnûní pro konkrétní sloÏky odpadu
a v konkrétních obytn˘ch souborech. Metody shromaÏìování a sbûru KO lze rozdûlit podle (SU-
CHÁNEK a kol., 1990):

• technického vybavení (typu nádob);
• dostupnosti sbûrného místa pro obãany;
• organizace sbûru.

15.1 Metody shromaÏìování a sbûru podle technického vybavení

15.1.1 Nádobov˘ sbûr

Základem nádobového separovaného sbûru je vícenásobné pouÏití sbûrn˘ch nádob. Pro nádo-
bov˘ sbûr s vyprazdÀováním nádob se pouÏívají barevnû rozli‰ené nádoby (obr. 10) o objemu
40-3 200 l se speciálními úpravami (NESVADBA, 1996).

Obrázek 10, zdroj: JELÍNEK, 2001: Kontejnery pro separovan˘ sbûr druhotn˘ch surovin.

Obvyklé barevné ãlenûní je: modrá - papír a lepenka, bílá - ãiré sklo, zelená - barevné sklo,
Ïlutá - plasty, hnûdá – bioodpad, ãerná – smûsn˘ odpad.
V˘hody:

• pohodlí pro obãany;
• moÏnost volby velikosti nádob pro rÛzné typy zástaveb.
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Nev˘hody:
• vysoké investiãní náklady;
• nezbytnost peãlivû volit stanovi‰tû nádob.

Pfii nádobovém sbûru s v˘mûnou nádob se uÏívají kontejnery o objemu 5-11 m3.
V˘hoda:

• operativnost nasazení.
Nev˘hoda:

• moÏnost zneãi‰tûní okolí pfii nárazovém naplnûní kontejneru (SUCHÁNEK a kol., 1990).

15.1.2 Pytlov˘ sbûr

Jednotlivé sloÏky komunálního odpadu jsou v domácnostech sbírány do barevnû odli‰en˘ch
pytlÛ (polyetylenové, papírové, jutové) o objemu 40-120 l, které obãané odná‰ejí v den svozu
buì pfied svÛj dÛm, nebo na urãené místo v obci. Pytlov˘m sbûrem se nejãastûji získávají papír
a plasty (MRÁZEK, KOTOULOVÁ, âERNÍK, 1998).
V˘hody:

• niÏ‰í investiãní náklady;
• operativnost nasazení.

Nev˘hody:
• obtíÏné umísÈování pytlÛ v domácnostech;
• moÏnost zneãi‰tûní komunikací;
• obtíÏné pouÏití pro vícepodlaÏní zástavbu (SUCHÁNEK a kol., 1990).

15.1.3 Beznádobov˘ sbûr

Jednotlivé sloÏky komunálního odpadu (v praxi vût‰inou sbûrov˘ papír a plasty) jsou shromaÏ-
ìovány v domácnostech a v pfiedem znám˘ termín jsou ponechány na urãeném místû (v byto-
vém domû), nebo pfied domem (v zástavbû rodinn˘ch domÛ). Ve stejn˘ den jsou takto
shromáÏdûné sloÏky komunálního odpadu odvezeny k dal‰ímu zpracování. Beznádobov˘ zpÛ-
sob separovaného sbûru se rovnûÏ oznaãuje jako „termínovan˘“ sbûr nebo sbûr „dÛm od domu“
(SUCHÁNEK a kol., 1990).
V˘hody:

• nízké investiãní náklady;
• v˘tûÏnost srovnatelná s nádobov˘m sbûrem.

Nev˘hody:
• nezbytné trvalé informování;
• moÏnost zneãi‰Èování okolí.

15.2 Metody shromaÏìování a sbûru podle dostupnosti sbûrného
místa

PouÏívají se dva postupy odli‰ující se pfiedev‰ím dostupností sbûrného místa (MRÁZEK, KO-
TOULOVÁ, âERNÍK, 1998):

• doná‰kov˘ sbûr;
• odvozov˘ sbûr.
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15.2.1 Doná‰kov˘ sbûr

Pfii doná‰kovém sbûru musí obãan odnést vytfiídûné sloÏky komunálního odpadu na urãené místo.
Existuje zpÛsob doná‰kového sbûru, pfii kterém se sbírají spoleãnû do jedné nádoby v‰echny
duté obaly (bez ohledu na materiál), v‰echny ploché obaly a zbytkov˘ komunální odpad. Sta-
novi‰tû nádob b˘vají zfiizována v blízkosti obchodÛ a nákupních center, zastávek hromadné do-
pravy, ‰kol apod. (SUCHÁNEK a kol., 1990).
Za optimální se povaÏuje napojení cca 200 obyvatel na jedno takové sbûrné místo, pfiiãemÏ do-
ná‰ková vzdálenost by nemûla pfiekroãit 150 m. Svoz se provádí podle naplnûnosti nádob - u pa-
píru a plastÛ obvykle 1-2x za mûsíc, u skla 1-2x  za 2 mûsíce (JELÍNEK a kol., 2001).        
Jednou z forem doná‰kového sbûru jsou i sbûrné (recyklaãní) dvory. Zde jsou shromaÏìovány
jak separované sloÏky komunálního odpadu, tak pfiedev‰ím objemn˘ odpad, nebezpeãné sloÏky
komunálního odpadu, odpad ze zelenû, nefunkãní pfiístroje, pneumatiky, drobná stavební suÈ
atd. Za optimální se povaÏuje napojení 2000-20 000 obyvatel v okruhu 3-5 km na jeden sbûrn˘
(recyklaãní) dvÛr.
V˘hody:

• niÏ‰í investiãní náklady v porovnání s odvozov˘m zpÛsobem;
• pro obãany znám˘ a akceptovan˘ zpÛsob;
• u sbûru dut˘ch obalÛ jednoduchost pro obãany a nízké náklady na kontejnery.

Nev˘hody:
• hor‰í dostupnost pro obãany v porovnání s odvozov˘m zpÛsobem;
• niÏ‰í v˘tûÏnost a kvalita sloÏek komunálního odpadu;
• u sbûru dut˘ch obalÛ nutnost následnû dotfiiìovat (SUCHÁNEK a kol., 1990).

Jednou z forem doná‰kového sbûru jsou i sbûrné (recyklaãní) dvory. Zde jsou shromaÏìovány
jak separované sloÏky komunálního odpadu, tak pfiedev‰ím objemn˘ odpad, nebezpeãné sloÏky
komunálního odpadu, odpad ze zelenû, nefunkãní pfiístroje, pneumatiky, drobná stavební suÈ
atd. Za optimální se povaÏuje napojení 2000-20 000 obyvatel v okruhu 3-5 km na jeden sbûrn˘
(recyklaãní) dvÛr.
V̆ hody, které jsou spojené se zfiízením sbûrn˘ch dvorÛ, jsou patrné v celém systému nakládání
s komunálním odpadem (JELÍNEK a kol., 2001). Sbûrné dvory napfiíklad:

• napomáhají sbûru, tfiídûní, zpracování a zhodnocování odpadÛ;
• jsou doplÀkov˘m zafiízením pro odváÏecí a doná‰kov˘ systém sbûru;
• zvy‰ují úãinnost tfiídûného sbûru;
• odlehãují spalovnám a skládkám;
• umoÏÀují získávat v pomûrnû ãisté formû fiadu potfiebn˘ch druhotn˘ch surovin;
• soustfieìují nebezpeãné sloÏky komunálních odpadÛ.

15.2.2 Odvozov˘ sbûr

Odvozov˘ sbûr je charakteristick˘ krátkou doná‰kovou vzdáleností, která nepfiesahuje 50 m.
PouÏívají se barevnû odli‰ené sbûrné nádoby o objemu 40-1 100 l. Specifickou formou odvo-
zového sbûru pouÏívanou pfieváÏnû pro získávání papíru a lepenky je i sbûr separovan˘ch slo-
Ïek komunálního odpadu „dÛm od domu“. V den svozu obãané odkládají svázan˘ ãi zabalen˘
sbûrov˘ papír na urãeném místû v domû, pfied domy ãi byty. Odvozov˘ sbûr je vhodn˘ pro star‰í
zástavbu bytov˘ch domÛ, ale i pro zástavbu rodinn˘ch domÛ nebo sídli‰È (SUCHÁNEK a kol.,
1990).
Vhodné intervaly svozu se odvíjejí od velikosti a naplnûnosti nádob. U papíru a plastÛ je obvy-
kl˘ svoz 1-2x mûsíãnû, u skla 1-2x za 2 mûsíce.
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Odvozov˘m sbûrem mÛÏe b˘t i pytlov˘ sbûr, pokud obãané v den svozu odkládají pytle se se-
parovan˘mi sloÏkami komunálního odpadu v bezprostfiední blízkosti domÛ, nebo v nich (vnit-
robloky). Odvozov˘m sbûrem se dosahuje - pfiedev‰ím v zástavbû rodinn˘ch domÛ - vysoké
úãinnosti pfii akceptovatelném zneãi‰tûní separované sloÏky (JELÍNEK, 2001).
V˘hody:

• nejvût‰í akceptace obãany;
• vy‰‰í v˘tûÏnost a kvalita sloÏek komunálního odpadu v porovnání s doná‰kov˘m sbûrem.

Nev˘hoda:
• vysoké investiãní náklady.

15.3 Logistika separovaného sbûru komunálního odpadu

Souãástí jakéhokoliv systému nakládání s komunálními odpady v obci je realizace nûkterého ze
zpÛsobÛ separovaného sbûru. Obecnû platn˘m cílem pro jak˘koliv zpÛsob separovaného sbûru
musí b˘t získání co nejvût‰ího mnoÏství sloÏek komunálního odpadu, souãasnû v co nejlep‰í
kvalitû, za ekologicky pfiijateln˘ch podmínek a pfii minimálních nákladech. Pfiedpokladem
k tomu je úãinná spolupráce vût‰iny obãanÛ (ALTMANN, 2003).
O ekonomické efektivnosti zavedení a provozování separovaného sbûru komunálního odpadu
rozhodují ceny. Za stûÏejní pro rozhodování obcí lze povaÏovat pofiizovací ceny nádob, popfií-
padû svozov˘ch prostfiedkÛ, investiãní náklady na zfiízení sbûrn˘ch míst, ceny sluÏeb oprávnû-
n˘ch osob a v˘kupní ceny druhotn˘ch surovin. Podle platného zákona ã.185/2001 Sb.,
o odpadech platí úhradu za svoz, tfiídûní a odstranûní komunálního odpadu fyzické osoby (ob-
ãané) obci - úhrada je pfiíjmem obce.
Co se t˘ãe zv˘‰ení úãinnosti separovaného sbûru, na‰e i zahraniãní praxe jednoznaãnû ukazuje,
Ïe rozhodujícím faktorem pro aktivní zapojení obãanÛ do systému nakládání s odpady v obci je
finanãní motivace. Na druhou stranu, podcenûní nehmotné motivace (odborné, cílené a sou-
stavné osvûtové a v˘chovné ãinnosti) lze pokládat za obrovskou chybu, spoleãnou pro témûfi
v‰echny u nás provozované separované sbûry. PrÛzkum u rÛzn˘ch firem provozujících separo-
van˘ sbûr v âR ukázal, Ïe pouze v 15 % pfiípadÛ pfiedcházela zahájení provozu separovaného
sbûru alespoÀ jednorázová informaãní kampaÀ (JELÍNEK a kol., 2001).

15.3.1 Stanovení systému shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání 
a odstraÀování KO

Obec je pÛvodcem komunálního odpadu; aÏ na urãité v˘jimky se na ni vztahují v‰echny povin-
nosti pÛvodce dané zákonem o odpadech (dále jen "zákon"). Specifiãnost postavení obce jako
pÛvodce vypl˘vá ze skuteãnosti, Ïe KO vzniká na mnoha místech v obci a zaji‰tûní dan˘ch po-
vinností vyÏaduje specifické prostfiedky. JestliÏe chce obec fiídit nakládání s komunálním odpa-
dem na svém území, dostát uloÏen˘m povinnostem a vyuÏívat dÛslednû sv˘ch vlastnick˘ch práv
ke komunálnímu odpadu, je pro ni Ïádoucí vyuÏít moÏnosti uvedené v § 17 odstavci 2 zákona
a vydat na základû zmocnûní obecnû závaznou vyhlá‰ku, kterou stanoví systém nakládání s ko-
munálním odpadem. Ode dne, kter˘ obec ve vyhlá‰ce urãí, musí obãané tento systém dodrÏo-
vat, tzn. tfiídit urãené sloÏky, odpady vhazovat do urãen˘ch nádob apod. JelikoÏ odpovûdnost
obce za KO vzniká v okamÏiku odloÏení tohoto odpadu na místa obcí urãená, mûlo by urãení
konkrétních míst b˘t souãástí stanoveného systému.
Stanovením systému nakládání s komunálním odpadem se rozumí urãení efektivního poãtu sbû-
rov˘ch nádob, jejich rozmístûní v obci, stanovení druhÛ oddûlenû sbíran˘ch sloÏek, zaji‰tûní
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sbûru nebezpeãn˘ch sloÏek apod. Souãástí systému jsou i sbûrné dvory, kompostárny, pfiípadnû
i jiná zafiízení na vyuÏívání ãi odstraÀování odpadÛ, pokud jsou zfiízena.
Pfii urãování míst k odkládání je tfieba brát zfietel na místní podmínky v obci, technickou vyba-
venost v neposlední fiadû i na místní zvyklosti a návyky obyvatel. Je zcela v kompetenci obce,
zda zvolí pro odkládání odpadÛ pytle, sbûrné nádoby (popelnice, kontejnery), nebo pfiímo sbûrné
dvory. Vût‰inou je optimální kombinace uveden˘ch moÏností (napfi. na okrajích obce vyuÏít pyt-
lov˘ systém, v rekreaãních a chatov˘ch oblastech pfiistavit velkoobjemov˘ kontejner apod.).
MnoÏství a objem sbûrn˘ch nádob, vzdálenost jejich rozmístûní ani ãetnost svozu odpadÛ, ne-
jsou stanoveny Ïádn˘m právním pfiedpisem - urãení tûchto parametrÛ spadá do samostatné pÛ-
sobnosti obce.

15.4 Praktické poznatky

Pro hodnocení systémÛ sbûru smûsného KO a jeho jednotliv˘ch komodit bylo provedeno dlou-
hodobé sledování sbûru a svozu tûchto odpadÛ v rÛzn˘ch lokalitách âR (ALTMANN, 2006).
Jednotlivá mûfiení mûla za cíl vyhodnotit KO napfiíklad z pohledu produkce odpadÛ v ãasové
fiadû, stlaãitelnosti odpadÛ ve sbûrov˘ch nádobách, jejich tvaru po stlaãení apod. V̆ sledné hod-
noty slouÏí pro návrh poãtu a objemu nádob, intervalÛ svozu jednotliv˘ch komodit a dal‰ích pa-
rametrÛ, které jsou nutné pro nastavení systému sbûru a svozu komunálního odpadu
z jednotliv˘ch obcí.
Situaci v âR lze struãnû shrnout do následujících poznatkÛ:

• svoz odpadÛ je zaji‰Èován pfieváÏnû smluvními svozov˘mi firmami;
• vedení evidence odpadÛ není vÏdy pfiesné;
• obce nemají k dispozici váÏní lístky z koncového zafiízení na odstranûní odpadÛ;
• produkce odpadÛ se ãasto rozpoãítává pro více obcí, bez ohledu na to, zda tam odpad

vznikl;
• nejlep‰í spolupráce je vût‰inou v obcích a ve svozov˘ch firmách, které jsou zapojeny do re-

gionálních projektÛ.

15.4.1 Smûsn˘ komunální odpad

Pfii pravidelném svozu smûsného komunálního odpadu (1x t˘dnû, pfiípadnû 1x za 14 dní) se opa-
kovanû potvrzují urãité skuteãnosti. V prÛbûhu nûkolika let jiÏ nedochází k v˘raznému zvy‰o-
vání produkce smûsného KO; stav je prakticky rovnováÏn˘, v nûkter˘ch lokalitách dochází
i k mírnému poklesu vyprodukovaného mnoÏství.
Rozdíl mezi obcemi mûstského typu a venkovskou zástavbou je v nevyrovnan˘ch hodnotách
mnoÏství, které je pfii jednotliv˘ch svozech odváÏeno (graf 10 a 11).
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Graf 10, zdroj: ALTMANN, 2006: Roãní produkce smûsného KO svezeného v mûstské zástavbû.

Graf 11, zdroj: ALTMANN, 2006: Roãní produkce smûsného KO svezeného ve venkovské zá-
stavbû.

15.4.2 Separované sloÏky komunálního odpadu

V̆ voj separovaného sbûru jednotliv˘ch sloÏek KO má stále stoupající tendenci. Zatímco v roce
2002 bylo prÛmûrnû sebráno celkem 24,4 kg tfiídûného odpadu na obyvatele a rok, v roce 2007
ãinila jiÏ tato hodnota pfiibliÏnû 43 kg. Rozdílná mnoÏství separovan˘ch odpadÛ jsou ale vyka-
zována v závislosti na velikosti obce (viz graf 12). Nejmen‰í mnoÏství separované komodity
papír (v grafu modfie) se vyskytuje v mal˘ch obcích, s poãtem obyvatel v obci pak postupnû na-
rÛstá. Naopak sklo (znázornûno zelenû) a plast (Ïlutû) mají nejvy‰‰í hodnotu sbírané komodity
na jednoho obyvatele v nejmen‰ích obcích; s velikostí obce tato hodnota mírnû klesá.Ke zmûnû
popsaného trendu u uveden˘ch komodit dochází aÏ u obcí o velikosti 50-100 tisíc obyvatel.
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ZároveÀ je dÛleÏité, zda se v obci uplatÀuje vytápûní bytÛ na pevná paliva (zde hrozí riziko, Ïe
podstatná ãást odpadu bude nesprávnû likvidována spalováním, nebo zda je lokalita plnû ply-
nofikovaná, pfiípadnû je zásobována teplem z jin˘ch zdrojÛ. V závislosti na tomto faktoru se v˘-
raznû li‰í sebrané mnoÏství papíru a lepenky i plastÛ.

Graf 12, zdroj: EKO-KOM, 2005: V̆ tûÏnost separovaného sbûru dle komodity a velikosti obce
v roce 2004.

Na mnoÏství sebran˘ch separovan˘ch odpadÛ má vliv i roãní období. Z provedené anal˘zy
(ALTMANN, 2006) vypl˘vá, Ïe obyvatelé obecnû sbírají tfiídûné odpady nejménû v prvním
ãtvrtletí. Je to zfiejmû zapfiíãinûno ‰patn˘mi povûtrnostními podmínkami, kdy se nikomu „nechce
z bytu“. Dal‰í pfiíãinou mÛÏe b˘t neekologické spalování nûkter˘ch druhÛ odpadÛ v lokálních
kotelnách (zejména u rodinn˘ch domÛ). Naopak nejvíce tfiídûn˘ch odpadÛ sbírají obãané ve tfie-
tím ãtvrtletí.

15.5 Ekonomika separovaného sbûru

Z hlediska ekonomiky systému sbûru a svozu KO má nezanedbateln˘ vliv zpÛsob ukládání od-
padÛ do sbûrn˘ch nádob. Jedná se zejména o stlaãování plastov˘ch lahví i ostatních obalÛ. Z ex-
perimentÛ (ALTMANN, 2006) vypl˘vá, Ïe stlaãování plastov˘ch lahví (rukou, resp. nohou) je
pfii bûÏn˘ch provozních podmínkách sbûru plastov˘ch obalÛ (lahví) srovnatelné se stlaãováním
pomocí lisu. Lahve jsou stlaãovány (v závislosti na jejich objemu) na hodnoty cca 14–21 % pÛ-
vodní velikosti. Pfiesto je v‰ak zaplnûnost nádoby po stlaãování lisem v˘raznû vy‰‰í (pomûr
4,06:1), neÏ po stlaãení nohou (1,44:1). Z tûchto v˘sledkÛ lze odvodit, Ïe objemová hmotnost
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volnû sebran˘ch plastov˘ch lahví se pohybuje na hodnotû cca 16 kg na 1m3, kdeÏto pfii stlaãení
pomocí ruãního lisu lze jiÏ do 1m3 uloÏit cca 66 kg odpadu.
Na v˘slednou ekonomiku sbûru mohou mít vliv i rÛzné akce na sbûr víãek, neboÈ neumoÏní dÛ-
slednûj‰í zmen‰ení odhazovan˘ch plastov˘ch lahví.
Pro sbûr jednotliv˘ch komodit KO je nutné znát potfiebn˘ objem nádob na rok, pfiípadnû objem
nádob pfiipadající na 1 odvoz apod. Z grafu ã. 13 je patrné, Ïe na celkov˘ objem mají jedno-
znaãn˘ vliv rÛzné typy zástaveb (coÏ souvisí s tím, jak obyvatelé vytápûjí své byty).
Graf ã. 13 znázorÀuje rozdíl v hodnotû daného objemu nádob pro jednotlivé komodity - vÏdy
v pomûrném zastoupení obou zástaveb (C a P, kde zástavba typu C je charakteristická vytápû-
ním bytÛ dálkov˘m teplem, plynem, elektfiinou a pod., zatímco obyvatelé zástavby typu P mají
lokální zdroje tepla na tuhá paliva -uhlí, koks, dfievo apod.).

Graf 13, zdroj: ALTMANN, 2006: Zmûna objemu jednotliv˘ch sloÏek KO v závislosti na za-
stoupení obyvatel v jednotliv˘ch zástavbách.

Poãet nádob pro konkrétní komoditu pak vychází z kompromisu mezi tûmito parametry:
• interval svozu (ãetnost odváÏení odpadu);
• objem pfiistaven˘ch nádob;
• poãet nádob pro jednotlivé komodity, kter˘ je dán typem zástavby, hustotou obyvatel a do-

ná‰kovou vzdáleností na jednotlivá stanovi‰tû.
Jako priorita se ve vût‰inû pfiípadÛ volí ãetnost a pravidelnost svozu, která je dána smlouvami
mezi obcí a svozov˘mi firmami.
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16. UdrÏiteln˘ rozvoj, jeho ohroÏení a kvalita Ïivota

PhDr. Ivan Rynda
Fakulta humanitních studií UK

Centrum pro otázky Ïivotního prostfiedí UK
ivan.rynda@czp.cuni.cz

Trvale udrÏiteln˘ rozvoj b˘vá - alespoÀ v neideologick˘ch vûcn˘ch kontextech a na stránkách
odborn˘ch periodik - analyzován, vykládán a pfiedev‰ím uznáván, vût‰inou uÏ s implicitní sa-
mozfiejmostí, jako jediná komplexní a propracovaná strategie na místní, regionální i planetární
úrovni pro toto století. Není proto úkolem této kapitoly jej detailnû vysvûtlovat nebo obhajovat.
Smyslem je spí‰e pfiinést pfiehled nejzávaÏnûj‰ích nedorozumûní nebo vûdom˘ch dezinter-
pretací, které se tohoto konceptu t˘kají. Nûkteré nevyÏadují hlub‰í anal˘zy a domnívám se, Ïe
k jejich uchopení postaãí rozmûr nûkolika odstavcÛ, jiné si naopak vyÏádají dlouhodobé rozbory
následované fiízen˘mi snahami o nápravu nebo o vytvofiení podmínek k tomu, aby k nápravû
do‰lo samovolnû. Klíãov˘m pojmem v tomto ohledu je kvalita Ïivota, jeden z pilífiÛ udrÏitel-
ného rozvoje, kter˘ je nejhÛfie definován a jemuÏ bych se rád vûnoval v mnohem rozsáhlej‰í
práci.
Slabiny a ohroÏení (nûkdy vnitfiní, nûkdy vnûj‰í, ãasto obojí zároveÀ) lze podle mého názoru
rozli‰it v následujícím desateru:

1. chybná definice udrÏitelného rozvoje;
2. neporozumûní;
3. harmonie a povûra harmonizace;
4. eroze;
5. formalismus;
6. absence hierarchie;
7. neupfiímnost;
8. zneuÏívání;
9. komplexnost;

10. strach.

16.1 Chybná definice

Je moÏná udivující mluvit o chybné definici v situaci, kdy je v literatufie moÏné najít desítky
rÛzn˘ch definiãních pfiiblíÏení trvalé udrÏitelnosti. Definiãní nedostatky v‰ak spatfiuji jiÏ v nej-
známûj‰í a nejcitovanûj‰í definici komise G. H. Brundtlandové:

• Anglicky (BRUNDTLAND, 1987: 43): "Sustainable development is development that
meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to
meet their own needs. It contains within it two key concepts:

• i) the concept of ,needs@, in particular the essential needs of the world@s poor, to
which overriding priority should be given; and

• ii) the idea of limitations imposed by the state of technology and social organization
on the environment@s ability to meet present and future needs." 
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• âesky (BRUNDTLANDOVÁ, 1991: 47): „Trvale udrÏiteln˘ rozvoj je takov˘ zpÛsob roz-
voje, kter˘ uspokojuje potfieby pfiítomnosti, aniÏ by oslaboval moÏnosti budoucích gene-
rací naplÀovat jejich vlastní potfieby.“ Zahrnuje dva klíãové pojmy:

• i) pojem „potfieb“, rozumí se zejména potfieb lidské spoleãnosti, potfieb svûtové chu-
diny, které by mûly mít nejvy‰‰í prioritu; a

• ii) pojem omezen˘ch moÏností pÛsobit na schopnost prostfiedí uspokojovat souãasné
i budoucí potfieby, zejména moÏností dan˘ch stavem vûdy, techniky a sociální organi-
zace." (Pozn. zv˘raznûné ãásti - Ivan Rynda).

Za první dezinterpretaci editorka nemÛÏe: málokdo totiÏ cituje ony „dva klíãové pojmy“, a tak
se pojem odpovûdnosti zuÏuje pouze na odpovûdnost mezigeneraãní, odpovûdnost v ãase. Ta
v‰ak není jen odpovûdností k budoucnosti, k lidem dosud nenarozen˘m, jaksi diachronnû, ale
stejnou mûrou je odpovûdností synchronní, okamÏitou, v souãasnosti, k lidem, ktefií spolu s námi
ob˘vají spoleãnou planetu právû teì, a je tedy i odpovûdností v prostoru. Velmi struãnû ji for-
muluje zásada ã. 7 Deklarace konference o Ïivotním prostfiedí a rozvoji (UNCED, Rio de Jane-
iro, 6.–14. ãervna 1992, viz MOLDAN, 1993), kdyÏ uvádí spoleãnou (sdílenou), ale
diferencovanou odpovûdnost, jeÏ je právû i odpovûdností k (nezavinûné) chudobû, odpovûd-
ností nejen na vlastním dvorku, ale odpovûdností globální.
Druhá dezinterpretace je zavinûna tím, Ïe klíãov˘ pojem „pfiíroda“ je ukryt do jediného slova,
které je navíc voleno nevhodnû. Podiv nebo dokonce zklamání nad tím, Ïe v definici absentuje
pfiíroda nebo Ïivotní prostfiedí, je samozfiejmû oprávnûn˘. Ve skuteãnosti definice pfiírodu jako
onu prvotní podmínku (pfiedpoklad, kter˘ nám uspokojení na‰ich potfieb umoÏÀuje) obsahuje, aã
pouze právû jen v jediném slovû. Tím slovem je „ability“, v ãeském pfiekladu „moÏnost“, nebo
i „moÏnosti“. Pfieklad slova „ability“ jako „moÏnost“ v‰ak anglicko-ãeské slovníky neobsahují
(ãesko-anglické obrácen˘ pfieklad v˘jimeãnû ano, jako poslední variantu – elektronick˘ slovník
Lingea). DÛraz na schopnost budoucích generací by vedl - a také ãasto vede - k rezignaci na pfií-
rodu a Ïivotní prostfiedí a mÛÏe naopak svádût k domnûnce, Ïe ãlovûk se smí vyvíjet zdánlivû
neomezován v dÛvûfie v nekoneãné moÏnosti svého dÛmyslu, ve své vlastní schopnosti (proto
náleÏí podûkování pfiekladateli Pavlu Korãákovi za pfieklad jazykovû posunut˘, v˘znamovû v‰ak
pfiesn˘). Pfiíroda naopak (aniÏ bych chtûl diskutovat teorii Gaia a jiné v podstatû animistické
koncepty) schopnosti v pravém slova smyslu nemá – av‰ak dává nám moÏnost. Je na nás, aby-
chom jí vyuÏili co nejlépe a zároveÀ udrÏitelnû.
Definice Brundtlandové je sv˘m zpÛsobem geniální dÛrazem na esenciální etickou rovinu v ma-
ximální struãnosti a ãistotû. BohuÏel za to platí vysokou cenu: nedot˘ká se fiady vûcí, které jsou
od strategie udrÏitelnosti neoddûlitelné. Proto jsem se pokusil o vyjádfiení, které jistû onu eleganci
v obou dále uvádûn˘ch variantách postrádá, ale obsahuje (snad) v‰e zásadní.
„Trvale udrÏiteln˘ rozvoj je komplexní soubor strategií, které umoÏÀují pomocí ekonomick˘ch
prostfiedkÛ a technologií uspokojovat lidské potfieby, materiální, kulturní i duchovní, pfii plném
respektování environmentálních limitÛ; aby to bylo v globálním mûfiítku souãasného svûta
moÏné, je nutné redefinovat na lokální, regionální i globální úrovni jejich sociálnû-politické in-
stituce a procesy.“
„Trvale udrÏiteln˘ rozvoj je komplexní soubor strategií, které umoÏÀují pomocí ekonomick˘ch
prostfiedkÛ a technologií uspokojovat lidské potfieby, materiální, kulturní i duchovní, pfii plném
respektování environmentálních limitÛ; v globalizovaném svûtû za souãasné kultivace sociál-
ního kapitálu prostfiednictvím redefinice sociálnû-politick˘ch institucí a procesÛ na lokální, re-
gionální i globální úrovni.“
Cílem byla jednak (pochopitelnû relativní) úplnost, jednak „samonosnost“ definice. Budu-li ji
tedy vykládat, pak vÏdy jen ãásteãnû v kontextu dal‰ích devíti bodÛ.
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16.2 Neporozumûní

UdrÏiteln˘ rozvoj je tradiãnû vykládán jako strategické propojení tfií pilífiÛ: ekonomického (hos-
podáfiského), environmentálního („ekologického“) a sociálního. Zatímco o prv˘ch dvou není
pochyb, sociální pilífi nebo rovina smû‰uje - ke ‰kodû vûci - pfiíli‰ mnoho ãásteãnû souvisejí-
cích, nicménû pfiesto zásadnû odli‰n˘ch oblastí. Sociální rovina je oproti druh˘m dvûma vnitfinû
strukturovanûj‰í, a tak se právû na ní v nejvût‰í mífie odehrává star˘ zásadní stfiet mezi jednot-
livcem a spoleãenstvím, obãanem a státem, svobodou a nutností, právem a povinností, abych
uvedl jen hlavní z celé fiady moÏn˘ch dvojic. Je proto úãelné oddûlit metodicky jiÏ na samém
poãátku rovinu jednotlivce a rovinu spoleãnosti. Právû zásady udrÏitelného rozvoje jsou totiÏ
(paradoxnû) schopné zjednat mezi nimi soulad jednak sdílen˘m respektem k environmentálním
limitÛm, jednak prostfiednictvím trÏnû plnû kompatibilních nástrojÛ ochrany Ïivotního prostfiedí
a pfiírody.
Nejhlub‰í neporozumûní se nicménû t˘ká lidského pilífie. Kvalita (lidského) Ïivota, s níÏ ope-
ruje jiÏ Na‰e spoleãná budoucnost (BRUNDTLAND, 1987) a jeÏ se stává jedním z ústfiedních
pojmÛ Deklarace z Ria de Janeiro a Agendy 2112, zaãíná b˘t poslední dobou takfika inflaãním ter-
mínem (coÏ není nutnû ‰patnû) a stává se zbraní (coÏ je samozfiejmû zásadnû ‰patnû). Na rovinû
spoleãensko-politické tímto pojmem ‰ermují jednak levicoví ideologové, ktefií ve jménu kvality
Ïivota a sociálních jistot odmítají fiadu funkãních trÏních principÛ a mechanismÛ, jednak - pfie-
kvapivûji - ideologové zprava, ktefií prosazují tzv. standardní zastupitelskou demokracii zaloÏe-
nou na dichotomii voliãe a politika. První vládne jedin˘m mandátem (volit), kter˘ jej v‰ech
ostatních podílÛ na spoleãensk˘ch procesech zbavuje, zatímco druhému jedin˘ mandát (b˘t zvo-
len) nejenÏe podíl na spoleãenském posuzování a rozhodování hypertrofuje, ale nûkdy jej do-
konce i nadfiazuje nad ostatní v rozhodování o sobû sam˘ch (platy a imunita poslancÛ). Ani
jedna skupina nevnímá fakt, Ïe nejv˘znamnûj‰ím rysem poslední tfietiny 20. století a souãasnû
obohacením a modifikací struktury vûd jsou sociální (spoleãenská) hnutí (pfiesnûji: podle Wal-
lersteina existují dva nové zdroje inspirace sociologie: nová orientace v pfiírodních vûdách, zdÛ-
razÀující komplexnost v‰ech jevÛ a procesÛ, a inspirace z novû se profilujících kulturálních
studií (WALLERSTEIN, 1998: 13).
Neporozumûní je pak celá fiada. KaÏdé z nich by si vyÏádalo samostatnou studii a „dÛkazní fií-
zení“; zde uvádím jen struãnû komentovan˘ v˘ãet tûch nejãastûj‰ích.
Kvalita lidského Ïivota je subjektivní kategorií. Sociologie, lékafiství a fiada dal‰ích oborÛ se jí
v posledních letech stále systematiãtûji zab˘vají, ve velké vût‰inû se v‰ak shodnou na tom, Ïe
rozhodující je reflexe sebe sama; pocit kvality mÛÏe mít poustevnick˘ asketa oproti poÏivaãní-
kovi, relativnû slu‰nû situovan˘ Ind (na indické pomûry) oproti relativnû chudému âechovi,
dobrovolnû skromn˘ nebo dokonce dobrovolnû chud˘ ãlovûk oproti pfiíslu‰níku nejvy‰‰í da-
Àové kategorie. Na tom nic nemûní legitimní pokusy stanovit nûkteré „objektivní“ nebo obec-
nûj‰í ukazatele, nebo na druhé stranû nalézt „objektivní“ mûfiítko subjektivní spokojenosti.
Rozpoznání a uznání problému jako podmínky fie‰ení je pak samozfiejmû záleÏitostí „objektivní“
ve smyslu spoleãenském, tedy ve smyslu obecnûj‰í spoleãenské shody reflektované pfiedev‰ím
decizní (politickou a ekonomickou) sférou, jejímÏ úkolem je hledání a uplatnûní nástrojÛ fie‰ení.
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16.3 Harmonie a povûra harmonizace

Mnohé definice udrÏitelného rozvoje i drtivá vût‰ina jeho vykladaãÛ zdÛrazÀují - jak uÏ bylo zmí-
nûno, nedostateãnû - jeho tfii pilífie (roviny, oblasti). DÛvody rozli‰ení individuálního lidského
rozmûru od „sociálního“ (v rÛzn˘ch tematizacích – filosofické, sociologické, politické, morální
aj.) prolínají cel˘m tímto textem. Definice i vykladaãi v‰ak operují neménû ãasto i harmonií tfií
pilífiÛ. Pokusím se ukázat, Ïe tato - byÈ jistû dobfie mínûná - interpretace je mylná a v praxi do-
konce i ‰kodlivá.
Zásada ã. 1 Politické deklarace z Ria de Janeiro praví: „Lidské bytosti stojí v ohnisku zájmu o tr-
vale udrÏiteln˘ rozvoj. Mají právo na zdrav˘ a produktivní Ïivot, kter˘ je v souladu s pfiírodou.“
(MOLDAN, 1993: 11). Anglicky: "Human beings are at the centre of concerns for sustainable
development. They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature." (viz we-
bov˘ odkaz na konci kapitoly). I tentokrát je tfieba pochválit pfiekladatele (zde Ale‰e Lisu a Jana
Káru), ktefií nepouÏili moÏn˘ v˘klad harmonie, n˘brÏ soulad; nicménû slovník by pfiipustil
i slovo vûcnû je‰tû pfiiléhavûj‰í, totiÏ fiád. Zásada totiÏ fiíká dvû dÛleÏité vûci. UdrÏiteln˘ rozvoj
není a nechce b˘t ochranou pfiírody a Ïivotního prostfiedí, neusiluje o idylickou harmonii. V oh-
nisku jeho zájmu stojí jednoznaãnû a explicitnû ãlovûk; jde tedy o pfiístup antropocentrick˘, ale
pfiesnûji: pfiiznanû antropocentrick˘. V lidsk˘ch dûjinách ‰lo ve skuteãnosti vÏdy o rozvoj, ni-
koli v‰ak kvantity, ale kvality, totiÏ právû kvality Ïivota. A jejím základem je vÏdy potlaãování
toho ‰patného, co do nás bylo pfii zrození vloÏeno, a rozvoj v‰eho dobrého – protoÏe schopnost
rozpoznat dobro je nám jako lidem dána a úkol, jenÏ z ní vypl˘vá, je konstitutivním znakem
lidství v individuálním lidském pfiíbûhu kaÏdého z nás. A to je zdánlivû slab‰í pozice, ale ve
skuteãnosti podstatnû silnûj‰í neÏ ta, jeÏ usiluje o neexistující a nemoÏnou harmonii, v jejímÏ
jménu je pak moÏné usilovat tfieba i o bezbfieh˘ kvantitativní rÛst ekonomiky. Proto není eko-
nomika a její rÛst (a ekonomická rovina) cílem, ale „pouze“ nezbytn˘m a velmi siln˘m pro-
stfiedkem udrÏitelného rozvoje. Rozvoj kvality lidského Ïivota je (pfiiznan˘m) cílem, dobré lidské
spoleãenství je prostfiedkem i cílem samo o sobû a pfiíroda jednoznaãnû limitem, nûãím, o ãem
je moÏno vést diskusi na odborné rovinû, ale co je naprosto nezbytné v posledku respektovat -
jak proto, Ïe statky a sluÏby, jeÏ nám poskytuje, jsou absolutnû nenahraditelné, tak i pro její
vlastní vnitfiní hodnotu, která je dobrá – coÏ umíme rozpoznat. Proto nejde o harmonii, n˘brÏ
fiád pfiírody i mravnosti, které musíme ctít pfii uÏívání hospodáfisk˘ch nástrojÛ jako prostfiedku
k lidsk˘m a spoleãensk˘m cílÛm. Takov˘ pfiístup v‰ak uÏ také není antropocentrick˘, ale je
moÏné jej nazvat ekocentrick˘m.

16.4 Eroze

To skuteãnû zásadní jsem se pokusil vyloÏit v prvních tfiech bodech; dal‰í tedy jiÏ struãnûji.
Erozivní procesy, které se t˘kají strategie udrÏitelného rozvoje, by bylo moÏné rozdûlit i na zá-
mûrné a bezdûãné – taková klasifikace uÏ do ãlánku nepatfií. Je v‰ak moÏné rozli‰it je na sofis-
tikované –„plíÏivé“, a prosté (naivní).
Za plíÏiv˘ pokus vnést do definice trvale udrÏitelného rozvoje pocit, Ïe mÛÏe jít o blahobyt
a komfort, lze oznaãit následující definici.
„Sustainable development means the improvement of the standard of living and welfare of the
relevant populations within the limits of the capacity of the ecosystems by maintaining natural
assets and their biological diverzity for the benefit of present and future generations.“ (Nafiízení
ES a Evropského parlamentu a Rady ã. 2493/2000 – viz Literatura).
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âesky: „UdrÏiteln˘ rozvoj znamená zlep‰ování Ïivotní úrovnû a blaha, prosperity a prospûchu
(blahobytu) lidí v mezích kapacity ekosystémÛ pfii zachování pfiírodních hodnot a biologické
rozmanitosti ku prospûchu souãasn˘ch a pfií‰tích generací.“
Na úrovni Evropské unie zaráÏí neporozumûní hned nûkolika vûcem najednou. Jednak principu
spoleãné (sdílené), ale diferencované odpovûdnosti (Zásada ã. 7 Deklarace z Ria), ale zejména
zdÛraznûní blahobytu a dokonce prosperity je skuteãnû v pfiímém protikladu se strategií udrÏi-
telného rozvoje, jak ji usiluji vyloÏit. Mnohem vhodnûj‰ím a dfiíve uÏívan˘m pojmem (slovem)
by byl v˘raz well-being, jenÏ je pfieloÏiteln˘ rovnûÏ jako blaho ãi prosperita, ale pfiedev‰ím jako
pocit zdraví nebo (du‰evní) pohoda. Toto slovo nejenÏe odkazuje ke kvalitû Ïivota, ale je pfiesnû
v tomto v˘kladu i pouÏito napfi. v intenci i názvu zásadního vûdeckého v˘zkumu Ecosystems and
Human Well-being: Synthesis. (Ecosystems and Human Well-Being. Washington: Island Press,
2003.)
(Spí‰e na okraj a jako pfiíslib jiné studie moÏno uvést, Ïe o respektu k jin˘m kulturám a nepro-
sazování euroamerického pohledu na realitu ve skuteãnû diferencovaném pfiístupu by svûdãilo,
kdyby byla napfi. uvedena nejen biologická, ale také kulturní rozmanitost).
O erozi prosté lze hovofiit napfi. tehdy, kdy ministr prÛmyslu a obchodu Milan Urban (v dobré
vífie) usiluje o „Trvale udrÏiteln˘ rozvoj energetiky (!)“, aniÏ by pochopil právû to, Ïe cílem je
uspokojení lidsk˘ch potfieb, pokud moÏno za souãasného útlumu spotfieby energie. (URBAN,
2002–2005).

16.5 Formalismus

RovnûÏ formalismus je ve spoleãnosti nejménû dvojí. Na jedné stranû je to absolutní nevíra v ce-
lospoleãenskou diskusi o udrÏitelném rozvoji a její uÏiteãnost nejen ze stran vyznavaãÛ neoli-
berálního ekonomického paradigmatu (jimÏ je kaÏd˘ „ekolog“ – zde v profánním slova smyslu
– a priori podezfiel˘), ale i ze strany nûkter˘ch odborníkÛ a politikÛ, ktefií o implementaci udr-
Ïitelného rozvoje serióznû usilují. Z druhé strany se urãit˘ nezájem a nevíra v upfiímnost ze stran
odborné a obãanské vefiejnosti v˘raznû projevily na relativnû velmi malé úãasti nevládních or-
ganizací ve spoleãenské diskusi pfii projednávání Strategie udrÏitelného rozvoje âeské republiky
– dále jen SUR – (SUR 2005) na Fóru pro udrÏiteln˘ rozvoj. Participativní spoleãenské procesy
pfii vytváfiení a zpfiesÀování jednotliv˘ch státních, krajsk˘ch, ale i místních strategií (Místní
Agenda 21), nezbytné pro ztotoÏnûní se strategií a její úspû‰nou implementaci, se tak vinou
v‰ech zúãastnûn˘ch vût‰inou odehrávají jen formálnû.

16.6 Absence hierarchie

Autofii SUR podle mého názoru na pfiíslu‰ném místû správnû vymezili velmi mal˘ poãet prio-
rit: „Základními v˘chodisky jsou jednak zachování demokratického politického systému zastu-
pitelského typu a ekonomického systému na bázi trÏní ekonomiky, jednak antropocentrick˘
pfiístup, kter˘ se opírá o pfiesvûdãení, Ïe postavení ãlovûka v rámci pfiírody je z mnoha dÛvodÛ
v˘jimeãné. Strategie se opírá o soubor principÛ, z nichÏ nejv˘znamnûj‰í je princip úcty k lidskému
Ïivotu (etick˘ princip), k pfiírodû a k civilizaãním a kulturním hodnotám.“ (SUR 2005: 37). V sa-
motném textu v‰ak ve skuteãnosti nalezneme velké a pfiedev‰ím v ãase, prostoru a v dÛleÏitosti
neutfiídûné mnoÏství „priorit“; rovnûÏ seznam principÛ, kter˘ následuje po citovaném odstavci,
svûdãí (k omluvû autorÛ) mj. i o spûchu, v jakém na základû nemnoh˘ch vefiejn˘ch pfiipomínek
nûkteré principy bez ohledu na jejich v˘znam a postavení zafiadili.
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16.7 Neupfiímnost
„Neupfiímností“ zde naz˘vám pfiedev‰ím pfiístup ke svûtu ve dvou základních ohledech. Na jedné
stranû si stále odmítáme pfiipustit fakt, kter˘ dokládá jak literatura pfiírodovûdná (NÁTR, 1998;
NÁTR, 2005) tak spoleãenskovûdní: (CARLSSON a RAMPHAL, 1995) nejsme ochotni si sku-
teãnû pfiiznat, Ïe nikoli v zájmu udrÏitelného rozvoje, ale v zájmu dÛstojného Ïivota pro v‰echny
se bohat˘ geopolitick˘ Sever bude muset uskrovnit.
Ve zcela jiné poloze je tfieba zab˘vat se faktem, Ïe ve zmûnûné situaci, kdy jsme v jistém smyslu
v‰ichni obãany i bliÏními v jednom globálním svûtû, musíme radikálnû – tedy od kofiene –pfie-
hodnotit svou vzájemnou odpovûdnost. Nejtrpãím zji‰tûním Svûtového summitu o udrÏitelném
rozvoji v jihoafrickém Johannesburgu (2002) tak není napfi. impotence v fie‰ení energetick˘ch po-
tíÏí, ale neschopnost dohody na nejmen‰ím mezikulturním jmenovateli v podobû sdílen˘ch lid-
sk˘ch práv a základních svobod, které si kaÏdá kultura, civilizace nebo víra vykládá jinak.
Odpovûdnost vÛãi ohroÏen˘m jednotlivcÛm pfies hranice státÛ tak nemÛÏe neb˘t zneuÏitelná
a zakládá globální ohroÏení nejen v oblasti Ïivotního prostfiedí, ale i v oblasti bezpeãnostní.

16.8 ZneuÏívání

Z ãetn˘ch zásad a principÛ udrÏitelného rozvoje zmíním jen pfiíkladmo dvû z nejdÛleÏitûj‰ích
zneuÏití. Typické jsou dezinterpretace principu pfiedbûÏné opatrnosti obûma (rÛzn˘mi) stranami
ve sporu, kdy jedna dokazuje, Ïe v jeho jménu je nezbytné konat, zatímco druhá pod t˘mÏ pra-
porem pfiikazuje neãinnost, pfiiãemÏ ne vÏdy tvofií první stranu napfiíklad ekonomové nebo pod-
nikatelé a druhou ochranáfii (viz Zásada ã. 15, MOLDAN, 1993: 14).
Zcela jinak b˘vají zneuÏívány nebo spí‰e nepochopeny principy spoluúãasti, participace. Za-
stánci kvantitativních metod chovají obãas nejen neúctu k „mûkk˘m“ kvalitativním metodám pro
jejich domnûlou „nevûdeckost“, ale nûkdy dokonce podléhají dojmu, Ïe ve chvíli ukonãení (pro-
fesnû tfieba i bezchybnû provedeného) dotazníkového v˘zkumu bezpeãnû vûdí, co spoleãnost
chce a potfiebuje (a nûkdy jsou i odhodláni pomoci decizní sféfie s realizací „pfies hlavy“ sv˘ch
respondentÛ). Trvale udrÏiteln˘ rozvoj je ov‰em natolik komplexní, Ïe bez aktivní, rozumûjící,
srozumûné a trvalé spoluúãasti je nemoÏné jej realizovat.

16.9 Komplexnost

(Nejen) z poslednû uvedeného vypl˘vá, Ïe udrÏiteln˘ rozvoj má smysl pouze jako celek, jako
velmi komplexní, celostní a pfiitom jednotná strategie. V‰echny „trvale udrÏitelné“ resortní po-
litiky se tak smûjí samy naz˘vat a mají smysl pouze tehdy, jestliÏe „udrÏitelnost“ chápou jejich
autofii celostnû a udrÏitelnost vlastní oblasti pouze vztaÏenou k systému jako celku.

