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ABSTRAKT 

Hlavní náplní předkládané bakalářské práce je identifikace provozních a ekonomických náro-

ků spojených s produkcí druhotných surovin ze separovaného plastového odpadu. Součástí je 

i porovnání možného nakládání jak se separovanými plastovými odpady, tak i s plasty vysky-

tujícími se společně se zbytkovým směsným komunálním odpadem. 
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ABSTRACT 

The main aim of this bachelor thesis is identification of running costs and economical claims 

connected with production of secondary raw materials from separated plastic waste. It also 

includes a comparison between treatment of separated plastic waste and treatment of plastics 

that occur together with residual mixed municipal solid waste. 
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1 ÚVOD 

Hospodářský rozvoj, industrializace, rozvoj nových technologií, a především nárůst lidské 

populace souvisí s produkcí odpadů, z nichž nezanedbatelnou část tvoří plasty. Otázka ome-

zení vzniku odpadů a způsobů jejich bezpečného, environmentálně přijatelného a zároveň 

ekonomicky výhodného využití či odstranění patří dnes k velmi diskutovaným problémům po 

celém světě.  Ekonomicky výhodné a současně ekologicky přijatelné hospodaření s odpady 

totiž vyžaduje nové přístupy v odpadovém hospodářství. Na produkci odpadů se podílí nejen 

průmyslových výrobci, ale také široká veřejnost. Právě domácnosti jsou totiž producenti ko-

munálního odpadu (dále jen „KO“), ve kterém se nachází plastové materiály, což jsou pře-

vážně plastové obaly, jejichž způsob nakládání je tématem této bakalářské práce.  

Jedním ze současných přístupů nejen k odpadovému hospodářství je vize tzv. oběhové-

ho hospodářství. Tento přístup prosazuje mimo jiné i Evropská komise [1] pod zkratkou CEP, 

což znamená Circular Economy Package. To představuje komplexní systém optimalizující 

výrobní procesy a technologie, spotřebu a nakládání s přírodními zdroji i odpady [2]. Obtíže 

způsobené s produkcí odpadů a obalových plastů mohou způsobovat jednak velký růst obje-

mu i cen vytěžených přírodních zdrojů, ale také následnou produkci nevyužitelného nebo ná-

ročně využitelného odpadu. Odpadové hospodářství se snaží předcházet těmto problémům 

podporou prevence vzniku odpadu, opětovným využitím výrobků, recyklováním a přeměnou 

odpadu na energie. Ukládání využitelného odpadu na skládky je tedy v tomto systému nejmé-

ně žádoucí. Je také důležité každou fázi životního cyklu výrobku pečlivě promyslet a důmysl-

ně ji zařadit do systému oběhového hospodářství. Schéma tohoto systému nakládání s odpady 

dle vize oběhového hospodářství je znázorněno na obr. 1.  

Obr. 1 Schéma oběhového hospodářství [2] 



2 

 

Dalším možným východiskem je tzv. průmysl 4.0, někdy též označovaný jako čtvrtá 

průmyslová revoluce. Tato inovace označuje současný trend digitalizace a robotizace, s ní 

související automatizaci výroby a změn na trhu práce, které s sebou přinese [3]. Jednoduché a 

opakující se činnosti dosud vykonávané lidmi převezmou stroje, čímž dojde k úsporám času i 

peněz. Tato inovace zasáhne téměř všechny odvětví lidské činnosti. Co se týče spojení pro-

blematiky odpadu a průmyslu 4.0, existuje například vize, kdy kontejnery budou obsahovat 

čidla, která budou sledovat naplněnost kontejnerů a v případě stoprocentního naplnění auto-

maticky kontaktují centrálu.  

Cílem této bakalářské práce je podat přehled o nakládání s plastovými odpady, zejména 

tedy s plastovými obaly, ať už pochází ze směsného komunálního odpadu (dále jen „SKO“) 

nebo jsou sbírány odděleně. Součástí je také vytvoření výpočtového nástroje sloužícího 

k identifikaci provozních a ekonomických nároků spojených s produkcí druhotných surovin 

(dále jen „DS“) ze separovaného plastového odpadu. V tomto nástroji je brán zřetel na účin-

nost separace plastového KO u jeho producentů. Pomocí nástroje je tedy vyhodnocena analý-

za pěti scénářů s ohledem především na podíl plastových obalů vytříděných z SKO a nakláda-

ných odděleně, a plastových odpadů nakládaných společně se zbytkovým SKO. 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Digit%C3%A1ln%C3%AD_ekonomika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Trh_pr%C3%A1ce
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2 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Odpadové hospodářství je technologickým odvětvím, které se bezprostředně dotýká všech 

stupňů výrobního a spotřebního cyklu – od těžby surovin, přes výrobu, dopravu a spotřebu 

produktů, až po jejich odstranění, kdy se z nich stávají po uplynutí doby jejich životnosti od-

pady. Odpadové hospodářství tak ovlivňuje všechny složky národního hospodářství.  

Hlavní cíle odpadového hospodářství jsou [4]: 

• předcházet vzniku odpadů nebo vznik omezovat, 

• pokud již odpady vzniknou, nakládat s nimi tak, aby mohly být maximálně vyu-

žity jako druhotné suroviny v původní či upravené formě a aby minimálně naru-

šovaly životní prostředí.  

Pojem odpadové hospodářství tedy zahrnuje nejen nakládání s odpady již vzniklými 

(využití či případné odstranění), ale i předcházení jejich vzniku a následnou péči o odpady 

uložené. Způsob nakládání popisuje hierarchie nakládání s odpady dle [5].  

Struktura odpadů i jejich původ, včetně různých způsobů jejich využití, je velmi různo-

rodá. K rozdělení odpadů a zařazení do skupin se používá Katalog odpadů [2], který je sou-

částí Zákona o odpadech [5]. Na základě evidence vycházející z tohoto zákona se údaje shro-

mažďují v Informačním systému odpadového hospodářství (dále jen „ISOH“), které pro Mi-

nisterstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) zpracovává společnost Cenia ve Statistické 

ročence životního prostředí České republiky [6]. Vedle toho provádí každoročně svá vlastní 

šetření Český statistický úřad (dále jen „ČSÚ“). Údaje z těchto dvou zdrojů se často liší, proto 

je snahou v této práci uvádět vždy hodnoty z obou zdrojů. 

Odpady vznikají ve všech oblastech lidské činnosti, mohou být však rozděleny napří-

klad na [4]:  

• odpady z těžby (vznikající při těžbě nerostných surovin); 

• odpady z výroby (v průmyslu, zemědělství, stavebnictví, energetice); 

• odpady vznikající při zpracování odpadů (např. popel, různé kaly); 

• spotřební odpady (KO, odpady zdravotnické, odpady z dopravy apod.). 

Právě poslední zmíněný bod je oblastí, kterou se tato práce bude dále zabývat podrobně-

ji, konkrétně tedy KO. 

 

2.1 Komunální odpad (KO) 

Z pohledu legislativy zní definice odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech [5] násle-

dovně: odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí 

zbavit. Ve stejné sbírce je také uvedena definice KO: veškerý odpad vznikající na území obce 

při činnosti fyzických osob a který je uveden jako KO v Katalogu odpadů [7], s výjimkou 

odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání [5]. 

Jde tedy o odpady, které mají původ v nepodnikatelské činnosti fyzických osob. Obec se stává 

původcem KO v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady uloží na místo k tomu určené [4]. Dle 
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údajů MŽP [6] se komunální odpady na celkové produkci odpadů v ČR v roce 2016 podílely 

přibližně 16 %, dle ČSÚ [8] činí tato hodnota přibližně 14 %. 

KO zahrnuje SKO, vytřiditelné složky (např. sklo, papír, plasty), ale také objemný od-

pad (nábytek apod.), nebezpečný odpad (např. odevzdaný ve sběrných dvorech) a odpad 

z udržování zeleně. Tato bakalářská práce se zabývá odpadem plastovým, který pochází jak ze 

SKO, tak ze separovaného sběru. Kromě těchto základních typů KO tvoří významnou a dosud 

ne zcela řešenou skupinu biologicky rozložitelné komunální odpady (dále jen „BRKO“). 

Na obr. 2 je zobrazeno ilustrační složení KO.  

Obr. 2 Ilustrační složení KO z pohledu jednotlivých druhů odpadů [9] 

Složení KO je výrazně ovlivněno vysokým množstvím faktorů, což jsou například kon-

krétní sociálně ekonomické podmínky v lokalitě vzniku KO, typ zástavby, roční období a ak-

tuální počasí apod. Největší rozdíly lze nalézt mezi městskými sídlišti osídlenými různými 

generacemi obyvatelstva a vesnicemi s převažující stárnoucí populací [10]. V odpadech 

z městských sídlišť se nachází velká část BRKO a velké zastoupení plastových obalů. 

V odpadech z vesnic se naopak BRKO téměř nevyskytují, neboť je lidé téměř automaticky 

kompostují, na druhou stranu je zde větší množství obsahu popela. 

KO lze rozdělit z pohledu odpadních toků na materiálově využitelný odpad (dále jen 

„MVO“), BRKO a SKO, jak je možno vidět na obr. 3. Tyto skupiny se vzájemně překrývají, 

například odpad patřící do BRKO či MVO se může vyskytovat v SKO nebo může být separo-

ván odděleně apod. Velký vliv na zařazení odpadu má i způsob sběru a svozu.  
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Obr.3 Složení KO z pohledu odpadních toků [9] 

 

2.2 Směsný komunální odpad (SKO) 

SKO je odpad, který zůstává po oddělení využitelných složek a nebezpečných složek 

z komunálních odpadů. Jedná se o odpad, který není separován a lze jej dotřídit jen s nízkou 

efektivitou produkce DS. Materiály ze SKO, které by byly samotné velmi dobře využitelné 

jsou ve směsi SKO využitelné spíše energeticky. Někdy je také nazýván „zbytkovým odpa-

dem“. SKO je v Katalogu odpadů [7] veden pod druhovým označením 20 03 01 jako „směsný 

komunální odpad“. V ČR tvoří SKO kolem 50 % komunálního odpadu [6]. Hodnoty produk-

ce SKO rozčleněné podle krajů jsou vidět na obr. 4. Tyto odpady končí v současné době bez 

dalšího využití na skládkách nebo jsou využity jako palivo v jednotkách pro energetické vyu-

žití odpadu (dále jen „EVO“), kde slouží k výrobě tepla a elektrické energie.  

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Separace_odpad%C5%AF
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Obr.4 Celková produkce KO a SKO v územním členění na kraje v roce 2016 [6] 

2.3 Nakládání s odpady 

Nakládání s odpady obecně označuje veškeré činnosti, které s odpady souvisí. Jedná se 

zejména o odvoz a přepravu, úpravu, využití či odstraňování odpadů, jak je znázorněno na 

obr. 5. 

Obr. 5 Schéma nakládání s odpady [10] 

V této souvislosti je vhodné uvést i dříve zmiňovanou hierarchii způsobů nakládání 

s odpady dle Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech [5], který je v souladu s legislativou EU [1] 

viz dříve. V zákoně je hierarchie uvedena v paragrafu 9a v tomto znění: 
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§ 9a Hierarchie způsobů nakládání s odpady 

(1) V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů na-

kládání s odpady: 

a) předcházení vzniku odpadů, 

b) příprava k opětovnému použití, 

c) recyklace odpadů, 

d) jiné využití odpadů, například energetické využití, 

e) odstranění odpadů. 

(2) Od hierarchie způsobů nakládání s odpady je možno se odchýlit v případě odpadů, 

u nichž je to podle posouzení celkových dopadů životního cyklu zahrnujícího vznik odpadu a 

nakládání s ním vhodné s ohledem na nejlepší celkový výsledek z hlediska ochrany životního 

prostředí. 

(3) Při uplatňování hierarchie se zohlední 

a) celý životní cyklus výrobků a materiálů, zejména s ohledem na snižování vlivu naklá-

dání s odpady na životní prostředí a lidské zdraví, 

b) technická proveditelnost a hospodářská udržitelnost, 

c) ochrana zdrojů surovin, životního prostředí, lidského zdraví a hospodářské a sociální 

dopady. 

 Tato hierarchie určuje prioritu jednotlivých přístupů v nakládání s odpady. Dle ní by 

prvním krokem mělo být předcházení vzniku odpadů například odpovědným spotřebitelským 

chováním. Pokud již odpad vznikne, první možností by mělo být materiálové využití – tedy 

takové využití, kdy se z odpadu stane surovina pro další výrobu. Není-li tohle využití možné 

je vhodnější odpad energeticky využít ve spalovnách. Pokud ani tento způsob nedovolují ma-

teriálové vlastnosti odpadu, technologie, omezená kapacita spaloven či velká přepravní vzdá-

lenost, je třeba využít poslední způsob, kterým je skládkování. Je třeba zdůraznit, že každá 

metoda má v hierarchii své místo a svůj smysl. Pro různé skupiny odpadů jsou vhodné různé 

metody nakládání. Schéma hierarchie je zobrazeno na obr. 6. 
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 Obr. 6 Schéma hieararchie nakládání s odpady [11] 

 

2.3.1 Předcházení vzniku odpadů 

Prvním krokem při nakládání s odpady je předcházení vzniku odpadů. Tato práce se zaměřuje 

konkrétně na plastové odpady v KO, předcházení vzniku těchto odpadů tedy představuje 

zejména zamezení vzniku obalů. Tento pojem zahrnuje jak možnost, že odpad vůbec ne-

vznikne, tak také možnost, že odpadu vznikne méně, případně že jsou omezeny jeho nebez-

pečné vlastnosti či má menší dopad na životní prostředí a zdraví obyvatel. Zásadním doku-

mentem je v tomto směru Plán odpadového hospodářství ČR (dále jen „POH“) [9].  

Způsobů, jak vznik odpadu omezit, je hned několik. Prvním z nich může být odpovědné 

spotřebitelské chování.  To znamená, že spotřebitel při nákupu výrobků i služeb zvažuje kro-

mě jiných vlastností i jejich dopad na životní prostředí. Menší dopad na životní prostředí mají 

obecně výrobky z recyklovaných materiálů, z materiálů přírodního původu, s ekoznačkou či 

výrobky, které neobsahují nebezpečné látky, jako jsou například rozpouštědla či těžké kovy. 

K odpovědnému spotřebitelskému chování patří také uvážení nad vlastní spotřebou výrobků, 

používání některých produktů déle, šetření s energií a vodou a v neposlední řadě způsob na-

kládání s již vzniklými odpady. 

Dalším příkladem mohou být nízkoodpadové a bezodpadové technologie. Ty se řídí 

principem podobným látkovému koloběhu v přírodě. Minimalizují vznik odpadu tak, že se 

snaží maximálně využívat všechny suroviny a také odpady. Tato technologie je využívána při 

například při výrobě skleněných či kovových výrobků. Odpady vzniklé při této výrobě či vý-

robky, které svými vlastnostmi nevyhovují daným požadavkům lze využít znovu jako vstupní 

surovinu pro výrobky nové. Tyto postupy lze zařadit mezi nejúčinnější dostupné techniky 

[10]. 

2.3.2 Opětovné použití 

Pokud již odpad vznikne, první možností by mělo být opětovné materiálové využití – tedy 

takové využití, kdy se z odpadu stane surovina pro další výrobu. Cílovou skupinou této práce 

jsou plastové odpady, které jsou bohužel převážně nevhodné pro opětovné využití. Opětovné 

využití odpadů úzce souvisí s předcházením vzniku odpadů. Dle Zákona č. 185/2001 Sb. 
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o odpadech [5] je definováno opětovné použití odpadů jako postup, při kterém jsou výrobky 

(nebo alespoň jejich části) znovu využity ke stejnému účelu, ke kterému byly určené původně. 

Tím pádem se odpadem nestávají. Předáním výrobků k opětovnému použití se tedy snižuje 

produkce odpadů. K nejúčinnějším způsobům opětovného použití patří například používání 

nabíjecích baterií místo jednorázových, vyhýbání se jednorázovým nákupním taškám, daro-

vání nepotřebného oblečení na charitu, používání vratných skleněných lahví apod. 

2.3.3 Úprava odpadů 

Úprava odpadů zahrnuje všechny procesy, které se podílí na změně složení (změna chemic-

kých vlastností), objemu (změna fyzikálních vlastností) nebo nebezpečnosti odpadu (změna 

biologických vlastností) [10]. K úpravě odpadu se řadí i třídění odpadu nebo snížení objemu 

odpadu pro umožnění nebo usnadnění dopravy. Důvodem úprav je omezení nebezpečných 

vlastností, možnost snadnějšího využití po úpravě nebo možnost odstranění odpadu. Z toho 

plyne, že úprava odpadů je jen postup před jeho využitím nebo odstraněním. Odpad lze upra-

vovat biologickými, fyzikálně-chemickými, mechanickými nebo mechanicko-biologickými 

procesy [10]. 

Úprava odpadů se významně týká také plastového odpadu, jímž se tato práce zabývá. 

Většinou se jedná o mechanické dotřídění a další procesy sloužící k úpravě pro produkci DS. 

Úprava plastového odpadu se totiž zaměřuje hlavně na následné materiálové využití, případně 

na produkci paliva pro následní energetické využití, jak již bylo zmíněno v úvodu této práce. 

Mechanická úprava odpadu 

Při mechanické úpravě odpadů dochází ke změně počtu jednotlivých složek odpadu nebo jeho 

objemu. K těmto úpravám se řadí zejména třídění odpadu, oddělení složek a frakcí z materiá-

lového toku, mletí, drcení, lisování, odstranění vlhkosti a další procesy. Při třídění odpadu se 

mnohdy získávají složky, které jsou vhodné k recyklaci a k využití jako suroviny k další vý-

robě [10]. 

Co se týče plastů, mechanická úprava je velmi častým procesem. Vzhledem k tomu, že 

plastový odpad je běžně velmi objemný, je třeba jej kvůli manipulaci a dopravě upravit. Mezi 

tyto úpravy, kdy je zmenšován objem odpadu, patří stlačování odpadu v lisovacích, paketova-

cích, pěchovacích, tabletovacích a jiných strojích. Odpad se také rozmělňuje v různých drti-

čích a mlýnech. [12] 

Lisování plastového odpadu probíhá nejčastěji na hydraulických nebo vřetenových li-

sech. Výsledkem je odpad stlačený a převázaný do balíků. Pěchování je proces podobný, 

avšak výstupem je odpad napěchovaný do ocelových přepravek. Jinak tomu není ani při pake-

tování, zde jsou výstupem balíky o malém objemu i hmotnosti (zpravidla do 15 kg) převázané 

páskem či drátem. Posledním způsobem je tabletování, jinak nazýváno také jako briketování. 

