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Seznam použitých zkratek
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Komunální odpad
Odpadové hospodářství
Nebezpečný odpad
Směsný komunální odpad
Biologicky rozložitelný odpad
Biologicky rozložitelný komunální odpad
Sběrný dvůr
Česká republika
Ústecký kraj
Plán odpadového hospodářství
Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje
Velkoobjemový kontejner
Společnost EKO-KOM a. s.
Informační systém odpadového hospodářství
Integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností
Obecně závazná vyhláška
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STRUKTURA A OBSAH ZPRÁVY
Zpráva je rozdělena do tří hlavních částí, které na sebe navzájem navazují a vzájemně se doplňují. Jedná se
o:
I. Úvodní část
Úvodní část obsahuje všeobecné a identifikační údaje obce Dolní Podluží a poskytuje základní informace o
účelu, obsahu a struktuře zprávy.
II. Analytická část
Analytická část obsahuje vyhodnocení stávajícího stavu odpadového hospodářství obce v oblastech:
●
●
●
●
●
●
●

výčet druhů a množství vznikajících komunálních odpadů a způsoby nakládání s nimi,
vyhodnocení stávajícího obecního systému sběru a nakládání s komunálními odpady na území
obce se zaměřením na prostor pro zlepšení,
kontrolu obecně závazných vyhlášek,
porovnání písemných dokumentů týkajících se OH se skutečným stavem,
zjištění finanční náročnosti OH obce,
výčet nedostatků či nesrovnalostí v oblasti OH,
možnosti koncových zařízení k nakládání s odpady.

III. Závěrečná doporučení
Závěrečná doporučení je část návrhová, ve které jsou uvedena doporučení, která mohou vést:
●
●
●
●
●

k úsporám finančních prostředků v oblasti OH,
k optimálnímu nastavení spolupráce s poskytovateli služeb v oblasti OH,
ke zvýšení míry zapojení obyvatel do systému předcházení vzniku odpadů a jejich třídění,
ke snižování množství odpadů ukládaných na skládky,
ke snižování podílu biologicky rozložitelné složky ve směsném komunálním odpadu.

Doporučení jsou uvedena jak k fungování celého systému OH, tak i ke konkrétním řešením a technologiím,
které mohou systém zefektivnit. Tato část také obsahuje informace o možnosti získání dotací a způsoby
environmentální osvěty a výchovy obyvatel o, které by měly být nedílnou součástí jakékoliv změny v
systému OH.
Při zpravování této zprávy byly využity a zohledněny následující dokumenty:
● Obecně závazná vyhláška obce Dolní Podluží č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu,
● Obecně závazná vyhláška obce Dolní Podluží č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
● Plán odpadového hospodářství České republiky na období 2015 až 2024,
● Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016 – 2025,
● Dokumenty pro společnost EKO-KOM a.s.,
● Smlouvy a další dokumenty týkající se odpadového hospodářství poskytnuté obcí,
● Hlášení o produkci nakládání s odpady (2015 - 2019).
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ÚVODNÍ ČÁST
1.

CHARAKTERISTIKA A ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI

Název obce:
Kraj:
Okres:
Sídlo:
Katastrální výměra:
Starostka obce:
Tel. č.:
E-mail:
Oficiální web:
Počet obyvatel:

Dolní Podluží
Ústecký
Děčín
Dolní Podluží č. p. 6, 407 55
1548 ha
Ing. Adéla Macháčková
+420 770 151 006
starosta@dolnipodluzi.cz
http://www.dolnipodluzi.cz/
1202

Dolní Podluží je obec na severní straně Lužických hor, v okrese Děčín, v Ústeckém kraji. Obec se nachází
jihozápadně od města Varnsdorf, v širokém údolí podél potoka Lužnička. Střed obce leží v nadmořské výšce
370 metrů. Jižní část obce se nachází v Chráněné krajinné oblasti Lužické hory. Na západě navazuje na obec
Horní Podluží, s níž tvoří asi 6 km dlouhé souvislé údolní osídlení.
Obec leží na strategickém místě s hraničním přechodem do Německa pro pěší a cyklisty Dolní Podluží –
Waltersdorf (Herrenwalde). Místní infrastruktura je proto využívána nejen obyvateli obce Dolní Podluží, ale
také sousedními obyvateli.
Vznik obce souvisí pravděpodobně s činností středověkých skláren ve 13. a 14. století, nebo s vyhledáváním
drahých kamenů či těžbou rud. Po odsunu Němců po druhé světové válce v obci výrazně poklesl počet
obyvatel – žije zde přibližně 1 200 obyvatel, zatímco v roce 1935 měla 3 504 obyvatel.
Na území obce se nachází zaměstnavatelé krenotech KRENO s.r.o. s výrobou parkovacích systémů pro
osobní automobily, parkovacích plošin, průmyslových a garážových rychlootevíracích vrat a posuvných a
křídlových bran a jejich dílů. Dále v obci působí zaměstnavatelé RUBEX Czech s.r.o. vyrábějící podrážky do
sportovní i vycházkové obuvi a Pérovna Zimmermann s.r.o. se strojírenskou výrobou. V obci se dále nachází
provozovna firmy HELIX – Liberec s.r.o., která se jako jediná v České republice zabývá výkupem a následným
zpracováním hlemýždě zahradního.
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Obrázek 1: Poloha obce Dolní Podluží v České Republice (zdroj: www.mapy.cz)

Obrázek 2: Detailnější pohled na obec Dolní Podluží (zdroj: www.mapy.cz)

1.1 ÚDAJE K POČTU OBYVATEL, ZÁSTAVBĚ A ZÁZEMÍ OBCE
Obec Dolní Podluží měla k datu 1. 1. 2019 celkem 1 202 obyvatel registrovaných na obecním úřadě
s průměrným věkem 41,5 let. Detailní složení je zobrazeno v Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..
Z dlouhodobého hlediska je vývoj obyvatel v obci Dolní Podluží stálý až na jednu zlomovou změnu, která
nastala v roce 1990 (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Tato změna
souvisela s tehdejším oddělením části obce a následným vytvořením nové samostatné obce – Horní Podluží,
které s sebou odneslo 690 obyvatel.
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Věkové složení obyvatelstva v Dolním Podluží
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Graf 1: Věkové složení obyvatelstva obce Dolní Podluží (zdroj. ČSÚ)

Vývoj v počtu obyvatel v obci Dolní Podluží
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Graf 2: Vývoj počtu obyvatel v obci Dolní Podluží v letech 2014 až 2019 (zdroj: ČSÚ)
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Graf 3: Dlouhodobý vývoj obyvatelstva v obci Dolní Podluží v letech 1990-2019 (zdroj: ČSÚ)
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ANALYTICKÁ ČÁST
Analytická část obsahuje vyhodnocení stávajícího stavu odpadového hospodářství obce Dolní Podluží.
Obsahuje přehled druhů a množství komunálních odpadů vyprodukovaných na území obce a způsob, jakým
je s odpady v obci nakládáno. Dále je zde popsáno technické zázemí a zařízení, které se systémem nakládání
s odpady souvisí a kterým obec disponuje. Součástí této části je také ekonomické zhodnocení odpadového
hospodářství obce.
Při zpracování této studie byla použita platná legislativa, konkrétně zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen “zákon o odpadech”). Tento zákon upravuje
pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí,
lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje, určuje práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a
působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství. Veškerá doporučení uvedená v této studii
jsou v souladu s tímto zákonem.
Dalším důležitým dokumentem, pro správné nastavení změn v oblasti OH, je Plán odpadového hospodářství
ČR (POH ČR) pro období 2015 – 2024, který stanovuje hlavní cíle strategie, kterými jsou jednoznačně
předcházení vzniku odpadů a zvýšení recyklace a materiálového využití odpadů. Součástí POH je
i Program předcházení vzniku odpadů. Plán se zaměřuje na upřednostnění způsobů nakládání s odpady
podle celoevropské odpadové hierarchie a plnění evropských cílů ve všech oblastech nakládání s odpady.
Strategie navržená v POH ČR vede k jednoznačnému odklonu odpadů ze skládek skrze předcházení odpadů,
zvýšení recyklace a materiálového využití odpadů.
Strategické cíle uvedené v POH ČR jsou:
● Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.
● Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní
prostředí.
● Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“.
● Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové hospodářství.
Česká odpadová politika do roku 2020:
● 50 % recyklace komunálního odpadu v roce 2020.
● Odklon bioodpadů ze skládek do roku 2020.
● 70% recyklace stavebních odpadů do roku 2020.
● Rozvoj systémů Pay as You Throw (dále PAYT) – „zaplať kolik vyhodíš“.
Česká odpadová politika do roku 2030:
● Udržet zákaz skládkování recyklovatelných, využitelných a směsných komunálních odpadů.
● 60 % recyklace komunálního odpadu.
● 65% recyklace komunálního odpadu a 10 % skládkování komunálního odpadu do roku 2030.
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● Přechod na oběhové hospodářství.
Plánované legislativní změny:
● Zákon o odpadech.
-

Na skládky je od roku 2024 zakázáno ukládat odpady, jejichž výhřevnost v sušině je vyšší než
6,5 MJ/kg nebo překračuje limitní hodnotu parametru biologické stability AT4 vymezenou
v příloze č. 10 k tomuto zákonu (nový zákon o odpadech pravděpodobně posune rok 2024 na
pozdější termín).

Doporučení Evropské komise:
● Country report EC (2016) – „The rate of tax on landfill is deemed too low to support the waste
hierarchy.“ – „Poplatek za skládkování je nastaven příliš nízký na to, aby podporoval hierarchii
nakládání s odpady.“
● Country report EC (2017) – „Landfilling remains the predominant option for treating municipal
waste.“ – „Skládkování je dominantní způsob nakládání s odpady.“
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2.

LEGISLATIVNÍ A SMLUVNÍ ÚPRAVA OH V OBCI

V této kapitole je popsáno organizační zabezpečení řízení odpadového hospodářství se systémem poplatků
za odpad a zhodnocení smluvních vztahů, které má obec v rámci OH uzavřené.
Informace o odpadovém hospodářství obce Dolní Podluží lze získat na těchto místech:
●

Obecní úřad, úřední deska.

●

Oficiální webová stránka obce: http://www.dolnipodluzi.cz/
Online jsou zde k nahlédnutí obecně závazné vyhlášky obce, konkrétně dvě týkající se systému
nakládání s odpady a místního poplatku za odpad. Kromě vyhlášek jsou k nalezení různé formuláře
pro komunikaci s obecním úřadem ve věci nakládání s odpady v obci.
V sekci Aktuality mohou občané nalézt nové informace týkající se změn v systému nakládání
s odpady v Dolním Podluží.
Na oficiální webové stránce obce chybí zvláštní sekce věnující jen problematice odpadu v obci, kde
by byly shromážděny informace o odpadovém hospodářství obce a rady pro občany jak třídit a
nakládat s různými druhy odpadů.

●

Permoník – měsíčník pro občany a chalupáře 3 obcí, tj. Jiřetína pod Jedlovou, Dolního Podluží a
Horního Podluží. Tento měsíčník pravidelně zveřejňuje nové informace ze světa odpadu pro tyto
výše zmiňované obce. Také občany informuje o změnách v odpadovém hospodářství obce a o
průběhu realizace navržených projektů.

2.1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŘÍZENÍ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Zodpovědnou osobou v oblasti odpadového hospodářství obce je starostka obce Ing. Adéla Macháčková,
tel: 770 151 006, e-mail: starosta@dolnipodluzi.cz a v oblasti správního řízení, projektového managementu
a odpadového hospodářství Lukáš Janků, tel: 601 360 075, e-mail: lukas.janku@dolnipodluzi.cz
V současné době jsou v platnosti následující dokumenty týkající se odpadového hospodářství obce:
1) Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
- Zákon o odpadech v § 17 odst. 2 ukládá obci povinnost stanovit obecně závaznou vyhlášku
obce o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na jejím katastrálním území.
- Systém nakládání s komunálním odpadem je závazný pro nepodnikající fyzické osoby, kterým
vzniká na území obce komunální odpad.
- Tato vyhláška se skládá ze 7 článků zahrnujících předmět a působnost vyhlášky, základní
pojmy, systém třídění KO, místa určená k odkládání složek KO, povinnosti osob, zrušovací
ustanovení a účinnost.
- Podle této vyhlášky se na území obce třídí tyto složky: papír, sklo bílé, sklo barevné, plasty,
kovy, větve, ostatní biologicky rozložitelný odpad, jedlé oleje a tuky, objemný odpad,
nebezpečný odpad a směsný komunální odpad.
- Stanoviště se zvláštními sběrnými nádobami jsou určená k odkládání těchto složek KO: papír,
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-

sklo bílé a barevné, plasty.
Na sběrném místě je možné odkládat tyto složky KO: kovy, větve, ostatní bioodpad, jedlé oleje
a tuky, objemný a nebezpečný odpad.

2) Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
- Obec touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
- Poplatník je fyzická osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu a další fyzické osoby dle zákona
o místních poplatcích (§10b odst. 1 a 2).
- Poplatek činí 500 Kč a je tvořen:
• z částky 250 Kč a
• z částky 250 Kč stanové na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního
roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu.
- Správcem poplatku je obecní úřad a celá jeho výše zůstává v rozpočtu obce.

2.1.1 MOŽNOSTI VYBÍRÁNÍ POPLATKŮ ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Pokud má obec zaveden systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu vznikajícího na jejím katastrálním území, může se rozhodnout vybírat poplatek nebo
úhradu za komunální odpad jedním ze tří zákonem stanovených způsobů:
● místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů stanovený obecně závaznou vyhláškou na základě ustanovení §
1 písm. g) a § 10b zákona o místních poplatcích,
● poplatek za komunální odpad stanovený obecně závaznou vyhláškou na základě ustanovení § 17a
zákona o odpadech,
● smluvní systém vybírání úhrady za komunální odpad ve smyslu ustanovení § 17 odst. 5 zákona o
odpadech (v návrhu nového zákona o odpadech tento způsob již není možný).
Rozdíly mezi těmito způsoby řešení zpoplatňování komunálního odpadu jsou uvedeny ve Stanovisku odboru
dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 4/2009 (příloha č. 1).
V obci Dolní Podluží je stanoven místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle zákona o místních poplatcích. Tento poplatek
platí fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt, majitelé rekreačních objektů a další osoby stanovené v čl.
2 OZV č. 2/2019. Celková výše poplatku nesmí přesáhnout 1000,- Kč za osobu. Tento poplatek
nezohledňuje množství vyprodukovaného odpadu a není tedy pro obyvatele motivační.

2.1.2

ZAPOJENÍ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ DO OH OBCE

Obec nemá do svého obecního systému odpadového hospodářství zapojené podnikatelské subjekty.
Jednotliví podnikatelé si řeší nakládání s odpady samostatně přímo s oprávněnou osobou dle zákona o
odpadech.
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Dle informací z obce není známo, že by místní podnikatelé zneužívali obecní systém nakládání s odpady pro
odpady z podnikatelské činnosti.

2.1.3 SMLUVNÍ VZTAHY V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem: Pražská 1321/38a, 102 00, Praha 10,
provozovna Královská 173/5, 408 01, Rumburk, IČ 493 56 089, je hlavním partnerem obce Dolní Podluží
v oblasti odpadového hospodářství. Obec Dolní Podluží uzavřela se společností AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o.
(AVE CZ) Smlouvu o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č.
C10/05000019/2013/25/1. Smlouva je sjednána na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2013.
AVE CZ se touto smlouvou zavazuje provádět následující činnosti:




odvoz a odstranění směsného komunálního odpadu z nádob,
odvoz nebezpečných odpadů ze sběrného místa,
svoz vytříděných složek komunálního odpadu (sklo, papír, plast).