16.10  Strach

Základní – a ve své komplexnosti nepfiekonan˘ – dokument udrÏitelného rozvoje, Agenda 21,
rozli‰uje devût tzv. hlavních, dÛleÏit˘ch, nepominuteln˘ch skupin („major groups“), poãínaje
Ïenami, pfies dûti a mládeÏ aÏ po rolníky. Pfii detailnûj‰í stratifikaci bychom jich mohli rozli‰it
dvacet i víc. Bariéra pfii uskuteãÀování strategie udrÏitelného rozvoje je v‰ak v podstatû u v‰ech
spoleãná: je jí strach. UdrÏiteln˘ rozvoj je pfiíli‰ sloÏit˘ na to, aby bylo snadné jej pochopit,
a proto se ochranáfii pfiírody a krajiny obávají, Ïe jsou limity ochrany pfiíli‰ mûkké, zatímco eko-
nomové je pokládají za nepfiípustnû tvrdé, „pravicoví“ ideologové oznaãují udrÏiteln˘ rozvoj za
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autoritáfiskou (v lep‰ím pfiípadû) ideologii, zatímco „levicoví“ ochránci Ïivotního prostfiedí pod-
ceÀují skuteãnou efektivitu hodnotovû a právnû správnû zarámovaného trhu a dokonce i odbor-
níci z fiad sociologÛ nebo politologÛ nûkdy mylnû pokládají udrÏiteln˘ rozvoj za
„environmentální pilífi“ jeho samotného, udrÏitelného rozvoje, aby neztratili právo na v˘klad
pilífie sociálního nebo ekonomického. Jen systematické vzdûlávání, v˘chova a osvûta pro
v‰echny vûkové, profesní i vzdûlanostní kategorie umoÏní tuto bariéru odstranit. Proto se mi
zdá b˘t nezbytné pokusit se uvaÏovat zpÛsobem, kter˘ nekotví hluboko v jedné vûdní disciplínû,
ale usiluje o to, co Ulrich Beck pfiiléhavû nazval „specializací na souvislosti“ (BECK, 2004:
296).
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17. Trvale udrÏiteln˘ rozvoj a vzdûlávání

PhDr. Ivan Rynda
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Trvale udrÏiteln˘ rozvoj náleÏí k pojmÛm jiÏ obecnû znám˘m (nejen evironmentalistické obci)
a stále ãastûji citovan˘m a pouÏívan˘m i ve ‰kolství a v souvislosti s obecn˘m vzdûláním a osvû-
tou. Pfiesto je jeho v˘klad velmi rozmanit˘ i u jeho zapfiisáhl˘ch vyznavaãÛ a zpravidla poplatn˘
jejich hodnotové a svûtonázorové orientaci. Proto je zfiejmû úãelné pokusit se o jak˘si struãn˘
obecn˘ v˘klad, kter˘ by se nepokou‰el o vyhrocení názorov˘ch protikladÛ, ale spí‰e jen o sys-
tematické pfiedestfiení plné ‰ífie trvalé udrÏitelnosti tak, aby mohla b˘t vysvûtlována a prosazo-
vána ve v‰ech oblastech spoleãnosti poãínaje vefiejnou správou.
Pomineme-li nûkteré ãasto katastroficky ladûné sociální vize (malthusianismus) nebo nepfiíli‰
ãastá zamy‰lení pfiírodovûdcÛ nebo lesníkÛ, historicky se pochybnosti o udrÏitelnosti rÛstu v pfií-
rodû a spoleãnosti, obecnûji v uzavfien˘ch systémech vÛbec, objevily nûkdy po vytãení potfieby
ekologie jako vûdní disciplíny Ernstem Haeckelem (v ‰edesát˘ch letech 19. století), dále po
jejím plném uznání jako samostatného odvûtví biologie (na bruselské konferenci botanikÛ v roce
1910) a stále ãastûji po definování ekosystému Tansleym (ve tfiicát˘ch letech minulého století.
Je pomûrnû málo známé a stále je‰tû pfiekvapivé, Ïe obavu o trvalou udrÏitelnost rÛstu (v daném
pfiípadû rÛstu spoleãenského produktu) vyjádfiili relativnû velmi brzy, jiÏ v roce 1960, ekonomové
a politikové, a to v zakládající listinû Organizace pro hospodáfiskou spolupráci a rozvoj. I nej-
v˘znamnûj‰í svûtová organizace ochrany pfiírody, Mezinárodní svaz ochrany pfiírody a pfiírod-
ních zdrojÛ, definuje pfiedmût své ãinnosti s pfiihlédnutím k fenoménu udrÏitelnosti: „Ochrana
je takov˘ zpÛsob managementu, (obsahující inspekci, v˘zkum, záchranu, vyuÏívání) ovzdu‰í,
vody, pÛdy, minerálních zdrojÛ a Ïiv˘ch systémÛ vãetnû ãlovûka, aby byla dosaÏena nejvy‰‰í udr-
Ïitelná kvalita Ïivota.“ V souvislosti s dramatick˘m rÛstem zneãi‰tûní v‰ech sloÏek Ïivotního
prostfiedí v ‰edesát˘ch letech se zaãínají problémem zab˘vat skuteãnû systémovû – celkovostnû
– i v˘znamné vûdeckov˘zkumné organizace, a docházejí tak k závûru, jenÏ se dnes mÛÏe jevit
jako banální, kter˘ se v‰ak do obecného povûdomí prosazoval jen ztûÏka a postupnû: Ïe v uza-
vfieném systému koneãn˘ch zdrojÛ není kvantitativní rÛst trvale moÏn˘.
I kdyÏ jsme pominuli plejádu pfiírodovûdné, ekonomické i populárnûvûdné literatury, je jiÏ z krát-
kého v˘ãtu zfiejmé, Ïe problematika udrÏitelnosti se objevuje ve sféfie sociální, ekonomické, pfií-
rodní a posléze zaãíná b˘t otázka po udrÏitelnosti kladena i obecnû, systémovû. Ménû
zdÛrazÀován a pochopen je pfiitom fakt zásadní dÛleÏitosti, Ïe totiÏ v globálním svûtû se právû
na‰e planeta, její pfiíroda a osídlení lidskou civilizací stává jedin˘m uzavfien˘m systémem. Lid-
stvo, nebo pfiesnûji dnes zdánlivû tak úspû‰ná civilizace euroamerického typu, v‰ak pfiitom pro-
Ïila celé své dûjiny v systémech otevfien˘ch, v neustálém dob˘vání nov˘ch kolonií, pfiírodních
zdrojÛ, úloÏi‰È a odbyti‰È; Ïila tedy jaksi na dluh prostoru, ale díky setrvaãnosti pfiírodních i spo-
leãensk˘ch procesÛ i na dluh ãasu. Nikoli nepodstatná ãást na‰í dosavadní historické zku‰enosti
je proto k nepotfiebû, na‰e dosavadní pfiírodovûdná, spoleãenskovûdní ani politická empirie není
prostû mechanicky extrapolovatelná k fie‰ení problémÛ jediné globální vesnice a na‰e dÛvûra, Ïe
ve‰keré katastrofické vize vÏdy ztroskotaly na lidském dÛmyslu ãi napfiíklad pfiirozené schop-
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nosti ekonomiky nalézt si vÏdy samoãinnû náhradu, je neopodstatnûná. Právû vûdomí tûchto
faktÛ vedlo v roce 1983 Organizaci spojen˘ch národÛ k ustavení komise vedené norskou poli-
tiãkou Gro Harlem Brundtlandovou, jeÏ se mûla pokusit nalézt cestu k dal‰ímu, trvale udrÏitel-
nému v˘voji lidstva.
V zakladatelském díle trvalé udrÏitelnosti „Na‰e spoleãná budoucnost“ (BRUNDTLANDOVÁ,
1991) pak nacházíme koncept i první definiãní pokusy trvale udrÏitelného rozvoje (sustaina-
ble development). Nejãastûji b˘vá citována vûta: „Trvale udrÏiteln˘ rozvoj je takov˘ zpÛsob
rozvoje, kter˘ uspokojuje potfieby pfiítomnosti, aniÏ by oslaboval moÏnosti budoucích gene-
rací naplÀovat jejich vlastní potfieby.“ Tato definice obsahuje pfiedev‰ím základní princip tr-
valé udrÏitelnosti, jak˘si etick˘ leitmotiv, totiÏ princip odpovûdnosti vÛãi budoucím
generacím. Jejím urãit˘m nedostatkem je v‰ak právû proto vysoká míra antropocentriãnosti,
pfiíli‰n˘ dÛraz na postavení ãlovûka jako specifického organismu ve svûtû pfiírody. Proto ji Josef
Vavrou‰ek ve své interpretaci (1994) roz‰ifiuje o „ideály humanismu a harmonie vztahÛ mezi ãlo-
vûkem a pfiírodou“ a „úctu k Ïivé i neÏivé pfiírodû“. Tato v úplné podobû ponûkud kvûtnatá de-
finice v‰ak nepatrnû trpí jinou nevyváÏeností, jeÏ v jin˘ch neÏ euroamerick˘ch kulturních
kontextech mÛÏe b˘t pociÈována tíÏivûji. Schweitzerovsk˘ ideál humanismu akcentuje opût v jiné
podobû lidskou bytost. Úctu k Ïivotu ve v‰ech jeho formách pfiidává, aniÏ by bral do úvahy, Ïe
pÛvodní pfiirozen˘ a pokorn˘ vztah ãlovûka k pfiírodû, do jejíhoÏ fiádu se cítil plnû ponofien, je
dodnes v Ïivé podobû organicky pfiítomen v fiadû v˘chodních filosofick˘ch smûrÛ i v my‰lení
ãetn˘ch pfiírodních národÛ. Definice Brundtlandové také obsahuje jen v implicitní podobû ne-
pochybnû tak podstatné motivy, jako sociální rozmûr, lidskou rozpínavost omezující charakter
pfiírody a jejích procesÛ a koneãnû institucionální rovinu fie‰ení v globálním mûfiítku.
Jakousi syntézou v‰ech pfiedchozích definiãních snah a zároveÀ pokusem o promy‰lení a nej-
struãnûj‰í shrnutí celé ‰ífie i hloubky konceptu trvalé udrÏitelnosti je proto následující definice,
jeÏ je stále ãastûji citována v ãeském prostfiedí a která se pfiedev‰ím ukazuje b˘t nesmírnû pro-
duktivní nejen ve struãném v˘kladu, ale hlavnû v podrobnûj‰ím v˘ukovém procesu environ-
mentální v˘chovy na vysok˘ch, ale i stfiedních ‰kolách. „Trvale udrÏiteln˘ rozvoj je komplexní
soubor strategií, které umoÏÀují pomocí ekonomick˘ch prostfiedkÛ a technologií uspokojovat
lidské potfieby, materiální, kulturní i duchovní, pfii plném respektování environmentálních li-
mitÛ. Aby to bylo v globálním mûfiítku souãasného svûta moÏné, je nutné novû redefinovat na
lokální, regionální i globální úrovni jejich socio-politické instituce a procesy.“
Domnívám se, Ïe uvedené dvû vûty skuteãnû v rámci moÏností dan˘ch definiãní struãností po-
kr˘vají v‰echny roviny, které jsou pro pochopení i uplatnûní trvale udrÏitelného rozvoje ne-
zbytné, totiÏ rovinu hospodáfiskou vãetnû vûdy a technologií, rovinu sociální, pfiírodní
a politicko-spoleãenskou. Odpovûdnost vÛãi budoucím, ale i souãasné generaci je zde vyjá-
dfiena nejen v ãase („environmentální limity“ pfiedstavují právû onu „moÏnost budoucích gene-
rací naplÀovat jejich vlastní potfieby“ Brundtlandové), ale i v prostoru celku globálního svûta
poãínaje místní sobûstaãností a konãe planetou a v‰emi jejími obyvateli v souãasném poãtu více
neÏ ‰est a ãtvrt miliardy. Nejde také o nic men‰ího neÏ o v˘zvu pfievzít individuální i skupi-
novou odpovûdnost za globální stav svûta v prostoru i v ãase.
âtyfistûn, v jehoÏ vrcholech ãtyfii sloÏky trvalé udrÏitelnosti stojí, zahrnuje skuteãnû ve‰ker˘
spoleãensk˘ i individuální Ïivot i pfiírodu; aby byl koncept funkãní, musí b˘t tetraedr rovno-
strann˘. Nejde tedy o prÛnik tûchto rovin, ale o to, aby spoluvytváfiely jedin˘ spoleãn˘ prostor
svûta, v nûmÏ budeme rozumnû zafiízeni.
Rovina ekonomická zahrnuje jednak pobídkové nástroje pro ty ekonomické subjekty, které se
nechtûjí pfiizpÛsobit imperativu udrÏitelnosti dobrovolnû, jednak parametry (plnû trÏnû kompa-
tibilní mechanismy), které náhle umoÏÀují zcela funkãnímu trhu se v‰emi jeho v˘hodami Ïi-
votní prostfiedí chránit a nikoli je ohroÏovat nebo po‰kozovat. Tyto nástroje tedy plní nejménû
tfii základní funkce: zaprvé pfiispívají k ochranû Ïivotního prostfiedí, pfiírody a krajiny na stranû
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v˘robce i spotfiebitele, dále vytváfiejí finanãní zdroje k jejich dal‰í sekundární sanaci a ochranû
a koneãnû vyváÏenû podporují inovaãní cyklus smûrem ke zlep‰ení nejen environmentální ‰e-
trnosti, ale i ke zlep‰ení uÏitné hodnoty v˘robku. ·iroká paleta technologií ‰etrn˘ch k Ïivotnímu
prostfiedí umoÏÀuje lépe vyuÏít pfiírodních zdrojÛ pfii men‰í surovinové a energetické nároãnosti
a men‰í produkci odpadÛ a zneãi‰tûní, ale plní také naprosto zásadní podmínku uspokojení so-
ciálních potfieb skuteãnû v‰ech více neÏ ‰esti miliard obyvatel planety, tedy pfiedev‰ím chudého
geopolitického Jihu. V principu jde o naplnûní tfií jednoduch˘ch podmínek stanoven˘ch b˘va-
l˘m ekonomem Svûtové banky Hermanem Dalym: intenzita vyuÏívání obnoviteln˘ch pfiírod-
ních zdrojÛ nesmí pfiesáhnout rychlost jejich regenerace, intenzita vyuÏívání neobnoviteln˘ch
zdrojÛ nesmí pfiesáhnout rychlost nalézání jejich obnoviteln˘ch náhrad a intenzita zneãi‰Èování
nesmí pfiesáhnout asimilaãní kapacitu Ïivotního prostfiedí. Souãasnû musí b˘t Ïivotnímu pro-
stfiedí, pfiírodû a krajinû pfiiznána nejen hodnota, ale i cena; negativní i pozitivní externality musí
b˘t internalizovány, aby se trh stal skuteãn˘m funkãním trhem s respektem k pfiírodním hodno-
tám.
Lidská rovina, rovina individuálních ÏivotÛ lidsk˘ch jedincÛ, byla v pfiedchozím odstavci zmí-
nûna. Jde pochopitelnû nejen o naplnûní základních vitálních lidsk˘ch potfieb, ale také o potfieby
duchovní - s pln˘m respektem ke kulturním a civilizaãním zvlá‰tnostem a poÏadavkÛm. Jedin˘m
mûfiítkem je skuteãnû udrÏitelnost. Duchovní rovina v‰ak zahrnuje také nov˘ systém hodnot vy-
tváfiejících bohat˘ a pestr˘ Ïivot a zaji‰Èujících rozvoj autentické a autonomní lidské osobnosti,
jeÏ vûdomû potlaãuje v‰echny ‰patné a rozvíjí dobré vlastnosti, jeÏ jsou jí dány. Skuteãnû vy‰‰í
kvalitu Ïivota, kter˘ není zaloÏen na spotfiebû vedoucí k odcizení, ale na vlastním aktivním a tvo-
fiivém pfiístupu ke svûtu, umoÏÀuje pfiedev‰ím paradigma uvûdomûlé skromnosti, jeÏ si uváÏ-
livû dovede odfiíci v‰e zbytné. Komplementární hodnotou je v‰ak v˘bûrová nároãnost, totiÏ
právo na uÏívání lidského dÛmyslu a jeho produktÛ v‰ude tam, kde skuteãnû umoÏÀují a pod-
porují naplnûní lidského úkolu, totiÏ sebezdokonalování a naplÀování dobra. Vzdûlávání, v˘-
chova a osvûta k trvale udrÏiteln˘m znalostem, dovednostem a postojÛm zde samozfiejmû
vystupují nejvíce na povrch a jejich kvalita je v konceptu trvale udrÏitelného rozvoje podmín-
kou naprosto klíãovou a nezastupitelnou.
Limitující ‰etrnost k Ïivotnímu prostfiedí, pfiírodû, krajinû a v‰emu Ïivému je velmi rozma-
nitá podle místních pfiírodních podmínek. V zásadû v‰ak lze limitující faktory nejobecnûji vy-
jádfiit ve tfiech okruzích od místních aÏ po planetární. Pfiedev‰ím jde o ochranu a zachování
biotopÛ a funkãních ekosystémÛ, na dal‰í úrovni o zachování biologické rozmanitosti, biodi-
verzity, na v‰ech úrovních biotické komplexity. Nejvy‰‰í úroveÀ je pfiitom nutné chápat jako di-
verzitu kulturní, jeÏ je pro zachování dynamické rovnováhy a stability lidsk˘ch spoleãenství
neménû v˘znamná neÏ diverzita biologická pro zachování ekosystémÛ. Koneãnû tfietí úrovní
jsou globální Ïivotodárné biosférické systémy (globální systém klimatu a hydrosféry, stratosfé-
rická ozónová vrstva, globální cirkulaãní systém atmosféry, hydrologick˘ cyklus a cirkulace
oceánÛ, tropické de‰tné pralesy a tvorba a eroze pÛd).
Nesmírnû sloÏit˘m problémem je redefinice sociálních a politick˘ch institucí i procesÛ jak na
horizontální úrovni, tak na vertikále lokální – regionální – globální. Nejde zdaleka jen o prostor
politiky, zejména ne v její souãasné metamorfované podobû, v níÏ jen malou ãást své (dodat-
kové) energie vûnuje správû vûcí vefiejn˘ch a nepomûrnû vût‰í podíl zaji‰tûní svého vlastního
provozu, totiÏ technologii a konzumaci moci. ·ífieji mám na mysli prostfiedí a mechanismy ve-
fiejné politiky a nejobecnûji vytvofiení otevfiené liberální obãanské spoleãnosti, zaloÏené na bo-
haté rozmanitosti jejích ãlenÛ a aktérÛ, na principech subsidiarity a participace. Podmínkou
i prostfiedkem udrÏitelnosti na horizontální úrovni je znovuvytváfiení a rozvoj místní sobûstaã-
nosti (lokální autarkie), jeÏ pomáhá pfiekonat novodob˘ pocit odcizení ãlovûka a umoÏÀuje mu
znovu dohlédat poãátek a konec vûcí. Na vertikální úrovni je nezbytné novû definovat globální
instituce, pfiedev‰ím Organizaci spojen˘ch národÛ, a to jak ve smyslu organizaãním, tak ve
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smyslu zásadního pfiehodnocení role národních státÛ, obãansk˘ch principÛ, lidsk˘ch práv a svo-
bod a samozfiejmû také „práv“ pfiírody a lidsk˘ch povinností k ní. Souãasnû je tfieba hledat nové
rozhodovací a evaluaãní procesy podporující nové mechanismy rozvojové pomoci s v˘razn˘m
zv˘‰ením úãinnosti této pomoci, její kvality a kvantity ze strany dárcÛ a zvût‰ením absorpãní
kapacity na stranû pfiíjemcÛ. Nejde o jakousi centralistickou svûtovládu, ale spí‰e o globální fií-
zení (global governance). Jedna z prvních podstatn˘ch publikací o této problematice Na‰e glo-
bální sousedství (CARLSSON, RAMPHAL, 1995) je stále pomûrnû málo známá, aã je její
geneze shodná s jiÏ zmínûnou Na‰í spoleãnou budoucností Brundtlandové (BRUNDTLAND,
1987).
Jak uvedu dále, trvale udrÏiteln˘ rozvoj je strategií i konceptem nadkulturním. Takové povahy
jsou samozfiejmû i jeho principy a paradigmata. Není zde místo pro jejich byÈ jen namátkov˘
v˘ãet; za skuteãnû zásadní a symptomatické pro podobu celé souãasné postmoderní spoleãnosti,
dehierarchizované a devalidizované, v níÏ dochází ve v‰ech oblastech reflexe svûta ke skuteãnû
radikálnímu pfiehodnocování euroamerick˘ch tradic, v‰ak pokládám alespoÀ následující. Jde
o princip pfiedbûÏné opatrnosti, definovan˘ napfiíklad v zásadû ã. 15 Deklarace z Ria: „Tam, kde
hrozí váÏná nebo nenapravitelná ‰koda, nesmí b˘t nedostatek vûdecké jistoty zneuÏit pro odklad
úãinn˘ch opatfiení, která by mohla zabránit po‰kození Ïivotního prostfiedí.“ Dal‰ími jsou prin-
cipy nevratné zmûny, anal˘zy nákladÛ a uÏitkÛ, anal˘zy Ïivotního cyklu v˘robkÛ, principy mul-
tikriteriálních anal˘z, systém indikátorÛ trvalé udrÏitelnosti, princip nejmen‰í úãinné dávky,
nejlep‰í dostupné technologie, abych uvedl zámûrnû vedle sebe co nej‰ir‰í paletu z nejrÛznûj‰ích
oblastí. V praxi lze pro stanovení limitÛ pouÏívat metod kritické zátûÏe, nosné kapacity krajiny
a prostfiedí, hodnocení rizik, hodnocení vlivÛ v˘robkÛ a ãinností na Ïivotní prostfiedí.
Pro lep‰í pochopení bude snad uÏiteãné vymezit trvale udrÏiteln˘ rozvoj i negativnû, tedy po-
kusit se ve struãnosti popsat, co zejména trvale udrÏiteln˘ rozvoj není. Trvale udrÏiteln˘ rozvoj
tedy není v‰ím následujícím:

• Pouh˘m pfieÏitím. Lidské potfieby je moÏné pfii stálé velikosti populace uspokojit; cílem
v‰ak není trval˘ kvantitativní (ekonomick˘) rÛst, ale kvalitativní rozvoj, vy‰‰í kvalita
Ïivota.

• Projevem prognostické p˘chy nebo dokonce socialistického plánování. Cílem není od-
hadnout nebo dokonce naplánovat, co budou pfií‰tí generace chtít a potfiebovat, ale zacho-
vat jim pokud moÏno neporu‰enou pfiírodu, zdroje, potenciality, aby s nimi samy naloÏily,
jak nejlépe dovedou.

• Megalomansk˘m konceptem byrokratÛ. Ve vûku obrazu svûta, v nûmÏ Ïijeme jaksi
„zprostfiedkovanû”, kde se vûci ãasto obracejí i ve svÛj protiklad, v nûmÏ napfi. politika pfie-
stává b˘t správou vûcí vefiejn˘ch a stává se technologií moci, je riziko skuteãnû veliké.
I mladí romantiãtí ‰ifiitelé revoluce zdola se celosvûtovû organizují, ãerpají milionové granty
z nadnárodního kapitálu, plodí své funkcionáfie a potfiebují bedlivû stfieÏit svou vlastní ne-
závislost - i pokoru… Jenom na místní úrovni v‰ak pokfiivenou setrvaãnou dráhu neudr-
Ïiteln˘ch civilizaãních trendÛ napfiímit nejde. Mezinárodní spolupráce, koordinace, v˘mûna
a sdílení zku‰eností a principÛ trvalé udrÏitelnosti jsou nezbytné; v dne‰ním poãtu uÏ lid-
stvo jen místní sobûstaãnost nespasí.

• Centralistick˘m fiízením, svûtovládou. JiÏ zmínûná zpráva Na‰e globální sousedství po-
drobnû vysvûtluje, Ïe jde o nutnou spolupráci, nikoli vládu ani vládnutí. Ukázal jsem také
to, Ïe i v trvale udrÏitelném rozvoji funguje trh, trÏnû kompatibilní nástroje a subsidiarita:
vÏdy jsou úãinnûj‰í neÏ nafiízení a kontrola, pfiíkaz a zákaz. A koneãnû i ve spoleãnosti –
nejen v pfiírodû – zaji‰Èuje stabilitu pomocí negativních zpûtn˘ch vazeb nejlépe rozmani-
tost (biodiverzita). âasto je zfiejmû i pro spoleãnost prospû‰nûj‰í namísto bezpohlavního
konsensu, jenÏ se nakonec nezamlouvá nikomu, nauãit se respektovat druhé, jednotlivce
i skupiny, Ïít ve vûdomém, zámûrném a tolerantním disensu.
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• Kulturou jako volbou urãitého konkrétnû historického lidského civilizaãního modelu.
I tady platí jednota obecn˘ch pravidel a principÛ trvalé udrÏitelnosti v nejvût‰í rÛznosti
místních a krajov˘ch aplikací podle pfiírodních (pÛdních, stanovi‰tních, klimatick˘ch…)
i kulturních a historick˘ch podmínek, hodnot, pamûti a tradic. Nejde tedy o kulturu s urãi-
t˘m, natoÏ svûtovû jednotn˘m tvaroslovím, jazykem: jazyky, umûní a kultury aÈ se zacho-
vají v co nejvût‰í mífie pro potû‰ení z rozmanitosti a kulturního bohatství. Jde spí‰e o obecnû
platné principy, zásady, vzorce, paradigmata.

• TotoÏn˘ s ekologií. Ekologie je vûda, dokonce „tvrdá” pfiírodní vûda, má svÛj pfiedmût
i metodu. Trvale udrÏiteln˘ rozvoj uÏívá jejího poznání k ochranû pfiírody a respektování
jejích limitÛ, je v‰ak mnohem ‰ir‰í neÏ vûda a daleko pfiesahuje samotné techniky ochrany
Ïivotního prostfiedí.

• Ideologií. Tou je, v nehanlivém smyslu, environmentalismus jako pfiesvûdãení, Ïe Ïivotní
postoj je kromû jiného tfieba zaloÏit na úctû k pfiírodû a k Ïivotu. Trvale udrÏiteln˘ rozvoj
v‰ak pfiekraãuje rámec politické nebo ideologické doktríny. Je‰tû nesmyslnûj‰í je ideolo-
gické nafiãení z „levicové úchylky”. Musí-li uÏ b˘t pfiiloÏeno ideovû politické pravítko, je
trvale udrÏiteln˘ rozvoj mnohem spí‰e konzervativní ve smyslu návratu k tradiãním, ar-
chetypálním, antick˘m i kfiesÈansk˘m hodnotám, ale i k tûm tradicím v˘chodního my‰lení,
jeÏ nedevalvovaly karteziánsky hodnotu subjektu a individuální zku‰enosti a proÏitku.
Ostatnû: konzervativismy jsou, jak plyne z definice, nepfienosné – a právû trvale udrÏiteln˘
rozvoj si tak cení místní tradice a pamûti, jeÏ levicov˘ glajch‰altující totalitarismus poni-
ãil! Je bytostnû demokratick˘: dobfie ví, Ïe demokracie je tak dobrá, jak dobré jsou pro-
cesy, jeÏ ji trvale zaji‰Èují, a klade na nû - zejména na rozhodovací procesy ve stfietu
soukromého a vefiejného zájmu - velk˘ dÛraz. Je tedy trvale udrÏiteln˘ rozvoj na politické
mapû konzervativcem v dÛrazu na osvûdãené, dokonce ty nejstar‰í hodnoty; liberálem ve
vífie ve svobodnou, uvûdomûlou skromnost a volbu; a liberálem i demokratem v dÛsled-
ném uplatÀování procesÛ, jeÏ zaji‰Èují práva pfiírody, Ïiv˘ch tvorÛ bez rozdílu i lidsk˘ch
men‰in. Ve vztahu k levici ãi pravici je spí‰e indiferentní: v klasické rÛÏici politologa Adolfa
Müllera zaujímají „ekologické” strany plné spektrum od krajní levice po krajní pravici, ale
s v˘jimkou naprosté men‰iny militantních ekologick˘ch hnutí jsou vÏdy na té polovinû
Müllerova grafu, která shrnuje v‰echny demokraticky orientované politické subjekty.

Ve smyslu v‰eho, co bylo napsáno, nemÛÏe b˘t trvale udrÏiteln˘ rozvoj ani rigidním algorit-
mem, návodem k pouÏití, jednotn˘m receptem, nivelizující byrokracií, nemûnn˘m pfiedpisem,
násiln˘m dogmatem. Spí‰e neÏ o trvale udrÏiteln˘ rozvoj jde o samu trvalou udrÏitelnost (sus-
tainability) jako zorn˘ úhel, korektiv, limitující faktor, diktovan˘ pfiírodou a Ïivotem. Oã je
v‰ak limit pfiísnûj‰í, o to zÛstává volnûj‰í, barevnûj‰í a bohat‰í svût pod ním. Trvale.
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18. GIS a jeho vyuÏití pro optimalizaci OH

Ing. Zdenûk Smejkal
z.smejkal@seznam.cz

Ing. Pavel Novák 
ing.pavel.novak@seznam.cz

18.1 V˘chozí pfiedpoklady

Skladba materiálov˘ch sloÏek smûsn˘ch komunálních odpadÛ (SKO) se li‰í podle typÛ zástavby
(základní typy zástavby podle skladby odpadÛ dle Metodického návodu MÎP pro zpracování
POH pÛvodcÛ - obcí jsou sídli‰tní a venkovská zástavba). RÛzné typy zástavby v kombinaci
s rÛznou hustotou osídlení vytváfiejí zfietelnû odli‰n˘ potenciál produkce odpadÛ z plochy. Pro-
dukci odpadÛ z plochy lze mûfiit a na základû pfiíslu‰n˘ch pfiedpokladÛ o skladbû odpadÛ lze
stanovit potenciál produkce odpadÛ z jednotky plochy (ãtverce, oblasti).

18.2 Postup optimalizace systému separovaného sbûru

18.2.1 Zónování mûsta podle potenciálu produkce odpadÛ

Pro návrh optimalizace rozvoje separovaného sbûru lze vyuÏít tzv. zónování území podle po-
tenciálu produkce odpadÛ. Zónování je nástrojem anal˘zy: nerozhodne samo o sobû, ale dá pro
rozhodování exaktní základ. Základními pfiedpoklady pro zónování jsou:

• skladba materiálov˘ch sloÏek smûsn˘ch komunálních odpadÛ podle typÛ zástavby (síd-
li‰tní vs. venkovská zástavba);

• mûrná hmotnost separovan˘ch sloÏek odpadÛ;
• v˘‰e potenciálních nákladÛ a pfiínosÛ separovaného sbûru (náklady: obvyklá v˘‰e pau‰álu

za pronájem/odpis kontejneru, obvyklá v˘‰e pau‰álu za v˘voz kontejneru; pfiínosy: po-
tenciální platba od autorizované obalové spoleãnosti, potenciální úspora skládkovného);

• podíl skladby sídli‰tní a venkovské zástavby v obci.
Zvolenou jednotkou plochy zónování je ãtverec. Maximální délka hrany ãtverce v zonaãní síti
je stanovena na 250 m, a to na základû interpretace obvyklé maximální poÏadované doná‰kové
vzdálenosti (200 m). Pro kaÏd˘ ãtverec sítû vytvofiené nad územím mûsta lze teoreticky stano-
vit optimální postup rozvoje oddûleného sbûru podle poãtu obyvatel, typu zástavby a odpoví-
dající skladby odpadÛ. Pfii zpfiesÀování zónování je moÏno vycházet i z dal‰ích vlivÛ, jako je
rozmístûní obchodní zástavby a sluÏeb, které jsou v praxi rovnûÏ zdrojem separovan˘ch od-
padÛ.
V̆ sledkem zónování obce podle potenciálu produkce odpadÛ je databáze ãtvercÛ sítû, která ob-
sahuje pro kaÏd˘ ãtverec informace o potenciálu produkce jednotliv˘ch sloÏek komunálních od-
padÛ (KO) v obci (papír, sklo, plasty, bioodpady atd.). V̆ stupem je vrstva GIS s vyobrazením
potenciálu produkce odpadÛ ve ‰kálách charakteristick˘ch pro jednotlivé druhy odpadÛ a obsa-
hující pfiesné propoãtové údaje potenciálu produkce odpadÛ na jednotlivé ãtverce sítû.
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Obrázek 11, zdroj: podkladová vrstva GIS - mûsto Pelhfiimov; zóny Ing. Zdenûk Smejkal: Ukázka
zónování obce podle potenciálu produkce papíru.

18.2.1.1 VyuÏití zónování pfii optimalizaci rozvoje separovaného sbûru

Posouzení rozmístûní nádob na separovan˘ sbûr z hlediska efektivity provozu
Kritériem efektivity rozmístûní nádob na separovan˘ sbûr je pfievaha potenciálních ekonomic-
k˘ch pfiínosÛ oddûleného sbûru nad pfiedpokládan˘mi náklady. Pfiínosy jsou poãítány jako po-
tenciální platba od autorizované obalové spoleãnosti za vytfiídûn˘ a k vyuÏití pfiedan˘ obalov˘
odpad plus u‰etfiené skládkovné za odpad, náklady jako obvyklé náklady na poskytnutí a pro-
voz kontejnerÛ/nádob na oddûlen˘ sbûr.
V tomto duchu musí platit, Ïe:
pau‰ál za obsluhu/pronájem/odpis kontejneru + náklady na vyvezení =< dotace za separované
odpady + úspora skládkovného za smûsné KO

Pro praktické zónování mûsta jsou zvoleny dva základní typy zón:
• zóna typu 1, kde se nevyplatí oddûlen˘ sbûr (za dan˘ch pfiedpokladÛ o nákladech a pfiíno-

sech) v Ïádném pfiípadû - ani pfii nejpfiíznivûj‰ím typu skladby odpadÛ. Je to dáno tím, Ïe
v maximální doná‰kové vzdálenosti, definované plochou zóny/ãtverce o stranû 250 m, se
nenachází dostatek dosaÏitelné produkce odpadÛ. DosaÏitelná produkce (cílová v˘tûÏnost)
se poãítá jako potenciál produkce odpadÛ indexovan˘ cílem vyuÏití/v˘tûÏnosti pro danou
komoditu (0,25 plasty, 0,55 papír, 0,8 sklo) z Metodického návodu, respektive zákona
o obalech.
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• zóna typu 2, kde se potenciálnû vyplatí oddûlen˘ sbûr podmínûnû (za dan˘ch pfiedpokladÛ o ná-
kladech a pfiínosech a pfii splnûní míry v˘tûÏnosti pro danou komoditu), v závislosti na skladbû
odpadÛ. V tomto typu zóny jsou pfiechodové oblasti, jejichÏ rozvoj v systému oddûleného sbûru
závisí na bliÏ‰ích provozních zku‰enostech, detailním posouzení skladby odpadÛ atp.

Obrázek 12, zdroj: podkladová vrstva GIS - mûsto Roztoky; zóny Ing. Petr Novák: Ukázka zó-
nování mûsta Roztoky podle efektivity oddûleného sbûru papíru.

Volba strategie rozvoje systému oddûleného sbûru (zpÛsobu servisu), kter˘ je optimální v nich
nastavit:

1. Varianta „nulov˘“ zisk (náklady – pfiínosy = 0)

Zóna 1 (nádobov˘ sbûr se nevyplatí) = zóna alternativních technik separace
Strategie rozvoje separace:

• alternativní techniky shromaÏìování – pytlov˘ sbûr, sbûrové kampanû, vyuÏití sluÏeb sbûr•
ného dvora podpofiené informaãní kampaní;

• pfiemístûní kontejnerÛ z neefektivních zón do zón, kde je moÏn˘ jejich efektivní provoz, na•
smûrování obãanÛ ke kontejnerÛm osazen˘m v nejbliÏ‰ím okolí.

Zóna 2 (nádobov˘ sbûr se vyplatí)
Z hlediska strategie lze ãlenit zónu na oblasti:

• pro rozmístûní 1 nádoby ve ãtverci (250 x 250 m);
• pfiechodové - stejn˘m zpÛsobem lze optimálnû umístit 2 aÏ 4 kontejnery;
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• pro odvozov˘ zpÛsob rozmístûní kontejnerÛ - lze umístit 5 a více kontejnerÛ a zajistit ob-
dobnou doná‰kovou vzdálenost pro separované odpady jako pro zbytkov˘ smûsn˘ komu-
nální odpad.

2. Varianta „ziskovost“ (pfiínosy – náklady > 0)
Pfiíklady strategie rozvoje separace:

• minimalizace nákladÛ za nádoby (napfi. ponechat souãasn˘ poãet nádob, pouze nahradit
nádobami s vût‰ím objemem a souãasnû sníÏit frekvenci v˘sypu = sníÏení nákladÛ na svoz);

• maximalizace v˘tûÏnosti – pfiesvûdãit obãany, aby tfiídili více, aniÏ by se roz‰ifioval nádo-
bov˘ systém - informaãní kampaÀ (intenzifikace zapojení obyvatel).

18.2.2 Pasportizace nádob

Pro úãely sledování a vyhodnocování aktuálního stavu oddûleného sbûru pfiímo v místû insta-
lované nádoby, ale také pro plánování/doplÀování inventáfie se zpracovává databáze informací
pro kaÏdou nádobu, tzv. pasportizace nádob. Tato databáze obsahuje zejména:

• mapové soufiadnice (popfi. soufiadnice nejbliÏ‰ího ã. p.);
• charakteristiku umístûní;
• objem nádoby;
• dal‰í technické údaje;
• ãetnost v˘sypu;
• zaplnûnost (pokud je sledována);
• jiné údaje (poruchovost, opravy, domy, které daná nádoba obsluhuje, propoãtov˘ objem

nádoby na ã. p. pfiifiazené dané nádobû, pfiedpokládan˘ propoãtov˘ v˘syp za rok apod.).
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Obrázek 13, zdroj: podkladová vrstva GIS - mûsto Pelhfiimov; zóny Ing. Zdenûk Smejkal: Ukázka
mapového v˘stupu pasportizace nádob.

18.2.3 Optimalizace systému separovaného sbûru v jednotliv˘ch oblastech
mûsta

18.2.3.1 Rozdûlení mûsta do oblastí

V̆ sledky zónování území podle potenciálu produkce odpadÛ ve ãtvercové síti vytvofiené nad
mapou mûsta lze pfienést na konkrétní pfiirozenû ãlenûné ãásti/oblasti bytové zástavby v rámci
mûsta. Území mûsta se rozdûlí na oblasti, které vytváfiejí z hlediska charakteru zástavby více
ménû homogenní celky. Pro takto stanovené ãásti mûsta o velikosti stovek aÏ tisícÛ obyvatel je
následnû navrÏen cílov˘ standard vybavenosti a strategie rozvoje separovaného sbûru. Dále
mohou b˘t vytipovány ãásti mûsta, kde je rozvoj nádobového sbûru neefektivní - v tûchto ob-
lastech se navrhují nákladovû pfiijatelnûj‰í varianty rozvoje separace.

181

PELH¤IMOV
UMÍSTùNÍ KONTEJNEROV¯CH HNÍZD



Obráze 14, zdroj: podkladová vrstva GIS - mûsto Pelhfiimov; oblasti Ing. Zdenûk Smejkal:
Ukázka rozdûlení mûsta do oblastí s promítnutím umístûní kontejnerov˘ch stání.
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18.2.3.2 Postup vyhodnocení vybavenosti oblastí mûsta nádobami

S vyuÏitím pasportizace nádob je v kaÏdé oblasti vyhodnocen stav vybavenosti systému nádo-
bami na separovan˘ sbûr (papír, sklo, plasty a nápojov˘ karton, pfiíp. dal‰í), tzn. v kaÏdé oblasti
je porovnán teoretick˘ objem v˘sypu v souãasnosti rozmístûn˘ch nádob s objemem nádob, kter˘
je v oblasti potfieba pro dosaÏení cílové v˘tûÏnosti separovan˘ch sloÏek odpadÛ.
Poznámka: Ve‰keré v˘poãty cílové v˘tûÏnosti a cílového objemu nádob vycházejí „pouze“
z údajÛ o poãtu obyvatel Ïijících v oblastech v urãit˘ch typech zástavby. Do tûchto v˘poãtÛ se
nepromítá tzv. „Ïivnostensk˘ odpad“, kter˘ podnikatelé, firmy a dal‰í soukromé subjekty od-
kládají do sbûrn˘ch hnízd na základû smlouvy s mûstem nebo „naãerno“. Tento fakt je také jed-
ním z dÛvodÛ, proã mÛÏe b˘t v˘sledkem zpracování této úlohy v nûkter˘ch oblastech mûsta
zdánlivé pfiedimenzování objemu nádob na separovan˘ sbûr.

18.3 Postup úpravy systému separovaného sbûru v oblastech mûsta

Systém nádobového sbûru separovan˘ch sloÏek odpadÛ lze upravit dvûma základními zpÛsoby.
První zpÛsob pfiedstavuje doplnûní nádob v oblasti pro danou komoditu. Druh˘m zpÛsobem je
úprava frekvence/ãetnosti v˘vozu kontejnerÛ.

• Pfiíklad 1 - doplnûní nádob
V oblasti chybí 16 m3 objemu nádob na sbûr plastÛ pro dosaÏení cílové vybavenosti (pfii souãasné
frekvenci svozu). V obci se shromaÏìují plasty do kontejnerÛ o objemu 1100 l. V oblasti je po-
tfieba doplnit 15 kontejnerÛ.

• Pfiíklad 2 - úprava frekvence v˘sypu
V oblasti je 20 nádob na papír o objemu 1100 l, které se vyváÏejí 1x t˘dnû. Mûrná hmotnost pa-
píru je 50 kg/m3, tzn. Ïe z kaÏdé nádoby lze za rok „vytûÏit“ (pfii uvaÏovaném 90% zaplnûní ve
chvíli v˘sypu), pfiibliÏnû 2,5 t papíru - vybavenost oblasti nádobami je tedy dimenzována pro sbûr
50 t papíru. Potenciál produkce papíru v této oblasti je v‰ak na základû skladby odpadÛ a podílu
zástavby „pouze“ 30 t papíru/rok. Z toho vypl˘vá zdánliv˘ „nadbytek“ (viz poznámka v kapi-
tole 18.3.2.) nádob na sbûr papíru, a to celkem o 20 m3/rok. Tento nepomûr lze vyfie‰it zmûnou
ãetnosti vyváÏení nûkter˘ch nádob na frekvenci 1x za 14 dnÛ.
Dal‰í varianty úpravy systému nádobového sbûru v obci jsou roz‰ífiením pfiedchozích dvou zpÛ-
sobÛ nebo jejich kombinací.
MoÏné varianty:

• v˘mûna souãasn˘ch nádob za nádoby s vût‰ím objemem (volí se tam, kde jsou omezené
prostorové moÏnosti pro doplnûní stávajících nádob na cílovou úroveÀ);

• pfiesun nádoby z neefektivní zóny obce do oblasti, kde kontejner chybí;
• doplnûní poãtu nádob v oblasti a zároveÀ úprava jejich svozÛ podle aktuálních potfieb, napfi.

v závislosti na kapacitní moÏnosti tfiídicí linky apod.
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19. MoÏnosti vyuÏití systémÛ plateb od obyvatel pro optimalizaci OH

Ing. Jan Slavík
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

slavik@ireas.cz

19.1 Úloha ekonomick˘ch nástrojÛ v odpadovém hospodáfiství

Po dlouhé období v˘voje environmentální politiky v odpadovém hospodáfiství byly pro dosaÏení
konkrétních cílÛ v této oblasti vyuÏívány tzv. regulativní nástroje („command and control“)13.
V prÛbûhu 90. let se v‰ak pozornost pfiesouvá na tzv. ekonomické nástroje. Hlavním dÛvodem
pfiesunu zájmu k ekonomick˘m nástrojÛm je pfiedev‰ím jejich motivaãní charakter, kter˘ spoãívá
v podpofie environmentálnû Ïádoucího chování ze strany pÛvodcÛ, a to za cenu minimálních vy-
volan˘ch nákladÛ. PÛvodcÛm odpadu tedy není pfiikazováno (resp. zakazováno) urãité chování
ve vztahu k produkci a zpÛsobÛm nakládání s odpady, ale naopak je jim poskytnut prostor pro
hledání individuálních a nákladovû optimálních fie‰ení (OECD, 1997).
Typick˘m pfiíkladem ekonomick˘ch nástrojÛ jsou danû a poplatky (neboli nástroje poplatko-
vého, resp. daÀového typu). V pozadí tohoto nástroje je tzv. Pigouviánská daÀ, jejímÏ hlavním
smyslem je donutit pÛvodce odpadu nést spoleãenské náklady jeho ãinnosti. Vedle soukrom˘ch
nákladÛ, které vznikají jako pfiím˘ dÛsledek produkce odpadu, vznikají rovnûÏ tzv. externí ná-
klady (‰kody zpÛsobené prÛsaky do podzemních vod z nezabezpeãen˘ch skládek, emise zne-
ãi‰Èujících látek v dÛsledku spalování odpadu, ale i ztráta estetické hodnoty krajiny v dÛsledku
stavby skládky ãi spalovny ãi osobní újma z Ïivota v blízkosti spalovny), které pÛvodce odpadu
v procesu produkce odpadu nezohledÀuje. Pokud by nesl nejen soukromé náklady, ale i externí
náklady své ãinnosti (tedy celkové spoleãenské náklady), pak by podle pfiedpokladÛ zastáncÛ Pi-
gouviánské danû k tûmto efektÛm nedocházelo, resp. docházelo by k nim v men‰í mífie (JÍL-
KOVÁ, 2003: 36). ZpÛsobem, jak donutit pÛvodce odpadu k tomuto chování, jsou právû nástroje
poplatkového resp. daÀového typu.
Ekonomické nástroje poplatkového (resp. daÀového) typu je moÏné rozdûlit do následujících
skupin (JÍLKOVÁ, 2003: 40):

• danû;
• (zvlá‰tní) poplatky;
• správní a uÏivatelské poplatky;
• úhrady (pfiíspûvky, odvody).

Platby za komunální odpady patfií do skupiny tzv. správních a uÏivatelsk˘ch poplatkÛ. Pro tento
typ poplatkÛ je (narozdíl od zvlá‰tních poplatkÛ a daní) typické, Ïe plátce poplatku získává pro-
tisluÏbu poskytovanou orgánem státu (v pfiípadû odpadového hospodáfiství se jedná o obec), a to
podle individuálnû pfiifiaditeln˘ch vefiejn˘ch v˘konÛ na základû vefiejnoprávní normy (JÍLKOVÁ,
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2003: 40). Aãkoli hlavním úãelem této vefiejnoprávní platby je ãásteãná nebo úplná úhrada ná-
kladÛ obce, v souãasné dobû se ve stále vût‰í mífie (zejména v souvislosti s v˘konem funkcí
v ochranû Ïivotního prostfiedí) zdÛrazÀuje zejména motivaãní funkce poplatkÛ.
V praxi âeské republiky jsou vyuÏívány 3 druhy plateb za komunální odpady, které hradí fyzické
osoby za produkovan˘ komunální odpad, a to:

• úhrada za shromaÏìování, sbûr, pfiepravu, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních
odpadÛ dle § 17 odst. 5 zákona ã. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích
zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen zákon o odpadech);

• poplatek za komunální odpady dle § 17a zákona ã. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmûnû
nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ (ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ);

• místní poplatek za provoz systému shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání
a odstraÀování odpadÛ dle § 10b zákona ã. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ).

Cesta k tûmto druhÛm plateb za komunální odpady v ãeské právní úpravû v‰ak nebyla vÛbec jed-
noduchá. Jak ukazuje VEDRAL, 2002, podoba plateb za komunální odpady pro‰la fiadou zmûn
dan˘ch v˘vojem právní úpravy nakládání s odpady po roce 1990, a to od plateb, které nemûly Ïád-
nou oporu v zákonû (na poãátku 90. let), aÏ k diverzifikované podobû plateb dle zákona
ã. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ (ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ).
Charakteristick˘m znakem plateb fyzick˘ch osob za komunální odpady dle tohoto zákona je
odli‰ná míra, po kterou tyto platby zohledÀují reálnou produkci a zpÛsoby nakládání s komu-
nálními odpady – od plateb, jeÏ nezohledÀují reálnou produkci a zpÛsoby nakládání s komu-
nálními odpady (tzv. pau‰ální platby), aÏ po platby, které v rÛzném stupni zohledÀují, jak˘m
zpÛsobem fyzické osoby s komunálními odpady nakládají a kolik jich produkují (tzv. varia-
bilní platby).
Volba konkrétní podoby je v pravomoci obce, která vytváfií systém shromaÏìování, sbûru, pfie-
pravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ. Mezi hlavní faktory rozhodování
patfií pfiedev‰ím historická zku‰enost fyzick˘ch osob se zpÛsobem zpoplatnûní komunálních od-
padÛ a parametry jednotliv˘ch plateb. Obce se tedy rozhodují pro takové platby za komunální
odpady, které vyhovují nejen samotné obci (napfi. z dÛvodu administrativní nároãnosti), ale i jed-
notliv˘m poplatníkÛm (a souãasnû jsou v souladu s existující právní úpravou).
Chceme-li zobecnit dûlení plateb za komunální odpady na základû zahraniãních zku‰eností, pak
mÛÏeme vyuÏít dûlení uvedené ve studii IWM, 2003: 6. Dle této studie je moÏné systémy pla-
teb za komunální odpady dûlit na:

• místní danû, které financují fiadu obecních sluÏeb (sluÏby v odpadovém hospodáfiství jsou
pouze jedny z nich);

• platby bez vazby na v˘kon, které pokr˘vají náklady sluÏeb v odpadovém hospodáfiství,
ale jejichÏ v˘poãet nezávisí na mnoÏství spotfiebovan˘ch sluÏeb domácnostmi:

• pau‰ální platby bez vazby na v˘kon – kaÏd˘ platí stejnû velk˘ poplatek, kter˘ po-
kr˘vá náklady sluÏeb v odpadovém hospodáfiství;

• variabilní platby bez vazby na v˘kon – velikost poplatku se mÛÏe li‰it, ale odli‰ná
v˘‰e poplatku nemá pÛvod v objemu spotfiebovan˘ch sluÏeb v odpadovém hospodáfi-
ství;

• platby závislé na v˘konu, které pokr˘vají náklady sluÏeb v odpadovém hospodáfiství a je-
jichÏ v˘‰e je závislá na objemu spotfiebovan˘ch sluÏeb:

• variabilní poplatky – neobsahují prvek, podle kterého by bylo moÏné odli‰it v˘‰i
poplatku (obvykle proto, Ïe neexistuje systém tfiídûného sbûru); poplatek hradí pouze
sbûr odpadu;

• diferencované variabilní poplatky – v˘‰e poplatku je stanovena podle urãit˘ch
prvkÛ systému sluÏeb v odpadovém hospodáfiství.

185



V procesu rozhodování obce o zpÛsobu zpoplatnûní produkce komunálních odpadÛ je tfieba zod-
povûdût zcela zásadní otázku t˘kající se úlohy plateb za komunální odpady, a sice zda mají tyto
platby plnû nebo ãásteãnû pokr˘t náklady obce na systém nakládání s komunálními odpady
(fiskální role) nebo zda mají platby hrát i motivaãní (resp. v˘chovnou) úlohu. Tato úloha
spoãívá pfiedev‰ím ve vytvofiení motivaãního systému, kter˘ podnûcuje fyzické osoby ke kon-
krétním zpÛsobÛm nakládání s komunálními odpady (pfiedcházení vzniku, tfiídûní vyuÏiteln˘ch
sloÏek, sniÏování celkové produkce apod.). V následující podkapitole se proto budeme vûnovat
pfiedev‰ím odpovûdi na otázku, do jaké míry mohou hrát platby za komunální odpady motivaãní
(resp. v˘chovnou) úlohu a plnit tak oãekávání, která byla v prÛbûhu 90. let v Evropû na ekono-
mické nástroje kladena.

19.1.1 Motivaãní úloha plateb za komunální odpad

Pro pÛvodce odpadu v âeské republice (tedy i obce) jsou závazné povinnosti pfii nakládání s od-
pady definované v §§ 10–15 zákona o odpadech. Patfií k nim i povinnost pfiedcházet vzniku od-
padu a povinnost pfiednostního vyuÏití odpadu. Kromû tûchto povinností musí pÛvodci odpadu
dle § 44 tohoto zákona zpracovat plán odpadového hospodáfiství, kter˘ musí b˘t v souladu se zá-
vaznou ãástí plánu odpadového hospodáfiství kraje a jejími zmûnami14.
Závazná ãást plánu odpadového hospodáfiství krajÛ (resp. âeské republiky, jeÏ je upravena na-
fiízením vlády ã. 197/2003 Sb.) definuje konkrétní cíle, jeÏ musí b˘t ãinností pÛvodcÛ odpadu
naplnûny. Mezi nejv˘znamnûj‰í cíle na poli nakládání s komunálními odpady, k jejichÏ naplnûní
mohou pfiispût platby za komunální odpad, patfií:

• realizovat opatfiení k pfiedcházení vzniku odpadÛ, omezování jejich mnoÏství a nebezpeã-
n˘ch vlastností;

• zv˘‰it podíl recyklovan˘ch odpadÛ (zv˘‰it materiálové vyuÏití komunálních odpadÛ na 50
% do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000);

• sníÏit podíl odpadÛ ukládan˘ch na skládky (a to o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem
2000);

• sníÏit maximální mnoÏství biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ ukládan˘ch na skládky (tak,
aby podíl této sloÏky ãinil v roce 2010 nejvíce 75 % hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50
% hmotnostních a v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového mnoÏství BRKO
vzniklého v roce 1995).

Otázkou, do jaké míry mohou platby za komunální odpad pfiispût k naplnûní uveden˘ch cílÛ, se
v minulosti zab˘vala celá fiada studií pfieváÏnû zahraniãního pÛvodu. Obce jako pÛvodci komu-
nálního odpadu (dle § 4 zákona o odpadech) mohou vyuÏít celou fiadu nástrojÛ, jeÏ mohou vést
ke splnûní uveden˘ch cílÛ, pfiiãemÏ jedním z nich jsou i platby za komunální odpad. Vzhledem
k tomu, Ïe obce jsou pÛvodci odpadu vznikajícího na jejich území v dÛsledku ãinnosti fyzick˘ch
osob, snaÏí se prostfiednictvím plateb za komunální odpad pÛsobit právû na fyzické osoby a je-
jich rozhodování.
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19.1.1.1 Indikátor úãinnosti – cenová elasticita poptávky

Indikátorem, kter˘ byl zvolen pro sledování úãinnosti plateb za komunální odpad z hlediska
motivace k environmentálnû Ïádoucímu chování producentÛ odpadu, je tzv. cenová elasticita
poptávky (tento pojem vyuÏívá ekonomie ke sledování reakce poptávky po zboÏí a sluÏbách na
zmûnu ceny). Cenová elasticita poptávky sleduje, o kolik % se zv˘‰í (resp. sníÏí) poptávka po
zboÏí ãi sluÏbách, jestliÏe se cena sníÏí (resp. zv˘‰í) o 1 %. Analogicky - pro ná‰ pfiípad naklá-
dání s komunálním odpadem - vyjadfiuje, o kolik % se zv˘‰í (resp. sníÏí) poptávka po sluÏbách
v odpadovém hospodáfiství domácnostmi (sbûr, svoz, vyuÏití ãi odstranûní komunálního od-
padu), sníÏí-li (zv˘‰í-li) se platba za komunální odpad o 1 %.

Znalost cenové elasticity poptávky v pfiípadû plateb za komunální odpad umoÏÀuje odhadovat
zmûnu v produkci komunálního odpadu a jeho vyuÏiteln˘ch sloÏek v pfiípadû, Ïe obec plánuje
zmûnit v˘‰i platby za komunální odpad. To v‰ak platí pouze v pfiípadû, Ïe producent komunál-
ního odpadu (fyzická osoba) má moÏnost sv˘m chováním v˘‰i platby skuteãnû ovlivnit. Z to-
hoto dÛvodu je tedy sice moÏné sledovat cenovou elasticitu poptávky v pfiípadû pau‰álních plateb
za komunální odpad, ale vypovídací schopnost informace získané z takové studie je velmi ome-
zená. Daleko vût‰í v˘znam má dan˘ ukazatel v pfiípadû variabilních plateb za komunální odpad.
Z mnoÏství studií, které se vûnovaly v˘poãtu cenové elasticity poptávky v pfiípadû nakládání
s komunálním odpadem, vybereme pouze nûkteré z tûch, které byly v posledních 10 letech re-
alizovány ve Spojen˘ch státech americk˘ch (úpln˘ v˘ãet obsahuje studie KINNAMAN-FUL-
LERTON, 1999: 38). Studie z roku 1998 od Podolského a Spiegela ukazuje na vzorku 159 obcí,
z nichÏ pouze 12 zavedlo variabilní platby, Ïe cenová elasticita poptávky pro tento vzorek do-
sahuje @ = -0,39 (tzn. Ïe 1procentní nárÛst platby za komunální odpad vedl k 0,39procentnímu
poklesu produkovaného mnoÏství komunálního odpadu).
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V˘poãet cenové elasticity poptávky

Cenovou elasticitu poptávky (Edp) mÛÏeme vypoãítat podle následujícího vzorce:

Q1 resp. Q2 je poptávka po zboÏí a sluÏbách v období 1 a 2; p1 resp. p2 je cena v období
1 a 2

moÏné v˘sledky:
Edp > -1, zmûna ceny vyvolá men‰í procentní zmûnu objemu poptávaného zboÏí a sluÏeb (neelastická
poptávka);
Edp < -1, zmûna ceny vyvolá vût‰í procentní zmûnu objemu poptávaného zboÏí (elastická poptávka);
Edp = -1, zmûna ceny vyvolá stejnou procentní zmûnu objemu poptávaného zboÏí (jednotkovû elas-
tická poptávka).

