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Tato metodika byla vytvořena v rámci řešení projek-
tu VaV SPII2f1/30/07 - „Výzkum integrovaného 
systému nakládání s odpady a nových podpůrných 
nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České re-
publiky“ a byla schválena Ministerstvem životního pro-
středí dne 3. ledna 2011 pod č.j. 109 395/ENV/10 
a 6743/720/10. Shrnuje důležité pojmy v oblasti 
regionálních integrovaných systémů nakládání s od-
pady (ISNO), kde se omezuje na hlavní toky odpadů 
v obcích: komunální odpad; živnostenský odpad; biolo-
gicky rozložitelný odpad; elektroodpad; autovraky a od-
padní obaly. Dále zavádí prvky a cílové skupiny v ISNO, 
kterých se problematika dotýká. Po částech navrhuje 
a uvádí možnost srovnání vybraných systémů naklá-
dání s odpady v ISNO (resp. jejich variant s různými 
prvky). Předběžné srovnání je provedeno podle dvou 
nejdůležitějších kritérií, environmentálního a ekono-
mického, a poté z různých pohledů (hledisek cílových 
skupin). V metodice jsou uvedeny rovněž příklady ob-
jasňující její použití s daty platnými v roce 2009.

Anotace
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Úvod

1

Základní pravidla pro nakládání s odpady 
jsou stanovena zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech ve znění pozdějších předpi-
sů (dále Zákon), jeho prováděcími práv-
ními předpisy a dalšími souvisejícími 
právními předpisy, jako je např. vyhláška 
č. 381/2001 Sb., katalog odpadů ve zně-
ní vyhlášky č. 503/2004 Sb. (dále jen 
Katalog), která je kompatibilní s Evropským 
katalogem odpadů vydaným Rozhodnu-
tím Komise 2000/532/ES. Vztahuje se 
na ně i zákon č. 477/2001 Sb., o oba-
lech a o změně některých zákonů (dále 
Zákon o obalech) v aktuálním znění. Cíle 
pro různé způsoby nakládání s odpady 
a optimální způsoby pro jejich dosažení 
včetně vytvoření Integrovaných systémů 
nakládání s odpady (ISNO) jsou stanoveny 
Zákonem a Plánem odpadového hospo-
dářství (POH) České republiky (ČR) na roky 
2003 až 2013, vydaným v roce 2003 
formou nařízení vlády č. 197/2003 Sb., 
kde v jeho příloze byly stanoveny Zásady 
pro vytváření jednotné a přiměřené sítě 
zařízení k nakládání s odpady v ČR, včet-
ně vytvoření ISNO na regionální úrovni 

a jejich propojení do celostátní sítě zařízení 
pro nakládání s odpady v rámci vybave-
nosti území. K realizaci tohoto cíle směřují 
opatření formulovaná v rámci krajských 
POH a v této souvislosti i příprava projektů 
ISNO s fi nanční podporou ze strukturálních 
fondů EU v Operačním programu životní 
prostředí (OPŽP), organizovanou prostřed-
nictvím MŽP a SFŽP.
Vytváření ISNO je jednou z možností jak 
podpořit plnění POH ČR a krajů na regio-
nální úrovni, intenzifi kovat možné ekono-
mické úspory v odpadovém hospodářství 
(OH) regionu a snížit jeho negativní vliv na 
životní prostředí. Takový úkol by se měl opí-
rat o sofi stikovanou analýzu a vyhodnoce-
ní situace, k čemuž by měla napomoci ná-
sledující metodika č.j. 109 395/ENV/10 
6743/720/10, která byla schválena 
3. ledna 2011 a všechny údaje a informace 
v ní uvedené jsou platné k 31. 12. 2009.
V první části se metodika věnuje defi nicím 
a použitému pojmovému aparátu, který 
vychází ze současných právních předpisů 
v OH a směrnice EU č. 98/2008 o odpa-
dech (dále jen Směrnice).

V další části jsou probrány důležité cílové 
skupiny, kterých se bude ISNO na regionální 
úrovni dotýkat. Stěžejní částí je popis jednot-
livých prvků ISNO a způsobů jejich návrhu 
a předběžného hodnocení pro potřeby návr-
hu. Tuto část mohou využít příslušné cílové 
skupiny přímo v procesu analýzy, plánování 
a tvorby ISNO na regionální úrovni.

1.1 Oblast použití
Metodika je určena zejména pro zástupce 
veřejné správy na regionální úrovní (obce/
města, sdružení obcí, kraje, atd.), kde by 
obce měly tvořit hlavní subjekty v ISNO. 
Proto se zaměří na základní toky odpadů 
v obcích: komunální odpad (tj. odpady 
z domácností a podobné živnostenské, prů-
myslové odpady a odpady z úřadů), včetně 
složek z odděleného sběru (např. papír, sklo, 
plasty, kovy, biologicky rozložitelný odpad 
apod.) dále živnostenský odpad, elektrood-
pady (v rámci zpětného odběru), autovraky 
a obalové odpady. Metodiku mohou využít 
i organizace, jejichž prostřednictvím obce 
hodlají ISNO realizovat a provozovat v rámci 
např. „outsourcingu“.
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Základní pojmy a jejich výklad

2

2.1 Obecné pojmy

2.1.1 Odpady, původci a držitelé 
odpadu a spotřebitel

Odpad (dle Směrnice) je jakákoli látka 
nebo předmět, kterých se držitel zbavuje 
nebo má v úmyslu se zbavit nebo se od 
něho požaduje, aby se jich zbavil.
Odpad (dle Zákona) je každá movitá věc, 
které se osoba zbavuje nebo má úmysl 
nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do 
některé ze skupin odpadů uvedených 
v příloze č. 1 k Zákonu.
Poznámka: Osoba má povinnost zbavit se 
movité věci, příslušející do některé ze skupin 
odpadů uvedených v příloze č. 1 k Zákonu, 
jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu 
a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla 
vyřazena na základě zvláštního právního 
předpisu. Defi nice odpadu dle Směrnice je 
jednodušší a zavádí pojem držitele odpadu.
Nebezpečným odpadem (dle Směrnice) 
je myšlen odpad, který vykazuje jednu 
nebo více nebezpečných vlastností uve-
dených v příloze III ke Směrnici.
Nebezpečným odpadem (dle Zákona) se 
rozumí odpad vykazující jednu nebo více 
nebezpečných vlastností uvedených v pří-
loze č. 2 k Zákonu (např. olej, tuk, barva, 
lepidlo, pryskyřice, rozpouštědlo, kyselina, 
hydroxid, detergenty, odmašťovací příprav-
ky, fotochemikálie, léky, pesticidy, galvanic-
ký článek suchý nebo mokrý, zářivka, od-
pad s obsahem rtuti, zařízení s obsahem 
chlorfl uoruhlovodíků, televize, apod.)
Katalog odpadů je uveden v příloze č. 1 
Katalogu a tvoří jej Seznam vzestupně 
uspořádaných šestimístných katalogo-
vých čísel druhů odpadů, v nichž první 

dvojčíslí označuje skupinu odpadů, druhé 
dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí dvoj-
číslí druh odpadu. Seznam je uspořádán 
podle odvětví, oboru nebo technologic-
kého procesu, v němž odpad vzniká, po-
drobněji viz Katalog.
Původcem odpadu (dle Směrnice) se 
rozumí jakákoliv osoba, při jejíž činnosti 
vznikají odpady (prvotní původce odpa-
du), nebo osoba, která provádí předzpra-
cování, směšování nebo jiné činnosti, je-
jichž výsledkem je změna povahy nebo 
složení těchto odpadů.
Prvotním původcem odpadů (dle Zákona) 
je každý, při jehož činnosti vzniká odpad.
Původcem odpadů (dle Zákona) je práv-
nická osoba nebo fyzická osoba oprávně-
ná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají 
odpady, nebo právnická osoba nebo fy-
zická osoba oprávněná k podnikání, které 
provádějí úpravu odpadů nebo jiné čin-
nosti, jejichž výsledkem je změna povahy 
nebo složení odpadů, a dále obec od oka-
mžiku, kdy nepodnikající fyzická osoba 
odpad odloží na místě k tomu určeném; 
obec se současně stane vlastníkem1 to-
hoto odpadu.
Držitelem odpadu (dle Směrnice) se pak 
rozumí původce odpadu nebo fyzická či 
právnická osoba, která má tyto odpady 
v držení.
Obchodníkem (dle Směrnice) se rozumí 
podnik, který jedná na vlastní odpověd-
nost, když odpady nakupuje a následně 
prodává, včetně obchodníků, kteří nemají 
odpady fyzicky v držení.
Výrobek (dle zákona č. 102/2001 Sb., 
o obecné bezpečnosti výrobků) je jaká-
koliv movitá věc, která byla vyrobena, 
vytěžena nebo jinak získána bez ohledu 

na stupeň jejího zpracování a je určena 
k nabídce spotřebiteli nebo lze rozumně 
předvídat, že bude užívána spotřebiteli, 
včetně věci poskytnuté v rámci služby, 
a to i v případě, že nebyla určena k nabíd-
ce spotřebiteli, pokud je tato věc dodává-
na v rámci podnikatelské činnosti úplatně 
nebo bezúplatně, a to jako věc nová nebo 
použitá či upravená. 
Spotřebitel (dle § 2 odst. 1) zákona 
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebite-
le) je fyzická nebo právnická osoba, která 
nakupuje výrobky nebo užívá služby za 
jiným účelem než pro podnikání s těmito 
výrobky nebo službami.
Poznámka: Spotřebitel se stává původ-
cem odpadu když při jeho činnosti vzni-
kají odpady (tj. stává se prvotním původ-
cem odpadu dle Směrnice).
Zprostředkovatelem (dle Směrnice) se 
rozumí podnik, který zařizuje využití nebo 
odstraňování odpadu jménem jiných, 
včetně zprostředkovatelů, kteří nemají od-
pady fyzicky v držení.
Oprávněná osoba (dle Zákona) je každá 
osoba, která je oprávněna k nakládá-
ní s odpady podle Zákona nebo podle 
zvláštních právních předpisů (například 
živnostenský zákon, obchodní zákoník, 
atd.). Oprávněnou osobou je za splnění 
zákonných podmínek také obec. 
Poznámka: Původce a oprávněná osoba 
jsou povinni pro účely nakládání s odpa-
dem odpad zařadit podle Zákona § 5 a 6 
i Směrnice čl. 7 pod katalogová čísla sta-
novená v Katalogu. Postup pro zařazování 
odpadů podle Katalogu je stanoven v § 2 
a 3 vyhlášky č. 381/2001 Sb. a Směrni-
ce článku 7 a také Rozhodnutím Komise 
2000/532/ES.