Obec Dolní Podluží se zavazuje předávat společnosti AVE CZ odpad dle bodu 3.2 této smlouvy, převést
vlastnické právo k odpadu a zaplatit společnosti za převzetí odpadu sjednanou cenu.
Tato smlouva má několik dodatků. Posledním je Dodatek č. 7, který doplňuje specifikační list zahrnující
následující body:
-

-

-

svoz SKO ze všech nádob označených platnou známkou pro dané období:
• týdenní svoz
• svoz pytlů
četnost svozu vytříděných složek KO
• plasty, 1 x 14 dní, sudý týden
• papír, 1 x 14 dní, lichý týden
• sklo barevné, 1x 2 měsíce dle harmonogramu
• nápojový karton, pytlový svoz
odvoz odpadů ze sběrného místa a seznam jednotlivých druhů odpadů, pro které je odvoz zajištěn
(nově také jedlé oleje a tuky)
cena odvozu jednotlivých druhů odpadů za tunu bez a s DPH

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.
Nakládání s bioodpadem vzniklým na území obce spadá do rozsahu Smlouvy o sdružení uzavřené mezi obcí
Jiřetín pod Jedlovou, Vinařská 32, 407 56 a Obcí Dolní Podluží v roce 2011. Na základě této smlouvy
sdružení vykonává činnost pod názvem: „Malá obecní kompostárna v Jiřetíně pod Jedlovou“. Tento projekt
zajišťuje řádné využití biologicky rozložitelného odpadu (tráva, listí, štěpka) včetně využití konečného
produktu – kompostu na zlepšení kvality pozemků na katastru obcí. Občané Dolního Podluží mohou zde
odkládat BRKO bezplatně po celý rok stejně tak jako samotná obec Dolní Podluží.
Zpětný odběr elektrozařízení zajišťuje pro obec Dolní Podluží společnost ELEKTROWIN a.s., se sídlem Praha
4, Michelská 300/60, 14000, IČ: 272 57 843, a to na základě Smlouvy o zajištění zpětného odběru
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elektrozařízení uzavřené v roce 2013. Předmětem smlouvy je zajištění zpětného odběru elektrozařízení
skupiny 1, 2 a 6, tj. velké a malé domácí spotřebiče, nářadí a nástroje pocházející z domácností. Zpětný
odběr elektrozařízení je zajišťován na sběrném místě v obci. Doporučujeme obci rozšířit smlouvu se
společností ELEKTROWIN a.s. na další druhy výrobků, na které se vztahuje zpětný odběr – zářivky a výbojky,
baterie a akumulátory. Kontaktní osobou pro sběrnou síť na obcích je pan Jiří Kubš, tel.: 731 429 675, e-mail:
jiri.kubs@ekektrowin.cz.
Mezi další partnery obce v oblasti OH patří:
1) Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SČVaK), CZU00205, Žitavská 3039, 40747, Varnsdorf, 562882.
Společnost zajišťuje sběr a likvidaci odpadu z čištění kanalizace a kalů z čištění jak komunálních
odpadních vod tak ze septiků a žump.
2) KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o., CZU00663, České Mládeže 3069, 40747, Varnsdorf, 562882, která působí
již desítky let na poli recyklace druhotných surovin v České republice. Provádí nákup, zpracování a
prodej železného šrotu, barevných kovů, autovraků, plastů a papíru na českém trhu. Také zajišťuje
ekologickou likvidaci vozidel. Pro obec Dolní Podluží zajišťuje odběr barevných kovů, především hliníku,
železa a oceli.

2.2 PERSONÁLNÍ A TECHNICKÉ ZÁZEMÍ OBCE
V minulosti byla na území obce přijata řada opatření za účelem snížení finanční zátěže obce při nakládání a
likvidaci odpadů. Obec se chtěla vyhnout především dramatickému zvyšování poplatků pro místní obyvatele.
Jak již bylo zmíněno, obec Dolní Podluží má zajištěno nakládání s bioodpady prostřednictvím obecní
kompostárny v Jiřetíně pod Jedlovou. To je tedy místo, kde bioodpady vyprodukované na území obce Dolní
Podluží končí a jsou zpracovány na kompost. Obci však chybělo systémové řešení nakládání s bioodpady
před jejich odvezením na kompostárnu a chtělo se taky zaměřit na předcházení vzniku bioodpadů v obci a
to prostřednictvím domácího kompostování. Proto obce v rámci projektu „Modernizace zařízení pro sběr a
třídění BRKO a objemného odpadu v obci Dolní Podluží “ pořídila v loňském roce 150 kusů zahradních
kompostérů o objemu 2000 litrů. Tyto kompostéry byly přiděleny občanům obce pro domácí kompostování
v rámci předcházení vzniku odpadu. Dále byl v roce 2019 pořízen štěpkovač s vlastním pohonem, 3
kontejnery na bioodpad (2 x kontejner o objemu 6 m3, 1 x kontejner o objemu 5,5 m3) a 1 x velkokapacitní
kontejner o objemu 24 m3. Kontejnery jsou v provozu od září 2019. Veškerý bioodpad z těchto kontejnerů
je odvážen do kompostárny v Jiřetíně pod Jedlovou v rámci smlouvy o sdružení.
Dalším důležitým projektem je projekt „Nákup nezbytné techniky pro potřeby obce“, v rámci kterého byla
pořízena technika sloužící k údržbě a technickému zhodnocení majetku obce (traktor, vlek, multikára 4x4,
dodávka se sklápěčem, sekačka, lešení, řemeslná technika apod.).
Obec celoročně zaměstnává 5 pracovníků na údržbu obce včetně práce spojené s OH obce a dalšího
pracovníka na obsluhu sběrného místa
Informace o technickém vybavení obce jsou důležité z hlediska využití pracovníků a techniky ke svozu
odpadů (např. v případě zavedení pytlového sběru odpadů).
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ZÁVĚR A DOPORUČENÍ:
● Obyvatelé obce mohou získat informace o odpadovém hospodářství a třídění jen z omezených zdrojů.
Na oficiální webové stránce však chybí sekce ODPADY, která by mohla shromažďovat informace o OH
obce na jednom místě. Také chybí rady a tipy, jak mají občané správně třídit a nakládat s různými
druhy odpadů. Proto doporučujeme založit sekci Odpady a doplnit informace o způsobech nakládání
s odpady v obci, jak a co lze třídit, přehled stanovišť kontejnerů atd.
● V obci je vybírán místní poplatek, který je stanoven Obecně závaznou vyhláškou obce Dolní Podluží
č. 1/2019 a není pro obyvatele obce motivační. Doporučujeme obci zvážit změnu místního poplatku
na poplatek za komunální odpad a nastavení flexibilního svozu nádob na směsný komunální odpad.
● Obec má uzavřeno několik smluv v rámci provozování systému odpadového hospodářství obce.
Největším partnerem v oblasti nakládání s odpady je pro obec společnost AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o.
● Doporučujeme obci rozšířit smlouvu se společností ELEKTROWIN a.s. na další druhy výrobků, na které
se vztahuje zpětný odběr – zářivky a výbojky, baterie a akumulátory.
● Obec bude po dohodě se sousední obcí Jiřetín pod Jedlovou realizovat kampaň informující občany o
možnostech bezplatného využívání kompostárny pro odkládání BRKO.
● Následně obec zvažuje zavedení zákazu odkládání BRKO do nádob určených na SKO a ve spolupráci se
svozovou firmou provádět kontrolu nádob na SKO, v případě naplnění zahradním BRKO tyto nádoby
nevyvážet.

3.

ZAŘÍZENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

3.1 ZAŘÍZENÍ PROVOZOVANÁ OBCÍ (SBĚRNÉ MÍSTO, SBĚRNÝ DVŮR, MÍSTO ZPĚTNÉHO
ODBĚRU)
Na území obce Dolní Podluží se nachází sběrné místo, které je ve vlastnictví obce a slouží občanům obce
pro odložení jednotlivých složek komunálního odpadu. Sběrné místo mohou obyvatelé obce využít pro
odložení velkoobjemového odpadu, textilu, stavebního odpadu, nebezpečného odpadu nebo použitých
jedlých olejů a tuků.
Provozní doba sběrného místa:



Středa
Sobota

15:00 – 17:00 (duben – říjen)
10:00 – 12:00 (duben – říjen)

16:00 – 17:00 (listopad – březen)
11:00 – 12:00 (listopad – březen)

Sběrné místo je zároveň místem zpětného odběru elektrických spotřebičů pocházejících z domácností.
Obyvatelé obce zde mohou odkládat např. chladničky a mrazničky, televizory a ostatní elektrické a
elektronické nástroje.
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Pro oddělený sběr a svoz jednotlivých složek komunálního odpadu mohou obyvatelé obce v současné době
využívat buď sběrné místo, nebo sběrné nádoby rozmístěné po obci.

3.2 ZAŘÍZENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V OKOLÍ OBCE
V sousední obci Jiřetín pod Jedlovou je kompostárna, kterou může obec Dolní Podluží využívat v rámci
Smlouvy o sdružení uzavřenou s obcí Jiřetín pod Jedlovou, která vlastní tuto kompostárnu. Obec Dolní
Podluží sem odváží veškerý bioodpad vzniklý na svém území. Roční kapacita kompostárny činí 150 t a obec
Dolní Podluží a její obyvatelé mohou na kompostárnu odkládat bioodpady do doby naplnění této roční
kapacity. Není přesně určeno množství bioodpadů, které obec Dolní Podluží může na kompostárnu odvést.
Dle sdělení pana starosty obce Jiřetín pod Jedlovou je v průběhu roku množství bioodpadů odložených na
kompostárnu sledováno a komunikováno s obcí Dolní Podluží, jaké množství může obec Dolní Podluží na
kompostárnu dovést, aby nebyla překročena roční kapacita 150 t.
Obec se nachází v blízkosti města Varnsdorf (5 km), které disponuje řadou zařízení k nakládání s odpady,
další jsou pak ve Šluknově (20 km), Volfarticích (30 km) a Ralsku (40 km). Seznam zařízení s druhy odpadů,
pro které je možné je využít, je uveden v následující tabulce.
Tabulka 1: Přehled zařízení k nakládání s odpady v blízkosti obce Dolní Podluží (Zdroj: ISOH)

IČZ
CZU00342
CZU00663

Adresa zařízení
Svatopluka Čecha 1277,
Varnsdorf, 40747
České Mládeže 3069,
Varnsdorf, 40747

Aktuální nebo poslední
provozovatel
EKO servis Varnsdorf a.s.
KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o.

CZL00282

Volfartice, 471 12

EKO Volfartice a.s. ekologická skládka odpadů

CZL00944

Volfartice, 471 12

EKO Volfartice a.s.

CZL00943
CZU01117

Volfartice, 471 12
Císařský 378, Šluknov, 40777

CZL00624

Boreček 30, Ralsko, 47124

EKO Volfartice a.s.
Technické služby Šluknov,
spol. s r.o.
SAP Mimoň spol. s r.o.

Typ zařízení
Výkupna,
sběrna
Třídění
odpadu,
výkupna,
sběrna
Skládka

Drcení
odpadu
Kompostárna
Kompostárna
Kompostárna
biodegradace

Druhy odpadů k
předání
plasty, papír, sklo,
nápojové kartony
kovy, plasty, nápojové
kartony

stavební odpady,
směsný komunální
odpad, objemný odpad
stavební odpady
bioodpady
bioodpady
bioodpady
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ZÁVĚR A DOPORUČENÍ:
● Separace jednotlivých druhů odpadů probíhá prostřednictvím nádob umístěných na stanovištích po
obci a sběrného místa.
● Nejbližší zařízení pro zpracování bioodpadu (kompostárny) se nachází v obci Šluknov, Volfartice a další
v obci Boreček, Ralsko.
● Pro stavební a demoliční odpady je možné využít drticí zařízení nebo skládku v obci Volfartice firmy
EKO Volfartice, a.s.
● Pro tříděné složky (především nápojové kartony) lze využít dvě zařízení ve Varnsdorfu - EKO servis
Varnsdorf a.s. a KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. Zařízení firmy KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. lze využít i pro
kovový odpad.
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4.

PŘEHLED DRUHŮ A KATEGORIÍ PRODUKOVANÝCH ODPADŮ

V souladu s obecně závaznou vyhláškou (dále jen OZV) obce Dolní Podluží č. 1/2019, kterou se stanovuje
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se na území
obce dle článku 4 této OZV třídí tyto složky:











papír,
plasty,
sklo bílé a barevné,
kovy,
větve,
ostatní biologicky rozložitelný odpad
objemný odpad,
jedlé oleje a tuky,
nebezpečný odpad,
směsný komunální odpad – rozumí se zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění.

Množství vyprodukovaných odpadů v časové řadě 2015 – 2019 je uvedeno v Tabulka 2. Souhrnná tabulka
uvádí přehled množství odpadů v tunách, jejichž původcem je obec Dolní Podluží v jednotlivých letech. Data
vycházejí z Hlášení o produkci odpadů a způsobech nakládání s nimi v uvedených letech do Integrovaného
systému plnění ohlašovacích povinností (dále jen ISPOP). Tento systém umožňuje příjem a zpracování
vybraných hlášení (ohlašovacích povinností) z oblasti životního prostředí v elektronické podobě a jejich další
distribuci příslušným institucím veřejné správy. ISPOP je zřízen zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném
registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti
životního prostředí a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
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Tabulka 2: Přehled vyprodukovaných odpadů v letech 2015-2019, obec Dolní Podluží (zdroj: ISPOP)
Množství (t)

2015

2016

2017

2018

Průměr za
posledních
2019
5 let (t)

Papírové a lepenkové obaly

2,283

0,920

0,000

0,000

0,000

0,641

0,15%

O

Plastové obaly

0,000

1,310

0,000

0,000

0,000

0,262

0,06%

O

Kompozitní obaly

0,000

0,040

0,093

0,024

0,024

0,036

0,01%

150107

O

Skleněné obaly

9,714

11,058

10,461

25,952

56,514

22,740

5,46%

160103

O

Pneumatiky

1,100

0,990

0,440

0,420

0,600

0,710

0,17%

170107

O

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických
výrobků neuvedených pod číslem 17 01 06

11,650

0,100

30,500

31,170

15,850

17,854

4,28%

170402

O

Hliník

0,000

0,000

1,843

0,016

0,000

0,372

0,09%

170405

O

Železo a ocel

0,000

0,000

10,620

10,020

7,960

5,720

1,37%

N

Izolační materiál s obsahem azbestu

0,000

0,610

0,000

0,000

0,000

0,122

0,03%

O

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01,
17 09 02 a 17 09 03

0,000

0,000

0,000

0,000

5,050

1,010

0,24%

190805

O

Kaly z čištění komunálních odpadních vod

30,000

0,100

0,000

0,000

0,000

6,020

1,44%

200101

O

Papír a lepenka

14,603

15,972

20,022

28,972

23,820

20,678

4,96%

200110

O

Oděvy

9,525

9,619

0,000

0,000

0,000

3,829

0,92%

200111

O

Textilní materiály

0,000

0,000

8,836

7,462

6,322

4,524

1,09%

200126

N

Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25

0,000

0,000

0,000

0,000

0,341

0,068

0,02%

200127

N

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné
látky

0,881

1,409

1,303

1,964

0,856

1,283

0,31%

200139

O

15,370

17,830

25,870

31,000

35,320

25,078

6,02%

200201

O

Plasty
Biologicky rozložitelný odpad

0,000

0,000

0,000

0,000

42,350

8,470

2,03%

200301

O

Směsný komunální odpad

293,970 286,870 233,583 219,950 201,860

200304

O

Kal ze septiků a žump

200306

O

Odpad z čištění kanalizace

200307

O

Objemný

Katalogové
číslo dopadu

Kategorie
odpadu

150101

O

150102
150105

170601
170904

Název druhu odpadu

Podíl (%)

247,247

59,33%

25,000

0,100

0,000

0,000

0,000

5,020

1,20%

0,000

0,000

0,000

4,800

25,180

5,996

1,44%

65,320

27,830

15,160

49,160

37,700

39,034

9,37%

CELKEM
Celkové množství nebezpečného odpadu (t)
Celkové množství tříděného odpadu (papír, plasty, kompozitní obaly, sklo, kovy)

479,416 374,758 358,731 410,910 459,747
0,881

2,019

1,303

41,970

47,130

68,909

1,964

95,984 123,638

400,849 313,605 303,752 341,855 380,585

Množství směsného komunálního odpadu na obyvatele za rok (kg)

245,794 240,059 197,784 182,987 167,103

Množství biologicky rozložitelného odpadu na obyvatele za rok (kg)

35,092

39,439

58,348

0,000

0,000

0,000

100,00%

1,197

Celkové množství vyprodukovaného odpadu na jednoho obyvatele za rok (kg)
Množství tříděného odpadu (papír, plasty, kompozitní obaly, sklo, kovy) na obyvatele za rok (kg)

416,712

79,854 102,349
0,000

35,058
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Tabulka 2 shrnuje veškerou produkci odpadů v obci Dolní Podluží za posledních 5 let. V tabulce je dále
vypočten průměr produkce jednotlivých druhů odpadů za posledních 5 let, z kterého je následně vyjádřen
procentuální poměr veškerých druhů evidovaných odpadů. Dále je v tabulce zobrazeno množství odpadu
přepočtené na jednoho obyvatele a rok.
V roce 2019 bylo na území obce vyprodukováno celkem 459,75 t odpadů, což je v přepočtu na 1 obyvatele
380,6 kg. Meziroční vývoj celkové produkce odpadů má kolísavý trend (Graf 4). Je to způsobeno především
klesajícím trendem produkce směsného komunálního odpadu v posledních 5 letech. V roce 2019 činila
produkce SKO 201,86 t, což v přepočtu na 1 obyvatele činí 167,1 kg. Graf 6 ukazuje vývoj produkce
jednotlivých druhů odpadů, které byly v obyvateli obce za posledních 5 let vyprodukovány. U SKO je
zaznamenán značný pokles jeho množství, naopak u tříděných složek (skla, papíru, kompozitních obalů,
kovů a plastů) je zachycen stoupající trend jejich produkce. Obyvatelé obce vytřídili v roce 2019 celkem
123,6 t skla, papíru, kompozitních obalů, kovů a plastů, což tvořilo cca 27 % z celkové produkce odpadů v
obci a v přepočtu na osobu se jednalo o množství 102,3 kg.