Z tohoto procesu vystupuje plastový odpad ve formě tablet různých tvarů a může být použit 

přímo jako upravená DS pro další využití. [12] 

Pro plastový odpad s malou deformovatelností nejsou předchozí uvedené metody vhod-

né. Proto se tento odpad rozmělňuje v drtičích nebo mlýnech. Při této úpravě se používá kla-

sického drcení, kryogenního drcení nebo kombinace obou uvedených. Běžným mechanickým 

drcením lze získat drť s velikostí částic přibližně do 600 µm, kryogenní technikou lze velikost 

snížit až na 100 µm. Velikost částic i obtížnost zpracování závisí zejména na typu upravova-

ného plastu. [12] 
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Důležitou součástí mechanické úpravy plastového odpadu je taktéž třídění. Třídění je 

definováno jako oddělení jednotlivých složek plastového odpadu podle druhu nebo typu mate-

riálu. Faktorem, podle kterého se odpady třídí, může být identifikační materiálové značení 

výrobku (viz dále v kapitole 3) nebo případně fyzikální či chemické vlastnosti daných materi-

álů. K odlišení různých skupin materiálů dle vlastností se využívají nejčastěji metody založe-

né na odlišnosti hustoty, optických vlastností (barva, vzhled) či elektrických vlastností materi-

álu ručně nebo automaty. [12] 

 

Fyzikálně-chemické procesy 

Podstatou fyzikálně-chemických procesů je změna chemického složení odpadu. Cílem je zís-

kat z odpadu co nejvíce recyklovatelných složek. Dalším účelem je snížení jedovatosti odpa-

du, a tím i negativních vlivů odpadů na životní prostředí. Mezi tyto procesy patří například 

solidifikace, odpařování, sušení, neutralizace, filtrace, odvodnění apod. Tyto úpravy se týkají 

převážně nebezpečného odpadu, proto se jimi tato práce nebude dále zabývat. [4], [10], [13] 

 

Biologické procesy 

Biologické procesy jsou takové procesy, kdy se mění struktura a složení odpadu pomocí mi-

kroorganismů. Cílem je primárně snížení mikrobiologických rizik, snížení obsahu škodlivých 

látek a také snížení objemu nebo hmotnosti odpadu. Mezi tyto procesy se řadí například de-

kontaminace znečištěné půdy, kompostování organických odpadů za aerobních podmínek, 

čistění odpadních vod apod. Také tyto procesy se příliš netýkají plastového odpadu, proto 

nebudou dále rozebírány. [10], [13] 

 

Mechanicko-biologická úprava odpadu (dále jen „MBÚ“) 

MBÚ je určena především pro zpracování SKO, který není vhodný pro kompostování nebo 

anaerobní digesci. Úprava je založena na kombinaci mechanických, biologických a případně 

také fyzikálních procesů. Princip spočívá v úpravě pomocí mechanického roztřídění na využi-

telné a nevyužitelné složky a v následné biologické úpravě vytříděných biologických složek.  

Tato úprava je často považována za alternativu ke spalování odpadu. Oproti spalování 

má ovšem výhodu větší flexibility procesu. To znamená, že MBÚ lze snadno přizpůsobit 

změnám ve složení i množství odpadu. V případě nedostatku odpadů lze zařízení bez problé-

mů převést na kompostárnu.  Je ovšem důležité poznamenat, že MBÚ nenahrazuje spalování 

či skládkování odpadu, nýbrž pouze ve spolupráci s těmito technologiemi může zefektivnit 

materiálové a energetické zpracování odpadů.  

Prvním účelem MBÚ je získat materiál s minimálním škodlivým vlivem na životní pro-

středí, který je vhodný ke skládkování. Toho je docíleno snížením obsahu organického uhlíku. 

Tím vzniká stabilizovaný produkt, jehož biologická činnost a aktivita ve skládkovaném mate-

riálu je omezena. Jelikož nepodléhá již dále biologické degradaci, je výrazně snížena tvorba 

skleníkových plynů, nebezpečných výluhů apod. Druhým účelem je oddělení výhřevné frakce 

a její následná úprava na palivo.  

Proces se skládá z několika následných činností, příklad jeho uspořádání je možno vidět 

na obr. 7. Rozdrcené odpady jsou nejprve mechanicky roztříděny pomocí sít. Při prosévání 

vzniknou dvě složky – podsítná frakce a lehká frakce. Z obou složek jsou pomocí magnetic-
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kých separátorů odděleny magnetické kovy, které jsou dále materiálově využity. Z lehké frak-

ce poté vzniká vysokovýhřevné palivo s nízkým obsahem popela a chloru, které se používá 

v teplárnách, elektrárnách či cementárnách. Naopak podsítná frakce je biologicky stabilizová-

na aerobní fermentací, během které se odpaří značné množství vody a také se část odpadu 

přemění na oxid uhličitý. Výsledkem tohoto procesu je kompost, který není příliš kvalitní 

kvůli vysokému obsahu nečistot, ale který se hodí jako rekultivační substrát používaný 

k rekultivaci skládek.  

Obr. 7 Schéma MBÚ [14] 

V současné době se MBÚ využívá zejména v Rakousku a Německu. V těchto zemích je 

skladováno několik miliónů tun alternativního paliva vzniklého touto úpravou, pro které se 

hledá vhodné uplatnění. Odbyt je totiž omezen. V konečném důsledku je tak EVO oproti 

MBÚ méně nákladné i méně rizikové. [4], [13], [15] 

2.3.4 Využití odpadů 

Možných způsobů využití odpadů je celá řada. Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech: Pří-

loha č. 3 jsou uvedeny v tabulce 2.1. Tato práce zaměřená na plasty se bude dále zabývat pou-

ze způsoby nejčastěji používanými právě pro plastovou komoditu. Jedná se tedy zejména 

o materiálové využití a EVO.  

Tab. 2.1 Způsoby využívání odpadu [5] 

KÓD ZPŮSOB VYUŽÍVÁNÍ ODPADU 

R1 
Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem 

k výrobě energie 

R2 Získání/regenerace rozpouštědel 

R3 Získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla 

R4 Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin 

R5 Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů 
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R6 Regenerace kyselin nebo zásad 

R7 Obnova látek používaných ke snižování znečištění 

R8 Získání složek katalyzátorů 

R9 Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětovného použití olejů 

R10 Aplikace půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii 

R11 Využití odpadů, které vznikly aplikací některého z postupů R1 až R10 

R12 Úprava odpadů k aplikaci z postupů R1 až R11 

R13 Skladování materiálů před aplikací některého z postupů R1 až R12 

 

Na obr. 8 je možné vidět prognózu využití SKO dle POH ČR [9]. Dle této prognózy by 

mělo nežádoucí skládkování odpadů ustávat, naopak by měl být odpad využíván více pro 

energetické či materiálové využití. 

Obr. 8 Prognóza využití potencionálního SKO ve období 2013-2024 [9] 

Materiálové využití 

V odpady se mění většina primárních surovin. Proto je důležité omezit spotřebu primárních 

materiálů zaváděním technologických postupů, při kterých dochází k maximálnímu možnému 

využití všech vstupních materiálů a energií. Materiálové využití figuruje na předních místech 
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hierarchie nakládání s odpady. Jedná se o postupy, které zajišťují, že je upravený odpad dále 

materiálově využitelný, čili představuje například DS pro další výrobu. Významným omeze-

ním však zůstává složitost samotného procesu a s ním související vysoké náklady jak ekono-

mické, tak energetické. Často se proto stává, že získání DS je náročnější a pro životní prostře-

dí větší zátěží než získání suroviny primární. [4] 

Mezi běžné způsoby materiálového využití se řadí materiálová recyklace, regenerace, 

využití odpadů pro terénní úpravy, využití odpadů na rekultivaci skládek apod. Pro plasty je 

typická právě recyklace. [10] 

Pojem recyklace znamená opakované uvedení materiálu zpět do výrobního cyklu. 

Recyklace odpadů je technologicky náročný proces, který vede k získání DS. Tyto suroviny 

jsou poté využívány znovu ve výrobě, ať už ke svému původnímu účelu nebo s účelem no-

vým. Důležitá je správná separace již v domácnostech. Odpad se musí následně svézt a dotří-

dit na třídicích linkách podle druhů, a to ručně nebo automaticky. Plasty se dále dotřiďují pod-

le typu materiálu, neboť při vstupu do procesu recyklace musí být jednoho druhu a neznečiš-

těné. Tato podmínka často není splněna právě kvůli neoddělitelnosti jednotlivých složek od-

padu. Materiálová recyklace taktéž není využitelná pro všechny druhy plastů. Některé jsou 

náchylné k degradaci při opakovaném zpracování, což výrazně komplikuje technologické 

provedení recyklace a také samotnou kvalitu recykláž. Na trhu druhotných surovin je taktéž 

přítomno velké množství druhů plastů, zájem je však pouze jen o některé. [16] 

Energetické využití odpadů (EVO) 

Není-li možné materiálové využití, je vhodné odpad využít jako zdroj energie. Vzniklá ener-

gie poté může sloužit jako zdroj v systémech centrálního zásobování teplem ve městech, nebo 

také pro výrobu páry k pohonu parních turbín, ze kterých se získává elektrická energie. I tento 

způsob přináší jistá omezení zejména ekonomického, technického a environmentálního cha-

rakteru. Jedná se zejména o vysoké investiční a provozní náklady, nezbytnost kvalifikované 

obsluhy, náklady na kontrolní a měřící zařízení a také zařízení pro zachycování a neutralizaci 

škodlivin ze spalin. [4] 

Co se týče plastů, obecně mají velmi dobrou výhřevnost, což je způsobeno také tím, že 

jsou to organické látky, jejichž výchozí výrobní surovinou je ropa. Pro srovnání, průměrná 

výhřevnost některých plastů a paliv je uvedena v tabulce 2.2. Je důležité rozpoznat rozdíl me-

zi spalováním odpadů a EVO. Při spalování odpadů není na rozdíl od EVO využita energie 

uvolněná z odpadu. Podstatou EVO je využití tepelné energie vznikající při spalování jinak 

nevyužitelného plastového odpadu. Efektivně tak může být využit i kalorický potenciál dal-

ších výhřevných materiálových frakcí ve směsi SKO. [16] 

Tab. 2.2 Výhřevnost některých paliv a plastů [16] 

Palivo Výhřevnost [MJ/kg] Palivo Výhřevnost [MJ/kg] 

Černé uhlí 28 Polyamid (PA) 30 

Dřevo 14,5 Polyethylen (PE) 43,3 

Polyvinylchlorid 

(PVC) 

18 až 26 Polypropylen (PP) 44 
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Polyethylentereftalát 

(PET) 

23 Polystyren (PS) 44 

2.3.5 Odstranění odpadů 

Pokud již odpad nelze využít jinak než některým z dříve uvedených způsobů, musí se odstra-

nit. Možností, jak se zbavit již nepotřebného a nevyužitelného odpadu je několik. Odpady se 

odstraňují ukládáním na skládky odpadů, úpravou půdními procesy, hlubinnou injektáží, 

ukládáním do povrchových nádrží, vypouštěním do moří a oceánů, spalováním bez energetic-

kého využití, konečným či trvalým uložením a podobně. Způsoby odstraňování dle zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech: Příloha č. 4 jsou uvedeny v tabulce 2.3. [5] 

 

Tab. 2.3 Způsoby odstraňování odpadu [5] 

KÓD ZPŮSOB ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADU 

D1 Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování apod.) 

D2 
Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných odpadů či kalů 

v půdě apod.) 

D3 
Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných kapalných odpadů do vrtů, 

solných komor nebo prostor přírodního původu apod.) 

D4 
Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných odpadů nebo 

kalů do prohlubní, vodních nádrží, lagun apod.) 

D5 

Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. ukládání do 

oddělených, utěsněných, zavřených prostor izolovaných navzájem i od okol-

ního prostředí apod.) 

D6 Vypouštění do vodních těles, kromě moří a oceánů 

D7 Vypouštění do moří a oceánů včetně ukládání na mořské dno 

D8 

Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným 

produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z po-

stupů uvedených pod označením D1 až D12 

D9 

Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž ko-

nečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým 

z postupů uvedených pod označením D1 až D12 (např. odpařování, sušení, 

kalcinace) 

D10 Spalování na pevnině 
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D11 Spalování na moři 

D12 Konečné či trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů) 

D13 
Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním některým 

z postupů uvedených pod označením D1 až D12 

D14 
Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté do D13) před jejich 

odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D13 

D15 

Skladování odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených 

pod označením D1 až D14 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzni-

ku odpadu před shromáždění potřebného množství) 

Nejlevnějším a nejvyužívanějším způsobem odstranění odpadu je skládkování. Celkem 

rozlišujeme tři druhy skládek:  

• skládky pro ukládání inertních odpadů (tzn. odpadů, které nepodléhají biologic-

kému rozkladu jako je například zemina nebo kamení), 

• skládky pro ukládání ostatních odpadů (tzn. KO, objemný odpad), 

• skládky pro ukládání nebezpečných odpadů. 

Podobně jako ostatní způsoby má i tento své postupy a technologie. Odpad se ukládá do 

prohlubní nebo se vrší nad úroveň terénu. Speciálním případem skládek jsou hlubinné injektá-

že, kdy se odpad ukládá do přirozeně či uměle vytvořených dutin pod povrchem země. Ve 

všech aplikacích musí být skládka ohraničena ochrannými vrstvami, které brání prosáknutí 

tzv. skládkových vod a výluhů do okolního prostředí a podzemních vod. [10] 

Pro plastový odpad je nejvhodnější technologií odstranění odpadu spalování. Skládko-

vání není vhodné hned ze dvou důvodů:  

• ekonomické důvody (plastový odpad má i při nízké hmotnosti velký objem, což 

způsobuje zvýšené náklady na dopravu, také omezení úložné kapacity na sklád-

kách), 

• ekologické důvody (nízká biodegradovatelnost plastů z důvodu jejich malého 

měrného povrchu, vysoké relativní hmotnosti a malé možnosti difuze enzymů do 

plastových materiálů). [12] 

Plasty jsou skládkovány zejména společně se SKO, od této možnosti se však čím dál ví-

ce upouští. Od roku 2024 bude v ČR platit zákaz skládkování SKO a recyklovatelných odpa-

dů. Tento zákaz je zakotven ve stávajícím odpadovém zákoně [5] a také v POH ČR [9]. 

2.4 EKO-KOM 

Všichni producenti obalů a zboží v obalech jsou ze zákona povinni zajistit jejich zpětný od-

běr. Tato skutečnost přináší jednotlivým firmám nárůst nákladů v oblasti administrativy. Proto 

si tuto povinnost nechávají za úplatu vykonávat externí společností. V ČR funguje v případě 
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plastů, ale také skla a kartonů pouze jediná státem autorizovaná společnost, a to právě EKO-

KOM. [17] 

EKO-KOM je akciová společnost založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené 

zboží. Fyzicky s odpadem nenakládá, pouze přerozděluje finance získané od výrobců obalů 

městům a obcím, kde jsou využívány pro podporu sběru, svozu, třídění a využití obalového 

materiálu, a také svozovým firmám a úpravcům odpadů. Pro fungování tohoto celorepubliko-

vého systému je ze zákona [5] definována podmínka minimální účasti 65 % spotřebitelů. Aby 

byla splněna, je třeba zajistit dostupnou sběrnou síť. Z průzkumů společnosti EKO-KOM vy-

plývá, že pro stabilní zapojení nejméně 65 % spotřebitelů je třeba, aby byla sběrná místa roz-

místěna tak, že donášková vzdálenost k nim nepřesahuje 150 metrů. Proto také společnost 

zdarma zapůjčuje městům a obcím kontejnery na sběr separovaného odpadu. [18] 

V této práci je systém společnosti EKO-KOM důležitý zejména kvůli odměnám pro ob-

ce, svozové firmy a úpravce odpadu. Tyto odměny vstupují do výpočtového nástroje jako 

hlavní zisky. Je důležité poznamenat, že jejich výše se neustále rok od roku mění. V této práci 

je počítáno s odměnami platnými pro kalendářní rok 2017 nebo 2018, neboť některé kategorie 

odměn pro kalendářní rok 2018 nebyly dosud stanoveny. V následujících podkapitolách bu-

dou jednotlivé odměny popsány blíže. Jejich základní rozdělení je možno vidět na obr. 9. 

 

Obr. 9 Přehled odměn systému EKO-KOM 

2.4.1 Smluvní odměny obcí 

Obce jsou hlavní součástí systému z pohledu zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Kaž-

dá obec jako původce odpadu má povinnost sbírat odpady odděleně a zajišťovat i tříděný sběr 
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využitelných složek KO. Pokud obec tyto povinnosti splní, může se zapojit do systému EKO-

KOM, kde získává následující odměny. 