1 Vlastníka můžeme v širším slova smyslu chápat jako držitele odpadu dle Směrnice.
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2.1.2 Způsoby nakládání 
s odpady
Shromažďování odpadů (dle Zákona  
§ 4 písm. f) je krátkodobé soustřeďování 
odpadů do shromažďovacích prostředků 
v místě jejich vzniku před dalším nakládá-
ním s odpady.
Sběr (dle Směrnice) je shromažďová-
ní odpadu, včetně předběžného třídění 
a předběžného skladování odpadu pro 
účely přepravy do zařízení na zpracování 
odpadu.
Sběr odpadů (dle Zákona) je soustřeďo-
vání odpadů právnickou nebo fyzickou 
osobou oprávněnou k podnikání od spo-
třebitele za účelem jejich předání k využití 
nebo odstranění.
Tříděný sběr (dle Směrnice) je sběr, kdy 
je tok odpadů oddělen podle druhu a po-
vahy odpadu s cílem usnadnit specifické 
zpracování.
Sběrné místo, sběrný dvůr není legislativ-
ně definováno a představuje místo urče-
né ke shromažďování a sběru vybraných 
druhů odpadů, které je vybavené různý-
mi druhy shromažďovacích prostředků 
(různé typy sběrných nádob, kontejnerů, 
sběrné boxy apod.). Na sběrném dvoře 
lze sbírat větší počet druhů odpadů, a to 
včetně nebezpečných odpadů.
Výtěžnost sběru je množství vytříděných 
a dále využitelných druhů odpadů vztaže-
né na určité časové období. Vyjadřuje se 
obvykle v měrných jednotkách jako např. 
výtěžnost v kg na obyvatele a rok.
Účinnost sběru je podíl množství vytřídě-
ných odpadů daného druhu k celkové 
produkci těchto odpadů na daném území 
za určité časové období (udává se v pro-
centech).

Svoz odpadů není legislativně definován 
a představuje přepravu odpadů z předem 
určených míst (daných například obecně 
závaznou vyhláškou příslušné obce) do-
pravním prostředkem, který je k tomuto 
účelu oprávněn.
Svozová oblast je území osoby oprávně-
né k nakládání s odpady, ve kterém zajiš-
ťuje služby k nakládání s odpady. V praxi 
se jedná o území, ve kterém konkrétní or-
ganizace provádí sběr a svoz odpadů do 
příslušného zařízení na úpravu, využití či 
odstranění odpadů.
Nakládání s odpady (dle Směrnice) je 
sběr, přeprava, využití a odstraňování od-
padů, včetně dozoru nad těmito činnost-
mi a následné péče o místa odstranění 
a včetně činností prováděných obchod-
níkem nebo zprostředkovatelem. 
Nakládání s odpady (dle Zákona) je shro-
mažďování, soustřeďování, sběr, výkup, 
třídění, přeprava a doprava, skladování, 
úprava, využívání a odstraňování odpadu.
Odpadovým hospodářstvím (dle Zákona) 
se rozumí činnost zaměřená na předchá-
zení vzniku odpadů, na nakládání s odpa-
dy a na následnou péči o místo, kde jsou 
odpady trvale uloženy, a kontrola těchto 
činností.
Poznámka: Nakládání s odpady má dle 
Směrnice ještě širší rozsah než v součas-
nosti zavedený pojem odpadové hospodář-
ství, zejména o dozor nad činnostmi v této 
oblasti např. Českou inspekcí životního pro-
středí (ČIŽP) nebo orgány státní správy.
Využití odpadů (dle Směrnice) je jakákoli 
činnost, jejímž hlavním výsledkem je, že 
odpad slouží užitečnému účelu tím, že 
nahradí jiné materiály, které by jinak byly 
použity ke konkrétnímu účelu, nebo je-

jímž výsledkem je, že je odpad upraven 
k tomuto konkrétnímu účelu, a to v da-
ném zařízení nebo v širším hospodářství. 
V příloze II Směrnice je uveden nevyčer-
pávající seznam způsobů využití.
Využití odpadů (dle Zákona § 4 písm. l)) 
jsou činnosti uvedené v příloze č. 3 k Zá-
konu.
Recyklace (dle Směrnice) je jakýkoli způ-
sob využití, jímž je odpad znovu zpraco-
ván na výrobky, materiály nebo látky, ať 
pro původní nebo pro jiné účely. Zahrnuje 
přepracování organických materiálů, ale 
nezahrnuje energetické využití a přepra-
cování na materiály, které mají být použity 
jako palivo nebo jako zásypový materiál.
Recyklace odpadů (dle Zákona § 4 písm. 
t)) je jakýkoliv způsob využití odpadů, 
kterým je odpad znovu zpracován na vý-
robky, materiály nebo látky pro původní 
nebo jiné účely jejich použití, včetně pře-
pracování organických materiálů; recykla-
cí odpadů není energetické využití a zpra-
cování na výrobky, materiály nebo látky, 
které mají být použity jako  palivo nebo 
zásypový materiál.
Materiálové využití odpadů (dle Zákona  
§ 4 písm. s)) je způsob využití odpadů 
zahrnující recyklaci a další způsoby vyu-
žití odpadů jako materiálu k původnímu 
nebo jiným účelům, s výjimkou bezpro-
středního získání energie.
Energetickým využitím odpadů (dle 
Směrnice) rozumíme použití odpadu pře-
devším jako paliva nebo jiným způsobem 
k výrobě energie, například v zařízeních 
pro spalování, která zpracovávají pevné 
komunální odpady, a to pouze pokud se 
jejich energetická účinnost rovná nebo je 
vyšší než 0,60 pro zařízení v provozu po-
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volená v souladu s použitelnými právními 
předpisy před 1. lednem 2009, nebo 
0,65 pro zařízení povolená po 31. prosin-
ci 2008.
Opětovným použitím (dle Směrnice) je 
myšlen jakýkoliv postup, kterým jsou vý-
robky nebo jejich části, které nejsou od-
padem, znovu použity pro tentýž účel, 
pro který byly původně určeny.
Přípravou k opětovnému použití (dle 
Směrnice) jsou myšleny způsoby využití 
zahrnující kontrolu, čištění nebo opravu 
a spočívající v tom, že jsou výrobky nebo 
části výrobků, které se staly odpady, upra-
veny tak, že budou opětovně použity bez 
dalšího předzpracování.
Odstranění odpadu (dle Směrnice) je ja-
kákoli činnost, která není využitím, a to 
i v případě, že tato činnost má jako ved-
lejší důsledek znovuzískání látek nebo 
energie. V příloze I ke Směrnici je uveden 
nevyčerpávající seznam způsobů odstra-
ňování.
Odstraňováním odpadu (dle Zákona  
§ 4 písm. o)) se rozumí činnosti uvedené 
v příloze č. 4 k Zákonu.
Zpracování odpadů (dle Směrnice) je vy-
užití nebo odstranění, zahrnující i přípravu 
před využitím nebo odstraněním. 
Předcházení vzniku odpadů (dle Směrni-
ce) jsou opatření přijatá předtím, než se 
látka, materiál nebo výrobek staly odpa-
dem, která omezují: množství odpadu, 
a to i prostřednictvím opětovného použití 
výrobků nebo prodloužením životnosti 
výrobků; nepříznivé dopady vzniklého 
odpadu na životní prostředí a lidské zdra-
ví; obsah škodlivých látek v materiálech 
a výrobcích.
Zpětný odběr (dle Zákona § 38 odst. 

1 a § 37a odst. 1 písm. b a vyhlášky 
č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způ-
sobu provedení zpětného odběru někte-
rých výrobků § 1 a 2) je odebírání pou-
žitých výrobků povinnými osobami od 
spotřebitelů bez nároku na úplatu za úče-
lem jejich využití nebo odstranění. Zpět-
ný odběr se nevztahuje na výrobky, se 
kterými bylo nakládáno jako s odpadem 
již před jejich předáním povinné osobě2. 
Zpětně odebraný výrobek se stává odpa-
dem ve chvíli předání osobě oprávněné 
k jeho využití nebo odstranění. Povinnost 
zpětného odběru v podmínkách ČR se 
vztahuje na elektrozařízení pocházející 
z domácností, výbojky a zářivky, autovra-
ky, pneumatiky, elektrické akumulátory, 
galvanické články a baterie a použité ole-
je.
Hierarchie způsobů nakládání s odpadem 
(dle Směrnice) – jako pořadí priorit pro 
právní předpisy a politiku v oblasti před-
cházení vzniku odpadů a nakládání s nimi 
se použije tato hierarchie způsobů naklá-
dání s odpady (uvedeno v pořadí od nej-
přijatelnějšího k nejméně přijatelnému):

1. předcházení vzniku,
2. příprava k opětovnému použití,
3. recyklace,
4.  jiné využití  

(například energetické využití),
5. odstranění. 

Oproti tomu Zákon klade v hierarchii způ-
sobů nakládání s odpady důraz na před-
cházení vzniku odpadů, jejich minimaliza-
ci, dále na jejich využívání – materiálové 
využití odpadů má přednost před jiným 
využitím odpadů a jako poslední v hierar-

chii uvádí odstraňování odpadů. Nesou-
lad mezi stávajícím Zákonem a Směrnicí 
zde bude odstraněn novým harmonizo-
vaným zákonem o odpadech nebo jeho 
novelou do 12. prosince 2010.
Zařízení (dle Zákona § 4 písm. e)) je tech-
nické zařízení, místo, stavba nebo část 
stavby. Mezi zařízení pro nakládání s od-
pady patří například sběrné dvory, třídící 
linky, bioplynové stanice, kompostárny, 
zařízení pro materiálové využití, mecha-
nicko biologickou úpravu (MBÚ), zařízení 
pro energetické využití (EVO), spalovny, 
skládky atd.
Mobilní zařízení pro nakládání s odpady 
(dle vyhlášky č. 383/2001 Sb.) je zaří-
zení schopné pohybu a samostatné funk-
ce, které přemístěním tuto funkci neztratí. 
Mobilní zařízení lze rozdělit na: mobilní 
zařízení k využívání nebo odstraňování 
odpadů a mobilní zařízení ke sběru nebo 
výkupu odpadů. Mezi mobilní zařízení pro 
nakládání s odpady patří např. speciální 
sběrná vozidla.