Pfiíklad: Pfiedstavme si, Ïe obec Odpadová Lhota uloÏila obãanÛm v roce 2005 platbu za komunální
odpad ve v˘‰i 1 000 Kã mûsíãnû (svoz 1x za t˘den, nádoby o objemu 1 100 l). Za tûchto podmínek
bylo v obci vyprodukováno 15 000 t komunálního odpadu za rok. V následujícím roce (2006) obec
zv˘‰ila platbu za komunální odpad na 1 250 Kã pro stejn˘ typ sbûrné nádoby a frekvenci svozu, s tím,
Ïe v tomto roce bylo vyprodukováno 13 500 t komunálního odpadu. Jaká je cenová elasticita po-
ptávky? (Edp = -0,47)

Q2 – Q1 p2 – p1E
dp

=
Q2 + Q1 p2 + p1

2  2

:



Jiná studie z roku 1997 od Kinnamana a Fullertona vychází z ‰etfiení v 959 mûstech USA, z nichÏ
114 mûlo zaveden˘ systém s variabilními platbami. ·etfiení vedlo k následujícím závûrÛm:

• 1procentní nárÛst platby za komunální odpad vede k 0,19procentnímu poklesu produko-
vaného mnoÏství (@ = - 0,19);

• 1procentní nárÛst platby za komunální odpad vede k 0,23procentnímu nárÛstu tfiídûného
sbûru vyuÏiteln˘ch sloÏek komunálního odpadu (@ = 0,23).

Pro vysokou úãinnost plateb za komunální odpad je tfieba zajistit, aby cenová elasticita poptávky
byla co nejvy‰‰í (jinak fieãeno: co nejelastiãtûj‰í) – aby 1procentnímu nárÛstu platby odpovídal
více neÏ 1procentní pokles produkovaného mnoÏství komunálního odpadu (resp. 1procentní ná-
rÛst tfiídûného sbûru vyuÏiteln˘ch sloÏek). Jaké faktory mají vliv na velikost elasticity? Jedná se
pfiedev‰ím o následující (SLAVÍK, 2006):

• povaha potfieb, které poptávka uspokojuje – zde hraje roli, zda se jedná o základní potfieby
(ÏízeÀ, hlad, bydlení), nebo potfieby, které jsou na preferenãní ‰kále spotfiebitele níÏe (napfi.
kultura, sport, rekreace ãi odpady);

• podíl v˘dajÛ na dané zboÏí ãi sluÏby v rozpoãtu domácnosti;
• existence a dostupnost substitutÛ (alternativních fie‰ení).

Mluvíme-li o vztahu mezi uspokojováním lidsk˘ch potfieb a cenovou elasticitou poptávky, pak
platí, Ïe cenová elasticita poptávky po statcích a sluÏbách uspokojujících základní lidské po-
tfieby je velmi nízká. Jin˘mi slovy: zmûna ceny tûchto statkÛ a sluÏeb nezpÛsobuje vût‰í zmûnu
poptávaného mnoÏství. Z povahy sluÏeb v odpadovém hospodáfiství vypl˘vá, Ïe neuspoko-
jují základní lidské potfieby, a tudíÏ i cenová elasticita poptávky po tûchto sluÏbách bude
vy‰‰í.
V pfiípadû podílu v˘dajÛ domácnosti t˘kající se nakládání s odpady na celkov˘ch v˘dajích z roz-
poãtu domácnosti platí, Ïe ãím vy‰‰í je podíl v˘dajÛ v rozpoãtu domácnosti, tím vy‰‰í je cenová
elasticita poptávky. Vzhledem k nízkému podílu v˘dajÛ na odpadové hospodáfiství v pfiípadû
ãesk˘ch domácností (ve srovnání napfi. s nûmeck˘mi domácnostmi) by bylo moÏné odhado-
vat, Ïe cenová elasticita bude nízká.
Sledování cenové elasticity poptávky nelze realizovat bez ohledu na mnoÏství substitutÛ, které
má producent odpadu k dispozici. Obecnû platí, Ïe ãím vût‰í mnoÏství substitutÛ, tím vy‰‰í elas-
ticita poptávky. V pfiípadû nakládání s komunálními odpady má producent kromû pouhé pro-
dukce komunálního odpadu moÏnost vyuÏít sbûrn˘ch nádob na tfiídûn˘ sbûr vyuÏiteln˘ch sloÏek,
nebo nakládat s komunálními odpady ilegálními zpÛsoby. Na zv˘‰ení platby za komunální odpad
tak producenti reagují buì poklesem produkce smûsného komunálního odpadu (napfi. zaãnou
tfiídit) nebo ilegálními zpÛsoby nakládání s odpady (napfi. zakládání ãern˘ch skládek, ukládání
odpadu do sbûrn˘ch nádob souseda nebo spalování odpadu). Je tedy moÏné domnívat se, Ïe
s rostoucím poãtem pfiíleÏitostí ke sniÏování produkce komunálního odpadu (sbûrné dvory,
mobilní svoz, v˘kup vyuÏiteln˘ch sloÏek apod.) poroste i cenová elasticita poptávky a úãin-
nost plateb za komunální odpad.
Na závûr této ãásti zmiÀme je‰tû jednu studii z konce 80. let minulého století, která se snaÏila
porovnat úãinnost pau‰álních a variabilních plateb za komunální odpad. Autorka studie Lisa
Skumatz do‰la k závûru, Ïe v porovnání s pau‰álními platbami mají variabilní platby za násle-
dek 16% pokles mnoÏství odpadu ukládaného na skládku. Z tûchto 16 % pfiedstavovalo 5-6 %
zv˘‰ené tfiídûní odpadu, 4-5 % sníÏenou produkci odpadu a 5-7 % pfiedcházení vzniku odpadu
(MENELL, 2004: 36).
Nicménû, ne v‰echny studie a ‰etfiení úãinnosti plateb za komunální odpad souhlasí s uvede-
n˘mi závûry. Napfi. studie z roku 1993, jejímÏ autorem je Seonghoon Hong, uvádí, Ïe variabilní
platby mohou zvy‰ovat pravdûpodobnost tfiídûného sbûru odpadu domácnostmi, ale jiÏ ne jeho
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produkované mnoÏství: „Domácnosti, jeÏ tfiídí odpad, sniÏují úsilí sniÏovat produkci odpadu.
Neboli vymûÀují tfiídûn˘ sbûr komunálního odpadu za produkci vût‰ího mnoÏství odpadu“
(OECD, 2004: 51).
Proti tomuto závûru v‰ak hovofií nejen závûry studií a ‰etfiení citovan˘ch v˘‰e, ale i závûry stu-
die Evropské komise z roku 2003, která shrnuje zku‰enosti ãlensk˘ch zemí Evropské unie s tímto
typem plateb (EK, 2003). Z tûchto zku‰eností vypl˘vá, Ïe variabilní platby pfiispívají k poklesu
produkovaného mnoÏství komunálního odpadu (vã. prevence vzniku) a souãasnû k nárÛstu tfií-
dûného sbûru vyuÏiteln˘ch sloÏek komunálního odpadu15. Je tedy zfiejmé, Ïe variabilní platby
jsou vhodn˘m nástrojem pro plnûní cílÛ definovan˘ch v Plánu odpadového hospodáfiství âeské
republiky, resp. jednotliv˘ch krajÛ.

19.1.1.2 NeÏádoucí úãinky plateb za komunální odpad

Poãátek zavádûní variabilních plateb za komunální odpad v zemích Evropské unie je moÏné da-
tovat do 90. let 20. století. AÏ do tohoto období v Evropû pfievládalo vyuÏití pau‰álních plateb
za komunální odpad. Postupem ãasu v‰ak byla tomuto druhu plateb vyãítána absence motivaã-
ního faktoru, kter˘ by producenty komunálního odpadu motivoval ke sniÏování produkce ko-
munálního odpadu a zvy‰ování tfiídûného sbûru vyuÏiteln˘ch sloÏek KO. Pau‰ální platby navíc
nedokázaly reagovat na rostoucí mnoÏství vyprodukovaného komunálního odpadu, jehoÏ od-
stranûní v pfiíslu‰n˘ch zafiízeních bylo spojeno se stále vy‰‰ími náklady.
(Nejen) z tohoto dÛvodu se fiada obcí zaãala pfiiklánût k nov˘m platbám za komunální odpad, je-
jichÏ konstrukce motivaãní faktor obsahovala. Proces implementace nov˘ch plateb se v‰ak ne-
obe‰el bez potíÏí, pfiiãemÏ jednou z v˘hrad vÛãi variabilním platbám za komunální odpady byla
i obava z nelegálních zpÛsobÛ nakládání s KO. Princip úãinnosti variabilních plateb za komu-
nální odpad spoãívá ve snaze producenta u‰etfiit náklady spojené se sbûrem, svozem, vyuÏitím
a odstranûním odpadu (pfiedchází vzniku komunálního odpadu nebo tfiídí jeho vyuÏitelné sloÏky).
Jin˘mi slovy, producenti komunálního odpadu jsou vystaveni pozitivním mezním nákladÛm na
kaÏd˘ kilogram (litr ãi 1 svoz) smûsného komunálního odpadu16.
Úspor nákladÛ je v‰ak moÏné dosáhnout i neÏádoucími zpÛsoby nakládání s odpady – zakládá-
ním ãern˘ch skládek, spalováním odpadu v domácích topeni‰tích nebo ukládáním odpadu do
sbûrn˘ch nádob souseda nebo ãi vefiejn˘ch prostranstvích. V‰echny tyto nelegální zpÛsoby na-
kládání s komunálními odpady mohou b˘t prÛvodním znakem implementace variabilních pla-
teb za komunální odpad (jak se ov‰em v fiadû pfiípadÛ ukazuje, skuteãnost mÛÏe b˘t jiná). Pro
obce to znamená dodateãné náklady, a proto se snaÏí tomuto chování producentÛ komunálního
odpadu pfiedcházet, resp. zabránit17.
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15 Zku‰enosti vybran˘ch obcí v Nûmecku s úãinností rÛzn˘ch typÛ variabilních plateb za komunální odpad budou

zfiejmé z následující podkapitoly.

16 V daném okamÏiku vycházíme z reálného pfiedpokladu, Ïe zpoplatnûn je pouze smûsn˘ komunální odpad a ni-

koli tfiídûn˘ sbûr jeho vyuÏiteln˘ch sloÏek (to v‰ak nic nemûní na tom, Ïe tfiídûn˘ sbûr vyuÏiteln˘ch sloÏek - napfi.
papíru nebo bioodpadu - mÛÏe b˘t také zpoplatnûn).

17 Tato skuteãnost nûkdy mÛÏe vést ke zcela absurdním závûrÛm – napfi. ke snaze dotovat legální zpÛsoby naklá-

dání s odpady (KINNAMAN-FULLERTON, 1999: 6).



Dodateãné náklady v dÛsledku implementace variabilních plateb za komunální odpad a v dÛ-
sledku nelegálních zpÛsobÛ nakládání s komunálními odpady v‰ak nemusí vznikat pouze obcím,
ale i soukrom˘m subjektÛm. Jedná se napfiíklad o náklady na ochranu majetku, instalaci bez-
peãnostních plotÛ a umisÈování zámkÛ na sbûrné nádoby (MENELL, 2004: 44).
JelikoÏ mohou nelegální zpÛsoby nakládání s komunálními odpady sniÏovat úãinnost variabil-
ních plateb, implementovaly obce do systému nakládání s komunálními odpady celou fiadu stra-
tegií, jak nelegálním zpÛsobÛm nakládání s KO pfiedcházet. Jedná se pfiedev‰ím o rÛzné
vzdûlávací kampanû, opatrné a sociálnû ohleduplné nastavení variabilních plateb (nabídka slev
pro nízkopfiíjmové domácnosti), zpfiístupÀování jin˘ch legálních alternativ pro spotfiebitele
(sbûrné dvory apod.) nebo periodick˘ svoz problematick˘ch odpadÛ. Nabízí se i vyuÏívání
zámkÛ na sbûrné nádoby (MENELL, 2004: 16).
Nûkteré obce v zahraniãí vloÏily do systému nakládání s komunálními odpady rovnûÏ garanci
minimálního v˘konu sluÏeb v odpadovém hospodáfiství, jako je minimální frekvence svozu od-
padu (vût‰inou se jedná o 4t˘denní rytmus) nebo minimální objem sbûrn˘ch nádob. V tomto
pfiípadû se vyuÏívá jak absolutního (napfi. 80 l nádoba na domácnost) tak relativního stanovení
minimálního objemu sbûrn˘ch nádob (napfi. 5 l na osobu a t˘den): OECD, 2004: 53). Pfii kon-
strukci tohoto systému je v‰ak tfieba brát v úvahu pfiípadné negativní reakce ze strany fyzick˘ch
osob produkujících komunální odpad, pokud jejich reálná produkce komunálního odpadu ne-
dosahuje tûchto minimálních hodnot. Systém minimálního v˘konu sluÏeb by mûl proto vÏdy
poskytovat prostor pro to, aby mohla b˘t hledána individuální fie‰ení problému s odpady. Sou-
ãasnû musí tento systém doprovázet aktivní komunikace s obãany.
Nelegální zpÛsoby nakládání s komunálním odpadem v‰ak nejsou nutn˘m prÛvodním znakem
zavádûní variabilních plateb. RÛzné prÛzkumy ukazují, Ïe doprovází-li zavedení variabilních
plateb dostateãnû dlouhé pfiechodné období (jehoÏ souãástí je velice úzká komunikace mezi zá-
stupci obce a fyzick˘mi osobami a intenzivní informaãní kampaÀ), pak k nelegálním zpÛsobÛm
nakládání s komunálními odpady buì nedochází vÛbec, nebo toto chování nepfiesahuje míru ty-
pickou pro obce s pau‰álními platbami18. 
Podobné závûry vypl˘vají i z prÛzkumu z roku 1996, v jehoÏ rámci byly dotazovány obce, které
zavedly variabilní platby za komunální odpad ve Spojen˘ch státech americk˘ch. U 48 % obcí
nedo‰lo zavedením variabilních poplatkÛ ke zmûnû objemu nelegálnû odstraÀovaného odpadu,
19 % obcí potvrzuje nárÛst nelegálních zpÛsobÛ nakládání s odpady, 6 % naopak mluví o po-
klesu a 27 % neví, zda do‰lo k nûjaké zmûnû (MENELL, 2004: 44).
Nelegální zpÛsoby nakládání s komunálními odpady se mohou li‰it také podle druhu odpadu.
Podle SKUMATZ, 1993 se ukládání odpadu do sbûrn˘ch nádob souseda nebo na vefiejném pro-
stranství t˘ká pfiedev‰ím smûsného komunálního odpadu, zatímco zakládání ãern˘ch skládek je
typické pfiedev‰ím pro stavební a demoliãní odpady (40 %), zahradní odpady (25 %) ãi bílé
zboÏí (ledniãky, mrazáky, praãky, ale i televize apod.). ¤e‰ení nelegálních zpÛsobÛ nakládání
s komunálními odpady v men‰ích obcích spoãívá i v sociální kontrole, která pramení z toho,
jak dobfie se lidé v obci navzájem znají.
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18 Ukazuje se, Ïe k nelegálním zpÛsobÛm nakládání s komunálními odpady dochází i v systémech, které se maxi-

málním zpÛsobem pfiizpÛsobují potfiebám producentÛ komunálního odpadu. Takové chování producentÛ odpadu

pramení spí‰e ze sociální nepfiizpÛsobivosti, neÏ ze samotného zavedení variabilních plateb.



19.1.1.3 Náklady obce a platby za komunální odpad

Jednou z obav pfii implementaci systému variabilních plateb za komunální odpad byla i nestá-
lost a nepfiedvídatelnost pfiíjmÛ do rozpoãtu obce a s tím i obava, Ïe pfiíjmy z variabilních pla-
teb nebudou schopny pokr˘t náklady obce (zejména na organizaci systému nakládání
s komunálními odpady). Jsou tyto obavy oprávnûné, nebo jsou variabilní platby naopak vhod-
n˘m nástrojem pro optimalizaci nákladÛ obce? MENELL (2004: 4) je pfiesvûdãen o tom, Ïe:
„variabilní platby ve spojení s tfiídûn˘m sbûrem u domácností pfiedstavují nákladovû nejefektiv-
nûj‰í strategii obce“.
Nákladová efektivnost variabilních plateb vypl˘vá pfiedev‰ím z úspor nákladÛ na odstranûní smûs-
ného komunálního odpadu. Producenti komunálního odpadu v dÛsledku variabilních plateb pfied-
cházejí vzniku zpoplatnûného smûsného komunálního odpadu nebo sniÏují jeho mnoÏství tfiídûním
vyuÏiteln˘ch sloÏek. Tím dochází ke sníÏení celkového objemu komunálního odpadu, kter˘ bude
následnû odstranûn, a tím i k úsporám nákladÛ obce (v nûkter˘ch pfiípadech se náklady na od-
stranûní odpadu odhadují na 80 % celkov˘ch nákladÛ obce na odpadové hospodáfiství).
Dal‰ích úspor je moÏné dosáhnout v dÛsledku prodeje vyuÏiteln˘ch sloÏek komunálního od-
padu, které byly vytfiídûny jako dÛsledek zavedení variabilních plateb. Obce se tak stávají buì
pfiím˘m, nebo nepfiím˘m úãastníkem trhu druhotn˘ch surovin19. Nákladovou efektivnost ne-
mohou naru‰it ani pfiípadné náklady na odstranûní nelegálních zpÛsobÛ nakládání s komunálními
odpady. Z hlediska celkov˘ch nákladÛ obce povaÏuje MENELL (2004: 4) tyto náklady za ne-
pfiíli‰ v˘znamné.
Systémy variabilních plateb rovnûÏ vyvolávají vysoké poãáteãní náklady na implementaci
systému. ¤ada systémÛ vyÏaduje nákup nového vozového parku nebo vybavení stávajícího
(systémy váÏeného sbûru nebo mûfiení objemu odpadu ultrazvukem), nákup ãi vybavení sbûrn˘ch
nádob (vybavení ãárov˘m kódem s identifikací vlastníka sbûrné nádoby) ãi vybavení sbûrn˘ch
dvorÛ. Souãasnû rostou náklady na svoz a tfiídûn˘ sbûr (náklady závislé na frekvenci svozu,
poãtu a typu svozov˘ch automobilÛ, poãtu pracovníkÛ na 1 svozové auto apod.). Tyto poãáteãní
náklady by v‰ak mûly b˘t ve stfiednûdobém aÏ dlouhodobém horizontu (5–8 let) vyváÏeny úspo-
rami nákladÛ v dÛsledku pÛsobení variabilních plateb a zisky z prodeje druhotn˘ch surovin.
Dopady variabilních plateb na administrativní a provozní náklady obce byly souãástí prÛzkumu
realizovaného v roce 1997 ve státû Wisconsin. Z prÛzkumu vypl˘vá, Ïe u 40 % obcí do‰lo k po-
klesu nákladÛ, 27 % obcí mûlo náklady na pfiibliÏnû stejné úrovni a 33 % mûlo náklady vy‰‰í
(MENELL, 2004: 39).
DÛleÏit˘m aspektem implementace variabilních plateb za komunální odpad do systému naklá-
dání s komunálními odpady je i nákladová struktura obce (viz následující tabulka). Konstrukce
variabilních plateb musí tuto strukturu reflektovat, protoÏe v opaãném pfiípadû by mohlo dojít
k problémÛm s financováním systému nakládání s komunálním odpadem. V krajním pfiípadû by
mohlo dojít k situaci, kdy obec nebude mít dostatek prostfiedkÛ k úhradû nákladÛ systému na-
kládání s komunálními odpady.
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19 Tento závûr je v‰ak platn˘ pouze za pfiedpokladu, Ïe tfiídûn˘ sbûr vyuÏiteln˘ch sloÏek komunálního odpadu ne-

musí b˘t dotován z rozpoãtu obce. Tfiídûny jsou pouze ty frakce komunálního odpadu, které mají na trhu uplatnûní:

„Recyklace není cílem sama o sobû, ale pouze jedním z moÏn˘ch prostfiedkÛ sniÏování nákladÛ systému nakládání
s odpady. Podpora dodateãné recyklace v situaci, kdy recyklace jedné tuny materiálu je draÏ‰í neÏ její odstranûní

(za pfiedpokladu, Ïe jsou v‰echny náklady vypoãítány správnû) nedává z ekonomického hlediska smysl a pokud

budou zohlednûny v‰echny dopady procesu recyklace, pak pravdûpodobnû nedává smysl ani z ekologického hle-

diska“ (SKUMATZ, 1993: 4).



Tabulka 35, zdroj: GALLENKEMPER a kol. (1995): Struktura nákladÛ obce na odpadové hos-
podáfiství.

Z uvedené tabulky je zfiejmé, Ïe pfieváÏnou ãást nákladÛ obce tvofií fixní náklady20. Tuto sku-
teãnost musí reflektovat i konstrukce variabilní platby za komunální odpad. Hlavním dÛvodem
je snaha zamezit tomu, aby zmûnou chování producentÛ komunálního odpadu do‰lo k poklesu
pfiíjmÛ do rozpoãtu obce (a tím i k ohroÏení úhrady nákladÛ systému). Proto jsou variabilní
platby konstruovány jako kombinované – ãást platby tvofií variabilní a ãást pau‰ální sloÏka.
Zatímco hlavním úkolem pau‰ální sloÏky je pokr˘t minimální úroveÀ poskytovan˘ch sluÏeb
a pfieváÏnou ãást fixních nákladÛ, variabilní sloÏka by mûla odráÏet mnoÏství poskytovan˘ch slu-
Ïeb a kr˘t variabilní náklady systému nakládání s komunálními odpady (MIRANDA a kol.,
1994: 685). Z ‰etfiení provedeného v Nûmecku v roce 1995 vyplynulo, Ïe pau‰ální sloÏka vari-
abilních plateb ãinila zhruba 50–80 % celkové v˘‰e poplatku a variabilní sloÏka pfiibliÏnû 20–
50 %. Právû variabilní sloÏka by mûla vytváfiet motivaãní prostfiedí pro producenty komunálního
odpadu (GALLENKEMPER a kol., 1995: 25).
Z podílu variabilní a pau‰ální sloÏky variabilních plateb za komunální odpady vypl˘vá, Ïe mo-
tivaãní úloha plateb tvofií pouze nepatrnou ãást celkové v˘‰e platby. Z tohoto dÛvodu hraje kon-
strukce variabilních plateb zcela klíãovou roli v motivaci producentÛ komunálního odpadu
k environmentálnû ‰etrnému chování.

19.1.1.4 Fiskální úloha plateb za komunální odpad

Fiskální funkce plateb za komunální odpad spoãívá v jejich schopnosti vytváfiet finanãní zdroje
pro úhradu nákladÛ obce, které vznikají v dÛsledku snahy zabezpeãit obecní systém nakládání
s komunálními odpady. Tuto funkci mohou plnit jak platby pau‰ální povahy, tak variabilní platby
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Celkové náklady na nakládání s odpady

fixní náklady (pfiibliÏnû 85 %) variabilní náklady (pfiibliÏnû 15 %)

z toho:  z toho:

• 30 % vozov˘ park, správa systému  • 20 % frekvence svozu, pfiepravované mnoÏství odpadu

• 70 % vybudování zafiízení  • 80 % náklady odstraÀování a vyuÏívání odpadu

pfii klesajícím mnoÏství odpadu:  pfii klesajícím mnoÏství odpadu:

• stabilní v˘‰e roãních nákladÛ (DM/rok) • stabilní v˘‰e provozních nákladÛ (DM/t)

• rostoucí provozní náklady (DM/t) • klesající v˘‰e roãních nákladÛ (DM/rok)

20 Popsaná struktura nákladÛ odpovídá obci, jeÏ provozuje vlastní zafiízení na nakládání s odpady (skládku, spa-

lovnu, kompostárnu apod.) a nemusí vyuÏívat sluÏeb externích subjektÛ. V pfiípadû obce, která naopak nakupuje

sluÏby na trhu, tvofií vût‰inu nákladÛ náklady variabilní.



za komunální odpad. Jak vypl˘vá z definiãního pojetí správních a uÏivatelsk˘ch poplatkÛ (je-
jichÏ jsou platby za komunální odpad souãástí), úhrada nákladÛ mÛÏe b˘t úplná nebo ãásteãná.
Z údajÛ za rok 2003 v‰ak vypl˘vá, Ïe platby od producentÛ komunálního odpadu tvofií pouze ãást
celkov˘ch pfiíjmÛ rozpoãtu obce na nakládání s odpady v âeské republice (vztaÏeno pouze na
smûsn˘ komunální odpad)21. V 38 % sledovan˘ch obcí hradí náklady spojené se smûsn˘m ko-
munálním odpadem plnû fyzické osoby, v 51 % sledovan˘ch obcí pfiispívají obce v prÛmûru 28
% nákladÛ a v 11 % obcí plnû hradí náklady za fyzické osoby obce (z toho 98 % tvofií obce
s ménû neÏ 5 tis. obyvateli): SLAVÍK a kol., 2004.
Z dostupn˘ch údajÛ pro âeskou republiku je zfiejmé, Ïe platby od fyzick˘ch osob jsou pouze jed-
ním (i kdyÏ nejv˘znamnûj‰ím) z pfiíjmÛ do rozpoãtu obce na organizaci systému nakládání s ko-
munálními odpady. I po seãtení ostatních pfiíjmÛ musí obce systémy dotovat z jin˘ch
rozpoãtov˘ch zdrojÛ. Podobnou situaci bylo moÏné sledovat v Nûmecku v 90. letech minulého
století, pfied zavedením variabilních plateb za komunální odpad. Právû neochota obcí dotovat na-
kládání s odpady z jin˘ch rozpoãtov˘ch pfiíjmÛ, které by mohly b˘t vyuÏity na jiné v˘dajové ka-
pitoly (kultura, turistick˘ ruch, sport, rozvoj mládeÏe apod.), byla jedním z dÛvodÛ pfiechodu na
variabilní platby (zvy‰ování pau‰álních plateb nebylo moÏné kvÛli averzi obãanÛ, ktefií chtûli pla-
tit pouze za ty odpady, které skuteãnû vyprodukují).
V pfiípadû plateb za komunální odpad je zajímavé sledovat jejich strukturu. Struktura pro âes-
kou republiku je patrná z následující tabulky.

Tabulka 36, zdroj: EKO-KOM, a.s. (2006): Struktura plateb za komunální odpad v âeské re-
publice (2002 – 2004).

Z tabulky je zfiejmé, Ïe vût‰ina obcí v âeské republice vyuÏívá místního poplatku dle § 10b zá-
kona ã. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ). Mezi ãasto citované
dÛvody preference této platby za komunální odpad patfií relativnû nízká administrativní nároã-
nost, niÏ‰í podíl neplatiãÛ, moÏnost plánovat pfiíjmy do rozpoãtu na dal‰í rok ãi chybûjící stimul
pro producenty komunálního odpadu nakládat s odpady v rozporu se zákonem. Poplatek má po-
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21 Z údajÛ EKO-KOM, a.s. za rok 2005 vypl˘vá, Ïe platby od fyzick˘ch osob pfiedstavuj pfiibliÏnû 80 % celkov˘ch
pfiíjmÛ obce (bez ÏivnostníkÛ). Zb˘vající ãást tvofií platby od ÏivnostníkÛ (7 %), prodej druhotn˘ch surovin (3 %)

a pfiíspûvek od EKO-KOM (10 %). Z tûchto údajÛ rovnûÏ vypl˘vá, Ïe pfiíjmy tvofií pfiibliÏnû 75 % celkov˘ch ná-

kladÛ obce; zbytek musí obce hradit z jin˘ch zdrojÛ.

2002 2003 2004 

Místní poplatek 75,6 % 79,5 % 77 % 

Poplatek za KO, z toho: 20,0 % 20,2 % 19,8% 

- platba na obyvatele 5,4 % 5,4 % 7,5 % 

- platba za nádobu 8,2 % 7,9 % 7,2 % 

- platba za známku 6,4 % 6,9 % 4,8 % 

Ostatní 3,7 % 0,3 % 3,9 % 



vahu pau‰ální platby, neboÈ je hrazen fyzickou osobou dle trvalého pobytu na území obce - bez
ohledu na to, kolik komunálního odpadu produkuje a jak˘m zpÛsobem s ním nakládá.
Za nev˘hodu tohoto poplatku je povaÏována maximální v˘‰e stanovená zákonem -
500 Kã/osobu/rok. Lze oãekávat, Ïe s rostoucími náklady obce na odpadové hospodáfiství po-
roste tlak na zmûnu této maximální v˘‰e v zákonû, nebo k postupnému pfiechodu na jiné zpÛ-
soby zpoplatnûní produkce komunálního odpadu, které umoÏní pokr˘t ve‰keré náklady obce na
organizaci obecního systému nakládání s odpady. V souãasné dobû jsou prÛmûrné náklady obce
na systém nakládání s komunálními odpady 650 Kã/obyvatele/rok, coÏ pfievy‰uje maximální
v˘‰i místního poplatku.

19.1.1.5 Zahraniãní zku‰enosti s aplikací variabilních plateb za komunální odpad

Variabilní platby za komunální odpad patfií v souãasné dobû mezi progresivnû se rozvíjející zpÛ-
soby zpoplatnûní produkce komunálního odpadu v ãlensk˘ch zemích Evropské unie. Ze zku‰e-
ností vybran˘ch obcí vypl˘vá, Ïe variabilní platby nejlépe fungují v oblastech s nízkou hustotou
osídlení, tj. v pfiedmûstsk˘ch a venkovsk˘ch oblastech. Naopak, problémy s implementací tûchto
plateb nastávají v oblastech se zástavbou panelov˘ch domÛ nebo domÛ, v nichÏ Ïije více do-
mácností. Systém velkoobjemov˘ch kontejnerÛ vyuÏívan˘ v tûchto zástavbách podporuje ano-
nymitu jednotliv˘ch domácností z hlediska nakládání s odpady, ãímÏ se vytrácí motivace
sniÏovat produkci odpadu a tfiídit vyuÏitelné sloÏky.
Problém identifikace producenta komunálního odpadu v této zástavbû je technicky fie‰iteln˘
(napfi. sbûrné nádoby pfiístupné po vloÏení ãipové karty nebo sbûrné nádoby pro kaÏdou do-
mácnost), ale snaha aplikovat tato fie‰ení v praxi naráÏí na vysoké náklady. Úspû‰nost variabil-
ních plateb tak závisí nejen na pfiístupu producentÛ komunálního odpadu k nádobám na tfiídûn˘
sbûr vyuÏiteln˘ch sloÏek komunálního odpadu (vã. mobilního svozu nadmûrného ãi nebezpeã-
ného odpadu a sbûrn˘ch dvorÛ), ale i na intenzivní informaãní kampani, která pÛsobí jako pre-
vence moÏné negativní reakce obyvatel.
Z dokumentu EK (2003) vypl˘vá, Ïe v souãasné dobû mají nejvût‰í zku‰enosti s variabilními po-
platky za komunální odpad Belgie, Dánsko, ·védsko, Lucembursko, Itálie a pfiedev‰ím pak Nû-
mecko. Aãkoliv se samotná konstrukce variabilních plateb v jednotliv˘ch zemích mÛÏe znaãnû
li‰it, mÛÏeme sledovat urãité spoleãné znaky, a sice parametry, na jejichÏ základû jsou platby po-
ãítány. Mezi tyto parametry patfií (GALLENKEMPER a kol., 1995: 28):

• poãet ãlenÛ domácnosti;
• poãet domácností;
• velikost pozemku;
• poãet sbûrn˘ch nádob;
• objem sbûrn˘ch nádob;
• frekvence svozu sbûrn˘ch nádob;
• poãet vyprodukovan˘ch kilogramÛ odpadu.

Obce, které zavádí systém variabilních plateb za komunální odpad, si od tûchto plateb slibují
nejen environmentální efekty }v podobû sniÏující se produkce smûsného komunálního odpadu
a zv˘‰eného tfiídûní jeho vyuÏiteln˘ch sloÏek], ale i úspory finanãních prostfiedkÛ }vydan˘ch
v souvislosti s odstraÀováním odpadu na skládkách ãi spalovnách]. Stále vy‰‰í pozornost je vû-
nována i moÏnosti prodat vyuÏitelné sloÏky komunálního odpadu na trhu druhotn˘ch surovin.
V̆ bûr konkrétního systému variabilních plateb závisí do znaãné míry na geografick˘ch fakto-
rech, jako je velikost obce, hustota osídlení ãi druh zástavby. Pro obce do 20 tis. obyvatel jsou
z technick˘ch, personální a ekonomick˘ch dÛvodÛ typické jednoduché poplatkové systémy,
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které jsou ve vût‰inû pfiípadÛ zaloÏené na v˘‰i platby podle poãtu ãlenÛ domácnosti, velikosti po-
zemku, objemu sbûrn˘ch nádob ãi frekvence svozu. SloÏitûj‰í systémy, které vyuÏívají váÏe-
ného sbûru odpadu spoleãnû s identifikací sbûrn˘ch nádob podle ãárov˘ch kódÛ, jsou typické pro
vût‰í obce (kolem 50 tis. obyvatel).
Vesnická zástavba mal˘ch mûst je vhodná pro implementaci nároãnûj‰ích systémÛ, které vyu-
Ïívají rÛzn˘ch ãipÛ a ãárov˘ch kódÛ na sbûrné nádobû, sbûrn˘ch vozidel s postranním nakládá-
ním odpadu apod. V zásadû platí, Ïe pro jednu obec je typick˘ jeden systém plateb za komunální
odpad, i kdyÏ se skládá z rÛzn˘ch mûstsk˘ch ãástí s rÛzn˘m typem zástavby a hustotou osídlení.
V následujícím textu budou diskutovány rÛzné systémy variabilních plateb za komunální odpad
vyuÏívané v zahraniãí a jejich úãinnost na plnûní dfiíve uveden˘ch environmentálních cílÛ. Sou-
ãasnû budou naznaãeny hlavní charakteristické znaky tûchto systémÛ z pohledu uÏivatelské pfií-
jemnosti a sklonu k nelegálním zpÛsobÛm nakládání s odpady.

Standardní systémy
Pro tyto systémy je typická kombinace pau‰ální sloÏky platby za komunální odpad (napfi. podle
poãtu ãlenÛ domácnosti ãi velikosti pozemku) a variabilní sloÏky, která je závislá na objemu
sbûrn˘ch nádob, jejich poãtu ãi frekvenci svozu odpadu. Tyto systémy nejsou obvykle spo-
jeny s vysok˘mi technick˘mi, personálními ãi finanãními nároky. Pro jejich volbu mluví nízké
nároky na organizaci, logistiku a pofiizovací náklady nov˘ch zafiízení. Popsané systémy jsou
vhodné tam, kde mÛÏe b˘t vyuÏita svozová technika pÛvodních systémÛ (zaloÏen˘ch na pau‰ální
platbû) ãi pÛvodní sbûrné nádoby. Rozdíl tohoto systému oproti pau‰álním platbám spoãívá
v motivaci tfiídit vyuÏitelné sloÏky komunálního odpadu, a tím spofiit finanãní prostfiedky do-
mácností.
Jednoduchost systému má za následek rychlé pfiizpÛsobení obyvatel. Odhaduje se, Ïe 80-90 %
obyvatel se pfiizpÛsobí bez problémÛ a pouze zb˘vajících 10–20 % obyvatel vyÏaduje intenziv-
nûj‰í spolupráci ze strany zástupcÛ obce. Úspû‰nost systému v naplnûní environmentálních cílÛ
je patrná z následujícího pfiíkladu nûmecké obce Eschweiler, která jej zavedla v roce 1996.

Tabulka 37, zdroj: Eschweiler (2005): Produkce komunálního odpadu a jeho vyuÏiteln˘ch slo-
Ïek v obci Eschweiler (1996 – 2004). Data byla získána v r. 2005, a to za období 1996-2004.
Údaje v t.
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odpad  objemn˘   bioodpad  dfievo  obalov˘  papír  sklo

z domácnosti  odpad  odpad

1996  20.828  1.299  0  0  868  2.810  1.060

1997  15.409  1.727  1.759   0  1.340  3.611  1.341

1998  11.218  980  3.319  779  1.782  4.028  1.342

1999  11.080  1.178  3.300  706  1.763  4.374  1.353

2000 10.864   1.050  3.455  936  2.009  4.239  1.509

2001   10.502   999   3.343   1.042   2.200   3.808   1.236

2002   10.419   962  3.479 967  2.402  3.884  1.158

2003   10.046   938   3.214  880  2.297   3.743  1.240

2004   10.313  884  3.493  1.041  2.207  4.030  1.411



Z tabulky je zfiejmé, Ïe zavedení systému variabilních plateb vedlo k poklesu produkce odpadu
z domácností a naopak k nárÛstu tfiídûného sbûru vyuÏiteln˘ch sloÏek komunálního odpadu
(papír, sklo, bioodpad). Podobn˘ch v˘sledkÛ bylo dosaÏeno i v fiadû dal‰ích nûmeck˘ch obcí,
které se v prÛbûhu 90. let 20. století rozhodly tento systém implementovat.
Na druhou stranu byly v obcích s tûmito systémy zaznamenány pfiípady nelegálních zpÛsobÛ
nakládání s odpady (ãerné skládky, spalování odpadu ãi ukládání do sbûrn˘ch nádob na vefiej-
n˘ch prostranstvích), ale i pfiípadÛ stlaãování odpadu ve sbûrné nádobû s cílem minimalizovat
poãet svozÛ odpadu ãi úmyslné volby velikosti sbûrn˘ch nádob, které neodpovídaly reáln˘m
potfiebám dané domácnosti. Tomuto chování nûkteré obce pfiedcházely stanovením minimálního
objemu sbûrné nádoby, kterou má kaÏdá domácnost k dispozici.
Obce s tûmito systémy obvykle pfiedcházejí nelegálním zpÛsobÛm nakládání s komunálními od-
pady za pomoci informaãních a vzdûlávacích kampaní, dále dostateãnou dostupností nádob na
tfiídûn˘ sbûr a zfiízením sbûrného dvora. V̆ jimkou není ani mobilní svoz odpadu na objednávku
apod.

Systémy zaloÏené na platbû podle frekvence svozu
Narozdíl od konvenãních systémÛ je zde hlavním kriteriem pro stanovení v˘‰e platby frekvence
svozu komunálního odpadu. Jedná se o systémy, pro které se v âeské republice vÏilo oznaãení
"známkové". Domácnost umístí na sbûrnou nádobu pfiedplacen˘ kupón (známku), coÏ je zna-
mení pro svozovou spoleãnost, aby tuto sbûrnou nádobu vyvezla. Pokroãilej‰í známkové systémy
jsou doplnûny o ãip, kter˘ je umístûn na nádobû a slouÏí na jedné stranû k identifikaci vlastníka
sbûrné nádoby a na druhé stranû k zaznamenání mnoÏství svozÛ za rok. Poãet zaznamenan˘ch
svozÛ je následnû základem pro v˘poãet roãní platby.
Aby obce zabránily systematickému podhodnocování poãtu známek, které si domácnosti naku-
pují pro potfiebu svozu jimi produkovaného odpadu, stanovují minimální mnoÏství známek
roãnû, jeÏ jsou domácnosti nuceny si koupit. Tímto opatfiením se rovnûÏ brání pfiípadn˘m hygi-
enick˘m problémÛm v pfiípadû, Ïe domácností zámûrnû nakupují ménû známek, neÏ by bylo
vzhledem k produkci odpadu vhodné. Vybrané prostfiedky z povinn˘ch známek souãasnû slouÏí
k pokrytí fixních nákladÛ systému nakládání s komunálními odpady.
DÛleÏit˘m pozitivem tohoto systému je nejen pfiedcházení vzniku komunálního odpadu a tfiídûní
jeho vyuÏiteln˘ch sloÏek, ale i zefektivnûní organizace svozu. Svezeny jsou totiÏ pouze ty sbûrné
nádoby, které jsou bezpeãnû plné. Tím klesají nároky na svoz komunálního odpadu, s ãímÏ je
spojena i úspora nákladÛ.
Na druhou stranu je tfieba zmínit rovnûÏ nûkteré nev˘hody, které je nutné pfied zavedením tohoto
zpÛsobu plateb zváÏit. Jedná se opût o problém nelegálních zpÛsobÛ nakládání s odpady (nûkteré
domácnosti ve snaze uspofiit náklady spojené s nákupem známek zakládají ãerné skládky, odpad
spalují, nebo stlaãují ve sbûrné nádobû, coÏ má za následek problémy s vysypáním odpadu do
svozového vozidla). Nelze opomenout ani zv˘‰ené administrativní nároky na prodej známek
(nebo zpûtn˘ odbûr známek na konci roku) a jejich kontrolu.
V nûkter˘ch pokroãilej‰ích systémech jsou sbûrné nádoby doplnûny o jiÏ z mínûné ãipy, pfii-
ãemÏ data o poãtech svozÛ bûhem roku se ukládají v palubním poãítaãi svozového vozidla (tzv.
systémy identifikace odpadu). Hlavním dÛvodem zavádûní tûchto investiãnû nároãnûj‰ích
systémÛ je opût snaha nûkter˘ch domácností obcházet existující systém (pofiízením neregistro-
vané sbûrné nádoby, pfiistavením jiÏ svezené sbûrné nádoby do jiné ulice k dal‰ímu svozu apod.).
Se zavádûním uveden˘ch systémÛ identifikace odpadu souvisí i specifické náklady, které jsou
typické právû pro tento typ systémÛ. Jedná se o dodateãné personální náklady na zpracování
dat, vybavení svozov˘ch vozidel palubním poãítaãem a ãidlem na odeãítání informací z ãáro-
vého kódu, vybavení sbûrn˘ch nádob ãipy ãi náklady na opravy dan˘ch technick˘ch zafiízení.
Tyto náklady by v‰ak mûly b˘t kompenzovány úsporami, jeÏ vzniknou tím, Ïe bude odstraÀo-
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váno niÏ‰í mnoÏství smûsného komunálního odpadu a vyuÏitelné sloÏky KO budou prodány na
trhu druhotn˘ch suroviny. Naznaãené úãinky systému jsou zfiejmé z následující tabulky, která
shrnuje v˘sledky zavedení systému plateb zaloÏen˘ch na frekvenci svozu a identifikaci sbûrn˘ch
nádob v nûmecké obci Baesweiler (zavedení systému v r. 1994). Podobné v˘sledky je moÏné za-
znamenat i dal‰ích nûmeck˘ch obcí, které tento systém v prÛbûhu 90. let zavedly (napfi. Wars-
tein, Tönisvorst).

Tabulka 38, zdroj: Baesweiler (2005): Produkce komunálního odpadu a jeho vyuÏiteln˘ch slo-
Ïek v obci Baesweiler (1993 – 2004). Údaje v kg/obyvatele.

Systémy váÏeného sbûru odpadu

Typick˘m znakem tûchto systémÛ je platba za smûsn˘ komunální odpad podle poãtu kg,
které domácnost vyprodukuje (v nûkter˘ch pfiípadech se platba podle kg vyprodukovaného od-
padu t˘ká i bioodpadu). Jedná se o dal‰í technicky nároãn˘ systém, jehoÏ hlavním smyslem je
v platbû za odpad maximálnû zohlednit skuteãnû vyprodukované mnoÏství odpadu a zpÛsoby na-
kládání s ním (pfiedev‰ím u tfiídûného sbûru).
Informace o hmotnosti vyprodukovaného odpadu jsou z váÏícího zafiízení umístûného v zadní
ãásti svozového automobilu posílány do palubního poãítaãe, a to vãetnû informací o domác-
nosti, která odpad vyprodukovala. Tato data jsou na konci dne uloÏena v centrální evidenci obce
a na základû tûchto dat jsou v prÛbûhu roku vyhotovena vyúãtování pro domácnosti. KaÏdá do-
mácnost tak má podrobn˘ pfiehled tom, kolik odpadu vyprodukovala a ve kter˘ den do‰lo ke
svozu. Existuje tedy podrobn˘ pfiehled pro následnou kontrolu.
Zavedení systému váÏeného sbûru odpadu vyÏaduje vysoké investiãní náklady (hardware a soft-
ware22, palubní poãítaãe, ãidla na svozov˘ch automobilech, vybavení svozov˘ch automobilÛ
váÏícím zafiízením, vybavení sbûrn˘ch nádob ãipy apod.). Tyto náklady jsou v‰ak ve stfiednû- aÏ
dlouhodobém horizontu kompenzovány úsporami nákladÛ na odstraÀování odpadu. V nûkte-
r˘ch pfiípadech nesou investiãní náklady firmy, které organizují pro obce svoz komunálního od-
padu, coÏ má pozitivní dopad na nákladovou stránku rozpoãtu obcí.
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odpad  objemn˘  bioodpad  sklo  papír  obaly

z domácnosti  odpad

1993 183,43   34,52   48,74   25,88  48,15  16,65

1994 158,77  47,72 60,63  31,67  59,55  24,45

1995 162,87   7,68   65,70  30,37  58,07  26,32

2003 111,74  6,32  68,86  56,71  26,78  68,09

2004 109,58  6,62  81,33  58,44  26,36  71,59

22 V nûmeck˘ch podmínkách se vyuÏívá systém EDV. Tento systém nejenÏe obsahuje informace o hmotnosti vy-

produkovaného odpadu a o ãase, resp. místu svozu, ale na základû tûchto informací následnû umoÏÀuje optimali-

zovat svozové trasy. Program souãasnû umoÏÀuje kdykoli vyhotovit pfiehled a vyúãtování pro domácnosti.  



Zavedení tohoto systému vyÏaduje intenzivní informaãní kampaÀ, v rámci níÏ obãané dostanou
základní informace o fungování systému a jeho v˘hodách (jedná se pfiedev‰ím o pokles plateb
za komunální odpad, souãasnû s poklesem nákladÛ systému). Platba za komunální odpad je kon-
struována jako dvousloÏková. První sloÏka je fixní a urãuje se podle objemu sbûrn˘ch nádob
(resp. frekvence svozu), druhá sloÏka je variabilní a její v˘‰e je závislá na hmotnosti odpadu.
Tento systém plateb v podmínkách Nûmecka postupnû zavádí celá fiada obcí (pfiedev‰ím o veli-
kosti zhruba 50 tis. obyvatel, v˘jimkou v‰ak nejsou ani obce s poãtem cca 2-5 tis. obyvatel). Jen
ve spolkové zemi Nordrhein-Westfalen má tento systém jiÏ pfiibliÏnû 10 % obcí. Úspû‰nost
systému plateb podle hmotnosti odpadu je patrná z následující tabulky t˘kající se obce Detmold,
která systém zaveden od roku 1998 (pokles objemu bioodpadu zde byl zpÛsoben jeho zpoplat-
nûním na jedné stranû a souvisejícími opatfieními k podpofie domácího kompostování na stranû
druhé). Podobn˘ch v˘sledkÛ dosáhly i obce Emmerich am Rhein ãi Heiligenhaus.

Tabulka 39, zdroj: Detmold (2005): Produkce komunálního odpadu a jeho vyuÏiteln˘ch sloÏek
v obci Detmold (1996 – 2004). Údaje v t.

V souvislosti s poklesem objemu smûsného komunálního odpadu a zv˘‰ením tfiídûní vyuÏitel-
n˘ch sloÏek se nabízí otázka, kam se "ztratil" odpad, kter˘ byl do té doby domácnostmi produ-
kován. Aplikovaly domácnosti strategie na sníÏení produkce komunálního odpadu a dÛsledné
tfiídûní (popfi. úplné pfiedcházení vzniku), nebo je s tímto odpadem nakládáno nelegálnû? Z roz-
hovorÛ se zástupci obcí vypl˘vá, Ïe v nûkter˘ch pfiípadech mohlo docházet k nelegálnímu uklá-
dání odpadu na ãerné skládky v katastru okolních obcí nebo k "tradiãnímu" ukládání do sbûrn˘ch
nádob sousedÛ ãi do nádob na vefiejném prostranství, pfiípadnû ke spalování. Na druhou stranu
je nutné poznamenat, Ïe podrobná ‰etfiení realizovaná obcemi vyuÏívajících dané systémy po-
dobné chování neprokázaly.

19.1.1.6 Problémové oblasti variabilních plateb za komunální odpad

Mezi klíãové problémové oblasti zavádûní variabilních plateb patfií otázka, do jaké míry mají tyto
platby smysl v pfiípadû zástavby rodinn˘ch domÛ se 2 a více rodinami ãi na sídli‰tích. V tako-
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smûsn˘  nádoby  bioodpad  objemn˘   papír  obalov˘ 
komunální  o objemu   odpad  odpad

odpad  1.100 l

1996 11.678   5.917   9.348  1.816  4.410  1.649

1997  11.314  6.104  9.782  1.213  4.711  1.838

1998  7.658  4.741  5.168  915  5.184  2.270

1999  7.425  4.345  4.894  1.459  5.318   2.307

2000  7.201  4.110  4.800  1.756  5.439  2.618

2001  7.043  4.027  4.631  1.832  5.392  2.763

2002  6.844  3.738  4.694  1.834  5.420  2.897

2003  6.641  3.528  4.589   1.884   5.330   2.670

2004 6.428   3.416   4.745   2.062   5.443  2.877



vém pfiípadû je totiÏ témûfi nemoÏné dosáhnout hlavní v˘hody variabilních plateb – pfiímé od-
povûdnosti domácností za jimi produkovan˘ odpad. Anonymita jednotliv˘ch domácností v ta-
kovém typu zástavby vede k tomu, Ïe motivaãní sloÏka variabilních plateb nepÛsobí pfiímo na
rozhodování domácností t˘kající se produkce a zpÛsobÛ nakládání s komunálními odpady.
Z tohoto dÛvodu vznikají nové strategie, které si kladu za cíl pfievést pocit odpovûdnosti i na tento
typ domácností a odstranit jejich anonymitu. Jednou z moÏností je pÛsobit na plátce platby (v pfií-
padû daného typu zástavby se jedná o majitele domu ãi jeho správce), aby motivoval jednotlivé
domácnosti k environmentálnû ‰etrnému nakládání s odpady. Dal‰ím fie‰ením je vyãlenûní
snadno pfiístupné místnosti v domu, která pak slouÏí jako místo pro sbûrné nádoby jednotliv˘ch
domácností (k tomu v‰ak v fiadû star˘ch domÛ není prostor).
Moderní fie‰ení nabízí uzavíratelné velkoobjemové sbûrné nádoby, kdy otevfiení nádoby je pod-
mínûno vlastnictvím ãipové karty a ãtecího mechanismu, kter˘ zaznamenává, kolik odpadu do-
mácnost do sbûrné nádoby vhodila (napfi. podle hmotnosti ãi poãtu pytlÛ, resp. samotného
otevfiení sbûrné nádoby). Takov˘ systém je sice technicky moÏn˘, ale zároveÀ velmi nákladn˘.
V souãasné dobû funguje napfi. v nûmeckém mûstû Jena.
Problémovou oblastí b˘vá nûkdy i zapojení soukromého sektoru do systému variabilních plateb
za komunální odpad. Subjekty, které produkují odpad podobn˘ komunálnímu, jsou ãasto zapo-
jeny do systému obce. Pak vyvstává otázka (stejnû jako v pfiípadû fyzick˘ch osob), jak˘m zpÛ-
sobem zpoplatnit jejich produkci odpadÛ - zda rovnûÏ podle objemu sbûrn˘ch nádob, podle
jejich poãtu ãi frekvence sbûru, nebo jin˘m zpÛsobem. Pokud je zpoplatnûní vázáno na poãet
a objem sbûrn˘ch nádob, pak hraje dÛleÏitou roli rozhodnutí, kolik sbûrn˘ch nádob musí dané
subjekty mít. Tento problém se obvykle fie‰í stanovením minimálního objemu sbûrné nádoby na
osobu (napfi. 30 l na osobu a t˘den) a následnû stanovením ekvivalentního poãtu osob, které
mají reprezentovat dané zafiízení (napfi. restaurace, obchod, jídelna). Z tûchto dvou ukazatelÛ se
pak vypoãte mnoÏství a objem sbûrn˘ch nádob a následnû i platba za komunální odpad.