Graf 4: Meziroční vývoj celkové produkce odpadů vyprodukovaného na území obce Dolní Podluží v porovnání s produkcí směsného
komunálního odpadu v letech 2015 - 2019 (Zdroj: ISPOP)

Graf 5: Meziroční vývoj celkové produkce odpadů a směsného komunálního odpadu přepočteného na 1 obyvatele obce v letech 2015
- 2019 (Zdroj: ISPOP)

Graf 6: Vývoj produkce vybraných druhů odpadů na území obce Dolní Podluží v letech 2015 - 2019 (Zdroj: ISPOP)

Množství SKO sice klesá, ale z grafu níže je vidět, že SKO je stále dominantním druhem odpadu. V roce 2019
se na celkové produkci odpadů v obci podílel 44 %. Po SKO následují tříděné složky – 25 % (sklo 12 %, papír
5 %, plasty 8 %), dále pak bioodpad, který v roce 2019 tvořil 9 % z celkové produkce odpadů (zde je nutné
upozornit, že bioodpad se v evidenci obce objevil právě až v roce 2019). Objemný odpad tvořil 8 % a
stavební odpady 5 %. Oděvy a textilní materiály představovaly v roce 2019 1 % z celkové produkce. Ke
konci roku 2019 bylo dohodnuto, že dojde k ukončení spolupráce mezi obcí a společnosti DIMATEX CS, spol.
s r. o., která do té doby pro obec zajišťovala odběr textilních materiálů.
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Graf 7: Procentuální poměr složek odpadu za rok 2019 na území obce Dolní Podluží (Zdroj: ISPOP)

Směsný komunální odpad, zaujímá v celorepublikovém průměru nejvýznamnější podíl na produkci
komunálních odpadů, stejně tomu je i v Dolním Podluží.

Graf 8: Vývoj produkce směsného komunálního odpadu v roce 2019. (Zdroj: data AVE CZ)

Graf 8Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. zachycuje vývoj produkce směsného komunálního odpadu během
roku, v závislosti na měsících. Z grafu vyplývá, že v letních měsících (červen, červenec) a září je produkce
SKO nejnižší během celého roku. Po celý zbytek roku je naopak produkce stabilní, nejvyšší lze vypozorovat
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v listopadu a v březnu. Vyšší množství SKO v zimním období je způsobeno tím, že obec není plynofikována a
jednotlivé domácnosti tudíž topí tuhými palivy. V černých nádobách na SKO tak končí značné množství
popela (to prokázala i fyzická analýza SKO, která byla realizovaná v únoru, tedy v topné sezóně). Nutno
podotknout, že se jedná pouze o roční porovnání, které se může měnit mezi lety. Doporučujeme sledovat
tento trend ve víceletém období v případě přizpůsobení četnosti svozu dle ročních období.

Graf 9: Produkce tříděného odpadu (sklo, papír a plasty) přepočteného na 1 obyvatele v kg za celý rok. (Zdroj: ISPOP)

Z hlediska produkce komunálních odpadů je významná produkce využitelných složek (papír, plasty a sklo).
Množství těchto využitelných složek má ve sledovaném období jednoznačný vzestupný trend, což je velmi
pozitivní. Největší vypozorovaný růst je zaznamenán u sběru skla. Rovněž u plastů je trend stoupající, jen u
papíru je zaznamenán pokles v množství v roce 2019.
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Graf 10: Produkce tříděného odpadu v jednotlivých kvartálech roku 2019 (Zdroj: data EKO-KOM)

Graf 10 zobrazuje, jak se mění zvyky občanů v třídění podle čtvrtletí v roce 2019. Trend je zde zcela
nejednoznačný. Nutno podotknout, že se jedná pouze o roční data, která se mohou měnit v dalších letech.
Doporučujeme proto provádět meziroční porovnání čtvrtletní produkce odpadů. Na základě těchto dat lze
rozhodnout o změně četnosti svozu jednotlivých druhů odpadů.
Důležitým parametrem, pomocí kterého lze porovnávat výkon tříděného sběru, je tzv. výtěžnost, která
udává množství vytříděných odpadů v kg jedním obyvatelem za kalendářní rok. Průměrná výtěžnost v České
republice za rok 2018 činila dle společnosti EKO-KOM a.s. 49 kg/obyv./rok papíru, skla, plastů a nápojových
kartonů. Občané obce Dolní Podluží dle evidence vytřídili v roce 2018 v přepočtu na 1 obyvatele celkem
71,5 kg papíru, skla a plastů, což je o 46 % (22,5 t) více než je republikový průměr. V roce 2019 se produkce
těchto tříděných složek zvýšila a to na 96 kg na obyvatele.
Tato hodnota může být pro obec ukazatelem úrovně třídění, ale nesmí se zapomínat na vyčíslení
procentuálního zastoupení vytříděných složek na celkové produkci odpadů v obci. V obci Dolního Podluží se
vytříděné složky (papír, sklo, plasty a nápojové kartony) podílí na celkové produkci odpadů pouhými 25,5 %.
Zde je důležité upozornit na cíle, které vyplývají z POH ČR a POH PK, a to do roku 2020 zvýšit nejméně na
50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů
jako je papír, plast, kov a sklo.
V evidenci obce se také objevují pneumatiky. Dle zákona o odpadech se na pneumatiky vztahuje zpětný
odběr, který nepodléhá evidenci v režimu odpadu. Vychází se z odpovědnosti výrobce vybraných výrobků v
souladu s principem „znečišťovatel platí“ zahrnující finanční odpovědnost za odpad z výrobků s ukončenou
životností, zajištění jejich zpětného odběru a environmentálně šetrného nakládání s nimi (§ 38 zákona o
odpadech).
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Zákon o odpadech stanovuje povinnost výrobcům pneumatik zřídit místa zpětného odběru, kam mohou
občané bezplatně odevzdat ojeté pneumatiky bez vázanosti na koupi nové pneumatiky či jiné služby a bez
rozdílu značky a typu. Za účelem splnění této povinnosti založili výrobci pneumatik kolektivní systém ELT
Management Company Czech Republic (ELTMA). ELTMA organizuje svoz a likvidaci pneumatik (bez ráfků)
z jednotlivých sběrných míst a následně zajišťuje jejich zpracování. Vzhledem k tomu, že se nejedná o odpad
komunální, ELTMA neuzavírá smlouvy o zpětném odběru pneumatik s obcemi, ale pouze s provozovateli
pneuservisů. Na webových stránkách tohoto kolektivního systému (www.eltma.cz) jsou uvedena sběrná
místa zpětného odběru pneumatik.
V obci Dolní Podluží není provozováno místo zpětného odběru pneumatik. Sběrná místa jsou nejblíže ve
Varnsdorfu, Rumburku a Krásné Lípě viz následující mapka. Podrobnější seznam míst je k nahlédnutí
v tabulce pod mapkou.

Obrázek 3: Sběrná místa použitých pneumatik v okolí obce Libchavy (Zdroj:www.eltma.cz)

Tabulka 3: Seznam míst sběrného odběru pneumatik v blízkosti obce Dolní Podluží.

Obec

Název

Adresa

Varnsdorf

Milan Plha

5. května 3093, Varnsdorf

Krásná Lípa

Pavel Kubáň

Pražská 729/67, Krásná Lípa

Krásná Lípa

Martin Šrejma - autoservis

E. Krásnohorské 1006/33, Krásná Lípa

Krásná Lípa

Petr Malý - M Auto

Krásný Buk 106, Krásná Lípa

Rumburk

Jaroslav Švajgr

Jiříkovská 1533, Rumburk

Rumburk

REKASPED s.r.o.

Šluknovská 332, Rumburk

Rumburk

Schafer a Sýkora s.r.o.

Lesní 1111/3, Rumburk
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Za poslední 3 roky bylo průměrně v obci ročně vyprodukováno 487 kg pneumatik (440 kg – 91 kusů,
420 kg – 107 kusů a 600 kg – 79 kusů za roky 2017, 2018 a 2019) podle Hlášení o produkci a nakládání s
odpady. Tyto pneumatiky byly předány svozové firmě AVE CZ, Rumburk.
V obci Dolní Podluží mohou občané k odkládání použitých pneumatik využít sběrné místo. Tato služba je pro
obyvatele obce zpoplatněna (nejedná se o odpad komunální a obec za jejich likvidaci platí nemalé částky).
V roce 2019 obec zaplatila za odvoz a likvidaci pneumatik 4.492 Kč, v roce 2018 to bylo 5.660 Kč a v roce
2017 obec zaplatila 4.709 Kč.

Pro úplnost informací zde uvádíme i další výrobky, na které se dle zákona o odpadech vztahuje zpětný
odběr. Jedná se o:





přenosné baterie a akumulátory,
elektrozařízení pocházející z domácností,
výbojky a zářivky,
pneumatiky.

Obec Dolní Podluží má uzavřenou smlouvu se společností ELEKTROWIN a.s., a to na zajištění zpětného
odběru elektrozařízení skupiny 1, 2 a 6, tj. velké a malé domácí spotřebiče, nářadí a nástroje pocházející
z domácností. Jak již bylo uvedeno výše, doporučujeme obci rozšířit smlouvu se společností ELEKTROWIN
a.s. na další druhy výrobků, na které se vztahuje zpětný odběr – zářivky a výbojky, baterie a akumulátory,
aby v případě jejich vzniku s nimi nemusela nakládat v režimu odpadů. Tím také ušetření náklady na jejich
likvidaci. Na pneumatiky nelze uzavřít smlouvu s kolektivním systémem ELTMA, neboť se nejedná o odpad
komunální. Zpětný odběr pneumatik je zajišťován prostřednictvím pneuservisů a funguje tak, že obyvatelé
vozí samy ojeté pneumatiky do pneuservisů, nebo je tam při výměně nechají.

V evidenci obce se objevují i nebezpečné odpady. V následující tabulce je přehled jejich produkce v letech
2015 až 2019.
Tabulka 4: Celková produkce nebezpečných odpadů obce Dolní Podluží v letech 2015 - 2019 (zdroj: ISPOP)
Katalogové
číslo
dopadu
170601

Kategorie
odpadu
N

200126
200127
CELKEM

Název druhu odpadu

Množství (t)
2015

2016

2017

2018

2019

Izolační materiál s obsahem azbestu

0,000

0,610

0,000

0,000

0,000

N

Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25

0,000

0,000

0,000

0,000

0,341

N

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice
obsahující nebezpečné látky

0,881

1,409

1,303

1,964

0,856

0,881

2,019

1,303

1,964

1,197

Produkce nebezpečných odpadů není stabilní a v posledních 5 letech se pohybovala v rozmezí od 0,881 t do
2,019 t. V roce 2019 se nebezpečné odpady podílely na celkové produkci odpadů v obci 0,26 %.
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ZÁVĚR A DOPORUČENÍ:
● Celková produkce odpadů v obci nemá ve sledovaném období stálý trend. V roce 2019 bylo celkem
vyprodukováno 459,7 t odpadů, což v přepočtu na 1 obyvatele činí 380,6 kg odpadů za rok. Největší podíl
na produkci odpadů má směsný komunální odpad a to 44 %.
● Směsný komunální odpad může obsahovat velké množství využitelných složek, což potvrdily i výsledky z
fyzické analýzy, která byla v obci Dolní Podluží provedena 21. 2. 2020. Pokud z celkové produkce odpadů
v obci zaujímá SKO 44 % je zřejmé, že v nádobách na SKO končí i odpady, které lze vytřídit a využít (BRKO,
papír, sklo, plasty, atd.). Obec Dolní Podluží má tedy značný potenciál pro zvýšení množství těchto
využitelných odpadů. Těmto položkám bude dále věnována pozornost v následujících kapitolách.
● Množství využitelných složek v obci stoupá, což je pozitivní. V roce 2019 tvořily tříděné složky (sklo, papír,
plasty) 25 % z celkové produkce odpadů v obci. Z těchto odpadů bylo v obci nejvíce vytříděno skla (jeho
množství se v roce 2019 oproti roku 2018 zdvojnásobilo).

4.1 STANOVENÍ POTENCIÁLU PRODUKCE ODPADŮ
V obci Dolní Podluží byla provedena fyzická analýza směsného komunálního odpadu. Rozbor SKO byl
prováděn za účelem zjištění podrobného složení a hmotnostních poměrů konkrétních složek v SKO. Dle
výstupů z fyzické analýzy je možné navrhnout další postup řešení odpadového hospodářství obce či
porovnat množství a druhy odpadů před zavedením nového systému separace komunálních odpadů a po
jeho zavedení. Hlavním cílem analýzy bylo prověřit obsah sběrných nádob na směsný komunální odpad.
V druhé řadě analýza vypovídá o skutečnosti ohledně chování obyvatel týkající se celkové produkce
jednotlivých druhů odpadů ve směsném komunálním odpadu. Výsledky analýzy umožní provést stanovení
potenciálu produkce jednotlivých druhů odpadů v obci.
Důležitým aspektem pro snižování množství SKO je i fakt, že vzhledem k balíčku oběhového hospodářství,
který vydala Evropská komise v prosinci roku 2015, je nutné začít realizovat takové kroky, které povedou k
postupnému odklonu SKO ze skládek. Konkrétně v České republice bude od roku 2024 (2030) platit zákaz
skládkování recyklovatelných a využitelných složek SKO. Vzhledem k nákladnosti a často nemožnosti
efektivního dotřiďování SKO je vhodné se zaměřit na separaci jednotlivých využitelných složek již v místě
vzniku odpadu.

4.1.1 VÝSLEDKY FYZICKÉ ANALÝZY ODPADŮ / VYTŘÍDITELNÉ SLOŽKY VE SMĚSNÉM KOMUNÁLNÍM
ODPADU
Dne 21. 2. 2020 byla v obci Dolní Podluží provedena fyzická analýza směsného komunálního odpadu.
Odpady byly vytříděny podle jednotlivých druhů na 17 složek.
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Vzorkování odpadu bylo doplněno o edukativní přednášku pro žáky základní školy, kterou prováděla
pracovnice INCIEN. Přednáška byla zaměřena na třídění odpadů a nakládání s konkrétními komoditami
vytříděného odpadu a ochranu životního prostředí. Součástí přednášky byla i ukázka fyzické analýzy
odpadu. Celá akce si kladla za cíl, ukázat žákům základní školy, co se skrývá v černých nádobách na směsný
komunální odpad a poukázat na smysl třídění odpadů.

Obrázek 4: Foto z přednášky pro žáky ZŠ Dolní Podluží (zdroj: INCIEN)

Způsob vzorkování
V den vzorkování SKO byl na zpevněnou plochu sběrného místa svezen SKO, jehož původcem byla obec
Dolní Podluží. Celkově byl vysypán vzorek o celkové hmotnosti cca 600 kg. INCIEN z této celkové váhy
výsypu směsného komunálního odpadu vzorkoval 514,20 kg. Vzorek byl tříděn, analyzován a vážen
skupinou pěti vzorkařů. Odpad byl tříděn na vybrané druhy odpadů dle upraveného plánu vzorkování, které
byly před zvážením ukládány do plastových pytlů o objemu 50 l.
Tabulka 5: Souhrnné výsledky analýzy směsného komunálního odpadu (veškeré údaje jsou uvedeny v kg)

Druh odpadu
ZAHRADNÍ ZELEŇ
GASTRO ODPAD
CELKEM BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD
PLAST MĚKKÝ
PLASTOVÉ FOLIE
PET LAHVE
HDP TVRDÉ PLASTY
CELEKEM PLAST

množství
váha [kg]
32.85
28.60
61.45
18.70
15.00
6.80
8.35
48.85

podíl [%]
6.4%
5.6%
12.0%
3.6%
2.9%
1.3%
1.6%
9.5%
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PAPÍR, TISKOVINY
LEPENKA, KARTON
CELKEM PAPÍR
SKLO
ELEKTROODPAD
TEXTIL
KOV
NÁPOJOVÉ KARTONY
CELKEM VYUŽITELNÝ ODPAD
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD POD SÍTEM (POPEL)
INFEKČNÍ/NEINFEKČNÍ ODPAD
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
CELKEM SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

7.45
4.40
11.85
27.95
20.85
22.00
20.00
5.70
218.65
147.50
39.05
97.30
283.85

1.4%
0.9%
2.3%
5.4%
4.1%
4.3%
3.9%
1.1%
42.5%
28.7%
7.6%
18.9%
55.2%

NEBEZPEČNÝ ODPAD
CELKEM

11.70
514.20

2.3%
100.0%

Poznámka: Infekční/neinfekční odpad obsahuje z převážné části jednorázové papírové utěrky organicky znečištěné a dále jednorázové vlhčené
ubrousky, dámské hygienické potřeby, jednorázové dětské pleny apod.

