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A N O T A C E  

Předmětem Bakalářské práce je problematika nakládání s odpady ve městě s počtem 
obyvatel nad 50 000. Zejména způsoby tříděného sběru a následné využití druhotných 
surovin, které se nacházejí v komunálním odpadu, příklady systémů svozu a sběru 
komunálních odpadů. Práce dále obsahuje statistické údaje o vyprodukovaném množství 
odpadů ve sledovaném městě. 

S využitím informací obsažených v Bakalářské práci, které byly získány převážně 
prostřednictvím informačních systémů, je vyhodnoceno plnění Plánu odpadového 
hospodářství města, s přihlédnutím k Plánu odpadového hospodářství kraje se zaměřením na 
tříděný sběr komunálních odpadů. 

Subject of my Bachelor´s work is problems of treatment of waste in cities with a 
population over 50 000 inhabitants. It especially includes ways of salvage of sorted waste and 
subsequent utility of secondary raw materials, which are situated in municipal waste and 
examples of systems of salvage and bringing together. The work also includes indicative data 
of quantity of produced and sorted waste in the city. 

With using information which are included in the bachelors work, which was obtained 
mostly with using information systems, is observed by Plan of waste economy of the city with 
taking scout of Plan of waste economy of region focusing on salvage of separated waste. 

 

K L Í ČO V Á  S L O V A  

Odpady, nakládání s odpady, Plán odpadového hospodářství, třídění odpadů 
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Ú V O D  

V dnešní době je kvalitní systém odpadového hospodářství jedním z významných 
ukazatelů vyspělosti daného státu a životní úrovně obyvatel. Kvalitativní růst životní úrovně 
je spojen s růstem spotřeby surovin, obalové techniky, předmětů osobní spotřeby a potravin. 
Prakticky všechno, co se vyrobí, se stává dříve nebo později odpadem. Z tohoto je patrné, že o 
problémy odpadového hospodářství se začaly jako první zajímat státy disponující silnou 
ekonomikou a s tou spojenou vysokou kvalitou životní úrovně obyvatel. Právě tyto státy měly 
vyšší produkci odpadů a právě tyto státy neměly jinou možnost, než zavádět systémy 
odpadového hospodářství, které by efektivně vyřešily problémy týkající se nakládání 
s odpadem. Ekonomika každého státu je spojena s jeho průmyslovým potenciálem. 
Průmyslová revoluce ve 20. století znamenala pro většinu států zlepšení ekonomické situace, 
zvýšení životní úrovně obyvatel a s tím spojenou zvýšenou produkci odpadů. Tato 
průmyslová revoluce také znamenala a stále znamená objevování nespočtu nových vynálezů, 
vyvíjení nových technologií a hlavně nových materiálů, které se odrazily na nových výrobcích 
a následně na odpadech s novým chemickým složením. V době, kdy se objevily nové druhy 
odpadů, byl nejrozšířenější způsob nakládání s odpady skládkování (zanedbatelné množství 
odpadu se od počátku 20. století zpracovávalo kompostováním a od 70. let 20. stol. se 
objevily první spalovny ve Velké Británii). Zvýšená produkce odpadů, spolu s neznalostí 
doby rozkladu a dopadu na životní prostředí právě u nových druhů odpadů, měla za následek 
rozšiřování stávajících a zakládání nových skládek. Výše popsaná situace se stala neúnosnou 
a nezbývalo než se aktivně zajímat o další možnosti nakládání s odpady, které by postupně 
nahradily nebo alespoň značně omezily stávající způsob - skládkování. Tato snaha vedla 
k vyvinutí nových způsobů nakládání s odpady, k prvním myšlenkám druhotného využití, 
k první snaze o vytvoření organizovaného a efektivně fungujícího odpadového hospodářství. 
To vše při stále se zvyšující produkci odpadů ze stále nových materiálů. Tyto aspekty 
ukázaly, že problémy objevující se kolem odpadů nelze zvládnout bez vědních oborů, které 
jsou zaměřeny na jednotlivé časti odpadového hospodářství, bez právních úprav, které 
vycházejí ze závěrů vědních oborů a v neposlední řadě, bez nejdůležitějšího článku řetězce, 
bez spotřebitelů. 

Jak je výše uvedeno, z každého produktu nebo výrobku se dříve či později stává odpad. 
Ať už z důvodu ukončení jeho životnosti nebo z důvodu, že už není déle potřebný. Takový 
výrobek se však podílí na produkci odpadu po celou dobu jeho životního cyklu. Ve většině 
případů přispívá výrobek do produkce odpadů již při své vlastní výrobě, a to odpady z 
materiálů či polotovarů (obalový odpad, zbytky při výrobě atd.) ze kterých je následně 
produkt vyroben. Před každou cestou musí být produkt řádně zabalen a tedy následně vybalen 
u odběratele, kde tímto vzniká další odpad, přičemž ve většině případů nezůstane produkt za 
svůj životní cyklus u prvního odběratele, je tedy zabalen a rozbalen vícekrát. Dále odpad 
vzniká při jakékoliv závadě na daném produktu a tudíž výměně nefunkční části. Na produkci 
odpadu se tedy podílí jak právnická tak fyzická osoba, průmyslový koncern i domácnost. 
Každá skupina jiným množstvím a rozdílným druhem odpadu. Pro každou skupinu musí tedy 
platit jiná pravidla a rozdílné zákony ohledně nakládání s odpadem. 
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1 .  P R O B L E M A T I K A  O D P A D Ů  

V dnešní době se některé druhy odpadů stávají poměrně lukrativním obchodním  
produktem. Ať už z pozice původců odpadů, kteří jsou povinni dodržovat právní předpisy 
ohledně nakládání s odpady a s tímto spojené výdaje. Nebo na druhé straně z pozice 
společností, jejichž zisky resp. ztráty jsou důsledkem obchodní činnosti, která je zaměřená 
přímo na nakládání s odpady. Otázka „Co je a co není odpad“ se tudíž za posledních 30 let 
stala klíčovou nejen v oblasti odpadového hospodářství, ale na všech stupních výrobního a 
spotřebního cyklu. 
 

1.1. Definice odpadu 

Současná právní úprava České republiky udává, že každá věc musí být zařazena do jedné 
ze dvou základních skupin, která dále určuje podřízenost držitele (vlastníka) věci příslušným 
právním předpisům. Jedná se o skupinu věcí nazývaných výrobky nebo skupinu věcí 
nazývaných odpady. 

Pojem odpad je definován v zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů, §3, odst. 1. „Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl 
nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k 
tomuto zákonu.“[6] 

Pojem výrobek je definován v několika právních předpisech, zejména v zákonu č. 
59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, ve znění pozdějších 
předpisů, §3, odst. 1. „Pro účely tohoto zákona je výrobkem jakákoliv movitá věc, která byla 
vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k 
uvedení na trh. Výrobkem jsou rovněž součásti i příslušenství věci movité i nemovité; za 
výrobek se považuje i elektřina. Za výrobek se nepovažují zemědělské a lesní přírodní 
produkty a zvěř, pokud neprošly prvotním zpracováním.“[6] 
 

1.2. Klasifikace odpadů 

Oficiální rozdělení odpadů je pouze na skupiny uvedené v Katalog odpadů, který byl 
zveřejněn v příloze č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. 
Odpady jsou v katalogu členěny podle šestimístného kódu. První dvojčíslí udává skupinu 
odpadů, druhé podskupinu a třetí druh odpadu. 

Odpad je velice různorodý a kritérií, podle kterých můžeme odpad dělit je mnoho. Za 
základní rozdělení (jako u všech doposud známých látek) se dá považovat rozdělení odpadů 
podle základních fyzikálních vlastností, tedy podle skupenství - tuhé, kapalné, plynné a 
směsné. Toto rozdělení však není z pohledu odpadového hospodářství dobré, neboť nám 
neřekne, jaké má odpad vlastnosti, bez jejichž znalostí nemůžeme určit rizikovost odpadu ve 
vztahu k životnímu prostředí a zdraví člověka a jak bude nezbytné s odpadem dále nakládat. 

Odpady můžeme dělit do skupin podle mnoha kritérií, například podle hospodářské 
činnosti, jejich rizikovosti na životní prostředí, složení, využitelnosti, způsobu odstraňování 
atd. Je zde uvedeno rozdělení podle nejdůležitějších kritérií: 

• Podle vztahu k jejich rizikovosti na životní prostředí [4]: 
- nebezpečné 
- ostatní 
Některé odpady mají chemické složení nebo vlastnosti, které z nich dělají potenciální 
nebezpečí pro člověka, pro životní prostředí nebo pro obojí. Tyto odpady se nazývají 
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nebezpečné. V jakém případě musí být odpad označen, jako nebezpečný je 
formulováno v §4, písm. a, zákona č. 185/2001 sb. o odpadech ve znění pozdějších 
předpisů. 

• Podle základních oborů hospodářské činnosti [4]: 
- výrobní (průmyslové, stavební, zemědělské, z těžby atd.) 
- spotřební (komunální atd.) 
Každý druh činnosti, ať už se jedná o spotřební nebo výrobní činnost, je doprovázen 
produkováním odpadů. Je proto logické dělit odpady do kategorií podle činností, 
které jsou si podobné nebo produkují podobný druh odpadu. Ten se následně 
zpracovává stejným nebo podobným způsobem.  

• Podle využitelnosti [4]: 
- využitelný 
- nevyužitelný 
Odpady vznikají z výrobků, které nejsou dále potřebné. Výrobek a následný odpad, 
který vznikl z tohoto výrobku, obsahují materiály se stejnými nebo podobnými 
vlastnostmi. Těmito materiály je možné nahradit primární surovinu ve výrobě 
nových produktů. Odpadům takovéhoto druhu a dalším, které lze využít ať už ve 
výrobních, rekultivačních, nebo termických procesech se říká využitelné. 

• Podle OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development - 
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, dále jen OECD)  [5]: 
- ze zemědělství a lesnictví 
- z dolování a těžby 
-  průmyslové 
-  z energetiky 
-  stavební a demoliční odpady 
-  odpady z čištění města 
-  komunální 
-  jiné 
OECD zavedla rozdělení do těchto skupin z důvodu potřeby srovnání a vyhodnocení 
vývoje odpadové hospodářství členských států. 
 