Odměna za zajištění míst zpětného odběru 

 První z těchto odměn je odměna za zajištění míst zpětného odběru. Základní část této odmě-

ny je stanovena částkou 20 Kč ročně za každého obyvatele obce v příslušném kalendářním 

roce. Bonusová část odměny poté činí 8 Kč na obyvatele na daný kalendářní rok. Pro zisk 

bonusové části je nutno splnit podmínky, které se liší podle způsobu sběru odpadu. Pro nádo-

bový sběr je stanoven maximální počet obyvatel na jedno instalované sběrné místo (neboli 

hustota sběrné sítě), jehož hodnota se liší v závislosti na velikosti obce. Aby obci vznikl nárok 

na tuto část odměny, je nutno, aby skutečná hodnota počtu obyvatel na jedno instalované 

sběrné místo byla menší nebo rovna stanovené limitní hodnotě. Pro pytlový a individuální 

nádobový sběr poté platí, že tyto metody musí být v dané obci dominantním způsobem sběru 

odpadů ve veřejné síti. Znamená to tedy, že nejméně 80 % separovaně sbíraného odpadu musí 

pocházet z pytlového a/nebo individuálního sběru. Pro oba typy sběru je poté nutno dodržet 

podmínku o minimálním obslouženém obejmu. Podle velikosti obce je opět stanovena limitní 

hodnota pro minimální obsloužený objem ve veřejné síti v litrech na obyvatele. Pokud je tato 

hodnota vyšší nebo rovna skutečnému obslouženému objemu, vzniká obci nárok na tuto od-

měnu. [18] 

Odměna za obsluhu míst zpětného odběru 

Druhá z odměn, které náleží obcím je odměna za obsluhu míst zpětného odběru. Základní 

složka této odměny je určena následovně: v rámci celkového množství KO předaného 

k dotřídění je dle standardů složení KO a podílu obalové složky určen množstevní podíl jed-

notlivých složek komunálních obalových odpadů. Tyto množstevní podíly jsou poté vynáso-

beny sazbami dle ceníku. Pro účely této práce je nejdůležitější složkou separovaně sbíraný 

plast. Proto budou následující odměny uváděny pouze pro tuto komoditu. Standard složení 

KO pro odděleně sbíraný plast činí pro všechny způsoby sběru 74 %. Dle velikosti sídla se 

odměna za obsluhu míst zpětného odběru ve veřejné sběrné síti (zahrnuje nádobový sběr, pyt-

lový sběr i individuální nádobový sběr) pohybuje pro separovaný plastový odpad od 

5 380 Kč/t do 6 630 Kč/t. Pro sběr ve sběrných dvorech a na sběrných místech zřízených obcí 

se tento interval pohybuje mezi 170 Kč/t až 500 Kč/t opět v závislosti na velikosti obce. Pro 

ostatní způsoby sběru, což zahrnuje výkupny, mobilní sběry a další způsoby, je výše odměny 

pro všechny obce bez rozlišení velikosti 80 Kč/t. Bonusové složky nejsou v případě této od-

měny stanoveny. [18] 

Odměna za využití odpadů z obalů 

Třetí odměnou je odměna za zajištění využití odpadů z obalů. Ta náleží obci tehdy, pokud je 

separovaný odpad předán k materiálovému využití. Množstevní podíl odpadu je zde opět dle 

standardů složení KO, tedy 74 %. Pro plasty činí základní odměna 690 Kč/t pro odpad pochá-

zející z veřejné sběrné sítě, 320 Kč/t pro odpad ze sběrných dvorů a sběrných míst, pro ostatní 

způsoby sběru je tato odměna ve výši 30 Kč/t odpadu. Bonusové složky zde nejsou stanove-

ny. [18] 

Odměna za zajištění EVO z obalů 

Poslední odměnou náležící obcím je odměna za zajištění EVO z obalů. Tato odměna náleží 

obci, pokud předá odpad k energetickému využití. V současné době je její základní složka na 

nulové hodnotě, bonusová složka není stanovena. 
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Přehled všech zde zmíněných smluvních odměn obcím je uveden v příloze A. Jejich po-

užití je účelově vázáno. Znamená to tedy, že obce mohou odměny využít pouze pro účely 

související opět se sběrem, shromažďováním, přepravou a využitím KO obsahujícího odpady 

z obalů. Jedná se zejména o financování vzdělávacích a informačních programů v oblasti od-

padového hospodářství, poradenské a projekční činnosti v oblasti tříděného sběru či financo-

vání systému sběru a třídění využitelných KO. [18] 

2.4.2 Odměny pro svozové firmy 

Svozové firmy jsou dalším důležitým článkem systému EKO-KOM. Zajišťují sběr a svoz 

odpadu do příslušného zařízení na úpravu, využití či odstranění odpadu. Svozové firmy mo-

hou být zapojeny nepřímo prostřednictvím obcí, nebo přímo na základě smlouvy. Při nepří-

mém zapojení pověřuje obec svozovou firmu čtvrtletním vykazováním vytříděných odpadů na 

jejím území. Přímé zapojení se týká svozových firem, které zajišťují sběr a využití odpadů 

z obalů od jiných původců, než je obec. V obou případech, na základě smlouvy poté získává 

svozová firma odměnu za zajištění využití odpadů z obalů. Podmínkou pro jejich zisk je mi-

nimální podíl obalové složky ve vybrané skupině odpadů. Pro plastové obaly (dle Katalogu 

odpadů 15 01 02 [7]) je nutný podíl stoprocentní, pak je tato odměna ve výši 370 Kč/t při ma-

teriálové recyklaci, 50 Kč/t při využití pro tuhé alternativní paliva (dále jen „TAP“) a 0 Kč/t 

při organické recyklaci nebo EVO. Pro plasty (dle Katalogu odpadů 20 01 39 [7]) je limitní 

podíl 74 %, odměny zůstávají ve stejné výši jako u plastových obalů. Bonusová složka činí 

0 Kč/t. Přehled výše odměn pro svozové firmy je uveden v tabulce 2.4. [18] 

 

Tab. 2.4 Odměny pro svozové firmy 

2. Odměny pro svozové 

firmy 
druh odpadu materiálová recyklace TAP 

bonusová 

složka 

odměna za zajištění vyu-

žití odpadů z obalů 

15 01 02 plastové 

obaly 
370 Kč/t 50 Kč/t 0 Kč/t 

15 01 39 plasty 370 Kč/t 50 Kč/t 0 Kč/t 

2.4.3 Odměny pro úpravce odpadu 

Na dotřiďovacích linkách dochází k úpravě využitelných složek KO. Pro úpravce odpadu sta-

novuje EKO-KOM odměnu za úpravu (dotřídění) odpadů a odměnu za využití odpadů 

z obalů. Pro zapojení do systému je nutné splnit podmínky definované ve Smlouvě o zajištění 

a využití odpadů z obalů. Mezi tyto podmínky patří souhlas k provozování zařízení podle 

zák1ona o odpadech, dále kolaudační rozhodnutí, že je zařízení schváleno jako stavba sloužící 

k úpravě odpadů. Také je zde požadována jistá technologická úroveň a kapacita zařízení. [18] 

Nárok na odměny získává úpravce tehdy, pokud dotřídí odpady na kvalitu DS a násled-

ně ji předá k využití zpracovateli. Odměny se poté vypočtou ve čtvrtletním výkaze, kde musí 

být uvedeno množství a původci odpadů z obalů a také subjekty, které převzaly DS ke koneč-

nému využití.  

Odměna za úpravu (dotřídění) odpadů 

Výše této odměny závisí na dvou faktorech. Prvním z nich je původce odpadu. Pokud je pů-

vodcem odpadu kdokoliv jiný než obec, je tato odměna nulová. Pokud je původcem odpadu 

obec zapojená v systému a odpad pochází z jiných způsobů sběru než z veřejné sběrné sítě, je 
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sazba rovněž nulová. Pouze pokud je původcem odpadu obec zúčastněná na systému a odpad 

pochází z veřejné sběrné sítě, je tato odměna pro plasty stanovena na 420 Kč/t. [18] 

Odměna za zajištění využití odpadů 

Tato odměna má nenulovou hodnotu rovněž pouze pro obce zapojené do systému. Závisí na 

způsobu využití DS získané z odpadů. Při využití pro TAP je to 350 Kč/t. Při materiálové 

recyklaci dále závisí na přesném druhu materiálu. Výše těchto odměn je shrnuta v tabulce 2.5. 

[18] 

Tab. 2.5 Odměny za zajištění využití pro úpravce odpadu (vss znamená veřejná sběrná síť, ozs 

znamená ostatní způsoby sběru) 

Odměny pro úpravce odpadu-odměna za zajištění využití 

druh plastu materiálová recyklace TAP 

PET 1 000 Kč/t 350 Kč/t 

Fólie transparentní  1 100 Kč/t 350 Kč/t 

Fólie barevná (vss) 1 650 Kč/t 350 Kč/t 

Fólie barevná (ozs) 1 000 Kč/t 350 Kč/t 

Duté plasty (vss) 1 500 Kč/t 350 Kč/t 

Duté plasty (ozs) 1 000 Kč/t 350 Kč/t 

Směsné plasty (vss) 1 650 Kč/t 350 Kč/t 

Směsné plasty (ozs) 1 000 Kč/t 350 Kč/t 

Polystyren pěnový (vss) 1 290 Kč/t 350 Kč/t 

Polystyren pěnový (ozs) 1 000 Kč/t 350 Kč/t 

Bonus za akreditaci 

V případě udělení akreditace činí akreditační bonus 5 %, tzn. odměna za úpravu a zajiš-

tění využití odpadů z obalů se navýší o 5 % z celé částky. 
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3 PLASTY V KO 

Názvem plasty se obecně označují materiály, jejichž podstatnou část tvoří organické makro-

molekulární látky přírodního nebo syntetického původu, které se nazývají polymery. Jsou to 

chemické látky, které vykazují díky svým obrovským molekulám širokou škálu vlastností. 

Používají se často s přísadou práškových nebo vláknitých plniv, pigmentů, barviv nebo změk-

čovadel, které vylepšují jejich vlastnosti [12]. V současné době existuje na trhu několik tisíc 

různých druhů plastů [19].  

Plasty tvoří v dnešní době významnou část domovního odpadu. I přes veškerou snahu 

motivovat obyvatelstvo k jejich třídění, velká část plastů končí v SKO a ten dále na skládkách 

odpadů. Technicky ani není možná úplná separace plastů z SKO. Jedná se o materiál, který 

díky svým vlastnostem není možné jednoduše zařadit do přirozeného cyklu látek. Ekologická 

závadnost plastů je důsledkem velmi pomalé biodegradovatelnosti, také obsahu toxických či 

karcinogenních látek a schopnosti uvolňovat vysoce toxické zplodiny např. při hoření či 

skládkování [12]. Také vynikající materiálové vlastnosti, které jsou oceňovány při praktickém 

využití mají svoji stinnou stránku v odpadové praxi. Mezi tyto vlastnosti patří například vyso-

ká odolnost a životnost plastů [16]. Popis úpravy plastového odpadu byl zmíněn již výše 

v kapitole 2.3.3. 

3.1 Rozdělení plastů 

V současnosti existuje na trhu nepřeberné množství plastů. Tento sortiment se neustále zvyšu-

je. Podle druhu jsou plastové odpady označeny identifikačním symbolem s piktogramem, viz 

obr. 10. Tato označení sice pokrývají pouze malý počet skupin plastů, ale právě tyto skupiny 

jsou používány v obalové technice, tudíž se vyskytují právě hlavně KO. Toto značení výrazně 

přispívá ke zlepšení třídění a recyklace odpadních plastů.  

Obr. 10 Značení plastových odpadů piktogramy s čísly. [20] 
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3.1.1 Dělení dle typu plastu 

Recyklace plastů je závislá na vlastním složení a typu plastu. Pro účely recyklace plastů je 

tedy vhodné následující rozdělení na [16]: 

• termoplasty, 

• reaktoplasty (dříve nazývané duroplasty, termosety), 

• elastomery. 

Termoplasty  

Termoplasty jsou polymerní materiály, které při zahřívání přecházejí do plastického stavu. 

V tomto stavu je možné plast snadno zpracovávat různými technologiemi. Následným ochla-

zením je plast přiveden zpět do stavu tuhého. Jelikož při zahřívání nedochází ke změnám 

chemické struktury, ale je to pouze fyzikální proces, mohou se termoplasty opakovaně plasti-

fikovat a ochladit. Tento princip tvoří základ recyklačních technologií termoplastů.  

K termoplastům patří většina zpracovávaných hmot, jako je polyetylen (dále jen „PE“), poly-

propylen (dále jen „PP“), polystyren (dále jen „PS“), polyvinylchlorid (dále jen „PVC“), po-

lyamid (dále jen „PA“), polymethyl-methakrylát (dále jen „PMMA“), polyoxymethylen (dále 

jen „POM“) apod. [19] 

Reaktoplasty 

Reaktoplasty jsou polymerní materiály, které je na rozdíl od termoplastů možné zahřívat 

a tvarovat pouze po omezenou dobu a jen jednou. Reaktoplasty totiž procházejí při zpracova-

telském procesu chemickou reakcí a účinkem tepla, záření nebo síťovacích činidel vytvářejí 

husté, prostorově zesíťované struktury, v nichž jsou původní molekuly vzájemně pospojovány 

kovalentními vazbami. Tento proces se nazývá vytvrzování. Reaktoplast je ve vytvrzeném 

stavu netavitelný a nerozpustný. Recyklace reaktoplastů je tedy obtížnější než u termoplastů 

a vyžaduje zcela jiné postupy. Patří zde fenol-formaldehydová pryskyřice (dále jen „PF“), 

polyesterová pryskyřice (dále jen „UP“) či epoxidové pryskyřice. [19] 

Elastomery 

Elastomery jsou polymerní látky, které v první fázi zahřívání měknou a lze je tvarovat stejně 

jako termoplasty, avšak jen omezenou dobu. Během dalšího zahřívání dochází k chemické 

reakci, tzv. vulkanizaci, čímž označujeme prostorové zesíťování struktury plastu. 

Elastomery jsou vysoce elastické polymery, které lze za běžných podmínek malou silou znač-

ně deformovat bez porušení. Tato deformace je převážně vratná.  Dominantní skupinou elas-

tomerů jsou kaučuky, ze kterých se vulkanizací vyrábí pryže. [19] 

3.2 Vlastnosti a využití plastů 

Právě díky obrovské škále aditiv používaných při výrobě plastů se vlastnosti různých skupin 

plastů mohou lišit. Obecně se však dá o plastech říci, že jsou dobře tvarovatelné, oproti jiným 

materiálům mají nízkou hustotu, disponují širokou škálou mechanických vlastností, mají dob-

ré elektroizolační vlastnosti, jsou odolné vůči korozi a jiným chemickým vlivům. Jejich nevý-

hody jsou malá pevnost, malá tepelná odolnost a často také hořlavost. Jejich spornou vlastnos-

tí zůstává vysoká odolnost a životnost a s tím spojená nesnadná ekologická odbouratelnost, 
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jak již bylo řečeno výše. V následujících kapitolách budou stručně popsány hlavní skupiny 

plastů vyskytující se v KO. [21] 

3.2.1 Polyethylentereftalát (PET) 

Polyethylentereftalát (dále jen „PET“) je jeden z nejběžnějších odpadových plastů. Díky dob-

ré recyklovatelnosti je velmi žádaný. Používá se převážně k výrobě lahví. Také je vhodnou 

surovinou k výrobě vláken, která se spotřebovávají na výrobu spotřebních textilií, lan a tech-

nických tkanin. Po recyklaci může sloužit jako DS pro výrobu nákupních tašek, zahradního 

nábytku, prvků pro dětská hřiště, koberců apod. [16] 

3.2.2 Polyethylen (PE) 

PE patří do skupiny termoplastů. Mezi jeho přednosti patří zejména chemická odolnost (odo-

lává vodě, roztokům solí, zásad, kyselin i acetonu). Naopak nedokáže odolat pouze silným 

oxidačním prostředkům (např. koncentrovaná kyselina dusičná, sírová, chromsírová). [30] 

Dělí se na dvě skupiny, a to na vysokohustotní PE (zkratka HDPE, odvozená z anglického 

překladu high-density polyethylene) a nízkohustotní PE (zkratka LDPE, odvozená 

z anglického low-density polyethylene). Hranice mezi těmito dvěma variantami je při cca 

0,935 až 0,94 g/cm3 [22].  

LDPE je měkčí a ohebnější než HDPE. Je to levný, pružný, zdravotně nezávadný, prů-

svitný materiál.  Ve velkém měřítku se používá pro výrobu fólií, sáčků a pytlů. Naopak HDPE 

je tužší a pevnější. Používá se často pro výrobu dutých plastů, jako jsou různé potrubí a profi-

ly, kanystry, hračky, také pro výrobu obalů na čisticí prostředky, potravinových obalů či víček 

od lahví. [23], [24] 

3.2.3 Polyvinylchlorid (PVC) 

PVC patří rovněž k nejrozšířenějším plastům se širokou škálou použití. Je to tvrdý, chemicky 

odolný plast. Z mechanických vlastností vyniká jeho značná pevnost v tahu. Jeho problema-

tickou vlastností je obtížná recyklovatelnost (tento problém bude popsán níže). Příčinnou jeho 

masového použití je poměrně levný způsob výroby v kombinaci se skvělou zpracovatelností 

(možno využít všechny základní postupy – válcování, vstřikování, vytlačování, vyfukovaní, 

vakuové tvarování). Používá se například ve stavebnictví, kde nahrazuje původní materiály, 

k výrobě nábytku, podlahovin, v textilním a obuvnickém průmyslu nebo k výrobě obalů. [23], 

[24] 

3.2.4 Polypropylen (PP) 

PP špatně odolává slunečnímu záření. Kvůli jeho nízké ceně, odolnosti vůči hmyzu a plísním 

a také malé krčivosti se používá pro výrobu umělých textilních vláken. Používá se také 

k výrobě pružných obalů. [22], [24] 

3.2.5 Polystyren (PS) 

PS je využíván v celé řadě průmyslových odvětví. Je to tvrdý, ale zároveň křehký plast citlivý 

na náraz. Je použitelný pouze do teploty 70 °C [22] až 75 °C [23]. Je lehký a vzdušný, dobře 

izoluje teplo. Má vynikající elektroizolační vlastnosti. Největší zastoupení má v obalovém 

průmyslu, při výrobě plastového nádobí či ve stavebnictví, kde se využívá jako izolační mate-
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riál. Vedle vynikajících vlastností má jednu zásadní negativní vlastnost, a tou je hořlavost. 

Problematika hořlavosti PS bude popsána níže.  

3.2.6 Problematické a nebezpečné vlastnosti některých skupin plastů 

PS 

Problematickou vlastností PS je hořlavost. Právě kvůli ní jsou ve stavebnictví 

z bezpečnostních důvodů přidávány do PS retardéry hoření, které mají samozhášivý charakter. 

Nejčastěji se jedná o 1,2,5,6,9,10-hexabromcyklododekan, často označovaný zkratkou 

HCDD. Kolem nezávadnosti této látky však existuje mnoho pochybností. Studie prokázaly, že 

jde o toxickou látku, která byla nalezena ve vzorcích půdy při ústích řek a v mořích. Přes těla 

živočichů se poté může dostávat do potravinového řetězce. Z těchto důvodů bylo pro látku 

HBCDD v roce 2013 schváleno pětileté přechodné období pro používání ve stavebních apli-

kacích. Po tomto opatření přestala většina výrobců PS látku při výrobě používat. [25] 

Postupy nakládání se stavebními izolacemi, které mohou obsahovat HBCDD určuje na-

řízení EU č. 2016/460 ze dne 30. 9. 2016 [26]. Limitní obsah HBCDD v odpadním PS činí 

1 000 mg/kg. Při nižší hodnotě lze PS zcela bez problémů materiálově recyklovat či skládko-

vat. Pokud je tato hodnota vyšší, lze jej využít pouze energeticky, čemuž napovídá i vysoká 

výhřevnost, která dosahuje až 40 MJ/kg. [25], [27] 

 

PVC 

PVC se od ostatních druhů plastů liší především obsahem chloru. Tento prvek je původcem 

některých nebezpečných vlastností PVC. Je přítěží zejména při energetickém využití, neboť 

při spalování dochází k uvolňování dioxinů. Dioxiny jsou nebezpečné jedy, které se velmi 

pomalu rozkládají a mají schopnost se vázat v tucích. Rovněž se řadí mezi karcinogenní látky.  