Celková váha vzorku byla 514,20 kg. Zastoupení odpadu, který již není možno dále materiálové využít a
nelze ho v současné době nikterak recyklovat bylo 283,85 kg tedy 55,2 %, konkrétně se jedná o
infekční/neinfekční odpad, směsný komunální odpad, který nebylo možné dále vytřídit a popel. V tomto
množství měl největší podíl popel (147,50 kg, 28,7 %), který tuto část odpadu výrazně ovlivnil. V případě, že
by se jednalo o popel ze dřeva, který lze kompostovat, nebo odkládat do nádob na bioodpad (a obyvatelé
by ho třídili), byla by tato položka nevyužitelných odpadů výrazně nižší. Vzhledem k tomu, že nevíme,
jakého původu popel je, řadíme ho do nevyužitelných odpadů.
Složky, které se dají dále využít, byly ve vzorku zastoupeny 218,65 kg, v přepočtu na procenta se jednalo o
42,5 %. Z tohoto výsledku je jasné, že má obec značný potenciál pro zlepšení míry třídění odpadu a je více
než na místě zavést efektivnější sběr tříděných složek.
Z využitelných složek měl ve vzorku největší zastoupení organický odpad 12,0 %. Jedná se o součet složek
zahradní zeleň 6,4 % a kuchyňský odpad 5,6 %. Evidence těchto položek probíhá zvlášť, aby bylo evidentní,
zda se jedná o odpady vhodné ke kompostování, evidované jako zahradní zeleň, nebo odpady, které jsou
organického původu, ale nejsou vhodné ke kompostování. Ve složce zahradní zeleň jsou evidované
kompostovatelné kuchyňské odpady jako zbytky ovoce, zeleniny a další zeleň například z ořezů stromů, listí,
tráva, hlína apod.. Kuchyňské odpady jsou zbytky jídel, které již prošly varem, nejčastěji se jednalo o pečivo
a masné či mléčné výrobky, které nejsou vhodné ke standartnímu kompostování.
Další složkou, která byla ve vzorku hojně zastoupena, byl plast – 9,5 % (PET lahve, HDP tvrdé plasty, folie a
ostatní plasty). Největší potenciál pro dotřídění je u měkkých plastů a folií. Všeobecně u plastů je důvodem
jejich netřídění nedostatečná informovanost obyvatel, co vše mohou do nádob určených na plast třídit.
Dále se v analyzovaném vzorku objevilo sklo – 5,4 %. Sklo je většinou tříděno dobře, protože má v třídění
historii a je velmi jednoduché rozpoznat, že se jedná o skleněný výrobek.
Dále vzorek obsahoval 22,0 kg textilu (4,3 %).
Elektroodpad se ve vzorku objevil v množství 20,85 kg (4,1 %). Jednalo se o osvětlení, části
elektrospotřebičů a velké množství domovních telefonů (viz fotodokumentace).
Kovy byly ve vzorku zastoupeny 3,9 %. Převážně se jednalo o nápojové plechovky a obaly od pokrmů.
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Papír byl zastoupen ve vzorku 2,3 % (součet tiskovin a kartonu).
Nápojové kartony se ve vzorku vyskytovaly v malém množství, jejich procentuální zastoupení činilo 1,1 %.
Ve vzorku se objevily i obaly znečištěné od barev a spreje, tzn. nebezpečné odpady a tvořily 2,3 %.

Obrázek 5: Grafické znázornění výsledků fyzické analýzy SKO v obci Libchavy.

4.1.2 ODHAD POTENCIÁLU PRODUKCE ODPADŮ
Pro odhad potenciálu pro dotřídění využitelných složek komunálního odpadu v obci vycházíme z výše
uvedených výsledků fyzické analýzy směsného komunálního odpadu, tj. použijeme procentuální zastoupení
využitelných složek v SKO v obci.
Následující tabulka ukazuje odhad množství jednotlivých druhů odpadů, které se v současné době skrývají
v nádobách na směsný komunální odpad. Při odhadu vycházíme z produkce směsného komunálního
odpadu v obci Dolní Podluží v roce 2019, ve kterém obec vyprodukovala 201,86 t SKO.
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Tabulka 6: Odhad potenciálu produkce jednotlivých druhů odpadů pří 100 % míře třídění

Název druhu odpadu

Papír

Plast

Sklo

Kovy

Biologicky
rozložitelný
odpad

Textil

Elektro
odpad

Nápojové
kartony

SKO

Procentuální zastoupení
využitelných složek v SKO

2,30%

9,5%

5,4%

3,9%

12,0%

4,3%

4,1%

1,10%

55,20%

4,6

19,2

10,9

7,9

24,2

8,7

8,3

2,2

111,4

Odhad potenciálu
produkce odpadů (t)

Následující graf zobrazuje potenciál snížení množství směsného komunálního odpadu za předpokladu
stoprocentního odklonu bioodpadu z nádob na SKO a tříděných složek komunálního odpadu.

Graf 11: Grafické znázornění potenciálu snížení množství směsného komunálního odpadu

Z Tabulka 6 a Graf 11 jasně vyplývá, že obec Dolní Podluží má velký potenciál pro zvýšení míry třídění, který
se skrývá v nádobách na směsný komunální odpad.
Dle dat z ISPOP a vzhledem k celkové produkci odpadů má obec nízkou produkci využitelných složek
(papíru, skla, plastů, nápojových kartonů, kovů) a to 27 % z celkové produkce odpadů v roce 2019. Ta by se
dala zvýšit tříděním jednotlivých složek přímo v domácnostech.
Tabulka 6 je odhadem produkce jednotlivých druhů odpadů, které v současné době končí v nádobách na
SKO za předpokladu stoprocentního třídění ze strany občanů obce. Je jasné, že v praxi se těchto výsledků a
tedy vytříděných tun nedosáhne. V následující tabulce je znázorněn odhad produkce odpadů při 30, 50 a
70 % míře třídění odpadu, který v současné době končí v nádobách na SKO. Z tabulky je patrné, že pokud
budou občané třídit alespoň z 30 % z výše uvedeného odhadu, dojde i tak k výraznému snížení směsného
komunálního odpadu a nárůstu ostatních druhů odpadů.
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Tabulka 7: Odhad potenciálu produkce jednotlivých druhů odpadů pří 30, 50 a 70 % míře třídění
Název druhu odpadu

Odhad potenciálu
produkce odpadů při 30 %
míře třídění (t)
Odhad potenciálu
produkce odpadů při 50 %
míře třídění (t)
Odhad potenciálu
produkce odpadů při 70 %
míře třídění (t)

Papír

Plast

Sklo

Kovy

Biologicky
rozložitelný
odpad

Textil

Elektro
odpad

Nápojové CELKEM
kartony

1,4

5,8

3,3

2,4

7,3

2,6

2,5

0,7

25,798

2,3

9,6

5,5

3,9

12,1

4,3

4,1

1,1

42,996

3,2

13,4

7,6

5,5

17,0

6,1

5,8

1,6

60,195

Největší potenciál pro dotřídění má v současné době biologicky rozložitelný odpad, dále pak plast, sklo,
textil, kovy a elektroodpad. Zvýšením množství využitelných složek by zároveň došlo ke snížení množství
směsného komunálního odpadu. Pokud vycházíme z produkce SKO v roce 2019, která činila 201,86 t, tak při
30 % míře třídění SKO by došlo ke snížení jeho množství na 176 t, při 50 % míře třídění SKO na 159 t a při
70 % míře třídění SKO na 142 t.

4.1.2.1 Ekonomické zhodnocení potenciálu produkce odpadů
Se zvýšením množství využitelných složek (papíru, skla, plastů, kovů a nápojových kartonů) by došlo ke
zvýšení odměn za množství vytříděného odpadu od EKO-KOM, zároveň by kleslo množství SKO a tedy i
náklady na jeho likvidaci. Následující tabulka znázorňuje, o kolik by se snížily náklady na SKO a zvýšily
odměny od EKO-KOM. Při výpočtech byly pro tříděné složky použity ceny ze Sazebníků odměn EKO-KOM od
1. 1. 2019 a dále bylo vycházeno ze Standardů složení komunálních odpadů a podílu obalové složky od 1.
1. 2000, které určují podíl obalové složky v nádobách na tříděný odpad. Pro SKO cena z faktur od svozové
společnosti (2 510 Kč/t včetně DPH).
Tabulka 8: Přehled zvýšení odměn od EKO-KOM a snížení nákladů na SKO při 30, 50, 70 a 100 % míře třídění odpadů

Částka
Zvýšení odměny od EKO-KOM při 30 % míře třídění SKO

37 526 Kč*

Zvýšení odměny od EKO-KOM při 50 % míře třídění SKO

62 543 Kč*

Zvýšení odměny od EKO-KOM při 70 % míře třídění SKO

87 600 Kč*

Zvýšení odměny od EKO-KOM při 100 % míře třídění SKO

125 000 Kč*

Snížení nákladů na SKO při 30 % míře třídění SKO

64 752 Kč

Snížení nákladů na SKO při 50 % míře třídění SKO

107 920 Kč

Snížení nákladů na SKO při 70 % míře třídění SKO

151 088 Kč

Snížení nákladů na SKO při 100 % míře třídění SKO

226 904 Kč

*Výše odměny byla počítána pro odpady vysbírané z veřejné sběrné sítě (nádobový sběr, pytlový sběr, individuální nádobový sběr organizovaný
v rámci systému obce).

Z Tabulka 8 jasně vyplývá, že obec by při zvýšení míry využitelných odpadů, které v současné době končí
v nádobách na SKO výrazně ušetřila na nákladech za svoz a likvidaci SKO a zároveň by se jí zvýšily příjmy od
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EKO-KOM. Už při 30 % míře třídění SKO obec ušetří cca 65 tisíc Kč a odměna od EKO-KOM se zvýší o cca
38 tisíc Kč. V případě 100 % míry třídění SKO se bude jednat o úsporu cca 227 tisíc Kč a zvýšení příjmů o cca
125 tisíc Kč. Dle současných Sazebníků odměn EKO-KOM obec při zvýšení míry třídění využitelných složek
odpadů nedosáhne na žádné další bonusy, neboť nyní nejsou žádné bonusy stanoveny. Sazebníky odměn a
Standardy složení komunálních odpadů společnost EKO-KOM mění, a proto je třeba tyto změny sledovat.
V nádobách na SKO se objevuje také velké množství bioodpadu. Pokud by se obci (občanům) podařilo
zredukovat množství bioodpadu, který v současné době končí v nádobách na SKO, obec by také ušetřila
nemalé částky, což potvrzuje následující tabulka.

Tabulka 9: Snížení nákladů na SKO při odklonu bioodpadu z nádob na SKO

Částka
Snížení nákladů na SKO při 30 % míře třídění bioodpadu v SKO

18 240 Kč

Snížení nákladů na SKO při 50 % míře třídění bioodpadu v SKO

30 400 Kč

Snížení nákladů na SKO při 70 % míře třídění bioodpadu v SKO

42 560 Kč

Snížení nákladů na SKO při 100 % míře třídění bioodpadu v SKO

60 742 Kč

Pokud by se obci podařilo odklonit z nádob na SKO využitelné druhy odpadů (papír, sklo, plasty, kovy a
nápojové kartony) a bioodpad, náklady na likvidaci SKO by při 30 % míře třídění klesly o cca 83 tisíc Kč a při
100 % míře o cca 288 tisíc Kč.
Z tabulek 8 a 9 je patrné, že obec by měla zefektivnit stávající systém nakládání s odpady. Obec může ke
snížení množství SKO, zvýšení množství využitelných složek KO a vyrovnání ekonomiky OH obce využít
moderní a spravedlivé systémy nakládání s odpady. Jedná se o Door to door systém, PAYT systém nebo
evidenční systémy odpadů. Všechny tyto systémy jsou popsány v závěrečné Návrhové části této studie,
včetně uvedení příkladů dobré praxe obcí, které tyto systémy zavedli. Zároveň je zde vytvořen konkrétní
návrh pro obec Dolní Podluží.

ZÁVĚR A DOPORUČENÍ:
● Odhad potenciálu produkce odpadů ukázal, že obec má potenciál pro zvýšení míry třídění
jednotlivých druhů odpadů a to i při 30 % míře třídění odpadu, který v současné době končí
v nádobách na SKO. Při 100 % míře třídění SKO dojde k jeho snížení téměř o polovinu, přičemž roční
náklady se sníží téměř o 227 tisíc Kč.
● Pokud se podaří vytřídit využitelné složky odpadu už v domácnostech – sníží se množství SKO, zvýší
se množství využitelných složek a tedy i příspěvek od společnosti EKO-KOM. Při 100 % míře třídění
SKO by se dala zvýšit odměna od EKO-KOM o cca 125 tisíc Kč za rok.
● V nádobách na SKO končí velké množství bioodpadů (12 %), pokud by se podařilo bioodpady
vytřídit, snížilo by se množství SKO a tedy i náklady na jeho odvoz a likvidaci - o cca 61 tisíc Kč při
100 % vytřídění bioodpadů.
● Při odklonu bioodpadu a ostatních využitelných složek odpadů (papíru, skla, plastů, nápojových
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kartonů) dojde k výraznému snížení množství SKO a tedy i nákladů na jeho odstranění. Při 30 % míře
třídění SKO by úspory mohly činit 83 tisíc Kč a při 100 % míře 288 tisíc Kč
● Zvýšením množství využitelných složek odpadu dojde ke zvýšení míry třídění, což je důležité nejen
z hlediska ekonomického ale i z hlediska plnění legislativních požadavků a cílů.

5.

ZPŮSOBY NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

5.1 ZPŮSOBY NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
V této kapitole je popsáno, jakým způsobem je s odpady v obci v současnosti nakládáno. V § 9a Zákona o
odpadech je zakotvena hierarchie nakládání s odpady. Veškeré legislativní změny i evropská nařízení
vycházejí v oblasti odpadového hospodářství z této hierarchie. Pro ucelení veškerých výše zmíněných
informací je tedy nutné se u této problematiky pozastavit.
Vyrobit – použít – vyhodit. To je překonaný lineární model hospodaření, který vyšel z představy neomezené
kapacity Země, která nám poskytuje neomezené množství zdrojů a energie a která bez problémů absorbuje
naše odpady. Dnes víme, že tomu tak není. Produkujeme víc emisí, než je planeta schopna vstřebat, většina
surovin, které čerpají ekonomiky vyspělých zemí, pochází z neobnovitelných zdrojů (v ČR je to 80 až 88 %).
Toto poznání se promítlo v roce 2008 do Rámcové směrnice o odpadech č. 98/2008, ve které poprvé byla
definována závazná hierarchie nakládání s odpady (Obrázek 6).
Předcházení vzniku odpadu je asi jediná cesta ke snižování nákladů na odpady (podobné je to u úspor
energie). Obce, které mají nízkou celkovou produkci odpadů, mají často i velmi nízké náklady na provoz
odpadového hospodářství.

Obrázek 6: Hierarchie nakládání s odpady.
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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.
Při uplatňování hierarchie se zohlední
●
●
●

celý životní cyklus výrobků a materiálů, zejména s ohledem na snižování vlivu nakládání s
odpady na životní prostředí a lidské zdraví,
technická proveditelnost a hospodářská udržitelnost,
ochrana zdrojů surovin, životního prostředí, lidského zdraví a hospodářské a sociální
dopady.

V následující tabulce je uvedeno, jakým konečným způsobem je v obci Dolní Podluží s jednotlivými odpady
nakládáno.
Tabulka 10: Způsoby nakládání a koncová zařízení pro jednotlivé komodity (Zdroj: ISPOP, informace od svozové společnosti)

Komodita

Přebírající firmy

Zařízení k nakládání s odpady

Papír a lepenka

AVE CZ, Rumburk

třídící linka

Plasty

AVE CZ, Rumburk

třídící linka

Sklo bílé i barevné

AVE CZ, Rumburk

třídící linka

Biologicky rozložitelný odpad

obecní kompostárna v Jiřetíně pod Jedlovou

kompostárna

Nebezpečné odpady

AVE CZ, Rumburk

skládka nebezpečných odpadů

Stavební a demoliční odpady

AVE CZ, Rumburk, EKO servis Varnsdorf

skládka

Směsný komunální odpad

AVE CZ, Rumburk

překladiště odpadu EKO servis Varnsdorf

Objemný odpad

AVE CZ, Rumburk

překladiště odpadu EKO servis Varnsdorf

Železo a hliník

KOVOŠROT GROUP CZ, Varnsdorf

sběrna kovů

Veškeré odpady vyprodukované v obci Dolní Podluží jsou předávány oprávněným osobám dle zákona o
odpadech. Využitelné odpady jsou dále tříděny a předávány k recyklaci nebo jinému využití. Směsný
komunální odpad a objemný odpad je vožen na překladiště odpadu firmy EKO servis Varnsdorf, tyto odpady
dle sdělení firmy dále putují na skládku odpadu EKO Volfartice nebo do zařízení na energetické využití
odpadu TERMIZO Liberec. Jaké množství SKO a objemného odpadu z obce Dolní Podluží končí na skládce
nebo v zařízení na energetické využití není bohužel zjistitelné. Aby však bylo možné vypočítat podíl
jednotlivých způsobů nakládání s odpady, je v následujícím grafu předpokládáno, že 50 % SKO a Objemného
odpadu je skládkováno a 50 % končí v TERMIZO Liberec (energetické využití).
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Graf 12: Způsoby nakládání s odpady v obci Dolní Podluží v roce 2019 (Zdroj: ISPOP, AVE CZ, EKO servis Varnsdorf)