1.3. Možné způsoby nakládání s odpady 

Odkládání odpadů:  
Ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů ukládá 

obcím (původci odpadu) povinnost: 
- určit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad a nebezpečné 

složky komunálního odpadu 
-  zajistit systém tříděného sběru 

 Oproti tomu fyzickým osobám ukládá již zmíněný zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
následující povinnosti: 

- třídit a shromažďovat komunální odpad, podle pokynů obecně závazné vyhlášky 
dané obce 

- odkládat odpad pouze na místech k tomu určených  
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 Zde jsou uvedeny tři nejčastější místa, na která mohou fyzické osoby odpad odkládat : 

• Nádoby a kontejnery různých velikostí:  
Nádoby těchto typů se používají především k odkládání směsného komunálního 
odpadu a odpadu vytříděného. Barva nebo značení (popřípadě obojí zároveň) na 
nádobě určují, pro jaký druh odpadu (papír, plasty, sklo, směsný komunální odpad, 
BRO atd.) je nádoba určena. Podle hustoty obyvatel, vzdálenosti a předpokládané 
produkce jednotlivých druhů odpadu se určuje umístění, objem a počet nádob. 

• Sběrná místa:  
Jedná se o tkzv. sběrné dvory, prostory vyhrazené obcí. Druhy odpadů, které zde 
mohou obyvatelé odkládat, jsou dány uzpůsobením jednotlivých sběrných dvorů a 
opatřeními (většinou bezpečnostního charakteru), která ukládá zákon č. 185/5001 
Sb., o odpadech a další související předpisy. Většinou je možné zde odkládat 
například nebezpečný odpad, elektroodpad, autovraky, spalitelný odpad do spaloven, 
BRKO, pneumatiky, odpad ze staveb atd. 

• Vybrané provozovny: 
 Obchody nebo opravny, ve kterých je možno bezplatně odevzdat určitý druh 
odpadu. Většinou se jedná o odpad, který vznikne ze sortimentu dané provozovny. 
Takové provozovny mají povoleno manipulovat, uskladňovat a následně obchodovat 
se svým sortimentu a tedy také s odpady  jenž z daného sortimentu vznikají. Např. 
farmaceutický odpad můžeme odevzdat ve vybraných lékárnách, pneumatiky ve 
vybraných pneuservisech, oleje a maziva v autoopravnách atd. 

Způsoby odstraňování odpadů: 
Obecně se s odpady nakládá třemi nejrozšířenějšími způsoby: 

• Skládkování: 
 Nejčastěji je takto ukládán komunální směsný odpad. Skládkování je způsob, kterým 
se snažíme na dostatečně dlouhou dobu oddělit odpady od okolního prostředí a 
zachytit veškeré škodliviny, které při procesu skládkování mohou vznikat (skládkové 
plyny a průsakové vody). 

• Recyklace- materiálové využití:  
Recyklace nebo-li znovuvyužití materiálů obsažených v odpadech, je způsob, který 
opětovným využitím odpadů šetří přírodní zdroje a současně omezuje zatěžování 
prostředí škodlivinami. Je tedy zřejmé, že ze tří uváděných způsobů nakládání 
s odpady je právě tento způsob nejvíce preferovaný.  

• Spalování- energetické využití:  
Spalování je z chemického hlediska termooxidační proces, při kterém se biogenní 
prvky (C, S, N) oxidují za uvolnění tepla (exotermická reakce). Energetické využití 
odpadů tedy představuje využití jejich energetického potenciálu. 

Každá země má na výběr, který z výše uvedených způsobů nakládání s odpady bude 
preferovat. Obecný směr, kterým by se mněl způsob nakládání s odpady ubírat není 
jednoznačný. Oproti tomu je doporučen směr, kterým by se způsob nakládání s odpady ubírat 
neměl- skládkování. Ovšem ani v tomto názoru nejsou vědci, znalá veřejnost ani jednotlivé 
státy jednotní, viz tab. 1, která ukazuje, jaký způsob odstraňování odpadů převažuje 
v některých zemích EU.  
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Různorodost názorů na konečné řešení v otázce odstraňování odpadů je patrná také 
z rozhovoru, který pro časopis Odpady poskytl pan Pavel Iványi, předseda představenstva 
společnosti van Gansewinkel (Nizozemská firma, která patří mezi nejstarší společnosti 
v Evropě, které se zabývají odpadovým hospodářstvím). Na otázku: „Jak vidíte budoucnost 
odpadového hospodářství obecně“, odpověděl pan Pavel Iványi mimo jiné: „Zdroje na Zemi 
jsou omezené a spalováním (i s využitím energie) se zdroje obsažené v odpadu ukončí úplně, 
což si z dlouhodobého hlediska nemůžeme dovolit. Naopak skládkování umožňuje budoucí 
využití materiálů, který je na nich uložen“. [8] 

Ani v České republice ještě není určen směr, jakým se bude nakládání s odpady ubírat. 
Tato nerozhodnost a s tou související nedostatečná opora v legislativě v otázce konečného 
řešení nakládání s odpady zapříčiňuje, podle názoru výše zmíněného pana Pavla Iványi,  
váhání případných investorů od výstavby zařízení na zpracování odpadů a tudíž zdržuje vývoj 
odpadového hospodářství ČR. [8] 
 

 
 

Země Materiálové 
využití [%] 

Skládkování 
[%] 

Spalování 
[%] 

Produkce odpadu 
na obyv. [kg] 

Holandsko 65 3 32 624 
Rakousko 59 31 10 627 
Německo 58 20 22 600 
Dánsko 41 5 54 696 
Švédsko 41 14 45 464 
Velká Británie 18 74 8 600 
Řecko 8 92 0 433 
Portugalsko 3 75 22 434 

Tab. 1: Přehled způsobů nakládání s odpady ve vybraných členských zemí EU. [9] 

 

 

  



 

2 .  L e g i s l a t i v a  

Legislativní předpisy platné na úseku odpadového hospodá
v kompetenci převážně ministerstvo životního prost
jako všeobecně platná právní úprava v
hierarchie platnosti členěny v 

- zákony 
- prováděcí předpisy (na

zákona 

 
2.1. Vývoj legislativy

Právní úprava pro oblast
Prvním právním předpisem, který dával jakýsi 
zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech. Pozd
nedostatky. Tyto nedostatky, 
EU (z důvodu podání žádosti Č
č. 125/1997 Sb., o odpadech a jeho provád
1991. Pozdější analýza vzájemného souladu tohoto zákona s
rozdíly a nepřesnosti, které bylo nutné p
nepřesnosti a na základě nových požadavk
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve zn
dalších sedmi let průběžně novelizován v
hospodářství ČR a v závislosti na m

 

2.2. Vybrané platné právní p

V současné době jsou mezi platnými 
specifikace ustanovení obou zákon
nařízením vlády nebo vyhláškou. 

Pro oblast nakládání s odpady 

Zákony: 
185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o zm
477/2001 Sb., Zákon o obalech a o zm

Nařízení vlády: 
111/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví výše zá
zálohovaných obalů 
184/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se zrušuje na
stanoví seznam výrobků a obal
podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použit
obalů 
197/2003 Sb., Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodá
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platné na úseku odpadového hospodářství České republiky
 ministerstvo životního prostředí. Tyto legislativní p

 platná právní úprava v jiných oblastech, jsou z hlediska závažnosti a 
 podstatě do 2 skupin: 

(nařízení vlády, vyhlášky), které blíže specifikují ustanovení 

Vývoj legislativy na úseku nakládání s odpady v

pro oblast odpadového hospodářství byla vytvořena až po roce 1
edpisem, který dával jakýsi řád problematice nakládání s

. 238/1991 Sb., o odpadech. Později se ukázalo, že tento zákon vykazoval 
 spolu s nutností harmonizovat právní předpisy 

vodu podání žádosti ČR o členství v EU v ledu 1996), znamenaly schválení zákona 
. 125/1997 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů, který nahrazoval zákon z

jší analýza vzájemného souladu tohoto zákona s předpisy EU 
, které bylo nutné před vstupem do EU upravit. Na základ

 nových požadavků EU byl v roce 2001 schválen dodnes platný 
. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších přepisů. Tento zákon byl v

ě novelizován v závislosti na měnící se situaci v odpadovém 
závislosti na měnících se právních předpisech EU. 

Vybrané platné právní předpisy [6]  

jsou mezi platnými legislativními přepisy 2 zákony. 
ustanovení obou zákonů jsou stanoveny prováděcími předpisy vydávanými 

ízením vlády nebo vyhláškou.  
odpady jsou to následující legislativní předpisy:

Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákon
Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

ízení vlády, kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných

ízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 31/1999 Sb., kterým se 
stanoví seznam výrobků a obalů, na něž se vztahuje povinnost zp
podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použit

ízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky
 

 

eské republiky má 
Tyto legislativní předpisy, stejně 

hlediska závažnosti a 

ízení vlády, vyhlášky), které blíže specifikují ustanovení 

v ČR 

řena až po roce 1989. 
ád problematice nakládání s odpady, byl 

ji se ukázalo, že tento zákon vykazoval určité 
ředpisy ČR s předpisy 

znamenaly schválení zákona 
, který nahrazoval zákon z roku 

edpisy EU ukázala některé 
ed vstupem do EU upravit. Na základě zjištěných 

roce 2001 schválen dodnes platný 
ákon byl v průběhu 

nící se situaci v odpadovém 

2 zákony. Podrobnější 
ředpisy vydávanými 

 

kterých dalších zákonů (úplné znění)  
 (zákon o obalech) 

lohy pro vybrané druhy vratných 

. 31/1999 Sb., kterým se 
ž se vztahuje povinnost zpětného odběru, a 

podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých výrobků a 

eské republiky 
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Vyhlášky: 
99/1992 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o zřizování, provozu, zajištění a 
likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech 
376/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví 
ohodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů) 
383/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s 
odpady 
237/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech způsobu 
provedení zpětného odběru některých výrobků 
41/2005 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
294/2005 Sb., Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
352/2005 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a 
o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s 
elektrozařízeními a elektroodpady)   

Seznam prováděcích přepisů, který je zde uveden není úplný. Jsou zde uvedeny 
prováděcí předpisy, které mají určitou spojitost s řešeným tématem. Kompletní přehled platné 
legislativy tykající se odpadového hospodářství se nachází na stránkách MŽP: www.env.cz  
 

2.3. Práva a povinnosti obcí v oblasti legislativy [6] 

Práva a povinnosti obcí v oblasti odpadového hospodářství specifikuje z převážné části 
ustanovení §16 a §17 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. 