Do lidského těla se nejčastěji dostávají z potravin, do kterých se tento jed dostává ze vzduchu, 

půdy i vody. Za následek mohou mít zejména hormonální poruchy, působí také nepříznivě na 

imunitní systém člověka a jeho nervovou soustavu. [28] 

Další problematickou složkou PVC jsou ftaláty. Jsou to změkčovadla, která se do PVC 

přidávají kvůli zlepšení jeho mechanických vlastností, zejména tedy kvůli pružnosti. Také 

tyto látky mají nepříznivý dopad na zdravotní stav člověka. [29] 

3.3 Způsoby sběru plastového odpadu 

Ač to není na první pohled zcela zřejmé, sběr odpadu je nejdůležitější částí recyklace. Správ-

ný sběr je totiž prvním krokem k získání využitelné DS. Určuje její kvalitu a tím pádem i její 

budoucí možnosti využití.  

Pro dosažení kvalitní DS je podstatný sběr využitelných složek odděleně na základě je-

jich materiálového složení. Mezi tyto hlavní složky patří papír, sklo a právě plasty. Ve sběru 

ostatních materiálů se často obec od obce liší. Jedná se zejména o nápojové kartony a kovové 

obaly. V některých obcích mají tyto materiály vlastní kontejnery, někde se sbírají společně 

s papírem a někde naopak společně s plastovým odpadem. Obecně však lze způsoby sběru 

rozdělit na dvě hlavní kategorie, a to na: 

• odvozový způsob sběru, 
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• donáškový způsob sběru. 

3.3.1 Odvozový způsob sběru 

Při odvozovém způsobu sběru je sběr prováděn do nádob menších objemů, tudíž od 80 do 

1 100 litrů, případně do pytlů. Jeho výhodou je poměrně vysoká výtěžnost sbíraných složek 

i jejich čistota. Pro občany obce je výhodou tohoto způsobu nulová donášková vzdálenost, 

neboť nádoby či pytle se nachází přímo u jejich domů. Nevýhodou je vyšší finanční náročnost 

sběru. [4] 

3.3.2 Donáškový způsob sběru 

Tento způsob spočívá ve vytvoření optimální sběrné sítě úložných kontejnerů o objemech od 

500 do 3 500 litrů. Nádoby se ve městech a obcích umisťují ve směrech přirozeného pohybu 

obyvatel, což mohou být místa blízká nádražím, nákupním centrům, restauracím, křižovatkám 

apod. Tento způsob má sice nižší účinnost, ale také několikanásobně nižší provozní náklady. 

Vyžaduje však navíc aktivní přístup obyvatelstva. V současné době se uplatňuje ve většině 

měst a obcí. [4] Nejčastěji jsou vytvořena tzv. kontejnerová hnízda, což jsou skupiny kontej-

nerů, ve kterých se zpravidla vyskytuje minimálně jeden kontejner určený pro sběr separova-

ného plastu, jeden pro sběr papíru a jeden pro sklo. Příklad kontejnerového hnízda je zachy-

cen na obr. 11.  

Obr. 11 Ukázka kontejnerového hnízda ve městě Jihlava [30] 
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4 VÝPOČTOVÝ NÁSTROJ 

Motivací této práce je vyhodnocení provozních a ekonomických nároků spojených s produkcí 

DS z plastového odpadu v prostředí ČR. Nástroj porovnává náklady systému třídění odpadů 

již u občanů s následným dotříděním na zpracovatelských linkách oproti nákladnosti systému 

sběru plastů společně s SKO a následným tříděním. Porovnání je provedeno při různých mí-

rách separace komunálních plastů. 

Pro vyhodnocení analytické části (kapitola 5) byl sestaven výpočtový nástroj 

v programu MS Excel, který tvoří přílohu této práce. Jedná se o nástroj vyhodnocující celkové 

provozní a ekonomické náklady a zisky, které jsou spojené s produkcí DS ze separovaného 

plastového odpadu a také z vytříděné složky z SKO. Tento nástroj porovnává také různé scé-

náře možného nakládání s odpady s ohledem na účinnost separace plastů z SKO. 
V následujících podkapitolách budou jednotlivé výpočty popsány. Vyhodnoceno je: 

• hmotnostní bilance dle dat o složení KO a SKO a produkce druhotných surovin; 

• provoz systému pro sběr, svoz a třídění; 

• odměny systému EKO-KOM. 

Naopak nejsou posouzeny investice do třídících linek. Tato práce posuzuje pouze nasta-

vení systému nakládání s plastovým KO, tudíž se předpokládá využití stejných nebo obdob-

ných technologií. Rovněž práce vychází z předpokladů, které budou dále popsány v kapitole 

5. Popis a uspořádání kapitol níže odpovídá provedení nástroje v listech prostředí MS Excel.  

4.1 Vstupní data popisující složení KO 

Pro následující výpočty jsou využívána také data z nástroje JUSTÝNA. Tento nástroj předsta-

vuje rekurzivně použitý stochastický matematický model, který je aplikován na území ČR 

rozděleném na menší správní jednotky, a to konkrétně obce s rozšířenou působností (dále jen 

„ORP“). Slouží pro ověření současné a predikce budoucí produkce odpadů a jejich dílčích 

hmotnostních toků a složení na různém detailu územních celků. Rovněž se zabývá hodnotami 

výhřevnosti SKO. Obě tyto vyhodnocované oblasti jsou výrazně ovlivňovány legislativou, 

socio-ekonomickými i technologickými faktory, vyvíjí se v čase a jsou zásadně regionálně 

odlišné.  Nástroj zpracovává dostupná statistická data z různých zdrojů informací, kombinuje 

je s obecně platnými modely a na mikroregionální úrovni vyhodnocuje věrohodnost těchto 

modelů. Také předpokládá určitou nejistotu v kvalitě vstupních dat a jejich omezenou dostup-

nost. [31], [32] 

Do první části jsou vkládána vstupní data generovaná nástrojem JUSTÝNA. Ukazují 

celkovou produkci SKO v tunách za rok a jeho složení v jednotlivých ORP, kde složení je 

udáváno v hmotnostních procentech a produkci separovaného plastového odpadu v tunách za 

rok. Jsou zde rozlišovány tyto složky SKO: 

• papír (karton, lepenka, kombinované obaly, noviny, časopisy, letáky, jiné oba-

ly, jiný papír), 

• plast (PET, duté plasty, fólie, polystyren, směsné plasty), 

• bioodpad (z domácností a zahrad, včetně dřeva), 

• elektroodpad, 
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• kovy (obaly z železa, hliníku a jiných kovů), 

• minerální odpad, 

• nebezpečný odpad, 

• sklo (obaly čiré, hnědé, zelené, obaly vratné, jiné sklo), 

• spal (použité výrobky osobní hygieny a jiný – kůže, korek, guma, obuv), 

• textil, 

• jemná frakce menší než 40 mm. 

Pro účely této bakalářské práce je dále využíváno jen hmotnostní procento plastového 

odpadu v SKO, které je pro výpočtové účely značeno jako xPLA [hm. %]. Dále jsou využívána 

data o produkci SKO v tunách za rok, dále označená jako PSKO. Také produkce separovaného 

plastu (PSEP) pochází ze stejného zdroje. Jejich ukázku je možno vidět na obr. 12. 

Obr. 12 Ukázka části vstupních dat z nástroje JUSTÝNA 

4.2 Hmotnostní bilance 

Výpočty hmotnostní bilance jsou základem pro určení podílů jednotlivých skupin plastů v KO 

a SKO. Sledované podíly odpovídají rozborům odpadu provedeným v ČR, kde je plastový 

odpad rozdělen obvykle do čtyř hlavních skupin odpadů – směs PET, fólie, duté plasty 

a směsné plasty [33 až 37]. Konkrétní hodnoty složení plastového odpadu budou dále popsány 

v kapitole 5. Tato data jsou také základem pro vyčíslení všech nákladů i zisků, které jsou na 

množství separovaného plastového odpadu závislé. 

4.2.1 Produkce odpadu 

Prvním výpočtem této části je výpočet složky plastového odpadu v SKO dle rovnice (4.1). 

Vychází ze vstupních údajů, konkrétně vzniká jako součin hmotnostního procenta plastového 

odpadu v SKO a celkové produkce SKO. Množství složky plastového odpadu je dále použito 

pro výpočet produkce plastové složky v KO. 

 

𝑉Ý𝑆𝑇𝑈𝑃𝑃𝐿𝐴𝑖 = 𝑋𝑃𝐿𝐴𝑖 ∙ 𝑃𝑆𝐾𝑂𝑖     (4.1) 

 

VÝSTUPPLAi [t/rok] – množství plastového odpadu v SKO 

XPLAi [hmotnostní %] – hmotnostní podíl plastového odpadu v SKO 

PSKOi [t/rok] – celková produkce SKO 

index i [-] – vybraná ORP 

Celková produkce KO s plasty se spočítá dle rovnice (4.2) následovně: 
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PKOi = PSKOi + PSEPi (4.2) 

PKOi [t/rok] – celková produkce KO s plasty 

PSKOi [t/rok] – celková produkce SKO 

PSEPi [t/rok] – celková produkce plastového odpadu jako separované složky 

index i [-] – vybraná ORP 

V této části je zahrnut také výpočet produkce složky plastového odpadu v KO (4.3). Ta-

to hodnota je velmi důležitá pro následné vyhodnocování zisků a nákladů, jak již bylo zmíně-

no dříve. 

𝑃𝑃𝐿𝐴_𝐾𝑂𝑖 = 𝑃𝑆𝐸𝑃𝑖 + 𝑉Ý𝑆𝑇𝑈𝑃𝑃𝐿𝐴𝑖 (4.3) 

 

PPLA_KOi [t/rok] – celková složka plastového odpadu v KO 

PSKOi [t/rok] – celková produkce SKO 

VÝSTUPPLAi [t/rok] – množství plastového odpadu v SKO 

index i [-] – vybraná ORP 

 

4.2.2 Množství plastu pocházejícího z SKO a plastu ze separovaného sběru 

Ve třetí části tohoto listu je vypočítáno, jaké množství vytříděného plastu pochází z SKO 

(rovnice 4.4), respektive ze separovaného sběru (rovnice 4.5). Výpočet vychází z dat vypočí-

taných v předchozí kapitole 4.2.1 a zohledňuje účinnost separace. Nejdůležitějším vstupujícím 

údajem je zde celková složka plastového odpadu v KO. 

 

𝑀𝑃𝐿𝐴_𝑆𝐾𝑂𝜂𝑖 = (100% − 𝜂) ∙ 𝑃𝑃𝐿𝐴_𝐾𝑂𝑖  (4.4) 

 

MPLA_SKOηi [t/rok] – množství plastu pocházejícího ze SKO při dané účinnosti separace 

η [%] – procentní účinnost separace z KO, 𝜂 ∈ 〈0%;  25%;  50%;  75%;  100%〉 

PPLA_KOi [t/rok] – celková složka plastového odpadu v KO 

index i [-] – vybraná ORP 

 

 𝑀𝑃𝐿𝐴_𝑆𝐸𝑃𝜂𝑖 = 𝜂 ∙ 𝑃𝑃𝐿𝐴_𝐾𝑂𝑖 (4.5)  

 

MPLA_SEPηi [t/rok] - množství plastu pocházejícího ze separovaného sběru při dané účinnosti 

separace 

η [%] – procentní účinnost separace z KO, 𝜂 ∈ 〈0%;  25%;  50%;  75%;  100%〉 

PPLA_KOi [t/rok] – celková složka plastového odpadu v KO 

index i [-] – vybraná ORP 

4.2.3 Množství získané DS z třídění/dotřiďování 

V této části je určeno, kolik DS (při zvolené výtěžnosti, bude zmíněno dále v kapitole 5) lze 

získat z plastů ze SKO (rovnice 4.6), respektive z plastů ze separovaného odpadu (rovni-
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ce 4.7) při dané účinnosti separace z KO. Toto vypočtené množství vychází z množství plastu 

pocházejícího z SKO a ze separovaného odpadu, viz kapitola 4.2.2. Později je velmi důleži-

tým vstupem pro výpočet zisků z prodeje frakce. 

𝑀𝐷𝑆_𝑆𝐾𝑂𝜂𝑖 = 𝑀𝑃𝐿𝐴_𝑆𝐾𝑂𝜂𝑖 ∙ 𝐾𝑣ý𝑡ěž𝑛𝑜𝑠𝑡𝑆𝐾𝑂 (4.6) 

 

MDS_SKOηi [t/rok] – množství DS, kterou lze získat z plastů z SKO při dané účinnosti separace 

MPLA_SKOηi [t/rok] – množství plastu pocházejícího ze SKO při dané účinnosti separace 

η [%] – procentní účinnost separace z KO, 𝜂 ∈ 〈0%;  25%;  50%;  75%;  100%〉 

KvýtěžnostSKO [%] – procento výtěžnosti 

index i [-] – vybraná ORP 

 

Respektive: 

 

𝑀𝐷𝑆_𝑆𝐸𝑃η𝑖 = 𝑀𝑃𝐿𝐴_𝑆𝐸𝑃η𝑖 ∙ 𝐾𝑣ý𝑡ěž𝑛𝑜𝑠𝑡𝑆𝐸𝑃 (4.7) 

 

MDS_SEPηi [t/rok] – množství DS, které lze získat z plastů ze separovaného sběru při dané účin-

nosti separace 

MPLA_SEPηi [t/rok] – množství plastu pocházejícího ze separovaného sběru při dané účinnosti 

separace 

η [%] – procentní účinnost separace z KO, 𝜂 ∈ 〈0%;  25%;  50%;  75%;  100%〉 

KvýtěžnostSEP [%] – procento výtěžnosti 

index i [-] – vybraná ORP 

 

4.2.4 Výmět z třídění/dotřiďování 

Zde je vypočítáno, jaký je výmět z třídění SKO při dané účinnosti separace, respektive výmět 

z dotřiďování separovaného odpadu při dané účinnosti separace. 

 

𝑀𝑉Ý𝑀_𝑆𝐾𝑂η𝑖 = (100 − 𝐾𝑣ý𝑡ěž𝑛𝑜𝑠𝑡_𝑆𝐾𝑂) ∙ 𝑀𝑃𝐿𝐴_𝑆𝐾𝑂η𝑖 (4.8) 

 

 

MVÝM_SKOηi [t/rok] – výmět z třídění SKO 

η [%] – procentní účinnost separace z KO, 𝜂 ∈ 〈0%;  25%;  50%;  75%;  100%〉 

Kvýtěžnost_SKO [%] – procento výtěžnosti SKO 

MPLA_SKOηi [t/rok] - množství plastu pocházejícího ze SKO při dané účinnosti separace 

index i [-] – vybraná ORP 

Respektive: 

𝑀𝑉Ý𝑀_𝑆𝐸𝑃η𝑖 = (100 − 𝐾𝑣ý𝑡ěž𝑛𝑜𝑠𝑡_𝑆𝐸𝑃) ∙ 𝑀𝑃𝐿𝐴_𝑆𝐸𝑃η𝑖 (4.9) 

 

MVÝM_SEPηi [t/rok] – výmět z dotřídění separovaného plastu 

η [%] – procentní účinnost separace z KO, 𝜂 ∈ 〈0%;  25%;  50%;  75%;  100%〉 
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Kvýtěžnost_SEP [%] – procento výtěžnosti separovaného plastu 

MPLA_SEPηi [t/rok] - množství plastu pocházejícího ze separovaného sběru při dané účinnosti 

separace 

index i [-] – vybraná ORP 

4.3 Odměny EKO-KOM 

V tomto listu výpočtového nástroje v prostředí MS Excel se nachází tabulka s počty obyvatel 

v jednotlivých ORP dle průzkumu ČSÚ k datu 1. 1. 2017 [38]. K této tabulce náleží také 

sloupec s výší odměny, která je závislá právě na počtu obyvatel, což je odměna za obsluhu 

míst zpětného odběru. Ta se stanoví právě dle toho, do které velikostní kategorie podle počtu 

obyvatel daná ORP patří. Později je tato vyhodnocená hodnota použita k výpočtu zisků ze 

systému EKO-KOM. 

V dalším sloupci se nachází hodnota maximálního počtu obyvatel na jedno instalované 

sběrné místo, která se opět určuje dle velikostní kategorie ORP. Z ní je poté vypočítán také 

minimální počet sběrných míst, který musí daná ORP poskytovat, aby získala nárok na odmě-

ny ze systému EKO-KOM (bude vysvětleno v kapitole 5), viz rovnice 4.10. 

 

𝑛𝐾𝑂𝑁𝑇_𝑀𝐼𝑁𝑖 =
𝑛𝑂𝐵𝑌𝑉𝑖

𝑛𝐾𝑂𝑁𝑇_𝑀𝐴𝑋𝑖
  (4.10) 

 

nKONT_MINi [-] – minimální počet instalovaných sběrných míst v dané ORP 

nOBYVi [-] – počet obyvatel dané ORP 

nKONT_MAXi [-] – maximální počet obyvatel na instalované sběrné místo v dané ORP 

index i [-] – vybraná ORP 

 

Na tomto listu se nachází také přehled všech odměn týkajících se plastového odpadu 

poskytovaných ze systému EKO-KOM. Jedná se o smluvní odměny obcí, odměny pro svozo-

vé firmy a odměny pro úpravce odpadu. Obecně byly tyto odměny vysvětleny v kapitole 2.4, 

konkrétní použité hodnoty pro tento nástroj budou shrnuty v kapitole 5. 

4.4 Svoz – podklady 

V tomto listu se nenachází žádné vlastní výpočty, ale pouze podklady pro výpočty následující, 

zejména tedy pro vyhodnocení nákladů a zisků. Konkrétně se jedná o zvolené sypné hmotnos-

ti odpadu a naplněnost kontejnerů jak pro SKO, tak pro separovaný plast. Také se zde nachází 

tabulka s dobami obsluhy kontejnerů dle jejich velikosti, která udává zdržení v sekundách. 