5.2 NAKLÁDÁNÍ S VYBRANÝMI SLOŽKAMI
V této kapitole je popsáno, jak je s jednotlivými druhy odpadů v obci Dolní Podluží nakládáno.
BIOODPAD
Sběr bioodpadu probíhá v obci Dolní Podluží prostřednictvím sběrného místa, kam mohou občané odkládat
bioodpad rostlinného původu ze zahrad či z kuchyní. Tento bioodpad končí na obecní kompostárně
v Jiřetíně pod Jedlovou.
Obec podporuje předcházení vzniku bioodpadů zapůjčením zahradních kompostérů domácnostem, kdy
mohou obyvatelé rodinných domů se zahradou využívat odpady organického původu a přeměnit je
jednoduchým procesem v kvalitní domácí kompost, který je bohatý na živiny a humus a právě navrátí zpět
do půdy to, co bylo odebráno a tím se uzavře cyklus živin. Na konci roku 2019 obec pořídila 150 kusů
kompostérů o objemu 2 000 litrů pro obyvatele Dolní Podluží a postupně je rozdělila mezi občany.
Novela vyhlášky č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek
komunálních odpadů nově požaduje po obcích, aby zajistili svoz BRKO celoročně. Dle § 2 nové vyhlášky je
obec povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování minimálně pro biologické odpady
rostlinného původu. Mezi biologicky rozložitelné patří odpady ze zahrad (tráva, listí, větve) a kuchyňské
odpady rostlinného původu. Obec nemá povinnost zajišťovat sběr biologického odpadu živočišného
původu, tedy masa, kostí, mléčných výrobků a vajíček včetně skořápek.
POUŽITÉ JEDLÉ OLEJE A TUKY
Od 1. 1. 2020 mají obce uloženu novou povinnost v oblasti odpadového hospodářství. Jedná se o povinnost
zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků. Tato povinnost vznikla novelou
vyhlášky č. 321/2014 Sb. O rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních
odpadů (§2, odst. 7).
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Nádoba na použité jedlé oleje a tuky do obce dorazila začátkem roku 2020. Ve spolupráci se svozovou
firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. byla na sběrné místo umístěna nádoba označená příslušným
piktogramem, do které mají obyvatelé Dolního Podluží možnost odkládat jedlé oleje a tuky. Oleje a tuky se
odevzdávají v uzavřených nádobách (nejlépe plastových) pracovníkovi obsluhy sběrného dvora.
VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD
Velkoobjemový a nebezpečný odpad mohou obyvatelé obce Dolní Podluží odkládat na sběrném místě.
Jedná se o odpady např. nábytek, koberce, barvy, obaly od barev, oleje, atd. Tyto odpady mohou obyvatelé
obce Dolní Podluží odevzdávat celoročně vždy ve středu a v sobotu.
STAVEBNÍ ODPAD
Stavební odpad mají obyvatelé obce možnost odevzdat na sběrném místě.
ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ A ELEKTROODPADU
Zpětný odběr elektrozařízení zajišťuje pro obec společnost ELEKTROWIN a.s. v rámci uzavřené smlouvy o
zajištění zpětného odběru elektrozařízení. Na sběrné místo je možné odkládat např.:
-

domácí spotřebiče - lednice, mrazničky, pračky, sušičky, myčky nádobí, sporáky, trouby, televizory,
radia apod.,

-

zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení - PC, notebooky, tiskárny, telefony
apod.,

-

spotřebitelská zařízení - videokamery, magnetofony, vrtačky, pily apod.,

-

zařízení pro zahrady - nástroje pro sečení a jiné zahradnické činnosti, zařízení pro postřik apod.

-

hračky a vybavení pro volný čas,

-

hudební nástroje.

TŘÍDĚNÉ SLOŽKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Sběr a svoz tříděného odpadu v obci funguje především na principu nádobového sběru na veřejném
prostranství. S cílem zlepšit systém sběru tříděného odpadu byla všechna stanoviště nádob na tříděný
odpad vybavena vždy 2 nádobami na plast, 1 nádobou na papír a 1 nádobou na sklo. Výjimkou je stanoviště
před sběrným místem, kde byly instalovány 3 nádoby na plast, 3 nádoby na papír a 3 nádoby na sklo. Došlo
také ke sjednocení objemů nádob na 3 200 litrů.
Svoz jednotlivých kontejnerů probíhá takto:
● komodita papír je vyvážena 1x za 14 dnů (v sudé čtvrtky),
● komodita plast je vyvážena 1x za 14 dnů (v liché čtvrtky)

● komodita sklo je vyvážena 1x za 2 měsíce.
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
Směsný komunální odpad je v obci sbírán do 80 l nebo 120 l nádob. Svoz těchto nádob probíhá jednou
týdně vždy v pátek.
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5.3 VYHODNOCENÍ UMÍSTĚNÍ SBĚRNÝCH NÁDOB
Nakládání s komunálními odpady je v obci upraveno OZV č. 1/2019, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Systém nakládání s
komunálními odpady zajišťuje jejich bezpečné shromažďování k dalšímu využití nebo odstranění.
Separovaný sběr využitelných složek komunálních odpadů:
Sběr využitelných složek komunálních odpadů (papír, sklo, plasty) je zaveden jako sběr komoditní. Každý
materiál se sbírá odděleně – do speciálních nádob, k tomuto účelu určených. Do poloviny roku 2019 bylo
po obci umístěno celkem 25 nádob různých objemů (1500 l, 2500 l a 3200 l) na tříděný odpad. Ve 3. čtvrtletí
došlo k navýšení počtu nádob na 29 kusů a sjednocení jejich objemu (3200 l). Tyto nádoby jsou umístěny na
6 stanovištích po obci. Následující tabulka obsahuje počty nádob na jednotlivé druhy odpadu a celkový
objem nádob v obci.
Tabulka 11: Přehled o počtu nádob na separovaný sběr odpadu v roce 2019. (Zdroj: Dotazník EKO-KOM)

Druh komodity

Počet nádob

papír

8

plast

13

sklo

8

CELKEM
CELKOVÝ OBJEM NÁDOB (l)

29
92800

Následující graf zobrazuje přehled všech nádob umístěných v obci Dolní Podluží, které slouží pro odložení
tříděného odpadu. Graf zobrazuje i počet osob na jednu nádobu, tj. vytíženost jednotlivých nádob.

Graf 13: Počet nádob v obci Dolní Podluží v roce 2019 a výpočet vytíženosti nádob (Zdroj: Dotazník pro EKO-KOM, ČSÚ)
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V obci je nejvíc nádob na plasty, celkem 13, na každou nádobu připadá 93 osob. Nádob na papír a sklo je
stejné množství (8) a na každou nádobu připadá 151 osob.
Snížení počtu obyvatel na jednu sběrnou nádobu je pro zvýšení separovaných komodit důležité. Čím větší je
pro obyvatelstvo dostupnost sběrných nádob, tím víc může stoupat míra třídění. Zde je důležité zmínit i
účinnost sběru prostřednictvím veřejných sběrných míst. Z praxe totiž vyplývá, že navyšováním sběrných
hnízd na tříděný odpad, již nedochází k úměrnému zvyšování množství vytříděných odpadů. Tomuto tématu
se budeme věnovat v závěrečné Návrhové části studie.

5.3.2 VÝTĚŽNOST NÁDOB Z HLEDISKA ODMĚN EKO-KOM
Výtěžnost nádob je důležitá i z hlediska odměn od EKO-KOM. V Sazebníku odměn je kromě základní
odměny (20 Kč/obyv./rok) stanovena i bonusová složka (8 Kč/obyv./rok) za zajištění minimální dostupnosti
sběrné sítě. Aby obec dosáhla na tuto bonusovou složku, musí splnit dvě podmínky:


maximálního počtu obyvatel na jedno instalované sběrné místo, které činí maximálně 134 obyvatel
při velikosti obce od 1 001 až 2 000 obyvatel a



splnění obslouženého objemu ve veřejné sběrné síti v l na obyvatele, který činí pro velikost obce
1 001 až 2 000 obyvatel minimálně 149 l/obyv.

Do poloviny roku 2019 obec Dolní Podluží dostávala pouze základní odměnu, neboť nesplňovala podmínky
pro získání bonusové složky. Po optimalizaci počtu a objemu nádob na separovaný odpad obec splnila
podmínky pro získání bonusové složky - 125 obyvatel na jedno sběrné místo a s 399 l/obyvatele splnila i
podmínku obslouženého objemu ve veřejné sběrné síti. Na žádné další bonusy obec nemůže v současnosti
dosáhnout, neboť nejsou stanoveny. Jak již bylo zmíněno, Sazebníky odměn EKO-KOM se mění a je třeba
tyto změny sledovat.
Následující mapa zachycuje aktuální rozmístění 6 sběrných míst v obci Dolní Podluží, na kterých je umístěno
celkem 29 nádob na papír, sklo a plasty.

Obrázek 7: Mapa s vyznačením umístění sběrných míst po obci (zdroj: www.mapy.cz)
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Průměrná docházková vzdálenost mezi stanovišti podle údajů EKO-KOM z roku 2018 je 91 m. Toto je
celostátní průměrná vzdálenost, která může být větší v menších obcích na rozdíl od velkých měst s vyšším
počtem obyvatel. Doporučená vzdálenost stanovišť je do 100 m. To je optimální vzdálenost pro občana, aby
měl zajištěnou komfortní službu, která ho motivuje odpad třídit. Docházková vzdálenost mezi stanovišti
v obci Dolní Podluží zobrazuje následující mapa. Zároveň jsou v ní navržena dvě nová sběrná hnízda.

Obrázek 8: Mapa s vyznačením dostupné vzdálenosti jednotlivých sběrných hnízd v obci a návrh nových sběrných hnízd (zdroj:
www.mapy.cz)

V obci Dolní Podluží jsou vzdálenosti mezi jednotlivými stanovišti výrazně vyšší, než je republikový průměr.
Nicméně vzdálenost mezi stanovišti je závislá na podmínkách dané obce a nelze ji úplně jasně nařídit ani
stanovit. Problematickou vidíme pouze vzdálenost mezi stanovišti č. 1 a 3, která je 2,11 km. Doporučujeme
tedy obci zřídit mezi těmito stanovišti dvě nová sběrná stanoviště (viz. Obrázek 8), která budou vybavena 2
nádobami na plast, 1 nádobou na sklo a 1 nádobou na papír. Jedná se tedy o rozšíření sběrné sítě o
8 nádob. Nádoby by nekupovala obec, ale požádala by o jejich bezplatnou výpůjčku od svozové společnosti.
Náklady by vznikly pouze s jejich výsypem a vývozem. Dle stávající smlouvy se svozovou společností stojí
obec výsyp a svoz jedné nádoby na plast (3200 l) 433 Kč s DPH, na papír (3200 l) a sklo (3200 l) je tato
částka 325 Kč s DPH. Pokud by obec nově dovybavila dvě sběrná hnízda 8 nádobami o objemu 3200 l na
tříděný odpad (papír, sklo, plasty), tak ročně by za jejich výsyp a vývoz zaplatila 65. 768 Kč s DPH při stávající
četnosti svozu jednotlivých komodit (papír a plast 1 x za 14 dní, sklo 1 x za 2 měsíce).
Při plánování zahuštění sběrné sítě je vhodné brát v potaz i podmínky pro získání bonusové složky za
zajištění minimální dostupnosti sběrné sítě od EKOKOM. Aby obec splnila podmínky získání této bonusové
složky, což je max. počet obyvatel na jedno průměrné hnízdo (134) a minimální obsloužený objem l/obyv.
(149), musí mít po obci rozmístěno min. 27 nádob na tříděný sběr o objemu 3200 l (8 nádob na papír,
8 nádob na plasty a 11 nádob na sklo) a musí být vyvezeny – nádoby na papír a plast minimálně 10 x za rok,
nádoby na sklo minimálně 6 x za rok, aby byla zajištěna podmínka minimálního obslouženého objemu.
Sazby odměn a bonusů od společnosti EKO-KOM se mění a mění se také jejich podmínky, proto
doporučujeme obci sledovat tyto změny a v případě potřeby se obrátit na regionální manažerku EKO-KOM
pro Ústecký kraj paní Alici Karlíkovou, tel.: 727 984 521, e-mail: karlikova@ekokom.cz.
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ZÁVĚR A DOPORUČENÍ:
● Separace jednotlivých druhů odpadů probíhá prostřednictvím nádob umístěných na 6 stanovištích po
obci a sběrného místa. Docházková vzdálenost je max. 380 m kromě stanovišť 1 a 3, které jsou od
sebe vzdáleny více než 2 km. Obci doporučujeme zvážit možnost zřízení dvou sběrných hnízd mezi
těmito stanovišti.
● Obec nově pořídila 150 ks kompostérů o objemu 2 000 litrů pro občany za účelem předcházení vzniku
bioodpadu.
● Veškeré odpady vyprodukované obyvateli jsou předávány oprávněným osobám. V roce 2019 bylo
60 % z celkového množství vyprodukovaného odpadu předáno k recyklaci či využití (především
energetické), 9 % zkompostováno a 31 % odpadu skončilo na skládce.
● Obec je povinna zajistit celoroční sběr biologicky rozložitelných odpadů a dále sběr jedlých olejů a
tuků.
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6.

POROVNÁNÍ NÁKLADŮ
HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

A

VÝNOSŮ

NA

ODPADOVÉ

V této kapitole jsou porovnány příjmy a výdaje na odpadové hospodářství obce Dolní Podluží. Při zpracování
bylo vycházeno z dat z Dotazníků o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr
od společnosti EKO-KOM a informací od obce. Následující graf zobrazuje vývoj příjmů a nákladů na OH obce
a jejich poměr v letech 2017 až 2019.

Graf 14: Porovnání nákladů a příjmů za odpadové hospodářství v obci. (Zdroj: Dotazník EKO-KOM)

Z grafu vyplývá, že obec na odpadové hospodářství každoročně doplácí ze svého obecního rozpočtu. Za
poslední 3 roky se náklady na OH obce mírným tempem snižují, zatímco v roce 2017 se náklady pohybovaly
okolo 964 tisíc Kč, v roce 2019 to bylo 890 tisíc Kč. Ke změně dochází i u příjmů, které se postupně zvyšují.
V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé položky příjmů i nákladů za OH obce.
Tabulka 12: Příjmy a náklady na OH obce v letech 2017 až 2019 (Zdroj: Dotazník EKO-KOM a informace od obce)

Náklady
Tříděný odpad
Bioodpad
Nebezpečný odpad

2017
196 292 Kč
1 260 Kč
42 090 Kč

2018
148 264 Kč
1 260 Kč
60 568 Kč

2019
207 412 Kč
1 260 Kč
29 117 Kč

Objemný odpad
Směsný komunální odpad
Stavební odpad
Ostatní náklady (sběrné místo, odpady
vzniklé z údržby veřejné zeleně)

78 342 Kč
558 729 Kč
27 901 Kč

86 552 Kč
539 780 Kč
21 202 Kč

71 868 Kč
506 759 Kč
44 130 Kč

59 227 Kč
963 841 Kč

44 420 Kč
902 046 Kč

29 613 Kč
890 159 Kč

CELKEM

Příjmy
Poplatek od občanů
Poplatek od rekreantů
výnos z prodeje druhotných surovin

423 471 Kč
35 200 Kč
25 553 Kč

543 999 Kč
47 101 Kč
20 222 Kč

528 850 Kč
45 500 Kč
8 220 Kč

výnos ze sběru textilu
platby za zpětný odběr elektrozařízení
příjmy od EKO-KOM

1 815 Kč
804 Kč
152 127 Kč

1 815 Kč
1 712 Kč
77 308 Kč

1 815 Kč
8 582 Kč
153 767 Kč

638 970 Kč
-324 871 Kč

692 157 Kč
-209 889 Kč

746 734 Kč
-143 425 Kč

400 Kč

500 Kč

500 Kč

CELKEM
ROZDÍL NÁKLADŮ A PŘÍJMŮ
výše místního poplatku

Obec Dolní Podluží postupně snižuje náklady na OH a zvyšuje příjmy. Hlavní příjem obce představuje
poplatek za odpad, který je vybírán od obyvatel obce a rekreantů a odměna od EKO-KOM. Velmi pozitivní
je, že postupně dochází ke snížení doplatku na OH ze strany obce a tedy k postupnému vyrovnání
ekonomiky OH.
Z výdajů tvoří největší položku náklady na svoz a odstranění SKO, což je vzhledem k jeho vysoké produkci
(44 % z celkové produkce odpadů v obci) logické. Pozitivní je, že náklady na SKO v posledních 3 let klesají.
Na druhou stranu fyzická analýza SKO ukázala, že v nádobách na SKO v současné době končí více jak 42 %
odpadu, který se dá vytřídit a tím snížit jeho množství a náklady spojené s jeho svozem a
využitím/odstraněním.

Graf 15: Náklady na jednotlivé druhy odpadu mezi lety (Zdroj: Dotazník EKO-KOM)

Graf 15 ukazuje vývoj nákladů na jednotlivé druhy odpadů. Jak již bylo zmíněno, nejvyšší náklady jsou na
nakládání se směsným komunálním odpadem. Pozitivní je, že tyto náklady meziročně klesají. Naopak
stoupající trend ve výdajích vykazuje tříděný sběr. U nákladů na tříděný sběr je důležité zmínit, že jsou
z větší části pokryty společností EKO-KOM ve formě zpětné platby za množství vytříděných odpadů v obci.