Vybrané části týkající se práv a povinností obcí v oblasti odpadového hospodářství: 

§16- Povinnosti původců odpadů:  
- odpady zařazovat podle druhů a kategorií  
- zajistit přednostní využití odpadů,  
-  odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech a 

prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k 
jejich převzetí  

- ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných 
vlastností  

- shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. Pokud 
vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo 
oddělené shromažďování nutné, může od něj původce se souhlasem místně 
příslušného orgánu státní správy upustit (před novelou č. 188/2004 Sb. řešil tento 
souhlas krajský úřad) 

- zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 
-  vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat 

odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu stanovené údaje včetně evidencí a 
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ohlašování PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci. Tuto evidenci 
archivovat po dobu nejméně 5 let 

-  umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání 
předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s 
nakládáním s odpady 

-  zpracovat plán odpadového hospodářství a zajišťovat jeho plnění, splňují-li 
podmínky pro jeho zpracování 

-  vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v 
souladu se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství 

-  ustanovit odpadového hospodáře, splňují-li podmínky pro jeho ustanovení 
-  platit poplatky za ukládání odpadů na skládky 
-  nakládat s nebezpečnými odpady pouze na základě souhlasu věcně a místně 

příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích 
- s nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu. Původce 

odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, 
pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení do 
vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí 

- na každou oprávněnou osobu, která převezme do svého vlastnictví odpady od 
původce, přecházejí výše uvedené povinnosti původce, s výjimkou povinností 
uvedených pod písmeny i a j  

§17- Povinnosti a oprávnění obce a fyzických osob při nakládání s komunálním 
odpadem:   

- Na obce se rovněž vztahují povinnosti původců podle. zákona č. 185/2001 Sb,. o 
odpadech §16 

- Obec může ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou obce 
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému 
nakládání se stavebním odpadem.  

- Obec může vybírat úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob na základě smlouvy. Smlouva 
musí být uzavřena písemně a musí obsahovat výši úhrady. Vybírá-li obec tuto 
úhradu, nemůže stanovit poplatek za komunální odpad podle § 17a zákona č. 
185/2001 Sb,. o odpadech ani místní poplatek za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle 
zvláštního zákona (§ 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích).  

- Obec je povinna v souladu se stavebním zákonem určit místa, kam mohou fyzické 
osoby odkládat komunální odpad, který produkují, a zajistit místa, kam mohou 
fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu (např. zbytky barev 
a spotřební chemie, zářivky, rozpouštědla). Povinnost zajištění míst k odkládání 
nebezpečných složek komunálního odpadu obec splní určením místa k soustřeďování 
nebezpečných složek komunálního odpadu ve stanovených termínech, minimálně 
však dvakrát ročně, a dále zajištěním odvozu oprávněnou osobou. 

§17a- Poplatek za komunální odpad:  
- Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit (§ 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 

Sb,. o odpadech) a vybírat poplatek za komunální odpad vznikající na jejím území. 
Poplatek nelze stanovit současně s místním poplatkem za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. 
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- Správu poplatku vykonává obec, která ho ve svém územním obvodu zavedla. 
- Maximální výše poplatku se stanoví podle předpokládaných oprávněných nákladů 

obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na 
jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů 
připadajících na jednotlivé nemovitosti nebo podle počtu uživatelů bytů a s ohledem 
na úroveň třídění tohoto odpadu. V poplatku mohou být promítnuty i náklady 
spojené s pronájmem nádob určených k odkládání odpadu. Poplatek je příjmem obce. 
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3 .  O d p a d o v é  h o s p o d ář s t v í  ČR  

Od začátku doby platnosti prvního zákona o odpadech v roce 1991 do dnešní doby bylo 
zavedeno bezpočet opatření v právním, výrobním a spotřebním sektoru, které vedly k 
viditelnému zlepšování situace v oblasti odpadového hospodářství na území ČR. Díky těmto 
opatřením se odpadové hospodářství stalo za posledních 17 let dynamicky rozvíjejícím se 
oborem, který ovlivňuje všechny oblasti jak výrobního, tak spotřebního sektoru.  

Odpadové hospodářství se vyvinulo v samostatný studijní a výzkumný obor. Díky 
širokému spektru problémů z oblastí využití, zneškodnění a prevence odpadů, nabízí 
odpadové hospodářství uplatnění pro řadu odborníků a výzkumných pracovníků.  

V dnešní době jsou hlavní priority odpadového hospodářství zaměřené na předcházení a 
omezování vzniku odpadů, snižování jejich nebezpečnosti pro životní prostředí a nakládání s 
nimi dle platné legislativy. 
 

3.1. Programy odpadového hospodářství 

Rapidně se zvyšující množství odpadů, jeho dopad na životní prostředí, stále se 
zpřísňující normy a povinnost splnění požadavků EU vedly k nutnosti vytvoření strategického 
plánu pro nakládání s odpady- programu odpadového hospodářství (dále jen POH).  

První opatření ve smyslu sestavení plánu odpadového hospodářství bylo zavedeno v roce 
1991, kdy nabyl účinnosti první zákon o odpadech, který ukládal povinnost pro původce 
odpadů zpracovat program odpadového hospodářství. Tato povinnost se vztahovala na některé 
podnikatelské subjekty a obce (podle limitu produkce odpadů), okresy a stát. Získaná data 
měla být v roce 1995 použita při návrhu POH ČR, ale plánovací proces se v požadovaném 
rozsahu nepodařilo dokončit a POH ČR zpracován nebyl. [7] 

V roce 1998 vešel v platnost druhý zákon o odpadech, který udával povinnost zpracovat 
Koncepci odpadového hospodářství ČR (dále jen KOH). KOH byla zpracována v roce 1999 a 
následně v roce 2000 byly zahájeny práce na krajských koncepcích odpadového hospodářství. 
[7] 

Podle ustanovení v pořadí již třetího zákona o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb,. o 
odpadech) byly v roce 2001 zahájeny práce na návrhu POH ČR. V roce 2002 byl návrh 
nařízení vlády o POH ČR předložen ke schválení.a v následujícím roce vydala vláda nařízení 
o POH ČR. V roce 2004 a 2005 byly vypracovány krajské plány odpadového hospodářství a 
programy odpadového hospodářství původců odpadu. [7] 

Hlavním účelem plánu odpadového hospodářství je napomoci vytvoření funkčního 
systému nakládání s odpady zaměřeného na předcházení jejich vzniku, omezování množství a 
nebezpečnosti vznikajících odpadů a na maximální využívání vznikajících odpadů. 

Zpracovatelé POH [6]: 
Plán odpadového hospodářství se zpracovává na třech úrovních: 

- POH ČR zpracovává ministerstvo životního prostředí 
- POH kraje zpracovává krajský úřad v samostatné působnosti 
- POH původce odpadu zpracovávají původci odpadů.  

Povinnost zpracovat POH je vázána na objem vyprodukovaných odpadů. Vyprodukuje-li 
původce odpadů ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t 
ostatního odpadu, je povinen vypracovat POH a to do 1 roku od vyhlášení závazné části 
řešení plánu odpadového hospodářství kraje. 
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Struktura POH [6]:  

POH obsahuje dvě základní části- závaznou a směrnou část. POH ČR obsahuje navíc 
vyhodnocení stavu odpadového hospodářství ČR. Závazná část POH ČR je podkladem 
pro vypracování POH kraje a stejně tak závazná část POH Kraje je podkladem pro 
vypracování POH původce odpadů. 

• Závazná část: 
Pokyny pro zpracování této části byly vydány v příloze k nařízením vlády č. 
197/2003 Sb.,  o Plánu odpadového hospodářství České republiky. Řeší v obecné 
rovině předcházení vzniku odpadů, využívání odpadů a bezpečné odstraňování 
odpadů, dále stanoví specifické zásady, cíle a opatření k omezování množství odpadů 
a jejich nebezpečných vlastností. 

• Směrná část: 
Uvádí přehled nástrojů pro splnění stanovených cílů, systém řízení změn v 
odpadovém hospodářství, zdůvodnění navržených opatření, přehled indikátorů ke 
sledování změn v odpadovém hospodářství, návrh na rozpracování POH ČR, včetně 
přehledu připravovaných směrnic EU z oblasti odpadového hospodářství, které 
budou pro ČR v pozici členského státu EU závazné. 

Oblasti odpadového hospodářství, které řeší POH jsou následující [6]: 
- předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností 
- nakládání s vybranými odpady podle části čtvrté tohoto zákona 
-  nakládání s dalšími odpady, zejména nebezpečnými 
-  nakládání s odpady z obalů 
-  využívání odpadů 
-  snižování podílu odpadů ukládaných na skládky a podílu biologicky rozložitelné 

složky v nich obsažené 
-  vytváření integrovaného systému nakládání s odpady 

Výstupy [6]: 
POH ČR obsahuje 32 cílů, z nichž 3 jsou charakterizovány jako základní strategické cíle, 

dalších 18 cílů je označeno jako cíle hlavní a 11 cílů jako dílčí. Základní strategické cíle:  

- snižování produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu 
- minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání 

s odpady 
- maximální využívání odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů  

Nástroje využívané pro prosazování cílů POH jsou normativní, ekonomické, informační a 
dobrovolné.  

Vyhodnocení POH ČR provádí ministerstvo životního prostředí každoročně do                
31. prosince následujícího roku. Vyhodnocení POH kraje musí být zasláno na ministerstvo 
životního prostředí nejpozději do 15. listopadu následujícího roku. 

 POH se zpracovává na dobu deseti let, s výjimkou POH původce odpadů, který se 
zpracovává na dobu nejméně pěti let, přičemž musí být změněny při každé novelizaci zákona 

související s obsahem v POH. 
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3.2. Informa ční systém odpadového hospodářství 

Z důvodu potřeby sledování, zpracování, bilancování a vyhodnocování dat z oblasti 
odpadového hospodářství byl zaveden Informační systém o odpadovém hospodářství (dále jen 
ISOH), který obsahuje databáze s informacemi o produkci a nakládání s odpady v ČR od roku 
1994 a od roku 1997 obsahuje rovněž informace o provozovaných zařízeních na úpravu a 
využívání nebezpečných odpadů a zneškodňování odpadů. 