19.2 Závûr

Souãasná politika nakládání s komunálními odpady (Plán odpadového hospodáfiství âR) si vy-
tyãila fiadu specifick˘ch cílÛ, kter˘ch je tfieba na poli nakládání s tûmito odpady do roku 2010
dosáhnout. Tûmi, kdo reálnû mohou k naplnûní tûchto cílÛ pfiispût, jsou pÛvodci odpadu – v pfií-
padû komunálního odpadu tedy obce. Obce mají k dispozici celou fiadu nástrojÛ, jejichÏ pro-
stfiednictvím je moÏné definované cíle splnit, pfiiãemÏ jedním z nejv˘znamnûj‰ích nástrojÛ jsou
platby za komunální odpad.
Potenciál tûchto plateb ovlivnit naplnûní cílÛ POH âeské republiky (resp. krajÛ, resp. obcí) zá-
visí do znaãné míry na jejich konstrukci – tedy na tom, jakou roli hraje variabilní a jakou pau-
‰ální sloÏka. Pfied volbou nového zpÛsobu zpoplatnûní produkce komunálního odpadu je rovnûÏ
tfieba rozhodnout, jakou roli mají platby hrát v systému obce – zda mají ãásteãnû ãi plnû pokr˘t
náklady obce (fiskální role) nebo mají motivovat domácnosti k urãit˘m zpÛsobÛm nakládání
s odpady (motivaãní role). Pro splnûní fiskální role plateb za komunální odpad je zcela lho-
stejné, jak jsou platby konstruovány a do jaké míry je v platbû kladen dÛraz na variabilní sloÏku.
Naopak v pfiípadû, Ïe se obec rozhodne vytvofiit prostfiednictvím plateb motivaci k urãit˘m Ïá-
doucím zpÛsobÛm nakládání s komunálními odpady, hraje konstrukce plateb zcela zásadní úlohu.
Mají-li v‰ak platby za komunální prostfiednictvím finanãního mechanismu motivovat domác-
nosti k Ïádoucímu nakládání s odpady (neboli mají-li b˘t cenovû elastické), pak je tfieba splnit
nûkteré podmínky. V první fiadû je tfieba, aby tyto platby odráÏely reálnou v˘‰i nákladÛ, které obci
v souvislosti s odpady vznikají, neboÈ v souãasném období fiada obcí dotuje systémy nakládání
s komunálními odpady z jin˘ch zdrojÛ. Tím poroste podíl v˘dajÛ z rozpoãtu domácností na na-
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kládání s odpady a následnû i cenová elasticita. Souãasnû musí b˘t zfiejm˘ rozdíl ve velikosti pla-
teb v pfiípadû, kdy domácnost nesniÏuje produkci komunálního odpadu a odpad netfiídí, a naproti
tomu v pfiípadû, kdy domácnost pfiedchází vzniku komunálního odpadu a jeho vyuÏitelné sloÏky
systematicky tfiídí. âím vût‰í bude tento rozdíl, tím více budou platby za komunální odpad mo-
tivující.
Souãasnû musí obce vytvofiit domácnostem dostatek substitutÛ k standardní produkci komunál-
ního odpadu (dostateãné moÏnosti k tfiídûní odpadu – barevnû odli‰ené sbûrné nádoby, sbûrné
dvory, mobilní svoz apod.). Mezi substituty v‰ak patfií i nelegální zpÛsoby nakládání s komu-
nálními odpady, které mohou b˘t ãásteãnû eliminovány za pfiedpokladu dostateãnû intenzivní in-
formaãní kampanû. Ani tehdy v‰ak není moÏné tomuto chování zcela zamezit, protoÏe zde hraje
roli nepfiizpÛsobivost nûkter˘ch domácností. Na mal˘ch obcích je velmi v˘znamná i tzv. soci-
ální kontrola.
V neposlední fiadû musí b˘t mezi obãany podporován pocit odpovûdnosti za produkovan˘ odpad.
Jin˘mi slovy - v˘daje na odpadové hospodáfiství by mûly b˘t v rozpoãtu domácností stejnû v˘-
znamné, jako v˘daje na jiné sluÏby (plyn, elektfiina, voda).
Konstrukce plateb za komunální odpad je do znaãné míry závislá i na struktufie nákladÛ obce na
odpadové hospodáfiství (tj. jak˘ podíl mají variabilní a jak˘ podíl fixní náklady). âím je podíl
fixních nákladÛ vy‰‰í, tím vût‰í roli hraje pau‰ální sloÏka v celkové v˘‰i platby a tím niÏ‰í pro-
stor zÛstává pro variabilní sloÏku (která by mûla mít motivaãní úlohu). Mezi klíãové parametry,
na jejichÏ základû jsou platby za komunální odpad konstruovány, v souãasné dobû patfií:

• poãet sbûrn˘ch nádob;
• objem sbûrn˘ch nádob;
• frekvence svozu sbûrn˘ch nádob;
• poãet vyprodukovan˘ch kilogramÛ odpadu.

Na základû studia zahraniãních zku‰eností s platbami za komunální odpad je moÏné fiíci, Ïe jsou
upfiednostÀovány systémy, které zohledÀují skuteãné zpÛsoby nakládání s komunálními odpady
a jejich produkci. Tlak na implementaci tûchto systémÛ v‰ak nepfiichází shora (tedy jako inici-
ativa obce), ale ãasto od samotn˘ch domácností, které nemohou ovlivnit dnes ãasto rostoucí
v˘‰i jimi hrazen˘ch plateb. Právû iniciativa domácností je pfiedpokladem pro rozvoj systémÛ
variabilních plateb také v podmínkách âeské republiky.
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20. Tvorba legislativy v obcích

RNDr. Jifií Exner
jiri.exner@iol.cz

20.1 Postavení obcí

Název kapitoly je ponûkud nepfiesn˘. Pojem "legislativa" totiÏ sám v sobû zahrnuje pojem
"tvorba" a b˘vá pouÏíván zejména v souvislosti se zákonodárnou mocí státu. Správnûj‰í ozna-
ãení tématu pfiedná‰ky by bylo fieknûme Tvorba a vydávání obecnû závazn˘ch právních pfiedpisÛ
obcí; zkrácenû mÛÏeme mluvit o "normotvorbû obcí".
Obce jsou zvlá‰tním typem právnick˘ch osob, oznaãovan˘ch jako vefiejnoprávní korporace.
Charakteristick˘m znakem vefiejnoprávních korporací je dvojí charakter jejich právní subjekti-
vity. Jsou jako kaÏd˘ právní subjekt zpÛsobilé k právÛm a povinnostem vypl˘vajícím ze sou-
kromého práva, tj. mohou vlastnit majetek, jednat vlastním jménem v obãanskoprávních,
obchodnûprávních, pracovnûprávních apod. vztazích. ZároveÀ jsou ale také subjekty práva ve-
fiejného, zpÛsobil˘mi mocensky rozhodovat o právech a povinnostech jin˘ch osob (obdobnû
jako státní úfiady, které v‰ak vût‰inou soukromoprávní subjektivitu nemají). Takové rozhodo-
vání se dûje buì formou tzv. individuálních (konkrétních) správních aktÛ – rozhodnutí, smû-
fiujících vÛãi konkrétní osobû v konkrétní vûci, nebo formou abstraktních správních aktÛ –
právních norem, t˘kajících se druhovû vymezen˘ch vûcí a neurãitého poãtu adresátÛ. Mezi ab-
straktní správní akty patfií obecnû závazné vyhlá‰ky obcí.
Toto kombinované právní postavení obcí bylo, po 40 letech neexistence samosprávn˘ch obcí
v na‰em právním fiádu (kdy místo nich vykonávaly místní vefiejnou správu národní v˘bory jako
orgány státu) obnoveno v roce 1990 novelou Ústavy âSFR ã.294/1990 Sb., a definitivnû upra-
veno v hlavû VII Ústavy âR ã. 1/1993 Sb.
Ústavní pofiádek âR klade - po zku‰enostech s pfiedchozím nedemokratick˘m reÏimem - aÏ úz-
kostliv˘ dÛraz na jeden ze základních principÛ právního státu, totiÏ Ïe jakékoli autoritativní
rozhodování vefiejné moci o právech a povinnostech soukrom˘ch osob se mÛÏe vykonávat
pouze na základû zákona a v jeho mezích a Ïe tato zákonnost musí b˘t pfiezkoumatelná ne-
závislou soudní cestou. Tyto zásady, obecnû upravené v ãl. 2 – 4 Ústavy s odkazem na Listinu
základních práv a svobod, se pak konkrétnû odráÏejí v dal‰ích ústavních ustanoveních ãl. 79
a ãl. 104.
âl. 74 stanoví v odstavci 3., Ïe orgány územní samosprávy mohou na základû a v mezích zákona
vydávat právní pfiedpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocnûny. âl. 104 v odst. 3 stanoví, Ïe zastu-
pitelstva územních samosprávn˘ch celkÛ mohou v mezích své pÛsobnosti vydávat obecnû zá-
vazné pfiedpisy, pfiiãemÏ podle odst. 1 téhoÏ ãlánku pÛsobnost zastupitelstev mÛÏe b˘t stanovena
jen zákonem. Právní pfiedpisy vydávané na základû zmocnûní v zákonû jsou oznaãovány jako
sekundární, pfiípadnû derivativní (tedy od zákona odvozené) právní normy.
Dvojí - zdánlivû témûfi identická - ústavní úprava pro vydávání pfiedpisÛ územních samospráv-
n˘ch celkÛ odráÏí skuteãnost, Ïe jejich orgány ve své vefiejnoprávní funkci pÛsobí v dvojjediné
úloze. Jednak autoritativnû rozhodují jménem státu v tzv. pfienesené pÛsobnosti, (tj. vykonávají
pfienesenû státní správu), jednak mají vlastní pÛsobnost samostatnou, kterou vykonávají samo-
správn˘mi prostfiedky. Pokud jde o rozhodování o právech a povinnostech formou abstraktních
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aktÛ (tedy právních pfiedpisÛ), do roku 2000 pÛsobilo terminologické problémy jejich pau‰ální
spoleãné oznaãení pojmem vyhlá‰ka. Nové obecní a krajské zfiízení – zákony ã. 128/2000 Sb.
o obcích (dále „ZoOb"), ã. 129/2000 Sb. o krajích (dále "ZoKr") a ã. 131/2000 Sb. o hlavním
mûstû Praze (dále "ZoHMP") rozli‰ily pfiedpisy vydávané v pfienesené pÛsobnosti, opírající se
o ãl. 79 Ústavy, oznaãené jako nafiízení obcí/krajÛ, a pfiedpisy v samostatné pÛsobnosti podle
ãl. 104 Ústavy, oznaãené jako vyhlá‰ky obcí / krajÛ.
V oblasti nakládání s odpady zákony obcím a krajÛm neumoÏÀují vydávání nafiízení v pfie-
nesené pÛsobnosti. Text této kapitoly se proto zab˘vá pouze vyhlá‰kami vydávan˘mi v pÛ-
sobnosti samostatné. S ohledem na cílovou skupinu je zamûfien pfiedev‰ím na vyhlá‰ky obcí;
k vyhlá‰kám krajÛ se vztahují pouze marginální poznámky.

20.2 Vyhlá‰ky obcí v samostatné pÛsobnosti

Zásadní právní okolností pro vydávání právních pfiedpisÛ v samostatné pÛsobnosti je nezávis-
lost samosprávné normotvorby na státní moci a pfiímá podfiízenost samosprávné ãinnosti obcí
pouze zákonu. Z ústavní autonomie samosprávy vypl˘vá, Ïe obec není povinna Ïádnou vy-
hlá‰ku v samostatné pÛsobnosti vydat (narozdíl od nafiízení vydávan˘ch v pfienesené pÛsob-
nosti, kdy vykonává státní správu). Pokud ji vydá, Ïádn˘ orgán v˘konné státní moci ani
obecn˘ soud nemÛÏe jiÏ vydané vyhlá‰ky mûnit nebo ru‰it. Zásahy do autonomie obcí ve
vydávání právních pfiedpisÛ v samostatné pÛsobnosti pfiíslu‰í v˘hradnû Ústavnímu soudu;
stát má k dispozici pouze doãasná opatfiení k omezení jejich úãinnosti (viz níÏe). To neznamená,
Ïe obce mají "volné ruce", pokud jde o vûcn˘ obsah a procedurální náleÏitosti vydávan˘ch vy-
hlá‰ek. Ústavní práva obãanÛ jsou autonomii samospráv nadfiazena a vÏdy bude pozornû sle-
dováno, zda k vydávání obecních pfiedpisÛ do‰lo v˘hradnû na základû zákonného zmocnûní
a zda jsou se zákonem v souladu.
Obecné zákonné zmocnûní pro obce k vydávání obecnû závazn˘ch vyhlá‰ek upravuje v sou-
ãasné dobû § 10 ZoOb, kter˘ urãuje ãtyfii moÏné oblasti, v nichÏ jsou obce oprávnûny regulovat
vyhlá‰kou práva a povinnosti obãanÛ a právnick˘ch osob:

• místní vefiejn˘ pofiádek (mravnost, bezpeãnost);
• pofiádání vefiejn˘ch sportovních a kulturních podnikÛ;
• ãistota vefiejn˘ch prostranství, ochrana Ïivotního prostfiedí a uÏívání obecních zafiízení k ve-

fiejné potfiebû;
• oblasti, ve kter˘ch obce k vydání vyhlá‰ky zmocní jin˘, speciální zákon (pro nás je dÛle-

Ïit˘ pfiípad takového zmocnûní v zák. ã. 185/2001 o odpadech, ke kterému se vrátíme po-
zdûji).

Obdobnû zmocÀuje ZoHMP pro vydávání obecnû závazn˘ch vyhlá‰ek hlavní mûsto Prahu v §44
odst.3.
Ústavní soud jiÏ v roce 1994 (v nálezu publikovaném pod ã. 35/1994 Sb.) v˘slovnû odÛvodnil,
Ïe v˘ãet oblastí, ve kter˘ch zákon obcím vydávání vyhlá‰ek umoÏÀuje, je nutno chápat re-
striktivnû, tzn., Ïe autonomii samosprávy, která je jinak ústavnû garantovaná, nelze vztahovat
na ty její ãinnosti, pfii kter˘ch dochází k ukládání povinností a vymezování práv obãanÛ. V ji-
n˘ch nálezech (napfi. 18/2007 Sb.) pak Ústavní soud zdÛraznil, Ïe je nepfiípustné i to, aby obecnû
závazná vyhlá‰ka obce reprodukovala znûní zákonn˘ch ustanovení, neboÈ i kdyÏ obec neupra-
vuje dané vztahy odli‰nû od zákona, zasahuje tím do sféry normotvorby státu, která jí nepfií-
slu‰í. V praxi se to nicménû ãasto dûje -  obecní vyhlá‰ky, které doslovnû opakují ustanovení
zákona, jsou dosti bûÏné. To je moÏno hodnotit pozitivnû alespoÀ v tom smyslu, Ïe mají vÛãi ob-
ãanÛm do urãité míry osvûtov˘ úãinek. Nedomníváme se, Ïe by sám fakt doslovné citace nû-
kter˘ch ustanovení zákona do vyhlá‰ky mohl b˘t shledán takovou nezákonností, pro kterou by
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mûla b˘t pfiedmûtná ustanovení ru‰ena. Co v‰ak pfiipustit nelze, je jakákoli modifikace zákon-
n˘ch ustanovení pfii jejich pfiepisování do vyhlá‰ky, byÈ by se tak dûlo v zájmu vût‰í srozumi-
telnosti ãi zdÛraznûní aspektÛ, které obec povaÏuje za naléhavé.
§ 12 zákona o obcích zároveÀ upravuje procedurální povinnosti, jejichÏ splnûní pfii vydávání
vyhlá‰ek je podmínkou zákonnosti tûchto vyhlá‰ek. Jde o následující náleÏitosti:

• náleÏité vyhlá‰ení schváleného pfiedpisu vyvû‰ením na úfiední desce po dobu 15 dnÛ;
• zaevidování vydaného pfiedpisu;
• zpfiístupnûní pfiedpisu a jeho evidence;
• zaslání vyhlá‰eného pfiedpisu Ministerstvu vnitra.

Pokud jde o zpfiístupnûní pfiedpisu, lze ze zákona ã. 106/1999 Sb. o svobodném pfiístupu k in-
formacím dovodit, Ïe jde o údaj, kter˘ musí b˘t pfiehlednû zvefiejnûn i zpÛsobem umoÏÀujícím
dálkov˘ pfiístup, tedy na internetov˘ch stránkách obce nebo obecního úfiadu.
ZoOb v §84 odst. 2 písm. h) resp. §59 odst.2 písm. g) ZoHMP dále jako povinnou procedurální
náleÏitost svûfiuje vydávání obecnû závazn˘ch vyhlá‰ek do vyhrazené pravomoci obecního za-
stupitelstva a §104 odst. 2 ZoOb resp. § 72 odst. 3 písm. a) ZoHMP pak jmenovitû stanoví, Ïe
právní pfiedpisy obce podepisuje starosta spolu s místostarostou (primátor s námûstkem primá-
tora).
Zatímco schválení vyhlá‰ky zastupitelstvem, její vyhlá‰ení vyvû‰ením na úfiední desce a podpis
oprávnûn˘mi funkcionáfii obce jsou podmínkou toho, aby vÛbec platnû existovala, dal‰í pod-
mínky nemají na platnost pfiedpisu vliv a zákon nespecifikuje Ïádnou sankci za jejich nesplnûní.
Jejich nedodrÏení v‰ak mÛÏe uplatÀovat jako námitku osoba vystavená sankci za neplnûní ulo-
Ïen˘ch povinností. Tato námitka by mohla za urãit˘ch okolností (zejména v pfiípadû nedostateãné
pfiístupnosti vydaného pfiedpisu) vést k náhradû ‰kody z nesprávného úfiedního postupu, i kdyÏ
dosavadní soudní praxe i na obecní vyhlá‰ky pohlíÏí s uplatnûním principu „neznalost zákona
neomlouvá“ a uloÏenou sankci zfiejmû nelze pfii nedostateãném zvefiejnûní vyhlá‰ky zru‰it pro
nezákonnost, pokud byl splnûn základní pfiedpoklad vyvû‰ení na úfiední desce.
U správnû schváleného právního pfiedpisu je nutno rozli‰ovat jeho platnost a úãinnost. Platnost
vyhlá‰ky znamená, Ïe pfiedpis právnû existuje, stal se souãástí ãeského právního fiádu a jiÏ není
moÏné ho zmûnit nebo zru‰it jinak neÏ vydáním nového pfiedpisu stejné nebo vy‰‰í právní síly,
popfiípadû nálezem Ústavního soudu. Platnost nastává dnem vyvû‰ení na úfiední desce. Platn˘
pfiedpis v‰ak nezavazuje dotãené osoby k plnûní stanoven˘ch povinností a nelze podle nûj
právnû postupovat, dokud není uveden v Ïivot nabytím úãinnosti.
Úãinnost obecních vyhlá‰ek ze zákona nastává (podle §12 odst. 2 ZoOb) patnáct˘m dnem po
dni vyhlá‰ení. V textu vyhlá‰ky je moÏné stanovit i úãinnost pozdûj‰í. Stanovení pozdûj‰í úãin-
nosti bude dokonce nezbytné v pfiípadû, Ïe je vyhlá‰ka vydána na základû platného, ale dosud
neúãinného zákona. V praxi to mÛÏe b˘t ãastá situace – zákony mívají prodlevu mezi jejich plat-
n˘m schválením a nabytím úãinnosti právû kvÛli získání ãasu na pfiípravu navazujících vyhlá-
‰ek (tak, aby na zákon navazující vyhlá‰ky mohly nab˘t vlastní úãinnosti a mohly zaãít b˘t
aplikovány souãasnû s úãinností zákona).
Zákon o obcích v‰ak také umoÏÀuje, aby ve v˘jimeãn˘ch pfiípadech, kdy to vyÏaduje tzv. na-
léhav˘ obecn˘ zájem, stanovilo zastupitelstvo dfiívûj‰í poãátek úãinnosti neÏ patnáct˘ den po
vyhlá‰ení. Zákon nespecifikuje, co to je "naléhav˘ obecn˘ zájem", a posouzení naléhavosti je
vûcí politického rozhodnutí. Nicménû, naléhavost by mûla b˘t posuzována pfiimûfienû, pfiinej-
men‰ím ve vztahu k faktické splnitelnosti vyhlá‰kou uloÏen˘ch povinností v takto zkrácené
lhÛtû. Mohlo by totiÏ dojít ke sporn˘m situacím, kdy by osoba sankcionovaná za neplnûní po-
vinností mohla cestou ústavní stíÏnosti dosáhnout zpochybnûní úãinnosti vyhlá‰ky, pokud by
prokázala, Ïe uplatnûn˘ dÛvod pro zkrácení lhÛty nabytí úãinnosti nelze za naléhav˘ obecn˘
zájem spravedlivû povaÏovat.
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V Ïádném pfiípadû ale nemÛÏe b˘t úãinnost vyhlá‰ky stanovena zpûtnû do doby pfied nabytí
platnosti, tzn. vyhlá‰ku nelze do úãinnosti uvést dfiíve, neÏ dnem vyvû‰ení. Za pov‰imnutí stojí,
Ïe stanovení úãinnosti právû dnem vyvû‰ení není úplnû praktické, protoÏe mÛÏe vzniknout po-
chybnost, kter˘m okamÏikem v pfiedmûtném dni úãinnost nastala a kdy pfiesnû zaãali b˘t obãané
vázáni úãinky vyhlá‰ky. Zákon totiÏ neumoÏÀuje urãit ve vyhlá‰ce nabytí úãinnosti pfiesnûji neÏ
na den. Je proto vhodnûj‰í proto stanovit úãinnost dnem následujícím po vyvû‰ení, kdy jiÏ není
pochyb, Ïe úãinnost nastala právû o pÛlnoci.
Povinné doruãování vydan˘ch vyhlá‰ek Ministerstvu vnitra má návaznost na tzv. dozor nad
v˘konem samostatné pÛsobnosti, kter˘m je ministerstvo povûfieno podle § 123 ZoOb. Jak uÏ
bylo fieãeno, státní orgán nemÛÏe pfiedpisy vydané územním samosprávn˘m celkem v jeho sa-
mostatné pÛsobnosti sv˘m rozhodnutím mûnit nebo ru‰it. V pfiípadû, Ïe ministerstvo shledá ve
vydané vyhlá‰ce rozpor se zákonem, je pouze oprávnûno pozastavit její úãinnost, aniÏ by se
cokoli mûnilo na nadále trvající platnosti. Toto pozastavení provede ministerstvo rozhodnutím
podle zákona ã. 500/2004 Sb. - správního fiádu. ZároveÀ s pozastavením úãinnosti ministerstvo
vyzve obec k odstranûní domnûlé nezákonnosti v pfiimûfiené lhÛtû.
Jakmile je obci doruãeno rozhodnutí o pozastavení úãinnosti, nelze podle vyhlá‰ky dále
postupovat, zejména nelze vymáhat plnûní uloÏen˘ch povinností. Pokud ale zastupitelstvo trvá
na tom, Ïe vyhlá‰ka i její pfiijetí jsou v souladu se zákonem a nesouhlasí s rozhodnutím minis-
terstva o pozastavení úãinnosti, mÛÏe do 15 dnÛ od doruãení rozhodnutí podat opravn˘ pro-
stfiedek – tzv. rozklad23. Podání opravného prostfiedku má odkladn˘ úãinek, tj. vyhlá‰ka
zÛstává po podání rozkladu nadále v úãinnosti. Ministerstvo v‰ak mÛÏe v pfiípadû, Ïe to na-
léhavû vyÏaduje vefiejn˘ zájem (napfi. by byla zjevnû a bezprostfiednû ohroÏena základní ústavní
práva obãanÛ), v rozhodnutí o pozastavení úãinnosti odkladn˘ úãinek vylouãit (tj. úãinnost vy-
hlá‰ky efektivnû pozastavit bez ohledu na to, zda obec podá proti pozastavení opravn˘ prostfie-
dek) a proti tomuto vylouãení odkladného úãinku jiÏ Ïádn˘ opravn˘ prostfiedek není. O rozkladu
pravomocnû rozhoduje ministr na základû návrhu k tomu ustavené komise.
Odstranit nezákonnost vyhlá‰ky mÛÏe ve stanovené lhÛtû pouze obecní zastupitelstvo – a to
jedinû pfiijetím nové vyhlá‰ky, kterou se ta pÛvodní zru‰í, pfiípadnû zmûní. Tuto novou vy-
hlá‰ku - spolu se sdûlením, Ïe byla zjednána náprava - po‰le obec ministerstvu, které nepro-
dlenû po obdrÏení sdûlení pfiezkoumá, zda skuteãnû do‰lo k odstranûní domnûlé nezákonnosti.
Pokud shledá, Ïe ano, pak rozhodnutí o pozastavení úãinnosti ihned zru‰í. V pfiípadû, Ïe minis-
terstvo dospûje k názoru, Ïe nezákonnost odstranûna nebyla, nebo pokud je v fiízení o rozkladu
potvrzeno pÛvodní rozhodnutí o pozastavení, podá ministerstvo návrh Ústavnímu soudu na zru-
‰ení vyhlá‰ky nebo její nezákonné ãásti.
Obec v‰ak mÛÏe je‰tû bûhem fiízení pfied Ústavním soudem sama zjednat nápravu, soudu a mi-
nisterstvu to sdûlit a dosáhnout tak zru‰ení rozhodnutí o pozastavení úãinnosti a zastavení fiízení
pfied Ústavním soudem.
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20.3 DÛsledky vydání vyhlá‰ky

Vyhlá‰ka, která nabude platnost, se jako obecnû závazn˘ pfiedpis stává nedílnou souãástí ães-
kého právního fiádu a s nabytím úãinnosti mÛÏe zavazovat neurãit˘ okruh dotãen˘ch osob k pl-
nûní stanoven˘ch povinností. To platí i v pfiípadû, Ïe jde o vyhlá‰ku nezákonnou, a to do té
doby, dokud není její úãinnost pozastavena ãi vyhlá‰ka (popfi. její nezákonná ãást) zru‰ena.
Neplnûní povinností stanoven˘ch právním pfiedpisem v oblasti vefiejného práva je v pfiípadû
právnick˘ch osob a fyzick˘ch osob – podnikatelÛ správním deliktem, u obãanÛ pak pfiestup-
kem. DÛsledkem spáchání správního deliktu nebo pfiestupku je sankce, uloÏená rozhodnutím
pfiíslu‰ného orgánu, vût‰inou v podobû pokuty. V̆ ‰e pokuty je urãena zákonem, a to buì pouze
stanovením horní hranice (napfi. pokuty podle pfiestupkového zákona) – pak pokuta po pro-
jednání pfiestupku nebo deliktu b˘t uloÏena nemusí, nebo rozmezím spodní a horní sazby
(napfi. pfiestupky podle starého stavebního zákona) – pak musí správní orgán uloÏit zaplacení
pokuty alespoÀ v minimální zákonné v˘‰i. Nûkteré zákony umoÏÀují i od povinnû uloÏené
pokuty upustit z dÛvodÛ hodn˘ch zvlá‰tního zfietele.
Celá tato oblast tzv. správního trestání je bohuÏel v na‰em právním systému dosti nepfiehledná,
protoÏe fiízení o správních deliktech a pfiestupcích se provádí podle rÛzn˘ch procesních
pfiedpisÛ – správního fiádu ã. 500/2004 Sb. a pfiestupkového zákona ã.200/1990 Sb. (pfiestupek
obãana bude tedy projednáván jin˘m zpÛsobem, neÏ správní delikt podnikatele) - a popis pro-
tiprávních jednání, kvalifikovan˘ch jako pfiestupky nebo správní delikty, je rozpt˘len v nepfie-
berném mnoÏství speciálních zákonÛ.
Sám pfiestupkov˘ zákon má kromû procesní ãásti i ãást vûcnou, obsahující v˘ãet rÛzn˘ch typÛ
pfiestupkÛ. Ta oznaãuje za pfiestupek mj. jakékoli poru‰ení povinnosti stanovené v obecnû zá-
vazn˘ch vyhlá‰kách, vydan˘ch v samostatné pÛsobnosti obcí ãi krajÛ (§ 46 - pokuta do v˘‰e
30 000 Kã), ale také poru‰ení zvlá‰tních právních pfiedpisÛ o ochranû Ïivotního prostfiedí (§ 45
- pokuta do 10 000 Kã) nebo poru‰ení vefiejného pofiádku vãetnû napfi. zneãi‰tûní vefiejného pro-
stranství a zaloÏení neoprávnûné skládky (§ 47 – pokuta do 50 000 Kã). Zákon poãítá i s obec-
n˘m pfiestupkem proti vefiejnému pofiádku poru‰ením jin˘ch povinností, stanoven˘ch zvlá‰tními
právními pfiedpisy (§ 48 – pokuta do 3 000 Kã). Vedle toho mohou zvlá‰tní zákony definovat také
dal‰í pfiestupky, úzce související s regulovanou oblastí, vãetnû odli‰né v˘‰e sankcí – napfi. zákon
o odpadech jako pfiestupek pod pokutou do 20 000 Kã oznaãuje zbavení se autovraku jinak neÏ
pfiedepsan˘m zpÛsobem. Poru‰ení obecní vyhlá‰ky a dal‰í pfiestupky podle pfiestupkového zá-
kona projednává obecní úfiad nebo pfiestupková komise. U pfiestupkÛ podle zvlá‰tních zákonÛ
musí pfiíslu‰n˘ zákon urãit také správní úfiad kompetentní k jejich projednání. V pfiípadû po-
chybností, podle kterého pfiedpisu by se mûlo postupovat (tj. jak˘ pfiestupek je vlastnû vyfiizo-
ván a kdo fiízení vede) by mûlo platit, Ïe pfiednost mají vÏdy speciální zákonné úpravy pfied
obecn˘mi. To znamená, Ïe napfi. zmínûné opu‰tûní autovraku bude projednáváno obecním úfia-
dem jako zvlá‰tní pfiestupek podle zákona o odpadech, nikoliv jako poru‰ení vyhlá‰ky o systému
shromaÏìování, sbûru (atd.) komunálních odpadÛ, i kdyby se tato vyhlá‰ka dala na odloÏení
vraku aplikovat, ani jako poru‰ení napfi. obecní vyhlá‰ky o ãistotû vefiejn˘ch prostranství, exis-
tuje-li v obci taková vyhlá‰ka, ani jako obecn˘ pfiestupek proti vefiejnému pofiádku podle zmí-
nûného §47 pfiestupkového zákona.
Pokud jde o správní delikty, generální úprava v zákonû o obcích umoÏÀuje pokutovat právnické
osoby a podnikatele za poru‰ení povinnosti stanovené obecní vyhlá‰kou aÏ do v˘‰e 200 000 Kã.
Tuto pokutu ukládá rada obce; v mal˘ch obcích, kde se rada nevolí, starosta, pokud pravomoc
nesvûfií obecnímu úfiadu (coÏ ze zákona mÛÏe). Definování dal‰ích správních deliktÛ a urãení or-
gánu kompetentního k jejich projednání stanovují pfiíslu‰né zákony samostatnû – napfi. zákon
o odpadech zmocÀuje obce k ukládání pokut do v˘‰e 300 000 Kã právnické osobû, která nemá
zaji‰tûno odstraÀování odpadÛ, ale jiné delikty podle tohoto zákona (napfi. nakládání s odpady
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v zafiízeních, ve kter˘ch nakládání s odpady je zakázáno nebo není povoleno – pokuta do
50 000 000 Kã) trestá âeská inspekce Ïivotního prostfiedí nebo úfiad místnû pfiíslu‰né obce s roz-
‰ífienou pÛsobností.
Ne ve v‰ech pfiípadech obecnû závazn˘ch vyhlá‰ek je vymáhání plnûní povinností fie‰eno pouze
formou pokut jako „odstra‰ující motivace“. Napfiíklad v pfiípadû vyhlá‰ek, které ukládají po-
vinnost zaplatit zákonem definovan˘ poplatek, mÛÏe úfiad, kter˘ poplatek spravuje, platbu vy-
mûfiit vykonateln˘m rozhodnutím a následnû vymáhat exekucí. Poplatek je pak vût‰inou
vymáhán soubûÏnû s pokutou ãi penále za jeho vãasné nezaplacení.
Zejména pfii stanovování sankcí je tfieba znovu zdÛraznit, Ïe není moÏné se v obecních vyhlá‰-
kách odch˘lit od zmocnûní vypl˘vajících z pfiesného znûní zákonn˘ch ustanovení.

20.4 Legislativní forma vyhlá‰ek

Legislativní formou právních pfiedpisÛ mÛÏeme rozumût nûkteré jejich obecné obsahové nále-
Ïitosti a strukturu textu. Îádn˘ zákon je striktnû nepfiedepisuje, jsou ale zásady a zvyklosti, které
je namístû dodrÏovat z dÛvodu srozumitelnosti a právní jistoty adresátÛ.
Za základní souãásti jakékoli právní normy je nutno povaÏovat:

• hypotézu, která normu podmiÀuje: vymezuje subjekty (adresáty stanoven˘ch práv a po-
vinností), objekty (oblasti vefiejného zájmu), jichÏ se tyto práva a povinnosti t˘kají, právní
situace a skuteãnosti, za kter˘ch je norma uplatÀována, a místní a ãasovou pÛsobnost;

• dispozici, definující poÏadovaná pravidla chování pfii splnûné hypotéze;
• sankci, která následuje v pfiípadû neplnûní dispozice.
• ProtoÏe právní norma je obvykle souãástí v ãase spojitého právního systému, obsahuje také
• pfiechodná, zru‰ující ãi pozmûÀující ustanovení, vymezující vztah dané normy k souvi-

sejícím normám pfiedchozím.

Pokud norma neobsahuje pfiesnou dispozici, nemÛÏe se vÛbec jednat o právní normu. Hypotéza
a sankce teoreticky nemusí b˘t stanoveny vÛbec (napfi. kfiesÈanské desatero je ãistû dispoziãní
normou); v moderní legislativní praxi mohou b˘t stanoveny s rÛznou mírou konkrétnosti (jsou
normy relativnû abstraktní a relativnû konkrétní) a úplnosti v˘ãtu (v˘ãet pfiíkladm˘ – de-
monstrativní, kdy je moÏné pravidla stanovená normou aplikovat na situace obdobného cha-
rakteru, které v ní nejsou v˘slovnû oznaãeny, nebo úpln˘ – taxativní, kdy se od pfiesného popisu
právní situace pfii v˘kladu normy není moÏné odch˘lit. Relativnû konkrétní normy s taxativními
v˘ãty poskytují zdánlivû vût‰í právní jistoty jak obãanÛm, tak správním úfiadÛm. Pfii jejich apli-
kaci v‰ak ãasto nastávají situace, kdy zámûr normotvÛrce není moÏno naplnit, pfiestoÏe pro to
nastaly v‰echny logické podmínky (Ïivot je vÏdy sloÏitûj‰í, neÏ aby mohl b˘t v právním pfied-
pisu pfiesnû a úplnû pfiedjímán a popsán). Relativnû abstraktní normy a demonstrativní v˘ãty
umoÏÀují uplatnit pfii konkrétním rozhodování tzv. správní uváÏení, tzn. vzít v potaz i smysl
právního pfiedpisu a míru po‰kození vefiejného zájmu. Vzniká zde ale také vût‰í prostor pro zne-
uÏití a ‰ikanování a otevírá se moÏnost pfiená‰ení problémÛ na správní soudy.

Obecní vyhlá‰ka, obsahující plnohodnotné hypotézy, dispozice, sankce a pfiechodná usta-
novení, by v praxi mûla obsahovat:

• odkaz na ustanovení zákona, kter˘ obec zmocÀuje k vydání vyhlá‰ky, a oznaãení orgánu,
kter˘ vyhlá‰ku vydal;

• oznaãení regulované oblasti vefiejného zájmu a území, ve kterém se stanoví povinnost vy-
hlá‰ku dodrÏovat;

• urãení osob povinn˘ch vyhlá‰ku dodrÏovat;
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• vymezení a definice základních pojmÛ pouÏívan˘ch ve vyhlá‰ce k popisu právních situací
a k regulaci chování;

• (s vyuÏitím definovan˘ch pojmÛ) popis povinností a situací, za jak˘ch jsou (rÛzní) adresáti
povinni je plnit;

• stanovení sankcí za neplnûní povinností a pfiípadn˘ch podmínek, za kter˘ch je moÏné od
nich upustit, pokud to zákon umoÏÀuje;

• ustanovení o zmûnách v existujících souvisejících vyhlá‰kách, zejména ustanovení zru‰u-
jící dfiívûj‰í vyhlá‰ky upravující stejné povinnosti;

• poãátek ãasové úãinnosti vyhlá‰ky;
• podpis osob oprávnûn˘ch jednat jménem vydavatele vyhlá‰ky a otisk úfiedního razítka (stvr-

zují pravost vyhlá‰ky);
• pfiípadné pfiílohy upfiesÀující definované pojmy a stanovené povinnosti napfi. formou indi-

viduálních v˘ãtÛ;
• pfiípadné odkazy (obvykle ve formû poznámek pod ãarou) na související platné právní pfied-

pisy vy‰‰í nebo stejné právní síly (zákony, vyhlá‰ky ministerstev a kraje platné pro ‰ir‰í
území a oborovû související vyhlá‰ky pro totéÏ území).

Nabízí se praktická otázka, do jaké míry je moÏné v jedné vyhlá‰ce kombinovat více hypotéz
a dispozic, pfiedev‰ím zda lze jednou vyhlá‰kou pokr˘t více oblastí regulace, ke kter˘m je obec
v zákonech zmocnûna. V právním systému na tuto otázku odpovûì nenalezneme. V zásadû není
vylouãeno, aby obec vydala jednu kombinovanou vyhlá‰ku, ve které upraví vûci, jeÏ spolu ví-
ceménû nesouvisejí. Av‰ak stejnû jako se ãím dál ãastûji objevují v˘hrady vÛãi dosavadní par-
lamentní praxi tzv. "pfiílepkÛ k zákonÛm" (které ãeské právní prostfiedí citelnû znepfiehledÀují
a oslabují srozumitelnost právního fiádu pro vefiejnost), je namístû se stejnû kriticky dívat na ob-
dobn˘ postup, pokud by jej ve své normotvorbû aplikovala obec. Za legislativnû ãistou a ko-
rektní vyhlá‰ku lze povaÏovat takovou, která má oporu v jednom konkrétním zákonu; není
v‰ak vylouãeno, aby jeden zákon zmocnil obec k regulaci více oblastí – pak samozfiejmû lze po-
tfiebné hypotézy, dispozice a sankce rozpracovat do jednoho pfiedpisu (a je pouze otázkou struk-
tury jeho textu, do jaké míry se to podafií provést logicky a pfiehlednû). Zmocnûní provedené
v jiném zákonû, byÈ tematick˘ související, by radûji mûlo b˘t naplnûno jinou samostatnou
vyhlá‰kou. Pokud ale tento postup dodrÏen není (tj. zkombinuje-li vyhlá‰ka pravidla vypl˘va-
jící z více zákonÛ), nelze to povaÏovat za nezákonnost vyhlá‰ky, která by mohla vést k jejímu
zru‰ení.

20.5 Obecní vyhlá‰ky související s odpadov˘m hospodáfistvím

Zákon 185/2001, o odpadech v˘slovnû zmocÀuje obce k vydávání vyhlá‰ek ve tfiech oblas-
tech, pfiiãemÏ pÛsobnost vyhlá‰ek se t˘ká pouze fyzick˘ch osob - nepodnikatelÛ. Právnické
osoby a podnikatelé jsou v nakládání s odpady vázáni pfiímo zákonem. Zákon o odpadech
zároveÀ novelizoval zákon ã. 565/1990 Sb., o místních poplatcích tak, Ïe zavedl nov˘ místní po-
platek za provozování systému shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀo-
vání odpadu, kter˘ se t˘ká rovnûÏ pouze fyzick˘ch osob.
Pravomoc obcí k ukládání povinností fyzick˘m osobám se odvozuje od skuteãnosti, Ïe obec je
ze zákona oznaãena jako pÛvodce tzv. komunálního odpadu, tj. ve‰kerého odpadu vznikají-
cího na území obce pfii ãinnosti fyzick˘ch osob, uvedeného jako komunální odpad v provádû-
cím právním pfiedpisu – Katalogu odpadÛ (vyhlá‰ka MÎP ã. 381/2001 Sb.). Obec ov‰em není
pÛvodcem odpadÛ (byÈ i identického charakteru), vznikajících u právnick˘ch osob nebo fyzic-
k˘ch osob oprávnûn˘ch k podnikání.
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Podle § 17 odst. 2 mÛÏe obec ve své samostatné pÛsobnosti stanovit obecnû závaznou vyhlá‰-
kou obce systém shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování ko-
munálních odpadÛ, vznikajících na jejím katastrálním území, vãetnû systému nakládání se
stavebním odpadem.

• Podle § 17a odst. 1, s v˘slovn˘m odkazem na shora citovan˘ § 17 odst. 2, obec mÛÏe
obecnû závaznou vyhlá‰kou stanovit a vybírat poplatek za komunální odpad vznikající
na jejím území. Zákon zde zároveÀ upfiesÀuje, Ïe poplatek nelze stanovit souãasnû s míst-
ním poplatkem za provoz systému shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a od-
straÀování komunálních odpadÛ podle zvlá‰tního zákona ã. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, a Ïe poplatek nelze stanovit, pokud obec vybírá úhradu za shromaÏìování, sbûr,
pfiepravu, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ od fyzick˘ch osob na zá-
kladû smlouvy (§ 17 odst. 5). 

• V §10a odst. 2 je vedle toho obcím umoÏnûno v samostatné pÛsobnosti  - jako opatfiení pro
pfiedcházení vzniku odpadÛ - stanovit obecnû závaznou vyhlá‰kou obce systém komunit-
ního kompostování a zpÛsob vyuÏití zeleného kompostu k údrÏbû a obnovû vefiejné zelenû
na území obce.

Jak uÏ bylo fieãeno, je moÏné a vhodné uvedené tfii oblasti regulace, pocházející ze stejného zá-
kona (tj. stanovení systému shromaÏìování, sbûru (atd.) komunálního odpadu, stanovení systému
komunitního kompostování a stanovení poplatkov˘ch povinností za komunální odpad), legisla-
tivnû shrnout v jedné vyhlá‰ce, i kdyÏ nic nebrání tomu, aby systém komunitního kompostování
byl pfiedmûtem vyhlá‰ky samostatné.
Stanovení poplatku za komunální odpad vznikl˘ na území obce (pokud se obec rozhodne na-
kládání s odpadem financovat právû tímto zpÛsobem) dokonce zfiejmû musí b˘t provedeno v téÏe
vyhlá‰ce, jako systém shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování od-
padu. Ze zákona to sice není pfiímo patrné, ale literatura dovozuje, Ïe poplatek za komunální
odpad nelze stanovit bez toho, aby zároveÀ existovala vyhlá‰ka o systému shromaÏìování, sbûru
atd.
Oproti tomu zvolí-li obec variantu místního poplatku za provoz systému shromaÏìování,
sbûru (atd.) komunálních odpadÛ, mûla by tak uãinit v samostatné vyhlá‰ce o místních po-
platcích (kde mÛÏe b˘t tento poplatek stanoven vedle dal‰ích místních poplatkÛ, vymezen˘ch
v zákonû 565/1990 Sb.).
Na okraj je tfieba zmínit, Ïe zpoplatnûní stavebního odpadu, kter˘ je souãástí systému shro-
maÏìování, sbûru (atd.) komunálního odpadu (aã podle katalogu není komunálním odpadem)
a zpoplatnûní kompostování komunálních rostlinn˘ch zbytkÛ (na systému nezávislého)
zákon nefie‰í. Obcím zde vzniká obtíÏn˘ rébus: jak a jakou mûrou se mají na financování ná-
kladÛ spojen˘ch se zaãlenûním stavebního odpadu do systému a s pfiípadn˘m kompostováním
rostlinn˘ch zbytkÛ podílet obãané, kdyÏ vyhlá‰kami jsou k tomu ukládány povinnosti v‰em sub-
jektÛm, tedy i podnikatelÛm a právnick˘m osobám? Vyfie‰ení této otázky zfiejmû bude nutno vû-
novat pozornost pfii budoucích úpravách odpadov˘ch zákonÛ.
Pokud jde o úhradu za shromaÏìování, sbûr (atd.) komunálních odpadÛ od fyzick˘ch osob na
základû smlouvy, není moÏné ji zaãlenit do Ïádné obecní vyhlá‰ky, protoÏe uzavfiení smlouvy
je obãanskoprávním úkonem, kter˘ nemÛÏe b˘t regulován vyhlá‰kou jako právním institutem ve-
fiejného práva. Povinnost uzavfiít smlouvu lze v takovém pfiípadû vymáhat pouze nepfiímo a ni-
koliv právnû korektní cestou. Bez ohledu na to, zda obec vyhlá‰kou upraví systém
shromaÏìování, sbûru (atd.) komunálního odpadu, je podle §17 odst. 3 povinna alespoÀ urãit
místa, kam mohou fyzické osoby komunální odpad ukládat (viz níÏe). Zákon pak v˘slovnû
stanoví, Ïe odpad nemohou obãané ukládat jinam, neÏ na urãená místa. Ta jsou vlastnûna (popfi.
pronajata) obcí nebo jinou osobou oprávnûnou komunální odpad pfievzít k dal‰ímu nakládání
a sám odpad se okamÏikem odloÏení stává majetkem obce jako pÛvodce. Obec by tedy z titulu
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vlastnického práva mohla moÏnost ukládání na urãené místo podmínit uzavfiením smlouvy.
Obãan jako producent odpadu (nikoli jeho pÛvodce ve smyslu zákona) pak buì smlouvu uza-
vfie a odpad fiádnû ukládá na urãené místo, nebo smlouvu neuzavfie a odpad ukládá jinam, ãímÏ
se dopou‰tí pfiestupku podle §47 odst. 1h) pfiestupkového zákona (pokuta do 50 000 Kã), nebo
jej ukládá na urãené místo naãerno a zpÛsobuje tak vlastníkovi urãeného místa ‰kodu a sám se
neoprávnûnû obohacuje, coÏ je postiÏitelné podle obãanského práva.
Z právního hlediska byly v odborné literatufie formulovány pochybnosti, jestli za tûchto podmí-
nek vÛbec lze princip smluvní úhrady za obecní nakládání s odpady uplatnit. ProtoÏe obãan je
povinen vyprodukovan˘ odpad obci pfiedávat a obec se stává vlastníkem a pÛvodcem odpadu ze
zákona, obec de iure jako smluvní strana nemÛÏe v rámci plnûní uzavfiené smlouvy poskytovat
protiplnûní za zaplacenou úhradu24. Podle stanoviska Ministerstva financí z roku 2002 je na
smluvní vztah nutno uplatnit také zákon ã. 526/1990 Sb., o cenách, kdy se ceny sjednávají mezi
prodávajícím a kupujícím: v daném pfiípadû pro tento vztah chybí pfiedmût plnûní ze strany obce
(tj. sluÏba poskytovaná obãanovi za úhradu v souvislosti s odklízením a likvidací komunálního
odpadu, kter˘ v‰ak není jeho vlastnictvím). Toto stanovisko bylo vydáno v dobû, kdy je‰tû zákon
o odpadech neobsahoval ustanovení nynûj‰ího §17 odst. 5, kter˘ v˘slovnû s moÏností uzavírání
smluv mezi fyzickou osobou a obcí poãítá. Pochybnosti o legalitû smluvní úhrady jsou noveli-
zovan˘m zákonem znaãnû oslabeny, ale nûkteré právní nejistoty pfietrvávají, protoÏe obãan je
uveden do tísnivého rozhodování (buì uzavfiít smlouvu, nebo se nucenû chovat nezákonnû).
Zmínka o smluvním vztahu v zákonû má v‰ak svÛj v˘znam. Uzavfiení smlouvy se hodí ve smyslu
odst. 6 téhoÏ paragrafu pro fie‰ení otázky, jak nakládat s odpady jin˘ch pÛvodcÛ – právnic-
k˘ch osob a podnikatelÛ, ktefií produkují odpad obdobného sloÏení jako komunální odpad,
sami mají ze zákona povinnost obdobn˘m zpÛsobem se sv˘m odpadem nakládat a chtûjí ke zba-
vení se odpadu vyuÏít systému zavedeného obcí pro nakládání s jejím komunálním odpadem, coÏ
pro nû i pro obec mÛÏe b˘t nejefektivnûj‰í fie‰ení.
Z citovan˘ch ustanovení kaÏdopádnû nepfiímo vypl˘vá, Ïe i k uzavfiení smluvního vztahu (jak
s obãanem, tak s jin˘m pÛvodcem odpadu) je nezbytná existence systému shromaÏìování,
sbûru (atd.) komunálního odpadu, upraveného vyhlá‰kou.
KdyÏ shrneme tyto úvahy, dospíváme k závûru, Ïe obce sice pfiijímat vyhlá‰ku o shromaÏìo-
vání, sbûru (atd.) komunálního odpadu ze zákona nemusejí, ale pokud to neudûlají, pak
mají (jako pÛvodci komunálního odpadu) z právního hlediska problém, jak zajistit od ob-
ãanÛ, ktefií komunální odpad fakticky produkují, finanãní prostfiedky nezbytné pro to, aby
mohly plnit svou základní povinnost pÛvodce odpadu - tj. s odpadem nakládat a zbavovat se ho
pouze zpÛsobem stanoven˘m v zákonû o odpadech a ostatních právních pfiedpisech na ochranu
Ïivotního prostfiedí. ProtoÏe ale nelze obce takto nepfiímo nutit k vydávání pomûrnû kompliko-
vané vyhlá‰ky o shromaÏìování, sbûru (atd.) komunálního odpadu, je nutno se vrátit k rozvaze
nad poplatkem za komunální odpad podle zákona o odpadech a uzavfiít, Ïe i kdyÏ se v literatufie
vûnované odpadové problematice pfiedpokládá pro tento poplatek nûjaká návaznost na systém
shromaÏìování, sbûru (atd.) komunálního odpadu, zfiejmû tato vazba není nezbytnou právní ná-
leÏitostí a poplatek za komunální odpad podle zákona o odpadech mÛÏe ryze teoreticky obec vy-
hlá‰kou stanovit i tehdy, kdyÏ celkov˘ systém nakládání s odpadem vyhlá‰kou neupraví.
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20.6 Správa poplatkÛ