45

V roce 2019 obec Dolní Podluží doplácela na tříděný sběr ze svého rozpočtu 53 645 Kč.
V následující tabulce je uveden přehled nákladů na jednotlivé druhy odpadů v letech 2017 až 2019 a
zároveň přehled odměn od EKO-KOM za jednotlivé vytříděné složky. Obec od EKO-KOM dostává vyšší
částku než je součet odměn v této tabulce, neboť tabulka neobsahuje základní odměnu, která činí 20 Kč za
obyvatele/rok a bonusovou složku ve výši 8 Kč za obyvatele/rok.
Tabulka 13: Přehled nákladů a odměn od EKO-KOM na vytříděné složky odpadu (zdroj: informace od obce)

náklady

2017
odměna
EKO-KOM

náklady

2018
odměna
EKO-KOM

rozdíl

Papír

73 278 Kč

24 512 Kč

Plast

112 457 Kč

Sklo

10 557 Kč

náklady

2019
odměna
EKO-KOM

rozdíl

rozdíl

-48 766 Kč

55 055 Kč

13 604 Kč

-41 451 Kč

63 948 Kč

14 552 Kč

-49 396 Kč

90 889 Kč

-21 568 Kč

84 307 Kč

50 971 Kč

-33 384 Kč

125 254 Kč

79 557 Kč

-45 697 Kč

14 359 Kč

3 802 Kč

8 902 Kč

11 208 Kč

2 306 Kč

18 210 Kč

30 488 Kč

12 278 Kč

Z tabulky je patrné, že obec doplácí na plasty a papír, naopak náklady na sběr a svoz skla jsou nižší než je
odměna od EKO-KOM. Výše odměn od EKO-KOM je závislá na množství vyprodukovaných odpadů/obalů a
jejich vývoj je zobrazen na následujícím grafu.

Graf 16: Vývoj odměn od EKO-KOM podle druhu vytříděné složky (zdroj: Dotazník EKO-KOM, informace od obce)

Graf níže ukazuje procentuální podíl nákladů za jednotlivé druhy odpadů za rok 2019. Tento graf je podobný
Graf 7, který vypovídá o hmotnostním složení jednotlivých druhů ve vztahu k celkové produkci odpadů.
V obci Dolní Podluží je nejvyšší produkce SKO a náklady na jeho svoz a využití/likvidaci jsou také nejvyšší
(57 % z celkových nákladů na OH obce). Dále následuje tříděný odpad, u kterého je finančně nejnáročnější
položkou plast, poté papír a nejméně finančních prostředků je vynaloženo a svoz a nakládání se sklem.
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Graf 17: Procentuální podíl nákladů na jednotlivé druhy odpadů v roce 2019 (Zdroj: Dotazník EKO-KOM)

Z pohledu nákladů je důležité cena za svoz a využití/odstranění jedné tuny odpadu. Následující tabulka
přináší přehled o celkových nákladech za svoz a využití/odstranění jednotlivých druhů tříděných složek
odpadu a směsného komunálního odpadu a dále o cenách za jednu tunu odpadu.
Tabulka 14: Přehled nákladů na jednotlivé druhy odpadů v letech 2017 až 2019 (Zdroj: Dotazník EKO-KOM)
2017
Náklady (Kč)

2018

Náklady (Kč/t)

Náklady (Kč)

2019

Náklady (Kč/t)

Náklady (Kč)

Náklady (Kč/t)

Papír

73278

3660

55005

1899

63948

2685

Plasty

112457

4347

84307

2720

125254

3546

10557

1009

8902

343

18210

322

558729

2 392 Kč

539780

2 454 Kč

506759

2510

Sklo
Směsný komunální
odpad

Z tabulky je patrné, že nejdražším druhem odpadu je plast. Obec v roce 2019 zaplatila za jednu tunu plastů
3 546 Kč. Druhým v pořadí je papír – 2 685 Kč/t, pak následuje SKO – 2 510 Kč/t. Za sklo v roce 2019 obec
zaplatila 322 Kč/t.

6.1 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY DOTÝKAJÍCÍ SE EKONOMIKY OH OBCE
Trendem Evropského společenství ve vztahu k ochraně životního prostředí je razantní snížení množství
skládkovaného odpadu do roku 2020. Proto se státy EU tímto problémem intenzívně zabývají a hledají
ekologická řešení odstraňování odpadů, kterých neustále přibývá.
V tuto chvíli je v ČR nakládání s odpady stanoveno v zákonu o odpadech č. 185/2001 Sb. a v POH ČR. Nový
zákon o odpadech nebyl zatím schválen, ale je vyvinut velký tlak na jeho projednání a schválení. Obce a

47

města v České republice jsou nyní nuceny se na změny v novém zákoně připravit a upravovat stávající
systém nakládání s odpady tak, aby OH bylo v souladu s plánovaným zákonem.
Zobrazení plánovaného zvýšení poplatku za skládkování odpadu:
Jedním z bodů nového zákona o odpadech je změna skládkovacího poplatku. Poplatek, který hradí
provozovatel skládky obci, v jejímž katastru je skládka, je nyní 500 Kč/tuna. Pokud je původcem odpadu
obec a ukládá odpad na skládku, která je na jejím katastrálním území, nevybírá se od této obce základní
složka poplatku. Základní složka poplatku je příjmem obce, na jejímž katastrálním území skládka leží. V
případě, že skládka leží na katastrálních území několika obcí, dělí se tento příjem proporcionálně podle
velikosti části skládky ležící v katastrálním území těchto obcí.
Tabulka 15: Zobrazení dílčího poplatku za ukládání odpadu na skládky (návrh Nového zákona o odpadech)

Při současné produkci SKO (202 t/rok) obec zaplatí na poplatku v roce 2021 o 61 tisíc Kč víc a v roce 2029 a
dále o 273 tisíc Kč víc.

ZÁVĚR A DOPORUČENÍ:


Obec Dolní Podluží každoročně doplácí na chod OH. V roce 2019 se jednalo o částku 143 tisíc Kč.
Pozitivní je, že dochází k postupnému snižování nákladů a zvyšování příjmů na OH.



Největší náklady jsou na sběr a svoz směsného komunálního odpadu.



Směsný komunální odpad je v současné době buď skládkován (cca 50 % SKO z jeho celkové produkce)
nebo energeticky využit v TERMIZO Liberec. V následujících letech, za předpokladu přijetí nového
zákona o odpadech, dojede k postupnému zvyšování skládkovacího poplatku a tedy ke zvýšení
nákladů na směsný komunální odpad, který je skládkován.



Obec by měla přijmout opatření pro snížení množství směsného komunálního odpadu, a tím zamezit
zvyšujícím se nákladům na jeho svoz a odstranění.
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ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ
7. SOUBOR DOPORUČENÍ
Tato kapitola obsahuje soubor doporučení, která lze vyvodit na základě vlastního šetření v obci Dolní
Podluží, analýzy dostupných dat a materiálů, které byly INCIEN k dispozici a z výsledků fyzické analýzy
směsného komunálního odpadu. Cílem změn v odpadovém hospodářství obce Dolní Podluží je předcházet
vzniku odpadu a v maximální možné míře snížit množství směsného komunálního odpadu, zvýšit míru
třídění dále využitelných složek a snížit stávající náklady obce na OH. Klíčovými faktory k této pozitivní
změně jsou:

● Stanovení dlouhodobých strategií a měřitelných cílů týkajících se snižování množství
produkovaného směsného komunálního odpadu, který je následně ukládán na skládku.

● Optimalizace stávajícího systému na separaci využitelných složek odpadu.
● Zvyšování míry separace v dlouhodobém měřítku z důvodu plnění legislativních požadavků,
snižování nákladů obce i z důvodu přechodu na oběhové hospodářství.

● Aktivní komunikace a osvěta obyvatel a jejich zapojení do systému třídění odpadu, informování o
způsobu sběru dále využitelných druhů odpadů.

● Zaměření se na prevenci vzniku odpadů.

7.1 OPTIMALIZACE NAKLÁDÁNÍ S JEDNOTLIVÝMI DRUHY ODPADŮ
7.1.1 SNÍŽENÍ PRODUKCE SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Výsledky analýzy dat a fyzické analýzy směsného komunálního odpadu ukázaly, že obec má mezery v třídění
jednotlivých druhů odpadů. V domácnostech nedochází k dotřiďování těchto odpadů a směsný komunální
odpad má největší podíl na celkové produkci odpadů v obci. Produkce SKO v roce 2019 byla 202 t, na
základě fyzické analýzy bylo zjištěno, že v nádobách na SKO končí 42 % opadu, který se dá vytřídit a dále
využít tzn., že při 100 % míře třídění by se dalo snížit množství SKO o cca 91 t, tj. jeho produkce by činila cca
111 tun a obec by ušetřila cca 227 tisíc Kč za jeho likvidaci. 100 % míry třídění je velmi těžké dosáhnout, ale
pokud by se podařilo zvýšit míru třídění SKO o 30 %, zvýšila by se produkce využitelných složek o cca 26 t
(odměna od EKO-KOM by se zvýšila o cca 63 tisíc Kč) a produkce SKO by byla cca 176 t (náklady na likvidaci
SKO by se snížily o cca 65 tisíc Kč). Zvýšením míry třídění dojde ke snížení podílu SKO na celkové produkci
odpadů v obci, snížení množství odpadu ukládaného na skládku a finančním úsporám.
Vzhledem k vysokému obsahu biologicky rozložitelného odpadu (který by byl ještě vyšší, kdyby fyzická
analýza probíhala ve vegetačním období) a využitelných složek komunálního odpadu (především plastů)
doporučujeme obci zaměřit se v rámci obecního systému OH na nakládání především s těmito druhy
odpadů.
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BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD
Biologicky rozložitelný odpad je složkou, která významně zvyšuje množství SKO a tak prodražuje náklady,
které obci vznikají při svozu SKO a jeho uložení na skládku. Jak ukázala fyzická analýza SKO, bioodpad (s
kompostovatelnou částí gastroodpadu) byl ve vzorku SKO zastoupen 12 %. Pokud by se ho podařilo z nádob
na SKO odklonit, obec by při 30 % míře třídění ušetřila cca 83 tisíc Kč a při 100 % míře cca 288 tisíc Kč.
Zároveň se jedná o složku, které je možné jednoduše předcházet formou domácího kompostování nebo
může být lehce zpracována (zkompostována) a využita jako kvalitní organické hnojivo v zemědělství.
Současně je také, dle platné legislativy, nutné zajistit odklon SKO ze skládek a v budoucnu bude docházet
k přísnějším kontrolám právě v této oblasti.
Pokud i nadále bude v nádobách na SKO končit značné množství bioodpadů, bylo by vhodné provést
kontroly obsahu nádob na směsný komunální odpad a v případě výskytu bioodpadů (lze využít i pro jiné
druhy odpadů, které do směsného komunálního odpadu nepatří) nalepit na nádobu štítek s textem – např.
„Nádoba obsahuje odpady, které lze vytřídit – bioodpad, plasty, papír, sklo, kovy, atd. (příslušnou variantu
zaškrtnout). Nedojde-li k nápravě, nebude příště vyvezena“.

SEPAROVANÝ ODPAD
Na základě provedené fyzické analýzy lze konstatovat, že v oblasti třídění má obec značný potenciál pro
zlepšení. Obec Dolní Podluží je sice nad republikovým průměrem ve výtěžnosti papíru, skla, plastů a
nápojových kartonů v přepočtu na jednoho obyvatele za rok, ale jak ukázaly výsledky fyzické analýzy, ve
směsném komunálním odpadu stále končí významně množství těchto složek.
V obci Dolní Podluží probíhá sběr a svoz separovaného odpadu prostřednictvím stanovišť a sběrného místa.
V obci je v současné době 6 stanovišť, na kterých je umístěno 29 kontejnerů na tříděný odpad (papír, sklo,
plasty). Hustota sběrné sítě je tedy dostatečná. Řešením je v tomto případě změna stávajícího způsobu
separace odpadů. Doporučujeme obci projednat zavedení pytlového systému pro tříděné složky a používání
adresného svozu odpadů. Specifikace jednotlivých systémů je uvedena v následujících kapitolách a pod nimi
je pak konkrétní návrh řešení pro Dolní Podluží.
Doporučujeme také zajistit údržbu nádob na odpady. Z praxe vyplývá, že špinavá nádoba zejména
na využitelné složky odrazuje občany od důsledného třídění.
Následující graf zobrazuje potenciál snížení množství směsného komunálního odpadu za předpokladu
odklonu veškerého bioodpadu z nádob na SKO a tříděných složek komunálního odpadu. Při výpočtu bylo
vycházeno z výsledků fyzické analýzy směsného komunálního odpadu.
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Graf 18: Potenciál snížení produkce SKO na základě výsledků fyzické analýzy

Existuje řada velmi jednoduchých ekonomicky a technologicky dostupných systémů, které mohou během
krátkého časového horizontu přinést výrazné snížení množství SKO.
Tato kapitola obsahuje návrhy a doporučení, jejichž cílem je maximální možné snížení množství SKO a
zvýšení míry třídění dále využitelných složek odpadů. Zároveň jsou zde uvedeny příklady obcí, které
uvedené systémy zavedli.

7.1.2 DOOR-TO-DOOR SYSTÉM
Jedná se o systém sběru odpadu ode dveří ke dveřím. Tento systém je založen na pohodlném třídění
využitelných složek komunálního odpadu přímo v místě jejich vzniku tedy v jednotlivých domácnostech. Do
každé domácnosti je dodána nádoba/pytel na vybrané druhy separovaného odpadu (většinou papír a plast,
bioodpad). V den svozu přistaví občané nádobu/pytel před dům a svozová společnost odpad odveze.
Občané tak nemusí s odpadem chodit na sběrná místa, která navíc bývají často přeplněna, a nebo příliš
vzdálena. Míra separace a čistota odpadu je v tomto případě velmi vysoká.
Navrhujeme v obci Dolní Podluží zavést door-to-door systém pro sběr plastů a případně papíru (v závislosti
na výsledcích druhé fyzické analýzy, která proběhne mimo topnou sezónu a množství papíru v nádobách na
SKO tak může být vyšší, než tomu bylo při fyzické analýze provedené v únoru). Obec stanoví harmonogram
svozu plastů a papíru v pytlích – doporučená frekvence svozu u plastů 1 x za měsíc po celý rok, u papíru 1 x
za měsíc a to pouze mimo topnou sezónu (duben/květen – září/říjen). Současně se zavedením door-to-door
systému doporučujeme obci snížit frekvenci svozu směsného komunálního odpadu z 1 x za týden na 1 x za
14 dní.
Před zavedením door-to-door systému je nutné provést finanční analýzu a porovnat předpokládané náklady
na zavedení door-to-door systému a výnosy respektive odměny od EKO-KOM. Pro provedení cenové
kalkulace je nutné vyčíslit tyto položky:


náklady na pořízení pytlů – cena za jeden pytel včetně DPH – 4,2 Kč.
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počet pytlů za rok – při výpočtu spotřeby pytlů za rok budeme vycházet ze současné produkce
plastů a papíru v obci a dále z odhadu potenciálu produkce těchto odpadů z výsledků fyzické
analýzy SKO. V roce 2019 bylo v obci celkem vyprodukováno 35,32 t plastů a odhad potenciálu
plastů je 19,2 t za rok – celkem tedy 54,52 t, což je v přepočtu na jednoho obyvatele 45,5 kg za rok.
Průměrná hmotnost naplněného 120 l pytle plasty je 3,5 kg. Čtyřčlenná domácnost v případě 100 %
třídění plastů do pytlů vyprodukuje cca 182 kg plastů, tzn. za rok spotřebuje 52 pytlů o objemu
120 l. Produkce papíru v roce 2019 byla 23,82 t, odhad potenciálu je 4,6 t za rok – celkem tedy
28,42 t, což je v přepočtu na jednoho obyvatele 23,5 kg za rok. Průměrná hmotnost naplněného
120 l pytle papírem je 7,5 kg. Čtyřčlenná domácnost v případě 100 % třídění papíru do pytlů
vyprodukuje cca 94 kg papíru, tzn. za rok spotřebuje 13 pytlů o objemu 120 l.
Při výpočtu spotřeby pytlů dále vycházíme z dat ČSÚ, podle kterého je v obci Dolní Podluží obydleno
celkem 242 trvale obydlených domů.
Roční spotřeba pytlů při 100 % třídění plastů a papíru do pytlů vychází na 15. 730 kusů, náklady na
nákup pytlů by představovaly cca 65 tisíc Kč za rok. Jedná se o teoretický výpočet, který
předpokládá, že plasty a papír budou sbírány pouze do pytlů. Vzhledem k tomu, že v obci je funkční
sběrná sít stanovišť s kontejnery na tříděný odpad, který doporučujeme obci zachovat,
nepředpokládá se, že nebude tato síť využita. V praxi se setkáváme s tím, že část obyvatel se do
nového systému nezapojí hned a někteří se nezapojí vůbec. Na základě zkušeností doporučujeme
obci poskytnout každé domácnosti max. 12 pytlů na papír a 24 pytlů na plasty za rok. V tomto
případě by roční spotřeba pytlů byla 8. 712 kusů a náklady na jejich pořízení by představovaly
necelých 36 tisíc Kč. Obci dále doporučujeme sledovat a vyhodnocovat množství plastů a papíru
vytříděného v rámci door-to-door systému a v rámci sběrné sítě. Na základě výsledků pak obec
může optimalizovat systém OH – např. změnit frekvenci svozu pytlů, nebo nádob na stanovištích po
obci. Veškeré změny by měly vést k vyšší efektivitě a snížení nákladovosti.