ISOH vznikl v roce 1994, přičemž tehdejší název byl pouze ISO (Informační systém o 
odpadech). V roce 2001 bylo ISO přejmenováno na ISOH. K tomuto kroku bylo přistoupeno 
z důvodu, že ISO je mezinárodní zkratka pro normy ISO. Hovoří-li se tedy o ISOH, do roku 
2001 se touto zkratkou rozumí ISO.  

Od svého založení byl ISOH spravován ČEU (Český ekologický ústav) až do roku 2002, 
kdy byl v rámci resortu převeden pod správu VÚV-CeHO (Výzkumný ústav 
vodohospodářský - Centrum pro hospodaření s odpady), které spravuje ISOH doposud. 

V letech 1994-1997 obsahoval ISOH pouze jednu databázi a informace o odpadech se 
řadily na základě katalogu odpadů- viz opatření FVŽP (Federální výbor pro životní prostředí) 
částka 69/1991 Sb. Údaje jsou však zatíženy chybou způsobenou nedostatky v legislativní 
podpoře, kdy podle zákona bylo poskytování informací od původců a firem nakládajících 
s odpady dobrovolné. [13] 

V roce 1997 vstoupil v platnost nový katalog odpadů vyhlášení ve Sbírce zákonů jako 
vyhláška č. 337/1997 Sb. Rozdílnost kódů a změna zařazení některých druhů odpadu měla za 
následek vznik druhé databáze ISOH 2. V tom samém roce byla rovněž upravena legislativa 
ohledně poskytování informací. Na základě zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech byly původci 
odpadů a firmy nakládající s odpadem povinni poskytovat informace o nakládání s odpadem 
v rámci jejich činnosti. Tímto zákonem se tedy minimalizovala chyba z ISOH 1 způsobená již 
zmíněným nedostatkem v legislativě. [13] 

Změna legislativních norem v roce 1997 týkajících se odpadového hospodářství 
způsobila, že některé společnosti zasílaly hlášení o produkci a nakládání s odpady podle nové 
legislativy, jiné ještě podle staré legislativy. To mělo za následek, že informace přijaté do 
ISOH se skládaly z dat zpracovaných podle nových právních předpisů a z dat zpracovaných 
podle podle staré legislativy. Za rok 1997 jsou vedeny tedy 2 databáze s informacemi o 
produkci a nakládání s odpady- ISOH 1 a ISOH 2. [13] 

V roce 1997 se dále rozšířily zmíněné dvě databáze (ISO 1 a ISO 2) o databázi třetí, která 
obsahovala informace o provozovnách a zařízeních na úpravu a využívání nebezpečných 
odpadů a zneškodňování odpadů. 

V roce 2001 byl schválen poslední, současně platný zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
ve které byla legislativa týkající se ISOH změněna pouze natolik, aby v informacích 
zasílaných podle zákona o odpadech z roku 1997 a v informacích zasílaných podle nového 
zákona byl nepatrný rozdíl a  nemusela se tedy zavádět třetí databáze. 
Z výše uvedeného textu je patrné, že ISOH má v současné době 3 databáze: 

- ISO 1: Informace o odpadech, které byly vykázané v letech 1994 – 1997. Tyto 
informace zatíženy chybou z důvodu nedostatku v legislativě.   

- ISO 2: Informace o odpadech od r. 1997.  
- Skládky a zařízení k úpravě, využití a zneškodnění odpadů - evidence skládek a 

zařízení podle údajů za poslední vykázaný rok 

  



 

4 .  S T A V  O D P A D O V É H O  
V  C H O M U T O V

Chomutov, město s historickým jádrem, se rozprostírá na úpatí Krušných hor a je 
důležitým dopravním uzlem silni
kraje.  

Po celá desetiletí bylo známo jako m
zejména hnědouhelné těžby. T
průmyslem lehkým. Je to dáno zejména polohou  Chomutova (nedaleko hranic se Spolkovou 
republikou Německo a pom
 Chomutov je sportovní, kulturní centrum okresu. Je to mnohdy výchozí bod pro výlety 
do Krušných hor a do dalších zajímav
Nechranická přehrada. Chomutov sám se t
v těsné blízkosti se nacházející Kamencové jezero a Podkrušnohorský zoopark.
 

4.1. Charakteristika statutárního m

Chomutov – obec s rozšíř
s pověřeným obecním úřadem a dalších 23 obcí. Obce s rozší
nový typ obcí vykonávajících státní správu. Jsou obcemi s nejširším rozsahem výkonu státní 
správy v přenesené působnosti. 

Správní území Chomutova sousedí na severu se Spolkovou republikou N
sousedí se správním územím Kadan
na severovýchodě.  

Katastrální výměra města je
charakterizovat jako důležitý dopravní uzel a hospodá

 
 

Obr. 1: Mapa správního území Chomutova 
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D P A D O V É H O  H O S P O D ÁŘS T V Í
C H O M U T O V Ě  

historickým jádrem, se rozprostírá na úpatí Krušných hor a je 
ležitým dopravním uzlem silničních a železničních komunikací v západní 

Po celá desetiletí bylo známo jako město těžkého průmyslu, energetiky, hutnictví a 
žby. Těžký průmysl je v posledním desetiletí postupn

dáno zejména polohou  Chomutova (nedaleko hranic se Spolkovou 
mecko a poměrně rychlou dostupnosti hl. města Prahy

Chomutov je sportovní, kulturní centrum okresu. Je to mnohdy výchozí bod pro výlety 
do Krušných hor a do dalších zajímavých míst okresu, jako jsou Kadaň, Klášterec nad Oh

ehrada. Chomutov sám se těší poměrně velkému zájmu turist
sné blízkosti se nacházející Kamencové jezero a Podkrušnohorský zoopark.

Charakteristika statutárního m ěsta Chomutov [1]

rozšířenou působností, do jehož správního území pat
adem a dalších 23 obcí. Obce s rozšířenou působností p

nový typ obcí vykonávajících státní správu. Jsou obcemi s nejširším rozsahem výkonu státní 
sobnosti.  

Správní území Chomutova sousedí na severu se Spolkovou republikou N
sousedí se správním územím Kadaně na západě, Loun na jihu, Mostu na východ

ěsta je 2 934 ha, žije zde 50 251 obyvatel.
ležitý dopravní uzel a hospodářské a správní centrum Chomutovska.

 

Obr. 1: Mapa správního území Chomutova [1] 

 

ŘS T V Í  

historickým jádrem, se rozprostírá na úpatí Krušných hor a je 
západní části Ústeckého 

myslu, energetiky, hutnictví a 
posledním desetiletí postupně nahrazován 

dáno zejména polohou  Chomutova (nedaleko hranic se Spolkovou 
ěsta Prahy). [14] 

Chomutov je sportovní, kulturní centrum okresu. Je to mnohdy výchozí bod pro výlety 
ň, Klášterec nad Ohří a 

 velkému zájmu turistů, zejména 
sné blízkosti se nacházející Kamencové jezero a Podkrušnohorský zoopark. [14] 

[1]  

sobností, do jehož správního území patří Jirkov- obec 
ůsobností představují 

nový typ obcí vykonávajících státní správu. Jsou obcemi s nejširším rozsahem výkonu státní 

Správní území Chomutova sousedí na severu se Spolkovou republikou Německo. Dále 
, Loun na jihu, Mostu na východě a Litvínova 

e zde 50 251 obyvatel.Město lze dále 
a správní centrum Chomutovska. 
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4.2. Společnosti podílející se na OH Chomutova 

Z ustanovení zákona č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, mají 
města povinnost, postarat se o vyprodukovaný odpad na jeho území. Z tohoto a dalších 
důvodů město Chomutov (stejně jako mnohé z jiných měst) zřídilo organizaci Technické 
služby města Chomutov (dále jen TSmCh). Až do roku 1993, TSmCh hospodařily formou 
rozpočtové organizace. Od roku 1994 došlo ke změně právní formy z rozpočtové organizace 
na příspěvkovou organizaci. V brzké době se připravuje převedení organizace na akciovou 
společnost. TSmCH zajišťují nakládání s převážnou většinu odpadů, které vyprodukují 
fyzické osoby na území města a v přilehlém okolí. [10] 

O svoz dalších druhů odpadů a odpadů od právnických osob (VOK- velkoobjemové 
kontejnery od marketů, NO- nebezpečný odpad od firem atd.) se starají různé společnosti 
zabývající se nakládání s odpadem. Uvádím zde pouze čtyři s největším podílem na 
odpadovém hospodářství Chomutova, Marius Pedersen, A.S.A., Gutra, Dekonta. 

Chomutov je zapojen do kolektivního systému sběru separovaných odpadů, konkrétně se 
jedná o obalový odpad a odpad z elektrických a elektrotechnických zařízení (Dále je OEEZ). 

Smlouvy, jejichž předmětem je obalový odpad má město uzavřené se společností EKO-
KOM a.s. a smlouvy týkající se OEEZ má město uzavřené se společnostmi Asecol, s.r.o., 
Ekolamp s.r.o. a Elektrowin a.s. Tyto společnosti zajišťují sdružené plnění povinností 
zpětného odběru a využití odpadu, které ukládá zákon č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění 
pozdějších předpisů (obalové odpady) a zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění 
pozdějších předpisů (OEEZ), prostřednictvím systému tříděného sběru v obcích a 
prostřednictvím osob oprávněných nakládat s odpady. To znamená, že se nepodílejí na 
nakládání s odpadem fyzicky, ale zejména financováním nákladů spojených s nakládáním 
s dopady. Povinnost zpětného odběru a využití obalových odpadů a OEEZ mají podle zákona 
osoby, které uvádějí na trh nebo do oběhu výrobky, ze kterých tento druh odpadu vzniká. [18] 

K odstraňování odpadů skládkováním využívají TSmCH skládku v Tušimicích, kterou 
provozuje společnost Skládka Tušimice, a.s. a skládku v Jirkově, jejímž provozovatelem je 
dánská společnost Marius Pedersen a.s. 
 

4.3. Sběr a nakládání s odpady 

Statutární město Chomutova, bylo jako původce odpadu povinno vypracovat POH 
původce odpadů a následně provádět opatření a využívat nástroje, které povedou k dodržení 
cílů POH. Nejdůležitější z provedených opatření jsou: 

- Vydání obecně závazné vyhlášky města Chomutov č. 2/2006 o systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů vznikajících na katastrálním území obce- viz Příloha 1. Povinnost řídit se 
touto vyhláškou mají všechny fyzické osoby nacházející se na správním území města 
Chomutov.  