2.1.3 Řízení odpadového hos-
podářství
Obecně závazná vyhláška obce (dle Zá-
kona § 17 odst. 2) Obec může ve své 
samostatné působnosti stanovit obecně 
závaznou vyhláškou obce systém shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a odstraňování KO vznikajících na 
jejím katastrálním území, včetně systému 
nakládání se stavebním odpadem.
Plán pro nakládání s odpady (odpadové-
ho hospodářství) (dle Směrnice) má sta-
novit analýzu stávající situace v nakládání 
s odpady v rámci dotyčné územní jednot-
ky, jakož i opatření, která je třeba přijmout 

2  Povinná osoba je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která výrobky vyrábí nebo uvádí na trh v ČR výrobky zahraničního výrobce. Zákon definuje povinné 
osoby a operuje s pojmy výrobce elektrozařízení, výrobce baterií a akumulátorů, akreditovaný zástupce a dovozce, které ale podrobněji nerozvádí.
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s cílem zlepšit environmentálně šetrnou 
přípravu na opětovné použití, recyklaci, 
využití a odstranění odpadů, a posouzení 
toho, jak bude tento plán podporovat pro-
vádění cílů a ustanovení Směrnice.
Plán odpadového hospodářství (dle Zá-
kona § 42 a 43) ČR a krajů obsahuje vy-
hodnocení stavu odpadového hospodář-
ství, závaznou část a směrnou část, kde 
Závazná část Plánu odpadového hospo-
dářství ČR a kraje stanoví rámcové a kon-
krétní cíle a opatření k jejich dosažení. 
Integrovaným systémem nakládání s od-
pady (ISNO) (dle Realizačního programu 
POH ČR pro komunální odpady) se rozu-
mí jednoduchá strategie, která koordinuje 
sběr, využití a odstranění odpadů v celém 
odpadovém hospodářství v daném regi-
onu, směřující k optimální účinnosti při 
respektování ekonomických a environ-
mentálních požadavků.
Informační systém (dle zákona  
č. 365/2000 Sb., o informačních sys-
témech veřejné správy § 2 odst. b)) je 
funkční celek nebo jeho část zabezpečující 
cílevědomou a systematickou informační 
činnost. Každý informační systém zahrnu-
je data, která jsou uspořádána tak, aby bylo 
možné jejich zpracování a zpřístupnění, 
a dále nástroje umožňující výkon informač-
ních činností. Vytváření informačních sys-
témů správy je proces zavádění informač-
ních a komunikačních technologií, včetně 
jeho právního, organizačního, znalostního 
a technického zajištění.

2.2 Specifické pojmy týkající 
se ISNO
V této kapitole jsou popsány jednotlivé 
prvky ISNO, které se budou na vytváře-

ní regionálního ISNO podílet a nebyly 
popsány v předchozích kapitolách (jako 
např. sběr, tříděný sběr, zpětný odběr, 
svoz, svozová oblast, přeprava a doprava, 
sběrné místo, sběrný dvůr apod.). Tyto 
prvky se budou podílet na fungování 
ISNO a z jejich pohledu je možno ISNO 
environmentálně a ekonomicky hodnotit.
Regionem je dále míněna územně správní 
jednotka přibližně o rozloze několika stovek 
čtverečních kilometrů vymezená skupinou 
měst a obcí (nebo konkrétněji např. sdruže-
ním/svazkem obcí), případně jedním větším 
městem (např. obcí s rozšířenou působnos-
tí3) a jeho bezprostřední spádovou oblastí, 
jehož celková populace se pohybuje mezi 
50 000 až 150 000 obyvatel.
Obce/města, sdružení/svazky obcí podle 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů nebo 
i kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., 
o krajích (krajské zřízení) a , ve znění poz-
dějších předpisů figurují v ISNO jednak 
jako představitelé regionální samosprávy, 
kteří provádí kontrolní činnosti (dozor) nad 
nakládáním s odpady v příslušném regio-
nu.a jednak mají i roli původců odpadů, 
případně provozovatelů zařízení v ISNO. 
Poznámka: Obce hrají v ISNO velice dů-
ležitou roli i v případě, že se nejedná o KO. 
Například kolektivní systémy zpětného od-
běru a autorizovaná obalová společnost 
EKO-KOM prostřednictvím obcí informují 
občany a snaží se v obcích se sběrnými 
dvory založit místa zpětného odběru, aby 
bylo sebráno co největší množství vyřaze-
ných výrobků (např. elektrozařízení, atd.) 
i odpadů z obalů. 
Obec je původcem KO vznikající na úze-
mí obce, které mají původ v činnosti jejich 

obyvatel, na něž se nevztahují povinnosti 
původce. Obec se stává původcem KO 
v okamžiku, kdy její obyvatel odloží odpa-
dy na místě k tomu určeném.
Obyvatelé obce (fyzické osoby) mají 
v ISNO následující role: spotřebitelé a pr-
votní původci odpadu, jejichž povinnos-
ti plní obec u KO jako původce odpadu 
ve smyslu Zákona, a dále plátci poplatků 
nebo úhrady obci za účast v systému na-
kládání s odpady v obci.
Živnostníci4 mají v ISNO následující role: 
spotřebitelé, prvotní původci odpadů, ale 
také např. subjekty zařazené do obecního 
systému nakládání s odpadem, kteří jsou 
plátci poplatků nebo úhrady obci za účast 
v systému nakládání s odpady, majitelé fi-
remních vozidel apod.
Prodejce je zde poslední prodejce, který 
prodává výrobky od výrobců, je zapojen 
do systému zpětných odběrů (pokud jsou 
pro daný odpad zavedeny) a je v ISNO 
důležitým článkem. Má povinnost infor-
movat spotřebitele o místech, kde může 
odložit vyřazené výrobky (elektrozařízení, 
autovraky atd.) nebo přímo vybírá od spo-
třebitelů vyřazené výrobky. Prodejci jsou 
také provozovateli meziskladů vratných 
zálohovaných obalů.
Provozovatelé komunálních služeb jsou 
oprávněné osoby (obvykle zřizované 
obcí) provádějící údržbu zeleně a obec-
ních ploch, sběr, svoz a přepravu odpadů, 
čistění komunálních odpadních vod apod. 
Mohou mít i roli původců odpadu.
Přepravci a dopravci jsou oprávněné oso-
by provádějící například svoz a přepravu 
odpadů, odtahové služby apod. Běžní do-
pravci jsou osoby, které v režimu zpětné-
ho odběru, s vyřazenými elektrozařízeními 

3  Obecní úřady (městské úřady) obcí s rozšířenou působností (tzv. obcí III. stupně) jsou mezičlánkem přenesené působnosti státní správy mezi krajskými úřady a obecními úřady. Obecní 
úřady obcí s rozšířenou působností mají oproti ostatním obecním úřadům oblast působnosti v OH navíc, a to nejen pro svůj vlastní, základní správní obvod, ale i pro další obce v okolí.

4  Živností je soustavná  činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů.
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nemusí mít oprávnění pro nakládání s od-
pady, proto dopravcem může být každá 
osoba, která má oprávnění pro dopravu.
Provozovatelé zařízení pro sběr, výkup a vy-
užívání nebo odstraňování odpadu jsou 
oprávněné osoby, které například provozu-
jí sběrný dvůr, kompostárnu, bioplynovou 
stanici, skládku, spalovnu nebo to mohou 
být například zpracovatelé vyřazeného 
elektrozařízení, kteří je zpracovávají v zaří-
zení pro využití odpadů (v současné době 
jsou to zejména tzv. chráněné dílny nebo 
společnosti, které zpracovávají odpady).
Provozovatelé zařízení pro sběr, výkup 
a využívání nebo odstraňování jiných ma-
teriálů nebo výrobků, které se nestanou 
odpadem jsou například osoby provozu-
jící zařízení na repasování dílů, exportéři 
autovraků, dílů, autobazary, opravny, ser-
visní střediska, provozovatelé zařízení pro 
znovuuvádění výrobků do oběhu, případní 
odběratelé výstupů ze zpracování komu-
nálního BRO, atd.).
Směrnice dále definuje dva specifické 
typy subjektů, kteří se podílí na ISNO: Ob-
chodník a. Zprostředkovatel.
Dále existují subjekty, které se na ISNO 
přímo nepodílí, ale vykonávají administra-
tivní, legislativní nebo kontrolní činnost. 
Jedná se například o tyto: Ministerstvo 
životního prostředí, Česká inspekce život-
ního prostředí, Česká obchodní inspekce, 
Policie ČR, Městská policie, Celní správa 
(vymáhání poplatků, kontrola dovozů, 
atd.), Ministerstvo dopravy (centrální re-
gistr vozidel), Dopravní inspektoráty. Tyto 
subjekty nebudou muset uvažovat pro 
ekonomické vyhodnocení variant ISNO, 
budou je však v některých souvislostech 
ovlivňovat. 