Doposud jsme se zab˘vali obecnû obsahovou stránkou obecních vyhlá‰ek v oblasti nakládání
s odpady. Konkrétním obsahem vyhlá‰ek se zab˘vá kapitola ã. 1. S problematikou vyhlá‰ek
souvisí ale také procesní otázky, t˘kající se plnûní a vymáhání uloÏen˘ch finanãních povinností,
jimÏ se v úvahách o obecní normotvorbû vyhnout nemÛÏeme.
Po nûkolika letech právní nejistoty bylo v r. 2003 sjednoceno, Ïe jak poplatky za komunální
odpad podle § 17a zákona o odpadech, tak místní poplatky za provozování systému shromaÏ-
ìování, sbûru (atd.) komunálního odpadu jsou spravovány obcemi podle zákona 332/1992
Sb., o správû daní a poplatkÛ.
Tento zákon rozli‰uje dva dÛleÏité typy subjektÛ povinn˘ch platit vymûfiené danû a poplatky:
Poplatníkem se rozumí osoba, jejíÏ pfiíjmy, majetek nebo úkony jsou pfiímo podrobeny dani
(poplatku). Plátcem se rozumí osoba, která pod vlastní majetkovou odpovûdností odvádí
správci daÀ (poplatek) vybranou od poplatníkÛ nebo sraÏenou poplatníkÛm.
Zákon o odpadech návaznû na to (v ustanovení umoÏÀujícím obci stanovit a vybírat poplatek
za komunální odpad) rozli‰uje mezi poplatníkem jako kaÏdou osobou, jejíÏ ãinností odpad
vzniká, a plátcem jako vlastníkem nemovitosti, kde odpad vzniká. Oproti tomu zákon o míst-
ních poplatcích toto rozli‰ení u poplatku za provozování systému shromaÏìování, sbûru
(atd.) komunálního odpadu nezná, urãuje pouze poplatníky jako osoby s trval˘m pobytem
v obci a osoby vlastnící rekreaãní stavbu, ve které není k trvalému pobytu hlá‰ena Ïádná osoba.
(Pojem plátce zákon o místních poplatcích zavádí pouze u poplatku za lázeÀsk˘ nebo rekreaãní
pobyt.) ZároveÀ ale umoÏÀuje poplatníkÛm povûfiit placením poplatku za domácnost tzv.
spoleãného zástupce, kter˘ se stává jak˘msi „dobrovoln˘m plátcem“.
V obou pfiípadech je tfieba si ujasnit, jak bude obec coby správce poplatku postupovat, kdyÏ
dojde k poru‰ení povinnosti poplatek zaplatit.
Zákon o odpadech v˘slovnû uvádí, Ïe neuhradí-li poplatník plátci poplatek vãas, oznámí plátce
tuto skuteãnost obci, která na základû toho poplatek vymûfií (a mÛÏe jej pak exekuãnû vymáhat).
Pfiekvapivû není ze zákona jasné, komu je takto poplatek vymûfien a jak˘ je postup vymáhání
platby. Z logiky textu citovaného ustanovení se jeví, Ïe poplatek je vymûfien dluÏícímu ozná-
menému poplatníkovi. Av‰ak vzhledem k tomu, Ïe za zaplacení poplatku je podle zákona
o správû daní a poplatkÛ zodpovûdn˘ (vlastním majetkem) plátce, tato logika dosti kulhá. DÛ-
sledn˘m v˘kladem citovaného sporného ustanovení bychom dospûli k závûru, Ïe plátce sice
dluÏníka oznámí, ale i nadále je povinen za poplatníka zaplatit z vlastních prostfiedkÛ a pakliÏe
je následnû od poplatníka obcí poplatek vymoÏen, jiÏ zaplacená ãástka bude plátci vrácena.
Pokud by byl totiÏ byl poplatek na základû pfiedmûtného oznámení vymûfien plátci, ztrácí záko-
nem poÏadované oznámení smysl, protoÏe do vztahÛ mezi poplatníkem a plátcem správci po-
platku "nic není" a vztah mezi plátcem a poplatníkem se pfiená‰í do obãanskoprávního
odpovûdnostního vztahu – zpÛsobení ‰kody plátci a povinnosti poplatníka ji nahradit.
U poplatku podle zákona o místních poplatcích, kde mezi poplatníka a správce poplatku ne-
vstupuje plátce, se projeví jiné úskalí plo‰ného stanovení poplatku na osobu. Zákon totiÏ uspo-
kojivû nefie‰í poplatkovou povinnost nezletil˘ch a nesvéprávn˘ch. Jakkoli mají tyto osoby své
zákonné zástupce, daÀová (a tedy i poplatková) povinnost, uplatÀovaná podle zákona o správû
daní a poplatkÛ nemá charakter napfi. zpÛsobené ‰kody, za kterou odpovídá ten, kdo je povinen
vykonávat nad osobami s omezenou svéprávností dohled. DaÀová povinnost je na jinou sobu pfie-
nosná pouze v tom pfiípadû, Ïe je tak v pfiíslu‰ném daÀovém zákonû v˘slovnû stanoveno (napfi.
kupující ruãí za zaplacení danû z pfievodu nemovitostí prodávajícím apod.). Ruãení majetkem
mezi dítûtem a rodiãem není solidární a nezaplacen˘ poplatek za dítû (pokud jej nezaplatí zá-
konn˘ zástupce dobrovolnû) lze sice vymáhat, ale pfiedmûtem exekuce mÛÏe b˘t pouze majetek
patfiící prokazatelnû nezletilci (napfiíklad obdrÏené dûdictví). Lze oãekávat, Ïe dfiíve ãi pozdûji
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se neplacení poplatku dítûtem stane pfiedmûtem soudního sporu a nezb˘vá neÏ se tû‰it na judi-
katuru, která by tuto nejistou právní situaci ozfiejmila.
Máme-li se dále zam˘‰let nad obecními vyhlá‰kami jako motivaãním nástrojem pro efektivní na-
plÀování zákona jako nástroje právní politiky ochrany Ïivotního prostfiedí, musíme brát v úvahu
moÏné anomálie v obecnû stanoven˘ch poplatcích. Jedná se jednak o úlevy a osvobození od po-
platku, jednak o sníÏení a prominutí poplatkÛ.
Úlevy a osvobození vypl˘vají z právního pfiedpisu – buì pfiímo ze zákona, nebo z vyhlá‰ky
(pokud zákon umoÏÀuje úlevy a osvobození vyhlá‰kou upravit) a t˘kají se obecnû poplatníkÛ,
ktefií splÀují nûjakou podmínku. SníÏení a prominutí se t˘ká konkrétního poplatníka, musí
b˘t individuálnû odÛvodnûno a musí o nûm b˘t rozhodnuto v samostatném fiízení na zá-
kladû posouzení pfiípadu a provedeného správního uváÏení.
Zákon o místních poplatcích umoÏÀuje v § 14 ve vyhlá‰kách stanovit úlevy a pfiípadné
osvobození od poplatku. Podmínky, za kter˘ch k úlevám ãi osvobozením dojde, jsou vûcí po-
litického rozhodnutí zastupitelstva, které vyhlá‰ku schvaluje. Ústavním soudem k tomu bylo
pouze judikováno, Ïe pro splnûní podmínek k osvobození ãi úlevám musí b˘t rovná pfiíleÏi-
tost v‰ech poplatníkÛ, tzn. u poplatku z provozování systému shromaÏìování, sbûru (atd.) ko-
munálního odpadu není napfi. moÏné osvobodit skupinu poplatníkÛ pouze na základû jejich
trvalého pobytu v obci a zpoplatnit vlastníky nemovitostí, ktefií v obci neÏijí, nebo naopak. DÛ-
vodem pro úlevu z poplatku kterémukoli poplatníkovi mÛÏe b˘t napfiíklad prokazatelné odevz-
dání stanoveného mnoÏství vytfiídûného papíru do sbûrny surovin apod.
Pokud jde o prominutí a sníÏení poplatku, zákon o místních poplatcích umoÏÀuje v §16 obci
poplatek zcela nebo ãásteãnû prominout z dÛvodu odstranûní tvrdosti. O prominutí nebo sní-
Ïení musí poplatník poÏádat. Takov˘ pfiípad se mÛÏe fie‰it napfiíklad pfii dlouhodobém pobytu po-
platníka v nemocnici, kdy jednak prokazatelnû odpad neprodukuje a jednak se ocitá v tíÏivé
finanãní situaci. Vedle toho pak ustanovení §55a zákona o správû daní a poplatkÛ umoÏÀuje pro-
minout poplatek z dÛvodu nesrovnalosti v právních pfiedpisech a tvrdost sníÏit u pfiíslu‰enství
(napfi. penále nebo pokuty) dluÏného poplatku.
Oproti tomu zákon o odpadech v ustanovení o poplatku za komunální odpad Ïádné zmoc-
nûní pro obec ve smyslu moÏnosti upravovat poplatkovou povinnost nezakotvuje. Lze se
tedy domnívat, Ïe poplatník nemÛÏe b˘t od poplatku za komunální odpad osvobozen, ani mu ne-
mÛÏe b˘t uleveno, aÈ se chová sebeekologiãtûji. V platnosti zÛstává pouze shora citované usta-
novení zákona o správû daní a poplatkÛ, umoÏÀující prominout poplatek z dÛvodu nejasnosti
v právním pfiedpisu a sníÏit tvrdost pfiíslu‰enství dluÏného poplatku.
Pokud jde o sankãní motivaci k plnûní povinností z poplatkov˘ch vyhlá‰ek, zákon o místních po-
platcích a zákon o správû daní a poplatkÛ upravuje sankce, které mÛÏe obec uplatnit. Jde
o speciální úpravy (ve vztahu k tûmto vyhlá‰kám tedy nelze uplatnit reÏim sankcí podle zá-
kona o obcích nebo podle pfiestupkového zákona). Za nesplnûní povinnosti nepenûÏité povahy
vypl˘vající ze zákona o místních poplatcích nebo z obecnû závazné vyhlá‰ky (napfi. ohla‰ovací
povinnost) mÛÏe správce poplatku podle ustanovení § 37 zákona o správû daní a poplatkÛ uloÏit
opakovanû pokutu. Za nesplnûní povinností penûÏité povahy (tj. pfii nezaplacení poplatku v termínu
splatnosti stanoveném obecnû závaznou vyhlá‰kou) mÛÏe správce poplatku uloÏit poplatníkovi
sankci zv˘‰ením poplatku aÏ do v˘‰e trojnásobku. Jedná se o zvlá‰tní úpravu sankce v zákonû
o místních poplatcích, a tedy jedin˘ typ sankce, kterou mÛÏe správce poplatku na úseku místních
poplatkÛ vyuÏít. Obû uvedené sankce - jak pokutu, tak zv˘‰ení místního poplatku - je obec opráv-
nûna vyuÏít bez ohledu na skuteãnost, zda jsou zakotveny do obecnû závazné vyhlá‰ky.
U poplatku za komunální odpad, kter˘ není místním poplatkem, je sankcí za opoÏdûné pl-
nûní úrok z prodlení v roãní v˘‰i repo sazby stanovené âeskou národní bankou, zv˘‰ené o ãtr-
náct procentních bodÛ. Pokuta za neplnûní povinnosti nepenûÏitého charakteru je stejná jako
u místních poplatkÛ.
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20.7 Související povinnosti obcí s jejich postavením jako pÛvodce 
komunálního odpadu

Tento v˘klad se sice má zab˘vat obecními vyhlá‰kami v souvislosti s nakládáním s odpady, ale
nad rámec tématu je nutno zmínit dvû související právní povinnosti obcí.
Pfiedev‰ím, jak uÏ bylo zmínûno, zákon o odpadech obcím ukládá urãit místa, kam mohou
fyzické osoby odkládat komunální odpad, kter˘ produkují, a zajistit místa, kam mohou od-
kládat nebezpeãné sloÏky komunálního odpadu. To musí obce uãinit bez ohledu na to, zda
vydají ãi nevydají vyhlá‰ku o shromaÏìování, sbûru (atd.) komunálního odpadu. Zákon ne-
specifikuje, jakou právní formu má toto urãení mít. Vzhledem k tomu, Ïe se jedná o samostat-
nou pÛsobnost obce (a Ïádn˘ zákon nestanovuje, kter˘ orgán je oprávnûn místa urãit),
dovozujeme, Ïe jde o pÛsobnost obecní rady (tam, kde se rada nevolí, starosty), kterou si mÛÏe
vyhradit zastupitelstvo, a právní forma urãení míst bude vefiejnû pfiístupné usnesení. Pokud ale
obec vyhlá‰ku o systému shromaÏìování, sbûru (atd.) komunálního odpadu vydává, nic nebrání
tomu, aby se urãení míst k odkládání komunálního odpadu produkovaného fyzick˘mi osobami
stalo souãástí této vyhlá‰ky. Nepraktické na tomto postupu jsou moÏné procedurální obtíÏe
v pfiípadû, Ïe se obec rozhodne urãená místa k odkládání komunálního odpadu zmûnit – pro-
jednávat zmûnu vyhlá‰ky v zastupitelstvu je podstatnû nároãnûj‰í, neÏ pfiijmout usnesení rady
(nebo v mal˘ch obcích, kde není rada zvolena, nechat rozhodnout starostu).
Druhá povinnost není specifická pouze pro obce – t˘ká se v‰ech pÛvodcÛ odpadu. V pfiípadû,
Ïe celková produkce odpadu jednoho pÛvodce (napfi. obce) pfiesahuje 1 000 tun komunál-
ního odpadu za rok nebo více neÏ 10 tun nebezpeãného odpadu za rok, je pÛvodce povinen
zpracovat tzv. plán odpadového hospodáfiství (POH). NáleÏitosti POH pro v‰echny pÛvodce
stanoví provádûcí pfiedpis, kter˘m je vyhlá‰ka MÎP ã. 383/2001 Sb. (na www stránkách Minis-
terstva Ïivotního prostfiedí lze dohledat také metodick˘ návod pro zpracování obecních POH).
Právní povaha obecních POH není specifikována; obdobnû jako u urãení místa k odkládání od-
padÛ pÛjde zfiejmû o usnesení obecní rady. DÛleÏité v‰ak je, Ïe existuje-li POH, musí b˘t pfii-
mûfienû zohlednûn také ve vyhlá‰ce o shromaÏìování, sbûru (atd.) komunálního odpadu
a v urãení míst pro jeho odkládání. JestliÏe napfiíklad POH pfiedpokládá, Ïe bude sniÏován
obsah biologicky rozloÏitelného odpadu v celkovém komunálním odpadu, nelze ve vyhlá‰ce
opomenout oddûlené kompostování biologicky rozloÏitelného odpadu a urãení místa, kam
mohou obãané u nich vznikl˘ biologick˘ odpad odkládat.
Obecní POH jsou vázány je‰tû dal‰ím omezením, a to ve vztahu k regionálnímu systému na-
kládání s odpady na území kraje. Kraje jsou ze zákona (§43 zákona o odpadech) povinny
zpracovávat POH kraje. POH krajÛ mají, obdobnû jako územní plány vydávané podle starého
stavebního zákona, svou závaznou a smûrnou ãást, pfiiãemÏ závaznou ãást schvaluje zastupitel-
stvo kraje jako obecnû závaznou vyhlá‰ku. Zákon v˘slovnû uvádí, Ïe tato závazná ãást je zá-
vazn˘m podkladem pro zpracování POH v‰ech pÛvodcÛ odpadu, tedy i obcí, a pro jejich
rozhodování v oblasti odpadového hospodáfiství. Vypl˘vá z toho, Ïe pokud je v souvislosti
s (ne)plnûním obecní vyhlá‰ky o systému shromaÏìování, sbûru (atd.) komunálního odpadu za-
hájeno individuální správní fiízení, stává se krajsk˘ POH referenãním dokumentem napfi. pro pfií-
pad, Ïe vzniknou pochybnosti o zpÛsobu v˘kladu nejasného ustanovení obecní vyhlá‰ky.
Návrhy krajsk˘ch POH jsou v prÛbûhu pfiípravy zvefiejÀovány a po dobu nejménû 30 ka-
lendáfiních dnÛ je moÏno se k nim písemnû vyjadfiovat. Pfied schválením platného POH se
kraj musí s podan˘mi pfiipomínkami vypofiádat. Je nanejv˘‰ doporuãeníhodné, aby obce
této moÏnosti v maximální mífie vyuÏily a pfiede‰ly tak pfiípadn˘m komplikacím, které
mohou nastat, pokud POH kraje zaloÏí povinnosti, pro jejichÏ plnûní nemá obec reálné
podmínky.
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21. Environmentální vzdûlávání, v˘chova a osvûta jako
nástroj minimalizace odpadÛ

Ing. Iva Mar‰íková
Ekodomov, o. s.

iva.marsikova@ekodomov.cz

Environmentální vzdûlávání, v˘chova a osvûta (dále jen EVVO) je systém, kter˘ vede k osvo-
jení znalostí, dovedností a návykÛ, utváfiení hodnotové hierarchie a Ïivotního stylu potfiebn˘ch
k ochranû Ïivotního prostfiedí ve smyslu zaji‰tûní udrÏitelného rozvoje v místním i globálním mû-
fiítku.
Principy (trvale) udrÏitelného rozvoje formulovala ministerská pfiedsedkynû Norska G. H.
Brundtlandová v roce 1987: „UdrÏiteln˘ rozvoj je takov˘ rozvoj, kter˘ uspokojuje potfieby sou-
ãasnosti bez ohroÏování moÏností budoucích generací uspokojovat své vlastní potfieby. Je v pod-
statû procesem zmûn, ve kterém jsou vyuÏívání zdrojÛ, orientace v˘voje technologií
a transformace institucí zamûfieny na harmonické zvy‰ování souãasného i budoucího potenciálu
uspokojování lidsk˘ch potfieb a aspirací.“

21.1 Právní zakotvení EVVO

Systém EVVO je v souãasné dobû právnû podloÏen pfiedev‰ím tûmito pfiedpisy:
• Zákon ã. 17/92 Sb., o Ïivotním prostfiedí. V § 16 ukládá provádût v˘chovu, osvûtu a vzdû-

lávání tak, aby „vedly k my‰lení a jednání, které je v souladu s principem trvale udrÏitel-
ného rozvoje, k vûdomí odpovûdnosti za udrÏení kvality Ïivotního prostfiedí a jeho
jednotliv˘ch sloÏek a k úctû k Ïivotu ve v‰ech jeho formách“.

• Zákon ã. 114/92 Sb., o ochranû pfiírody a krajiny. V § 79 stanoví, Ïe Ministerstvo Ïi-
votního prostfiedí „spolupracuje s Ministerstvem ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy v zaji‰-
Èování ekologické v˘chovy a vzdûlávání“ a Ïe orgán kraje „spolupracuje s ostatními
správními úfiady na zaji‰Èování ekologické v˘chovy a vzdûlávání“.

• Zákon ã. 123/98 Sb., o právu na informace o Ïivotním prostfiedí. V § 13 ukládá Minis-
terstvu ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy, Ministerstvu Ïivotního prostfiedí i krajÛm mj. po-
vinnost „podporovat osvûtu, v˘chovu a vzdûlávání ‰iroké vefiejnosti v oblasti ochrany
Ïivotního prostfiedí se zvlá‰tním zamûfiením na v˘chovu dûtí a mládeÏe“.

• Zákon ã. 561/2004 Sb., o pfied‰kolním, základním, stfiedním, vy‰‰ím odborném a jiném
vzdûlávání.

• Usnesení vlády âR ã. 1048/2000 - Státní program environmentálního vzdûlávání, v˘-
chovy a osvûty. Jedná se o strategick˘ dokument vytváfiející podmínky pro spolupráci stát-
ních i nestátních subjektÛ na poli EVVO. TûÏi‰tû aktivit smûruje do krajÛ, regionÛ, obcí
a mûst.
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21.2 Cíl EVVO

Cílem EVVO je objektivní informovanost o stavu a v˘voji Ïivotního prostfiedí; tak, aby lidem,
ktefií ztratili pfiím˘ kontakt s pfiírodou, bylo vráceno povûdomí o prostfiedí, ve kterém se pohy-
bují, a aby se zaãali chovat ‰etrnû a pfiedvídavû. To v‰e vyÏaduje urãité znalosti, dovednosti
a hlavnû silnou motivaci k pozitivním zmûnám, které jsou pfiedpokladem zdravého a funkãního
prostfiedí kolem nás.

21.3 Cílové skupiny

EVVO je zamûfiena na celou populaci, která je podle specifick˘ch cílÛ a prostfiedkÛ dále dû-
lena na hlavní cílové skupiny: pracovníky vefiejné správy, dûti a mládeÏ, podnikatelsk˘ sektor
a ‰irokou (laickou) vefiejnost, které se pak dále dûlí na cílové podskupiny (dané konkrétnûj‰ími
cíli a prostfiedky pÛsobení). Zvlá‰tní dÛraz je kladen na EVVO dûtí a mládeÏe, neboÈ v raném
vûku se formují celoÏivotní postoje a návyky.

21.4 Obsah EVVO

Obsahem EVVO je nejen vytváfiení pozitivních postojÛ k Ïivotnímu prostfiedí, k úctû k Ïivotu
ve v‰ech jeho formách, znalost a péãe o prostfiedí kolem nás, ale i pochopení vzájemné prová-
zanosti oblastí, které jsou na první pohled odli‰né a pfiece k sobû patfií. Environmentální v˘-
chova je úzce spjata i se sociální, ekonomickou a kulturní oblastí a vede k pochopení zákonitostí,
které tato vzájemná vazba vytváfií.
V oblasti EVVO je bohuÏel velmi obtíÏné mûfiit dosaÏené hodnoty, protoÏe se úspû‰nost nebo
neúspû‰nost projevuje aÏ v del‰ím ãasovém období. Je ov‰em jisté, Ïe efektivita se pozdûji ukáÏe
niÏ‰ími náklady na odstranûní vznikl˘ch ‰kod na Ïivotním prostfiedí a zdraví obyvatel a pro-
speritou obce. Pokud má b˘t práce s vefiejností úspû‰ná, musí se provádût peãlivû, systematicky
a soustavnû s tvofiiv˘m pfiístupem a trpûlivostí.

21.5 Smûry pÛsobení EVVO

Jsou tfii základní smûry pÛsobení, které jsou navzájem propojeny:
• poskytování informací a vzdûlávání formou pfiedná‰ek, ‰kolení, odborné literatury, pro-

stfiednictvím masmédií apod. - jedná se o ‰kálu informací utváfiejících základy ekologické
gramotnosti (napfi. fungování ekosystémÛ, globální problémy, právo na informace o ÎP);

• vytvofiení kladného citového vztahu k okolnímu prostfiedí úãastí na spoleãn˘ch akcích nebo
vlastní zájmovou ãinností (ekologické v˘ukové programy, projekty, exkurze, osobní pfiíklad
pedagoga apod.);

• zprostfiedkování dovedností, které jsou pfiínosné pro udrÏiteln˘ zpÛsob Ïivota (praktická
ãinnost v ochranû Ïivotního prostfiedí, péãe o ‰kolní pozemek, chov domácích zvífiat, tfiídûní
odpadu, úspory energie - zpoãátku pod odborn˘m vedením, posléze aktivní zapojení do
uskuteãÀování konkrétních projektÛ, apod.).
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21.6 Prostfiedky EVVO

21.6.1 V˘ukové programy pro matefiské, základní a stfiední ‰koly

Jedná se o jednohodinové, vícehodinové aÏ vícedenní programy pro Ïáky a studenty M·,
1. stupnû Z·, 2. stupnû Z· a S·. Probíhají v dobû v˘uky, resp. jsou její speciální formou. Ob-
sahovû rozvíjejí a doplÀují témata vymezená standardy vzdûlávání, vzdûlávacími programy
a uãebními plány. Probíhají zejména v terénu (vzhledem k dÛrazu na potfiebu bezprostfiedního
kontaktu a pfiím˘ch zku‰eností s prostfiedím) a ve speciálních zafiízeních (stfiediscích EV), pfií-
padnû i pfiímo ve ‰kolách. Specifické rysy mají vícedenní v˘ukové programy, které mohou roz-
sahem v˘ukov˘ch hodin odpovídat rozsahu pfiedmûtu a umoÏÀují komplexní pojetí ekologické
v˘chovy. Mezi pouÏívan˘mi v˘ukov˘mi metodami pfievaÏují aktivní metody nad prost˘m v˘-
kladem: napfi. fie‰ení problémov˘ch situací, terénní práce, simulace a simulaãní hry, fiízené dis-
kuse, tvofiivé ãinnosti apod. Dal‰í v˘znamnou charakteristikou je bezprostfiední kontakt
a obousmûrná komunikace mezi pedagogick˘m pracovníkem a úãastníky. Jde tedy o formu
velmi intenzivní, coÏ zvy‰uje úãinnost ovlivnûní znalostí, dovedností, postojÛ a obecnû klíão-
v˘ch kompetencí ÏákÛ a studentÛ.

21.6.2 ·kolní ekologické projekty

·kolní ekologické projekty jsou zaloÏené na v˘uce zku‰eností. Îáci ãi studenti dostávají kon-
krétní úkoly (napfiíklad rÛzná mûfiení kvality Ïivotního prostfiedí), které mají pravidelnû a sou-
stavnû plnit. V̆ sledky spoleãnû vyhodnocují a v pfiípadû projektÛ zahrnujících více ‰kol mají
moÏnost srovnání v˘sledkÛ s v˘sledky z jin˘ch míst z âeské republiky, pfiípadnû i ze zahraniãí.
Na základû zji‰tûn˘ch v˘sledkÛ studenti sami organizují rÛzné akce pro zlep‰ení okolního Ïi-
votního prostfiedí a motivují své blízké okolí ke zmûnû jednání a postojÛ. Metodické materiály
dávají uãitelÛm moÏnost zaãlenit ‰kolní ekologické projekty pfiímo do v˘uky a vyuÏít zaintere-
sovanosti ÏákÛ na projektu k v˘kladu uãiva. Projekty vyÏadují i vyuÏití moderních technologií,
a tím studenty i uãitele pfiirozenû informují o nejnovûj‰ích poznatcích. Projekty ãasto vyÏadují
spolupráci nûkolika uãitelÛ, ãímÏ pomáhají provázat uãivo jednotliv˘ch pfiedmûtÛ a aktualizo-
vat je o nové poznatky. ·kolní ekologické projekty nejen podporují EVVO ve ‰kolách a ‰kol-
sk˘ch zafiízeních, ale mohou slouÏit i k aktivizaci vefiejnosti (praktické ãinnosti pro ochranu
prostfiedí, zmûny spotfiebitelsk˘ch návykÛ v rodinách apod.).

21.6.3 V˘ukové a metodické materiály

Jedná se o ovlivÀování EVVO ve ‰kolách formami, které nevyÏadují bezprostfiední kontakt se
Ïáky ãi uãiteli. Jde zejména o v˘ukové pomÛcky, metodické materiály pro uãitele, periodika
apod. Tyto formy b˘vají ãasto úzce provázány s nabídkou v˘ukov˘ch programÛ, ‰kolních eko-
logick˘ch projektÛ a vzdûláváním pedagogick˘ch pracovníkÛ.
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21.6.4 Vzdûlávání pedagogick˘ch pracovníkÛ

Jedná se o jednorázové i dlouhodobé formy, které zahrnují napfi. semináfie, exkurze, workshopy,
stáÏe, dlouhodobou spolupráci s fakultami vzdûlávajícími uãitele (vedení kursÛ a semináfiÛ, ve-
dení diplomov˘ch prací).
Vzdûlávání zahrnuje:

• pregraduální pfiípravu;
• dal‰í vzdûlávání pedagogick˘ch pracovníkÛ (DVPP) - samostatnû na základû akreditace

M·MT, nebo ve spolupráci s pedagogick˘mi centry, ‰kolsk˘mi úfiady a jejich zafiízeními
pro dal‰í vzdûlávání pedagogick˘ch pracovníkÛ, nevládními neziskov˘mi organizacemi
i jin˘mi partnery zamûfien˘mi na vzdûlávání uãitelÛ.

V̆ znamnou charakteristikou je bezprostfiední kontakt a obousmûrná komunikace mezi lekto-
rem a úãastníky a dále v˘bûr pouÏívan˘ch v˘ukov˘ch metod - nad prost˘m v˘kladem pfievaÏují
aktivní metody (napfi. fie‰ení problémov˘ch situací, terénní práce, simulace a simulaãní hry, fií-
zené diskuse, tvofiivé ãinnosti apod.).

21.6.5 ·ífiení informací z oblasti Ïivotního prostfiedí a ekologické poradenství

Tato forma EVVO zahrnuje:
• vydávání periodick˘ch i neperiodick˘ch tiskovin;
• akce pro vefiejnost (exkurze, vycházky, akce typu Den Zemû, veletrhy, ostatní osvûtové akce);
• provoz speciálních zafiízení (stanice pro hendikepované Ïivoãichy s osvûtovou ãástí, nauãné

stezky);
• ekologické poradenství - poskytování informací v pravideln˘ch hodinách pro vefiejnost,

formou poradenství po telefonu, poskytováním písemn˘ch podkladÛ, broÏur, letáãkÛ, lite-
ratury, videokazet, nabídky pfiedná‰ek a dal‰ího vzdûlávání, formou odkazÛ na specializo-
vané instituce a odborníky, ukázkami modelov˘ch projektÛ, umoÏnûním pfiístupu na internet
atd. (napfi. www.ekoporadna.cz, www.veronica.cz).

21.7 Poslání a nabídka stfiedisek ekologické v˘chovy

Stfiedisky ekologické v˘chovy (SEV), popfiípadû centry ekologické v˘chovy (CEV) v ‰iro-
kém slova smyslu rozumíme v˘chovnû vzdûlávací subjekty provozované jako státní ãi nestátní
‰kolská pracovi‰tû, jejichÏ snahou je podílet se na ekologické v˘chovû, vzdûlávání a osvûtû nej-
rÛznûj‰í mûrou a nejrÛznûj‰ími zpÛsoby.
Zamûfiují se pfiedev‰ím na takové ãinnosti a sluÏby, které z nejrÛznûj‰ích dÛvodÛ nemohou po-
skytovat ‰koly. Kromû nabídky v˘ukov˘ch programÛ a projektÛ (viz v˘‰e) spoãívá tûÏi‰tû jejich
ãinnosti v poskytování ovûfien˘ch námûtÛ, metodick˘ch návodÛ k nejrÛznûj‰ím aktivitám, ve
tvorbû uãebních pomÛcek, ale i v oblasti vzdûlávání pedagogÛ.
Zfiizovateli stfiedisek mohou b˘t nevládní organizace (napfi. základní ãlánky Hnutí Brontosaurus
zfiídily ToulcÛv dvÛr v Praze ãi stfiedisko Sever v Horním Mar‰ovû), obãanská sdruÏení (napfi.
Ekodomov, o. s. a SdruÏení TEREZA v Praze), obecnû prospû‰né spoleãnosti (napfi. Chaloupky,
o.p.s. v KnûÏicích). Pfiíkladem ‰kolsk˘ch zafiízení zfiízen˘ch státem pro úãely ekologické v˘-
chovy jsou Lipka – DÛm ekologické v˘chovy v Brnû nebo Dfiípatka v Prachaticích. Na ekolo-
gickou v˘chovu se zamûfiují také nûkteré obcemi zfiizované domy dûtí a mládeÏe (napfi. DDM
Vila Doris ·umperk). Mnohá uvádûná stfiediska jsou ãleny SdruÏení stfiedisek ekologické v˘-
chovy Pavuãina (SSEV), které podporuje vzájemnou v˘mûnu zku‰eností sv˘ch ãlenÛ, zpro-
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stfiedkovává pfiíjem a ‰ífiení aktuálních informací zvenãí, v˘mûnu informací mezi ãleny, zastu-
puje, obhajuje a prosazuje zájmy ãlenÛ ve vztahu k ústfiedním orgánÛm státní správy, k partner-
sk˘m organizacím a sponzorÛm, napomáhá udrÏování pospolitosti a poskytování podpory mezi
ãleny, dbá na kvalitu ãinnosti a dÛvûryhodnost sv˘ch ãlenÛ a peãuje o jejich odborn˘ rÛst (se-
znam ãlenÛ SSEV Pavuãina viz pfiíloha nebo webové stránky www.pavucina-sev.cz).
Dal‰í poãetnou skupinu organizací, které se soustavnû vûnují ochranû pfiírody a praktické eko-
logické v˘chovû, tvofií ekocentra zfiizovaná základními organizacemi âeského svazu ochráncÛ
pfiírody (âSOP - viz www.csop.cz).

21.8 Role obãansk˘ch sdruÏení, iniciativ a jin˘ch neziskov˘ch
organizací v environmentální osvûtû

Nevládní neziskové organizace (NNO; ãasto se v‰ak pouÏívá zkratka NGOs - z anglického
nongovernmental organisations) mají v environmentální osvûtû nezastupitelnou roli:

• sledují, zda nûkdo nepfiekraãuje zákon, zda státní orgány "dûlají to, co dûlat mají, a nedû-
lají to, co dûlat nemají" (napfi. Hnutí DUHA, Greenpeace);

• získávají informace o chystan˘ch zámûrech (napfi. v˘stavby hypermarketÛ, prÛmyslov˘ch
podnikÛ, komunikací apod.) a o stavu Ïivotního prostfiedí a pfiedávají je dál – tisku, rozhlasu,
televizi (napfi. ZO âSOP Veronica Brno);

• zastupují obãany, chrání zájmy men‰in (napfi. Ekologick˘ právní servis);
• podnûcují obãany a organizace, aby se více zajímali o dûní ve svém blízkém i vzdálenûj-

‰ím okolí a aby na sebe vzali svÛj díl odpovûdnosti (Dûti Zemû, Nesehnutí Brno);
• vzdûlávají a inspirují tam, kde stát "nestaãí" (SdruÏení TEREZA Praha, Rezekvítek Brno);
provádí nejrÛznûj‰í manuální i osvûtové práce pro ochranu pfiírody (ZO âSOP).

21.8.1 Vybrané pfiíklady obãansk˘ch aktivit (nejen v oblasti odpadového
hospodáfiství)

• Ekodomov, o. s. ve spolupráci s ekocentrem Paleta zrealizoval projekt komunitního kom-
postování na sídli‰ti U Stadionu v Chrudimi a na základû iniciativy místních obãanÛ také
na praÏském sídli‰ti ¤epy. Obãané mají moÏnost ukládat a vyuÏívat své bioodpady v blíz-
kosti svého bydli‰tû, mûstu tak odpadají náklady na svoz tohoto druhu odpadu a na jeho
dal‰í zpracování (blíÏe viz www.ekodomov.cz/index.php?id=komunitni_kompostov).

• SdruÏení Arnika ve spolupráci s nemocnicí na Homolce v Praze uspofiádalo kampaÀ
„Nehrajme si s PVC“ jejímÏ cílem je omezit nebo zcela zru‰it pouÏívání PVC (z dÛvodu
uvolÀování nebezpeãn˘ch látek ohroÏujících zdraví a Ïivotního prostfiedí) v hraãkách, v˘-
robcích pro dûti, obalech na potraviny a zdravotnick˘ch pomÛckách. V rámci kampanû se
podafiilo nahradit infuzní IV vaky z PVC za vaky z alternativních materiálÛ - polyetylénu
(PE), polyamidu (PA) a polypropenu (PP); podrobnosti viz http://pvc.arnika.org/nemoc-
nice_bez_PVC.shtml.

• Obec Hostûtín ve spolupráci s ZO âSOP Veronica v prÛbûhu deseti let vybudovala kofie-
novou ãistírnu odpadních vod, vypracovala systém tfiídûní odpadu a zajistila vytápûní obce
na biomasu. Obãané obnovili starou su‰árnu ovoce, postavili mo‰tárnu, kterou provozuje
sdruÏení Tradice Bíl˘ch Karpat (dodává na trh jableãné mo‰ty v bio kvalitû); deset do-
mácností si pofiídilo solární kolektory. Obec Ïije "normálním Ïivotem" malé vesnice a to,
co zde pfiedstavitelé obce i vefiejnost dûlají pro zlep‰ení Ïivotního prostfiedí, povaÏují místní
lidé za samozfiejmou souãást zmûn, které nastaly po listopadu 1989 (dal‰í informace na ad-
rese www.ekoporadna.cz/krucky.php?id=19).
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22. Místní Agenda 21

RNDr. Jana âermáková
CENIA

jana.cermakova@cenia.cz

22.1 Úvod

22.1.1 Historie

JiÏ pfies ãtyfii desetiletí se ve vyspûl˘ch státech a mezinárodních seskupeních formuluje názor,
definování postojÛ a opatfiení ke skuteãnosti, Ïe dosavadní hospodáfisk˘ a civilizaãní v˘voj nemá
ve svûtovém mûfiítku ani v rámci kteréhokoliv státu trvale udrÏiteln˘ charakter.
Svûtová vefiejnost si postupnû - av‰ak stupÀovanû - uvûdomuje nutnost zmûny dosavadního v˘-
voje.
JiÏ v roce 1965 tehdej‰í generální tajemník OSN U. Thant v projevu na Valném shromáÏdûní na-
léhavû vyz˘val svûtovou vefiejnost, aby podnikla neodkladné akce pro zlep‰ení lidského Ïi-
votního prostfiedí.
Do zapoãatého svûtového dialogu dramaticky vstoupila známa publikace Meze rÛstu (MEA-
DOWS a kol., 1972). Její autofii analyzovali hospodáfisk˘ v˘voj ve svûtovém mûfiítku od roku
1900 do roku 1970 pomocí jednoho z prvních velk˘ch svûtov˘ch modelÛ.
ProtoÏe zdroje planety Zemû i absorpãní kapacita prostfiedí pro v‰echny typy zneãi‰tûní
a odpadÛ jsou koneãné, je zfiejmé, Ïe dosavadní hospodáfisk˘ v˘voj nemÛÏe pokraãovat
v del‰í budoucnosti.
Zastavení hospodáfiského rÛstu v‰ak nebylo pfiijatelné ani pro vyspûlé, natoÏ pro rozvojové
zemû. Svûtová vefiejnost v˘zvu k zastavení hospodáfiského rÛstu odmítla. Otázky v‰ak zÛstaly
nezodpovûzeny a rozpor nevyfie‰en.
V roce1983 ustanovilo Valné shromáÏdûní OSN Svûtovou komisi pro Ïivotní prostfiedí a roz-
voj (WCED). Tato komise v roce 1987 publikovala zprávu pod názvem Na‰e spoleãná bu-
doucnost (WCED, 1991). Poprvé zde byla formulována koncepce trvale udrÏitelného rozvoje.
Závûreãná zpráva pfiinesla také dnes jiÏ klasickou definici:
"Trvale udrÏiteln˘ rozvoj je takov˘ rozvoj, kter˘ zajistí naplnûní potfieb souãasné spoleãnosti,
aniÏ by ohrozil moÏnost splnûní potfieb generací pfií‰tích."
Za prÛkopníky a realizátory tûchto aktivit na místní úrovni mÛÏeme povaÏovat místní vefiejné
správy v Nizozemí, ·védsku ãi Norsku, které se jiÏ bûhem 80. let 20. století uvûdomûle staraly
o Ïivotní prostfiedí velmi moderním zpÛsobem, s prvky udrÏitelného rozvoje.
Podmínkou rozvoje je zachování moÏností rozvoje; základní moÏností je pfiitom zachování pfií-
rodních podmínek v místním mûfiítku i v celé biosféfie.
V Nizozemí se strategie udrÏitelného rozvoje povaÏovala za politickou prioritu na místní i ná-
rodní úrovni uÏ v roce 1987, tedy v dobû, kdy norská pfiedsedkynû vlády Gro Harlem Brundt-
landová v ãele komise OSN pfiedloÏila svûtu jiÏ zmínûnou zprávu Na‰e spoleãná budoucnost.
V roce 1992 se na takzvaném "Summitu Zemû" v Rio de Janeiro se‰lo 10 000 oficiálních dele-
gátu z více neÏ 170 zemí svûta, z toho 112 vrcholn˘ch hlav státÛ a 15 000 obãanÛ a aktivistÛ na
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paralelním globálním fóru. Tato konference probíhala pod zá‰titou OSN a jednala o Ïivotním
prostfiedí a rozvoji svûta.
V̆ sledkem sloÏit˘ch jednání konference v Rio de Janeiro byla shoda na urãit˘ch zásadách a pfii-
jetí následujících v˘znamn˘ch dokumentÛ, které podepsali také pfiedstavitelé tehdej‰ího âes-
koslovenska:

• Deklarace z Rio de Janeiro o Ïivotním prostfiedí a rozvoji;
• Rámcová úmluva Spojen˘ch národÛ o zmûnû klimatu;
• Úmluva o biologické rozmanitosti;
• Prohlá‰ení k principÛm globální dohody o vyuÏívání, ochranû a trvalé udrÏitelnosti v‰ech

typÛ lesÛ;
• Agenda 21.

22.1.2 Dokument Agenda 21

Zejména poslední dokument Agenda 2125 je dÛleÏit˘ rozsáhl˘ materiál, kter˘ ve sv˘ch ãtyfiiceti
kapitolách podrobnû rozebírá principy trvale udrÏitelného rozvoje ve v‰ech oblastech lidské ãin-
nosti. PovaÏuje se za jakousi "‰irokou definici" tohoto klíãového pojmu. Samotn˘ pojem
Agenda 21 znamená program pro 21. století; ukazuje cestu k udrÏitelnému rozvoji na na‰í pla-
netû. Agenda 21 je komplexním návodem pro globální akce, které mohou poznamenat nebo
ovlivnit pfiechod na udrÏiteln˘ rozvoj. Souãasnû je koncepãním podkladem pro vytvofiení tzv.
místní Agendy 21.

22.1.3 Místní Agenda 21

Cesta k udrÏitelnému rozvoji je podmínûna kvalitou vefiejné správy, kterou se na lokální a regi-
onální úrovni zab˘vá místní Agenda 21.
Proto se kapitola 28 dokumentu Agenda 21 vûnuje obcím, mûstÛm, regionÛm, tedy místním
úrovním. Pfiímo se v ní konstatuje „V‰echny místní úfiady by mûly vstoupit do dialogu s obãany,
místními organizacemi a soukrom˘mi podniky a pfiijmout "místní Agendu 21". Na základû kon-
zultací a vytváfiení konsenzu by se místní úfiady pouãily od obãanÛ a od místních, obãansk˘ch,
komunitních, obchodních a prÛmyslov˘ch organizací a získaly informace nutné pro zformulování
nejlep‰ích strategií. Tento proces konzultací by zv˘‰il povûdomí domácností o udrÏitelném roz-
voji. Jednotlivé programy, politiky, zákony a pfiedpisy úfiadÛ zamûfiené na dosaÏení cílÛ Agendy
21 by byly na základû pfiijat˘ch místních programÛ posouzeny a modifikovány. Jednotlivé stra-
tegie by také mohly b˘t pouÏity pfii podpofie návrhÛ na místní, národní, regionální a meziná-
rodní financování26“.
Takto vznikla místní Agenda 21, ãili Agenda 21 na místní úrovni - program udrÏitelného rozvoje
obcí, mûst ãi regionÛ, kde místní úfiady vstupují do dialogu s obãany, obãansk˘mi organizacemi
a soukrom˘mi podniky a pfiijímají „místní Agendu 21“ a kde na základû získan˘ch informací od
obãanÛ a místních organizací vytváfiejí nejlep‰í strategie.
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V ãervnu 1997 se v New Yorku na 19. zvlá‰tním zasedání Valného shromáÏdûní OSN hodnotila
realizace Agendy 21 a dal‰ích aktivit pfiijat˘ch v Rio de Janeiro v roce 1992. Zasedání zfietelnû
potvrdilo zájem globálního spoleãenství o pfiechod na cestu udrÏitelného rozvoje a dále aktua-
lizovalo strategie, které k takovému rozvoji smûfiují. Pfiijat˘ dokument Program dal‰í realizace
Agendy 21 klade zvlá‰tní dÛraz na nûkolik klíãov˘ch témat:

• ochrana atmosféry a zmûna klimatu;
• ochrana vodních zdrojÛ;
• energie;
• doprava;
• vztah obchodu a ochrany ÎP;
• zmûna zpÛsobu v˘roby a spotfieby (ekoefektivnost);
• transfer ãist˘ch technologií;
• vztah ÎP a zdraví;
• vzdûlání a v˘chova pro udrÏiteln˘ rozvoj.

Na Svûtovém summitu o udrÏitelném rozvoji v Johannesburgu (2002) do‰lo ke kvalitativní
zmûnû v podobû v˘zvy k pfiechodu „Agendy k Akci“, od strategie ke konkrétním krokÛm reali-
zace udrÏitelného rozvoje. Nejednalo se o náhradu strategie, ale o doplnûní jiÏ existujících stra-
tegií o konkrétní akce.
Tento pfiechod byl pfiijat v dokumentu Aalborské závazky, kde jsou uvedeny konkrétní oblasti
udrÏitelného rozvoje (viz internetové odkazy - Aalborské závazky).

22.1.4 Co to je místní Agenda 21

Místní Agenda 21 (MA21) vychází z mezinárodního dokumentu OSN nazvaného Agenda 21,
kter˘ byl pfiijat na summitu OSN v Rio de Janeiro v roce 1992. Jedná se o globální strategick˘
a akãní plán svûtového spoleãenství, kter˘ stanovuje konkrétní kroky smûrem k udrÏitelnému
rozvoji. V˘raz "agenda" znamená souhrn ãinností a opatfiení; ãíslice "21" pak smûfiování
do 21. století. Kapitola 28 Agendy 21 fiíká:
„Velké mnoÏství problémÛ a fie‰ení obsaÏen˘ch v Agendû 21 má své kofieny na úrovni místních
aktivit; participace a spolupráce místních úfiadÛ bude proto faktorem urãujícím úspû‰nost rea-
lizace jejich cílÛ. Místní úfiady vytváfiejí, fiídí a udrÏují ekonomickou, sociální a environmentální
infrastrukturu, dohlíÏejí na plánování, formují místní politiku Ïivotního prostfiedí a pfiedpisy
a pomáhají pfii implementaci národní a subnárodní environmentální politiky. ProtoÏe jsou úrovní
správy nejbliÏ‰í lidem, sehrávají dÛleÏitou roli ve v˘chovû, mobilizaci i pfii reakci na podnûty ve-
fiejnosti a napomáhají tak dosaÏení udrÏitelného rozvoje.“
V kapitole 28 tohoto dokumentu je obsaÏena v˘zva v‰em místním správám, aby zpracovaly
svoji vlastní Agendu 21 pro lokální úroveÀ, která by v‰eobecné zásady z vy‰‰í úrovnû pfievedla
na konkrétní plány a akce pro dané lokality27.
Místní Agenda 21 zapadá do ‰ir‰ího proudu snahy o kvalitní vefiejnou správu, která je zahrnuta
pod pojem „good governance“ (moÏno pfieloÏit jako „fiádná správa vûcí vefiejn˘ch“ ãi „dobré
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vládnutí“). Kvalitní správa vûcí vefiejn˘ch z pohledu OSN a EU, která mÛÏe vést k dlouhodobû
udrÏitelnému rozvoji obce ãi regionu, musí b˘t otevfiená, transparentní a odpovûdná vefiej-
nosti, efektivní, umoÏÀující úãast vefiejnosti na rozhodování a plánování a zaloÏená na part-
nerské spolupráci s ostatními spoleãensk˘mi sektory. A právû MA21 je metodou, jejímÏ
základním cílem je udrÏiteln˘ rozvoj dané obce nebo regionu. Tato metoda sleduje a v mana-
Ïerské kvalitû popisuje nastavení klíãov˘ch procesÛ místní správy, které jsou nezbytné pro re-
alizaci Agendy 21 v místních ãi regionálních podmínkách.
Nezbytnou souãástí fungující MA21 bezesporu jsou (KA·PAR a PETROVÁ, 2006):

• kvalitní strategické plánování a fiízení vãetnû systému financování;
• prÛbûÏná a aktivní komunikace s vefiejností - budování partnerství;
• systémové a mûfiitelné smûfiování k udrÏitelnému rozvoji.

22.2 Principy místní Agendy

22.2.1 MA21 jako proces

Místní agenda 21 (MA21) je proces, v nûmÏ místní autority pracují ve spolupráci s repre-
zentanty v‰ech zájmov˘ch skupin obce na sestavení plánu akcí, kter˘mi hodlají podpofiit
zavádûní principÛ udrÏitelného rozvoje do ãinností sv˘ch správních celkÛ.
Pfiijímané strategie by mûly mít jasnou spojitost s konkrétními aktivitami úfiadÛ.
Tato metoda s sebou kromû kvalitnûj‰í práce vefiejné správy pfiiná‰í fiadu dal‰ích "pfiida-
n˘ch hodnot" – spokojenost obyvatel, jejich aktivní zapojení do vefiejného Ïivota i do spolu-
rozhodování o vûcech vefiejn˘ch, ale i strategick˘ pohled – sledování smûru, kter˘m se rozvoj
obce ãi regionu ubírá oproti tomu, kam bychom chtûli smûfiovat.

22.2.2 MA21 jako zpÛsob uplatÀování principÛ udrÏitelného rozvoje

Místní Agenda 21 je zároveÀ zpÛsobem praktického uplatÀování principÛ udrÏitelného
rozvoje na místní a regionální úrovni. UmoÏÀuje sledovat, zda se region rozvíjí v rovnováze
v‰ech dimenzí – tedy zda se dafií sladit hospodáfisk˘ rozvoj se sociálními poÏadavky a s respek-
tem k limitÛm dan˘m Ïivotním prostfiedím.
Je to právû místní správa, která je v mnoha smûrech tím nejpovolanûj‰ím orgánem, jenÏ mÛÏe
cel˘ proces nastartovat a koordinovat, protoÏe do pfiípravy a realizace Agendy 21 mÛÏe zapojit
v‰echny sloÏky vefiejného i hospodáfiského Ïivota obce, ke kter˘m má nejblíÏe.
Na základû konzultací mohou místní správy od obyvatel a organizací získávat informace po-
tfiebné k vytyãení nejvhodnûj‰í strategie rozvoje. Tento postup, je-li dÛslednû uplatÀován, na-
pomáhá obousmûrnû lep‰ímu seznámení s otázkami trvale udrÏitelného rozvoje. Na základû
pfiijat˘ch místních programÛ se vyhodnocují a upravují programy, politika, vyhlá‰ky a opatfiení
místních správ zamûfiené na plnûní cílÛ Agendy 21.
Pfiijatá strategie rovnûÏ slouÏí jako základ návrhÛ na financování z místních, regionálních i me-
zinárodních zdrojÛ.
Je v‰ak nutno zdÛraznit, Ïe MA21 není jen separovan˘m environmentálním programem - t˘ká
se integrace Ïivotních podmínek, sociálního, hospodáfiského a kulturního dûní; je o v‰e-
stranné kvalitû Ïivota lidí na místní úrovni. Integrujícím hlediskem jsou ov‰em právû principy
trvale udrÏitelného rozvoje.
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22.2.3 Partnerství se vyplatí

Místní Agenda 21 musí mít konkrétní lokalitû svÛj základní pracovní t˘m a koordinátora,
kter˘ se vûci bude vûnovat jako svému zamûstnání, nejlépe pfiímo v rámci místní správy. Or-
ganizaãní zázemí je jedním z prvkÛ, které Metodika pro místní Agendy 21 v âR uvádí jako klí-
ãové.
Dal‰ím prvkem, bez nûhoÏ se realizace neobejde, je partnerská spolupráce. Co nejvy‰‰í míra
spolupráce s místními organizacemi a vefiejností umoÏÀuje z hlediska dlouhodobého dopadu
efektivnûj‰í rozhodování. Tím, Ïe kaÏd˘ vnese do procesu rozhodování své hledisko, se sniÏuje
riziko, Ïe jednotlivec nebo malá skupinka uãiní rozhodnutí, které za pár let pfiestane vyhovovat
(napfiíklad pfiijme investici do prÛmyslové aktivity, která se posléze stane pro obec spí‰e zátûÏí
neÏ pfiínosem, nebo pfiíli‰ krátkozrace zvolí nevyhovující koncepci dopravy v obci).
K zapojení vefiejnosti nestaãí jen vystavování informací na nástûnkách nebo internetu. Je
to dlouhodob˘ proces budování dÛvûry a spolupráce mezi místní správou a obyvateli. Vy-
Ïaduje neustálou aktivní oboustrannou komunikaci.
K zapojování vefiejnosti se pouÏívají rÛzné techniky poãínaje dotazníky, rozhovory ãi letáky
pfies vefiejná setkání, v˘stavy, e-mailové diskuse, referenda, pfiípadové studie, ústní vyprávûní pa-
mûtníkÛ aÏ po netradiãní zpÛsoby jako jsou hodnocení obce, kulaté stoly, reálné plánování, vy-
tváfiení vizí, vytváfiení shody, obãanské poroty ãi t˘mové vytváfiení videonahrávek.
V˘hody zapojení vefiejnosti:

• Pfiedchází se konfliktÛm.
• Zapojení vefiejnosti napomáhá rozvoji tvofiivosti (jsme inspirováni i inspirujeme).
• Spolupracující strany se navzájem od sebe uãí.
• KaÏd˘ pfiiná‰í místní znalosti a místní zku‰enosti i své odborné znalosti.
• Lidé snáze pfiijmou zámûr za vlastní, ztotoÏní se s ním, zaãne jim na vûci záleÏet.
• Zapojení vefiejnosti posiluje pocit soudrÏnosti mezi obãany a sounáleÏitosti s obcí.
• Posiluje se pocit vlastnictví, kter˘ motivuje k ãinnosti.
• Zlep‰uje se image - obraz úfiadu v oãích vefiejnosti.
• Zapojení vefiejnosti pomáhá dosahovat cílÛ udrÏitelného rozvoje.
• Proces dostává dynamiku; obec získává spojence a zdroje pro implementaci plánÛ rozvoje.
• Konflikty je moÏné fie‰it zpÛsobem pfiijateln˘m pro obû strany.
• Zapojení vefiejnosti pomáhá odstranit nepochopení a nedorozumûní.
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Rizika práce s vefiejností:
• Lehko mohou b˘t vyvolány fale‰né nadûje. Pfii plánování bychom proto mûli b˘t realistiãtí

a mít také dobfie zaji‰tûno, co se s v˘stupy práce s vefiejností stane, a vefiejnost o tom prÛ-
bûÏnû informovat.

• Je potfieba vyhnout se podsouvání vlastních názorÛ.
• Práce s vefiejností vyÏaduje ãas a peníze, které je ov‰em potfieba brát jako dobrou investici

s mnohonásobnou návratností.
• Získané názory nemusí b˘t reprezentativní.
• Práce s vefiejností by nemûla b˘t omezena na takzvané „vûãné kverulanty“, ktefií pfiicházejí

sami a neustále pfiiná‰ejí stíÏnosti nebo podnûty, nebo zase nezniãitelné „nad‰ence“.
Jedná se o zapojení v‰ech tûch, ktefií se o vefiejné otázky sami nezajímají. 

V t˘mu by mûli b˘t zastoupeni muÏi i Ïeny a samozfiejmû rÛzné skupiny spoleãnosti - podnika-
telé, mládeÏ, náboÏenské obce, místní zájmové spolky, instituce, které mohou zámûry financo-
vat, místní ‰koly, policie, lékafii, státní instituce, provozovatelé sluÏeb a podobnû. Na v˘stupech
práce se musí v‰ichni partnefii shodnout.
Postupy, metody a techniky pro zapojování vefiejnosti jsou podrobnû rozpracovány v Metodice
pro místní Agendy 2128.
Pfiedpokladem pro fungující proces místní Agendy 21 je také to, Ïe lidé zaãnou rozumût zá-
kladním otázkám udrÏitelného rozvoje, a to díky rÛzn˘m vzdûlávacím a osvûtov˘m akcím. Pro-
stfiednictvím semináfiÛ, plánovacích nebo jin˘ch neformálních aktivit získají povûdomí o tom,
Ïe dlouhodobû efektivní fie‰ení jsou pouze taková, která zohledÀují souãasné ekonomické, so-
ciální i environmentální aspekty rozvoje. Uvûdomí si, jak je dÛleÏitá péãe o místní zvlá‰tnosti.
Pfii intenzivní a vstfiícné komunikaci se lidé také snadno vzájemnû uãí jeden od druhého. Syste-
matická práce dále umoÏní vytváfiení sítí spojencÛ, aÈ uÏ ze sousedních obcí nebo z mezinárod-
ních sdruÏení, jako je Mezinárodní rada pro místní environmentální iniciativy (ICLEI), svûtová
síÈ Zdrav˘ch mûst ãi Evropská kampaÀ pro udrÏitelná malá a velká mûsta. Obci to pfiinese pod-
poru a nûkdy i popularitu (pfii úspû‰né úãasti v soutûÏích), vãetnû dÛleÏitého zviditelnûní obce
v rámci cestovního ruchu.
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22.3 Postupy pfii zavádûní a realizaci MA21

22.3.1 Jak zaãíná místní Agenda 21

Místní Agenda 21 je – jednodu‰e fieãeno- místní strategie udrÏitelného rozvoje. Je to proces, pfii
nûmÏ se zpracovává vize a realizuje se akãní plán rozvoje místa.
Na zaãátku si obvykle nûkdo pfieje, aby do‰lo ke zmûnû jeho Ïivotního prostfiedí a kvality jeho
Ïivota - chce tedy nûco pozitivnû ovlivnit.
Do procesu místní Agendy 21 mohou spadat napfiíklad následující ãinnosti:

• obnova památek;
• zachování a oÏivení tradiãních zvyklostí a fiemesel;
• udrÏitelná turistika;
• územní plánování zaloÏené na integrovaném pfiístupu, vhodná v˘stavba;
• péãe o krajinu;
• péãe o star‰í obãany;
• programy pro ‰koly zamûfiené na otázky udrÏitelného rozvoje;
• programy konzultací, které by mûly vést k vytvofiení strategického plánu rozvoje místa;
• praktické práce v místû -tzv. práce "zdola" v rámci místního spoleãenství (napfi. v˘sadba

stromÛ, údrÏba parkÛ);
• projekty, které se zab˘vají konkrétní problematikou (napfi. dopravou);
• kulturní a spoleãenské akce, akce pro vefiejnost (slavnosti, jarmarky, poutû);
• v˘chovné a vzdûlávací programy pro vefiejnost i pro místní zastupitele a jiné cílové skupiny;
• spolupráce s médii pfii osvûtû vefiejnosti;
• podpora vhodného podnikání;
• vlastní práce místních orgánÛ - zapracování principÛ udrÏitelného rozvoje do koncepcí,

plánÛ i kaÏdodenní agendy;
• environmentální systémy fiízení pro podniky, místní úfiady a dal‰í instituce;
• ekologické vytápûní;
• nákupy respektující udrÏitelnost spotfieby aj.