- Zavedení poplatku za svoz a nakládání s komunálním odpadem. Výše poplatku je 
stanovena v obecně závazné vyhlášce města Chomutova č. 1/2007 o místním 
poplatku  za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. Výše tohoto poplatku činní 426,- Kč na osobu a 
kalendářní rok. Poplatek je vypočítáván každoročně, převážně v závislosti na 
produkci směsného komunálního odpadu. Poplatek je zaveden z důvodu 
ekonomického působení na obyvatele: větší množství vytříděného odpadu znamená 
menší produkci směsného komunálního odpadu a tedy snížení poplatku. 
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- Jedním z nejdůležitějších nástrojů vedoucím k dodržení cílů POH je informovanost 
obyvatel. K tomuto účelu využívá město Chomutov vlastních internetových stránek, 
místní rozhlasové stanice, pravidelné inzerce v místních novinách, informační vitríny 
rozmístěné na strategických místech, besedy ve školách, soutěžních akcí zaměřených 
na odpad (umělecké soutěže s vytříděným odpadem- papír, PET lahve), reklamních 
ploch patřících městu Chomutov atd. 
 

4.3.1. Systém třídění komunálního odpadu 

Ve městě jsou separovaným způsobem vybírány následující druhy odpadů: papír, sklo, 
plasty, objemný odpad, Biologicky rozložitelný odpad (dále BRKO), nebezpečné složky 
komunálního odpadu, zbytkový odpad.  

K separaci výše uvedených druhů odpadů´mohou obyvatelé města využívat následujících 
zařízení: 

• Stanoviště nádob na komunální odpad a separovaný sběr: 
Nádoby na komunální odpad jsou rozmístěny u každého rodinného domu. V případě 
sídlišť a jiných, hustě obydlených oblastí se využívá sběrných hnízd, (více nádob se 
zvětšeným objemem) strategicky rozmístěných v oblasti. 
Nádoby na separovaný odpad se rozmisťují do sběrných hnízd v závislosti na hustotě 
obyvatel a předpokládaném, dnes již statisticky vyhodnoceném druhu odpadů, které 
občané v dané oblasti separují. Výjimku tvoří Nádoby na BRKO, které se rozmisťují, 
stejně jako nádoby na komunální odpad, u rodinných domků (předpokládaná produkce 
odpadu ze zeleně). Barevné rozdělení nádob na separovaný odpad je stejné jako 
požívá naprostá většina měst v ČR: 

dru odpadu barva 
plasty žlutá 
papír modrá 
sklo zelená 
bílé sklo bílá 
brko hnědá 

 
Počet nádob na separovaný odpad dosáhl v roce 2007 následujících hodnot [2]: 
 

dru odpadu počet nádob 
plasty, papír, sklo 213 stanovišť po městě vybavených 660 ks 

nádob a 134 nádob na plasty a papír ve 
školách 

bílé sklo 21 nádob 
BRKO Vybaveno 450 domácností 

 
• Sběrná místa/dvory: 

Občané města mají k dispozici 4 sběrná místa/dvory. Na všech 4 dvorech mohou 
občané Chomutova, po předložení dokladu totožnosti, bezplatně odkládat nebezpečné 
složky komunálního odpadu, objemný odpad, vytříděné složky odpadu (papír, sklo, 
plast a BRKO), odpady ze stavby atd. Kapacita jednotlivých sběrných dvorů je závislá 
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na aktuálním počtu přistavěných kontejnerů. Lokace sběrných dvorů je uvedena 
v Příloze č.1. 

• Sezónní místa a pevná stanoviště: 
Zde slouží sběrné nádoby (velkoobjemové kontejnery) k odkládání objemného odpadu 
a biologicky rozložitelného odpadu dle předem schváleného časového harmonogramu. 

• Vybrané provozovny: 
Ve vybraných provozovnách mohou obyvatelé zanechat léky nebo alkalické baterie. 
Do systému zpětného odběru léčiv jsou zapojeny všechny lékárny v Chomutově 
(celkem 11 provozoven) a 5 provozoven, které vybírají alkalické články. Seznam je 
uveden v Příloze č.1. [2] 
 

4.3.2. Způsoby nakládání s odpady 

V roce 2004 byly TSmCH nuceny z důvodů naplnění kapacity zavřít jedinou skládku 
nacházející se na katastrálním území Chomutova. Od roku 2004 se tedy na katastrálním území 
Chomutova nenachází skládka ani spalovna odpadů. Odpady, které se odstraňují spalováním 
či skládkováním předávají TSmCH, podle § 16 odst. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů, do vlastnictví osobám oprávněným k jejich převzetí. Stejným 
způsoben se nakládá s převážnou většinou odpadů vyprodukovaných na katastrálním území 
města Chomutov. [1] 

TSmCH využívají následující zařízení ke konečné fázi nakládání s odpady: 

• Skládky: 
Z výše popsaného důvodu nemají TSmCH možnost ukládat odpady na vlastní skládku 
nebo na skládku, která by byla ve správě města Chomutov. Ke skládkování odpadů 
využívají TSmCH služeb dvou společností: 

- Skládka Tušimice a.s., která provozuje skládku v Tušimicích. Skládka byla 
vybudována v bývalém výsypkovém prostoru Dolů Nástup Tušimice. Svojí 
konstrukcí, vybavením a režimem odpovídá dnešním náročným požadavkům 
na ochranu životního prostředí. [17] 

- Marius Pedersen a.s., která provozuje městskou skládku Jirkov, která je 
situována ve Vysoké peci. 

• Kompostárna- obr. 2: 
TSmCH zahájily provoz kompostárny v roce 1999 na území o rozloze 11 800 m2  
v areálu bývalé skládky TKO (tuhé komunální odpady). Kompostárna má kapacitu 
3300 t/r a slouží k využití BRKO kompostováním. Produkuje průmyslový kompost, 
který splňuje podmínky uvádění hnojiva do oběhu dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 
156/1998 Sb. o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů. [3] 

• Recyklační depo stavebních materiálů: 
Již několik let provozují TSmCH zařízení k recyklaci stavebních a demoličních 
odpadů. Jedním z materiálů, jenž recykláční depo produkuje, je betonový recykláž- viz 
obr. 3, který splňuje podmínky pro štěrkodrť frakce 0-63, třídy B ve smyslu normy 
ČSN 736126 Kamenivo pro silniční stavby. [3] 
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• Třídící linka 
S výstavbou třídící linky v roce 2000 došlo k výraznému zlepšení v oblasti třídění 
plastů. Od uvedení linky do provozu mohou obyvatele města odevzdávat do žlutých 
nádob nejen plastový odpad, ale také kompozitní obaly- tetrapack, kelímky, sáčky, 
folie, které se od plastových obalů na třídící lince oddělí. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Obr. 2.: Kompostárna [3] 

Obr.3.: Výroba betonového recykláž [3] 
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4.4. Produkce odpadů: 

Data uvedená v tabulkách jsou dána součtem pouze těch druhů odpadu, které byly 
použity také v POH Chomutova. Jedině takto bude možně vyhodnotit plnění POH 
Chomutova. Jedná se tedy o odpady vyprodukované převážně fyzickými osobami s trvalým 
pobytem ve městě Chomutov. Seznam těchto odpadů je uveden v Příloze 2. Evidence 
produkce všech druhů odpadů, vyprodukovaných fyzickými i právnickými osobami na území 
města, je vedena v ISOH. 

Celková produkce odpadů je rozdělena na 2 základní složky, viz tab. 2: nebezpečné 
odpady a ostatní. Pro účely této práce je toto rozdělení celkové produkce odpadů postačující. 
Dále je zde uvedena produkce komunálních odpadů viz tab. 3, z důvodů porovnání třídění 
využitelných složek komunálního odpadu. Tab. 4 ukazuje, jakým způsobem se nakládá 
s odpadem vyprodukovaným na katastrálním území města Chomutov. A tab. 5 ukazuje 
produkci odpadů podle tříděných složek odpadu. 

Celková produkce odpadů: 

 Produkce odpadů v (t/rok) Změna produkce 
 (v %) 

kg/obyv. 

2003 2004 2006 2007 04/03 06/04 07/06 2007 
Celkem 13 110,62 11 792,89 14 880,10 15 431,37 -10,00 +20,75 +3,57 307,08 
Nebezpečné 59,97 59,49 30,42 43,57 -0,80 -48,86 +30,17 0,867 
Ostatní 13 040,64 11 733,40 14 849,68 15 387,80 -10,02 +20,99 +3,50 306,22 

Tab 2: Celková produkce odpadů ve městě Chomutov [1], [2] 

Produkce komunálních odpadů: 

 Produkce odpadů v (t/rok) Změna produkce (v %) 
2003 2004 2006 2007 04/03 06/04 07/06 

Celkem 11 968,90 11 350,21 12 323,27 12 626,64 -5,17 +7,90 +2,40 
Nebezpečné 53,10 26,63 3,37 12,34 -49,85 -87,33 +266,17 
Ostatní 11 915,80 11 323,58 12 319,89 12 647,29 -4,97 +8,09 +2,59 

Tab. 3: Produkce komunálních odpadů ve městě Chomutov [1], [2] 

Nakládání s odpady: 
V předcházející kapitole je napsáno, že město Chomutov neprovozuje na svém 

katastrálním území žádnou skládku, ani jiné zařízení určené k odstraňování odpadu. Z údajů 
uvedených v tab. 4 je tedy patrné, že převážnou většinu odpadů předává jiné oprávněné osobě, 
která dále s tímto odpadem nakládá v závislosti na své činnosti.  

Popis Ostatní odpady [t/rok] Nebezpečné odpady [t/rok] 
2003 2004 2006 2007 2003 2004 2006 2007 

Produkce celkem 13 040,60 11 733,40 14 849,68 15 387,80 59,97 59,49 30,42 43,57 
Úprava nebo využití 1 111,42 957,96 3 290,68 3 782,48 0 10,57 11,08 6,97 
Skládkování  - - - - - - - - 
Spalování - - - - - - - - 
Předání jiné os. 11 292,20 10 781,00 11 565,22 11 628,84 59,97 48,92 19,171 36,70 

Tab. 4: Přehled nakládání s odpady v Chomutově [1], [2] 
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Množství vytříděného odpadu: 
Tříděný sběr odpadů, se v Chomutově začal zavádět od roku 1996 rozmístěním 

kontejnerů na papír a sklo. S výstavbou třídírny odpadů na území města v roce 2000 došlo 
k výraznému zlepšení podmínek na surovinovém trhu v oblasti sběru plastů, a bylo navrženo 
Městskému zastupitelstvu, doplnění stávajících stanovišť o nádoby na sběr plastů.  