2.3 Pojmy týkající se sle-
dovaných toků odpadů 
v ISNO

2.3.1 Komunální odpad
Komunálním odpadem (dle Zákona § 4 
písm. b) se rozumí veškerý odpad vznika-
jící na území obce při činnosti fyzických 
osob (občanů), a který je uveden v Kata-
logu ve skupině 20 „Komunální odpady 
(odpady z domácností a podobné živ-
nostenské, průmyslové odpady a odpady 
z úřadů)“, včetně složek z odděleného 
sběru s výjimkou odpadů vznikajících 
u právnických osob nebo fyzických osob 
oprávněných k podnikání.
Poznámka: Prováděcím právním předpi-
sem, ve kterém jsou uvedeny jednotlivé 
složky KO je Katalog, kde v jeho příloze 
č. 1 ve skupině 20 jsou uvedeny jednot-
livé druhy odpadů s katalogovými čísly. 
V podskupině 20 01 Složky z oddělené-
ho sběru jsou to např.: 20 01 01 Papír 
a lepenka; 20 01 02 Sklo; 20 01 08 
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní 
a stravoven; 20 01 36 Vyřazené elektric-
ké a elektronické zařízení; 20 01 38 Dře-
vo; 20 01 39 Plasty a 20 01 40 Kovy. 
V podskupině 20 02 Odpady ze zahrad 
a parků je to např.: 20 02 01 Biologicky 
rozložitelný odpad. V podskupině 20 03 
Ostatní komunální odpady jsou to např.: 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
a 20 03 07 Objemný odpad.
Poznámka: Zákon stanoví, že původcem 
KO je obec a podle ustanovení § 12 odst. 
3 Zákona je obec za podmínek uvede-
ných v jeho § 17 oprávněna k převzetí 
KO do svého vlastnictví. Obec je povinna 

podle ustanovení § 17 odst. 3 Zákona 
určit místa, kam mohou fyzické osoby 
odkládat KO, který produkují, a zajistit 
místa, kam mohou odkládat nebezpečné 
složky KO (např. zbytky barev a spotřební 
chemie, zářivky, rozpouštědla). Například 
tím, že určí místa k soustřeďování nebez-
pečných složek KO ve stanovených ter-
mínech, minimálně však dvakrát ročně, 
a zajistí jejich odvoz oprávněnou osobou 
anebo jejich pravidelný mobilní svoz.
Domovní odpad (nebo odpad z domác-
ností) (dle Směrnice) je popsán jako od-
pad z nevýrobní činnosti fyzických osob 
(občanů) na území obce. Zahrnuje např. 
odpad, který vzniká v domácnostech (pa-
pír, plasty, sklo, kovy), a také kuchyňský 
odpad a zbytky potravin a popel. Je to 
odpad odkládaný občanem do sběrných 
nádob na směsný komunální odpad z do-
mácností.
Poznámka: Směrnice vyžaduje zvýšit do 
roku 2020 nejméně na 50  % hmotnosti 
celkovou úroveň přípravy k opětovné-
mu použití a recyklace alespoň u odpa-
dů z materiálů, jako jsou papír, kov, plast 
a sklo, pocházejících z domácností a pří-
padně odpady jiného původu, pokud jsou 
tyto toky odpadů podobné odpadům 
z domácností. Podobný je jeden z hlav-
ních cílů POH ČR, který stanovil zvýšit 
materiálové využití KO na 50 % do roku 
2010 ve srovnání s rokem 2000.
Využitelné složky KO jsou složky KO, které 
lze přímo nebo po úpravě využít. V praxi 
se jedná především o odpady z papíru, 
plastů, kovů, skla a nápojových kartonů. 
K dalším využitelným složkám patří od-
pad ze zeleně, textil, elektroodpad, auto-
vraky apod.
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Tříděný (separovaný) odpad je složka KO 
vzniklá tříděným sběrem za účelem další-
ho využití, např. papír, sklo, duté plastové 
obaly, kovy apod.
Objemný odpad (číslo 20 03 07 Katalo-
gu) je složka KO, pro kterou nelze použít 
běžnou sběrnou nádobu s ohledem na 
jeho rozměr, hmotnost nebo vlastnosti, 
(např. nábytek, koberce, čalounění, pneu-
matiky, kovový šrot).
Směsný komunální odpad (SKO) (číslo 
20 03 01 Katalogu) uvažujeme jako slož-
ku KO, která vznikla po vytřídění nebez-
pečných odpadů, tříděného a objemného 
odpadu z KO. SKO tvoří i odpad odložený 
do odpadkových košů.
Poznámka: SKO se nezařazuje do kate-
gorie nebezpečný a původce a oprávně-
ná osoba nejsou povinni s ním nakládat 
jako s nebezpečným odpadem. 

2.3.2 Živnostenský odpad
Živnostenské odpady nemají svoji pevně 
stanovenou definici, takže je nutno je pro 
účely této metodiky nadefinovat. 
Živnostenský odpad je odpad podobný 
KO vznikající při činnosti fyzických osob 
oprávněných k podnikání nebo právnic-
kých osob s malým rozsahem výkonů 
podnikatelské činnosti („živnostníků“). 
Odpad se stává součástí KO a je s ním 
běžně nakládáno v systému OH obce 
(podle Zákona na základě smlouvy „živ-
nostníka“ s obcí) na základě obecně zá-
vazné vyhlášky. 
Jedná se o poměrně širokou a různoro-
dou skupinu odpadů, která je však cha-
rakteristická tím, že odpady jsou podobné 
KO a platí pro ně tedy z hlediska tvorby 
ISNO stejná pravidla jako pro KO. Původ-

cem odpadu nemusí být pouze živnost-
níci, ve smyslu platné legislativy, ale i jiné 
subjekty. V určitých případech to mohou 
být dokonce organizační složky obce 
nebo jí přímo zřízené právnické osoby..

2.3.3 Biologicky rozložitelný 
odpad
Biologicky rozložitelné odpady (BRO) tvo-
ří v obci mezi KO kvantitativně význam-
nou skupinu odpadů a způsob nakládání 
s nimi může pozitivně nebo negativně 
ovlivnit základní složky životního prostředí 
v obci i regionu. 
Biologický odpad (BO) je definován podle 
sdělení Komise KOM (2008) 811 „Zelená 
kniha o nakládání s biologickým odpadem 
v EU“ (dále Zelená kniha) jako biologicky 
rozložitelný odpad ze zahrad a parků, po-
travinářský a kuchyňský odpad z domác-
ností, restaurací, stravovacích a maloob-
chodních zařízení a srovnatelný odpad ze 
zařízení potravinářského průmyslu.
MŽP vydalo v roce 2008 Metodický 
návod o podrobnostech nakládání s bio-
logicky rozložitelnými odpady podle stá-
vajících právních předpisů5 (dále jen Ná-
vod) k upřesnění vybraných ustanovení 
týkajících se BRO ve stávajících právních 
předpisech, zejména pak v Zákoně a vy-
hlášce č. 341/2008 Sb., o podrobnos-
tech nakládání s biologicky rozložitelnými 
odpady (dále jen Vyhláška BRO), zákoně  
č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných 
půdních látkách, pomocných rostlinných 
přípravcích a substrátech a o agrochemic-
kém zkoušení zemědělských půd ve znění 
pozdějších předpisů (dále Zákon o hnoji-
vech) a v Nařízení č. 1069/2009/ES, kte-
rým se stanoví hygienická pravidla týkající 

se vedlejších živočišných produktů, které 
nejsou určeny k lidské spotřebě (dále Na-
řízení). 
Návod ve vztahu k Zákonu vysvětluje pře-
devším požadavky na provoz komunitních 
kompostáren podle § 10a Zákona a ma-
lých zařízení podle § 33b odst. 1 písm. a) 
Zákona. Návod dále uvádí požadavky zá-
kona o hnojivech vztahující se k uvádění 
kompostů a digestátů do oběhu. V Návo-
du jsou také uvedeny základní požadav-
ky na provoz zařízení na zpracování BRO 
v případech, kdy jsou zpracovávány ved-
lejší živočišné produkty (dále VŽP). Úplný 
výčet VŽP je uveden v článcích 4, 5 a 6 
Nařízení.
Návod je určen pro potřeby KÚ a dalších 
orgánů veřejné správy, provozovatele 
zařízení na zpracování BRO, respektive 
i zařízení na výrobu zeleného kompostu 
(komunitní kompostování) a resortní kon-
trolní orgány. 
Jednotlivé druhy BRO jsou uvedeny 
v Katalogu, kde je tvoří skupiny odpadů 
pocházející ze zemědělství, zahradnictví, 
lesnictví, myslivosti a rybářství (skupina 
02), ze zpracování dřeva a výroby řeziva 
a nábytku (skupina 03), z čistíren odpad-
ních vod (skupina 19) a z komunální sféry, 
které je přiřazena skupina 20 apod. Po-
drobněji viz příloha č. 1 k Vyhlášce BRO.
Mezi BRO v KO patří podle Katalogu ná-
sledující tři podskupiny odpadů: 20 01 
Složky z odděleného sběru (kromě od-
padů uvedených v podskupině 15 01), 
20 02 Odpady ze zahrad a parků (včet-
ně hřbitovního odpadu), 20 03 Ostatní 
komunální odpady. Za biologické odpady 
(mimo odpadu z papíru a textilu) z těchto 
podskupin lze považovat odpady s čísly 

5  Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů http://www.env.cz/C1257458002F0DC7/cz/ metodicky_ 
navod_ biologicky_rozlozitelny_odpad/$FILE/OODP-metodicky_ navod_ bioodpady-2008.pdf
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Katalogu: 20 01 08 – Kuchyňský odpad, 
20 01 25 – Jedlý olej a tuk, 20 01 38 
– Dřevo, 20 02 01 – Biologicky rozloži-
telný odpad, 20 03 02 – Odpady z tržišť 
a 20 03 04 – Kaly ze septiků a žump.
Ve druhé kapitole Návodu je zavedena ter-
minologie, kterou převezmeme společně 
s řadou dalších definic ze Směrnice, Zelené 
knihy, Zákona a Katalogu. Z této terminologie 
uvedeme jen několik pojmů, které se budou 
vyskytovat v tomto Metodickém pokyny.  
Biologicky rozložitelný odpad (bioodpad) 
(dle Zákona) je jakýkoli odpad, který podléhá 
aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu.
Stabilizovaný bioodpad (dle Návodu) je 
upravený odpad vznikající při biologické 
úpravě bioodpadů splňující požadavky sta-
novené Vyhláškou BRO, který je možno 
uložit na skládku podle zvláštního právní-
ho předpisu (vyhláška č. 294/2005 Sb., 
o podmínkách ukládání odpadů na sklád-
ky a jejich využívání na povrchu terénu 
a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady), 
nebo energeticky využít.
Zařízením pro biologické zpracování BRO 
(dle Zákona) je zařízení pro aerobní nebo 
anaerobní rozklad BRO.
Veřejnou zeleň (dle Zákona) tvoří parky, 
lesoparky, sportoviště, dětské hřiště a ve-
řejně přístupné travnaté plochy v intravi-
lánu obce.
Vytříděný kuchyňský odpad z kuchyní, 
jídelen a stravoven (dle Návodu) předsta-
vuje odpad pouze rostlinného charakteru 
(například zbytky zeleniny a ovoce), který 
nepřišel do kontaktu se surovinami živo-
čišného původu (například se syrovým 
masem, syrovými produkty rybolovu, sy-
rovými vejci nebo syrovým mlékem).