Jako poslední jsou zde stanoveny ceny za svoz odpadu rozlišené dle účinnosti separace a také 

velikosti vozidla. K tomu také naleží tabulka průměrných svozových tras vozidel jak pro SKO 

tak pro separovaný plast, rozlišená dle účinnosti separace. Použité hodnoty a jejich zdroje 

budou dále popsány v kapitole 5. 
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4.5 Svoz – výpočet 

Na této kartě se nachází výpočty a podklady, které byly potřeba pro stanovení technicko-

ekonomického modelu svozu, ze kterého vychází právě cena za svoz odpadu uvedená v před-

chozí podkapitole. Co se týče podkladů, jde o procentuální rozdělení různých objemů kontej-

nerů v závislosti na daném typu odpadu (SKO nebo odděleně sbíraný plast) a na typu zástav-

by (zda se jedná o rodinné domy nebo byty). Tyto hodnoty jsou společné všem ORP. Dále 

jsou zde jednotlivě pro každou ORP rozděleny počty obyvatel dle toho, kolik lidí na jednom 

čísle popisném žije. V rámci tohoto rozdělení jsou tedy určeny 4 skupiny, a to 0 až 8 osob, 8 

až 30 osob, 30 až 60 osob a 60 až 1102 osob na jednom čísle popisném. Tyto údaje vychází 

z šetření ČSÚ, jak bude dále popsáno v kapitole 5. Z těchto hodnot je poté stanoveno kolik 

procent lidí v dané ORP žije v domech resp. bytech dle následujícího vztahu 4.11, resp. 4.12. 

Jako hraniční byla pro analýzu uvažována hodnota 8, respektive 9 obyvatel na číslo popisné. 

 

𝑥𝐷𝑂𝑀𝑌𝑖 =
𝑛0_8𝑖

𝑛𝑂𝐵𝑌𝑉𝑖
∙ 100% (4.11) 

 

xDOMYi [%] – procento osob, které žijí v dané ORP v domech 

n0_8i [-] – počet osob, kteří žijí na čísle popisném, kde se nachází 0 až 8 obyvatel 

nOBYVi [-] – počet obyvatel dané ORP 

index i [-] – vybraná ORP 

 

 

𝑥𝐵𝑌𝑇𝑌𝑖 =
(𝑛8_30𝑖+𝑛30_60𝑖+𝑛60_1102𝑖)

𝑛𝑂𝐵𝑌𝑉𝑖
∙ 100% (4.12) 

 

xBYTYi [%] – procento osob, které žijí v dané ORP v bytech 

n8_30i [-] – počet osob, kteří žijí na čísle popisném, kde se nachází 8 až 30 obyvatel 

n30_62i [-] – počet osob, kteří žijí na čísle popisném, kde se nachází 30 až 62 obyvatel 

n62_1102i [-] – počet osob, kteří žijí na čísle popisném, kde se nachází 62 až 1102 obyvatel 

nOBYVi [-] – počet obyvatel dané ORP 

index i [-] – vybraná ORP 

 

 

Další výpočet tohoto listu se zabývá množstvím odděleně sbíraného plastového odpadu 

při 100% účinnosti separace v tunách za rok, které je vhozeno do kontejnerů o daných obje-

mech s ohledem na typ zástavby, viz 4.13. 

 

𝑀𝑉_𝑆𝐸𝑃𝑖 = (𝑥𝐷𝑂𝑀𝑌𝑖 ∗ 𝑥𝐷𝑂𝑀𝑌_𝑆𝐸𝑃_𝑉 + 𝑥𝐵𝑌𝑇𝑌𝑖 ∗ 𝑥𝐵𝑌𝑇𝑌_𝑆𝐸𝑃_𝑉) ∙ 𝑀𝑃𝐿𝐴_𝑆𝐸𝑃100%𝑖 (4.13) 

 

MV_SEPi [t/rok] – množství odděleně sbíraného plastu při 100% účinnosti separace pro danou 

ORP, který je vhozen do kontejneru o objemu V  

xDOMYi [%] – procento osob, které žijí v dané ORP v domech 
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xDOMY_SEP_V [%] – procentuální zastoupení dané velikosti kontejneru určeného pro separovaný 

plast v zástavbě domů (společné všem ORP) 

xBYTYi  [%] – procento osob, které žijí v dané ORP v bytech 

xBYTY_SEP_V [%] – procentuální zastoupení dané velikosti kontejneru určeného pro separovaný 

plast v bytové zástavbě (společné všem ORP) 

MPLA_SEP100%i [t/rok] – množství plastu pocházejícího ze separovaného sběru při 100% účin-

nosti separace v dané ORP 

index V [-] – objem daného kontejneru v litrech 

index i [-] – vybraná ORP 

 

Obdobný výpočet tohoto listu, jen se na rozdíl od předchozího zabývá množstvím SKO 

při 0% účinnosti separace v tunách za rok, který je vhozen do kontejnerů o daných objemech 

s ohledem na typ zástavby, je vztah 4.14. 

 

𝑀𝑉_𝑆𝐾𝑂𝑖 = (𝑥𝐷𝑂𝑀𝑌𝑖 ∗ 𝑥𝐷𝑂𝑀𝑌_𝑆𝐾𝑂_𝑉 + 𝑥𝐵𝑌𝑇𝑌𝑖 ∙ 𝑥𝐵𝑌𝑇𝑌_𝑆𝐾𝑂_𝑉) ∙ 𝑃𝑆𝐾𝑂𝑖  (4.14) 

 

MV_SKOi [t/rok] – množství SKO při 0% účinnosti separace pro danou ORP, který je vhozen 

do kontejneru o objemu V  

xDOMYi [%] – procento osob, které žijí v dané ORP v domech 

xDOMY_SKO_V [%] – procentuální zastoupení dané velikosti kontejneru určeného pro SKO 

v zástavbě domů (společné všem ORP) 

xBYTYi  [%] – procento osob, které žijí v dané ORP v bytech 

xBYTY_SKO_V [%] – procentuální zastoupení dané velikosti kontejneru určeného pro SKO 

v bytové zástavbě (společné všem ORP) 

PSKOi [t/rok] – celková produkce SKO v dané ORP 

index V [-] – objem daného kontejneru v litrech 

index i [-] – vybraná ORP 

 

Dalšími výpočty jsou počty vývozů kontejnerů o daném objemu pro separovaný plast 

respektive SKO za rok, viz vztah 4.15, resp. 4.16. Tyto výpočty vychází z hodnot vypočíta-

ných z rovnic 4.13 resp. 4.15 a také ze vstupních údajů týkajících se sypné hmotnosti a napl-

něnosti kontejnerů, jejichž přesné hodnoty budou popsány v kapitole 5. 

 

𝑛𝑉_𝑉Ý𝑆𝑌𝑃_𝑆𝐸𝑃_𝑖 =
𝑀𝑉_𝑆𝐸𝑃𝑖

(𝑉∙𝜌𝑆𝐸𝑃∙𝛼𝑆𝐸𝑃)
  (4.15) 

 

nV_VÝSYP_SEP_i [-] – počet výsypů kontejnerů na separovaný plast o daném objemu V při 100% 

účinnosti separace za rok 

MV_SEPi [t/rok] – množství odděleně sbíraného plastu při 100% účinnosti separace pro danou 

ORP, který je vhozen do kontejneru o objemu V za rok 

V [m3] – objem vybraného kontejneru 

ρSEP [kg/m3] – sypná hmotnost separovaného plastu 

αSEP [%] – naplněnost kontejnerů na separovaný plast 
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index i [-] – vybraná ORP 

𝑛𝑉_𝑉Ý𝑆𝑌𝑃_𝑆𝐾𝑂_𝑖 =
𝑀𝑉_𝑆𝐾𝑂𝑖

(𝑉∗𝜌𝑆𝐾𝑂∗𝛼𝑆𝐾𝑂)
  (4.16) 

 

nV_VÝSYP_SKO_i [-] – počet výsypů kontejnerů na SKO o daném objemu V při 0% účinnosti 

separace za rok 

MV_SKOi [t/rok] – množství SKO při 0% účinnosti separace pro danou ORP, který je vhozen 

do kontejneru o objemu V za rok 

V [m3] – objem vybraného kontejneru 

ρSKO [kg/m3] – sypná hmotnost SKO 

αSKO [%] – naplněnost kontejnerů na SKO 

index i [-] – vybraná ORP 

 

Posledním výpočtem tohoto listu je výpočet zdržení při výsypech kontejnerů všech ob-

jemů jak pro separovaný plast, tak pro SKO, viz vztahy 4.17 a 4.18. Tyto hodnoty slouží jako 

podklady pro vyhodnocení související svozové úlohy. Vychází ze vstupních údajů o zdržení 

při výsypu jednotlivých kontejnerů, dále viz kapitola 5. 

 

𝑡𝑆𝐸𝑃_𝑖 = (𝑛240_𝑉Ý𝑆𝑌𝑃_𝑆𝐸𝑃_𝑖 ∙ 𝑡𝑃𝑂𝐷𝐾𝐿𝐴𝐷𝑌_240 + 𝑛1100_𝑉Ý𝑆𝑌𝑃_𝑆𝐸𝑃_𝑖 ∙ 𝑡𝑃𝑂𝐷𝐾𝐿𝐴𝐷𝑌_1100 +

𝑛3000_𝑉Ý𝑆𝑌𝑃_𝑆𝐸𝑃_𝑖 ∙ 𝑡𝑃𝑂𝐷𝐾𝐿𝐴𝐷𝑌_3000) ∙
1

3600
  (4.17) 

 

tSEP_i [h] – celkové zdržení při výsypu kontejnerů všech objemů určených pro separovaný 

plast pro danou ORP 

n240_VÝSYP_SEP_i; n1100_VÝSYP_SEP_i; n3000_VÝSYP_SEP_i [-] – počet výsypů kontejnerů na separova-

ný plast o objemu 240 l/ 1100 l/ 3000l při 100% účinnosti separace v dané ORP za rok 

tPODKLADY_240; tPODKLADY_1100; tPODKLADY_3000 [s] – doba výsypu jednoho kontejneru o objemu 

240 l/ 1100 l/ 3000 l (společné všem ORP) 

index i [-] – vybraná ORP 

 

𝑡𝑆𝐾𝑂_𝑖 = (𝑛120_𝑉Ý𝑆𝑌𝑃_𝑆𝐾𝑂_𝑖 ∙ 𝑡𝑃𝑂𝐷𝐾𝐿𝐴𝐷𝑌_120 + 𝑛240_𝑉Ý𝑆𝑌𝑃_𝑆𝐾𝑂_𝑖 ∙ 𝑡𝑃𝑂𝐷𝐾𝐿𝐴𝐷𝑌_240 +

𝑛1100_𝑉Ý𝑆𝑌𝑃_𝑆𝐾𝑂_𝑖 ∙ 𝑡𝑃𝑂𝐷𝐾𝐿𝐴𝐷𝑌_1100) ∙
1

3600
  (4.18) 

 

tSKO_i [h] – celkové zdržení při výsypu kontejnerů všech objemů určených pro SKO pro danou 

ORP 

n120_VÝSYP_SKO_i; n240_VÝSYP_SKO_i; n1100_VÝSYP_SKO_i [-] – počet výsypů kontejnerů na SKO 

o objemu 120 l/ 240 l/ 1100l při 0% účinnosti separace v dané ORP za rok 

tPODKLADY_120; tPODKLADY_240; tPODKLADY_1100 [s] – doba výsypu jednoho kontejneru o objemu 

120 l/ 240 l/ 1100 l (společné všem ORP) 

index i [-] – vybraná ORP 
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4.6 Třídící a dotřiďovací linka 

Tato část se zabývá tokem odpadu a také hmotnostní kapacitou třídících i dotřiďovacích linek. 

Prvním výpočtem, který je společný oběma linkám, je výpočet celkového počtu pracovních 

hodin v roce, 4.19. 

𝑛ℎ𝑜𝑑 = 𝑛𝑠𝑚ě𝑛𝑦 ∙ 𝑡𝑝𝑟𝑎𝑐 ∙ 𝑛𝑑𝑛𝑦  (4.19) 

 

nhod [h/rok] – celkový počet pracovních hodin za rok 

nsměny [-] – počet směn za jeden den 

tprac [hod] – délka pracovní doby 

ndny [-] – počet pracovních dnů v jednom kalendářním roce 

 

Druhým výpočtem je poté výpočet celkového toku odpadu na lince. Ten se pro třídící 

a dotřiďovací linku liší. Skládá se ze dvou kroků, a to výpočtu hodinové hmotnostní kapacity 

(4.20 pro třídící, 4.22 pro dotřiďovací) a z ní poté získané roční hmotnostní kapacity (4.21 pro 

třídící, 4.23 po dotřiďovací linku). 

 

𝐶ℎ𝑜𝑑_𝑆𝐾𝑂 =
š𝑝á𝑠

1000
∙

ℎ𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑

1000
∙

𝜌𝑆𝐾𝑂

1000
∙ 𝑣𝑝á𝑠 ∙ 3600  (4.20) 

 

Chod-SKO [t/h] – hodinová hmotnostní kapacita třídící linky 

špás [mm] – šířka pásu linky 

hodpad [mm] – výška vrstvy odpadu na lince 

ρSKO [kg/m3] – sypná hmotnost SKO 

vpás [m/s] – rychlost posuvu pásu 

 

𝐶𝑟𝑜𝑘_𝑆𝐾𝑂 = 𝐶ℎ𝑜𝑑_𝑆𝐾𝑂 ∙ 𝑛ℎ𝑜𝑑  (4.21) 

 

Crok_SKO [t/rok] – roční hmotnostní kapacita třídící linky 

Chod-SKO [t/h] – hodinová hmotnostní kapacita třídící linky 

nhod [h/rok] – celkový počet pracovních hodin za rok 

 

 

𝐶ℎ𝑜𝑑_𝑆𝐸𝑃 =
š𝑝á𝑠

1000
∙

ℎ𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑

1000
∙

𝜌𝑆𝐸𝑃

1000
∙ 𝑣𝑝á𝑠 ∙ 3600  (4.22) 

 

Chod-SEP [t/h] – hodinová hmotnostní kapacita dotřiďovací linky 

špás [mm] – šířka pásu linky 

hodpad [mm] – výška vrstvy odpadu na lince 
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ρSKO [kg/m3] – sypná hmotnost separovaného plastu 

vpás [m/s] – rychlost posuvu pásu 

 

𝐶𝑟𝑜𝑘_𝑆𝐸𝑃 = 𝐶ℎ𝑜𝑑_𝑆𝐸𝑃 ∙ 𝑛ℎ𝑜𝑑  (4.23) 

 

Crok_SEP [t/rok] – roční hmotnostní kapacita dotřiďovací linky 

Chod-SEP [t/h] – hodinová hmotnostní kapacita dotřiďovací linky 

nhod [h/rok] – celkový počet pracovních hodin za rok 

Posledním výpočtem je množství možné DS, které lze z odpadu na dané lince při různé 

posuvové rychlosti pásu získat. I tento výpočet je rozdělen na dvě části, a to na výpočet hodi-

nového zisku DS (4.24 pro třídící a 4.26 pro dotřiďovací linky) a ročního zisku (4.25 pro tří-

dící, 4.27 pro dotřiďovací linky). 

 

𝐶𝐷𝑆_𝑆𝐾𝑂_ℎ = 𝐶ℎ𝑜𝑑𝑆𝐾𝑂
∙ 𝐾𝑣ý𝑡ěž𝑛𝑜𝑠𝑡_𝑆𝐾𝑂  (4.24) 

 

CDS_SKO_h [t/h] – množství možné získané DS ze SKO za hodinu 

Chod-SKO [t/h] – hodinová hmotnostní kapacita třídící linky 

KvýtěžnostSKO [%] – procento výtěžnosti SKO 

 

𝐶𝐷𝑆_𝑆𝐾𝑂_𝑟𝑜𝑘 = 𝐶𝑟𝑜𝑘_𝑆𝐾𝑂 ∙ 𝐾𝑣ý𝑡ěž𝑛𝑜𝑠𝑡_𝑆𝐾𝑂 (4.25) 

 

CDS_SKO_rok [t/rok] – množství možné získané DS ze SKO za rok 

Crok-SKO [t/h] – roční hmotnostní kapacita třídící linky 

KvýtěžnostSKO [%] – procento výtěžnosti SKO 

𝐶𝐷𝑆_𝑆𝐸𝑃_ℎ = 𝐶ℎ𝑜𝑑𝑆𝐸𝑃
∙ 𝐾𝑣ý𝑡ěž𝑛𝑜𝑠𝑡_𝑆𝐸𝑃  (4.26) 

 

CDS_SKO_h [t/h] – množství možné získané DS ze separovaného plastu za hodinu 

Chod-SEP [t/h] – hodinová hmotnostní kapacita dotřiďovací linky 

KvýtěžnostSEP [%] – procento výtěžnosti separovaného plastu 

 

𝐶𝐷𝑆_𝑆𝐸𝑃_𝑟𝑜𝑘 = 𝐶𝑟𝑜𝑘_𝑆𝐸𝑃 ∙ 𝐾𝑣ý𝑡ěž𝑛𝑜𝑠𝑡_𝑆𝐸𝑃 (4.27) 

 

CDS_SEP_rok [t/rok] – množství možné získané DS ze separovaného plastu za rok 

Crok-SEP [t/h] – roční hmotnostní kapacita dotřiďovací linky 

KvýtěžnostSEP [%] – procento výtěžnosti separovaného plastu 
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4.7 Náklady a zisky 

Poslední částí výpočtu před samotným vyhodnocením je výpočet veškerých zisků i nákladů 

pro porovnání sytému nakládání s plasty z KO. Jeho vzorec je pro všechny účinnosti separace 

stejný, pouze se mění výše zisků a nákladů. Vychází také ze dvou tabulek, které se nachází na 

tomto listu. Konkrétně je to tabulka s cenami DS dle typu plastu a také procentuální složení 

dle typu plastu jak pro SKO, tak pro separovaný plast. Obě tyto tabulky slouží ke stanovení 

výnosů z prodeje frakcí a jejich obsah bude vysvětlen v kapitole 5. 