Díky podpoře legislativy v podobě schválení nového, doposud platného zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a začlenění obce do systému odměn společnosti EKO-KOM, bylo 
v roce 2002 provedeno další rozšíření stanovišť na separovaný odpad. V tomto roce bylo také 
provedeno vybudování sběrné sítě nádob na separovaný sběr ve školách na území města.  

K dnešnímu dni je po Chomutově rozmístěno 213 stanovišť vybavených 660 ks nádob na 
papír, sklo, plasty a 21 kontejnery na bílé sklo. Ve školách je rozmístěno 134 nádob na papír a 
plasty. [3] 

Od roku 1999 je v provozu kompostárna, což umožňuje využívat BRKO. Tříděný sběr 
byl však zaveden až v roce 2005, vybudováním sítě 90 stanovišť kontejnerů na BRKO. 
V dnešní době je nádobou na bioodpad vybaveno 450 domácností. [2] 

V roce 1996 vybudovaly TSmCH první sběrný dvůr pro město Chomutov, kde se mohly 
odkládat kovy, objemný a nebezpečný odpad. V návaznosti na zahájení provozu sběrného 
dvora a tedy možnosti separovat a skladovat nebezpečný odpad, bylo ve druhé polovině února 
1996 realizováno vybudování sítě pro sběr baterií a monočlánků pro občany města v deseti 
prodejnách elektrotechniky, a sběr neupotřebitelných léčiv ve všech lékárnách na území 
města. [3] 

V roce 1998 byl systém sběru odpadů doplněn o dvě sběrná místa, kde mohou občané 
odkládat nebezpečných i ostatní odpady a jsou umístěna tak, aby byla minimalizována 
donášková vzdálenost pro občany. Ve stejném roce se po rekultivaci skládky TKO uvedlo do 
provozu zatím poslední 4. sběrné místo. 

 
Druh vyt říděného odpadu 2003 2004 

[t/rok]  [%]  [kg/obyv.] [t/rok]  [%]  [kg/obyv.] 
Papír 226,01 1,89 4,5 328,56 2,89 6,54 
Plasty 86,46 0,72 1,72 128,37 1,13 2,55 
Sklo 124,41 1,04 2,48 208,37 1,84 4,15 
Kovy 2,141 0,02 0,04 Hodnoty nebyly dodány 
(BRKO) bez papíru 61,58 0,51 1,23 114,29 1,01 2,27 
Nebezp. odpad (z KO) 53,10 0,44 1,06 26,63 0,23 0,53 
Objemný odpad 101,46 0,85 2,02 1 285,87 11,33 25,59 
Celkem KO 11 968,88 100 238,18 11 350 100 225,87 
Druh vyt říděného odpadu 2006 2007 

[t/rok]  [%]  [kg/obyv.] [t/rok]  [%]  [kg/obyv.] 
Papír 295,90 2,40 5,83 473,03 3,74 9,41 
Plasty 128,15 1,04 2,55 159,16 1,26 3,17 
Sklo 246,34 2,00 4,90 159,09 1,26 3,17 
Kovy 1,08 0,01 0,02 1,24 0,01 0,02 
(BRKO) bez papíru 274,38 2,23 5,46 208,74 1,65 4,15 
Nebezp. odpad (z KO) 3,37 0,03 0,07 12,34 0,34 0,25 
Objemný odpad 1 533,80 12,45 30,52 1 828,45 14,46 36,39 
Celkem KO 12 323,27 100 245,23 12 647,29 100 251,68 

Tab. 5: Přehled tříděných složek odpadů v Chomutově [1], [2]  
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5 .  V Y H O D N O C E N Í  P L N ĚN Í  P O H  M ĚS T A  

 Pro posouzení a zhodnocení úrovně třídění komunálního odpadu ve městě Chomutov 
byly vybrány odpovídající části POH města, které zohledňují a respektují ustanovení závazné 
části POH Ústeckého kraje. Pro zhodnocení je zvolena forma tabulek s doplňujícím textem, 
kde v modrém políčku jsou citovány opatření ze závazné části POH města a v bílém zpráva o 
jejím plnění. V textu jsou použity následující zkratky: 

OZV – obecně závaznou vyhlášku 
KO – komunální odpad 
BRKO – biologicky rozložitelný komunální odpad 
NO- nebezpečný odpad 

Vydání obecně závazné vyhlášky o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území města. 
[1] 
V únoru 2006 vydal magistrát města OZV o systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO vznikajících na katastrálním 
území města. 

Splněno 

  
Zvyšovat výtěžnost separovaného sběru využitelných složek KO z domácností 
(působením na obyvatelstvo dosáhnout co největšího počtu domácností, kde bude 
docházet ke třídění KO). [1] 
Články a letáky v místních novinách, besedy se školáky, reklama na 
trolejbusech- výzvy k separaci. Minimální zvyšování poplatku za odpady- 
motivace.  

Splněno 

  
Zvýšení počtu nádob pro sběr využitelných složek KO a optimalizace četnosti svozu. 
Přičemž optimální počet obyvatel na 1 sběrné místo je 250. [1] 
Doposud bylo vybudováno 213 stanovišť (při počtu obyvatel 50 251 je to 
zhruba 1 stanoviště na 236 obyvatel) s 660 ks nádob na separovaný odpad 
(plasty, papír, sklo) + 21 nádob na bílé sklo. Dalších 134 nádob na plasty a 
papír je rozmístěno ve školách města. V porovnání s rokem 2005 je navýšení 
množství o 46,3% u papíru, 63,92% u plastů a 5,54% u skla. [2] 

Splněno 

  
Dobudování sítě sběrných míst/dvorů [1] 
V současné době jsou v provozu 4 sběrné dvory, což je při doporučeném 
optimálním počtu 10 000 obyvatel na 1 sběrný dvůr, nedostačující počet. Je v 
plánu otevření 5. a 6. sběrného dvora, čímž by se počet obyvatel na 1 dvůr 
klesl pod hranici 10000. 

Probíhá 
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Vytvoření dostatečně husté sítě míst zapojených do systému zpětného odběru použitých 
elektrických a elektrotechnických zařízení. [1] 
Elektrické a elektronické zařízení je odebíráno ve všech sběrných dvorech 
v Chomutově a ve většině obchodů s elektrickým zařízením. Sběrné dvory 
jsou zapojeny do kolektivního systému sběru použitých elektrozařízení, který 
pro výrobce a dovozce zajišťuje plnění jejich povinnosti zpětného odběru. 
Chomutov má smlouvy s provozovateli kolektivního systému, společnostmi: 
Asecol, s.r.o., Ekolamp s.r.o. a Elektrovin a.s. 

Splněno 

 
Pokračovat v odděleném shromažďování a dalším materiálovém využití BRKO-
kompostárna. [1] 
Oddělený sběr BRKO je v Chomutově v provozu od roku 2005, kdy byla 
rozmístěna sběrná síť 90 kontejnerů na BRKO. V současné době jsou nádoby 
na odkládání tříděného BRKO ve 450 domácností. [2] 

Splněno 

  
Výše uvedená opatření mají za cíl [1], [2]: 

- zvýšení účinnosti třídění využitelných složek KO u papíru na 55%, u skla na 80% 
a u plastu na 25% jejich původního obsahu v KO (data uvedená v POH 
Chomutova- rok 2003) do roku 2010. 

-  výrazně snížit podíl nebezpečných složek ve směsném komunálním odpadu.  
- zvýšit úroveň sběru vyřazených elektrických zařízení na 4 kg za rok na obyvatele 

do konce roku 2008. 
 2003 2007 Porovnání 

2007/03* Druh odpadu t/rok % z KO  kg/obyv. t/rok % z KO  kg/obyv. 
Papír 226,01 1,89 4,50 473,03 3,74 9,41 +109,29% 
Sklo 124,41 1,04 2,48 159,09 1,26 3,17 +27,87% 
Plasty 81,21 0,68 1,32 159,16 1,26 3,17 +95,98% 
NO 53,10 0,44 1,06 43,57 0,34 0,86 -17,95% 
OEEZ 29,64 0,25 0,59 44,83** 0,35 0,89 +51,24% 
BRKO 61,58 0,51 1,23 208,74 1,65 4,15 +238,97% 
Objemný odpad 101,46 0,85 2,02 1828,45 14,46 36,37 +1 802,1% 
Celkem KO 11 968,90 100 238,18 12 647,29 100 251,68 +5,36% 

*Procentuální srovnání nárůstu/poklesu vytříděných odpadů mezi roky 2003 a 2007. 
**Údaj je z roku 2005 

Z porovnání závazků POH Chomutova a již zavedených opatření, která jsou uvedena 
v této kapitole je zřejmé, že převážnou většinu opatření, která vedou k dodržení cílů týkajících 
se separace odpadů, město více či méně splňuje. Nejdůležitější závazek, který město 
nesplňuje je závazek týkající se počtu sběrných dvorů. Přesněji řečeno, vybudování takového 
počtu sběrných dvorů, aby byl splněn doporučený optimální počet obyvatel na jeden sběrný 
dvůr - nejvíce 10 000 občanů města na jeden sběrný dvůr. 

V současné době má město 50 251 obyvatel a 4 sběrná místa, která jsou v provozu. To je 
12 563 obyvatel na jeden sběrný dvůr, tedy o 2 563 obyvatel na jeden sběrný dvůr více, než je 
optimální počet uvedený v POH. Tento nedostatek má být v nejbližší době vyřešen otevření 5. 
sběrného dvora v oblasti ulice Kadaňská a menšího 6. sběrného dvora v oblasti Březenecká.  
Po dobudování sítě sběrných dvorů na celkový počet 6 sběrných dvorů, bude na jeden sběrný 
dvůr připadat 8 375 obyvatel, což je více než dostačující poměr. 
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Z dat uvedených v tabulkách v předcházející a v této kapitole je patrné, že přes poměrně  
dobré plnění většiny závazků jsou některé hodnoty, kterých by mělo být z pohledu POH 
dosaženo, nereálné. Zejména požadavek zvýšit sběr OEEZ na množství 4 kg/rok na obyvatele 
do konce roku 2008. Pokud budeme vycházet z reálné skutečnosti, zjištěného parametru 0,35 
kg/rok na obyvatele v roce 2005, je dosažení požadavku na zvýšení sběru OEEZ nereálné, a to 
i přes pozitivní zjištění procentuálního navýšení tříděného sběru OEEZ v roce 2005 oproti 
roku 2003 o 51,24%. Toto poměrně velké procentuální navýšení však ve skutečnosti znamená 
navýšení váhového množství pouze o 0,10 kg/rok na obyvatele, což je nedostačující. 