Kompostování (dle Návodu) je aerobní 
proces, při němž se činností mikro/makro 
organismů za přístupu vzduchu přemě-
ňuje využitelný bioodpad na stabilizovaný 
výstup – kompost. 
Anaerobní digesce (dle Návodu) je řízený 
a kontrolovatelný mikrobiální mezofilní 
(při 20 °C až 40 °C) nebo termofilní (při 
40 °C a více) rozklad organických látek 
bez přístupu vzduchu v zařízení bioplyno-
vé stanice za vzniku bioplynu, digestátu 
nebo rekultivačního digestátu.
Bioplynová stanice (dle Návodu) je samo-
statná technologie zpracování bioodpa-
dů využívající procesu anaerobní digesce 
za účelem produkce bioplynu, digestátu 
nebo rekultivačního digestátu.
Rekultivační digestát (dle Návodu) tvoří 
stabilizovaný výstup z anaerobního zpra-
cování bioodpadů, určený pro udržení 
nebo zlepšení vlastností půdy, použitelný 
mimo zemědělskou a lesní půdu.
Komunitní kompostování (dle Zákona) 
odpovídá systému sběru a shromažďo-
vání rostlinných zbytků z údržby zeleně 
a zahrad na území obce, jejich úpravě 
a následnému zpracování na zelený kom-
post.
Zelený kompost (dle Zákona) je substrát 
vzniklý kompostováním rostlinných zbyt-
ků.
Rekultivační kompost (dle Návodu) je sta-
bilizovaný výstup z aerobního zpracování 
bioodpadů v zařízení k využívání biood-
padů, určený pro udržení nebo zlepšení 
vlastností půdy, použitelný mimo země-
dělskou a lesní půdu.

2.3.4 Elektroodpad
Problematika elektrických a elektronic-

kých zařízení je řešena v § 37 Zákona. 
Podrobnosti ke zpětnému odběru elek-
trických a elektronických zařízení jsou 
stanoveny vyhláškou č. 352/2005 Sb., 
o podrobnostech nakládání s elektro-
zařízeními a elektroodpady a o bližších 
podmínkách financování nakládání s nimi 
(dále jen Vyhláška elektroodpady).
Mimo výše uvedenou obecnou legisla-
tivu z oblasti odpadů se elektroodpadu 
dále dotýkají: Směrnice Evropského par-
lamentu a Rady 2002/95/ES o omeze-
ní používání určitých nebezpečných látek 
v elektrických a elektronických zařízeních 
a norma ČSN EN 50225, předpis pro 
bezpečné užití plně zapouzdřených elek-
trických zařízení plněných olejem, která 
mohou být kontaminována PCB v praxi.
Elektroodpady jsou uvedeny v Katalogu 
ve skupině 16 Odpady v tomto katalogu 
jinak neurčené, v jeho podskupině 16 02 
Odpady z elektrického a elektronického 
zařízení, kde za elektroodpady uvažujme 
např. odpady s čísly Katalogu: 16 02 13 
Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné 
složky neuvedená pod čísly 16 02 09 
až 16 02 12; 16 02 14 Vyřazená zaří-
zení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 
16 02 13; 16 02 15 Nebezpečné slož-
ky odstraněné z vyřazených zařízení; 
16 02 16 Jiné složky odstraněné z vyřa-
zených zařízení.
S nakládání s elektroodpady v obci souvi-
sí následující pojmy
Elektrické nebo elektronické zařízení (dále 
jen elektrozařízení) (dle Zákona) je zaří-
zení, jehož funkce závisí na elektrickém 
proudu nebo na elektromagnetickém poli 
nebo zařízení k výrobě, přenosu a měření 
elektrického proudu nebo elektromagne-
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tického pole a které je určeno pro použití 
při napětí nepřesahujícím 1 000 V pro 
střídavý proud a 1 500 V pro stejno-
směrný proud, s výjimkou zařízení ur-
čených výlučně pro účely obrany státu. 
Elektrozařízení jsou dle přílohy č. 7 k Zá-
konu rozčleněna do deseti základních 
skupin:

1.  Velké domácí spotřebiče (bílá technika, 
sporáky, topidla).

2.  Malé domácí spotřebiče (vysavače, 
žehličky, kuchyňské spotřebiče).

3.  Zařízení informačních technologií a te-
lekomunikační zařízení (telefony, faxy, 
tiskárny, notebooky).

4.  Spotřebitelská zařízení (TV, audio, vi-
deo).

5.  Osvětlovací zařízení (zářivky, výbojky).
6.  Elektrické a elektronické nástroje s vý-

jimkou velkých stacionárních průmys-
lových nástrojů (vrtačky, pily, sekačky).

7.  Hračky, vybavení pro volný čas a spor-
ty (vláčky, ovladače, GPS, výherní au-
tomaty).

8.  Lékařské přístroje s výjimkou všech im-
plantovaných a infikovaných výrobků.

9.  Přístroje pro monitorování a kontrolu 
(detektory, regulátory, termostaty).

10.  Výdejní automaty (nápoje, tuhé vý-
robky, peníze).

Elektrozařízení pocházející z domácností 
(dle Zákona) jsou použitá elektrozaříze-
ní pochá zející z domácností nebo svým 
charakterem a množstvím jim podobný 
elektroodpad od právnických osob a fy-
zických osob oprávněných k podnikání.
Elektroodpad (dle Zákona) je elektroza-
řízení, které se stalo odpadem, včetně 

komponentů, konstrukčních dílů a spo-
třebních dílů, které v tom okamžiku jsou 
součástí zařízení.
Opětovným použitím (dle Zákona) je po-
užití zpětně odebraného nebo odděleně 
sebraného elektrozařízení nebo kompo-
nentů takového elektrozařízení bez jejich 
dalšího přepracování ke stejnému účelu, 
pro který byly původně určeny.
Zpracováním elektroodpadu (dle Zákona) 
je jakákoli operace prováděná po převzetí 
elektroodpadu do zařízení ke zpracování 
elektroodpadu za účelem jeho dekonta-
minace, demontáže, drcení, využití nebo 
přípravy na odstranění nebo jakákoli jiná 
činnost provedená s cílem využití nebo 
odstranění elektroodpadu.
Zpětným odběrem elektrozařízení (dle 
Zákona) je odebírání použitých elektro-
zařízení pocházejících z domácností od 
spotřebitelů bez nároku na úplatu na mís-
tě k tomu výrobcem určeném.
Oddělený sběr elektroodpadu (dle Záko-
na) je odebírání použitých elektrozařízení 
nepocházejících z domácností od koneč-
ných uživatelů na místě k tomu výrobcem 
určeném.
Výrobcem elektrozařízení (dle Zákona) je 
fyzická nebo právnická osoba oprávněná 
k podnikání, která bez ohledu na způsob 
prodeje, včetně použití prostředků ko-
munikace na dálku podle § 53 zákona  
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník:

1.  pod vlastní značkou vyrábí a prodává 
elektrozařízení, nebo

2.  prodává pod vlastní značkou elektroza-
řízení vyrobená jinými dodavateli, ne-
objevuje-li se na zařízení značka osoby 
podle bodu 1, nebo

3.  v rámci své podnikatelské činnosti do-
váží elektrozařízení do ČR nebo tato 
elektrozařízení uvádí v ČR na trh.

Systémem (dle Vyhlášky elektroodpady) 
se rozumí síť zařízení ke sběru elektrood-
padů, míst zpětného odběru elektrozaří-
zení a zařízení ke zpracování, využití a od-
stranění elektroodpadů a elektrozařízení 
a smluvní vztahy mezi jejich provozovateli 
a výrobci elektrozařízení, jejichž cílem je 
zajištění zpracování a využití zpětně ode-
braných elektrozařízení a odděleně sebra-
ných elektroodpadů.
Kolektivní systém (dle Vyhlášky elektrood-
pady) je systém vytvořený výrobci nebo 
výrobci pověřenou právnickou osobou 
a provozovaný právnickou osobou odliš-
nou od výrobce nebo výrobcem pově-
řené právnické osoby. V ČR je například 
šest fungujících kolektivních systémů se 
zaměřením na elektroodpad. Jejich se-
znam je uveden na webu MŽP6

Provozovatel kolektivního systému (dle 
Vyhlášky elektroodpady) je právnická 
osoba založená jako obchodní společ-
nost nebo družstvo nebo organizační 
složka zahraniční právnické osoby umís-
těná na území ČR provozující kolektivní 
systém. Příslušné právní normy pak defi-
nují zejména následující pojmy podstatné 
pro odpadový proud elektroodpadů.