Uvedené bloky ãinností jsou jenom malou ukázkou toho, co mÛÏe b˘t naz˘váno aktivitami
v rámci místní Agendy 21.
NezáleÏí na tom, kdo je iniciátorem. MÛÏe to b˘t právû tak zastupitelstvo jako místní nevládní
organizace, odborná instituce odjinud nebo aktivní spolek lidí soustfiedûn˘ch pfii místní ‰kole. Ini-
ciátor ov‰em musí získat partnery. Je jasné, Ïe bez zájmu a pozdûji bez úãasti místní správy
(pokud iniciativa nevze‰la pfiímo odtud) není realizace moÏná.
Cel˘ proces mÛÏe spustit napfiíklad série semináfiÛ, kde se lidé za pomoci odborníkÛ seznámí
s tím, co v praxi znamená udrÏiteln˘ rozvoj.
DÛleÏité je, aby proces mûl urãité charakteristické rysy, bez kter˘ch není moÏné naz˘vat jej
místní Agendou 21. (Naproti tomu, pracuje-li se v obci zpÛsobem charakteristick˘m pro MA 21,
realizuje se proces místní Agendy 21, aniÏ by se tak v˘slovnû jmenoval).
Základem je, Ïe se pfii procesu plánování i realizace rozvoje obce, mûsta ãi regionu uplatÀují prin-
cipy udrÏitelného rozvoje, pfiiãemÏ hlavní roli hraje místní vefiejná správa.
Dal‰ím neopominuteln˘m rysem je, Ïe na procesu místního rozvoje se zaãnou podílet zástupci
dÛleÏit˘ch zájmov˘ch skupin i ‰iroká vefiejnost - jde o tzv. participativní proces.
Zaãít s místní Agendou 21 není snadné a také to nejde pfiíli‰ rychle. Podstatné je zaãít -  ,,nûãím,
co je pro to které místo opravdu dÛleÏité a mÛÏe to pfiinést, byÈ mal˘, úspûch“, jak nabádá Me-
todika pro místní Agendy 21 v âR. Kromû utváfiení místního strategického plánu udrÏitelného
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rozvoje to mÛÏe b˘t napfiíklad obnova památek, oÏivování tradiãních zvyklostí a fiemesel, vhodná
v˘stavba respektující ekologické poÏadavky, péãe o star‰í obãany, sázení stromÛ, projekty sni-
Ïování místní dopravní zátûÏe, kulturní a spoleãenské akce, spolupráce s místními médii a po-
dobnû.
Av‰ak pozor: ,,Proces místní Agendy 21 musí b˘t souvislou iniciativou - ne jen sbírkou ,,hez-
k˘ch projektÛ“. "Systematick˘ pfiístup k rozvoji místa s dlouhodobou perspektivou a uplatnûní
principÛ udrÏitelnosti je to, co se oãekává od dobfie pracujících místních úfiadÛ," fiíká se v Me-
todice pro místní Agendy 21 v âR.

22.3.2 Základní souãásti systému místní Agendy 21

MA21 tvofií komplexní systém sestaven˘ z dílãích souãástí, které jsou navzájem propojeny.
V následujícím textu jsou uvedeny základní souãásti systému, které by v kaÏdém pfiípadû mûly
b˘t uplatnûny na úrovni obce i regionu. V‰echny souãásti systému MA21 je tfieba fie‰it soubûÏnû
jiÏ od zaãátku celého procesu.
Místní Agenda 21 se naz˘vá "místní" pfiedev‰ím proto, Ïe odráÏí konkrétní místní podmínky.
Dílãí procesy je nutné dotvofiit podle tûchto podmínek, tj. napfiíklad podle specifikace území, his-
torie, lidského potenciálu a zdrojÛ, které máme k dispozici, atd. PfiestoÏe mÛÏe b˘t systém na-
plÀován rÛzn˘mi zpÛsoby odráÏejícími specifické místní podmínky, nemûly by b˘t opomenuty
základní souãásti systému MA21 a principy udrÏitelného rozvoje.

22.3.2.1 Politické za‰títûní a organizaãní zázemí29

Místní Agenda 21 se dot˘ká chodu a práce celé obce ãi regionu a v rámci pfiíslu‰ného úfiadu vy-
Ïaduje jisté organizaãní zázemí (Kolektiv autorÛ: Místní Agenda 21 - informace, postupy, kri-
téria, 2006). Nelze svûfiit ji jako projekt jednomu koordinátorovi a pak se od nûj nechat
informovat o v˘sledcích. Je to proces, kter˘ zasahuje práci v‰ech sloÏek úfiadu – nehledû na
to, jestli se jedná úfiad malé obce, magistrát ãi krajsk˘ úfiad. Kvalitní místní Agendu 21, mini-
málnû pokud hovofiíme o MA21 v kvalitativní kategorii C nebo vy‰‰í (viz níÏe v ãásti Manage-
ment kvality), si nelze pfiedstavit bez strategického plánování a fiízení, bez prÛbûÏné, aktivní
a oboustranné komunikace s vefiejností a bez systematického sledování dopadÛ rÛzn˘ch aktivit
v území (na Ïivotní prostfiedí, na sociální situaci ãi podmínky hospodáfiského rozvoje a obecnû
na kvalitu Ïivota a spokojenost obyvatel). K tomu slouÏí tzv. indikátory udrÏitelného rozvoje.
Z tûchto dÛvodÛ se kvalitní MA21 opírá o oficiální organizaãní prvky a strukturu v rámci mu-
nicipality a úfiadu:

• Politická zodpovûdnost a také zá‰tita nad cel˘m procesem spoãívá na „politikovi MA 21“,
na kterém se shodne zastupitelstvo. Místní Agenda 21 není ale jen jeho vûcí. Pfiistupuje
k ní celá obec/mûsto/region a rozhodnutí o tom pfiijímá právû rada nebo zastupitelstvo.

• Za realizaci fiízení kvality v rámci úfiadu je odpovûdn˘ tajemník ãi fieditel úfiadu.
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• Koordinaãní ãinnost pfii prÛbûÏném zlep‰ování systému realizace MA21 je delegována na
„koordinátora MA21“, pfiípadnû koordinaãní t˘m, tedy pracovníka/y úfiadu s touto zodpo-
vûdností. Koordinátor spolupracuje s dal‰ími partnery z rÛzn˘ch sektorÛ v rámci komise ãi
v˘boru pro MA21, dal‰ími spolupracovníky v rámci úfiadu i partnery z v rámci obce, mûsta,
regionu.

• V rámci úfiadu je do realizace MA21 zapojen cel˘ „strategick˘ t˘m“, kter˘ je vût‰inou ofi-
ciálnû ustaven ze zástupcÛ rÛzn˘ch odborÛ úfiadu pro úãely realizace strategického plánu.
T˘m b˘vá koordinován zodpovûdn˘m pracovníkem (zpravidla v rámci odboru rozvoje).
DÛleÏitá je spolupráce s dal‰ími kolegy v úfiadû, napfiíklad s tiskov˘m mluvãím apod.

22.3.2.2 Komunitní spolupráce (partnerství)
MA21 je procesem partnerství. Zamûstnanci místní správy by proto mûli:
pfii pfiípravû a realizaci místních aktivit spolupracovat s místními organizacemi a vefiejností v co
nejvy‰‰í mífie;

• nepojímat zapojení vefiejnosti jako jednorázov˘ akt nebo krátkodob˘ projekt, ale jako dlou-
hodob˘ proces budování dÛvûry a spolupráce mezi místní správou a místními obyvateli;

• stále komunikovat se spoleãensk˘mi skupinami a organizacemi a vytváfiet tak místní part-
nerství (neomezovat spolupráci jen na konkrétní akce).

V̆ stupy spoleãné práce a závûry musí b˘t vÏdy konsensuální, a proto jsou pfiijímány na základû
souhlasu v‰ech partnerÛ. Partnerství na místní úrovni podporuje spoleãné akce pro vefiejnost. DÛ-
leÏit˘m prvkem MA21 je zapojení vefiejnosti do dílãích zámûrÛ rozvoje obce, regionu (napfi.
plánování vefiejn˘ch prostranství).

22.3.2.3 Kapacita pro získávání zdrojÛ

Místní Agenda 21 vede ke zv˘‰ení potenciálu pro získávání zdrojÛ. Jednou z podmínek pro zís-
kání prostfiedkÛ, zejména z mezinárodních a zahraniãních zdrojÛ, je uplatÀování udrÏitelného
rozvoje v místních podmínkách. Komunitní spolupráce a propojení ekonomick˘ch, sociálních
a environmentálních aspektÛ rozvoje obce nebo regionu jsou vût‰inou dÛleÏit˘mi kritérii pfii po-
suzování projektÛ. Kromû toho lze v rámci MA21 zajistit odborníky pro získávání dal‰ích zdrojÛ
a prosazování projektÛ a také potfiebné konzultace. Úspû‰ná spolupráce s místními organiza-
cemi i jednotlivci otevírá dal‰í moÏnosti zdrojÛ - pokud se lidé cítí b˘t do procesu opravdu za-
pojeni, jsou ochotni pfiispût nejenom sv˘mi znalostmi a ãasem, ale mnohdy i finanãními a jin˘mi
prostfiedky.

22.3.2.4 Formalizace procesu, politická podpora
Místní zastupitelstvo pfiijímá Místní Agendu 21 jako oficiální souãást rozvoje a fungování
obce/regionu. V rámci tohoto rozhodnutí se zavazuje k respektování principÛ udrÏitelného roz-
voje vãetnû zapojování vefiejnosti do rozhodovacích procesÛ. Dokumenty a plány by mûly jed-
noznaãnû ukázat, co je a co bude uãinûno pro uplatnûní principÛ udrÏitelnosti. Je dÛleÏité, aby
v‰echny plány byly souãástí souvislé, dlouhodobé strategie udrÏitelného rozvoje a aby odpoví-
daly spoleãn˘m úkolÛm a cílÛm v tomto smûru. Pfii rozhodování musí b˘t posuzovány vlivy
konkrétního rozhodnutí a dopady z uskuteãnûní schválen˘ch rozhodnutí na udrÏiteln˘ rozvoj
obce a/nebo regionu.
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22.3.2.5 Strategie udrÏitelného rozvoje za úãasti vefiejnosti

KaÏdá místní správa, která pfiistoupila k uplatnûní místní Agendy 21, by mûla mít zpracovanou
dlouhodobou strategii udrÏitelného rozvoje jakoÏto zastfie‰ující dokument pro dílãí strategie,
politiky a plány, napfi. pro strategii ekonomického rozvoje, sociálního rozvoje, dopravní politiku
apod. KaÏd˘ místní obãan by pfiitom mûl mít moÏnost podílet se na jejich zpracování i reali-
zaci. Ne v‰ichni této moÏnosti vyuÏijí, ale v‰ichni by o ní mûli b˘t informováni. Pfied akãním
plánem je vût‰inou nutné provádût multikriteriální anal˘zy, do kter˘ch se promítne, "co si lidé
vlastnû pfiejí", a správnû v nich nastavit dÛleÏitost jednotliv˘ch zkouman˘ch kritérií (nejlépe
komparací kaÏdého s kaÏd˘m v rámci v˘zkumu vefiejného mínûní30). KaÏdá strategie by mûla
b˘t zpracována v krátk˘, jasn˘ a vefiejnû dostupn˘ dokument obsahující následující body:

• hlavní oblasti a cíle udrÏitelnosti v pfiíslu‰ném místû;
• jednoznaãné a mûfiitelné cíle vedoucí ke zlep‰ení kvality Ïivota v pfiíslu‰ném místû;
• poskytnutí konkrétního plánu rozvoje spoleãenství v nejbliÏ‰ích letech (akãní plán).

Souãástí strategického plánu má b˘t akãní plán, kter˘ pfiesnû urãí, kdo, co a kdy udûlá (jaké or-
ganizace nebo jednotlivci se ujmou jak˘ch akcí a kdy) a jaké zdroje bude vyuÏívat. Vytvofiení
tohoto plánu je rozhodujícím krokem k nastartování procesu místní Agendy 21. Akãní plán vy-
chází z dlouhodob˘ch strategick˘ch cílÛ a rozvíjí a spojuje sociální, ekonomické a environ-
mentální aspekty.
Plán má mj. obsahovat sdûlení:

• jak a kdy budou akce provedeny, jak probûhnou, kdo má jakou zodpovûdnost;
• jak budou v˘kony a v˘sledky oceÀovány;
• jak a kdy bude strategie doplnûna podle dosaÏen˘ch v˘sledkÛ.

Musíme vûdût, jestli se situace v té které oblasti lep‰í, nebo hor‰í, a musíme hledat zpÛsoby, jak
to zmûfiit. V ekonomice je napfi. ukazatelem hrub˘ domácí produkt, v procesu místní Agendy 21
to bude ‰ir‰í spektrum indikátorÛ (ukazatelÛ) souvisejících s ekonomick˘mi a spoleãensk˘mi
aspekty a s Ïivotním prostfiedím (mÛÏe to b˘t napfi. poãet dûtsk˘ch hfii‰È vãetnû kvality jejich
vybavení, ãistoty apod.). Nalezení vhodn˘ch ukazatelÛ je velmi dÛleÏité a mnohdy ne pfiíli‰ jed-
noduché.
Do procesu místní Agendy 21 je nutné zavést monitorovací procedury:

• pouÏíváním ukazatelÛ udrÏitelnosti pro dané místo, ze kter˘ch poznáme, jestli se k udrÏi-
telnosti pfiibliÏujeme, nebo se od ní vzdalujeme;

• pravidelné informování vefiejnosti o stavu jednotliv˘ch sledovan˘ch oblastí.

V kaÏdé fázi procesu by mûla b˘t zapojena vefiejnost. Nejenom informováním, ale dle situace
pfiímo konkrétní prací - získáváním názorÛ a podkladÛ, spoluúãastí na vytváfiení i realizaci pro-
cesu.
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Je tfieba ukázat a podpofiit konkrétní pfiíklady propojování ekonomick˘ch, sociálních a environ-
mentálních ãinností. K tomu mohou slouÏit i tzv. mikroprojekty - malé projekty podpofiené místní
správou nebo z vnûj‰ích zdrojÛ (viz kap. 22.5. - Mikroprojekty).
Konkrétní a podrobné informace o metodách strategického plánování i zapojování vefiejnosti
do celého procesu najdete v pfiílohách ã. 5-8 na adrese http://odpady.cfme.net.

22.3.2.6 V˘chova, vzdûlávání, osvûta a informovanost

Místní lidé musejí jednak rozumût základním otázkám udrÏitelného rozvoje (a také tomu, Ïe oni
sami jsou spolutvÛrci budoucnosti obce/regionu), jednak musejí b˘t motivováni, aby se do pro-
cesu MA21 aktivnû zapojili. Proces by mûl vést k tomu, aby v‰ichni, kdo tvofií spoleãenství,
pfievzali urãit˘ díl zodpovûdnosti za jeho rozvoj.
Do této oblasti dále mohou patfiit informaãní systémy rozvíjené podle potfieb samotného procesu
a potfieb vefiejnosti. MA21 také vytváfií prostor pro nenásilnou v˘chovu k udrÏitelnému rozvoji
v rámci rÛzn˘ch cílov˘ch skupin (napfi. dûti a mládeÏ - dûtsk˘ parlament, mládeÏnická fór
atd. -, rÛzné men‰iny, mladé rodiny, stafií lidé, podnikatelé aj.).

22.3.2.7 Management kvality

Systém MA21 má pfiímou návaznost na fiízení a zlep‰ování v˘konu místních úfiadÛ/správ. Za-
vádûní managementu kvality (ISO 9000, ISO 14000 a dal‰í) patfií ke standardním postupÛm
podporovan˘m ve vyspûl˘ch zemích. Tyto postupy sledují jak kvalitu sluÏeb pro místní obyva-
tele, tak ‰etrn˘ provoz vefiejn˘ch budov a jejich sluÏeb vÛãi Ïivotnímu prostfiedí.
Pro mûfiení samotné kvality MA21 vznikla pfiehledná Kritéria MA2131, otestovaná v praxi nû-
kolika mûst i krajÛ a sledovaná v rámci oficiální celorepublikové Databáze MA21. V roce 2006
zafiadilo Ministerstvo vnitra místní Agendu 21 mezi oficiálnû uznávané metody zvy‰ování kva-
lity vefiejné správy (spolu s dal‰ími metodami jako napfi. benchmarking, CAF ãi Balanced Sco-
recard).
Do Databáze MA21 se mohou pfiihla‰ovat právnické osoby se zájmem o MA21. Je spravována
agenturou CENIA z finanãních prostfiedkÛ Ministerstva Ïivotního prostfiedí a je poskytována
zdarma. Plnit Kritéria MA21 mohou pouze municipality (mûsta, obce a kraje), vût‰inou pro-
stfiednictvím koordinátorÛ MA21. Kritéria jsou rozdûlena do ãtyfi kategorií – od nejniÏ‰í (D) po
nejvy‰‰í (A); kromû toho je zde "zaãáteãnická" kategorie Zájemci.
Podrobné informace o kriteriích najdete v pfiíloze ã. 4 na adrese http://odpady.cfme.net.
Politika místního úfiadu i ostatních vefiejn˘ch institucí by mûla v praxi zohledÀovat principy udr-
Ïitelného rozvoje. ZohledÀování udrÏitelnosti by mûlo b˘t chápáno jako nedílná souãást pro-
cesu fiízení, nejen jako moÏn˘ dodatek. Zamûstnanci úfiadÛ by mûli b˘t ‰koleni, aby pochopili
základní principy udrÏitelného rozvoje a aby je umûli zapojit do my‰lení a praxe.
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22.4 Vnûj‰í vztahy a vazby

UdrÏiteln˘ rozvoj není jen záleÏitostí obce a regionu, ale má ‰ir‰í souvislosti. Proto je nutné bu-
dovat vnûj‰í vztahy a informaãní vazby. Kromû partnerství s dal‰ími obcemi a regiony rozvíje-
jícími MA21 vede proces k inspiraci, ke vzájemnému posílení kapacity a moÏností získání
dal‰ích zdrojÛ a k moÏnosti porovnávat se a soutûÏit.
Vhodnou formou je vytváfiení sítí (resp. zapojení do jiÏ existujících sítí) a projektÛ na národní
a mezinárodní úrovni. Spolupráce mezi jednotliv˘mi obcemi, mûsty a regiony pouÏívajícími
metodu MA21 je ãasto vyuÏívan˘m zpÛsobem, jak posílit kvalitu MA21 a naãerpat nové nápady,
inspiraci a nûkdy pfiípadnû i "docházející energii". Nebylo by pfiíli‰ efektivní, aby kaÏd˘ reali-
zátor nebo koordinátor MA21 od zaãátku vym˘‰lel v‰echny postupy sám a obtíÏnû získával in-
formace ãi námûty na konkrétní aktivity. Z toho dÛvodu se municipality realizující MA21 spojují
do sítí, které umoÏÀují mimo jiné v˘mûnu zku‰eností. Sítû MA21 mohou mít rÛznou podobu
i právní formu.

22.4.1 Národní síÈ Zdrav˘ch mûst âR; DataPlán

Pfiíkladem síÈové spolupráce MA21 v âR je Národní síÈ Zdrav˘ch mûst âR (NSZM,
www.nszm.cz). Tato asociace, mezinárodnû certifikovaná WHO (Svûtovou zdravotnickou or-
ganizací), sdruÏuje v prostfiedí âR mûsta, obce a regiony, které realizují mezinárodní projekt
Zdravé mûsto a místní Agendu 21. Zdravá mûsta, obce a regiony systematicky podporují kva-
litu vefiejné správy, kvalitu strategického plánování a fiízení s ohledem na udrÏiteln˘ rozvoj a pod-
poru zdraví; ptají se sv˘ch obyvatel na jejich názory. NSZM se dlouhodobû zamûfiuje na oblast
strategického fiízení. Informaãní systém DataPlán NSZM nyní umoÏÀuje zcela nov˘ pfiístup ke
sledování strategick˘ch cílÛ, projektÛ a finanãních prostfiedkÛ ve mûstech, obcích a regionech.
DataPlán NSZM je nov˘ internetov˘ software (dostupn˘ na adrese http://dataplan.nszm.cz),
kter˘ slouÏí mûstÛm, obcím, mikroregionÛm a krajÛm k tomu, aby ve vefiejné správû mûly po-
fiádek a pfiehled. Navíc jsou hlavní informace prostfiednictvím internetu bez problému pfiístupné
‰iroké vefiejnosti. DataPlán NSZM mÛÏe vyuÏívat kaÏdá municipalita - od malé obce aÏ po kraj
- k tomu, aby byla ve svém území schopna sladit priority a cíle v jednotliv˘ch oblastech rozvoje
a zároveÀ pfiehlednû sledovat, jaké finanãní prostfiedky a s jak˘m efektem jsou do tûchto priorit
rozdûleny. DataPlán NSZM zcela prakticky ukazuje propojení expertních strategick˘ch plánÛ
s komunitními plány a jejich vazbu na aktuální rozpoãty.
Silnou stránkou DataPlánu NSZM je sledování projektové kapacity pro zdroje EU a moÏností
financování v jakémkoliv území a v ‰irokém spektru tematick˘ch oblastí.
DataPlán NSZM byl v roce 2006 ocenûn Cenou Ministerstva vnitra âR za inovaci.

22.4.2 TIMUR - T˘mová iniciativa pro místní udrÏiteln˘ rozvoj; Burza indikátorÛ

DÛleÏitou aktivitou, zejména v oblasti sledování indikátorÛ místní udrÏitelnosti, je spolupráce
mûst a regionÛ s odborn˘mi partnery z nevládního sektoru. V˘znamn˘m pfiíkladem odborné
podpory místního udrÏitelného rozvoje je ãinnost obãanského sdruÏení TIMUR - T˘mové ini-
ciativy pro místní udrÏiteln˘ rozvoj (www.timur.cz).
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Cílem internetov˘ch stránek sdruÏení TIMUR je poskytnout uÏivateli funkãní a pravidelnû ak-
tualizovan˘ databázov˘ nástroj pro v˘bûr vhodn˘ch indikátorÛ místního a regionálního udrÏi-
telného rozvoje. Tato Burza indikátorÛ je urãena pro následující skupiny uÏivatelÛ v âR:

• zástupci obcí;
• zástupci mûst;
• zástupci mikroregionÛ;
• zástupci krajÛ;
• experti a zájemci o indikátory udrÏitelného rozvoje.

Ke dni 16. 3. 2008 obsahovala burza celkem 133 indikátorÛ. V tzv. sestavû u kaÏdého z nich uÏi-
vatel nalezne základní popis a dal‰í informace nutné pro jeho sledování. V pfiípadû hlub‰ího
zájmu o metodiku sledování a vyhodnocování daného indikátoru je moÏné kontaktovat inicia-
tivu TIMUR jako odborného garanta ( Burza se bude dále vyvíjet a rozrÛstat

22.4.3 SíÈ ekologick˘ch poraden STEP; KrÛãky k udrÏitelnosti

Pfiíklady dobré praxe (KrÛãky k udrÏitelnosti - Sbírka fie‰en˘ch pfiíkladÛ místní
Agendy 21) lze nalézt na internetov˘ch stránkách Sítû ekologick˘ch poraden STEP (www.eko-
poradna.cz/krucky.php). Jedná se o sbírku projektÛ, z nichÏ kaÏd˘ sv˘m zpÛsobem hledá cestu
k udrÏitelnûj‰ímu modelu rozvoje obce ãi regionu. PfiestoÏe je koncept místní Agendy 21 kom-
plexním pohledem na rozvoj území, jsou projekty pro pfiehlednost rozdûleny do oblastí, na kte-
rou je dan˘ projekt zamûfien nejvíce.
Sbírku pfiíkladÛ zpracovala v roce 2000 (a aktualizovala v roce 2001) SíÈ ekologick˘ch pora-
den STEP.

22.4.4 ICLEI

V̆ znamnou mezinárodní sítí v oblasti udrÏiteln˘ch mûst je ICLEI – Local Governments for
Sustainability (www.iclei.org). Byla zaloÏena v roce 1990 na Svûtovém kongresu místních sa-
mospráv pro udrÏitelnou budoucnost v New Yorku. Jde o mezinárodní asociaci místních samo-
správ.
ICLEI stála u vzniku Aalborgské charty (charta evropsk˘ch mûst o jejich smûfiování k udrÏi-
telnému rozvoji, pfiijatá v dánském Aalborgu v roce 1994), Hannoverské v˘zvy (Hannover 2000
- v˘zva evropsk˘m institucím k podpofie Agendy 21) i Aalborgsk˘ch závazkÛ (Aalborg, 2004).
Odkazy na uvedené dokumenty najdete na adrese www.ma21.cz (v pravém menu).

22.4.5 ANPED

Na mezinárodní úrovni je moÏné zapojit se do svûtové sítû ANPED (The Northern Aliance for
Sustainability – www.anped.org). Posláním této organizace je posílit na severní polokouli udr-
Ïiteln˘ rozvoj, postaven˘ právû na aktivitách na lokální a regionální úrovni. DÛraz je kladen na
udrÏitelnou v˘robu a spotfiebu a dále na témata místní udrÏitelnosti, lidsk˘ch práv a udrÏitel-
ného rozvoje, udrÏitelné energie, zemûdûlství, biodiverzity apod.
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Jednou z forem vytváfiení vnûj‰ích vztahÛ je propagace v˘sledkÛ práce na dosahování udrÏitel-
ného rozvoje na národní i mezinárodní úrovni. To mÛÏe b˘t realizováno napfi. úãastí v soutûÏích,
které vypisují mezinárodní sdruÏení (napfi. CEMR32, EU apod.) a které vedou mj. k tomu, Ïe
obec je uvedena na mezinárodních seznamech, které ovlivÀují zájem zahraniãních turistÛ i in-
vestorÛ.

22.5 Mikroprojekty

Mikroprojekty jsou malé lokální projekty, které navrhují a realizují místní obãané, nevládní or-
ganizace ãi podnikatelsk˘ sektor. Tyto mikroprojekty ukazují uplatnûní postupÛ vedoucích k udr-
Ïitelnému rozvoji obce/regionu. âlenové místních fiídících v˘borÛ v jednotliv˘ch pilotních
místech a dal‰í úãastníci urãí oblasti, kter˘ch by se mûly mikroprojekty t˘kat tak, aby kores-
pondovaly s prioritami rozvoje obce/regionu. Projekty mohou ãerpat z rÛzn˘ch zdrojÛ, je ale
vhodné, aby se na nich finanãnû podílela místní správa.
Pro v‰echny souãásti MA21 jsou jiÏ dnes k dispozici odborníci, partnefii, odborná pomoc,
konzultanti, ‰kolitelé, materiály nebo organizace, které mohou pomáhat pfii nastartování
celého procesu i v dílãích aktivitách. Pfiitom je potfieba mít na pamûti, Ïe vnûj‰í konzultant
je jako nezávisl˘ odborník velmi potfiebn˘, ale MA21 je tvofiena místními lidmi a ve spo-
lupráci s nimi.
Vítanou pomocí v rámci âR mohou b˘t napfiíklad Metodika pro místní Agendy 21 v âeské re-
publice a dal‰í publikace na stránkách CENIA (www.cenia.cz) ãi Pfiehled literatury k MA21 na
adrese www.ma21.cz (pravé menu). Odbornou pomoc mÛÏe poskytnout také jiÏ zmínûná Ná-
rodní síÈ Zdrav˘ch mûst (www.nszm.cz), dále Ústav pro ekopolitiku (www.ekopolitika.cz) a dal‰í
organizace, které mají s "rozjezdem" místní Agendy 21 léta zku‰eností.
Pokud MA21 zaujme místní zastupitelstvo, které se k ní následnû oficiálnû pfiihlásí a za-
váÏe (coÏ je nezbytné), je v první fázi "vyhráno". Tím v‰ak teprve zaãíná samotná práce,
která pfiedstavuje hledání na "nevy‰lapan˘ch cestách". KaÏdé místo je jiné a volí vlastní
cestu, zÛstávají pouze spoleãné principy.

22.6 Pfiínosy procesu MA21 - shrnutí

Co místní Agenda 21 nabízí v˘mûnou za "vût‰í námahu pfii fiízení rozvoje obce"? Pokud je MA21
dobfie vedená, pfiiná‰í s sebou vût‰í spokojenost obyvatel, zachování a zlep‰ení kvality Ïivot-
ního prostfiedí, identifikaci skuteãn˘ch problémÛ a nalezení optimálních cest k jejich fie‰ení, ale
i vût‰í pochopení práce úfiadÛ a zastupitelÛ a zv˘‰ení dÛvûry v jejich rozhodnutí ze strany ob-
ãanÛ, pochopení rÛzn˘ch názorÛ a postojÛ, posílení a rozvoj demokracie, posílení pocitu sou-
náleÏitosti s obcí ãi regionem, zachování místních kulturních, spoleãensk˘ch i pfiírodních hodnot,
lep‰í schopnost obce nebo regionu reagovat na mûnící se vnûj‰í i vnitfiní prostfiedí, místní stabi-
litu, která ovlivÀuje stabilitu v mezinárodním mûfiítku.
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Propojení ekonomick˘ch, sociálních a environmentálních aspektÛ rozvoje a spolupráce více
partnerÛ usnadÀuje pfiístup k finanãním zdrojÛm. A vybudovaná dÛvûra mezi lidmi samozfiejmû
nejen pfiímo usnadÀuje spolupráci, ale pfiiná‰í také ochotu lidí pfiispût k rozvoji komunity sv˘m
ãasem, schopnostmi i prostfiedky. DÛleÏité jsou sluÏby pro místní obyvatele, jako ekologicky
‰etrn˘ provoz vefiejn˘ch budov, preference ekologicky ‰etrn˘ch v˘robkÛ, sniÏování spotfieby
energie atd. - neboÈ "pfiíklady táhnou“…
Dobfie vedená místní Agenda 21 má následující pfiínosy:

• zlep‰ení kvality Ïivota;
• vût‰í spokojenost obyvatel;
• zachování a zlep‰ení kvality Ïivotního prostfiedí;
• vy‰‰í efektivita práce;
• pfiedcházení konfliktÛm a zmen‰ování rozporÛ;
• identifikace skuteãn˘ch problémÛ a nalezení optimálních cest jejich fie‰ení;
• dosaÏení spoleãné vize o budoucnosti obce ãi regionu;
• aktivní zapojení lidí do fie‰ení problémÛ;
• spolupráce rÛzn˘ch spoleãensk˘ch a profesních skupin;
• vût‰í pochopení práce úfiadÛ a zastupitelÛ a zv˘‰ení dÛvûry v jejich rozhodnutí;
• zaji‰tûní zpûtné vazby v fiízení mûsta;
• lep‰í spoleãenská atmosféra;
• pochopení rÛzn˘ch názorÛ a postojÛ;
• posílení a rozvoj demokracie;
• posílení pocitu sounáleÏitosti s obcí, regionem;
• zachování místních hodnot - kulturních, spoleãensk˘ch i pfiírodních;
• zv˘‰ení schopností a kapacit;
• roz‰ífiení finanãních a dal‰ích zdrojÛ pro rozvoj obce/regionu;
• vût‰í schopnost obce nebo regionu reagovat na mûnící se vnûj‰í i vnitfiní prostfiedí;
• místní stabilita, která ovlivÀuje stabilitu v mezinárodním mûfiítku.

To, jaké ãinnosti pfiispívají k udrÏitelnému rozvoji, se dá nejlépe ukázat pomocí mal˘ch i vût-
‰ích projektÛ nejrÛznûj‰ího druhu. Zdrojem nápadÛ i aktivity b˘vají ãasto místní obãanská sdru-
Ïení. Je jen vhodné, aby se na tûchto projektech nûjak podílela místní správa.

22.7 Perspektiva: Místní akce 21

V létû roku 2002, deset let po Konferenci OSN o Ïivotním prostfiedí a rozvoji v Rio de Janeiro,
se se‰el Svûtov˘ summit o udrÏitelném rozvoji v Johannesburgu. Jeho souãástí byl i Sum-
mit místních správ, kde zástupci místních úfiadÛ z celého svûta vyzvali k dal‰ímu rozvíjení míst-
ních Agend 21.
Novou fází místní Agendy 21 by mûlo b˘t spu‰tûní tzv. místní Akce 21. Jedná se o strategii, jak
rozvinout a urychlit implementaci místních Agend 21 a zároveÀ o praktick˘, realistick˘ akãní
plán, jak dosáhnout cíle lokální udrÏitelnosti. Delegáti konference se shodli, Ïe je k tomu tfieba
vût‰í podpory ze strany národních vlád, ale také posílení místních správ, roz‰ífiení jejich pravo-
mocí, kompetencí i zdrojÛ. Dal‰í podmínkou je zefektivnûní v˘mûny zku‰eností pfiímo mezi
mûsty a obcemi v rámci jednoho státu i na mezinárodní úrovni. Implementaãní plán z Johanne-
sburgu vyz˘vá místní úfiady, ,,aby pfii svém rozhodování braly v úvahu otázky udrÏitelného roz-
voje“. Mají napfiíklad ,,vybudovat a vyuÏívat pÛvodní zdroje a infrastruktury pro nejrÛznûj‰í
místní zpÛsoby vyuÏití…“ V listopadu 2003 se se‰el v Aténách svûtov˘ kongres s názvem Místní
akce 21 – místní správy implementují udrÏiteln˘ rozvoj. Akci pofiádala ICLEI (viz v˘‰e);
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své plány a nápady si vymûÀovalo pfies 500 zástupcÛ místních správ témûfi v‰ech zemí svûta.
Pfiedstavovali si navzájem ty nejlep‰í praktické postupy a zku‰enosti napfi. z oblasti ochrany kli-
matu, vody nebo environmentálnû úãinnû fungujících mûst a obcí. Priority, jichÏ bychom si mûli
v nadcházejícím ãase zvlá‰È v‰ímat, jsou napfiíklad odpovûdné nakupování, udrÏiteln˘ manage-
ment nebospravedlivé a bezpeãné komunity33.

22.8 Organizace a instituce podporující MA21 v âR

• Rada vlády pro udrÏiteln˘ rozvoj: www.vlada.cz/cs/rvk/RUR/default.html
• Pracovní skupina pro místní Agendy 21:

www.vlada.cz/cs/rvk/RUR/PS/MA21/default.html
• Ministerstvo Ïivotního prostfiedí www.env.cz
• CENIA, ãeská informaãní agentura ÎP:  www.cenia.cz, www.ma21.cz ,  
• NSZM - Národní síÈ Zdrav˘ch mûst (sdruÏuje asi 90% MA21 v âR):  www.nszm.cz
• TIMUR – T˘mová iniciativa pro místní udrÏiteln˘ rozvoj (sleduje indikátory udrÏitelného

rozvoje na místní úrovni, pfiedev‰ím sadu ECI - European Common Indicators):
www.timur.cz 

• ÚEP – Ústav pro ekopolitiku (spolupráce s TIMUR, rÛzné projekty na podporu UR):  
www.ekopolitika.cz 

• CpKP – Centrum pro komunitní práci (zapojování vefiejnosti, aktivity v programu
LEADER, soutûÏ „O lidech s lidmi, soutûÏ na podporu místní demokracie“):  www.cpkp.cz 

• COÎP – Centrum pro otázky Ïivotního prostfiedí Univerzity Karlovy (indikátory udrÏitel-
ného rozvoje, teorie udrÏitelného rozvoje a MA21):  http://cozp.cuni.cz

• SíÈ ekologick˘ch poraden: www.ekoporadna.cz 
• Zelen˘ kruh - Asociace nevládních neziskov˘ch organizací:  www.zelenykruh.cz
• Regionální environmentální centrum pro stfiední a v˘chodní Evropu www.reccr.cz
• Spoleãnost pro trvale udrÏiteln˘ Ïivot: www.stuz.cz 
• Institut komunitního rozvoje: www.ikor.cz
• Nadace Partnerství:  www.nadacepartnerstvi.cz 

Dal‰í aktivity podporující místní udrÏitelnost:
• Iniciativy pro obnovu venkova, místní akãní skupina (MAS) programu LEADER

(rÛzná kvalita udrÏitelného rozvoje na úrovni mikroregionÛ): www.leaderplus.cz.
• Dal‰í fondy EU: udrÏiteln˘ rozvoj je horizontální prioritou, podpora partnerství, strate-

gického plánování (SROP).
• Projekty z Operaãního programu Rozvoj lidsk˘ch zdrojÛ (OP RLZ): KAPKA 21 –

Královéhradeck˘ a Pardubick˘ kraj, PRVO-  poradenská centra pro venkov – Libereck˘
kraj.

• Projekty pro ‰koly: UdrÏitelná ‰kola, Eko‰kola, Ekologick˘ audit ‰kol.
• SoutûÏe: O lidech s lidmi, ZklidÀování dopravy ve mûstech a obcích, Vesnice roku, Kva-

lita vefiejné správy.
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23. Dobrovolnictví v odpadovém hospodáfiství

Tomá‰ Hodek
Ekodomov, o. s.

tomas.hodek@ekodomov.cz

Dobrovolnictví (podle zákona ã.198/2002 Sb., o dobrovolnické sluÏbû se v âR) se do nedávna
rozvíjelo nejvíce v sociální oblasti. Citovan˘ zákon upravuje podmínky, za kter˘ch stát podpo-
ruje dobrovolnickou sluÏbu organizovanou podle tohoto zákona a vykonávanou dobrovolníky
bez nároku na odmûnu. Dobrovolnickou sluÏbou je mimo jiné ãinnost, pfii níÏ dobrovolník po-
skytuje (dle § 2 odstavec 1b) uvedeného zákona) „pomoc pfii ochranû a zlep‰ování Ïivotního pro-
stfiedí“.
Obãanské sdruÏení Ekodomov se proto rozhodlo vytvofiit program dobrovolnické sluÏby, kter˘
by efektivnû pomáhal rozvíjet podporu domácímu a komunitnímu kompostování a podporoval
separaci odpadÛ v domácnostech. Tuto sluÏbu jsme nazvali Mistr nulového odpadu (MNO).
Mezi hlavní ãinnosti patfií pomoc pfii realizaci domovního a komunitního kompostování. Hlav-
ním benefitem je skuteãnost, Ïe pfii kompostování v místû vzniku bioodpadu odpadá ve‰ker˘
dal‰í transport materiálu, nemusí se platit poplatky za zpracování odpadu v bioplynov˘ch sta-
nicích a kompostárnách. Navíc pfii propagaci domácího a komunitního kompostování mohou
b˘t informováni jak spoluobãané, ktefií mají moÏnost kompostovat, tak spoluobãané, ktefií jiÏ
jsou, nebo budou zapojeni do systému oddûleného sbûru bioodpadu. Znalost procesu kompo-
stování zkvalitÀuje a zvy‰uje v˘nosnost oddûleného komunálního sbûru bioodpadu. Zv˘‰ené
procento individuálnû kompostujících osob sniÏuje obci náklady na svoz a vyuÏití/likvidaci od-
padu.
Mistfii nulového odpadu mají moÏnost poskytnout pomoc pfiímo na místû u sv˘ch sousedÛ, zná-
m˘ch a dal‰ích spoluobãanÛ, ktefií by rádi kompostovali, ale buì nevûdí jak, nebo se jim to ne-
dafií. Dal‰í ãástí jejich ãinnosti je informovat své spoluobãany o moÏnostech recyklace
jednotliv˘ch druhÛ odpadÛ a poskytovat poradenství v této oblasti s cílem zefektivnit oddûlen˘
sbûr odpadÛ a minimalizovat ãerné skládky i mnoÏství smûsného komunálního odpadu. Mistfii
nulového odpadu jsou pro úãely v˘konu dobrovolnické sluÏby MNO pro‰koleni a získávají cer-
tifikát „Mistr nulového odpadu“. ·kolení je 4denní a sestává se z teoretické ãásti (2 dny), která
je zamûfiena na jednotlivé odpadové komodity, a dále z workshopu (2 dny), jehoÏ souãástí jsou
exkurze do provozÛ, kde se recyklují odpady.
Podle zákona o dobrovolnické sluÏbû mÛÏe b˘t dobrovolníkem osoba star‰í 15 let (jde-li
o v˘kon dobrovolnické sluÏby na území âeské republiky), nebo star‰í 18 let (jde-li o v˘kon
dobrovolnické sluÏby v zahraniãí), která se na základû sv˘ch vlastností, znalostí a dovedností
svobodnû rozhodne poskytovat dobrovolnickou sluÏbu.
V na‰em pfiípadû - vzhledem k povaze sluÏby - jsou a do budoucna pravdûpodobnû i budou dob-
rovolníci star‰í 18 let.
Dobrovolník vykonává dobrovolnickou sluÏbu na základû písemné smlouvy uzavfiené s vysíla-
jící organizací (v tomto pfiípadû Ekodomov, o. s.). Dobrovolnická sluÏba je podle své povahy
krátkodobá, nebo, je-li vykonávána po dobu del‰í neÏ 3 mûsíce, dlouhodobá.
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Povinností vysílající organizace je dobrovolníky vybírat, evidovat, pfiipravit pro v˘kon dobro-
volnické sluÏby a uzavfiít s nimi smlouvy o v˘konu dobrovolnické sluÏby. Vysílací organizace
musí mít pro dobrovolnick˘ program akreditaci. Ekodomov v minulém období realizoval pi-
lotní ‰kolení MNO a v souãasné dobû Ïádá o akreditaci.
Ekodomov poãítá s tím, Ïe dobrovolníci budou pracovat jednak pfiímo pro Ekodomov jako vy-
sílající organizaci, jednak pro pfiijímající organizace. Podle zákona o dobrovolnické sluÏbû je pfii-
jímající organizací osoba, pro jejíÏ potfiebu je dobrovolnická sluÏba vykonávána, je zpÛsobilá
uzavfiít smlouvu s vysílající organizací a je schopná dostát závazkÛm vypl˘vajícím z této
smlouvy. V na‰em pfiípadû to mohou b˘t jednak mûsta a obce, ale rovnûÏ neziskové organizace
zab˘vající se problematikou odpadÛ.  Státní orgány, organizaãní sloÏky státu, orgány a organi-
zaãní sloÏky územních samosprávn˘ch celkÛ mohou (dle § 10 zákona o dobrovolnické sluÏbû)
vyuÏívat dobrovolnickou sluÏbu (v na‰em pfiípadû MNO) v mezích své zákonné pÛsobnosti.
V tomto pfiípadû mají postavení pfiijímající organizace podle citovaného zákona. Mohou rov-
nûÏ, zejména pfii organizování dobrovolnické sluÏby do zahraniãí, bezúplatnû zprostfiedkovat
uzavfiení smlouvy mezi vysílající organizací se sídlem v âeské republice a pfiijímající organizací.
Dobrovolníkovi za v˘kon dobrovolnické sluÏby nenáleÏí odmûna. Od pfiijímající nebo vysíla-
jící organizace v‰ak mÛÏe získat pfiíspûvky na úhradu nákladÛ spojen˘ch s v˘konem dobrovol-
nické sluÏby (napfi. náklady na cestovné, telefon apod.). Podpora dobrovolníkÛ mÛÏe mít i dal‰í
formy, jako je napfiíklad sleva v poplatcích za odpady, nebo rÛzné poukázky (do sportovních
zafiízení, na kulturní akce…). ZáleÏí jen na pfiijímající organizaci, jak si váÏí práce, kterou pro
ni dobrovolník odvádí.
Smlouva mezi dobrovolníkem a vysílající organizací o v˘konu dlouhodobé dobrovolnické sluÏby
mÛÏe obsahovat rovnûÏ ujednání, Ïe dobrovolník pfied vysláním k v˘konu dobrovolnické sluÏby
podá pfiihlá‰ku k úãasti na dÛchodovém poji‰tûní. T˘ká se to pfiedev‰ím osob, které jsou vedené
v evidenci úfiadu práce jako uchazeãi o zamûstnání a nenáleÏí jim podpora v nezamûstnanosti
nebo podpora pfii rekvalifikaci. Vysílající organizaci pak z této skuteãnosti vypl˘vá závazek pla-
tit za dobrovolníka dÛchodové a sociální poji‰tûní (§ 6 odst. 1 písm. d) zákona ã. 155/1995 Sb.),
které je stanovené alespoÀ z minimálního vymûfiovacího základu (§ 3 odst. 3, § 5b a § 16 zákona
ã. 589/1992 Sb.), je-li dlouhodobá dobrovolnická sluÏba vykonávána alespoÀ v rozsahu pfie-
kraãujícím v prÛmûru 20 hodin v kalendáfiním t˘dnu. 
Dobrovolnická sluÏba je v kaÏdém pfiípadû zapoãítávána do odpracované doby na dÛchod. Tato
skuteãnost mÛÏe b˘t v˘hodná napfiíklad pro studenty vykonávající dobrovolnickou sluÏbu v prÛ-
bûhu studia. Pokud se jim bezprostfiednû po ukonãení studia nepovede sehnat zamûstnání, mohou
díky odpracované dobû získat nárok na podporu v nezamûstnanosti.
Ekodomov uzavírá pfied vysláním dobrovolníka k v˘konu dobrovolnické sluÏby pojistnou
smlouvu kryjící jeho odpovûdnost za ‰kodu na majetku nebo na zdraví, kterou dobrovolník pfii v˘-
konu dobrovolnické sluÏby mohl zpÛsobit sám, nebo by mu mohla b˘t pfii v˘konu dobrovolnické
sluÏby zpÛsobena. Dobrovolník odpovídá pouze za ‰kodu zpÛsobenou úmyslnû. Ekodomov nesmí
uzavfiít smlouvu s pfiijímající organizací, jejímÏ pfiedmûtem ãinnosti je podnikání, anebo na v˘kon
takové dobrovolnické sluÏby, jejímÏ úãelem by bylo nahradit ãinnosti vykonávané jinak u pfiijí-
mající organizace osobami v pracovnûprávním vztahu, sluÏebním nebo ãlenském pomûru nebo
zaji‰Èované pro pfiijímající organizaci jin˘mi osobami v rámci jejich podnikání.
Smyslem dobrovolnické práce MNO je efektivnû pomoci pfiedev‰ím pracovníkÛm odboru Îi-
votního prostfiedí, ktefií mají na starost odpadové hospodáfiství, nebo pracovníkÛm v jin˘ch or-
ganizacích, které se zab˘vají dopady. Dobrovolník se mÛÏe ujmout terénní práce a vzít na sebe
roli informátora. Díky tomu mohou zamûstnanci získat více ãasu na koncepãní práci. U za-
mûstnancÛ sice dochází v poãáteãní fázi k nedÛvûfie vÛãi dobrovolníkÛm (nevezmou nám práci,
nebudou zdrÏovat, pfiekáÏet?). âím déle se v‰ak program rozvíjí, tím lépe se dafií pfiedsudky to-
hoto typu pfiekonávat.
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Na konferenci o dobrovolnictví v Tfiebíãi (2004) bylo fieãeno: „Potenciální zamûstnavatelé
kladnû hodnotí pfiínos dobrovolníkÛ pro pracovi‰tû. Shodují se na tom, Ïe se jim skuteãnû roz-
‰ífií moÏnosti pro v˘bûr budoucích zamûstnancÛ, zapojení dobrovolníkÛ postupnû vytvofií ãasové
rezervy, které stávající zamûstnanci mohou vyuÏít napfi. ke zvy‰ování vlastní kvalifikace; super-
vize zaji‰Èovaná pro dobrovolníky (psychická podpora dobrovolníkÛ, spoleãné fie‰ení konfliktních
a stresujících situací na pracovi‰ti, metody pfiedcházení tûmto situacím, psychohygiena) jsou
pro zamûstnavatele inspirací, jak zlep‰it interpersonální vztahy na pracovi‰ti a posílit t˘movou
spolupráci.“
Více informací o dobrovolnické sluÏbû MNO se dozvíte na adrese www.ekodomov.cz.

Internet

www.ekodomov.cz 
www.hest.cz 
www.mvcr.cz 
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24. Strategick˘ management a odpadové hospodáfiství

Tomá‰ Hodek
Ekodomov, o. s.

tomas.hodek@ekodomov.cz

Následující text si klade za cíl objasnit, proã bychom se ve vefiejné správû mûli zab˘vat strate-
gick˘m managementem, z ãeho vychází, jaké jsou jeho hlavní nástroje a moÏnosti vyuÏití.

24.1 V˘voj managementu ve vefiejné správû v západní Evropû 
a Americe

Nûmeck˘ sociolog a ekonom Max Weber definoval poãátkem 20. století byrokracii jako raci-
onální model fiízení velk˘ch organizací. Konstruuje ji jako ideální typ, kter˘ odli‰uje od jin˘ch
(pfiedchozích) typÛ správy.
Charakteristick˘mi rysy byrokracie jako ideálního typu jsou:

• dûlba práce a pfiesnû definovaná práva, povinnosti a kompetence kaÏdého pracovníka;
• rozhodování dle obecn˘ch a neosobních pravidel (normy, popisy ãinnosti, instrukce);
• hierarchická struktura rozhodování;
• vedoucí pracovník fiídí neosobnû a spravedlivû a vytváfií podmínky pofiádku stability;
• odbornû ‰kolen˘ personál, kter˘ je vzhledem k organizaci v zamûstnaneckém pomûru.

V Americe a z evropsk˘ch zemí zejména ve Velké Británii se zaãíná rozvíjet management ve ve-
fiejné správû na základû inspirace soukrom˘m sektorem. Rozvoj managementu ve vefiejné správû
zaãíná v prÛbûhu 2. prÛmyslové (vûdecko-technické) revoluce - ve druhé polovinû 19. století.
Woodrow Wilson, politolog a pozdûj‰í americk˘ president (1913-1921), publikoval ãlánek „The
Study of Administration“ (WILSON, 1887) v ãasopise Political Science Quarterly, kde pozdûji
rozvinul tfii základní my‰lenky o vefiejné správû (blíÏe viz WRIGTHT a NEMEC, 2003: 18):

1. Studium práce a vefiejné správy je pokraãováním politologie, dále opakovanû poukazuje
na my‰lenku, Ïe správa je spí‰e vûdou neÏ umûním.

2. Wilson vymezil dÛleÏit˘ rozdíl mezi politikou a správou: „NejdÛleÏitûj‰í je vidût tu pravdu,
o kterou usilují reformátofii státní správy, pfiedev‰ím, Ïe správa leÏí mimo sféru politiky.
Otázky správy jiÏ nejsou politick˘mi otázkami. I kdyÏ politika klade otázky správnû, nemûla
by manipulovat s jejími úfiady.“ (WILSON, 1887).

3. Wilson pozoroval na konci 19. století proces oddûlení profese manaÏera od vlastníka, pfii-
ãemÏ úkolem manaÏera je slouÏit zájmÛm vlastníka spoleãnosti. Tato profese má za cíl ma-
ximalizovat zisk a co nejefektivnûji pouÏívat finanãní a lidské zdroje. Wilson jasnû vidûl
uplatnûní manaÏerÛ ve státní správû po vzoru vedení podnikÛ, coÏ dokládá slovy: „Odbor
správy je oborem podnikání. Je vyÀat ze spûchu a stfietu politiky, stojí ve vût‰inû bodÛ od-
dûlenû od diskusního pole ústavních vûd.“ (WILSON, 1887).