náklady na pracovníky – obec v současné době celoročně zaměstnává 5 pracovníků. Při návrhu
zavedení door-to-door systému bude vycházet z předpokladu, že na svoz pytlů budou využiti dva
pracovníci a to 1 x za měsíc na 6 hodin (tento čas se může zvýšit v případě zavedení evidenčního
systému, kdy by pracovníci při svozu museli načítat kódy na pytlích). Při výpočtu nákladů na
pracovníky budeme vycházet z průměrné hrubé hodinové sazby, která na konci roku 2019 činila
203 Kč/hod.
Při využití dvou pracovníků obce v rozsahu 6 hodin měsíčně vzniknout obci náklady na jejich mzdu
ve výši 2. 436 Kč/měsíc tj. 29. 232 kč za rok.



náklady na pohonné hmoty – obec vlastní multikáru, která by mohla být využita pro svoz pytlů
v rámci door-to-door systému. Při výpočtu je počítáno s průměrnou spotřebou 13 l/km a cenou
30 Kč za 1 l pohonných hmot a trasou 15 km na jeden svoz.
Náklady na pohonné hmoty ročně vyjdou obec na cca 702 Kč.



odměna od EKO-KOM – obec získává odměnu od společnosti EKO-KOM. Dle Sazebníků odměn od
1. 1. 2019 získá obec Dolní Podluží 2. 750 Kč za 1 tunu vytříděných papírových obalových
komunálních odpadů a 5. 660 Kč za 1 tunu vytříděných plastových obalových komunálních odpadů
(při výpočtu se množství vytříděného papíru a plastu v rámci pytlového sběru násobí koeficienty,
které jsou stanoveny Standardy složení komunálních odpadů a podílu obalové složky od 1. 1. 2020 –
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v případě papíru je koeficient 0,46 a v případě plastů 0,68).
Pokud se obci podaří v rámci door-to-door systému vytřídit 50 % ze současné produkce těchto
odpadů a odhadu potenciálu, tak odměna od EKO-KOM bude ve výši 123 tisíc Kč. Tuto částku nelze
přičíst ke stávající odměně od EKO-KOM, neboť část odpadů, které jsou v současné době
odevzdávané obyvateli obce v rámci sběrné sítě, přejde do door-to-door systému. Jak se bude
množství papíru a plastů vyvíjet v rámci sběru přes sběrnou síť a door-to-door systém nelze v tuto
chvíli předpovídat a nelze tedy přesně vypočítat, jaká bude odměna od EKO-KOM.
Následující tabulka shrnuje náklady a příjmy popsané výše.
Tabulka 16: Souhrn nákladů a výnosů door-to-door systému

Náklady na door-to-door systém
náklady na pořízení pytlů
náklady na pracovníky
náklady na pohonné hmoty
Náklady celkem
Příjmy - odměna od EKO-KOM
ROZDÍL

Částka za rok
65 000 Kč/36 000 Kč*
29 232 Kč
702 Kč
94 934 Kč/65 934 Kč
123 000 Kč
+ 28 066 Kč / + 57 066 kč

* Vyšší částka zahrnuje 15. 730 kusů pytlů za rok (každá domácnost 65 pytlů za rok), nižší částka zahrnuje 8. 712 kusů pytlů za rok
(36 pytlů do každé domácnosti za rok).

Z tabulky je patrné, že příjmy ve formě odměny od EKO-KOM převyšují náklady na door-to-door systém.
Upozorňujeme, že výpočet předpokládá, že odevzdané pytle budou plně naplněny a odpady a obaly v nich
budou sešlápnuty a tedy jejich hmotnost bude odpovídat výše uvedeným průměrům. Déle upozorňujeme,
že se jedná pouze o teoretický výpočet, který vychází z proměnných a nelze ho v praxi zaručit.

7.1.3 EVIDENČNÍ SYSTÉMY ODPADU
Jedná se o chytré systémy, které obcím přináší kompletní přehled nad nakládáním s odpady. Celý systém
funguje na vzájemné kooperaci občana a obce. Na trhu je již několik variant těchto evidenčních systémů.
Zde je stručný popis nabízených možností:

Evidenční systém prostřednictvím unikátního kódu - každé domácnosti v obci je přidělen čárový nebo
QR kód, kterými označí své shromažďovací nádoby nebo pytle určené na tříděný sběr (většinou pro
komodity papír a plast) a směsný komunální odpad. Při svozu nádob/pytlů dochází k načtení kódů
zaměstnanci svozové firmy a zaevidování množství vytříděného nebo směsného komunálního odpadu
(nebo se eviduje počet naplněných pytlů) pro jednotlivé domácnosti. Obec tak získává přehledné informace
o stavu a separaci odpadu a produkci SKO a může tak vyhodnotit efektivitu sběru odpadů. Na základě
získaných dat dochází k hodnocení třídění odpadů v jednotlivých domácnostech. Tyto systémy mohou být
doplněny o finanční motivaci, kdy jednotlivé domácnosti mohou získat slevu z ročního poplatku za odpad,
která může být vázána na množství vyseparovaného odpadu nebo množství směsného komunálního
odpadu, nebo využijí PAYT systém – viz. kapitola 7.1.4.
V České republice je několik firem, které nabízí evidenční systémy. Pro příklad je zde uveden evidenční
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systém společnosti JRK BioWaste Management, která se dlouhodobě věnuje problematice snižování
množství odpadů a předcházení jeho vzniku. Více informací o této společnosti a evidenčním systému
ECONIT na https://www.meneodpadu.cz/ a https://chytreodpady.cz/.

Evidenční systém ECONIT
Chytrý systém evidence odpadů pomocí QR kódů, který obci umožňuje evidovat tříděný i směšný komunální
odpad a také jednotlivé druhy odpadů ve sběrném dvoře nebo na sběrném místě. Pomocí evidence odpadů
má obec přesný náhled na produkci odpadů na svém území a má vlastní data, která nepodléhají zkreslení
(např. díky svozu odpadu z mikroregionů a následnému přepočtu a průměrování množství
vyprodukovaného odpadu na jednu obec). Díky ECONITU má obec pod kontrolou svozovou firmu a tím i
faktury za jejich služby. Obec získá motivační nástroj pro občany k zodpovědnému třídění odpadů (díky
bonusovému systému lze dosáhnout vyšších objemů vyseparovaného odpadu). Navíc má obec možnost
měřit produkci SKO a množství separace v jednotlivých domácnostech.
Hlavní výhody zavedení online evidence odpadů:


Navýšení míry třídění.



Podrobné informace o odpadech dostupné online.



Vzdělanost občanů a jejich motivace ke třídění odpadů.



Komplexní řešení šité na míru obci.



Snížení množství komunálního odpadu.



Spravedlivý systém výběru poplatků za odpady.

Další variantou evidenčního systému, bez využití chytrých technologií, je:

Evidenční systém prostřednictvím známek – jedná se o systém evidence nádob na směsný komunální
odpad. Každá domácnost obdrží evidenční známku, kterou označí nádobu na SKO. Buď mohou být známky
v celé obci jednotné. V tom případě probíhá v určený den svozu výsyp všech přistavených nádob na SKO.
Nebo mohou být různé varianty známek (většinou jsou barevně odlišeny), a v tomto případě se jednotlivé
barevné varianty známek liší četností svozu nádoby. Obyvatelé obce si mohou sami zvolit jak často
chtějí/potřebují nádobu na SKO vyvést. Pokud obec umožní obyvatelům volbu frekvence svozu nádob na
SKO, většinou pak platí tyto domácnosti odlišné platby za tuto službu.
Tímto systémem evidence získá obec přehled nad množstvím nádob na SKO v obci, nad četností svozu
jednotlivých nádob. Neumožňuje však získání dat o produkci SKO v jednotlivých domácnostech. Tento
systém nelze aplikovat na tříděné složky komunálního odpadu.
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7.1.4 PAYT SYSTÉM
Systém zvaný PAYT, tedy „zaplatíš tolik, kolik vyhodíš“, účtuje svoz směsného komunálního odpadu podle
jeho množství, a to podle hmotnosti či objemu SKO (evidenční systém) nebo frekvence svozu nádob na SKO.
Tento systém má za cíl vést jednotlivé domácnosti k vyšší míře třídění a předcházení vzniku odpadu.
Předpokladem pro zavedení PAYT systému je zajištění maximálního komfortu ze strany obce. To znamená,
aby zavedly door to door systém pro využitelné složky komunálního odpadu.
V roce 2017 zorganizovalo MŽP ve spolupráci s INCIEN dvouměsíční sérii 13 seminářů, tzv. PAYT TOUR 2017.
Cílem těchto seminářů bylo podpořit zavádění systému PAYT a s ním souvisejícího Door to door systému a
představení evidenčních systémů odpadů.

V této kapitole byly popsány moderní a spravedlivé systémy na snížení produkce směsného komunálního
odpadu přímo v domácnostech. Tyto systémy jsou postaveny na tom, že občané mají zajištěn maximální
komfort pro třídění odpadu a platí pouze za to, co vyprodukují. Cílem všech těchto systémů je motivovat
nejen jednotlivé domácnost ale i obce a města, aby maximálně využily odpad jako zdroj, a neskládkovaly
využitelné materiály. Pro obec to sice znamená počáteční investici, ale ve výsledku uleví jejich rozpočtu nižší
skládkovací poplatky díky snížení množství odpadů ukládaných na skládku. Podle odhadů MŽP má chytré
systémy zavedeno cca 15 % obcí v ČR.
Současně jsou tyto systémy řešením s ohledem na plánovanou odpadovou legislativu, na avizované
omezení skládkování komunálních odpadů a dále i skutečnost nárůstu cen svozu a likvidace komunálních
odpadů.

7.1.5 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
V této kapitole jsou uvedeny příklady obcí, které aplikovali výše uvedené systémy nakládání s odpady a díky
tomu dosáhli výborných výsledků v oblasti nakládání a hospodaření s odpady.
Obec Prostřední Bečva
Obec Prostřední Bečva leží ve Zlínském kraji. Obec má rozlohu 23,5 km2 a žije zde 1742 obyvatel. V obci je
zástavba tvořena pouze rodinnými domy. V roce 2017 obec změnila stávající systém nakládání s odpady a
to na základě ekonomického vyhodnocení OH obce a výsledků fyzické analýzy směsného komunálního
odpadu. Obec v tomto roce změnila systém nakládání s odpady a zavedla evidenční systém odpadů ECONIT,
který monitoruje produkci směsného odpadu a tříděného odpadu. Obec zavedla pytlový sběr odpadu pro
složky papír, plast včetně nápojových kartonů a sklo a každá domácnost dostala pro označení svých odpadů
unikátní kód. Obyvatelé obce nosí/vozí naplněné pytle sami na sběrný dvůr, kde probíhá jejich evidence.
Už pouhý rok po zavedení tohoto systému došlo k finančním úsporám, ale hlavně k poklesu množství SKO a
nárůstu množství tříděného odpadu. Konkrétně množství vytříděného plastu vzrostlo o 12 %, skla o 74 %,
papíru o 90 % a u nápojových kartonů o neuvěřitelných 1860 % (z 0,1 tun nárůst na 1,96 tun). Finanční
úspory, které za rok 2017 činily 334 tisíc Kč, pan starosta Ing. Radim Gálik přeměnil na bonusy pro občany.
Po zvažování několika variant nakonec přistoupil k nastavení slevového (motivačního) systému s tím
nejjednodušším nastavením, kdy 1 pytel tříděného odpadu = sleva 10 Kč na poplatku za odpad.
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Obec Straškov-Vodochody
Obec Straškov-Vodochody se nachází v Ústeckém kraji sedm kilometrů od Roudnice nad Labem. V obci žije
1070 obyvatel a převládá v ní zástavba rodinných domů. V roce 2018 se obec zapojila do projektu „Obce na
cestě k minimálnímu odpadu“. Během celého roku postupovala podle předem stanoveného harmonogramu
a postupně měnila systém nakládání s odpady. Základní strategií změny bylo zavedení evidenčního systému
odpadů ECONIT. Před jeho spuštěním byla v obci provedena fyzická analýza směsného komunálního
odpadu, jejímž cílem bylo zjistit, v jakém stavu se nachází odpad v obci a kolik procent tvoří jednotlivé
složky v celkovém množství směsného komunálního odpadu. Z analýzy vyplynulo, že až 80 % odpadu mohlo
být vytříděno přímo v domácnostech a nemuselo tak zbytečně skončit v nádobách na SKO a následně na
skládce.
Proto obec na začátku května 2018 spustila systém elektronické evidence odpadů ECONIT. Společně s ním
obec zavedla pohodlný systém sběru tříděného odpadu „door to door“, tak aby občané nemuseli chodit s
tříděným odpadem do sběrných hnízd. V obci se třídí zvlášť do pytlů papír a plast, které se sváží pravidelně
každých 14 dní. Pro snadnou identifikaci jsou pytle barevně rozlišeny dle druhu odpadu. Občané pravidelně
získávají na obecním úřadě zdarma pytle a etikety s QR kódy, které obsahují informaci o dané domácnosti a
druhu odpadu. Tyto kódy pak lepí na pytle s tříděným odpadem. V den svozu pak zaměstnanec svozové
společnosti společně se sběrem odpadu načítá pomocí čtečky QR kódy do systému ECONIT. V uživatelském
rozhraní ECONITu si mohou zastupitelé obce, kromě údajů o odpadech či jednotlivých svozech, vygenerovat
podklady pro různé statistiky či výkazy pro ISPOP a EKO-KOM. To jim zásadně usnadňuje administrativu.
Obec Straškov-Vodochody již po krátké době zavedení systému zaznamenala zvýšení množství vytříděných
druhů odpadů a snížení množství SKO.
Obec Trojanovice
Příkladem fungování PAYT systému může být obec Trojanovice v Moravskoslezském kraji. V obci žije cca
2700 obyvatel a evidenční systém odpadů je zde používán od roku 2009. V obci je zaveden pytlový „door to
door“ systém pro vybrané druhy odpadů (plasty, nápojové kartony, papír). Díky tomuto systému a
efektivnímu sledování a evidenci odpadu se jim daří meziročně významně snižovat množství směsného
komunálního odpadu a zvyšovat množství využitelných odpadů. Bonusy za vytříděný odpad obci ročně
přinesou až půl milionu korun a dalších 400 tisíc korun vydělají prodejem vytříděného odpadu k dalšímu
užití. Pro občany také v obci zavedli motivační systém sbírání bodů za evidovaný pytel odpadu a extra body,
pokud odpad dovezou sami do sběrného dvora. Za každý odevzdaný pytel s tříděným odpadem mohou lidé
získat slevu až 15 Kč z ročního poplatku za komunální odpad. Na konci roku se slevy sčítají a snižují celkový
poplatek za odpad v dalším roce. Díky tomu, že v této obci není stanoven minimální poplatek, nejlepší třídiči
se tak mohou dostat i na nulu.
Obec Trojanovice se k odpadům staví jako ke komoditě. Cíleným tříděním (probíhá na sběrném dvoře) a
následným prodejem výraznou měrou přispívají ke zvyšování svých příjmu a jsou připravení i na legislativní
změny, které obcím ukládají povinnost zvyšovat míru separace.

To jsou příklady obcí, které dosáhly snížení množství SKO a zvýšení využitelných složek komunálního
odpadu díky zavedení evidenčního systému odpadů. Máme tu ale také příklady obcí, které byly schopny
dosáhnout podobně dobrých výsledků i bez zavedení tohoto systému. Důležitým faktorem proto zůstává
dobře nastavený třídící systém obcí, intenzivní osvěta a ochota občanů, tento systém podpořit vlastním
zodpovědným chováním.
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7.1.6 KONKRÉTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ OH PRO OBEC DOLNÍ PODLUŽÍ
Obec Dolní Podluží má příležitosti ke zvýšení efektivity třídění odpadů v obci a také ke snížení ekonomické
náročnosti celého systému nakládání s odpady.
Na základě hloubkové analýzy celého systému nakládání s odpady v obci, byly stanoveny následující cíle,
zásady a opatření pro jejich dosažení:
Cíle:
1) Snižovat množství směsného komunálního odpadu produkovaného na území obce.
Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a
2) biologicky rozložitelných odpadů) zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v
souladu s platnou legislativou.
3) Nadále podporovat zavedený tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla a kovů.
4) Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky.
Zásady pro dosažení cílů:
a) Snižovat produkci směsného komunálního odpadu rozšířením odděleného sběru využitelných složek
komunálních odpadů. V praxi se jedná o zavedení door-to-door systému pro komodity plast a papír,
který zajistí vyšší kvalitu a objem takto sbíraných odpadů.
b) Omezit skládkování směsného komunálního odpadu a zajistit jeho energetické využití v ZEVO (nejbližší je
v současné době TERMIZO Liberec).
c) Zachovat a rozvíjet dostupnost odděleného sběru využitelných odpadů v obci.
d) Akceptovat zachování a rozvíjení spoluúčasti a spolupráce s producenty obalů a dalšími výrobci podle
principu „znečišťovatel platí“ a „rozšířené odpovědnosti výrobce“, na zajištění sběru (zpětného odběru)
a využití příslušných složek komunálních odpadů.
e) Snižovat množství biologicky rozložitelných odpadů, které v současné době končí v nádobách na SKO a
to především domácím kompostováním nebo jejich bioodpadu v obci.
Opatření pro dosažení cílů:
a) Vytvořit obyvatelům obce komfortní systém pro nakládání s odpady:
– stávající síť stanovišť s nádobami na tříděný sběr (papír, sklo, plasty, popřípadě kovy) doplnit o dvě
nová hnízda s celkem 8 nádobami na tříděné složky,
– zavedení door-to-door systému pro plasty a případně papír,
– zachovat stávající sběrné místo pro vybrané druhy odpadů.
b) Obci doporučujeme jednou ročně vyhodnocovat množství směsného komunálního odpadu vzhledem
k celkové produkci odpadů včetně systému nakládání s ním. Prvním krokem ke snížení množství SKO je
snížení četnosti svozu nádob na SKO – nově 1 x za 14 dní.
c) Kontrolovat, zda obyvatelé obce využívání systém tříděného sběru využitelných složek komunálních
odpadů, minimálně pro papír, plasty, sklo a kovy. Například vizuální kontrola obsahu nádob na SKO před
jeho svozem nebo provedení fyzické analýzy SKO.
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d) Průběžně vyhodnocovat obecní systém pro nakládání s komunálními odpady – vyhodnocovat množství
využitelných složek odpadu vzhledem k celkové produkci odpadů v obci, kapacitní možnosti systému OH
a navrhovat opatření k jeho zlepšení.
e) Informovat obyvatele obce o systému nakládání s dopady v obci, včetně vyhodnocení produkce odpadů
v obci a ekonomické náročnosti celého systému. Současně informovat o možnostech prevence a
minimalizace vzniku komunálních odpadů.
f) Podporovat technicky a osvětovými kampaněmi domácí, komunitní a obecní kompostování biologicky
rozložitelných odpadů u fyzických osob a tím snižovat množství bioodpadů ukládaných na skládky.
V rámci snižování množství bioodpadů ukládaných na skládky doporučujeme provádět vizuální kontroly
obsahu nádob na SKO a v případě, že nádoba bude obsahovat bioodpady, označit ji nálepkou s textem,
že obsahovala bioodpady a příště nebude vyvezena. Totéž lze využít i pro ostatní druhy odpadů, které se
objeví v nádobách na SKO. Pro názornost je zde uveden příklad nálepky z Chocně, kde před zavedení 14
denního svozu SKO byly prováděny kontroly obsahu nádob na SKO a na nádobu, která obsahovala jiné
druhy odpadů, byla nalepena tato nálepka. Zde je nutná spolupráce se svozovou společností.

g) Podporovat budování odpovídající efektivní infrastruktury nutné k zajištění a zvýšení energetického
využití odpadů (zejména směsného komunálního odpadu).
h) V adekvátní míře energeticky využívat SKO v zařízeních pro energetické využití odpadů bez jeho
předchozí úpravy nebo po jeho úpravě následným spalováním/spolu spalováním za dodržování platné
legislativy.