2.3.5 Autovraky
Tok odpadů týkající se vozidel, která se 
stala odpadem (dále autovraky), způsob 
nakládání s autovraky a postup při trvalém 
vyřazení vozidla z registru silničních vozidel 
upravují: zákon č. 56/2001 Sb., o pod-
mínkách provozu vozidel na pozemních 

6  http://www.mzp.cz/cz/kolektivni_systemy_oeez
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komunikacích (dále Zákon o provozu 
vozidel), Zákon v § 36–37e, vyhláška č. 
352/2008 Sb., o podrobnostech naklá-
dání s autovraky (dále Vyhláška autovra-
ky) a vyhláška č. 383/2001 Sb., o po-
drobnostech nakládání s odpady v platném 
znění. Tyto právní normy navazují po vstupu 
ČR do EU na směrnici Evropského parla-
mentu a Rady 2000/53/ES, o vozidlech 
s ukončenou životností. 
Odpady z autovraků jsou vedeny v Kata-
logu ve skupině 16 Odpady v tomto ka-
talogu jinak neurčené, a to v podskupině 
16 01Vyřazená vozidla (autovraky) z růz-
ných druhů dopravy (včetně stavebních 
strojů) a odpady z demontáže těchto vozi-
del a z jejich údržby jako např.: 16 01 03 
Pneumatiky; 16 01 04 Autovraky; 
16 01 06 Autovraky zbavené kapalin a ji-
ných nebezpečných součástí; 16 01 17 
Železné kovy; 16 01 18 Neželezné kovy; 
16 01 19 Plasty; 16 01 20 Sklo.
Pro nakládání s autovraky definujeme ná-
sledující pojmy:
Motorové vozidlo tento pojem je pravdě-
podobně považován za natolik obecný, že 
jej nedefinuje ani zákon č. 56/2001 Sb., 
a je možné jej chápat pouze odvozením 
z jiné definice jako silniční vozidlo, které je 
motorové.
Silniční vozidlo (dle Zákona o provozu vo-
zidel) je motorové nebo nemotorové vozi-
dlo, které je vyrobené za účelem provozu 
na pozemních komunikacích pro přepra-
vu osob, zvířat nebo věcí.
Identifikační číslo vozidla VIN (Vehicle 
Identification Number) je jednoznačný 
identifikátor karosérie vozidla (obdobný 
identifikátor existuje i pro některé další 
části vozidla – motor, převodovka atd.) je 

mezinárodně jednoznačný identifikátor 
motorových vozidel, zpravidla vyražený 
na štítku trvale připevněném ke karoserii 
vozu nebo vyražený do karosérie samot-
né – většinou na obtížně dostupné a zá-
měnné části nosného skeletu.
Konstrukční část vozidla (dle Zákona 
o provozu vozidel) je součást vozidla, jejíž 
typ musí být schvalován nezávisle na vo-
zidle, pokud tak stanoví prováděcí právní 
předpis, a na kterou se vztahují technické 
požadavky stanovené prováděcím práv-
ním předpisem. Konstrukční částí vozidla 
je například svítilna.
Samostatný technický celek vozidla (dle 
Zákona o provozu vozidel) je součást, jejíž 
typ může být schvalován nezávisle na vo-
zidle, ale pouze ve vztahu k jednomu typu 
vozidla nebo více typům vozidel, pokud 
tak stanoví prováděcí právní předpis, a na 
kterou se vztahují technické požadavky 
stanovené prováděcím právním předpi-
sem. Samostatným technickým celkem 
vozidla je například zadní nárazník vozidla, 
pevná nebo výměnná nástavba vozidla.
Výrobcem vozidla, systému vozidla, kon-
strukční části vozidla nebo samostatného 
technického celku vozidla (dle Zákona 
o provozu vozidel) je osoba, která odpo-
vídá za dodržení technických požadavků 
stanovených Zákonem o provozu vozidel 
a podmínek stanovených v rozhodnutí 
o schválení typu vozidla, systému vozidla, 
konstrukční části vozidla nebo samostat-
ného technického celku vozidla a za za-
jištění shody vyráběných vozidel s typem 
vozidla, systému vozidla, konstrukční části 
vozidla, samostatného technického celku 
vozidla, jehož typ byl schválen.
Výrobcem (dle Zákona) je konečný vý-

robce vozidla, který jej uvedl v ČR na trh, 
popřípadě jeho právní nástupce.
Autovrak (dle Zákona) je každé úplné 
nebo neúplné motorové vozidlo, které 
bylo určeno k provozu na pozemních 
komunikacích pro přepravu osob, zvířat 
nebo věcí (vozidlo) a stalo se odpadem. 
Součástí autovraků jsou i odpadní oleje.
Vybraným autovrakem (dle Zákona) je 
každé úplné nebo neúplné motorové 
vozidlo vymezené Přílohou A k zákonu 
č. 56/2001 Sb., jako vozidlo kategorie 
M (motorová vozidla, která mají nejméně 
čtyři kola a používají se pro dopravu osob) 
nebo N (motorová vozidla, která mají nej-
méně čtyři kola a používají se pro dopra-
vu nákladů) anebo tříkolové motorové vo-
zidlo7 s výjimkou motorové tříkolky, které 
se stalo odpadem podle § 3 Zákona.
Podstatnou částí autovraku (dle Zákona) 
je karosérie autovraku vybavená identifi-
kačním číslem vozidla, včetně dveří, blat-
níků a kapot, hnací a převodový mecha-
nismus s příslušenstvím, nápravy s koly, 
motor vybavený identifikačním číslem, 
pokud bylo uvedeno v osvědčení o re-
gistraci vozidla, elektroinstalace, včetně 
ovládacích a bezpečnostních prvků, řídící 
jednotky a dalších přístrojů, katalyzátor 
dle homologace.
Odpadní oleje (dle Zákona) jsou jakékoli 
minerální nebo syntetické mazací nebo 
průmyslové oleje, které se staly nevhod-
nými pro použití, pro které byly původně 
zamýšleny, jako jsou například upotřebe-
né oleje ze spalovacích motorů a převo-
dové oleje, mazací oleje, oleje pro turbíny 
a hydraulické oleje.
Opětovným použitím (dle Zákona) je 
použití částí autovraků bez jejich přepra-

7  Příloha č. 1 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky  
č. 100/2003 Sb.
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cování ke stejnému účelu, pro který byly 
původně určeny.
Zpracování autovraků (dle Zákona) jsou 
operace prováděné po převzetí autovraku 
za účelem odstranění nebezpečných slo-
žek autovraku, demontáž, rozřezání, drcení 
(šrédrování), příprava na odstranění nebo 
využití odpadu z drcení a provádění všech 
dalších operací potřebných pro využití 
nebo odstranění autovraku a jeho částí.
Zpracovatelem autovraku (dle Zákona) je 
právnická nebo fyzická osoba oprávněná 
k podnikání, která provádí jednu či více 
operací podle písmena e) na základě sou-
hlasu podle § 14 odst. 1 Zákona.

2.3.6 Obalové odpady
Toku odpadů z obalů a obalových ma-
teriálů se velmi úzce dotýká zákon 
č. 477/2001 Sb., o obalech, novelizova-
ný zákonem č. 66/2006 Sb. (dále Zákon 
o obalech) a na nakládání s těmito odpa-
dy se vztahuje Zákon se svými provádě-
cími předpisy.
Odpadní obaly jsou uvedeny v Katalogu 
ve skupině 15 Odpadní obaly: absorpč-
ní činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály 
a ochranné oděvy jinak neurčené, kde 
jsou uvedeny v podskupině 15 01 Obaly 
(včetně odděleně sbíraného komunální-
ho obalového odpadu) např.: 15 01 01 
Papírové a lepenkové obaly; 15 01 02 
Plastové obaly; 15 01 03 Dřevěné obaly; 
15 01 04 Kovové obaly; 15 01 07 Skle-
něné obaly. 
Obaly jsou neodmyslitelnou součástí celé 
řady výrobků. Jejich základním posláním 
je uchovat zboží v nezměněné kvalitě až 
do doby jeho spotřeby. Z hlediska funkce 
je lze dělit na obaly prodejní (dříve spo-

třebitelské), skupinové a přepravní, z hle-
diska četnosti jejich používání na obaly 
jednorázové nebo opakovaně použitelné 
a z hlediska materiálu, ze kterého jsou vy-
robeny např. na obaly plastové, skleněné, 
papírové či kombinované8. Autorizovaná 
obalová společnost EKO-KOM, a. s. zajiš-
ťuje sdružené plnění povinností zpětného 
odběru a využití odpadu z obalů9.
Dále uvedeme základní pojmy, které se 
týkají problematiky obalů a odpadů z oba-
lů.
Obal (dle Zákona o obalech) je výrobek 
zhotovený z materiálu jakékoliv povahy 
a určený k pojmutí, ochraně, manipulaci, 
dodávce, popřípadě prezentaci výrobku 
nebo výrobků určených spotřebiteli nebo 
jinému konečnému uživateli, jestliže má 
zároveň: v místě nákupu tvořit prodejní 
jednotku pro spotřebitele nebo jiného 
konečného uživatele (dále jen prodejní 
obal), v místě nákupu tvořit skupinu urči-
tého počtu prodejních jednotek, ať již je 
tato skupina prodávána spotřebiteli nebo 
jinému konečnému uživateli, anebo slou-
ží pouze jako pomůcka pro umístění do 
regálů v místě prodeje a může být z vý-
robku odstraněn, aniž se tím ovlivní jeho 
vlastnosti (dále jen skupinový obal), nebo 
usnadnit manipulaci s určitým množstvím 
prodejních jednotek nebo skupinových 
obalů a usnadnit jejich přepravu tak, aby 
se při manipulaci a přepravě zabránilo 
jejich fyzickému poškození (dále jen pře-
pravní obal).
Výrobkem (dle Zákona o obalech) je ja-
kákoli věc, která byla vyrobena, vytěžena 
nebo jinak získána bez ohledu na stupeň 
jejího zpracování a je určena k uvedení na 
trh nebo do oběhu.