Vûdecké pfiístup prosazoval i F. W. Taylor, kter˘ ve své práci ¤ízení dílen (TAYLOR, 1903) na-
z˘val svÛj systém fiízení „systémem úkolÛ“. Dal‰í jeho v˘znamnou prací jsou „Zásady vûdec-
kého fiízení“ (TAYLOR, 1911). V˘voj managementu ve vefiejné správû byl v první polovinû
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20. století ve znamení vûdeckého pfiístupu naz˘vaného zkratkou POSDCORB (planning, orga-
nizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting – tj. plánování, organizování, v˘bûr
zamûstnancÛ, pfiidûlování úkolÛ, koordinace, vykazování, rozpoãtování). Jeho pfiedstavitelem
byl zejména Luther Gulick. Nûkteré my‰lenky POSDCORB ve vefiejné správû zpochybnil ve ãty-
fiicát˘ch letech minulého století Herbert Simon. Jedná se zejména o my‰lenku oddûlení politiky
a správy a dále o racionálnost manaÏerského rozhodování pokud jde o hospodárnost a efektiv-
nost, neboÈ se pfiedpokládá, Ïe znalosti manaÏera jsou omezené a vedou spí‰e k rozhodování na
základû „uspokojení" (WRIGHT a NEMEC, 2003, 19). Dal‰í v˘znamné období je definováno
dvûma konferencemi Minnowbrooku v letech 1968 a 1988. V záfií roku 1968 (tedy v dobû, kdy
v âR „spfiátelená“ vojska Var‰avské smlouvy „likvidovala kontrarevoluci“) bylo na konferenci
vymezeno nové odvûtví spoleãensk˘ch vûd -  fiízení vefiejné správy - a byly obnoveny demo-
kratické ideály ve vefiejné správû, posilující úãast obãanÛ na správû vûcí vefiejn˘ch. Tento smûr
byl nazván New Public Administration (NPA) a mezi jeho základní principy patfií:

• participace (rozmûlÀování moci v rámci organizace);
• decentralizace (blíÏe k obãanÛm - zapojení obãanÛ do procesÛ vládnutí a spravování);
• zastupitelská byrokracie (administrativa soustfieìující se na obãany-klienty a jejich za-

stupování pracovníky ve vefiejné správû), blíÏe viz POTÒâEK a kol, 2005.

Ve Velké Británii vzniká oddûlení pro státní sluÏbu podfiízené pfiedsedovi vlády a Vysoká ‰kola
pro státní sluÏbu.
Od sedmdesát˘ch do devadesát˘ch let se pak rozvíjí nov˘ pfiístup v poÏadavcích na manaÏery
ve státní správû. Nové fiízení vefiejné správy (NPM) se opírá o prvky bûÏné v podnikatelském sek-
toru a na rozdíl od smûru prezentovaného v Minnowbrooku preferuje v˘bûr ze strany obãanÛ,
zda budou vyuÏívat sluÏby vefiejného, nebo soukromého sektoru.
Vyznaãuje se tûmito základními charakteristikami:

• zamûfiení na efektivní vyuÏití zdrojÛ pro dosaÏení vysoké kvality poskytovan˘ch sluÏeb;
• konkurenãní prostfiedí mezi vefiejn˘m a soukrom˘m sektorem pfii poskytování sluÏeb;
• trÏnû orientovan˘ pfiístup, v nûmÏ jsou obãané vnímáni jako spotfiebitelé, které je tfieba

uspokojit a ktefií rozhodují o nákupu sluÏeb;
• vysoká úroveÀ odpovûdnosti manaÏera (WRIGHT a NEMEC, 2003: 16).

Nové fiízení vefiejné správy bylo programem M. Thatcherové a R. Reagana. O rozdílech mezi sta-
r˘m a nov˘m pfiístupem diskutuje Owen Hughes ve svém textu „Public management and pub-
lic administration: Introduction“: „Pojmy správa a fiízení nejsou synonyma, stejnû tak ani jejich
pouÏití ve vefiejném sektoru. Vefiejná správa je sluÏba vefiejnosti a vefiejní úfiedníci uskuteãÀují
politiku definovanou nûk˘m jin˘m. Zahrnuje postupy pfievádûjící politiku v akce a bûh úfiadu. ¤í-
zení vefiejné správy zahrnuje správu, ale také zahrnuje její organizaci, aby dosáhla cílÛ s maxi-
mální úãinností, stejnû jako neoddûlitelnou zodpovûdnost za v˘sledky. Tyto dva prvky nejsou
vÏdy obsaÏeny v tradiãním správním systému. Vefiejná správa se zamûfiuje na proces, postupy
a nástroje, zatímco fiízení vefiejné správy obsahuje mnohem víc. Místo pouhého sledování in-
strukcí se manaÏefii vefiejné správy zamûfiují na dosahování v˘sledkÛ a pfiijímání zodpovûdnosti.“
(HUGHES, 1994). V roce 1996 se Farnham a kolektiv pokusili definovat nové fiízení vefiejné
správy a „nového manaÏera“ (FARNHAM a kol., 1996). Tyto nové pfiístupy si pfiirozenû na‰ly
i mnoho kritikÛ. Pro obnovující se demokracie v rozpadlém postsovûtském bloku v‰ak byly
principy NPM "Ïivou vodou" pfii pfierodu „soudruÏského úfiedniãení“ na demokratickou vefiej-
nou správu.
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24.2 V˘voj managementu v âeské republice 

V âeské republice mají nejvût‰í tradici byrokratické principy pfietrvávající z dob Habsburské mo-
narchie. Krátké trvání První republiky, následn˘ protektorát a vláda komunismu nedávaly mnoho
pfiíleÏitostí pro rozvoj manaÏersk˘ch technik ve vefiejné správû.
Management se proto zaãal rozvíjet aÏ v posledních deseti letech dvacátého století. Zjevn˘m zá-
mûrem bylo konstruovat legislativní rámec na podporu a rozvoj podnikání v souladu s trendy
v západní Evropû a Americe. Z pohledu zejména anglick˘ch a americk˘ch ekonomÛ se jednalo
o postoj progresivní, z pohledu ãeské reality je v‰ak tento postoj pfiinejmen‰ím diskutabilní. Li-
beralizace ãeského právního fiádu, ve kterém nebyly dofie‰eny legislativní pojistky proti jeho
zneuÏití, vedlo k tunelování a okrádání zahraniãních investorÛ. V anglosaském právu se uplat-
Àuje jako pramen práva nepsané právo „common law“, které má vût‰í potenciál zajistit vyma-
hateln˘ právní rámec manaÏerského chování i pfii omezení byrokratick˘ch legislativních nástrojÛ.
Common law zahrnuje:

• Právní obyãeje, které jsou vymezeny:
• dlouhodob˘m masov˘m chováním;
• jasností a srozumitelností;
• státní vynutitelností.

• Precedenty (rozhodnutí státních ãi státem povûfien˘ch orgánÛ, kter˘mi se fiídí pfiípady práv-
ními normami doposud neupravené za pfiedpokladu, Ïe taková rozhodnutí jsou aplikována
na dal‰í podobné pfiípady (HEJDA, 2004: 48).

âeské právo stejnû tak jako právo v ostatních státech kontinentální Evropy pfiedpokládá, Ïe co
není legislativnû zakázáno (jedná se o normy, které pro‰ly legislativním procesem a jsou píse-
mnû zaznamenány), je dovoleno. Zákony je proto nutné v˘stiÏnû a jednoznaãnû formulovat, aby
nemohlo docházet k jejich obcházení. Pro optimální fungování ekonomiky je proto nezbytné
budovat byrokratickou strukturu, která bude definovat kompetence jednotlivcÛ, privátních or-
ganizací a státu. V západní Evropû tento proces „modernizace“ probíhal kontinuálnû desítky let.
Normalizaci právního pofiádku tak v âeské republice pfiinesla aÏ harmonizace âeského práva
s právem uplatÀovan˘m v EU.
V souãasné dobû není v âR reálné jasnû oddûlit politiku a správu tak, jak je tomu napfiíklad
v „nûmeckém modelu“ (WRIGHT a NEMEC, 2003: 35). Pfies ve‰keré snahy pfiiblíÏit se mana-
gementu v komerãním sektoru bude management vefiejné správy mít svá specifika související
s politick˘mi procesy, které stojí mimo vÛli manaÏera. Historick˘ kontext managementu v âR
hraje rovnûÏ dÛleÏitou roli pfii stanovování cílÛ a hodnocení jejich dosaÏitelnosti. Velmi efek-
tivním nástrojem manaÏera mÛÏe b˘t ãasto kritizovan˘ byrokratick˘ aparát, pokud s tímto apa-
rátem manaÏer umí pracovat a aktivnû pracuje na jeho optimalizaci. ManaÏer ve vefiejném
sektoru mÛÏe v rámci sv˘ch moÏností plnû aplikovat manaÏerské metody a naplÀovat mana-
Ïerské funkce a role. Odpadové hospodáfiství patfií do ãásti vefiejné správy, která vyÏaduje
vysokou participaci obãanÛ a zároveÀ tvofií v˘znamnou ãást rozpoãtu municipalit. Efek-
tivní vefiejná správa mÛÏe mít proto znaãn˘ vliv na hospodáfisk˘ v˘sledek obce i spokoje-
nost obãanÛ.
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24.3 Management ve vefiejné správû

24.3.1 Co musí manaÏer vefiejné správy zvládnout, neÏ zaãne uplatÀovat
standardní manaÏerské nástroje?

• Byrokratick˘ aparát;
• legislativní rámec;
• politické prostfiedí.

24.3.2 Jak˘ je rozdíl mezi manaÏerem v soukromém a vefiejném sektoru?

ManaÏefii v komerãním sektoru:
• mají jasnû definované cíle a indikátory; jejich dosaÏení je pro manaÏery reálné;
• jsou odpovûdní sv˘m akcionáfiÛm – zamûstnavatelÛm, pfiípadnû pracovníkÛm firmy, pouze
• ãásteãnû jsou odpovûdn9 celé spoleãnosti (‰iroké vefiejnosti);
• nejsou závislí na politickém rozhodnutí, pokud toto rozhodnutí nepfiejde do zákona;
• mají prostfiednictvím zákonÛ vymezeno, co nesmûjí dûlat;
• mají jasnû definovanou osobní zodpovûdnost.

ManaÏefii ve vefiejném sektoru:
• mají jasnû definované cíle a indikátory jejich dosaÏení, jejich dosahování v‰ak mÛÏe b˘t

znemoÏnûno administrativním nebo politick˘m rozhodnutím;
• jsou odpovûdní ‰iroce definované poptávce vefiejnosti, která je prezentována prostfiednic-

tvím procesÛ politického rozhodování;
• jsou závislí na v˘sledcích demokratick˘ch procesÛ, jako jsou napfiíklad volby, a musí na nû

odpovídajícím zpÛsobem reagovat;
• mají prostfiednictvím záklonÛ vymezeno, co mohou dûlat;
• kolektivní rozhodování (zastupitelstvo, rada) vytváfií dojem absence osobní odpovûdnosti

(demokracie se dá také nazvat diktátem vût‰iny, kdy v 51% „vût‰ina“ diktuje 49% „men-
‰inû“, jak se bude nakládat s prostfiedky 100% daÀov˘ch poplatníkÛ).

24.3.3 Funkce a role manaÏera

Pfiední odborníci zab˘vající se managementem ve sv˘ch dílech s drobn˘mi rozdíly identifiko-
vali tfii základní funkce manaÏera (DONELLY, GIBSON, IVANCEVICH, 1997: 46, BER-
NARD, 1953):

1. ¤ízení práce a organizací – definování obecného smûru, úãelu, strategie, cílÛ a struktury
organizace.

2. ¤ízení lidí v organizacích – nábor, vzdûlávání, motivace, fie‰ení konfliktÛ, vedení jedno-
tlivcÛ, ktefií slouÏí zájmÛm organizace.

3. ¤ízení produkce a operací – zaji‰tûní toku informací, plánování, projektování, koordinace,
kontrolování pro zaji‰tûní úãelnosti ãinnosti pracovníkÛ.
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Rozhodovací role
(podnikatel, eliminátor

poruch, alokátor zdrojÛ,
vyjednavaã)

Informaãní role 
(sledovatel,

‰ifiitel,
mluvãí)

Interpersonální
role

(vÛdce, 
styãn˘ dÛstojník)

Obrázek 17: Role manaÏera.

24.3.4 Co je to management?

Management je vnímán jednak jako vûda, v rámci které se badatelé snaÏí popsat exaktní po-
stupy ideální práce manaÏera, a jednak jako umûní. Peter F. Drucker, jeden z nejuznávanûj‰ích
poradcÛ a pedagogÛ v oblasti managementu, uvádí: „Management je tím, co se tradiãnû naz˘vá
svobodn˘m umûním: „svobodn˘m“ proto, Ïe se zab˘vá základními kategoriemi znalostí, sebe-
poznání, moudrosti a vÛdãích schopností, „umûním“ proto, Ïe jde o obor praktick˘ a aplikaãní.
ManaÏefii ãerpají ze v‰ech znalostí a poznatkÛ spoleãensk˘ch vûd – psychologie a filosofie, eko-
nomie a historie, etiky – ale stejnû tak i vûd pfiírodních. Musí v‰ak tyto znalosti zamûfiit na efek-
tivnost a v˘sledky.“(DRUCKER, 2002: 21). Osobnû bych mezi obory vyzdvihl je‰tû „právo“.
Drucker jako doktor vefiejného a mezinárodního práva je musel vnímat jako samozfiejmost.
AÈ uÏ se na management díváme z pozice vûdy, nebo umûní, lze management definovat jako
„proces koordinování ãinností skupiny pracovníkÛ, realizovan˘ jednotlivcem nebo skupinou lidí
za úãelem dosaÏení urãit˘ch v˘sledkÛ, které nelze dosáhnout individuální prací“ (DONELLY,
GIBSON, IVANCEVICH, 1997: 24).
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Obrázek 16: Funkce manaÏera.

Role manaÏera kopírují jeho funkce.



24.3.5 RÛzná úroveÀ managementu – rÛzné úkoly a dovednosti

Management mÛÏeme rozdûlit do tfií úrovní, z nichÏ kaÏdá klade rozdílné nároky na dovednosti
a schopnosti manaÏera:

Toto rozdûlení v‰ak neznamená, Ïe strategick˘ management je doménou pouze nejvy‰‰ích pfied-
stavitelÛ organizace. Ve vefiejné správû strategické rozhodnutí realizuje rada mûsta/obce nebo za-
stupitelstvo. Podklady pro strategické rozhodnutí v‰ak pfiipravují pracovníci pfiíslu‰n˘ch odborÛ.

24.3.6 Koho se t˘ká strategick˘ management ve vefiejné správû?

Z hlediska fiízení úfiadu se strategick˘ management t˘ká pfiedev‰ím vedoucích fiídících pracov-
níkÛ.
Z pohledu v˘konu vefiejné správy se strategick˘ management t˘ká v‰ech pracovníkÛ ve-
fiejné správy, ktefií se podílejí na pfiípravû koncepcí rozvoje oblasti, kterou mají na sta-
rosti. Napfiíklad jakékoli rozhodnutí v odpadovém hospodáfiství vÏdy ovlivní stovky, tisíce nebo
desetitisíce lidí, v pfiípadû Prahy se jedná o více neÏ milion obãanÛ. V̆ znamné jsou i objemy fi-
nanãních prostfiedkÛ, se kter˘mi se v OH nakládá (v Praze pfiesahují miliardu Kã). Rozhodnutí,
pro které pfiipravuje pracovník vefiejné správy podklady, má proto mnohdy podstatnû vût‰í hos-
podáfisk˘ dopad, neÏ rozhodnutí vût‰iny manaÏerÛ v komerãní sféfie.
PfiístupÛ k definici strategického managementu najdeme více. Zjednodu‰enû v‰ak mÛÏeme fiíci:
Strategick˘ management se zab˘vá tvorbou a implementací strategick˘ch rozhodnutí
vãetnû kontroly a odmûÀování. Lze jej rozloÏit do postupn˘ch krokÛ:

1. stanovení vize;
2. identifikace poslání – mise - strategického cíle;
3. definování dílãích postupn˘ch cílÛ;
4. vytvofiení strategického plánu;
5. zabezpeãení organizaãního zaji‰tûní - uspofiádání dostupn˘ch zdrojÛ finanãních, mate-

riálních, personálních; definování úkolÛ;
6. vytvofiení finanãního plánu – plánu nákladÛ a v˘nosÛ;
7. vedení – motivování a ovlivÀování pracovníkÛ, aby jejich úsilí vedlo ke stanovenému cíli;
8. rozvaha nad tím, co bude odmûnou pro pracovníky a zúãastnûné organizace;
9. urãení zpÛsobu, jak˘m bude probíhat kontrola a jaké jsou indikátory úspûchu; realizo-

vání nápravn˘ch opatfiení.

Pro realizaci jednotliv˘ch krokÛ manaÏer vyuÏívá svého umûní a znalostí, které se opírají o osob-
nostní vlastnosti manaÏera, jako jsou:

246

ÚroveÀ managementu Role - Oãekávané pfievládající schopnosti
vykonavatel a dovednosti

operaãní management   vedoucí oddûlení  pouÏívat specifické techniky, metody
a postupy pro realizaci v˘konn˘ch ãinností a procesÛ

stfiední management   fieditel odboru   vedení lidí

strategick˘ management   pfiedseda   fiídit celou organizaci jako systém



• zásadovost – ãitelnost pro spolupracovníky, partnery a zamûstnance;
• kritické my‰lení – hledání nov˘ch cest a nov˘ch moÏností a pfiíleÏitostí;
• odpovûdnost – zájem organizace stojí pfied zájmy osobními; manaÏer musí b˘t pfiipraven

svá rozhodnutí revidovat, a pokud se ukáÏe, Ïe nebyla správná, nést kladné i záporné dÛ-
sledky sv˘ch rozhodnutí;

• cílevûdomost – schopnost trvale pracovat na splnûní stanoveného cíle.

Dále má k dispozici analytické metody, které pomáhají smûrovat rozhodování:
• diskuse s jednotlivci a skupinami obyvatel (uplatÀování MA 21, EVVO, dobrovolnick˘ch

programÛ);
• kvantitativní a kvalitativní v˘zkumy, ankety;
• S.W.O.T. anal˘za;
• benchmarking;
• cost-benefit anal˘za.

24.3.6.1 Strategick˘ plán

Strategick˘ plán rozpracovává dílãí cíle do ‰irokého spektra aktivit nezbytn˘ch k dosaÏení jed-
notliv˘ch cílÛ.
Mezi zásady efektivního plánování patfií:

• Podpora top managementem: jsou navrhované aktivity v souladu s cíli?. 
• Efektivní komunikace: prÛbûÏné informování vefiejnosti, spolupracovníkÛ, radních a za-

stupitelÛ o prÛbûhu pfiípravy strategického plánu.
• Participace: aktivní zapojení budoucích participantÛ a rozhodujících ãinitelÛ do procesu

plánování.
• Integrace – synergick˘ efekt: pomocí koordinace jednotliv˘ch aktivit lze dosáhnout stavu,

kdy ãinnost celku má vy‰‰í efekt neÏ souhrn jeho jednotliv˘ch sloÏek.
• Srozumitelnost: budoucí úãastníci aktivit musí jasnû vûdût, na ãem participují – co mají

dûlat.
• Flexibilita: v prÛbûhu realizace se ãasto mûní podmínky a prostfiedí a plán je nutné k to-

muto úãelu revidovat.
• Sledování a kontrola: pfii realizaci je nutné provádût systematickou kontrolu a revizi plánu.
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Obrázek 18:  Model procesu plánování (WRIGHT a NEMEC, 2003: 88).
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25.1 Úvodem k teritoriálnímu marketingu

Pokud je moÏno o souãasném teritoriálním, resp. územním marketingu nûco konstatovat s jis-
totou, pak je to skuteãnost, Ïe tento stále frekventovanûj‰í a populárnûj‰í koncept nebyl dosud
uspokojivû definován, a to ani v teoretické, ani v praktické rovinû. MoÏnost pfiesnûj‰ího
uchopení teritoriálního marketingu je dále ztíÏena jeho znaãnû diferencovan˘m vnímáním v li-
teratufie (srovnej napfi. KOTLER, HAIDER, REIN, 1993, ASHWORTH, VOOGD, 1990, JA-
NEâKOVÁ, VA·TÍKOVÁ, 1999, JEÎEK A KOL., 2007  ãi RUMPEL, 2002). Jedná se pfiitom
o koncept, kter˘ napfiíklad americká mûsta více ãi ménû vûdomû pouÏívala jiÏ od dob svého
vzniku, protoÏe byla vnímána jako organismy, které mohou pfieÏít pouze tehdy, budou-li neustále
rÛst. To jiÏ od samotného poãátku iniciovalo spolupráci mezi komerãní a komunální sférou
v tûchto mûstech (ASHWORTH, VOOGD, 1990).
Spoleãné jmenovatele teritoriálního marketingu tak lze hledat spí‰e v pouÏívan˘ch ná-
strojích, metodách a pfiístupech a deklarovan˘ch cílech, které se dají shrnout pod pojem roz-
voj území. Panuje pfiitom v‰eobecná shoda, Ïe automatické pfienesení podnikového
marketingu do komunální praxe je pfiíli‰ zjednodu‰ující a v zásadû i neÏádoucí, protoÏe
mezi komunálními a podnikov˘mi úkoly, zámûry a oblastmi pÛsobení existují znaãné rozdíly
a obec ãi region pfiedstavují nepomûrnû sloÏitûj‰í entity, neÏli samotn˘ podnik (MALINOVSK ,̄
KUTSCHERAUER, SUCHÁâEK, 2003).
Teritoriální marketing je nutno chápat jako prostorovou odnoÏ klasického marketingu.
Zatímco marketing je obecnû vnímán jako dosahování cílÛ organizace prostfiednictvím uspoko-
jování potfieb zákazníkÛ, marketing územní se zamûfiuje na dosahování cílÛ obcí a regionÛ
prostfiednictvím uspokojování potfieb pro municipalitu/kraj relevantních cílov˘ch skupin
– tedy obyvatelstva, náv‰tûvníkÛ ãi potenciálních investorÛ. Tento typ marketingu se obje-
vil jako dÛsledek narÛstající konkurence mezi mûsty, regiony, ale i cel˘mi zemûmi.
Územní marketing je pfiitom aplikací filosofické koncepce marketingu, která vychází z podmí-
nek trhu a je na trh orientovaná, pfiiãemÏ vyuÏívá v podmínkách území specifické marketingové
metody a nástroje. Teritoriální marketing napomáhá souladu mezi specifickou nabídkou území
a trÏní prostorovou poptávkou. V zásadû se jedná o zabezpeãení kontinuity prosperity území,
s cílem rÛstu Ïivotní úrovnû a spokojenosti jeho obãanÛ.
Pro územní marketing jsou charakteristické následující rysy:

• Je zaloÏen na dobrovoln˘ch kooperacích rÛzn˘ch aktérÛ „zdola“ (bottom-up approach), je
to tedy „mûkk˘“ koncept územního rozvoje, kter˘ není podchycen v legislativû âeské re-
publiky.

• âast˘mi atributy tohoto typu marketingu jsou networking, uãení se ãi governance (více viz
SUCHÁâEK, 2004 ãi MALINOVSK ,̄ SUCHÁâEK, 2006A).

• DÛraz je kladen na tzv. „win-win“ situace, které pfiiná‰ejí v˘hody obûma zúãastnûn˘m stra-
nám (napfi. místní samosprávû i místním podnikatelÛm).
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• Teritoriální marketing vytváfií protiklad vÛãi tradiãním, tzv. „tvrd˘m“ konceptÛm územ-
ního rozvoje, které jsou realizovány „shora“ (top-down approach), na bázi právních pfied-
pisÛ a postupÛ, z hierarchicky vy‰‰ích prostorov˘ch úrovní.

• Jedná se o koncepci zdÛrazÀující vyuÏívání endogenního rozvojového potenciálu jednotli-
v˘ch teritorií. Z tohoto pohledu nutno zdÛraznit v˘znam manévrovacího prostoru pro místní
a regionální samosprávy, a to ve vazbû na jejich kompetence a finanãní zdroje.

Je nepochybné, Ïe v souãasné âeské republice dochází k praktickému uplatÀování mnoha prvkÛ
územního marketingu. Spí‰e neÏ o jeho programové vyuÏití se v‰ak jedná o spontánní aplikace
jeho dílãích ãástí ãi prvkÛ. Do budoucna bude uplatnitelnost tohoto konceptu stále intenzivnûj‰í,
a to s ohledem na celou fiadu modernizaãních tendencí v celospoleãenském v˘voji, které vyús-
Èují - kromû jiného - také v dÛraz na ‰iroce chápanou kvalitu Ïivota.

25.2 Identifikace marketingového prostfiedí mûst a regionÛ

Je‰tû pfiedtím, neÏ je moÏné iniciovat proces územního marketingu, je nezbytnû nutné vyme-
zit prostfiedí, které danou územní jednotku obklopuje. Uvûdomûní si základních marketin-
gov˘ch kategorií je nezbytností pro úspû‰nou realizaci územního marketingu.
Marketingové prostfiedí mûst a regionÛ je moÏné rozdûlit na vnitfiní a vnûj‰í.
Vnûj‰í prostfiedí je tvofieno:

• demografick˘m prostfiedím (velikost populace, její sociální, pfiíjmová, kvalifikaãní, vûková
a vzdûlanostní struktura, mobilita, demografické trendy atd.);

• ekonomick˘m prostfiedím (daÀová v˘tûÏnost, míra nezamûstnanosti, podnikatelská akti-
vita, objem investic, kupní síla, zvyky atd.);

• politicko-právním prostfiedím (kvalita a vynutitelnost zákonÛ, projevy politik);
• sociálnû – kulturním prostfiedím;
• pfiírodním prostfiedím;
• infrastrukturnû – technick˘m prostfiedím.

Vnitfiní prostfiedí mûst a regionÛ pak chápeme jako institucionálnû-správní prostfiedí fiízení mûst
a regionÛ. Nejde pouze o funkce úfiadu, ale i v˘‰i rozpoãtu, kvalitu úfiedníkÛ atd. (podrobnûji viz
JANEâKOVÁ, VA·TÍKOVÁ, 1999).
Nutno vzít také v úvahu územnû-fiadov˘ pohled na teritoriální marketing, tj. územní úroveÀ,
na které jej chceme realizovat. Lokální ãi mûstsk˘ marketing se nepochybnû budou vyznaãovat
jin˘mi cíli, pouÏit˘mi nástroji a ambicemi, neÏ marketing státu ãi nadnárodního regionu. Je pfii-
tom zfiejmé, Ïe u teritoriálního marketingu je Ïádoucí dodrÏovat alespoÀ pfiibliÏnû princip skla-
debnosti, tedy napfiíklad marketing mûsta by mûl b˘t v souladu s marketingem regionu, ve kterém
mûsto leÏí, a marketing regionu by mûl mít jistou oporu v marketingu dané zemû. Úãinn˘ mar-
keting na vy‰‰ích územních úrovních mÛÏe v˘raznû napomoci marketingov˘m aktivitám na
úrovních niÏ‰ích.

25.3 Postavení území v konkurenãním prostfiedí

Positioning pfiedstavuje hledání a vymezování postavení území a jeho produktÛ vÛãi po-
dobn˘m územím a produktÛm, které mu mohou konkurovat. Positioning je pfiitom nutno
provádût s ohledem na populaãní velikost a od ní odvozen˘ potenciál území, stejnû jako posta-
vení daného území v systému osídlení. Zatímco krajská mûsta se obecnû budou zajímat zejména
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o konkurenty v rámci âR, pfiípadnû v blízkém zahraniãí, pro metropole bude marketingov˘m pó-
diem cel˘ svût.
Území se vymezuje také vÛãi zákazníkÛm (turistÛm, náv‰tûvníkÛm, investorÛm), tedy zaujímá
vÛãi nim urãitou roli. Pfii kvalitnû zvládnutém teritoriálním marketingu si daná oblast vybuduje
také pfiíznivou image, tedy povûst, která jí pfiedchází. Tak jsou nûkteré oblasti chápány jako tu-
ristické (vyuÏívají místních specifick˘ch památek ãi atmosféry), jiné jako stfiediska sluÏeb, ko-
merãní a finanãní centra ãi prÛmyslová stfiediska (i prÛmyslová image mÛÏe napomoci mûstu
k rozvoji - pfiíkladem jsou nizozemsk˘ Tilburg model anebo Zlín, viz téÏ SUCHÁâEK, 2003).
V poslední dobû pak silnû vzrÛstá v˘znam mûkk˘ch lokalizaãních faktorÛ, jako je nepo‰kozené
Ïivotní prostfiedí ãi sociální kvalita obyvatelstva, které mohou samosprávy vyuÏít pro propagaci
vlastních lokalizaãních v˘hod.

25.4 Segmentace v teritoriálním marketingu

Segmentaci chápeme jako proces rozdûlení zákazníkÛ daného území do skupin v˘raznû odli‰i-
teln˘ch, a to na základû urãit˘ch vlastností, potfieb a chování. Skupiny jsou vnitfinû relativnû ho-
mogenní (podle zvolen˘ch kritérií), navzájem pak heterogenní. TrÏním segmentem je pak
skupina zákazníkÛ (obyvatel, podnikÛ), která má podobné potfieby a chování. Poãet cílov˘ch
skupin, které by mûl oslovit marketing obce, je ve srovnání s poãtem cílov˘ch skupin podniku
mnohem vy‰‰í.

Segmentace cílov˘ch skupin teritoriálního marketingu:

25.5 Fáze procesu teritoriálního marketingu

Fáze procesu územního marketingu lze vymezit následovnû (podrobnûji viz RUMPEL, 2002):
• Úvodní fáze: iniciativa k realizaci mÛÏe pfiijít od pfiedstavitelÛ zájmov˘ch skupin, mûstské

ãi regionální správy, obãanÛ nebo i expertní poradenské firmy, a to ve vazbû na nefie‰ené
problémy v rámci daného území. DÛleÏité je vzbudit zájem jednotliv˘ch aktérÛ a motivo-
vat je ke spolupráci. Prvními kontaktními partnery jsou tzv. obligatorní aktéfii jako staro-
stové, hejtmani, pfiíslu‰né odbory mûstské ãi regionální správy atd. Posléze by mûla b˘t
vytvofiena fiídící skupina, ve které by mûli b˘t zastoupeni reprezentanti v‰ech relevantních
ekonomick˘ch a sociálních subjektÛ a organizací. Tato fáze by mûla vyvrcholit uspofiádá-
ním konference, které se zúãastní v˘‰e zmínûné subjekty a která by mûla zahájit diskusi
o problémech i úkolech a vytvofiit Ïivné podmínky pro networking mezi zúãastnûn˘mi.
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• Analytická fáze: shromáÏdí se existující dokumentace (územní plány, strategické plány,
územní data atd.) a provede se její vyhodnocení. Posléze se provede komplexní anal˘za
území (obvykle ji provádí externí poradenská firma nezatíÏená lokálním institucionálním
kontextem), a to se zdÛraznûním interního mikroprostfiedí (silné a slabé stránky) a externího
makroprostfiedí (pfiíleÏitosti a rizika rozvoje). Souãástí komplexní anal˘zy by mûlo b˘t zji‰-
Èování jak „tvrd˘ch“ sociálních, ekonomick˘ch, environmentálních a jin˘ch statistick˘ch
dat, tak i „mûkk˘ch“ subjektivních poÏadavkÛ a potfieb jednotliv˘ch cílov˘ch skupin a to
pomocí dotazníkov˘ch ‰etfiení, interview, sémantického diferenciálu atd..(podrobnûji v BA-
RÁNEK, 2006). Zji‰tûná fakta by mûla poslouÏit odborn˘m pracovním skupinám jako pod-
klad pro vypracování SWOT anal˘zy (více v MALINOVSK ,̄ SUCHÁâEK, 2006A).
V̆ sledkem by pak mûla b˘t anal˘za konkurenãních v˘hod a nalezení trÏní pozice na stranû
jedné a nedostatky území vÛãi vnûj‰ímu prostfiedí na stranû druhé.

• Koncepãní fáze: nyní dochází k definování vize, cílÛ a rozpracování vhodn˘ch strategií je-
jich realizace. Akcentován by mûl b˘t v˘bûr priorit v procesu komunikace a kreativita ak-
térÛ, ãehoÏ lze dosáhnout napfiíklad prostfiednictvím metody brainstormingu (více viz
BARÁNEK, 2006). Jedná se nejen o spolupráci vefiejného a soukromého sektoru, ale také
obãanskou participaci. Vize by pfiitom mûla obsahovat obecnû akceptovatelné cíle na ob-
dobí následujících 5-10 let a zúãastnûní aktéfii by se s ní mûli identifikovat.

• Realizaãní fáze: jde o transformaci cílÛ a strategií do konkrétních marketingov˘ch opat-
fiení. Realizaãní management probíhá prostfiednictvím marketingov˘ch nástrojÛ, jak˘mi
jsou definice produktÛ, komunikaãní politika, cenová politika atd. Pro podporu realizace
jednotliv˘ch opatfiení se sestavují odborné pracovní skupiny. Zde jsou zastoupeni v‰ichni
nositelé zájmÛ v dané oblasti aktivity (doprava, cestovní ruch, vzhled mûsta apod.), tedy od
expertÛ pfies pracovníky správy ãi podnikatele aÏ po zástupce obãansk˘ch iniciativ.

• Kontrolní fáze pfiedstavuje monitoring realizace teritoriálního marketingu. Za stále dÛle-
Ïitûj‰í je povaÏováno vyhodnocení (evaluace) procesu teritoriálního marketingu po urãitém
ãasovém období. Hodnocení mÛÏe probíhat jak kvantitativnû (nárÛst investic do regionu ãi
poãet pfienocování v ubytovacích zafiízeních), tak kvalitativnû (napfi. pomocí anal˘zy image
mûsta). Podrobnûji viz RUMPEL, 2002.

25.6 Marketingov˘ mix v teritoriálním marketingu

Marketingov˘ mix území je souborem nástrojÛ, kter˘ch mÛÏe územní management vyuÏít k pfii-
zpÛsobování svého produktu, k jeho odli‰ení od produktÛ konkurence, k jeho ocenûní, pfiípadnû
i zhodnocení. Marketingov˘ mix se vyuÏívá k pfiiblíÏení produktu jeho uÏivatelÛm, k propagaci
produktu. SlouÏí k rozhodování o lidech, ktefií produkt realizují, o materiálním prostfiedí, kde jsou
jednotlivé prvky produktu nabízeny a dodávány, a koneãnû pomáhá pfii v˘bûru procesÛ, jejichÏ
pomocí se produkt dostává k jednotliv˘m uÏivatelÛm, klientÛm a pfiíjemcÛm.
Obec je sama o sobû neobyãejnû sloÏit˘m produktem sloÏen˘m jak z hmotn˘ch, tak i z ne-
hmotn˘ch prvkÛ. Obecní úfiad je poskytovatelem sluÏeb, které jsou souãástí celkového produktu
obce. A právû sloÏitost municipálního produktu nás nutí roz‰ífiit tradiãní ãtyfii nástroje marke-
tingového mixu (produkt, místo, cena, propagace o dal‰í tfii (lidé, materiální prostfiedí a pro-
cesy) v pfiípadû sluÏeb; speciálnû pro obce a regiony je pak uÏiteãné zafiadit také osm˘ nástroj
partnerství - spolupráci v‰ech subjektÛ pÛsobících v obci i mimo ni na spoleãné tvorbû muni-
cipálního produktu (viz téÏ obrázek 19 a JANEâKOVÁ, VA·TÍKOVÁ, 1999 nebo MALI-
NOVSK ,̄ SUCHÁâEK, 2006A).
V praxi je pfiitom velmi dÛleÏit˘ v˘bûr prvkÛ marketingového mixu, kter˘ je u rÛzn˘ch
oborÛ rozdíln˘. V̆ bûr má b˘t proveden tak, aby mohl b˘t realizován strategick˘ a fiídící pro-
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ces, uvádûjící do souladu marketingov˘ mix obce (tvofien˘ z její vnitfiní vÛle) s vnûj‰ími trÏními
silami (viz téÏ obr. 20).
Z hlediska praktick˘ch potfieb je uÏiteãné chápat teritoriální marketingov˘ mix jako produkto-
vou, komunikaãní, cenovou a distribuãní politiku.
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Obrázek 19: Marketingov˘ mix základní, pro sluÏby a na úrovni obce

sloÏitost

Marketingov˘ mix pro sluÏby

základní

na úrovni obce

Produkt: rozsah, kvalita,
úroveÀ, image, produkãní
fiada, doplÀkové sluÏby

Cena: úroveÀ, slevy,
efektivnost nákladÛ,

vnímání hodnoty sluÏeb
zákazníkem, diferenciace

Podpora prodeje:
reklama, osobní prodej,

propagace, publicita,
public relations

Místo: umístûní,
pfiístupnost, zpÛsob

distribuce, flexibiblita

Materiální prostfiedí:
atmosfera a prostfisdí: obec

jako celek – obecní úfiad

Partnerství: obyvatelé,
soukrom˘, neziskov˘

i vefiejn˘ sektor

Lidé: zamûstnanci:
vzdûlání, v˘ber, pfiínosy,

mezilidské vztahy –
zákazníci: chování

Procesy: postupy,
mechanizace, spolupráce

se zákazníky, usmûrÀování
zákazníkÛ, hierarchie



Produktem obce ãi regionu se rozumí v‰e, co je jimi nabízeno vlastním obyvatelÛm, ale také
náv‰tûvníkÛm, podnikÛm a potenciálním investorÛm, a co slouÏí k uspokojování potfieb tûchto
klientÛ. V ‰ir‰ím pojetí je produktem obec samotná, tvofiená jak materiálním prostfiedím, tak
i nemateriálními komponenty a subjekty, které na jejím území vyvíjejí svou ãinnost. V uÏ‰ím
smyslu pak jde o tu ãást individuálních i kolektivních potfieb, kterou soukrom˘ sektor není scho-
pen uspokojit sám a kterou dodává obecní úfiad v souladu se sv˘mi statutárními funkcemi. Pro-
duktová politika se pak zamûfiuje na rozvoj, diferenciaci a pfietváfiení mûsta ãi regionu jako
produktu.
Podstatou komunikaãní politiky je prosazování mûsta ãi regionu jako produktu na trhu a vÛãi
cílov˘m skupinám, budování image lokality, zlep‰ování vztahÛ mezi obãanem a úfiedníky sa-
mosprávy, posilování identifikace obãanÛ s mûstem a vytváfiení platforem pro jejich participaci
na lokálním rozvoji. Cílem této politiky je pak snaha fie‰it problémy t˘kající se poskytovan˘ch
sluÏeb produktÛ ve spolupráci se v‰emi aktéry rozvoje. Zatímco externí komunikaãní politika
se zamûfiuje na subjekty z vnûj‰ího prostfiedí obce, tedy potenciální investory, turisty, náv‰tûv-
níky ãi pfiípadné budoucí obyvatele, interní komunikaãní politika se projevuje budováním
vztahu a komunikace mezi místní samosprávou a soukrom˘m sektorem a mezi místní samos-
právou a vefiejností, stejnû jako snahou zv˘‰it identifikaci tûchto aktérÛ s dan˘m územím. Ko-
munikaãní politika by pfiitom mûla b˘t v souladu s politikou produktovou a nemûla by nabízet
produkty, které je‰tû neexistují.
V teritoriálním marketingu podobnû jako v jin˘ch pfiípadech sehrává cenová politika v˘znam-
nou roli. V pfiípadû existence místních daní lze sníÏením daní a poplatkÛ pfiilákat nové investory.
Specifikou roli sehrávají prÛmyslové zóny, které nabízejí rÛzné daÀové v˘hody a dal‰í pobídky
s cílem pfiimût investory lokalizovat se právû v nich. Dal‰ími pfiíklady nástrojÛ, s nimiÏ mÛÏe sa-
mospráva manipulovat, je napfiíklad poplatek za parkování, jízdné v mûstské hromadné dopravû,
sníÏení nájemného pro maloobchodníky v mûstsk˘ch centrech atd.
Prostfiednictvím distribuãní politiky a jejích kanálÛ se produkt dostává ke spotfiebiteli. V rámci
místních, resp. regionálních samospráv pfiitom rozli‰ujeme dva typy distribuãních kanálÛ, a to
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pfiím˘ a nepfiím˘. Pfiím˘m distribuãním kanálem distribuuje produkt k jeho uÏivatelÛm insti-
tuce samotná. V poslední dobû se objevují snahy o co nej‰ir‰í integraci poskytovan˘ch sluÏeb,
ãehoÏ lze dosáhnout napfiíklad pouÏíváním nejnovûj‰ích informaãních technologií a postupÛ.
Nepfiím˘m distribuãním kanálem je my‰leno zaji‰tûní produktu prostfiednictvím externí
organizace za pfiedpokladu niÏ‰ích nákladÛ, tedy outsourcing (blíÏe viz napfi. MACURA,
2005).

25.7 Vybrané aspekty vnûj‰ího kontextu teritoriálního
marketingu v âeské republice

Souãasn˘ nepfiízniv˘ stav územního marketingu v âeské republice je dán ‰ir‰ími institucionál-
ními vlivy na stranû jedné a principem „path-dependency“ - vycházejícím z novodobého soci-
álnû-ekonomického v˘voje zemû - na stranû druhé (blíÏe viz napfi. MALINOVSK¯
A SUCHÁâEK, 2006B).
Vedle objektivnû existujících skuteãností lze jako pomûrnû reprezentativní ukazatel vnûj‰ího
marketingového prostfiedí vnímat vliv sdûlovacích prostfiedkÛ na v˘voj v jednotliv˘ch ob-
cích a regionech. Jedná se totiÏ o marketingovû „ãist˘“ proces a kromû toho sdûlovací pro-
stfiedky nejen zobrazují, ale také spoluvytváfiejí svût, ve kterém Ïijeme. Neustále stoupá mnoÏství
informací, kter˘m je obyvatelstvo v kaÏdém okamÏiku vystaveno. Média zprostfiedkovávají in-
formace selektivnû, zobrazují tedy pouze dílãí v˘seã znaãnû komplexní reality. Obyvatelstvo je
tak nejen informováno; zároveÀ je usmûrÀováno jeho chování a vnímání reality. Mnozí lidé - aÈ
uÏ vûdomû ãi nevûdomû - dokonce pfiijímají médii vnucené názory ãi preference. Dûje se tak pro-
stfiednictvím akcentace (agenda setting) anebo ignorace (agenda cutting) urãit˘ch témat ze
strany médií, zpÛsobem interpretace jevÛ a událostí a také jejich vysvûtlováním (explanací)
a hodnocením.
Posláním sdûlovacích prostfiedkÛ by mûlo b˘t poskytovat objektivní, ovûfiené, vyváÏené a v‰e-
stranné informace o událostech v pfiíslu‰ném území. Nesmíme v‰ak zapomenout, Ïe jen málo-
kdo má ãas a energii "dobírat se pravdy" a snaÏit se dostat aÏ k základním zdrojÛm informací.
Takto se sniÏuje moÏnost kontroly, zda média naplÀují své poslání.
Není proto udivující, Ïe tradiãní aktéfii teritoriálního rozvoje jako vefiejnosprávní instituce ãi
podnikatelské subjekty jsou nuceni média respektovat. Sdûlovací prostfiedky jsou jedním z roz-
hodujících zdrojÛ informací pro v˘‰e uvedené aktéry. A naopak, tito aktéfii se obracejí na oby-
vatelstvo pfieváÏnû prostfiednictvím sdûlovacích prostfiedkÛ. Sdûlovací prostfiedky tak do jisté
míry pfiedstavují oboustrannû pÛsobící informaãní filtr mezi fiídícími (resp. vliv uplatÀujícími)
a fiízen˘mi (resp. ovlivÀovan˘mi) aktéry a prvky územního rozvoje. Tyto neustále sílící trendy
pouze znásobují vliv médií, která jiÏ zdaleka nejsou pouh˘m zprostfiedkovatelem informací. Na
reputaci regionÛ a obcí pfiitom mají vliv zejména mediální reference v celostátních sdûlovacích
prostfiedcích (bliÏ‰í informace a empirick˘ materiál viz MALINOVSK  ̄A SUCHÁâEK, 2006B,
SUCHÁâEK, 2006).
Zatímco pÛsobení sdûlovacích prostfiedkÛ ovlivÀuje marketingové prostfiedí obcí a regionÛ
v krátkodobé perspektivû, uãebnice - zejména na základních a stfiedních ‰kolách - pÛsobí
podobn˘m zpÛsobem v perspektivû dlouhodobé. Jejich prostfiednictvím si studenti utváfiejí zá-
kladní pfiedstavu o charakteru jednotliv˘ch území, která je pak ve více ãi ménû modifikované po-
dobû doprovází prakticky po cel˘ Ïivot (viz téÏ SUCHÁâEK, 2006).
·koly spolu s rodinami a sdûlovacími prostfiedky rozhodujícím zpÛsobem formují hod-
noty, postoje, stereotypy a zpÛsob chování jednotlivcÛ. Je zfiejmé, Ïe pokud lze tyto nefor-
mální instituce úãinnû a ve vût‰ím mûfiítku zmûnit, je tak záhodno uãinit jiÏ bûhem ‰kolních let
obyvatelstva. Neformální instituce totiÏ mají v dospûlém vûku tendenci k setrvaãnosti.
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25.8 Vnitfiní vlivy urãující marketingové aktivity obcí a regionÛ
âeské republiky

Vnitfiní milieu mûst a regionÛ je nutno chápat jako institucionálnû-správní prostfiedí fiízení mûst
a regionÛ. Nejde zde pouze o funkce úfiadu, ale také o v˘‰i rozpoãtu ãi kvalitu úfiedníkÛ. To v‰e
ovlivÀuje kvalitu, intenzitu, rozsah a zpÛsob v˘konu územního marketingu v obci. Územní mar-
keting obce tak lze na jedné stranû vnímat jako reakci, resp. zpûtnou vazbu na v˘‰e zmí-
nûné externí marketingové prostfiedí, na stranû druhé samotn˘ municipální marketing
napomáhá formování vnûj‰ího marketingového prostfiedí. MALINOVSK¯ A SUCHÁâEK
(2006B) realizovali v˘zkum t˘kající se právû empirie teritoriálního marketingu v âR, a to na
obecní úrovni. Vybrané v˘sledky tohoto v˘zkumu zde pfiiná‰íme ve zhu‰tûné podobû. Kom-
pletní v˘sledky tohoto v˘zkumu jsou k dispozici na http://www.dhv.cz/regstrat/vav/dvz3_regi-
omarketing.pdf. 
Zdroj informací o územním marketingu pro jednotlivé obce pfiedstavuje jejich vstupní kontakt
s touto disciplínou. I z tohoto dÛvodu v˘‰e zmínûn˘ v˘zkum nejprve identifikoval, jak se jed-
notlivé municipality k informacím o marketingu dostaly. Ukazuje se, Ïe nejãastûji jsou vyuÏí-
vány odborné publikace a ãasopisy. Také internet byl identifikován jako pomûrnû ãast˘ prvotní
zdroj informací. Lze pfiedpokládat, Ïe jeho v˘znam bude do budoucna nadále narÛstat. Naopak
stáÏe ãi náv‰tûvy v zahraniãí nejsou pfiíli‰ ãasto zdrojem informací o marketingu obce. Dále se
ukázal rozdíl mezi obcemi vût‰ími (nad 10 000 obyvatel) a men‰ími (pod 10 000 obyvatel).
Vût‰í municipality se ãastûji dostaly k informacím o územním marketingu prostfiednictvím stáÏí
a náv‰tûv v zahraniãí; podstatnû více také vyuÏívaly semináfie, odborné publikace a ãasopisy.
Z marketingov˘ch cílÛ obcí stojí za pov‰imnutí v˘znam pfiíchodu nov˘ch investorÛ a zmûna
image obce z pohledu cestovního ruchu. Ukazuje to na zjevnou nespokojenost obcí v tûchto ob-
lastech. NejniÏ‰í pozornost je naopak vûnována zavádûní konkurenãního prostfiedí do oblasti
vefiejn˘ch sluÏeb s cílem sníÏení nákladÛ. Také konkurence mezi municipalitami nemá dosud
nijak extrémní charakter a obce se jí vûnují relativnû ménû.
Z hlediska velikostního rozli‰ení obcí je velmi zajímav˘ rozdíl v chápání obãanÛ, turistÛ ãi pod-
nikatelÛ jako zákazníkÛ obce. Vût‰í mûsta takovému „zákaznickému“ vnímání pfiipisují vût‰í
v˘znam, neÏ jejich men‰í protûj‰ky. Men‰í obce se zase intenzivnûji snaÏí o nalézání nov˘ch in-
vestorÛ. Jak vût‰í, tak i men‰í obce pak shodnû nedoceÀují zvy‰ování identifikace soukromého
sektoru a obyvatel s obcí samotnou, coÏ mÛÏe mít do budoucna velmi nepfiíznivé následky pro
v˘voj tûchto obcí. Oba typy obcí by rozhodnû nemûly opomínat své interní cílové skupiny.
Pfii realizaci územního marketingu se nejvût‰í dÛraz klade na realizaci konkrétních projektÛ, coÏ
je bezpochyby spojeno se znechucením z ãast˘ch obecn˘ch proklamací bez jak˘chkoliv hma-
tateln˘ch v˘sledkÛ. Realizuje se také komunikace s obãany, podnikateli a dal‰ími cílov˘mi sku-
pinami obyvatel obce. Naopak obecnûj‰í koncepty (pojetí obce jako celku, resp. marketing jako
filozofie rozvoje obce) jsou spí‰e v úrovni plánÛ. Ukazuje to na jistou nesystematiãnost a spon-
tánnost pfii zavádûní marketingu na úrovni obce, které probíhá cestou pokusÛ a omylÛ.
Naopak zde absentuje ‰ir‰í kontextuální pohled, kter˘ by umoÏnil vyhnout se chybám spoje-
n˘m s uãením se marketingu. Svûdãí o tom i nepfiíli‰ ãastá snaha o porozumûní rozdíln˘m cílo-
v˘m skupinám, které pfiedstavují jednu z principiálních kategorií územního marketingu vÛbec.
Bez prvotního vymezení cílov˘ch skupin totiÏ nemÛÏe b˘t územní marketing vÛbec realizován.
Názory a pfiání vefiejnosti pfiedstavují v procesu územního marketingu úãinnou zpûtnou vazbu,
která by mûla korigovat probíhající marketingové aktivity a zvy‰ovat jejich úãinnost. Názory
a pfiání vefiejnosti jsou zkoumány rozdíln˘mi zpÛsoby (napfi. vefiejné diskuse, dotazníková ‰et-
fiení, konzultace s odborníky ãi zástupci rÛzn˘ch sociálních a profesních skupin). Jistû je potû-
‰itelné, Ïe se mezi zkouman˘mi obcemi nena‰la taková, kterou názory vefiejnosti vÛbec
nezajímají.
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Pro práci s vefiejností se stále je‰tû nejvíce vyuÏívá tradiãní tisk. Do popfiedí se v‰ak nezadrÏi-
telnû dostávají také internetové stránky obecních úfiadÛ, které umoÏÀují oboustrannou komuni-
kaci a také prÛbûÏnou aktualizaci informací. Lze se domnívat, Ïe aãkoliv noviny (aÈ jiÏ regionální
nebo místní) ãi v˘vûsní tabule nebudou v dohledné dobû zcela zru‰eny, internet se zfiejmû stane
nejv˘znamnûj‰ím komunikaãním prostfiedkem. V men‰ích obcích je stále patrná znaãná úloha
obecního rozhlasu. Naopak malá váha kulat˘ch stolÛ, diskusních fór ãi pfiedná‰ek na rÛzná té-
mata a opomíjená pomoc pfii fie‰ení konfliktÛ svûdãí o velmi neuspokojivé mífie pozornosti vû-
nované vefiejné, resp. obãanské participaci.
Nejãastûj‰ím cílem marketingov˘ch aktivit je uãinit obec atraktivnûj‰í pro obãany, turisty ãi za-
hraniãní investory. Opût se zde objevuje preference realizace konkrétních rozvojov˘ch projektÛ.
Podpora maloobchodníkÛ a zvy‰ování atraktivity stfiedu obce naopak leÏí na druhém pólu v˘-
znamové ‰kály. Pfiitom stfied obce je jakousi "v˘kladní skfiíní" a do jisté míry predeterminuje
názory vefiejnosti na danou municipalitu.
Z hlediska zamûfiení marketingov˘ch aktivit obcí na konkrétní cílové skupiny jsou nejvíce ak-
centováni obãané obcí, stejnû jako jejich rÛzné skupiny. Také náv‰tûvníkÛm a potenciálním ná-
v‰tûvníkÛm obcí se dostává znaãné pozornosti. Jednoznaãnû nejménû se obec soustfieìuje na
vlastní pracovníky, coÏ svûdãí o podcenûní interních trhÛ. Do budoucna je jistû záhodno orien-
tovat se více tímto smûrem, protoÏe kaÏdou organizaci vytváfiejí konkrétní jednotlivci. Navíc,
pokud nejsou spokojeni zamûstnanci na svém pracovi‰ti, jimi obsluhováni klienti budou také
stûÏí spokojeni. Tímto zpÛsobem dochází k nepfiímé podpofie technokratického a anonymitou
prostoupeného pfiístupu pfii kaÏdodenním chodu municipality. Je zjevné, Ïe impuls k rozvoji mu-
nicipality mÛÏe tûÏko pfiijít od jejích vlastních pracovníkÛ, jimÏ je vûnována nedostateãná po-
zornost. Tento negativní trend je patrn˘ zejména v men‰ích obcích (pod 10 000 obyvatel).
Mnoho napoví také anal˘za preferencí v oblasti pfiilákání konkrétních cílov˘ch skupin do obcí.
Jednoznaãnû zde pfievládají domácí investofii a turisté. Velmi rozdílné v˘sledky z tohoto hle-
diska dostáváme pfii porovnání rÛzn˘ch velikostních kategorií obcí. Zatímco men‰í obce dávají
pfiednost jakémukoliv novému obyvatelstvu, a to na úkor lidí s univerzitním vzdûláním, u vût-
‰ích obcí je situace pfiesnû obrácená. Preferováni jsou pfiedev‰ím noví potenciální obyvatelé
s vysoko‰kolsk˘m vzdûláním. Svûdãí to o vût‰í atraktivitû vût‰ích mûst a následné moÏnosti
vût‰ích mûst vybírat si obyvatelstvo selektivním zpÛsobem.
Jak je dále z v˘zkumu patrné, v rámci marketingu vztahÛ je nejvy‰‰í pozornost v na‰ich obcích
vûnována vztahÛm s vlastním obyvatelstvem a s investory. Na opaãném pólu pak zcela zfietelnû
stojí trh potenciálních pracovníkÛ. Ukazuje to na stále je‰tû ne zcela rozvinuté povûdomí o nut-
nosti dbát na kvalitu vlastních pracovníkÛ. Svou roli zde mÛÏe sehrát také v˘znam "známostí"
pfii získávání pracovních míst v jednotliv˘ch obcích.
Z hlediska dÛleÏitosti jednotliv˘ch skupin v rámci marketingu vztahÛ podle velikostních kate-
gorií obcí nám v˘sledky v zásadû potvrzují jiÏ prezentovaná zji‰tûní. Men‰í obce pod 10 000 oby-
vatel se vyznaãují intenzivním zájmem o místní obyvatelstvo. Problémy tûchto mal˘ch obcí
totiÏ nepodléhají anonymitû, a proto je nutno kaÏdodennû fie‰it problémy jejich obyvatel, coÏ vy-
Ïaduje vûcn˘, ale zároveÀ k jednotlivci pozornûj‰í pfiístup, spí‰e neÏ „velké“ politické recepty.
Obce vût‰í, ve kter˘ch Ïije nad 10 000 lidí, oproti tomu pfiikládají váhu pfiedev‰ím nalákání in-
vestorÛ. Také si více v‰ímají v˘znamn˘ch podnikatelÛ a novináfiÛ, kter˘ch v men‰ích obcích
tolik neÏije. Zde se jiÏ projevuje skuteãnost, Ïe se radnice nemohou zab˘vat pouze kaÏdoden-
ními starostmi obce, ale musí se snaÏit o vytváfiení dobré image vÛãi ‰ir‰í vefiejnosti. Orientace
interním smûrem, tedy k vlastnímu obyvatelstvu, typická pro malé obce, je zde nahrazena ori-
entací smûrem externím, coÏ souvisí také s podstatnû intenzivnûj‰í konkurencí na úrovni vût‰ích
mûst.
Anal˘za problémÛ se zavádûním a realizací marketingu u obcí nám ukazuje hlavní nedostatky
spojené s územním marketingem v na‰í zemi. Vedle zcela typick˘ch náfikÛ nad chybûjícími fi-
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nancemi se jedná pfiedev‰ím o rozdílné chápání marketingu obce rÛzn˘mi aktéry, coÏ pouze po-
tvrzuje jiÏ v˘‰e uvedené teze. Za pozornost stojí také malá schopnost aktérÛ vést konstruktivní
dialog a spolupracovat mezi sebou navzájem, coÏ je typick˘m symptomem postkomunistické
zemû.
Urãení úspû‰nosti zavádûní marketingu do oblasti správy a rozvoje jednotliv˘ch obcí nám po-
máhá identifikovat aktiva územním marketingem pfiinesená. I zde je vyzdvihována realizace
konkrétních rozvojov˘ch projektÛ. O prospû‰nosti zavádûní marketingov˘ch pfiístupÛ do fiízení
obcí svûdãí i vysoké ocenûní nov˘ch my‰lenek pro dal‰í rozvoj obce. Nelze opomenout ani vy-
tvofiení spolupráce mezi obecním úfiadem a volen˘mi zástupci obce, které není ani zdaleka tak
automatické, jak by se na první pohled mohlo jevit.
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26. Cost-benefit anal˘za
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Cost-benefit anal˘za zkoumá potenciální náklady (costs) a pfiínosy (benefits) projektu za úãe-
lem porovnání návratnosti daného projektu s jin˘m zámûrem. Cost-benefit anal˘za má tedy
komparativní (srovnávací) rozmûr a jako taková by mûla vÏdy zkoumat minimálnû dvû moÏné
varianty fie‰ení. Tato anal˘za je zaloÏena na sledu definovan˘ch procedur, které primárnû slouÏí
k vyãíslení (kvantifikaci) jednotliv˘ch aspektÛ realizace daného rozvojového zámûru. Je souãástí
plánování organizace a je zaloÏena pfiedev‰ím na ekonomické logice a na následujících schop-
nostech organizace:

• dom˘‰let ekonomické dÛsledky jednání;
• nabídnout pfiíjemcÛm produktÛ a sluÏeb jasnou a nezpochybnitelnou hodnotu (takové hod-

notû fiíkáme unique-value-proposition a bude vysvûtlena níÏe);
• vûdût, pro koho je dan˘ rozvojov˘ projekt urãen, komu bude slouÏit a koho v‰eho se bude

t˘kat;
• kalkulovat náklady a pfiínosy nové technologie, tyto náklady a pfiínosy vyãíslit, v pfiípadû

nehmotn˘ch pfiínosÛ potom takové benefity kapitalizovat;
• vymezit moÏná rizika realizace rozvojového projektu a navrhnout, jak je omezit.