Další, těžko dosažitelný cíl, je snížení celkové produkce směsných komunálních odpadů. 
Data uvedená v posledních dvou kapitolách ukazují každoroční nárůst produkce tohoto druhu 
odpadu (s výjimkou roku 2004). Je to dáno především zvyšující se životní úrovní obyvatel, 
což vede ke zvýšené kupní síle a tudíž ke zvětšenému objemu nakoupených výrobků a 
vyprodukovaných odpadů. Tento problém je v POH řešen zejména pomocí následujících 
opatření: 

- Opatření k předcházení vzniku komunálních odpadů, omezování jejich množství a 
nebezpečných vlastností. K naplnění tohoto opatření má město velmi omezené 
možnosti, využívá především ekologické výchovy občanů prostřednictvím 
dostupných zdrojů – vlastních internetových stránek, tiskovin vydávaných městem, 
reklam v prostředcích veřejné hromadné dopravy atd. 

-  Opatření, které vedou ke zvýšení separace jednotlivých složek z komunálního 
odpadu a zvýšení následného využití těchto separovaných složek, což by mělo 
znamenat snížení objemu zbytkového směsného komunálního odpadu o objem 
vyseparovaných složek. 

U tříděného sběru běžných druhů odpadu - papír, sklo, plasty - je patrný každoroční 
nárůst jejich množství. Tato skutečnost je způsobena několika faktory, jedním z nich je 
navýšení počtu nádob na separaci těchto druhů odpadů (660 ks nádob na papír, sklo, plasty 
rozmístěných na 213 stanovištích rozmístěných po městě, 21 nádob na bílé sklo a 134 nádob 
na papír a plasty rozmístěných ve školách) o 46,3% u papíru, 63,92% u plastů a 5,54% u skla 
v porovnání s rokem 2005 a zapojením města do kolektivního systému sběru obalových 
odpadů, podepsáním smlouvy se společností EKO-KOM a.s. [2] 

S mírným optimismem lze předpokládat, že počty nádob na tříděný sběr budou 
každoročně stoupat, a to v závislosti na zvyšujícím se počtu obyvatel, kteří jsou ochotni odpad 
třídit. 

Pravděpodobnost navýšení množství vytříděného odpadu, které stanovuje POH kraje  
(u papíru 55% u skla 80% a u plastu 25% jejich původního obsahu v KO), do roku 2010 lze 
hodnotit takto: 

- u papíru je zcela reálná, neboť současné navýšení je 109,29% a požadované 
hodnoty již dvojnásobně překročeny.  

- u skla je současné navýšení je 27,87%, a bude tedy nutné provést další kroky, 
které povedou k dosažení požadovaného množství vytříděného odpadu. Mezi 
takové kroky patří zejména - zvyšování dostupnosti sběrných nádob (zvýšení 
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počtu nádob na sklo a četnosti svozu), otevření 5. sběrného dvora a trvalá 
propagace třídění odpadů u občanů. 

- u plastů je rovněž reálná, neboť současné navýšení je 95,98% a hodnoty jsou 
skoro čtyřikrát vyšší, než je cíl POH.  

Velké navýšení stupně separace je zřejmé u BRKO (přes 238,97%). Je to dáno především 
zavedení systému tříděného sběru BRKO v roce 2005, zřízením 90 nových stanovišť. 
K dnešnímu dni je nádobou na BRKO vybaveno 450 domácností. Město dává nádobu na 
BRKO k dispozici naprosté většině nově postavených rodinných domků a postupně doplňuje 
síť těchto nádob u staveb postavených před rokem 2005. Počet nádob na BRKO bude tedy 
nadále stoupat. Rozmístění nádob u bytových domů je v současné době ve stadiu přípravy. 

Pozitivně lze hodnotit pokles podílu NO v komunálním odpadu, a to o 17,95%. Tento 
pokles zapříčinilo trvalé zvyšování uvědomění obyvatel města o možnosti bezplatného 
odkládání těchto druhů odpadu ve sběrných dvorech. Otevření dalších dvou sběrných míst a 
tím zvýšení dostupnosti dvorů pro obyvatele a snížení vytíženosti doposud otevřených dvorů, 
bude s největší pravděpodobností znamenat další snižování podílu NO v komunálním odpadu. 

Vývoj vytříděných složek komunálního odpadu je znázorněn v grafu 1, který byl sestaven 
z údajů poskytnutých MěÚ Chomutov. Z grafu je patrný obecný trend zvyšování objemu 
vytříděných složek komunálního odpadu a snižování podílu NO. Pokles obejmu vytříděného 
skla a BRKO v roce 2007 je pravděpodobně způsoben neúplnými daty o produkci odpadů za 
rok 2007 . 

 
Graf 1: Vývoj objemu vytříděných složek z komunálního odpadu. 

 

Pro úplnost je nutno podotknout, že při zpracování grafu a tabulek nebyly k disposici 
údaje o množství odpadů za rok 2005. 
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6 .  PŘ Í K L A D Y  S Y S T É M Ů  S E P A R O V A N É H O  
S BĚR U  

Vedle samozřejmých opatření, jako je neustálá informovanost občanů a trvalá propagace 
správných způsobů nakládání s odpady, zvyšování počtu a dostupnosti sběrných nádob pro 
ukládání vytříděných složek KO, optimalizace četnosti svozů atd., existují ještě i další 
možnosti zlepšení systému tříděného sběru.  

Pro inspiraci a náměty při dalších úvahách uvádím 2 příklady možného řešení tříděného 
sběru ve 2 vybraných městech, které se nachází na různých kontinentech: 

• Letohrad, východní Čechy [15]: 
Již druhým rokem probíhá v tomto městě svoz vytříděného odpadu tzv. mobilním 
sběrem. Je-li občan ochotný se na daném systému podílet, zaregistruje se na městském 
úřadu a je mu přidělen čárový kód. Samolepky s tímto čárovým kódem jsou rozesílány 
poštou spolu s fakturou za odvoz komunálního odpadu, nebo jsou k dispozici na 
městském úřadu. Pytle se separovaným odpadem se označí příslušným čárovým kódem a 
nechají se v určenou dobu na místě, kde občan odkládá směsný komunální odpad, nebo je 
osobně zaveze na sběrné místo/dvůr. Pracovníci sběrných dvorů, stejně jako pracovníci, 
kteří svážejí pytle se separovaným odpadem, jsou vybaveni čtečkou čárových kódů. 
Informace z čárového kódu se načtou do informačního systému. Na základě množství 
vyseparovaného odpadu mají obyvatelé úlevy na poplatku za svozu komunálního odpadu. 
 

• Christchurch, Nový Zéland [16]: 
V třetím největším městě na Novém Zélandu, v městě Christchurch,, zavedli systém 
zvaný „recykluj či plať“. Jedná se o systém, kdy každá domácnost obdrží od obce 26 
pytlů na směsný komunální odpad o objemu 50 litrů a pytle na separovaný odpad o 
objemu 45 litrů. Tyto pytle jsou příslušně označené. Pytlů na separovaný odpad mohou 
obyvatelé dostat neomezené množství, zatímco spotřebují-li přidělené množství pytlů na 
směsný komunální odpad, musejí si další zakoupit. Pytle na směsný komunální odpad 
jsou k dostání za 1,25 novozélandských dolarů (přibližně 20 Kč) v každém obchodě se 
smíšeným zbožím. Společnost zajišťující svoz odpadů, sváží pouze označené pytle, tedy 
takové, které si musí v případě překročení produkce komunálního odpadu občané koupit 
a v případě tříděného odpadu je občané dostanou zdarma. Svoz vytříděného odpadu 
zajišťuje město pro občany zdarma.  Pytle se směsným komunálním odpadem putují na 
skládky, zatímco vytříděný odpad je určen k využití jako druhotná surovina. 

Příklady uvedené v této kapitole zaměřené na fungující systémy separace odpadů jsou 
malou ukázkou možností, které lze v oblasti tříděného sběru komunálních odpadů využít. 
Z údajů o množství využitelných složek komunálního odpadu, které nejsou separovány, jsou 
patrné značné rezervy v řešení systému tříděného sběru. Stále se tedy hledá systém třídění 
komunálních odpadů, který by byl dostatečně efektivní.  

Jedním z nemalých problému, při zavádění nového systému tříděného sběru je 
financování. Mnohdy je zavedení nových systémů pro město příliš nákladné. Města, která si 
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nemůžou radikální změny v systému tříděného sběru dovolit, mají však i jiné možnosti, 
pomocí kterých lze navýšit podíl vytříděného odpadu. Jednotu z těchto možností je regulace 
poplatků za svoz a nakládání se směsným komunálním odpadem. Tento způsob spočívá ve 
snižování poplatků, za svoz a nakládání se směsným komunálním odpadem, v závislosti na 
rostoucím podílu vytříděných složek komunálního odpadu a tím snižování objemu směsného 
komunálního odpadu. Tento způsob je zaveden v řadě měst České republiky. 

O efektivnosti regulace poplatků, vypovídá zvýšení hmotnosti vytříděného odpadu. 
Uvádím příklad města Nová Paka, které se po regulaci a následném zrušení poplatků,  řadí 
mezi obce s nejlepšími výsledky v oblasti tříděného komunálního odpadu: 

• Nová Paka, severovýchodní Čechy [19]: 
Zastupitelé města slíbili v roce 2006 snížení poplatků v následujícím roce ze 400 korun 
na polovinu a v roce 2008 poplatky zrušit úplně, pokud se navýší množství vytříděného 
odpadu ve městě. Výsledek byl takový, že za tři čtvrtiny roku 2007 byla hmotnost 
vytříděných odpadů u papíru o 22 tun vyšší, u plastu o 15 tun a u skla dokonce o 35 tun 
vyšší, než v roce 2006. Hodnoty celkového množství vytříděného komunálního odpadu 
řadí město Nová Paka mezi města s největším podílem vytříděných komunálních odpadů 
v celé České republice. 