Vratný obal (dle Zákona o obalech) je 
obal, pro který existuje zvlášť vytvořený 
způsob vracení použitého obalu osobě, 
která jej uvedla do oběhu.
Obalový prostředek (dle Zákona o oba-
lech) je výrobek, z něhož je obal prodejní, 
obal skupinový nebo obal přepravní pří-
mo výroben nebo který je součástí obalu 
sestávajícího se z více částí.
Nakládání s obaly (dle Zákona o obalech) 
zahrnuje činnosti jako je výroba obalů, 
uvádění obalů nebo balených výrobků na 
trh nebo do oběhu, použití obalů, úprava 
obalů a opakované použití obalů.
Využití odpadu z obalů (dle Zákona o oba-
lech). Osoba, která uvádí na trh nebo do 
oběhu v ČR obaly nebo balené výrobky, 
ze kterých se nestaly na území ČR odpa-
dy, je povinna zajistit, aby odpady z obalů 
jí uvedených na trh nebo do oběhu byly 
využity v rozsahu stanoveném přílohou č. 
3 k Zákonu o obalech.
Opakované použití obalu (dle Zákona 
o obalech) je činnost, při níž se obal, který 
byl navržen a určen, aby během doby své 
životnosti vykonal určitý minimální počet 
obrátek či cyklů (dále jen opakovaně po-
užitelný obal), znovu plní nebo se používá 
k témuž účelu, pro nějž byl určen, s po-
mocí nebo bez pomoci dodatečných pro-
středků, které opětovné plnění umožňují, 
jako jsou zejména náhradní doplňková 
balení a prostředky k jejich použití. 
Poznámka: Obal nebo obalový prostře-
dek po použití, pro které byl určen, tj. po 
vynětí výrobku nebo všech jeho zbytků 
obvyklým způsobem, by měl dle Zákona 
obalech dále opakovaně použitelný nebo 
využitelný za obvyklých podmínek ales-
poň jedním z těchto postupů:

8 http://www.mzp.cz/cz/obaly
9  http://www.ekokom.cz/ scripts/ detail.php?id=68
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1)  recyklací obalu, tj. procesem, kterým 
jsou odpady z obalů nebo obalových 
prostředků nebo jejich zbytky případ-
ně spolu s dalšími materiály přeměně-
ny ve výrobek nebo surovinu,

2)  energetickým využitím obalu, tj. pří-
mým spalováním za uvolňování ener-
gie hořením, a to samostatně nebo 
spolu s jiným odpadem a se zužitková-
ním získaného tepla,

3)  organickou recyklací, tj. aerobním 
zpracováním nebo anaerobním zpra-
cováním biologicky rozložitelných 
složek tohoto odpadu za kontrolova-
ných podmínek a s použitím mikro-
organismů za vzniku stabilizovaných 
organických zbytků nebo metanu; 
skládkování se za organickou recyklaci 
nepovažuje.

Zpětný odběr obalů (dle Zákona o oba-
lech) Osoba, která uvádí na trh nebo do 
oběhu v ČR obaly nebo balené výrobky 
ze kterých se nestaly na území ČR odpa-
dy, je povinna zajistit zpětný odběr těchto 
obalů nebo odpadů z těchto obalů. Zpět-
ný odběr zajišťuje bez nároku na úplatu 
za tento odběr. Přitom je povinna dbát ze-
jména na dostatečnou četnost sběrných 
míst a jejich dostupnost.

2.4 Pojmy týkající se 
financování ISNO
Zde uvedené pojmy týkající se financová-
ní ISNO vycházejí ze Zákona. Směrnice 
se financováním nezabývá.
Obyvatelé obce mají jednu ze tří možností 
podílet se na financování nakládání s od-
pady. Mohou platit obci:

•  Místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů dle ustanovení § 1 písm. h) 
zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích.

•  Úhradu za komunální odpad v smluv-
ním systému vybírání úhrady za komu-
nální odpad ve smyslu ustanovení § 17 
odst. 5 Zákona.

•  Poplatek za komunální odpad dle usta-
novení § 17a Zákona. 

•  Poplatek za uložení odpadů je podle 
Zákona povinen platit původce za uklá-
dání odpadů na skládky a skládá se ze 
dvou složek. Základní složka poplatku 
se platí za uložení odpadu, za uložení 
nebezpečného odpadu se dále platí 
riziková složka. Základní poplatek je 
v rozsahu stanoveném Zákonem pří-
jmem obce, na jejímž katastrálním úze-
mí je skládka umístěna, rizikový popla-
tek za ukládání nebezpečných odpadů 
je v rozsahu stanoveném Zákonem 
příjmem Státního fondu životního pro-
středí České republiky.

•  Poplatek na podporu sběru, zpracování, 
využití a odstranění vybraných autovraků, 
podle § 4 zákona č. 56/2001 Sb. a Zá-
kona musí žadatel o registraci použité-
ho vybraného vozidla do registru silnič-
ních vozidel zaplatit při první registraci 
použitého vybraného vozidla v ČR obci 
s rozšířenou působností. Tento popla-
tek je příjmem SFŽP.

•  Odměna za následné využití odpadů 
z obalů je odměna, kterou obce obdrží 
podle platného sazebníku autorizované 
obalové společnost EKO-KOM, která jim 
odměnu může poskytnout z prostřed-

ků získaných z poplatků svých klientů 
(subjektů uvádějících obaly na trh nebo 
do oběhu) na základě písemného výka-
zu. Společnost se zavazuje zaplatit obci 
za plnění poskytovaná podle smlouvy, 
kterou s ní uzavře, odměnu, která je 
tvořena několika složkami, paušální 
odměnou za zajištění zpětného odbě-
ru a odměnou za zajišťování využití. 
Výsledná odměna je pak součtem jed-
notlivých složek odměny. Tato odměna 
slouží obci ke spolufinancování nákladů 
na tříděný sběr KO, obalových odpadů 
a pro poradenské služby v odpadovém 
hospodářství. Společnost EKO-KOM 
poskytuje bezplatné poradenství a fi-
nancuje i projekty k optimalizaci třídě-
ného sběru odpadů, školení, vzdělávání 
a propagace třídění odpadů. 

•  Odměna za elektroodpad. Obecně 
spolupráci kolektivních systémů s ob-
cemi a městy ČR umožňuje ustanovení 
§ 38 Zákona. Kolektivní systémy na 
jeho základě mohou prostřednictvím 
písemné dohody využít pro zajištění 
zpětného odběru vyřazených elek-
trozařízení systém sběru a třídění KO 
stanovený daným městem nebo obcí. 
Kolektivní systém je přitom povinen 
odebírat vyřazená elektrozařízení, která 
pocházejí ze zpětného odběru (při vyu-
žití systému sběru a třídění KO v obci), 
od obcí bezplatně. Některé kolektivní 
systémy (např. ASEKOL) dávají obcím 
se sběrným dvorem finanční odměnu, 
která sestává z paušální odměny, jež 
se vyplácí na každý provozovaný sběr-
ný dvůr nebo sběrné místo na území 
obce, kde budou zpětně odebírána vy-
řazená elektrozařízení, a dále odměny 
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za zpětný odběr elektrozařízení, jež je 
tvořena základní a bonusovou složkou. 
Základní složka odměny je vyplácena 
podle množství sebraných elektroza-
řízení a přiznání bonusové složky od-
měny pro obec závisí na výtěžnosti 
drobných elektrozařízení a na pomoci 
při nakládce.

•  Cena za nakládání s odpady je cena 
zahrnující např. pronájem sběrných ná-
dob, náklady na provoz sběrného dvo-
ra, svoz, zpracování odpadů, tj. recykla-
ci, energetické využití, skládkování, atd.) 
Jedná se o součet tržních cen, které 
obec (původce) platí oprávněným oso-
bám za jejich služby. 

•  Cena za prodej vytříděných odpadů. 
Některé vytříděné KO a obalové odpa-
dy (např. kovy, plasty, papír, sklo apod.) 
jsou uplatnitelné na trhu a je možné je 
prodat. Jedná se o tržní ceny, za které 
je obec prodá na trhu.
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3.1 Zásady pro vytváření 
ISNO na regionální úrovni
V POH ČR jsou v části 4. uvedeny „Zá-
sady pro vytváření jednotné a přiměřené 
sítě zařízení k nakládání s odpady“, ze 
kterých by ISNO měl vycházet. Jde o po-
žadavky na vytvoření ISNO na regionální 
úrovni a jejich propojení do celostátní sítě 
zařízení pro nakládání s odpady.
Budeme uvažovat obecný region speci-
fi kovaný v předchozí kapitole, tj. územně 
správní jednotku přibližně o rozloze něko-
lika stovek čtverečních kilometrů vyme-
zenou skupinou měst a obcí (nebo kon-
krétněji např. sdružením/svazkem obcí), 
případně jedním větším městem (např. 
obcí s rozšířenou působností) a jeho bez-
prostřední spádovou oblastí, jehož celko-
vá populace se pohybuje mezi 50 000 
až 150 000 obyvatel.
V rámci vybavenosti daného území pro 
OH nastavily POH ČR, krajů, měst, případ-
ně svazku obcí následující cíle:
•  zajistit tříděný sběr využitelných složek 

KO prostřednictvím dostatečně četné 
a dostupné sítě sběrných míst, za před-
pokladu využití existujících systémů 
sběru a shromažďování odpadů, a po-
kud je to možné i systémů zpětného 
odběru vybraných výrobků, které jsou 
zajišťovány povinnými osobami, tj. vý-
robci, dovozci, distributory a prodejci;

•  upřednostňovat při výběru projektů OH 
projekty infrastruktury pro odvozový 
systém sběru tříděného KO před ostat-
ními projekty nakládání s odpady;

•  navrhovat nová zařízení v souladu 
s nejlepšími dostupnými technikami 
jako nedílnou součást ISNO na daném 

území a využívat stávající zařízení, která 
vyhovují požadované technické úrovni;

•  podpořit výstavbu zařízení, u kterého 
bude ekonomicky a technicky proká-
zána účelnost jeho provozování na 
celostátní/regionální úrovni, vzhledem 
k přiměřenosti stávající sítě zařízení po 
předběžném projednání s kraji;

•  neohrožovat provozem zařízení a do-
pravou odpadů lidské zdraví a jednot-
livé složky životního prostředí;

•  zapracovat postupně požadavky na vy-
tváření sítě zařízení v ISNO do souboru 
výstupů územního plánování jako důle-
žitý podklad pro rozhodování o dalším 
rozvoji regionu; 

•  požadovat ekonomickou rentabilitu 
navrhovaného zařízení vzhledem ke 
kapacitě a provozu zařízení za daných 
podmínek fi nancování investice a pro-
vozu;

•  stanovit podmínky pro energetické 
a materiálové využívání odpadů v ji-
ných vhodných zařízeních, která nejsou 
vedena jako zařízení na využívání odpa-
dů ve smyslu Zákona;

•  zajistit potřebné kapacity pro úpravu 
odpadů vhodných pro zpracování na 
palivo, není-li vhodnější jejich materiá-
lové využití;

•  připravit návrh podpory pilotních pro-
jektů z OPŽP na ověření dosud v ČR 
neprovozovaných technologií a zaříze-
ní k nakládání s odpady.