Unique-value-proposition (nabídka jednoznaãné protihodnoty) je nûco, k ãemu nutnû musí
smûfiovat kaÏdá organizace, chce-li uspût. Znamená to, Ïe je nutno pfiíjemci produktu ãi sluÏby
(zákazník, klient, obãan v komunitû) poskytnout takovou protihodnotu, kterou je pfiíjemce scho-
pen jasnû rozli‰it v porovnání s ostatními poskytovateli obdobné sluÏby nebo produktu. Proti-
hodnota poskytovaná pfiíjemci v‰ak není v Ïádném vztahu k nákladÛm daného produktu
nebo sluÏby. Protihodnota je totiÏ vnitfiní pfiesvûdãení pfiíjemcÛ sluÏby, Ïe cena, kterou za-
platili, a úsilí, které vynaloÏili, odpovídají tomu, co je jim poskytováno. Protihodnota je vy-
jádfiena tím, jak daná sluÏba nebo produkt pomáhá sv˘m pfiíjemcÛm z hlediska vnímaného
materiálního blahobytu, úspory ãasu, zjednodu‰ení urãit˘ch ãinností, zlep‰ení kvality Ïivota ãi
ostatních nehmotn˘ch sloÏek Ïivota. Nabídka protihodnoty znamená, Ïe organizace dokáÏe pfií-
jemci sluÏby poskytnout takové logické argumenty, které ho pfiesvûdãí o pravdivosti a pfiíno-
sech zámûrÛ organizace.
Cost-benefit anal˘za je z praktického hlediska dokument popisující jednotlivé atributy rozvo-
jového zámûru ãi projektu a sestává z následujících ãástí:

1. Popis navrhovaného fie‰ení. Obsahuje struãn˘ a netechnick˘ popis toho, co se bude
v anal˘ze zkoumat. V úvodu se také ãasto struãnû zmiÀuje, jak se dospûlo k právû navr-
hované variantû, a vyjmenovávají se alternativy. Popis navrhovaného fie‰ení je zároveÀ
jak˘msi abstraktem z celé anal˘zy, v nûmÏ jsou shrnuty klíãové ukazatele, a vyjmeno-
vány hlavní náklady a benefity. V poslední vûtû této ãásti uÏ b˘vá obsaÏeno doporuãení,
k nûmuÏ anal˘za dospûla (anal˘za není detektivní román - ãtenáfi nemusí s "rozuzlením"
ãekat aÏ na konec). Z v˘‰e uvedeného je zfiejmé, Ïe aãkoliv se jedná o úvodní ãást doku-
mentu, je vhodné sepsat ji aÏ na závûr, poté, co je anal˘za provedena.
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2. Anal˘za souãasného stavu. Zde je popsáno souãasné fie‰ení a souãasn˘ stav. âasto se
v této ãásti uplatÀují rÛzné analytické nástroje, obvyklé i v jin˘ch ekonomick˘ch studiích
(napfi. SWOT anal˘za, coÏ je anal˘za siln˘ch a slab˘ch stránek, pfiíleÏitostí a hrozeb ply-
noucích ze souãasné situace). V̆ sledkem anal˘zy souãasné situace je pfiedev‰ím stanovení
a zdÛraznûní toho, v ãem souãasn˘ stav vyhovuje - nebo naopak nevyhovuje - stávajícím
potfiebám organizace nebo pfiíjemcÛ produktÛ ãi sluÏeb organizace.

3. Kvantifikace nákladÛ a pfiínosÛ. Peníze jsou nezbytnou souãástí jak˘chkoli ekonomic-
k˘ch úvah, a proto je velmi relevantní ptát se v samém poãátku, "kolik to v‰echno bude
stát". Pro dan˘ rozvojov˘ projekt je nutné realisticky odhadnout jeho investiãní, ale i pro-
vozní náklady. Lze vyuÏít projektovou dokumentaci, ale zároveÀ je vhodné provést srov-
nání s jin˘mi obdobn˘mi projekty, které jiÏ byly realizovány, aÈ uÏ samotnou organizací,
nebo jin˘mi subjekty. Pfii kvantifikaci vycházíme i z trÏní dynamiky cen a nákladová i v˘-
nosová ãást úvahy by vÏdy mûly zohledÀovat inflaci a zahrnovat rezervu (nákladová re-
zerva obvykle +5%, v˘nosová rezerva obvykle -5%). V˘nosy i náklady související
s projektem jsou plánovány s ohledem na Ïivotnost projektu.

4. Hotovostní tok v˘dajÛ a pfiíjmÛ (jinak téÏ tzv. cash-flow neboli tok hotovosti). Zatímco
napfi. náklad na pofiízení urãitého zafiízení vzniká v dobû jeho nákupu, v˘daj na jeho pofií-
zení mÛÏe vzniknout v jiném ãase. Pokud bylo zafiízení zaplaceno dopfiedu, v˘daj organi-
zaci vznikl dfiíve neÏ náklad. Pokud organizace obdrÏela napfi. dodavatelsk˘ úvûr a má
fakturu zaplatit aÏ za nûkolik mûsícÛ, v˘daj jí vznikne aÏ nûkolik mûsícÛ po nákupu. V pfií-
padû platby pfii nákupu, pfii pronájmu ãi leasingu vznikají v˘daje i náklady ve stejn˘ oka-
mÏik. Stejnû tak v˘nosy vznikají v okamÏiku, kdy zboÏí opustilo organizaci ãi byla
provedena sluÏba a pfiíjemce sluÏby ãi produktu uznal závazek zaplatit, pfiestoÏe organi-
zace mÛÏe zaznamenat pfiíjem v úplnû jiném ãasovém okamÏiku. Urãení pohybu v˘dajÛ
a pfiíjmÛ v dobû Ïivotnosti projektu je také dÛleÏitou souãástí cost benefit anal˘zy, neboÈ
podává dÛleÏitou informaci finanãnímu odboru organizace, kter˘ musí zajistit, aby mûla
organizace dostatek penûz na úãtu.

5. Nulová a investiãní varianta. Na základû známosti nákladÛ, pfiínosÛ, v˘dajÛ a pfiíjmÛ
jsou pomocí jednoduch˘ch metod finanãní matematiky kalkulovány ukazatele, které po-
máhají porovnávat dan˘ projekt s jin˘mi projekty. Je analyzován bod zvratu, stanovující
minimální vyprodukované mnoÏství, aby byl projekt Ïivotaschopn˘. Jsou spoãítány uka-
zatele jako napfi. pomûr cost/benefit, doba návratnosti, ãistá souãasná hodnota ãi vnitfiní v˘-
nosové procento.

6. Stanovení beneficientÛ. Zejména u projektÛ, které sv˘m v˘znamem pfiesahují hranice
fungování organizace, je nutno vymezit, na které subjekty bude mít projekt vliv. Tyto sub-
jekty mohou b˘t v pfiímém vztahu k organizaci (napfi. její vlastníci, investofii, manaÏefii, za-
mûstnanci, outsourcingové firmy, odborové organizace), v jejím bezprostfiedním pfiímém
okolí (napfi. orgány místní správy a samosprávy, dodavatelé, zákazníci, vûfiitelé, partnefii
ve sdruÏeních, zájmové spolky, obyvatelé oblasti, kde organizace pÛsobí) i v jejím okolí
nepfiímém (napfi. orgány státní správy, mezinárodní organizace, mezinárodní certifikaãní
úfiady).

7. Nefinanãní náklady a pfiínosy. Opût u projektÛ, které sv˘m v˘znamem pfiesahují hra-
nice organizace, je nezbytné postihnout, vymezit a pokud moÏno kvantifikovat ãi kapita-
lizovat újmy a benefity, které rozvojov˘ projekt zpÛsobí. Náklady a pfiínosy projektu jsou
obvykle tím hÛfie finanãnû vyjádfiitelné, ãím dlouhodobûji má pfiedmût rozvojového zámûru
pÛsobit a ãím ‰ífieji je vymezen okruh beneficientÛ. Nefinanãní benefity lze rovnûÏ zkou-
mat z hlediska doby jejich pÛsobení. Benefity, které se mohou objevit takfika okamÏitû, se
obvykle t˘kají zlep‰ení vnitfiního fungování organizace nebo zlep‰ené péãe o pfiíjemce
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sluÏeb ãi produktÛ organizace. Benefity pÛsobící spí‰e v budoucnosti jsou potom patrné
z hlediska schopnosti organizace pfiedvídat a adaptovat se na budoucí v˘voj.

8. Srovnání finanãních a nefinanãních ukazatelÛ. Obecnû lze fiíci, Ïe projekty, které ne-
stojí na solidním základû finanãních benefitÛ, jsou jen obtíÏnû realizovatelné i pfii vysoké
úrovni benefitÛ nefinanãních. Nefinanãní náklady a pfiínosy v‰ak mohou v˘znamnû ovliv-
nit realizovatelnost projektu. Finanãní krytí tudíÏ tvofií pro rozvojové zámûry podmínku
nutnou, nikoli v‰ak postaãující. Nefinanãní benefity mohou vyváÏit pfiípadnou drobnou
újmu ve finanãních charakteristikách projektu, napfi. jeho dlouhou dobu návratnosti.

9. Závûr. Závûreãné shrnutí nejdÛleÏitûj‰ích poznatkÛ vypl˘vajících z anal˘zy a logicky
podloÏené vyjádfiení, zda je navrhované fie‰ení vhodné ãi nevhodné k realizaci.

Cost-benefit anal˘za je provádûna na rÛzn˘ch úrovních a také v rÛzném stupni podrobnosti.
Obecnû lze fiíci, Ïe ãím je rozvojov˘ projekt nároãnûj‰í, nákladnûj‰í, radikálnûj‰í, technologicky
novûj‰í, specializovanûj‰í ãi jinak ménû obvykl˘, tím b˘vá cost-benefit anal˘za podrobnûj‰í
a tím spí‰e b˘vá provádûna ‰ir‰ími autorsk˘mi kolektivy ãi specializovan˘mi agenturami ãi po-
radci.
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27. Praktické uplatnûní municipálního marketingu a práce
s vefiejností v oblasti nakládání s odpady

Ing. Jan Nov˘
Vysoká ‰kola ekonomická Praha

Fakulta managementu JindfiichÛv Hradec
novyja@fm.vse.cz

Úãelem následujícího textu je uvést ãtenáfie do problematiky uplatÀování marketingu na úrovni
municipality pfii prosazování my‰lenky minimalizace odpadÛ v obci a naznaãit pfiípadná úskalí,
kter˘m budou muset aktéfii marketingov˘ch aktivit ãelit.

27.1 Cesty vedoucí k minimalizaci odpadÛ

Je-li cílem minimalizace odpadÛ produkovan˘ch domácnostmi, jsou k dispozici dvû cesty, kte-
r˘mi se budeme podrobnûji zab˘vat:

27.1.1 Eliminace, resp. sníÏení dopadÛ vyprodukovan˘ch odpadÛ na Ïivotní 
prostfiedí beze zmûny chování spotfiebitele.

Jedná se o takovou zmûnu chování v˘robce, která povede ke sníÏení dopadu existence odpadÛ
vznikl˘ch uÏitím jeho v˘robku (odpad z obalÛ a odpad vznikl˘ po spotfiebování, resp. doÏití v˘-
robku), pfiiãemÏ sníÏení zátûÏe mÛÏe b˘t dosaÏeno nûkolika zpÛsoby:

• redukce mnoÏství odpadÛ;
• redukce toxicity odpadÛ;
• redukce nákladÛ na separaci odpadÛ;
• redukce nákladÛ na likvidaci odpadÛ;
• umoÏnûní opûtovného vyuÏití odpadÛ;
• redukce nákladÛ na opûtovné vyuÏití odpadÛ.

Zmínûn˘ch efektÛ mÛÏe b˘t dosaÏeno zmûnou technologie nebo zmûnou pouÏitého materi-
álu. Pro zji‰tûní potenciálu moÏného sníÏení dopadu existence odpadÛ vznikl˘ch uÏitím v˘-
robku lze vyuÏít metodu hodnocení Ïivotního cyklu v˘robku (Life Cycle Assessment, LCA). 
V̆ hodou je, Ïe spotfiebitel v podstatû nemusí mûnit své zaÏité návyky a zvyklosti a sníÏení zá-
tûÏe tak mÛÏe b˘t dosaÏeno v relativnû velmi krátké dobû. Podmínkou úspûchu je, Ïe zmûna
nepovede ke zv˘‰ení ceny nebo sníÏení uÏitné hodnoty v˘robku. Je-li poÏadovaná zmûna pro
v˘robce ekonomicky v˘hodná, pfiistoupí k ní z vlastního popudu. V pfiípadû, Ïe Ïádoucí zmûna
je pro v˘robce ekonomicky nev˘hodná, trh zpravidla selhává a je nezbytná vnûj‰í intervence.
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K dispozici jsou tfii typy nástrojÛ (VOJÁâEK, 2005):
• ekonomické;
• regulaãní;
• spoleãenské.

Ekonomické nástroje mohou mít charakter podpÛrn˘ (subvence formou dotací, návratn˘ch
finanãních v˘pomocí, zv˘hodnûn˘ch pÛjãek apod.) nebo represivní (ekologické danû, poplatky,
pokuty). Regulaãní nástroje vymezují podmínky chování v˘robce (legislativa a normy) a jsou
právnû vymahatelné. Za nástroj smí‰en˘ lze povaÏovat napfi. obchodovatelné emisní poukázky.
Spoleãenské nástroje nejsou vymahatelné právnû, ale jsou vyjádfieny urãit˘m spoleãensk˘m
tlakem (etika podnikání, koncept spoleãensky odpovûdné firmy znám˘ pod názvem Corporate
Social Responsibility, CSR). Jejich akceptace pro v˘robce mÛÏe znamenat získání komparativní
v˘hody na trhu a v dlouhodobûj‰ím horizontu se tak mÛÏe stát ekonomicky v˘hodnou. Uplat-
Àování vnûj‰ích (vládních) intervencí do trÏního prostfiedí je v globalizovaném trhu problema-
tické, neboÈ mÛÏe vést k oslabení územních ekonomik. Lze proto oãekávat jen malou politickou
vÛli k provádûní takov˘ch intervencí.

27.1.2 Zmûna chování spotfiebitele vedoucí k eliminaci, resp. sníÏení dopadÛ
vyprodukovan˘ch odpadÛ na Ïivotní prostfiedí.

PoÏadovaná zmûna chování spotfiebitele se mÛÏe projevit následujícími zpÛsoby:
• uÏívání produktÛ vyroben˘ch z druhotn˘ch surovin;
• zv˘‰ení separace vyprodukovan˘ch odpadÛ;
• redukce mnoÏství vyprodukovan˘ch odpadÛ.

Opût platí pfiedpoklad, Ïe je-li poÏadovaná zmûna chování pro dan˘ subjekt (tentokrát pro spo-
tfiebitele) v˘hodná, pfiistoupí k ní z vlastního popudu. V pfiípadû, Ïe poÏadovanou zmûnu spo-
tfiebitel nevnímá jako v˘hodnou, slouÏí pro vyvolání zmûny spotfiebitelského chování jiÏ
zmiÀované typy nástrojÛ.
K ekonomick˘m nástrojÛm, které mÛÏe municipalita (v mezích zákona) pfii fie‰ení problému
minimalizace komunálních odpadÛ v souãasnosti vyuÏívat, patfií dary, dotace, granty, pÛjãky,
poplatky a pokuty. Regulaãní nástroje vymezující chování spotfiebitele-obãana jsou obecní vy-
hlá‰ky. Spoleãenské nástroje jsou v obci urãovány formálními a neformálními vztahy, kulturní
úrovní, zvyklostmi, úrovní vzdûlání, spoleãensk˘m klimatem i módními trendy. Patfií k nim ze-
jména osvûta a jednání názorov˘ch vÛdcÛ.

27.1.2.1 VyuÏití municipálního marketingu

Svûtovû uznávan˘ expert na management a marketing P. Kotler (KOTLER, 2003) definuje mar-
keting jako „sociální proces, pfii kterém jednotlivci a skupiny získávají to, co si pfiejí a co po-
tfiebují, prostfiednictvím tvorby, nabídky a smûny hodnotov˘ch produktÛ a sluÏeb s ostatními.“
Jiná definice pfiímo operuje s pojmem zisk (SMITH, 2005): „Marketing je proces fiízení, v nûmÏ
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se za úãelem zisku urãují, odhadují a uspokojují poÏadavky zákazníkÛ.“ Obû dvû definice jsou
v˘stiÏné pfii pouÏití v podnikové sféfie. Jak ukazuje následující schéma, proces takové smûny je
jednoduch˘ a vztahy jeho aktérÛ jsou pfiímoãaré.

Prospûch, kter˘ získává producent, má podobu zisku, zákazník získává prospûch v podobû uÏitné
hodnoty produktu. Úspû‰n˘ je takov˘ marketing, kdy ve vztahu nastává situace win–win, tj. oba
úãastníci smûny dosáhnou naplnûní sv˘ch oãekávání. Cílem marketingu není jen tvorba, na-
bídka a smûna produktÛ, ale i urãování, odhadování a dokonce i stimulování poptávky po nabí-
zeném produktu. Vizí marketingu je plné uspokojení zákazníka vycházející z poznání jeho
skryt˘ch motivÛ a pfiání.
Základní soubor nástrojÛ je vyjádfien tzv. marketingov˘m mixem. V pfiípadû, Ïe nabízen˘m
produktem je zboÏí, mívá marketingov˘ mix následující podobu:

Je-li nabízen˘m produktem sluÏba (je nehmotná, neskladovatelná a vnímání její kvality je zá-
vislé na tom, kdo ji poskytuje), hovofiíme o tzv. roz‰ífieném marketingovém mixu.
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Jak je to ale v na‰em pfiípadû? Na‰e zadání zní: „minimalizace odpadÛ v obci“. Jak zde popí-
‰eme proces smûny a kdo jsou úãastníci této smûny?

Kdo je nabízející, kdo je poptávající? Jaká jsou oãekávání jednotliv˘ch úãastníkÛ smûny? Co
je nabízen˘ produkt? Jakou roli zde hraje zisk?
Do procesu smûny vstupuje kromû individuálních zájmÛ úãastníkÛ smûny i zájem vefiejn˘. Na-
bízen˘m produktem v na‰em pfiípadû mÛÏe b˘t nejen zboÏí (odpad) ãi sluÏba (separace od-
padu), ale pfiedev‰ím idea (omezit produkci odpadu). Pak je úãelem dosaÏení takové zmûny
jednání spotfiebitele, pfiiãemÏ spotfiebitel nemusí pociÈovat pfiím˘ uÏitek vyvolan˘ poÏadovanou
(oãekávanou) zmûnou jeho jednání. Ov‰em ani ten, kdo marketing realizuje, nemusí b˘t pri-
márnû beneficientem.
Dal‰ím v˘znamn˘m faktorem, kter˘ odli‰uje municipální, resp. územní marketing od marke-
tingu firemního, je jedineãnost územních a spoleãensk˘ch podmínek v dané lokalitû. KaÏdou
obec lze povaÏovat za zcela svébytnou entitu, proto b˘vá doporuãováno doplnit marketingov˘
mix municipálního marketingu je‰tû o jeden nástroj – partnerství34. UplatÀování partnerského
principu mÛÏe usnadnit prosazování poÏadovan˘ch zmûn chování cílové skupiny, neboÈ vhodnû
zvolení partnefii mohou b˘t nejen dobr˘mi znalci místních podmínek, ale také mohou plnit roli
tzv. gatekeepers, tj. osob, které mohou „otevfiít cestu“ k cílové skupinû.
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Je-li úãelem zmûna chování spotfiebitele, která by vedla ke sníÏení dopadÛ jím vyprodukovan˘ch
odpadÛ na Ïivotní prostfiedí, je tfieba si uvûdomit, Ïe jiÏ zmiÀovaná v˘hodnost (jakoÏto základní
pfiedpoklad zmûny spotfiebitelova chování) je v pfiedstavitelném horizontu spotfiebiteli velmi
vzdálena - dan˘ pfiedpoklad je proto jen obtíÏnû splniteln˘. To je také dÛvod, proã se fiada dobfie
mínûn˘ch osvûtov˘ch akcí míjí sv˘m úãinkem. Proto bude nezbytné nabídnout spotfiebiteli za
zmûnu jeho chování takovou kompenzaci, aby ji shledal jako dostateãnû v˘hodnou. Za hlavní
v˘hody spotfiebitel zpravidla povaÏuje:

• úsporu nákladÛ (cena v˘robku ãi sluÏby…);
• vy‰‰í uÏitnou hodnotu;
• moÏnost identifikace se skupinou (napfi. módní trend);
• moÏnost odli‰ení se.

Jsme v‰ak opravdu schopni trvale poskytovat danou v˘hodu (kompenzaci), kterou jsme spotfie-
biteli nabídli? A jak je to s úãinností nabídnuté v˘hody (kompenzace) v ãase? Je známo, Ïe na-
bízené v˘hody jsou po ãase vnímány jako samozfiejmost a jejich úãinnost postupnû klesá.
Zmûnûné chování spotfiebitele se pak navrací do pÛvodního stavu, k pÛvodním zvyklostem. Pro
pochopení trvalosti poÏadované zmûny chování spotfiebitele je nutné vysvûtlit vazby mezi hod-
notami, postoji, mínûním a jednáním.

Hodnoty jsou urãité pfiedstavy jedince o tom, co je Ïádoucí, co je správné a co je ‰patné. Jsou
latentní (skryté), proto je lze pouze odhadovat, a to pfiedev‰ím z dlouhodobého pozorování pro-
jevovaného mínûní a jednání jednotlivce. Hodnoty se formují jiÏ v raném vûku, jsou hluboce za-
kofienûné a v podstatû nemûnné. Pfiedpokládá se, Ïe hodnoty si jednotlivec utváfií skuteãnû brzy,
v období tzv. imprintingu (vtiskávání), které zaãíná jiÏ v prenatálním vûku a trvá zhruba do vûku
tfií let.
Postoje jsou také latentní, jsou nauãené a relativnû stálé. Jejich obsahem je pozitivní nebo ne-
gativní hodnocení ovlivnûné poznáním a emocemi a dále techniky jednání t˘kající se sociálních
cílÛ. Postoje mají tudíÏ rÛznou intenzitu a skládají se ze tfií dimenzí:

• afektivní;
• kognitivní;
• konativní.
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Kognitivní dimenze se t˘ká znalostí, které má jedinec o pfiedmûtu postoje, dimenze afektivní
zahrnuje emoce a emocionální reakce vztaÏené k pfiedmûtu postoje a dimenze konativní (be-
haviorální) vyjadfiuje sklony k jednání (chování) vztaÏené k pfiedmûtu postoje. Zaujímané postoje
vycházejí z hodnotového Ïebfiíãku jedince, ale pfii jejich vyjadfiování hraje svou roli zvolená so-
ciální strategie, proto mínûní a jednání jedince nemusí b˘t v souladu se zaujat˘mi postoji. Pro-
ces utváfiení postoje má tfii základní funkce:

• hodnocení pfiedmûtu postoje;
• externalizace;
• sociální pfiizpÛsobení.

Hodnocení pfiedmûtu postoje usnadÀuje orientaci a následnou reakci: jakmile jedinec zaujme
urãit˘ postoj, pak pfii pfií‰tím setkání s dan˘m pfiedmûtem jiÏ nemusí znovu hledat zpÛsoby re-
akce. Externalizace vyjadfiuje proces, kter˘ vede pfii formování postoje ke spojování vnitfiních
stavÛ s vnûj‰ími událostmi. Sociální pfiizpÛsobení vychází ze zvolené sociální strategie.
Mínûní je zastáváno a verbálnû projevováno navenek, pfiiãemÏ mÛÏe, ale zdaleka také nemusí
vyjadfiovat zastávané postoje jedince. Jednání je vnûj‰ím projevem jedince. Uplatnûní postoje
v urãitém konkrétním jednání závisí na dané situaci. Existuje fiada situací, kdy jedincem zastá-
vané mínûní a reálné jednání je v rozporu s jeho skuteãn˘mi postoji (napfi. v dÛsledku pÛso-
bení tzv. spirály mlãení). Proto na základû projeveného mínûní a jednání nelze jednoznaãnû
usuzovat na osobní postoje a proto b˘vají v˘sledky prÛzkumÛ vefiejného mínûní velmi o‰idné.
Napfiíklad na stránkách www.denik.cz probûhla v ãervenci 2007 anketa, ve které na otázku „Bu-
dete chránit Ïivotní prostfiedí?“ odpovûdûlo 88% respondentÛ kladnû. Mluvãí MÎP âR Jakub
Ka‰par reagoval takto: „V̆ sledek ankety mne nepfiekvapil. Koresponduje s v˘zkumem EU, kde
se 91% âechÛ plnû pfiihlásilo k odpovûdnosti za klimatické zmûny a pfiipravenosti je fie‰it.“35

Jistû by bylo zajímavé se respondentÛ zeptat, jaké konkrétní kroky k ochranû Ïivotního prostfiedí
jiÏ podnikli.
Ideálem je tedy zmûna uznávan˘ch hodnot, která by vedla k poÏadované zmûnû chování, tj. sní-
Ïení produkce a separace vyprodukovan˘ch odpadÛ. Je v‰ak naplnûní tohoto ideálu reálné?
Následující zjednodu‰ené schéma ilustruje úmûrnost mezi velikostí úsilí vynaloÏeného na do-
saÏení zmûny, pravdûpodobností úspûchu a trvalostí dosaÏené zmûny chování.
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Z uvedeného je patrné, Ïe nejsnadnûj‰í je zmûna jednání (kolikrát jsme si jiÏ nûco koupili na zá-
kladû okamÏitého popudu?), ale taková zmûna mÛÏe b˘t jen krátkodobá (pfií‰tû uÏ si to nikdy ne-
koupíme). Projevované mínûní nemusí vyústit v poÏadované jednání ani nemusí b˘t v souladu
se zaujat˘m postojem. Je-li v‰ak poÏadovaná zmûna chování vnímaná jako zastávané mínûní
vefiejné, je mnohem snadnûj‰í dosáhnout i zmûny jednání (viz mechanismus sociálního pfiizpÛ-
sobení). Postoje jsou dlouhodobû konzistentní, dosaÏení jejich zmûny by vedlo k Ïádoucímu
chování, ale je velmi obtíÏné. Postoje vychází z uznávan˘ch hodnot. Chování (narozdíl od jed-
nání) je vnímáno jako relativnû dlouhodobû konzistentní a lze z nûj usuzovat na postoje a hod-
noty. Jednání a chování jsou aktivizovány motivem (motivem je napfi. jiÏ zmiÀovaná v˘hodnost).
Uznávané hodnoty mají v podstatû trval˘ charakter; dosaÏení zmûny hodnot a hodnotového
Ïebfiíãku v dostupném ãasovém horizontu není moÏné. 
Poznání dimenzí a funkcí postojÛ je pro nás uÏiteãné proto, abychom dokázali správnû volit
a kombinovat pokud moÏno co nejefektivnûj‰í postupy pfii prosazování zmûn. Zmûna postoje
b˘vá vyvolána nesouladem (disonancí) mezi jeho dimenzemi nebo funkcemi, pfiiãemÏ tyto roz-
pory mohou b˘t siln˘m zdrojem nepfiíjemn˘ch pocitÛ a vnitfiní úzkosti. To pfiirozenû vede k pod-
vûdomé obranû vÛãi dan˘m zmûnám. Tlak na zmûnu postoje proto musí b˘t vyvíjen pozvolnû
a nepfiímo, jinak vede spí‰e k utuÏení postojÛ stávajících.
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28. Efektivní komunikace

PhDr. Marie Hanu‰ová
âeská zemûdûlská univerzita v Praze

hanusova@ivp.czu.cz
Motto:
Není jednoduché zmûnit se, ale je to moÏné. 
A tím se my, lidé, mÛÏeme chlubit.

M. Skott Peck

28.1 Úvod

Umûní hovofiit jeden s druh˘m, fiíkat, co skuteãnû cítíme a myslíme, fiíkat to jasnû, naslouchat
tomu, co fiíká ten druh˘ a uji‰Èovat se vzájemnû, Ïe jsme sly‰eli správnû – to je komunikace.
Komunikujeme proto, abychom:

• sobû vûdûli víc;
• vûdûli víc o svûtû kolem nás;
• mohli sdílet tento svût s druh˘mi;
• mohli druhé ovlivÀovat a pfiesvûdãovat;
• se pobavili, hráli si, uvolnili se, nebo se prostû tû‰ili.

Nekomunikovat nelze.
Jakmile se dva lidé dostanou na dostfiel (nûkdy i dfiíve), nutnû spolu komunikují, a to i v pfiípadû
nekontaktu.
V následujícím textu jsou pfiedstaveny pouze nûkteré vybrané otázky související s komunikací.
Pokud budeme hovofiit o komunikaãních dovednostech, pak nedílnou souãástí jejich rozvoje je
nácvik - aÈ uÏ v situacích modelov˘ch, nebo reáln˘ch. Dovednost znamená, Ïe nûkdo nûco do-
vede, dokáÏe. K tomu nestaãí pouhá znalost informace: pokud chci dejme tomu úãinnû mûnit po-
stoje spoluobãanÛ, zastupitelÛ a dal‰ích lidí, musím zvládnout napfi. dovednost pfiesvûdãovat,
vãetnû nácviku techniky pfiesvûdãování.

28.2 Komunikace jako proces pfienosu informací

Existují ãtyfii zpÛsoby, kter˘mi jsme spojeni se svûtem. Jsme hodnoceni a klasifikováni podle
tûchto ãtyfi hledisek:

• co dûláme;
• co fiíkáme;
• jak to fiíkáme;
• jak vypadáme.

Z tohoto struãného v˘ãtu je zfiejmé, Ïe komunikace mezi lidmi je proces zcela zásadní a nanej-
v˘‰ dÛleÏit˘. Je v nûm zakódováno daleko více neÏ pouhé sdûlení obsahu a v˘znamu slov. Ko-
munikace je nástrojem porozumûní mezi lidmi.

270



28.2.1 SloÏky procesu komunikace 

Podívejme se na proces komunikace nejprve analyticky. Rozdûlme si jej na jednotlivé sloÏky
a zkoumejme, jak se která z nich podílí na efektivní komunikaci jako celku.

28.2.1.1 Sdûlující

Sdûlující je ten, kdo informaci pfiiná‰í, sdûluje.
ZpÛsoby sdûlování:

• slovy;
• mimoslovnû;
• ãiny.

Sdûlující má mít vÏdy na pamûti, koho má pfied sebou, a volit pfiimûfiené prostfiedky sdûlení -  tak,
aby mu bylo ze strany pfiíjemce porozumûno. Jen tak bude jejich vzájemná komunikace efektivní.
Základem profesionálního sdûlování je dovednost pfiizpÛsobit informaci pfiíjemci, kter˘ b˘vá
ve vût‰inû situací z hlediska informovanosti a zasvûcenosti do problému na jiné -  vût‰inou niÏ‰í
- úrovni neÏ sdûlující (mÛÏe se napfi. jednat o odborníka z jiné oblasti).

28.2.1.2 Pfiíjemce

Pfiíjemce je ten, kdo informaci dostává, komu je adresována. Aby byl schopen informaci pfii-
jmout, je tfieba nauãit se dovednosti - naslouchat.
Umûní naslouchat nespoãívá pouze v tom, Ïe sly‰íme slova - to, co ná‰ protûj‰ek fiíká. Naslou-
chání znamená téÏ „sly‰et“, co si partner v rozhovoru myslí, co cítí, co chce, kdo je.
Desatero rad, jak naslouchat:

1. Nemluvte. Kdo sám mluví, nesly‰í.
2. Uvolnûte svého partnera, ukaÏte mu, Ïe mÛÏe mluvit otevfienû a vytvofite nu k tomu po-

tfiebné klima.
3. UkaÏte, Ïe opravdu hodláte naslouchat. Projevte zájem, neãtûte, nedívejte se na obra-

zovku. Nasloucháme proto, aby do‰lo k pochopení.
4. ZabraÀte ru‰iv˘m momentÛm - minimalizujte ve‰keré vnûj‰í bariéry.
5. Nalaìte se na "vlnovou délku" svého partnera. Pokuste se pochopit jeho situaci, sami se

do ní pfienést.
6. Buìte trpûliví. Vûnujte partnerovi vá‰ ãas. Nepfieru‰ujte a nenaznaãujte, Ïe v pfií‰tím oka-

mÏiku se jiÏ zvedáte ze Ïidle.
7. Ovládejte se. KdyÏ se zlobíte, vykládáte si ‰patnû slova svého protûj‰ku.
8. Nedejte se vyprovokovat kritikou, v˘tkami a v˘hradami ke ztrátû rovnováhy. Nehádejte

se. I kdyÏ nad komunikaãním partnerem "vyhrajete hádku", z hlediska obchodního ãi
pracovního stejnû prohráváte.

9. Ptejte se. To ukáÏe va‰emu partnerovi zájem a povzbudí ho to. Rozhovor získá na váÏ-
nosti a hloubce.

10. A na závûr je‰tû jednou: nemluvte. Je to první a poslední pravidlo a zároveÀ pfiíkaz.
V‰echny ostatní rady jsou na jeho respektování závislé. Kdo mluví, nesly‰í.
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28.2.1.3 Informace - sdûlení

·patnû formulovaná informace mÛÏe b˘t:
• nedostateãná (u ãlovûka skoupého na slovo);
• nadbyteãná (u mnohomluvného ãlovûka);
• nejednoznaãná (u ãlovûka, kter˘ neví, co chce, není si jist).

Informace má b˘t formulována tak, aby pfiíjemce mûl moÏnost vytvofiit si ucelen˘ obraz o pro-
blému, sdûlované oblasti, a pfiitom nebyl zahlcován nadbyteãn˘mi a nepodstatn˘mi detaily. Dále
musí b˘t informace formulována naprosto jednoznaãnû, aby poskytovala jedin˘ moÏn˘ v˘klad.
Tím se vyvarujeme fiady moÏn˘ch nedorozumûní. Pokud bude mít pfiíjemce zájem na urãité in-
terpretaci a na‰e informace mu pro to poskytne prostor, nepochybnû jej velmi ochotnû vyuÏije.

28.2.1.4 Komunikaãní kanál

Komunikaãní kanál je cesta informace od sdûlujícího k pfiíjemci. V kaÏdém informaãním ka-
nále se informace ãásteãnû ztrácí a posouvá se její v˘znam.

âím je cesta sloÏitûj‰í (napfi. informace je pfiedávána ústnû pfies více zúãastnûn˘ch osob), tím jsou
ztráta a posun vût‰í. Z toho dÛvodu je tfieba maximálnû o‰etfiit v˘‰e uvedené sloÏky komuni-
kaãního procesu, aby spoleãná informace byla co nejvût‰í a umoÏnila pfiíjemci vytvofiení ne-
zkresleného obrazu sdûlované skuteãnosti. PrÛnik vyslané a pfiijaté informace je mírou
porozumûní mezi lidmi.

28.2.1.5 Zpûtná vazba

Zpûtnou vazbou je v tomto pfiípadû zpûtná informace o porozumûní ãi neporozumûní sdûlení.
Z tohoto hlediska mÛÏeme rozli‰it zpûtnou vazbu:

• spontánní;
• vyÏádanou.

Zpûtná vazba je nedoceniteln˘m zdrojem informací o prÛbûhu a dopadu komunikace. Dobfie
zvládnutá a dobfie poskytovaná zpûtná vazba je prevencí nedorozumûní mezi lidmi. Zabrání po-
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zdûj‰ím dotazÛm, které mohou sniÏovat na‰i autoritu na nûkter˘ch neÏádoucích místech. Zpût-
nou vazbu nedokáÏeme vÏdy dobfie pfiijímat, poskytovat a vyuÏívat. âasto se spoléháme na to,
Ïe informace byla pfiedána, tudíÏ i zachycena a zpracována. Tento m˘tus je zdrojem celé fiady
potencionálních omylÛ a nûkdy i konfliktÛ. Pokud se nauãíme pracovat se zpûtnou vazbou, zjed-
nodu‰íme si (nejen profesní) Ïivot.

28.2.1.6 Psychologick˘ úãinek informace

Jedná se o reakci pfiíjemce na obsah a formu sdûlené informace.
K profesionálnímu chování v sociálním prostfiedí patfií i dovednost sdûlovat zprávy s emotivním
obsahem -jak dobré, tak ty hor‰í. Tyto zprávy je vÏdy tfieba formulovat tak, aby nedo‰lo k nea-
dekvátní reakci pfiíjemce, aby nebyl zbaven moÏnosti zasáhnout do „svého osudu“, hledat fie‰ení
a aktivnû se na nûm podílet. Stejná zpráva vyslovená s vysokou mírou empatie bude vÏdy pfii-
jata lépe, neÏ strohé konstatování vûcí, které jsou pro pfiíjemce citlivé a zásadní.
Empatii nejlépe projevíme:

• vyjádfiením starosti o druhého;
• vyjádfiením zájmu o potfieby, problémy, my‰lenky a zku‰enosti druh˘ch;
• porozumûním druh˘m, jejich postojÛm, pocitÛm, emocím;
• nasloucháním;
• uklidnûním druh˘ch;
• napomáháním k sebevyjádfiení druh˘ch;
• pfiirozen˘m chováním;
• vytvofiením pfiíjemné atmosféry.

28.3 Bariéry komunikace

K profesionálnímu v˘konu v oblasti sdûlování patfií dovednost kontrolovat a zpracovat a v‰echny
sloÏky komunikaãního procesu tak, aby docházelo k co nejmen‰ím ztrátám a posunÛm pfiedá-
van˘ch informací. V bûÏn˘ch Ïivotních situacích se vût‰inou musíme pot˘kat s pfiekáÏkami,
které proces komunikace ztûÏují ãi blokují.
PfiestoÏe se snaÏíme, aby na cestû od sdûlujícího k pfiíjemci a zpût nebyly Ïádné pfiekáÏky, reálná
situace je vÏdy pfiiná‰í. MÛÏeme je rozli‰it na vnûj‰í a vnitfiní.
Vnûj‰í bariéry jsou takové, které i pfies ve‰kerou snahu o profesionální komunikaci klade okolí.
Jsou dílem prostfiedí, v nûmÏ komunikace probíhá. Mohou to b˘t pfiekáÏky dané jednak ne-
vhodností fyzikálních podmínek, jednak takové, na nûÏ naráÏíme v ostatních lidech – nechuÈ
komunikovat, neochota pfiizpÛsobit se, setrvávání ve „star˘ch kolejích“ a fiada dal‰ích.
Naproti tomu vnitfiní bariéry komunikace jsou takové, které si neseme sami v sobû. Jako pfií-
klady lze jmenovat obavu z neúspûchu, pfietíÏenost jin˘mi úkoly, osobní starosti ãi celkovû ne-
pfiíznivé psychické rozpoloÏení.
Obecnû platí, Ïe bariéry je nutné eliminovat nebo alespoÀ minimalizovat.

K tomu nám pomÛÏe, kdyÏ se budeme snaÏit:
• chtít vûci napravit;
• sami se nebát zmûny;
• vidût fie‰ení – nemít klapky na oãích;
• vybavit se trpûlivostí a nûkter˘mi komunikaãními technikami;
• nenechat se zaskoãit dílãím neúspûchem.
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28.4 Komunikaãní kontinuum

Otázky komunikace - a zejména komunikace v procesu práce s lidmi a jejich edukace - jsou
státe trvajícím aktuálním tématem. KaÏdá doba si kromû jin˘ch zmûn vyÏádá i zmûnu zpÛsobu
v˘mûny informací mezi lidmi. Nedot˘kám se v této chvíli masivního nástupu moderních ko-
munikaãních technologií, aãkoliv i ony jsou dÛvodem k zamy‰lení smûrem k psychologii me-
zilidské komunikace. Komunikaãní útvary, kter˘mi se budeme zab˘vat níÏe, se vyznaãují
specifick˘m pfiístupem komunikujících a specifick˘m vztahem, kter˘ na základû komunikace
vzniká.
Tak, jako se mûní zpÛsoby práce, fie‰ení konfliktÛ i struktura vztahÛ mezi lidmi obecnû (v kon-
krétní podobû napfi. struktura vztahÛ mezi nadfiízen˘m a podfiízen˘m a z toho plynoucí i zpÛsob
vedení lidí od autoritativních „tvrd˘ch“ metod k metodám nedirektivním, tzv. „ mûkk˘m“), tak
se zákonitû mûní i zpÛsoby komunikace. Sociální situace, do nichÏ se dostáváme, jsou velmi
pestré a je tfieba, abychom mûli k jejich efektivnímu zvládnutí adekvátní nástroje. Napfi. v práci
dobrovolníka v oblasti minimalizace odpadÛ nelze uÏívat komunikaãní útvar, kter˘ akcentuje na-
fiizování a pfiikazování. Ten je v tomto pfiípadû nevhodn˘ a kontraproduktivní. Zde je tfieba na-
uãit se komunikovat tak, abychom v jiÏ první fázi celého procesu zaãali mûnit postoj
komunikaãního partnera, protoÏe jen v tomto pfiípadû bude zaji‰tûn úãinek práce dobrovolníka,
kter˘ nemá moÏnost v˘sledky své ãinnosti trvale kontrolovat. K tomu mu slouÏí technika pfie-
svûdãování a posléze se mÛÏe dostat aÏ do polohy sdílení, kdy jiÏ nemusí stavût jeden názor
proti druhému, ale je moÏno spoleãnû postupovat stejn˘m smûrem. Cestu od nafiizování ke sdí-
lení a posléze aÏ k vybavení pravomocemi naznaãuje tzv. komunikaãní kontinuum.

Naznaãen˘ zpÛsob v˘voje ãi zmûny  zpÛsobu komunikace není niãím zcela nov˘m. Pokraãuje
v historií nastoleném trendu od autoritativních pfiístupÛ k pfiístupÛm demokratick˘m aÏ liberál-
ním. K postupÛm nejãastûji vyuÏívan˘m pro dosaÏení pohybu na v˘‰e uvedeném komunikaã-
ním kontinuu patfií napfiíklad vyuÏívání prvkÛ asertivity pfii jednání se spolupracovníky, obãany
ãi obecními zastupiteli.
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28.4.1 Nafiizování, pfiikazování (sdûlování)

Jedná se o komunikaãní útvar znám˘ snad kaÏdému. Jeho v˘hodou je rychlé sdûlení a vykonání
úkolu a snadná kontrola. Mnoh˘m lidem vyhovuje vzhledem k tomu, Ïe míra zodpovûdnosti za
v˘sledky rozhodovacích procesÛ leÏí mimo nû. Nev˘hodou je pasivní pfiístup k fie‰ení, nízká
míra motivace a kreativity.

28.4.2 Pfiesvûdãování

Pfiesvûdãování slouÏí k dosaÏení zmûny názoru protistrany, ke zmûnû jejích postojÛ. Narozdíl od
nafiizování zde záleÏí na tom, co si protistrana myslí. To vede k vy‰‰í mífie motivace a zaintere-
sovanosti na v˘sledku.
Správn˘ postup pfii pfiesvûdãování:

1. Seznámíme se s názorem/postojem protistrany.
2. Nalezneme pozitivní momenty na názoru/postoji protistrany.
3. Objasníme vlastní názor/postoj.
4. ZdÛvodníme svÛj názor/postoj.
5. Vyzdvihneme v˘hody pro protistranu (uvedeme konkrétní pfiíklady, jak to“funguje“

v praxi).
6. Diskuse, zpûtná vazba, otázky, nutnost zjistit, zda protistrana rozumí na‰emu názoru/po-

stoji.
7. Necháme protistranu hovofiit o v˘hodách a nev˘hodách nového rozhodnutí, zdÛrazÀujeme

v˘hody, pfiínos.
8. Nabídneme pomoc, spolupráci pfii realizaci nového rozhodnutí.
9. Pochválíme za rozhodnutí v pfiípadû úspûchu, v pfiípadû nerozhodnosti neukonãujeme ko-

munikaci, ale dát protistranû ãas na rozmy‰lenou, pfiíp. termín nového setkání.

Na tûchto doporuãeních, t˘kajících se pfiesvûdãování mÛÏe, b˘t pfiekvapiv˘ bod 2 – nalezení po-
zitivních momentÛ na postoji protistrany. Jedná se o psychologickou záleÏitost související s uspo-
kojováním základních lidsk˘ch potfieb (potfieba uznání, pfiijetí). Pokud chci nûkoho motivovat
ke zmûnû, nelze to udûlat tak, Ïe jednorázovû odsoudím v‰e, co dosud dûlal, a jak to dûlal. Je
tfieba b˘t k nûmu otevfien˘, empatick˘, pochopit jeho postoj v jeho vlastních podmínkách a sou-
vislostech a pak teprve zaãít diskusi smûfiující ke zmûnû. Pokud se v diskusi ukáÏe, Ïe nûkteré
aspekty postoje protistrany mohou b˘t z hlediska sledovaného cíle uÏiteãné („protistrana má
pravdu“), pak je na místû dojít ke konsensu a pfiijmout takové opatfiení ãi fie‰ení, které bude
z hlediska dosaÏení vytãeného cíle optimální. A nezapomenout ocenit pfiínos protistrany k fie‰ení
problému.
Nejãastûj‰í chyby pfii pfiesvûdãování:

• zaãínáme pfiesvûdãovat tlakem;
• prezentujeme ihned svÛj názor a v˘hody svého fie‰ení;
• neseznámíme se s postojem protistrany;
• nenalezneme pozitivní momenty na postoji protistrany.

Z psychologického hlediska to znamená, Ïe pfiesvûdãovanou osobu tlaãíme do defenzivy a dá-
váme najevo, Ïe nás její názor nezajímá - protistrana si tak mÛÏe pfiipadat podceÀovaná.
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28.4.3 Sdílení

Sdílení je zpÛsob komunikace, kdy obû komunikující strany jsou“vyladûny na stejnou tóninu“.
O fiadû vûcí se nemusí pfiesvûdãovat, jdou stejn˘m smûrem. Sdílení je optimálním prostorem
pro t˘movou práci. Míra motivace zúãastnûn˘ch je vysoká, není nutná tûsná a neustálá kontrola
plnûní úkolÛ.

28.4.4 Vybavení pravomocemi

Vybavení pravomocemi pfiedstavuje vysokou míru shody mezi komunikujícími. V takto nasta-
vené situaci se mÛÏe napfi. vedoucí spolehnout na to, Ïe jeho podfiízen˘ bude jednat zcela v sou-
ladu s cíli pracovi‰tû, aniÏ by k tomu byl vyz˘ván a následnû kontrolován. Analogií mÛÏe b˘t
napfi. pfiedání rodinné firmy potomkÛm.

28.5 Závûr

Zvládnutí tohoto textu ani zdaleka nedává jistotou, Ïe od této chvíle jiÏ budeme schopni dobfie,
efektivnû a profesionálnû komunikovat. Cesta k porozumûní mezi lidmi je dlouhá, dláÏdûná tr-
pûlivostí, taktem, pozorností, klidem, citliv˘m pfiístupem, laskavostí, dÛvûryhodností, poho-
dou… A my jsme teprve vykroãili.
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