Z uvedených praktických příkladů dokumentujících způsoby separace komunálních 
odpadů je patrné, že hledání možností efektivního systému třídění komunálních odpadů není 
záležitostí pouze České republiky ani Evropského kontinentu. Druhý příklad uvedený v této 
kapitole – informace o systému tříděného sběru v Novozélandském městě Christchurch, 
prokazuje, že nalezení efektivního systému separace odpadů je aktuální a celosvětový 
problém. 
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S E Z N A M  P Ř Í L O H :  

Příloha 1: Obecně  závazná  vyhláška města  Chomutova č. 2/2006 
Příloha 2: Seznam druhů odpadů, použitých pro vyhodnocení POH Chomutova 

- Seznam je převzat z POH Chomutova (kap.: 7.2 Produkce odpadů) 
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Příloha č. 1 

Obecně  závazná  vyhláška města  Chomutova č. 2/2006 

OBECNĚ  ZÁVAZNÁ  VYHLÁŠKA  
MĚSTA  CHOMUTOVA  

č. 2/2006, 
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 
vznikajících  na katastrálním území města. 

Zastupitelstvo města Chomutova se na svém zasedání dne 27. 3. 2006 usneslo vydat podle 
ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 
písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).   

Článek 1 

Předmět úpravy 

1.       Město Chomutov je odpovědné za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo do 
doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné a proto k plnění svých povinností 
jako původce odpadů stanovuje touto vyhláškou systém shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňováních komunálních odpadů vznikajících na katastrálním 
území města Chomutova.  

2.       Tato vyhláška se vztahuje na všechny fyzické osoby nacházející se na správním území 
města Chomutova, při jejichž činnosti vznikají odpady a na které se nevztahují povinnosti 
původců odpadu. 

Článek 2 

Základní pojmy 

1.       Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se 
jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o   
odpadech.  

2.    Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických 
osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu, s výjimkou 
odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných 
k podnikání.2)    

3.       Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném 
v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více 
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nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2  k zákonu o odpadech. Jedná se zejména 
o lednice, televize, radiopřijímače, suché monočlánky, akumulátory, zbytky chemikálií, 
barev nebo rozpouštědel, zářivky, obaly z  plastu nebo kovu znečištěné škodlivinami, 
znečištěné textilie.  

4.       Biologicky rozložitelný odpad je odpad využitelný k výrobě kompostu, zejména listí, 
tráva, shrabky, drobné větve, piliny, ořezky dřeva. 

5.       Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže být 
odkládána do sběrných nádob na zbytkový odpad, zejména starý nábytek, bytová jádra, 
koberce atd. 

6.       Zbytkový odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění papíru, 
skla, plastů, objemného a nebezpečného odpadu. Zbytkovým odpadem je i drobný odpad 
odložený do odpadkových košů umístěných na veřejném prostranství. 

7.       Sběrná nádoba k odkládání směsného komunálního odpadu je typizovaná nádoba 
určená k odložení zbytkového  odpadu,  která je ve vlastnictví nebo správě Technických 
služeb města Chomutova (dále jen „TSmCh“) a je umístěna na stanovišti kontejnerů. 
Dostatečný objem této nádoby je takový vnitřní objem, který při dané frekvenci svozu 
odpadu a při daném počtu osob užívajících objekt umožňuje uložit veškerý zbytkový 
komunální odpad vznikající při provozu domácností v objektu a je stanoven na 27,5 litrů 
na osobu a týden. 

8.       Sběrné místo je místo odpovídající zvláštním právním předpisům 3), kam mohou 
občané města odevzdávat nebezpečné a vytříděné složky odpadu.  

9.       Stanoviště kontejnerů jsou místa určená městem, na která TSmCh přistavují 
kontejnery k odkládání komunálního odpadu. 

Článek 3 

Systém třídění komunálního odpadu 

Podle tohoto systému se komunální odpad třídí na tyto složky: 

1.      Papír (lepenka, noviny, časopisy, reklamní letáky, kancelářský papír, sešity, knihy) – 
tato složka odpadu se odkládá do modře označených sběrných nádob. Do těchto nádob 
nepatří papír mokrý, mastný, voskovaný nebo jinak znečištěný. 

2.      Sklo  (lahve od nápojů, skleněné nádoby, tabulové sklo) – tato složka odpadu se odkládá 
do zeleně označených sběrných nádob. Do těchto nádob nepatří keramika, porcelán, 
drátěné sklo, zrcadla, sklo z aut. 
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3.       Plasty (slisované PET lahve, kompozitní obaly - tetrapack, kelímky, sáčky, folie) – tato 
složka odpadu se odkládá do žlutě označených sběrných nádob. Do těchto nádob nepatří 
novodurové trubky, plastové obaly znečištěné chemickými látkami a oleji, nebo barvami. 

4.     Objemný odpad – tato složka odpadu se odkládá do velkoobjemových kontejnerů. 

5.     Biologicky rozložitelný odpad – tato složka odpadu se odkládá do nádob (kontejnerů), 
označených - ODPAD ZE ZELENĚ, vánoční stromky se odkládají do  nádob 
(kontejnerů), označených - VÁNOČNÍ STROMKY. V určených oblastech vybavených 
sběrnými nádobami se tato složka odpadu odkládá do hnědě označených nádob. 

6.     Nebezpečné složky komunálního odpadu - tato složka odpadu se předává pracovníkům 
TSmCh na sběrných místech.  

7.     Zbytkový odpad - po vytřídění všech složek, daných tímto systémem, se zbylý odpad 
odkládá do sběrných nádob s vnitřním objemem od 0,07 do 1,1 m3.  

Článek 4 

Místa určená k odkládání  odpadu 

1.      Stanoviště nádob na komunální odpad - zde slouží sběrné nádoby k odkládání 
vytříděného zbytkového odpadu. Do těchto nádob nelze ukládat: 

a)     nebezpečné složky komunálního  odpadu,  
b)     stavební a jiný podobný odpad,  
c)     objemný odpad, 
d)     odpad z úklidu zahrádek,  
e)     horký popel, 
f)       tekutý odpad. 

2.      Stanoviště nádob na separovaný sběr  – zde slouží označené sběrné nádoby k 
odkládání vytříděných složek odpadu - papíru, skla a plastu. 

3.      Sběrná místa:   

-       U Větrného Mlýna 4605 

-       Odpadové hospodářství města Chomutova, ulice Pražská (bývalá skládka 

-       Jiráskova č.p.4597 

4.      Na těchto sběrných místech mohou fyzické osoby předávat pracovníkům TSmCh 
nebezpečné složky komunálního odpadu. Nádoby zde umístěné slouží  k odkládání 
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objemného odpadu a vytříděných složek – papíru, skla, plastu a biologicky rozložitelného 
odpadu.  

-       Kamenná č.p. 5163    

5.      Na tomto sběrném místě mohou fyzické osoby předávat pracovníkům TSmCh 
nebezpečné složky komunálního odpadu. 

6.      Sezónní místa – zde slouží sběrné nádoby (velkoobjemové kontejnery) k odkládání 
objemného odpadu a biologicky rozložitelného odpadu dle předem schváleného časového 
harmonogramu.  

7.      Pevná stanoviště nádob – zde slouží označené sběrné nádoby k odkládání biologicky 
rozložitelného a objemného odpadu dle rozpisu vyvěšeného na tomto stanovišti. 

8.      Vybrané provozovny, ve kterých je možné do určených nádob odkládat tyto 
druhy odpadu: 

a)         L é k y: 
DOMÁCÍ LÉKÁRNA - CENTRUM, ulice Blatenská  č.p. 2386/123 
LÉKÁRNA U ČESKÉHO LVA, ulice Palackého č.p. 4272 
LÉKÁRNA U ZLATÉ RENETY, ulice Edisonova č.p. 1185 (poliklinika + bývalá pohotovost) 
LÉKÁRNA U ZLATÉ RENETY, Nám. 1. Máje č.p. 11 
LÉKÁRNA U LÍPY, sídliště Březenecká  č.p. 4804 
LÉKÁRNA U HVĚZDY, sídliště Písečná č.p. 5285 
ZELENÁ LÉKÁRNA, ulice Školní č.p. 1790/35        
LÉKÁRNA U OKŘÍDLENÉHO BÝKA, ulice Husova č.p. 4691 
LÉKÁRNA ISIS, ulice Černovická  č.p. 5430        
LÉKÁRNA ĆTYŘlLÍSTEK, ulice Libušina č.p. 4778 
AMZ, MVDr. Helebrant, ulice Maxima Gorkého č.p.1662 

b)        Alkalické baterie: 
Elektro Proton, PRIOR, ulice Dr. Farského č.p.711 
JANOUŠEK, ulice 28. Října č.p.1033 
SVOREŇ – AVC,  ulice Palackého č.p. 4504 
VIKI, v.o.s., ulice Vršovců č.p. 4504 
 FOTO-KINO, Jaroslav Jelínek, ulice Táboritská č.p.119   

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

1.      Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Chomutova č. 8/2001 o 
systému nakládání s komunálním odpadem vydaná na základě usnesení zastupitelstva 
města Chomutova  č. 297/01 ze dne 12.12.2001 s účinností od 1. 1. 2002. 
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2.      Tato vyhláška byla vydána na základě usnesení zastupitelstva města Chomutova č. 
008/06 ze dne 27. 3. 2006  a nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení4). 
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Příloha č. 2 

Seznam druhů odpadů, použitých pro vyhodnocení POH Chomutova 

200307-  Objemný odpad  
200301-  Směsný komunální odpad  
200203-  Jiný biologicky nerozložitelný odpad  
200201-  Biologicky rozložitelný odpad  
200136-  Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23  

a 20 01 35  
200135-  Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené  

pod čísly 20 0  
170904-  Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a  

17 09 03  
170802-  Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01  
170605-  Stavební materiály obsahující azbest  
170604-  Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03  
170201-  Dřevo  
170103-  Tašky a keramické výrobky  
170102-  Cihly  
170101-  Beton  
160601-  Olovené akumulátory  
160120-  Sklo  
160119-  Plasty  
160103-  Pneumatiky  
150202-  Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtru jinak blíže  

neurčených), čisticí tkaniny  
150110-  Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné  
150107-  Skleněné obaly  
150102-  Plastové obaly  
150101-  Papírové a lepenkové obaly  
130205-  Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje  
080111-  Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky  
020103-  Odpad rostlinných pletiv
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