4.7.1 Zisky – EKO-KOM 

Největším zdrojem zisků v této práci je právě systém společnosti EKO-KOM. Ten se skládá 

z odměn blíže popsaných v podkapitole 2.4, viz výše. Jak se odměny stanovují konkrétně bu-

de nyní uvedeno zde v této kapitole dle vzorců. Jejich konkrétní vypočtené hodnoty jsou poté 

uvedeny v kapitole 5. K výpočtu odměn jsou v mnoha případech používány hodnoty určené 

již dříve v této kapitole, nejčastěji je to množství plastu pocházejícího ze separovaného sběru, 

viz kapitola 4.2.2. 

Smluvní odměny obcí 

První z odměn je odměna za zajištění míst zpětného odběru. Její základní část je vypočítána 

ve vztahu 4.28, bonusová část je poté uvedena v 4.29.  

𝐸1𝑍_𝑖 = 𝑒1𝑍 ∙ 𝑛𝑂𝐵𝑌𝑉𝑖  (4.28) 

 

E1Z_i [Kč/rok] – celková odměna za zajištění míst zpětného odběru pro danou ORP, základní 

část 

e1Z [Kč/obyvatel/rok] - odměna za zajištění míst zpětného odběru, základní část 

nOBYVi [-] – počet obyvatel dané ORP 

index i [-] – vybraná ORP 

𝐸1𝐵_𝑖 = 𝑒1𝐵 ∙ 𝑛𝑂𝐵𝑌𝑉𝑖  (4.29) 

 

E1B_i [Kč/rok] – celková odměna za zajištění míst zpětného odběru pro danou ORP, bonusová 

část 

e1B [Kč/obyvatel/rok] - odměna za zajištění míst zpětného odběru, bonusová část 

nOBYVi [-] – počet obyvatel dané ORP 

index i [-] – vybraná ORP 

 

Další z odměn systému EKO-KOM je odměna za obsluhu míst zpětného odběru. Tato 

odměna má stanovenu pouze základní část, viz vztah 4.30. 

𝐸2_𝜂𝑖 = 74% ∙ 𝑀𝑃𝐿𝐴_𝑆𝐸𝑃𝜂𝑖 ∙ 𝑒2  (4.30) 

 

E2_ηi [Kč/rok] – celková odměna za obsluhu míst zpětného odběru 
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MPLA_SEPηi [t/rok] – množství plastu pocházejícího ze separovaného sběru při dané účinnosti 

separace 

index η [%] – procentní účinnost separace z KO, 𝜂 ∈ 〈0%;  25%;  50%;  75%;  100%〉 

index i [-] – vybraná ORP 

e2 [Kč/t] – odměna za obsluhu míst zpětného odběru 

 

Poslední z odměn v této kategorii je odměna za zajištění využití odpadů z obalů. Ta se 

vypočítá dle následujícího vztahu 4.31. 

𝐸3_𝜂𝑖 = 74% ∙ 𝑀𝑃𝐿𝐴_𝑆𝐸𝑃𝜂𝑖 ∙ 𝑒3  (4.31) 

 

E3_ηi [Kč/rok] – celková odměna za zajištění využití odpadů z obalů náležící obcím 

MPLA_SEPηi [t/rok] – množství plastu pocházejícího ze separovaného sběru při dané účinnosti 

separace 

index η [%] – procentní účinnost separace z KO, 𝜂 ∈ 〈0%;  25%;  50%;  75%;  100%〉 

index i [-] – vybraná ORP 

e3 [Kč/t] – odměna za zajištění využití odpadů z obalů náležící obcím 

Odměny pro svozové firmy 

K těmto odměnám patří pouze jedna, a to konkrétně odměna za zajištění využití odpadů 

z obalů, viz 4.32. 

𝐸4_𝜂𝑖 = 𝑀𝑃𝐿𝐴_𝑆𝐸𝑃𝜂𝑖 ∙ 𝑒4   (4.32) 

 

E4_ηi [Kč/rok] – celková odměna za zajištění využití odpadů z obalů náležící svozovým fir-

mám 

MPLA_SEPηi [t/rok] – množství plastu pocházejícího ze separovaného sběru při dané účinnosti 

separace 

index η [%] – procentní účinnost separace z KO, 𝜂 ∈ 〈0%;  25%;  50%;  75%;  100%〉 

index i [-] – vybraná ORP 

e4 [Kč/t] – odměna za zajištění využití odpadů z obalů náležící svozovým firmám 

 

Odměny pro úpravce odpadů 

Do této kategorie spadají dvě odměny – odměna za úpravu odpadů (4.33) a odměna za zajiš-

tění využití (4.34). Výpočet odměny za zajištění využití využívá vstupních údajů o složení 

plastového odpadu, které budou vysvětleny později v kapitole 5.  

𝐸5_𝜂𝑖 = 𝑀𝑃𝐿𝐴_𝑆𝐸𝑃𝜂𝑖 ∙ 𝑒5   (4.33) 

 

E5_ηi [Kč/rok] – celková odměna za úpravu odpadů 

MPLA_SEPηi [t/rok] – množství plastu pocházejícího ze separovaného sběru při dané účinnosti 

separace 

index η [%] – procentní účinnost separace z KO, 𝜂 ∈ 〈0%;  25%;  50%;  75%;  100%〉 
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index i [-] – vybraná ORP 

e5 [Kč/t] – odměna za úpravu odpadů 

 

𝐸6_𝜂𝑖 = 𝑀𝐷𝑆_𝑆𝐸𝑃η𝑖 ∙ (𝑥𝑃𝐸𝑇_𝑆𝐸𝑃 ∙ e6_PET +
𝑥𝐿𝐷𝑃𝐸

2
∙ e6_LDPEčiré_SEP +

𝑥𝐿𝐷𝑃𝐸

2
∙ e6_LDPEbarva_SEP +

xHDPE_SEP ∙ e6_HDPE + xsměs_SEP ∙ e6_směs)  (4.34) 

 

E6_ηi [Kč/rok] – celková odměna za zajištění využití při dané účinnosti separace 

MDS_SEPηi [t/rok] – množství DS, které lze získat z plastů ze separovaného sběru při dané účin-

nosti separace 

index η [%] – procentní účinnost separace z KO, 𝜂 ∈ 〈0%;  25%;  50%;  75%;  100%〉 

index i [-] – vybraná ORP 

e6_PET [Kč/t] – odměna za zajištění využití za PET 

e6_LDPEčiré [Kč/t] – odměna za zajištění využití za transparentní fólie 

e6_LDPEbarva [Kč/t] – odměna za zajištění využití za barevné folie 

e6_HDPE [Kč/t] – odměna za zajištění využití za duté plasty 

e6_směs [Kč/t] – odměna za zajištění využití za směsné plasty 

xPET_SEP [hm. %] – podíl PET pocházející ze separovaného odpadu v celkové hmotnosti DS 

xLDPE_SEP [hm. %] – podíl PET pocházející ze separovaného odpadu v celkové hmotnosti DS 

xHDPE_SEP [hm. %] – podíl PET pocházející ze separovaného odpadu v celkové hmotnosti DS 

xsměs_SEP [hm. %] – podíl PET pocházející ze separovaného odpadu v celkové hmotnosti DS 

 

4.7.2 Zisky z prodeje frakce 

Druhým způsobem zisku je prodej druhotné suroviny ve formě frakcí. Tato suma se spočítá 

dle vztahu 4.35. Využívá vstupních údajů v podobě složení plastového odpadu a také údaje 

o průměrné ceně frakcí na trhu DS. Tyto vstupní údaje budou vysvětleny později v kapitole 5. 

𝑃𝜂𝑖 = 𝑀𝐷𝑆_𝑆𝐸𝑃η𝑖 ∙ (𝑥𝑃𝐸𝑇𝑆𝐸𝑃
∙ pPET + 𝑥𝐿𝐷𝑃𝐸𝑆𝐸𝑃

∙ pLDPE + xHDPESEP
∙ pHDPE + xsměsSEP

∙

psměs) + 𝑀𝐷𝑆_𝑆𝐾𝑂η𝑖 ∙ (𝑥𝑃𝐸𝑇_𝑆𝐾𝑂 ∙ pPET + 𝑥𝐿𝐷𝑃𝐸_𝑆𝐾𝑂 ∙ pLDPE + xHDPE_SKO ∙ pHDPE +

xsměs_SKO ∙ psměs)  (4.35) 

 

Pηi [Kč/rok] – celkové zisky z prodeje frakce pro vybranou ORP při dané účinnosti separace 

MDS_SEPηi [t/rok] – množství DS, které lze získat z plastů ze separovaného sběru při dané účin-

nosti separace 

MDS_SKOηi [t/rok] – množství DS, kterou lze získat z plastů z SKO při dané účinnosti separace 

xPET_SEP [hm. %] – podíl PET pocházející ze separovaného odpadu v celkové hmotnosti DS 

xLDPE_SEP [hm. %] – podíl PET pocházející ze separovaného odpadu v celkové hmotnosti DS 

xHDPE_SEP [hm. %] – podíl PET pocházející ze separovaného odpadu v celkové hmotnosti DS 

xsměs_SEP [hm. %] – podíl PET pocházející ze separovaného odpadu v celkové hmotnosti DS 

pPET [Kč/t] – průměrná cena na trhu s DS za PET 

pLDPE [Kč/t] – průměrná cena na trhu s DS za LDPE 

pHDPE [Kč/t] – průměrná cena na trhu s DS za HDPE 

psměs [Kč/t] – průměrná cena na trhu s DS za směsné plasty 

xPET_SKO [hm. %] – podíl PET pocházející ze SKO v celkové hmotnosti DS 

xLDPE_SKO [hm. %] – podíl PET pocházející ze SKO v celkové hmotnosti DS 

xHDPE_SKO [hm. %] – podíl PET pocházející ze SKO v celkové hmotnosti DS 
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xsměs_SKO [hm. %] – podíl PET pocházející ze SKO v celkové hmotnosti DS 

 

4.7.3 Celkové veškeré zisky 

Výpočet celkových zisků je poté dán jednoduše sumou všech odměn, viz 4.36. tato hodnota je 

velmi důležitou součástí výpočtu celkové bilance, která je hlavním výstupem této práce. 

 

𝑍𝐼𝑆𝐾 = 𝐸1𝑍_𝑖 + 𝐸1𝐵_𝑖 + 𝐸2_𝜂𝑖 + 𝐸3_𝜂𝑖 + 𝐸4_𝜂𝑖 + 𝐸5_𝜂𝑖 + 𝐸6_𝜂𝑖 + 𝑃𝜂𝑖 (4.36) 

 

ZISK [Kč/rok] – celkový zisk pro vybranou ORP při dané účinnosti separace 

E1Z_i [Kč/rok] – celková odměna za zajištění míst zpětného odběru pro danou ORP, základní 

část 

E1B_i [Kč/rok] – celková odměna za zajištění míst zpětného odběru pro danou ORP, bonusová 

část 

E2_ηi [Kč/rok] – celková odměna za obsluhu míst zpětného odběru 

E3_ηi [Kč/rok] – celková odměna za zajištění využití odpadů z obalů náležící obcím 

E4_ηi [Kč/rok] – celková odměna za zajištění využití odpadů z obalů náležící svozovým fir-

mám 

E5_ηi [Kč/rok] – celková odměna za úpravu odpadů 

E6_ηi [Kč/rok] – celková odměna za zajištění využití při dané účinnosti separace 

Pηi [Kč/rok] – celkové zisky z prodeje frakce pro vybranou ORP při dané účinnosti separace 

 

4.7.4 Náklady 

Náklady potřebné pro nakládání s odpady se dělí na tři složky: náklady na svoz (vztah 4.37), 

investice (vztah 4.38) a ostatní provozní náklady (vztah 4.39). Náklady na svoz vychází 

z produkce separovaného plastového odpadu stanovené ve vztahu 4.5 a ze vstupních údajů 

týkajících se jednotkové ceny za svoz při dané účinnosti separace, která bude vysvětlena dále 

v kapitole 5. Stejně tak investice a ostatní provozní náklady budou objasněny v této kapitole. 

 

𝑄𝑠𝑣𝑜𝑧 = 𝑀𝑃𝐿𝐴_𝑆𝐸𝑃𝜂𝑖 ∙ 𝑞3_𝜂𝑖  (4.37) 

Qsvoz [Kč/rok] – celkové náklady na svoz pro vybranou ORP při dané účinnosti separace 

MPLA_SEPηi [t/rok] – množství plastu pocházejícího ze separovaného sběru při dané účinnosti 

separace 

q3_ηi [Kč/t] – náklady na svoz separovaného plastu pro vybranou ORP při dané účinnosti sepa-

race (třínápravové vozidlo) 

index η [%] – procentní účinnost separace z KO, 𝜂 ∈ 〈0%;  25%;  50%;  75%;  100%〉 

index i [-] – vybraná ORP 

 

𝑄𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡 = 𝑞𝑝𝑜𝑧 + 𝑞𝑠𝑡𝑎𝑣 + 𝑞𝑡𝑒𝑐ℎ (4.38) 

 

Qinvest [Kč/rok] – počáteční investice rozpočítané na 1 rok společné všem ORP 

qpoz [Kč/rok] – investice do stavebního pozemku rozpočítané na 1 rok společné všem ORP 
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qstav [Kč/rok] – náklady na stavbu zařízení rozpočítané na 1 rok společné všem ORP 

qtech [Kč/rok] – náklady na technologie a vybavení zařízení rozpočítané na 1 rok společné 

všem ORP 

 

𝑄𝑜𝑠𝑡 = 𝑞𝑟𝑒𝑖𝑛 + 𝑞𝑚𝑧𝑑𝑦 + 𝑞𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧 (4.39) 

 

Qost [Kč/rok] – ostatní náklady společné všem ORP 

qrein [Kč/rok] – uvažované reinvestice a vliv inflace společné všem ORP 

qmzdy [Kč/rok] – náklady na mzdy obsluhy společné všem ORP 

qprovoz [Kč/rok] – provozní náklady společné všem ORP 

 

 

Celková hodnota nákladů se poté vypočte podobně jako u zisků sumací všech hodnot, 

viz 4.40. Také tato hodnota je velmi významnou pro stanovení výsledné celkové bilance. 

 

𝑁Á𝐾𝐿𝐴𝐷𝑌 = 𝑄𝑠𝑣𝑜𝑧 + 𝑄𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡 + 𝑄𝑜𝑠𝑡  (4.40) 

 

NÁKLADY [Kč/rok] – celkové náklady pro vybranou ORP při dané účinnosti separace 

Qsvoz [Kč/rok] – celkové náklady na svoz pro vybranou ORP při dané účinnosti separace 

Qinvest [Kč/rok] – počáteční investice rozpočítané na 1 rok společné všem ORP 

Qost [Kč/rok] – ostatní náklady společné všem ORP 

 

4.7.5 Výsledná bilance 

Výsledná bilance je rozdílem mezi zisky a náklady vypočítanými v předchozí podkapitole, viz 

vztah 4.41. Tato hodnota je tedy hlavní výsledek celé výpočtové části této práce.  

𝑌 = 𝑍𝐼𝑆𝐾 − 𝑁Á𝐾𝐿𝐴𝐷𝑌 (4.41) 

 

ZISK [Kč/rok] – celkový zisk pro vybranou ORP při dané účinnosti separace 

NÁKLADY [Kč/rok] – celkové náklady pro vybranou ORP při dané účinnosti separace 
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5 ANALÝZA SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S PLASTOVÝMI KO 

V následující kapitole budou vysvětleny a uvedeny jak vstupní hodnoty vstupující do výpočtů 

z kapitoly 4, tak také výsledky dílčích výpočtů, které jsou dále použity pro výsledné výpočty. 

Cílem této analýzy je porovnání nákladnosti systému nakládání s plasty v KO při různé míře 

jejich separace z SKO. 

5.1 Zjednodušení a předpoklady 

Při výpočetní části této práce byly zavedeny předpoklady, které bylo potřeba pro zjednodušení 

definovat. Bez těchto zjednodušení byla práce příliš obsahově i časově rozsáhlá.  

První z nich se týkají nakládání s odpady v rámci ORP. Je předpokládáno, že každá 

ORP zpracovává samostatně odpad vyprodukovaný na jejím území. V praxi není toto tvrzení 

vždy splněno, neboť třídící i dotřiďovací linky jsou často společné několika ORP či naopak 

v jedné ORP působí více objektů. Také svozové firmy a úpravci odpadu nejsou vždy součástí 

pouze jedné ORP, často se jedná o soukromé subjekty zajišťující služby pro několik ORP 

současně. S tím se váží i následující dva předpoklady. Za prvé, každá ORP organizuje a vy-

konává svoz sama, tudíž jí náleží veškeré zisky i náklady za tyto činnosti. Za druhé, třídící 

linka, vozy na svoz odpadu i kontejnery na SKO jsou považovány za obecní majetek, tudíž 

veškeré zisky a náklady z těchto zařízení náleží obci. Kontejnery určené pro sběr separova-

ných složek odpadů, v tomto případě separovaného plastu, zapůjčuje zdarma společnost EKO-

KOM, tudíž náklady za ně jsou považovány za nulové.  Tyto předpoklady vychází z cíle ana-

lýzy, kterým je porovnání nákladnosti systému nakládání s plasty v KO při různé míře jejich 

separace z SKO. 

Další předpoklad se týká uplatnění dotací ze systému EKO-KOM. Některé totiž závisí 

na počtu obyvatel v obci. Vzhledem k faktu, že v ČR se dle ČSÚ nachází 6.258 obcí [38], 

vyčíslování dotací pro každou z nich by bylo velmi zdlouhavé. Proto byl zaveden předpoklad, 

že dotace ze systému EKO-KOM jsou uvažovány, jako by ORP byla jedno „sídlo“ (pojem 

sídlo zavádí právě EKO-KOM), tudíž jedna obec. Je tedy zanedbáván počet obyvatel jednot-

livých obcí, které spadají pod danou ORP, ale uvažuje se pouze součet všech obyvatel v dané 

ORP. Lze očekávat minimální vliv tohoto předpokladu na výsledky analýzy. 

Dalším velmi silným předpokladem je, že veškerý odpad pochází z veřejné sběrné sítě. 

To znamená, že jsou tedy zanedbány ostatní způsoby sběru, jako jsou například sběrné dvory, 

školní sběry, výkupny nebo neupravený odpad předaný jiným úpravcem. Tento předpoklad 

mohl být zaveden hlavně díky tomu, že konkrétně separovaný plast jako KO pochází ve větši-

ně případů právě z veřejné sběrné sítě. Školní sběry se týkají hlavně separovaného papíru. 