Pokud se obci podaří zajistit vytřídění využitelných složek už v jednotlivých domácnostech, zvýší se množství
těchto složek a tím i odměna od EKO-KOM; sníží se množství SKO a tím i náklady na jeho svoz a odstranění;
zvýší se míra třídění.
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SHRNUTÍ DOPORUČENÝCH AKČNÍCH KROKŮ:


Opatření pro snížení množství směsného komunálního odpadu a tím i nákladů na jeho odstranění:





zavedení pytlového door to door sběru pro plasty a případně papír s frekvencí svozu 1 x za
měsíc
snížení četnosti svozu směsného komunálního odpadu na 1 x 14 dní

Zahuštění sběrné sítě v obci:



zřízení dvou nových sběrných hnízd v obci (viz. Obrázek 7)
sledovat naplněnost nádob v rámci sběrné sítě po zavedení door-to-door systému a na
základě výsledků zoptimalizovat (snížit) frekvenci vývozu nádob



Zajištění pytlového svozu vlastními pracovníky obce s využitím obecní techniky (multikáry).



Na webových stránkách obce založit sekci Odpady a doplnit informace o způsobech nakládání
s odpady v obci, jak a co lze třídit, přehled stanovišť kontejnerů atd.



Doporučujeme obci zvážit změnu místního poplatku na poplatek za komunální odpad a nastavení
flexibilního svozu nádob na směsný komunální odpad.



Rozšířit smlouvu se společností ELEKTROWIN a.s. na další druhy výrobků, na které se vztahuje zpětný
odběr – zářivky a výbojky, baterie a akumulátory.



Ve spolupráci se svozovou společností provádět kontroly obsahu nádob na SKO a v případě výskytu
jiných druhů odpadů, nalepit nálepku s upozorněním a v případě opakování, nádobu nevyvážet.

7.2 PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ
Nejlepší způsob nakládání s odpady je předcházení jejich vzniku. V hierarchii nakládání s odpady stojí
předcházení vzniku odpadů (dále jen ,,PVO“) na prvním místě. MŽP se touto problematikou zabývá spoustu
let a v rámci projektu TAČR „Hledání nových způsobů informační podpory při realizaci Programu
předcházení vzniku odpadů ČR“, vytvořilo průvodce a letáky, které zábavnou formou informují o prevenci
vniku
odpadů.
Průvodce
a
letáky
je
možně
stáhnout
na
https://www.mzp.cz/cz/program_predchazeni_vzniku_odpadu. Komunální sféra patří mezi významné
aktéry v oblasti předcházení vzniku odpadů. Jako původce komunálních odpadů může obec díky vhodným
opatřením docílit omezení jejich množství či nebezpečných vlastností. Předcházení vzniku odpadů je na
vrcholu pyramidy v hierarchii nakládání s odpady. Současně se ale zdaleka netýká jen odpadového
hospodářství města, ale i problematiky životního cyklu výrobků, vytváří synergie v sociální oblasti, je
tématem vzdělávání (EVVO a EP), regionálního rozvoje (MA21) aj. Předcházení vzniku odpadu je součástí
udržitelného rozvoje města.
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PVO ovlivňuje celý životní cyklus výrobku:

Obrázek 9: Grafické znázornění životního cyklu výrobku v rámci PVO (zdroj: OODP Průvodce pro města)

Doporučujeme obci k propagování předcházení vzniku odpadů využívat platformy zpřístupněné MŽP
(webové stránky věnované předcházení odpadu, interaktivní mapy bazarů a re-use center, příručky,
rámcové vzdělávací programy, koncepční materiály EVVO, ekodesign, ekoznačení).

Zelené zadávání veřejných zakázek
Další významnou oblastí je podpora ochrany životního prostředí a OH při zadávání veřejných zakázek. Obec
nemá mnoho nástrojů, pomocí kterých může podpořit ochranu životního prostředí a zároveň pozitivně
ovlivnit odpadové hospodářství subjektů působících na jejím území. Právě proto, by mělo v plné výši
využívat ty, které má.
Jedním z těchto nástrojů je stanovování podmínek a hodnotících kritérií při zadávání veřejných zakázek. Při
zadávání veřejných zakázek bude velmi vhodné vedle ceny uplatňovat následující kritéria:
●
●
●
●
●
●

použití nejlepší dostupné techniky (BAT),
použití ekologicky šetrných výrobků,
použití recyklovaných materiálů a recyklovatelných výrobků,
použití kompostů z odpadů,
nepoužití materiálů a postupů produkujících nebezpečné odpady, pokud je to technicky
realizovatelné a ekonomicky přijatelné,
použití recyklátů stavebních a demoličních odpadů.
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Tato kritéria mohou být uplatňována jako kvalifikační, přičemž cena zůstane nejdůležitějším hodnotícím
kritériem. Uchazeči o získání veřejné zakázky si musí uvědomit a do budoucna považovat za samozřejmé, že
cena není jediným směrodatným kritériem.
Dne 14. 6. 2010 schválila vláda ČR Usnesení k Pravidlům uplatňování environmentálních požadavků při
zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, která připravilo Ministerstva životního
prostředí. Cílem je prosadit systematické uplatňování ekologických požadavků při zadávání veřejných
zakázek státní správou v určených skupinách výrobků.
Zelené veřejné zakázky (Green Public Procurement – GPP) představují způsob, kterým veřejné instituce
systematicky integrují environmentální požadavky do procesu veřejných zakázek na výrobky, služby a
stavební práce, čímž mohou významným způsobem ovlivnit dopady těchto výrobků a služeb na životní
prostředí (čerpání přírodních zdrojů, produkce odpadů, používání chemických látek atp.).
Doporučujeme obci uplatňovat environmentální požadavky, a to podle metodik k jednotlivým produktovým
skupinám, které jsou nedílnou součástí výše zmíněných Pravidel.
U výrobků a služeb, jež nejsou pokryty metodikami, upřednostňovat produkty s ekoznačkou (např.
„Ekologicky šetrný výrobek“, „TheFlower“ (Květina), „Der BlaueEngel“ (Modrý anděl), „NordicSwan“
(Severská labuť apod.) a výrobky z recyklovaných materiálů, resp. s vysokým obsahem recyklovaných
materiálů.

Ekoznačky České republiky

Ekoznačka EU

Obrázek 10: Ekoznačky vydávané v ČR a EU (zdroj: www.cenia.cz)

„TheFlower“

„NordicSwan“„Der BlaueEngel“

Evropská unie

Skandinávie

Německo

„Umweltzeichen“
Rakousko

Obrázek 11: Další příklady ekoznaček (zdroj: www.ekospotrebitel.cz)
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Jak mohou přispět k předcházení vzniku odpadů občané? Mohou se držet těchto zásad:
●
●
●
●
●
●

kupovat jen to, co skutečně potřebuje,
kupovat kvalitní výrobky s delší dobou životnosti,
při nákupu se snažit upřednostňovat recyklovatelné výrobky,
snažit se při nákupu minimalizovat množství obalů,
nevyhazovat zbytečně funkční věci, ale snažit se je předat (eventuálně prodat) k dalšímu užívání
(nábytek, spotřebiče, oblečení, atd.),
využívat bazary, re-use centra, míst zpětného odběru výrobků.

Další možností prevencí vzniku odpadu je opětovné použití, opravy a renovace. Zamezit produktům, aby se
staly odpady je tím nejlepším způsobem jak zachovat jejich energii a materiály v nich obsažené na nejvyšší
možné úrovni a vyhnout se zátěži spojené s nakládáním s odpady. Dnešní spotřebitel je nabádán
obměňovat staré produkty za nové a naopak odrazován od oprav vysokými cenami, omezenou dostupností
náhradních dílů a designem produktů, který opravy často ani neumožnuje. Přesto si ale lidé stále častěji
uvědomují hodnotu věcí a opětovné využití se těší rostoucí oblibě - ať již jde o internetové platformy
umožňující výměnu zboží z druhé ruky, re-use centra, opravárenské kavárny (Repair Café), SWAPy (výměny)
či bleší trhy.
Pokud je předmět odložen a stane se odpadem, příprava pro opětovné využití je cestou, jak obnovit jeho
funkci a zamezit znehodnocení. Předměty odložené jako odpad skrývají velký potenciál - až jedna třetina
věcí, které končí na sběrných dvorech odpadů, jsou stále využitelné.
Evropská unie, která se snaží přehodnotit nakládání s přírodními zdroji a materiálními toky v členských
státech, připravila změny v odpadové legislativě, které by měly zajistit odklon od lineárního charakter
současné ekonomiky směrem k cirkulární ekonomice. Cirkulární ekonomika zohledňuje limity naší planety a
má za cíl zajistit cirkulaci materiálů, snížit produkci odpadů a skrz změnu výrobních a spotřebitelských
modelů také vytvářet pracovní příležitosti. Opětovné využití a příprava pro opětovné využití v tomto
konceptu zásadní a jejich význam se odrazí i v odpadovém hospodářství ČR.
Opětovné využití skýtá příležitost pro pozitivní změny v několika sférách. Efekt, který přináší, přesahuje
rámec nakládání s odpady a může vyústit ve zlepšení nejen stavu životního prostředí ale i kvality života v
místní komunitě.
Environmentální benefity PVO
●

●
●

zachování hodnoty materiálů a energie obsažených v produktech a udržení jejich původní funkce,
což přispívá k prevenci čerpání dalších surovin na výrobu nových produktů a nižší produkci
skleníkových plynů
snížení množství odpadu určeného k recyklaci, energetickému využití či skládkování
zvyšování povědomí společnosti a vytváření vztahu k hodnotám uchovaným ve věcech, které
používáme; vytváření alternativy k „vyhazovací“ mentalitě západního světa

Sociální benefity PVO
●
●

vytváření lokálních pracovních míst pro osoby s nízkou kvalifikace
prostor pro vytváření rekvalifikačních tréninků a pozic pro sociálně vyloučené osoby, dlouhodobě
nezaměstnané či jinak znevýhodněné osoby
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●
●
●
●

vytváření smysluplných dobrovolnických pozic například pro seniory, nezaměstnané, či osoby se
zdravotním postižením
poskytování kvalitních produktů dostupných pro domácnosti s nízkými příjmy
reintegrace a zvyšování kvality života znevýhodněných skupin občanů
budování soběstačných a odolných místních komunit

Centra opětovného využití mohou přinést nezanedbatelný společenský prospěch, především pokud jsou
vedena s jasnou sociální misí, například jako sociální podnik. Činnosti spojené s opětovným využitím
poskytují vysoký potenciál pro vytváření pracovních pozic a to vzhledem k manuální náročnosti (sběr,
třídění, čištění, opravy atd.). Potenciál je mnohem vyšší než u ostatních činností v oblasti odpadového
hospodářství jako je recyklace, skládkování či spalování.
Ekonomické benefity PVO
●
●
●
●

snížení nákladů na odstraňování odpadu
snižování nezaměstnanosti a poskytnutí pracovní příležitosti osobám s problematickým umístěním
na klasickém trhu práce
posilování lokální ekonomiky
zisk z prodeje v second hand obchodech

Dobré zkušenosti s fungováním re-use center má již několik měst v České republice. Jako příklad uvádíme
město Brno, hlavní město Praha a město Zábřeh.
Pro představu a inspiraci je na Obrázek 12 znázorněno fungování re-use centra v Zábřehu.

Obrázek 12: Znázornění fungování re-use centra v Zábřehu (zdroj: www.incien.org)
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Re-use centrum funguje většinou transparentně, což je klíč k získání důvěry zákazníků. Když lidé vidí, jaké
jsou náklady na provoz i zajištění obsluhy a kolik financí re-use centrum přinese, budou systému více věřit a
zapojí se do něj. Re-use centra většinou své výdělky využívají na podporu potřebných aktivit ve městě/obci
(např. květinové záhony v Brně, podpora psího útulku v Zábřehu).

7.3 OSVĚTOVÉ AKTIVITY A ZVÝŠENÍ MÍRY MOTIVACE A ZAPOJENÍ OBYVATEL
V současnosti je v systému třídění zapojena jen malá část obyvatel. Důležitým krokem pro zlepšení je
jednoznačně informovanost obyvatel o jejich povinnostech (dle OZV, platné legislativy aj.) a osvěta týkající
se nakládání s odpadem a významu jeho třídění. Obec Dolní Podluží informuje své obyvatele o systému
nakládání s odpady v obci hned několika způsoby - webové stránky obce, Permoník – měsíčník pro
obyvatele a chalupáře, úřední deska. Pro zvýšení úrovně třídění odpadů v obci doporučujeme občany do
systému zapojit díky různým aktivitám, organizováním společných ekologických dní pro děti, společné
úklidy prostředí v okolí obce, organizováním soutěží s motivací pro zvyšování třídění. Zde může inspiraci a
fungující příklady z praxe poskytnout INCIEN.
Konkrétně doporučujeme:
● Motivovat občany pomocí společných cílů (např. oprava hřiště pro děti za zvýšenou zpětnou platbu
od EKO-KOM).
● Motivovat občany díky individuální motivaci (chytré systémy nakládání s odpadem a přesná správa
dat o produkci odpadů díky adresnému svozu komunálního i tříděného odpadu - např. systém
ECONIT).
● Vytvoření letáku či brožury o správném třídění odpadů a jeho roznos do všech domácností.
Podpořené i přednáškou zaměřenou na nakládání s opady v obci pro obyvatele.
● Osvěta obyvatel od domu k domu. Zde však doporučujeme využít služeb externích
agentur/nevládních neziskových organizací s dostatečnými zkušenostmi s efektivními způsoby
komunikace na obci nebo zapojení žáků základní školy.
● Maximální možné využití dostupných komunikačních kanálů, které má obec k dispozici.
● V měsíčníku vytvořit pravidelnou rubriku o odpadech, kde budou obyvatelé pravidelně informovaní
o novinkách v oblasti OH a také o nutnostech třídění, předcházení vzniku odpadu apod.
● Zapojení školy/školky do osvětových aktivit nakládání s odpadem, pořádání soutěží pro děti, dnů
s ekologickou výchovou, zapojení se do aktivit jako je Ukliďme Česko a jiné.
● Zapojení zájmových spolků a sdružení.
● Informovat obyvatele o nutnosti dodržovat zákon o odpadech a o sankcích, které z něj vyplývají.

7.4 ENVIRONMENTÁLNÍ OSVĚTA
V obci Dolní Podluží je potenciál pro zvýšení míry tříděných využitelných složek komunálního odpadu.
Klíčem ke zvýšení efektivity třídění tak může být soustavná osvěta od domu k domu, spojení aktivit obce s
osvětou na mateřské a základní škole či přímé proškolování obyvatel spojené s besedou a přednáškou.
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8. PŘÍLOHA
Příloha je z důvodu její velikosti dodána jako dokument zvlášť ke studii. Konkrétně se jedná o:
Příloha č. 1 Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 4/2009.
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