Sběrné dvory naopak objemného odpadu, kde se může vyskytovat i plast, jako například PVC 

podlahy z domácností, polystyrenové zateplení apod., ale toto množství je v celkovém součtu 

téměř zanedbatelné. 

Následující odstavec se týká zejména DS. K tomuto tématu bylo zavedeno hned několik 

předpokladů. První z nich, výtěžnost třídění a dotřídění je stejná pro všechny míry separace. 

Tento předpoklad není v praxi běžný.  Se stoupající účinností separace stoupá také výtěžnost 

z dotřídění, naopak klesá výtěžnost při třídění a naopak. Druhý, dle standardů společnosti 

EKO-KOM o složení odpadu [39] je předpokládáno, že pro různé druhy způsobu sběru (myš-

leno nádoby a pytle/sběrné dvory a sběrná místa/ostatní sběr) bude i při různé míře účinnosti 

separace produkováno stejné množství DS o stejné kvalitě. Tento předpoklad je úzce spjat 
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s předchozím uvedeným. Třetí předpoklad, týkající se využití DS, zpracování veškeré druhot-

né suroviny bude považováno za materiálové využití, tudíž nebude se produkovat TAP. Zisky 

z materiálového využití jsou totiž vyšší než zisky při produkci TAP.  

Poslední okruh předpokladů se týká zejména hodnot vystupujících v hmotnostní bilanci. 

V práci se sleduje pouze KO s podílem plastu, ten se uvažuje jako součet množství SKO 

a separované plastové složky, zanedbán je podíl plastů v objemném odpadu a dalších okrajo-

vých skupinách KO. Tudíž zde chybí vliv různé míry separace ostatních separovaných složek, 

pro které práce nebyla určena, například sklo, papír, kovy apod. Různá míra separace těchto 

složek mírně ovlivní množství zbytkového SKO, nicméně lze očekávat jen minimální vliv na 

výsledky analýzy. Posledním předpokladem je, že sypná hmotnost plastů v SKO se rovná 

sypné hmotnosti separovaných plastů. 

5.2 Zvolené vstupní hodnoty 

Do samotného výpočtu vstupuje hned několik hodnot pocházejících z různých zdrojů. Vstupní 

hodnoty hmotnostní bilance, tedy produkce KO a SKO v českých ORP, pochází z nástroje 

JUSTÝNA (viz výše kapitola 4.1). Ta zahrnují složení SKO dle jednotlivých složek 

v hmotnostních procentech, celkovou produkci SKO v tunách za rok a také celkovou produkci 

separovaně sbíraného plastového odpadu v tunách za rok. 

Další vstupní data tvoří odměny společnosti EKO-KOM. Ty byly detailně popsány výše 

v kapitole 2.4. Je však důležité zopakovat, která data byla po zvážení předpokladů a zjedno-

dušení skutečně použita. Co se týče smluvních odměn obcím, zde jsou brány v úvahu vždy 

odměny pojící se se sběrem ve veřejné sběrné síti. Pro odměny pro svozové firmy platí před-

poklad, viz výše, že veškerá druhotná surovina se využije materiálově, nikoliv jako TAP. 

U odměn pro úpravce odpadu platí kombinace těchto dvou zmíněných podmínek, tudíž odpad 

pochází z veřejné sběrné sítě a zároveň je využit pro materiálovou recyklaci.  

Podklady určené pro výpočet nákladů na svoz pochází hned z několika zdrojů. Stanovené 

ceny za svoz odpadu jak pro SKO, tak pro separovaný plast při různé účinnosti separace po-

chází z technicko-ekonomického modelu svozu. Tento model byl vytvořen na pracovišti ve-

doucího práce, vychází z metodiky popsané v [40] a využívá klíčový výstup z projektu [41], 

konkrétně výstup "V007 - Waste Transportation Prices (from producers to a treatment plant)". 

Ze vstupních dat pocházejících přímo z této práce, byly vygenerovány ceny za svoz v Kč za 

tunu odpadu. Ty berou v úvahu počet hnízd, s tím také související počet kontejnerů a četnost 

jejich výsypů, četnost vývozů a z toho plynoucí četnost jízd, délku výjezdů, zdržení při výsy-

pu kontejnerů, naplněnost nádob, pracovní dobu a náklady na obsluhu vozů, také investice do 

vozového parku a náklady na provoz vozidel. Ceny byly stanoveny pro dvě velikosti vozidel: 

dvounápravové a třínápravové vozidlo. V této práci bylo počítáno pouze s daty pro třínápra-

vové vozy. Nejvyšší jednotková cena za přepravu jedné tuny odpadu je pro 25% účinnost se-

parace. Čím méně odpadu vozidla přepraví, tím menší vytíženost mají a tím méně se poté 

jejich provoz vyplatí. Nejnižší jednotková cena za přepravu je tudíž při 100% účinnosti sepa-

race. 

 Doba obsluhy kontejneru byla určena na základě měření. Z maximálních a minimálních 

hodnot časů v sekundách byla zvolena hodnota, která se liší pro různý objem kontejneru. Tyto 

hodnoty slouží pro stanovení zdržení při výsypu kontejnerů, které poté určuje cenu za svoz 

odpadu. Tato data lze vidět na obr. 13. 
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Obr.13 Data pro výpočet zdržení při výsypu jednoho kontejneru o daném objemu 

Další data, na kterých je hodnota nákladů za svoz závislá, jsou průměrné délky svozo-

vých tras. Ty se liší pro SKO a pro separované plasty. Pro SKO se průměrná svozová trasa 

nemění v závislosti na účinnosti separace. Naopak u separovaných plastů se se zvyšující účin-

ností separace svozová trasa prodlužuje. Tato data jsou ukázána na obr. 14. 

Obr. 14 Průměrná délka svozových tras 

Pro výpočty bylo nutno také zvolit sypnou hmotnost jak SKO, tak separovaného plastu. 

Dle dokumentu organizace WRAP [42] o sypné hmotnosti různých materiálů byla stanovena 

tabulka 5.1, kde se nachází očekávané sypné hmotnosti odděleně sbíraného plastu dle velikos-

ti kontejneru. Jelikož je v této práci předpokládáno, že 85 % obyvatel rodinných domů 

a 100 % obyvatel bytů odhazuje separovaný plastový odpad do kontejnerů o objemech 1 100 

litrů (tato data budou vysvětlena níže), byla pro výpočty zvolena střední hodnota sypné hmot-

nosti 34 kg/m3. 

Tab. 5.1 Sypné hmotnosti separovaného plastu dle objemu kontejneru [40] 

Sypná hmotnost pro SKO v kontejnerech byla po poradě s vedoucím práce stanovena na 

160 kg/m3. Tato hodnota výrazně převyšuje sypnou hmotnost separovaného plastu hned 

z několika důvodů. První z nich je, že separovaný plast není v kontejnerech často stlačen či 

Směs plastu (včetně fólií) – sypná hmotnost 

Velikost kontejneru 1 100 l 240 l 140 l 50 l 

Střední hodnota [kg/m3] 34 40 23 39 

Nejnižší hodnota [kg/m3] 26 29 17 31 

Nejvyšší hodnota [kg/m3] 45 48 30 57 

Zvolená hodnota 34 kg/m3 
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pomačkán na nejmenší možný objem. V kontejnerech se poté často nachází mezi odpadem 

velké množství vzduchových mezer, které sypnou hmotnost snižují. Za druhé, rozdíl je také 

v samotném složení daných odpadů. Na rozdíl od separovaného plastu se v SKO například 

nachází mnohem více vlhkosti, která souvisí především s podílem biologicky rozložitelné 

složky, což sypnou hmotnost zvyšuje.  

Další uvedené sypné hmotnosti slouží primárně ke stanovení nákladů za svoz v technic-

ko-ekonomickém modelu svozu. První uvedenou je sypná hmotnost SKO bez plastů. Ta je 

dána jednoduše pouze jako rozdíl sypné hmotnosti SKO a sypné hmotnosti separovaného 

plastu, což tedy činí 126 kg/m3. Následuje sypná hmotnost lisovaného plastu ve vozech. Ta se 

pohybuje v rozmezí 100 kg/m3 až 150 kg/m3. Tento nárůst (z 34 až na 150 kg/m3) je způsoben 

právě kompresí odpadu pomocí lisu zabudovaného ve sběrném voze, díky níž jsou minimali-

zovány vzduchové mezery. Část komprese je také zajištěna vlastní vahou odpadu. To samé 

platí i pro SKO, kde jsou hodnoty rozlišeny i dle velikosti vozů. Pro SKO v malých vozech 

činí hodnota sypné hmotnosti cca 350 kg/m3, pro vozy velké se tato hodnota pohybuje okolo 

450 kg/m3. 

Poslední údaje uvedené v téže tabulce jsou procentuální hodnoty naplněnosti kontejne-

rů. Tato hodnota udává, kolik procent objemu kontejneru (průměrně) je skutečně zaplněno. 

Pro separovaný plast nabývá tato hodnota 85 %. Pro SKO je to o něco méně, a to 75 %. 

Další vstupní hodnoty se týkají procentuálního rozdělení různých objemů kontejnerů 

v závislosti na daném typu odpadu (SKO nebo odděleně sbíraný plast) a na typu zástavby (zda 

se jedná o rodinné domy nebo byty), jak již bylo popsáno v podkapitole 4.4. Je zde předpo-

klad, že pokud na daném čísle popisném žije méně než 8 osob, jedná se o rodinný dům. Nao-

pak pokud zde žije více než 8 osob, jedná se o bytovou zástavbu. Kontejnery pro sběr separo-

vaného plastu se v bytových zástavbách vyskytují výhradně ve formě 1.100 litrových nádob, 

což jsou kontejnery, které jsou známé z většiny kontejnerových hnízd, jak bylo například 

možno vidět na obrázku 9 v kapitole 3.3. V zástavbě rodinných domů je tato velikost kontej-

nerů také dominantní, tvoří 85 % nádob. Zbylých 15 % je rozděleno mezi 240 litrové nádoby 

(10 %), které jsou používány pro odvozový způsob sběru, a 3.000 litrové nádoby (5 %). Pro 

SKO je situace v bytových zástavbách naprosto stejná, 100 % nádob tvoří 1.100 litrové kon-

tejnery. V zástavbě rodinných domů je situace různorodější. Zhruba 50 % nádob tvoří 120 

litrové popelnice, 40 % 240 litrové popelnice. Zbylých 10 % náleží opět 1.100 litrovým kon-

tejnerům. Veškeré tyto hodnoty uspořádány v přehledné tabulce lze vidět na obr. 15. 
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Obr. 15 Procentuální  rozdělení různých objemů kontejnerů v závislosti na daném typu odpadu a na 

typu zástavby 

Poslední vstupní data tohoto listu se týkají rozdělení počtu obyvatel dle toho, kolik lidí 

na jednom čísle popisném žije. Z těchto dat poté mohlo být stanoveno, kolik procent lidí 

v dané ORP žije v domech a kolik v bytech. Ukázka těchto dat je na obr. 16. 

Obr. 16 Rozdělení obyvatel dle počtu žijících osob na jednom popisném čísle 

Další list souboru se věnuje datům souvisejícím s parametry třídící a dotřiďovací linky. 

Část vstupních dat je pro oba typy linek stejná. Jedná se zejména o šířku pásu, která byla zvo-

lena 850 milimetrů. Výška vrstvy odpadu pohybující se na páse činí 100 milimetrů, tento údaj 

však není konstantní a je možno jej libovolně měnit. Poslední z parametrů linky je rychlost 

posuvu pásu. Ta se pohybuje od 0,05 až po 0,4 m/s. Tato hodnota je odstupňována po pěti 

setinách, pro každou jsou následné výpočty provedeny zvlášť. Následují vstupní údaje týkající 

se časové vytíženosti linky. Počet směn byl stanoven na dvě osmihodinové směny denně 

(ranní směna a odpolední směna). Počet pracovních dní v roce činní průměrně 250 dní. Po-

sledním vstupním údajem na tomto listu je výtěžnost. Výtěžnost je zde jediný vstupní parame-

tr týkající se linek, který je pro třídící a dotřiďovací linku různý. Výtěžnost z SKO činí 35 %, 

ze separovaného plastového odpadu je to potom 60 %. 

Důležitou součástí vstupních údajů sloužících pro závěrečný výpočet nákladů a zisků je 

cena frakcí DS. Prodej DS totiž představuje významnou položku v rámci zisků, u scénáře 0% 

účinnosti separace je to dokonce zisk jediný. Tyto ceny jsou výsledkem dubnového průzkumu 

trhu s DS a byly dodány pracovištěm vedoucího práce. Ceny DS se výrazně mění jak v rámci 

roku, tak i meziročně. Až na jedinou výjimku se aktuálně pohybují mezi 1 200 až 1 500 Kč za 
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tunu frakce. Touto výjimkou je frakce z čirého PET materiálu, cena za jednu tunu se v tomto 

případě šplhá až k 11 000 Kč. Veškeré ceny frakcí lze vidět na obr. 17. 

  

 

 

 

 

Obr. 17 Ceny frakcí druhotných surovin 

Neméně důležitými údaji jsou procentuální složení jak separovaného plastu, tak plastu 

pocházejícího ze SKO. Tyto údaje pochází z kombinace různých zdrojů [33 až 37] poskytnu-

tých vedoucím práce. Výsledná data se nachází na obr. 18. Lze vidět, že se složení obou sku-

pin plastů vzájemně velmi liší. V separovaném odpadu převažuje směs PET materiálu s 35,6 

hmotnostními procenty. Naopak u plastu z SKO je dominantní složka zahrnující fólie 

(44,5 %). Pouze složka zahrnující směsné plasty je pro oba druhy původu stejná. 

Obr. 18 Složení plastu v hmotnostních procentech 

Posledními vstupními údaji této práce jsou jednotlivé složky nákladů. Ty jsou pro 

všechny ORP stejné, rovněž pro všechny scénáře účinností separace se nemění. Jsou rozděle-

ny na dvě hlavní kategorie: počáteční investice a provozní náklady. K investicím se řadí jed-

norázové výdaje týkající se vybudování třídící/dotřiďovací linky. Vzhledem k tomu, že tato 

práce vyčísluje roční ekonomickou bilanci jednotlivých scénářů, bylo nutné stanovit životnost 

celého objektu, aby mohly být tyto investice vyčísleny v korunách za rok. Tato uvažovaná 

životnost je 10 let.  Všechny položky investic jsou tedy poměrně rozpočítány na desetileté 

období. 

Je třeba zdůraznit, že vytvořený výpočtový nástroj uvažuje kompletní výstavbu nového 

zařízení na novém pozemku. První položkou v rámci investic jsou tedy náklady za pozemek 

a jeho povrchové a terénní úpravy. Průměrná cena pozemků s přivedenou inženýrskou sítí činí 

v současné době cca 1 000 Kč za metr čtvereční. Tato cena se ve skutečnosti pohybuje v zá-

vislosti na stavební lokalitě. Za nákup pozemku včetně všech úprav je tedy stanovena jedno-

rázová cena 18 000 000 Kč.  

Další položkou jsou stavební práce. Do této kategorie výdajů patří zejména výdaje na 

výstavbu samotné zpracovatelské haly. Důležitou součástí každé linky pro zpracování odpadu 

je také skladovací hala, neboť návoz odpadu a odvoz vytříděné suroviny neprobíhá kontinuál-

ně. Neméně důležité je také zázemí pro zaměstnance obsluhující linku, čímž je myšlena pře-

devším budova se sociálním zařízením, popřípadě šatna či vrátnice. Tyto náklady jsou stano-

veny na celkem 26 600 000 Kč. 
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Poslední složkou počátečních investic jsou výdaje spojené se strojními a technologic-

kými prvky zařízení. Sem patří například samotná dopravní linka, různá manipulační technika 

a další technologické prvky nutné pro provoz zařízení. Náklady této části jsou vyčísleny na 

15 600 000 Kč. 

Provozní náklady jsou další části výdajů. Zde jsou zahrnovány mimo jiné i reinvestiční 

náklady. Část reinvestičních nákladů tvoří údržba celého areálu linky, tedy například údržba 

pozemku, technologie linky, budov, manipulační techniky, také jsou zde zahrnuty potřebné 

pohonné hmoty. Zbylou část reinvestičních nákladů tvoří samotné reinvestice. Také je zde 

nutné zahrnout vliv inflace (což je růst cen zboží a služeb v určitém časovém období).  

Nejvýznamnější částí provozních nákladů jsou náklady mzdové. Je třeba počítat mzdy 

pro operátory třídění, kterých je na každé směně maximálně šest. Dále se zde většinou nachá-

zí pracovník obsluhující nakladač a jeden pracovník zakládající materiál do linky na vstupu. 

Všichni tito pracovníci dosahují ve většině případů pouze minimální mzdy, což činí zaměst-

navateli náklady okolo 18 000 Kč na osobu za měsíc. Stejnou mzdu dostávají také vrátní, ti se 

střídají dva, na každé směně jeden. Stejným způsobem se střídají také vedoucí směny, nákla-

dy na jejich mzdu činí cca 30 000 Kč/měsíc. Celkem tedy tvoří mzdové náklady 8 500 000 Kč 

za rok.  

Závěrečnou část provozních nákladů tvoří energetické náklady. Ty zahrnují jak elek-

trickou spotřebu samotné linky, tak také ostatní náklady na osvětlení, vytápění, spotřebu vody 

apod. Jednotková cena elektřiny se pohybuje okolo 4 Kč/kWh. Tyto náklady činí celkem 

1 400 000 Kč za rok. Všechny výše zmíněné náklady jsou uspořádány na obr. 19. 

Obr.19 Náklady spojené se zpracováním odpadu 

5.3 Vypočtené hodnoty 

V této kapitole budou shrnuty dílčí i hlavní vypočtené hodnoty z celého nástroje. Jako první 

budou uvedeny výsledky hmotnostní bilance. Výsledky budou vyhodnocovány ve formě prů-

měrů počítaných ze všech ORP. Vypočtená data se totiž často pro různé ORP řádově liší, pro-

to by nebylo relevantní vyhodnocovat data například pouze jedné ORP. Ve výpočtu prostředí 

MS Excel (příloha B) se výsledky nachází v listu, kde byly spočítány veškeré údaje týkající se 

produkce odpadů a s ní souvisejících dat. 

 Důležitým vstupním parametrem byl procentní podíl plastové složky v SKO. Pro různé 

ORP se jeho hodnota značně mění, pohybuje se mezi 5 až 20 %. Jeho průměrná hodnota však 

činí 7,56 %, z čehož vyplývá, že hodnoty nad 10 % jsou spíše ojedinělé. Průměrně tedy zhru-

ba 8 % hmotnosti SKO náleží plastové složce. Těchto 8 % odpovídá 970 tunám plastové slož-

ky nacházející se v SKO za rok. Pro porovnání, produkce odděleně sbírané plastové složky se 
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zde vyskytuje jako vstupní hodnota, je však řádově téměř o polovinu nižší. Poměrové rozlo-

žení plastového odpadu dle původu (SKO/separovaný sběr) je znázorněn na obr. 20. 

  

Obr.20 Poměrové rozložení plastového odpadu dle původu 

Další dílčí výsledek hmotnostní bilance je celková produkce KO s plasty v tunách za 

rok. Tato hodnota vznikla jakou součet dvou vstupních hodnot, a to produkce SKO a separo-

vané plastové složky. Produkce KO tedy činí v průměru 10 817 t/rok. Jednoduše, jako součet 

plastové složky v SKO (vypočtená hodnota) a odděleně sbírané plastové složky (vstupní hod-

nota) je stanovena celková produkce plastové složky v KO. Její průměrná hodnota je 1 567 

t/rok. Dá se tedy konstatovat, že plastová složka tvoří cca 14,5 % z celkové produkce KO. 

Z hodnot popsaných v předchozím odstavci vychází množství vytříděného či dotříděné-

ho plastového odpadu s ohledem na účinnost separace. Přitom množství vyprodukovaného 

plastového odpadu se nemění. Znamená to tedy, že při 100% účinnosti separace (vše je sepa-

rovaný plast) i při 0% účinnosti separace (vše je v SKO) je množství plastového odpadu stej-

né. Tento lineární trend znázorňuje graf na obr. 21. Hodnoty na ose y nejsou uvedeny záměr-

ně. Cílem tohoto grafu je primárně nastínit měnící se trend při různých účinnostech separace. 

Pro všechny ORP je tvar tohoto grafu shodný, pouze by se změnily hodnoty právě na ose y. 

62%
38%

Plast pocházející ze 

separovaného sběru 
Plast pocházející 

z SKO 

Celkové průměrné množství plastového odpadu v KO: 1 567 t/rok  
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Obr. 21 Množství vytříděného/dotříděného plastového odpadu v závislosti na účinnosti separace 

Další částí hmotnostní bilance je množství druhotné suroviny získané tříděním či dot-

řiďováním. Vzhledem k odlišné výtěžnosti ze separovaného sběru a z SKO lze tušit, že se 

množství získané druhotné suroviny nebude měnit přímo úměrně. Nejvyšší množství druhotné 

suroviny lze získat při 100% účinnosti separace, nejnižší při 0% účinnosti separace. Graf 

množství druhotné suroviny v závislosti na účinnosti separace lze vidět na obr. 22.  

Obr.22 Množství druhotné suroviny v závislosti na účinnosti separace 

Poslední výsledky, které se vážou s hmotnostní bilancí odpadu se týkají výmětu 

z třídění/dotřiďování. Zde je tvar grafu zcela stejný jako u množství získané druhotné surovi-

ny, jen zrcadlově obrácený. Čím nižší účinnost separace je, tím je výmět vyšší, což vyplývá 
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z logiky věci. Výmět je totiž veškerý plastový odpad, který se nestane druhotnou surovinou. 

Tím pádem s klesající účinností separace musí zákonitě narůstat. Tento graf je možno vidět na 

obr. 23. 

Obr. 23 Množství výmětu při třídění/dotřídění 

V části věnované odměnám ze systému EKO-KOM se nachází pouze jeden výpočet, 

a to výpočet minimálního počtu sběrných míst dle požadavků společnosti EKO-KOM. Pro 

získání odměn z tohoto systému je totiž nutné požadavek splnit, což pro většinu obcí nepřed-

stavuje problém. Kontejnery jsou obcím distribuovány zdarma, jediné náklady na další sběrné 

místo tvoří výdaje za úpravu daného místa (vydláždění, povrchové úpravy terénu apod.). Mi-

nimální počet sběrných míst závisí na konstantě udávající maximální počet obyvatel na jedno 

instalované sběrné místo. Dle velikosti ORP se minimální počet sběrných míst pohybuje od 

56 (Králíky) po 4 962 (Praha).  

Součástí další sekce výpočtové části týkající se výpočtu svozu je stanovení, kolik pro-

cent domácností žije v domech či bytech. Zde je aplikován předpoklad, že pokud žije na jed-

nom čísle popisném méně než 8 osob, jedná se o dům. Naopak pokud žije na jednom čísle 

popisném 8 a více osob, jedná se o bytovou zástavbu. Z výpočtů je patrné, že 64 % populace 

žije v domech, zatímco zbylých 36 % procent v bytech, viz obr. 24. 
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Obr. 24 Rozdělení obyvatel podle toho, zda žijí v domech či bytech 

Z údajů rozložení obyvatelstva v domech/bytech a z daných vstupních údajů jsou dále 

vypočteny počty vývozů kontejnerů různých velikostí jak pro separovaný plast (při 100% 

účinnosti separace), tak pro SKO (při 0% účinnosti separace). Tyto hodnoty vychází z dílčího 

výpočtu množství odpadu v kontejnerech o daném objemu, které se do něj nashromáždí za 

rok. Kromě počtu vývozů je tento výpočet důležitý také pro stanovení časového zdržení při 

výsypech kontejnerů, který slouží ke stanovení cen za svoz. Časové zdržení je tedy nejdůleži-

tějším výstupem tohoto listu. Liší se dle ORP a také dle typu odpadu. Pro separovaně sbíraný 

plast činí průměrná hodnota časového zdržení 1 283 hodin za rok, pro SKO je hodnota téměř 

trojnásobná, a to 3 562 hodin za rok. 

Předposledním výpočtovým listem je karta týkající se třídící a dotřiďovací linky. Prv-

ním výpočtem je stanovení pracovních hodin v roce. Tento počet je pro třídící i dotřiďovací 

linku, rovněž pro všechny ORP stejný. Jednoduchým vynásobením vstupních dat zahrnujících 

počet směn denně, délku pracovní doby a počet pracovních dnů v roce bylo stanoveno, že 

v jednom kalendářním roce je 4 000 pracovních hodin. Z tohoto údaje poté vychází roční 

hmotnostní kapacity linky. Kapacita je vždy závislá na rychlosti posuvu pásu a také na hmot-

nosti odpadu na lince. Objem odpadu se předpokládá víceméně konstantní, rychlostí posuvu 

je zvoleno celkem sedm. Pro každou rychlost posuvu je poté zvlášť stanovena hodinová i roč-

ní hmotnostní kapacita celkového toku odpadu. Pomocí výtěžnosti je poté stanovena i hodi-

nová a roční hmotnostní kapacita vytříděné suroviny jak u separovaného plastu, tak u plastu 

z SKO. Data třídící linky jsou na obr. 25, pro dotřiďovací linku na obr. 26.  

64%

36%

Část populace 

žijící v domech Část populace 

žijící v bytech 

Celkový počet obyvatel: 10 610 055 (ČSÚ, 2018) 
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Obr. 25 Vstupní i výstupní data třídící linky 

Obr. 26 Vstupní i výstupní data dotřiďovací linky 

Závislost rychlosti posuvu pásu a roční hmotnostní kapacity toku odpadu na lince ná-

zorně ilustruje graf na obr. 27. Do grafu jsou pro porovnání vykresleny hodnoty jak pro SKO, 

tak pro separovaný plast. Lze si povšimnout, že u SKO roste kapacita s rychlostí velmi strmě, 

zatímco u separovaného plastu je tato závislost spíše mírná.  
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Obr. 27 Závislost rychlosti posuvu pásu a roční hmotnostní kapacity toku odpadu na lince (SKO i 

separovaný plast) 

Stejnou závislost lze také stanovit pro roční hmotnostní kapacitu vytříděné suroviny, viz 

obr. 28. Zde díky vyšší výtěžnosti roste množství DS ze separovaného plastu lehce strměji. 

Obr. 28 Závislost rychlosti posuvu pásu a roční hmotnostní kapacity toku druhotné suroviny z odpadu 

na lince (SKO i separovaný plast) 

Poslední částí obsahující výstupní data je celkové vyhodnocení zisků a nákladů. Zisky 

tvoří odměny ze systému EKO-KOM a výnosy za prodej frakcí. Pro 0% účinnost separace 

jsou zisky nejnižší. Odměny systému EKO-KOM jsou pro tento scénář nulové. EKO-KOM 

totiž stanovuje podmínku, že odměny jimi vyplácené se vztahují pouze na separovaný sběr 

plastu. Jedinými příjmy jsou tedy výnosy z prodeje frakcí. I přes to, že náklady na svoz jsou 
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v tomto případě nulové (ve výpočtech se uvažuje pouze převoz separovaného plastu, který je 

zde nulový), vychází tento scénář jako nejméně výhodný. 

V ostatních scénářích již odměny systému EKO-KOM vystupují. Všeobecně lze říci, že 

nejvýznamnější částí odměny je odměna za obsluhu míst zpětného odběru. Ta tvoří více než 

60 % všech odměn. Výše zbylých odměn jsou rozloženy rovnoměrně (pohybují se mezi 6 % 

až 9 %), bonusová a základní část odměny za zajištění míst zpětného odběru je uvažována 

dohromady. Na obr. 29 je přehled těchto odměn dle jejich procentuálního zastoupení. Toto 

procentuální rozložení odměn platí pro všechny účinnosti separace vyjma 0 %. 

Obr. 29 Procentuální rozdělení odměn ze systému EKO-KOM 

Pro porovnání, odměny systému EKO-KOM tvoří 91 % všech zisků. Zbylých 9 % tvoří 

výnosy z prodeje frakce, viz obr. 30. Taktéž toto rozložení platí pro všechny účinnosti separa-

ce vyjma 0 %. 

Obr. 30 Odměny ze systému EKOKOM oproti ziskům z prodeje frakce 
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Náklady jsou tvořeny třemi hlavními složkami: dlouhodobými investicemi, provozními 

náklady a svozovými náklady. Dlouhodobé investice a provozní náklady jsou stejné pro 

všechny ORP. Náklady na svoz se liší jak s různými ORP, tak pro různou účinnost separace. 

Procentuelní rozložení nákladů je možno vidět v grafu na obr. 31. Hodnota svozových nákla-

dů je zde brána jako průměr všech ORP při 100% účinnosti separace a činí 15 %. Při ostatních 

účinnostech separace podíl svozu klesá. 

Obr.31 Procentuální rozdělení nákladů při 100% účinnosti separace 

5.4 Výsledky analýzy 

Hlavním výstupem analýzy je celková bilance zisků a nákladů při nakládání se separovaným 

plastem. Ta vznikla z rozdílu celkových zisků a nákladů, které byly popsány výše, a odpovídá 

nákladům spojeným s nakládáním s plasty v KO při různé míře jejich separace z SKO. Tyto 

náklady názorně ukazují i dva grafy. První graf vychází z průměrných hodnot spočítaných ze 

všech ORP. Druhý bere v úvahu mediánová data. Mediánová data jsou názornějším ukazate-

lem, berou totiž v úvahu střední hodnotu ze všech dat. Naproti tomu průměr mohou extrémní 

hodnoty velmi odchýlit. V tomto případě nejvyšší hodnotu odchylky má Praha (extrémní nad-

průměr) a Pacov (extrémní podprůměr). Hodnoty výsledných nákladů pro všechny sledované 

účinnosti separace jsou přehledně uvedeny v tabulce na obr. 32. Grafy celkové bilance vychá-

zející z dat z této tabulky jsou potom zobrazeny na obr. 33 (průměrné hodnoty) a 34 (mediá-

nové hodnoty). 

 

 

 

 

 

Obr. 32 Tabulka výsledných hodnot 
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Obr. 33 Výsledná bilance nakládání s odpady – průměrné hodnoty 

 Obr. 34 Výsledná bilance nakládání s odpady – mediánové hodnoty 
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Je důležité poznamenat, že ne pro všechny ORP je nakládání se separovaným plastem 

ztrátové. Zejména větší krajská města a města s větší produkcí plastového odpadu vychází 

z této bilance v kladných hodnotách.  

Z grafů na obr. 33 až 34 je patrné, že nejvýhodnějším scénářem nakládání se separova-

ným plastem je 100% účinnost separace. Průměrné ztráty v tomto případě jsou nejnižší. To je 

dáno zejména nejvyššími odměnami ze všech scénářů ze systému EKO-KOM a taky nej-

vyššími výnosy z prodeje frakce. Při 100% účinnosti separace jsou ovšem také nejvyšší ná-

klady na svoz. Jednotková cena za přepravu tuny odpadu je sice nejnižší a postupně s klesající 

účinností separace narůstá (jak bylo popsáno výše), ale vzhledem k nejvyššímu množství pře-

pravovaného separovaného plastového odpadu jsou celkové náklady za svoz nejvyšší. Ty se 

však liší od nákladů za svoz při 75% účinnosti separace pouze o cca 10% nárůst, zatímco od-

měny ze systému EKO-KOM a zisky z prodeje frakce narůstají oproti nižší úrovni separace 

v některých případech i o třetinu. A právě tím je dána výhodnost tohoto scénáře. 

S klesající účinností separace narůstají ztráty. Tato závislost se jeví jako lineární. Nej-

méně výhodný scénář i přes nulové náklady na svoz je tedy 0% účinnost separace. To je dáno 

zejména nulovými odměnami ze systému EKO-KOM, tudíž jediné zisky zde tvoří prodej 

frakce při zachování téměř stejných nákladů (pouze bez nákladů na svoz).  

Provedená analýza není případová studie či hodnocení provozu technologie, ale vyhod-

nocuje pouze nároky sytému pro nakládání s plastovou složkou KO. Tudíž nejsou posouzeny 

investice do třídících linek. Tato práce posuzuje pouze nastavení systému nakládání 

s plastovým KO, tudíž se předpokládá využití stejných nebo obdobných technologií. Také je 

důležité poznamenat, že scénář 100% účinnosti separace je pouze hypotetický, v praxi nedo-

sažitelný. 
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6 ZÁVĚR 

Předkládaná bakalářská práce se zabývala plasty v KO a nároky systému jejich nakládání. 

Úvodní část byla věnována problematice odpadového hospodářství na území ČR. Důraz byl 

kladen na KO, dále zejména na SKO a separovanou plastovou složku. Následoval popis všech 

částí hierarchie nakládání s odpady s důrazem na plastovou složku odpadu. Podstatná část této 

kapitoly byla věnována úpravám a využití plastového odpadu. Co se týče úprav, dominuje 

u plastových odpadů mechanická úprava a MBÚ. Nejčastější způsoby využití jsou poté mate-

riálové využití a EVO.  Další součástí práce byla kapitola o systému EKO-KOM. V ČR je 

tento systém jediný svého druhu. Byly popsány veškeré odměny, které jsou ze systému EKO-

KOM vypláceny. Tyto odměny jsou pro nakládání se separovaným plastem velmi důležité, 

neboť jsou hlavním zdrojem zisků.  

Následovala kapitola věnovaná popisu plastů v KO. V této kapitole byly nejprve plasty 

rozděleny pro účely recyklace na tři skupiny – termoplasty, reaktoplasty a elastomery. Rovněž 

byly popsány obecné vlastnosti těchto skupin. Konkrétní příklady vlastností a využití byly 

poté uvedeny zvlášť pro každý z šesti materiálů nejčastěji se vyskytujících v KO. Rovněž zde 

byla věnována část problematickým vlastnostem PE a PVC. Třetím tématem této kapitoly 

byly způsoby sběru separovaného plastového odpadu. Lze obecně říci, že kritickou částí pro-

cesu nakládání s využitelnými složkami odpadu je právě sběr. Ten totiž značně ovlivňuje do-

tříditelnost a kvalitu druhotné suroviny vznikající ze separovaného odpadu. Kvalita druhotné 

suroviny se poté projeví její tržní cenou. 

Praktická část práce se zabývala vyhodnocením provozních a ekonomických nároků 

spojených s produkcí DS ze separovaného plastového odpadu. Součástí práce je vytvořený 

výpočtový nástroj v programu MS Excel. Tento nástroj pro celkové vyhodnocení uvažu-

je investiční náklady do zařízení pro dotřídění odpadu (nákup pozemku, výstavba budov, ná-

klady na technologii linky), provozní náklady zařízení (mzdy, energie, údržba) a svozové ná-

klady. Tyto náklady jsou v nástroji porovnány se zisky, které pochází ze systému EKO-KOM 

(91 % zisků) a z prodeje frakce (9 % zisků). Výsledný výstup tvoří celková roční bilance lin-

ky, která je rozlišena pro pět různých účinností separace KO.  

Z výsledků provedené analýzy vyplynulo, že nejvýhodnějším scénářem nakládání se se-

parovaným plastem je 100% účinnost separace. I přes to, že je tento scénář nejvýhodnější, 

pohybuje se průměrná celková ekonomická bilance v záporných hodnotách. Investiční i pro-

vozní náklady spojené s nakládáním s plastovými odpady jsou totiž značné, zatímco výnosy 

příliš vysoké nejsou. S klesající účinností separace ztráty navíc dále lineárně narůstají. Výsle-

dek této analýzy potvrzuje, že ekonomické nároky nakládání s plastovým odpadem jsou znač-

né a udržitelnost systému jejich nakládání je podmíněna dotačním systémem. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

BRKO biologicky rozložitelný komunální odpad 

CEP Circular Economy Package (v překladu oběhové hospodářství) 

ČSÚ Český statistický úřad 

DS druhotná surovina 

EVO energetické využití odpadu 

HBCDD 1,2,5,6,9,10-hexabromcyklododekan 

HDPE vysokohustotní polyethylén 

ISOH Informační systém odpadového hospodářství 

KO komunální odpad 

LDPE nízkohustotní polyethylén 

MVO materiálově využitelný odpad 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

ORP obec s rozšířenou působností 

PA polyamid 

PE polyethylén 

PET polyethyléntereftalát 

PF fenol-formaldehydová pryskyřice 

PMMA polymethyl-methakrylát  

POH Plán odpadového hospodářství 

POM polyoxymethylen 

PP polypropylen 

PS polystyren 
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PVC polyvinylchlorid 

SKO směsný komunální odpad 

TAP tuhé alternativní palivo 

UP polyesterová pryskyřice 
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