Součástí ISNO na regionální úrovni by 
měla být odpovídající technologická zá-
kladna pro nakládání s odpady, počína-
je jednoduchými sběrnými nádobami 
a kontejnery pro sběr tříděných složek KO 

až po energetické využití odpadů ve vy-
spělých spalovnách odpadů. Z hlediska 
požadovaných inovací v infrastruktuře re-
gionálního ISNO lze uvažovat následující 
oblasti:
•  primární sběr odpadu, jeho doprava 

a shromažďování, kde jde především 
o instalaci sběrných nádob odpovídají-
cích jednotlivým tokům odpadů, o roz-
místění sběrných stanovišť a o polohu 
a technologické vybavení shromaždišť 
odpadu tak, aby byla manipulace s od-
pady co nejefektivnější. V neposlední 
řadě je třeba dbát na značení a ukládá-
ní odpadů,

•  přeprava odpadů, kterou lze ovlivnit 
parkem svozových vozidel, správnými 
typy příslušných nákladních a speci-
álních automobilů a jejich důslednou 
evidencí a logistikou sběru a svozu od-
padů,

•  třídění a úprava odpadů, které zahr-
nují technologie pro oddělení různých 
materiálů z odpadu pro recyklaci, drtí-
cí a šrédrovací zařízení pro autovraky 
a odstranění nebo využití defi nitivně 
předzpracovaných odpadů,

•  opětovné použití, recyklace a využití 
odpadu zahrnují řadu různých aktivit od 
opakovaně použitelných výrobků přes 
materiálové a energetické využití odpa-
du ve spalovnách nebo cementárnách 
(pneumatiky), po výrobu zásypových 
materiálů a využití skládkových plynů 
pro výrobu energie apod. Vyspělost 
použité technologie určuje míru využití 
odpadu,

•  zařízení pro materiálové a energetic-
ké využití, kam patří např. technologie 
zaměřené na konstrukci vhodných 

Varianty systému ISNO, jejich 
ohodnocení a řešení na regionální úrovni
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anaerobních, poloanaerobních zaříze-
ní (bioplynových stanic) a aerobních 
zařízení (kompostáren), mechanicko-
biologických úpraven (MBÚ) až po mo-
derní spalovny k energetickému využití 
odpadů,

•  zařízení ke konečnému odstranění od-
padu, které je mimo nejobvyklejší za-
bezpečené skládky s důrazem na sklád-
ky nebezpečných odpadů a skládky 
s jímáním plynu reprezentováno také 
otevřeným spalováním, ukládáním na 
nezpůsobilé skládky, apod. 

Spolupráce zainteresovaných subjektů je 
nezbytnou součástí ISNO na regionální 
úrovni. Hlavními zúčastněnými subjek-
ty jsou sami původci odpadu (zejména 
obce), organizace zapojené do nakládá-
ní s odpady, sběru, svozu a zpracování 
odpadu, a organizace zapojené do jeho 
recyklace, zpětného odběru a využití 
a v neposlední řadě kontrolní a regulační 
orgány. 
Každý subjekt musí mít konkrétní, jas-
nou a aktivní roli s cílem zlepšit účinnost 
a efektivitu ISNO prostřednictvím aktivní 
účasti a neustálé vzájemné interakce. Pů-
vodci odpadů (obce, živnostníci, apod.) 
tradičně považovaní za pasivní partnery, 
mají velkou zodpovědnost za předchá-
zení vzniku odpadu, jeho tříděný sběr, 
využití a řádné odstranění odpadu podle 
platných právních předpisů. Je třeba do-
sáhnout úzké spolupráce mezi původci, 
svozovými a sběrnými firmami pro vyšší 
pokrytí a účinnost systému sběru a svo-
zu odpadu, recyklaci, materiálové využití 
a odstranění odpadů. Navíc, s rychlými 
změnami v množství a složení komunál-

ních odpadů v regionální oblasti musí 
vést kontrolní instituce a orgány státní 
správy nepřetržitý dialog se zúčastněný-
mi stranami, aby zavedly příslušné právní 
předpisy, POH a Programy předcházení 
vzniku odpadu dle Směrnice, které mo-
hou pomoci přinést požadované zlepšení 
v ISNO.

3.2 Zdroje dat a informa-
cí pro ISNO
Základním předpokladem vytvoření návr-
hu ISNO je provedení analýzy stávajícího 
stavu odpadového hospodářství v regio-
nu. K tomu je nutný dostatek kvalitních 
informačních zdrojů, které jsou schopny 
poskytovat širokou škálu dat a informací 
o subjektech a procesech probíhajících 
na daném území, které stručně popíše-
me.

3.2.1.1 Informační systém od-
padového hospodářství (ISOH)
Základním informačním systémem v ob-
lasti OH ČR je Informační systém odpado-
vého hospodářství (ISOH), který pro MŽP 
spravuje od roku 2007 Česká informač-
ní agentura životního prostředí (CENIA). 
Data o OH ČR jsou získávána na základě 
Zákona a jsou přístupná na webové strán-
ce ISOH1 na CENIA. Data za OH ČR za 
roky 2002 až 2006 spravoval pro MŽP 
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. 
Masaryka (VÚV TGM), jeho Centrum pro 
hospodaření s odpady (CeHO). Data za 
období 1994 až 2001 jsou přístupná na 
webové stránce Informační systém o od-
padech (ISO)2 na CEHO.
Do ISOH vstupují zejména data evidence 

odpadů z ročních hlášení, které původci 
a oprávněné osoby mají za povinnost za-
sílat ve stanoveném termínu dle Zákona. 
Původci a oprávněné osoby zasílají hlášení 
příslušným obcím s rozšířenou působnos-
tí (ORP), po jejich kontrole a verifikaci jsou 
data elektronicky předávána do ISOH. 
S nástupem platnosti ohlašovacích povin-
ností dle zákona č. 25/2008 Sb., o inte-
grovaném registru znečišťování životního 
prostředí a integrovaném systému plnění 
ohlašovacích povinností v oblasti životní-
ho prostředí je ohlašování evidence odpa-
dů prováděno pouze elektronicky.
ISOH poskytuje prostřednictvím webové-
ho rozhraní agregované údaje o množství 
vzniku a nakládání s odpady podle jednotli-
vých druhů odpadu dle Katalogu, územně 
dle krajů a okresů, časově v jednotlivých 
letech a dále podle kódů nakládání s odpa-
dem stanovených v příloze č. 20 k vyhláš-
ce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady (dále jen Vyhláška 
o podrobnostech nakládání s odpady).
Součástí ISOH je modul Autovraky3 (MA 
ISOH), který umožňuje provozovatelům 
Zařízení ke sběru a zpracování autovraků 
přímou registraci do systému na zákla-
dě identifikace v síti Czech point. V MA 
ISOH lze nalézt seznam všech zařízení 
pro sběr autovraků, údaje o počtu uživa-
telů a funkčních subjektů i počet celkem 
sebraných vraků včetně času zavedení 
posledního autovraku do tohoto infor-
mačního systému.
ISOH obsahuje informace z následujících 
agend evidence v OH, které získává pro-
střednictví Centrální ohlašovny, které však 
je nutno od CENIA vyžádat:
Produkce a nakládání s odpady – vychá-
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zí z přílohy č. 20 k Vyhlášce o podrob-
nostech nakládání s odpady, obsahuje 
informace o identifikaci ohlašovatele 
a partnerském subjektu, kterému byl od-
pad předán, územní určení, informace 
o druhu a kategorii odpadu, množství 
a způsobu nakládání.
Kaly z ČOV – vychází z listu č. 3, přílohy 
č. 20 k Vyhlášce o podrobnostech naklá-
dání s odpady, obsahuje informace o slo-
žení kalů čísla 19 08 05 Katalogu.
Skládky odpadů – vychází z přílohy č. 23 
k Vyhlášce o podrobnostech nakládání 
s odpady, obsahuje informace o skupině 
skládky, kapacitě skládky (provozované, 
volné a plánované), odplyňovacím sys-
tému, rekultivaci, stavu finanční rezervy 
apod.
Zařízení na využívání a odstraňování od-
padů – vychází z přílohy č. 22 k Vyhláš-
ce o podrobnostech nakládání s odpa-
dy, obsahuje informace o stavu zařízení 
k odstraňování a využívání odpadů, včet-
ně informací o použité technologii, pro-
jektované kapacitě apod.
Shromažďovací místa nebezpečných 
odpadů, sběrová místa a sklady odpadů 
vychází z přílohy č. 24 k Vyhlášce o po-
drobnostech nakládání s odpady, obsa-
huje informace o druhu zařízení, kapacitě 
apod.
Hlášení krajského úřadu nebo obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností o vy-
daných souhlasech a dalších rozhodnu-
tích – vychází z přílohy č. 25 k Vyhlášce 
o podrobnostech nakládání s odpady, 
obsahuje informace o vydaných souhla-
sech, identifikace ohlašovatele a účastní-
ků řízení, seznam odpadů a způsoby vyu-
žití či odstranění odpadů, dobu platnosti 

souhlasu apod.
Autovraky – vychází z informací on-line 
systému pro sledování toku vybraných 
autovraků MA ISOH sloužící k ohlašování 
potvrzení o převzetí autovraku dle přílohy 
č. 3 k Vyhlášce o podrobnostech naklá-
dání s odpady, Hlášení o sběru a zpra-
cování autovraků, jejich částí, o produkci 
a nakládání s odpady za rok dle přílohy č. 
4 k Vyhlášce autovraky a Roční zpráva 
výrobce a akreditovaného zástupce vy-
braných vozidel o dosažení cílů stanove-
ných v § 37 odst. 7 písm. b) Zákona dle 
přílohy č. 5 k Vyhlášce autovraky.
Elektroodpady – obsahuje informace 
vycházející z ohlašování dle přílohy č. 4 
k Vyhlášce elektroodpady, Roční zpráva 
o plnění povinnosti zpětného odběru 
elektrozařízení a odděleného sběru elek-
troodpadů.

3.2.1.2 Český statistický úřad 
(ČSÚ)
Jiným podstatným zdrojem agregova-
ných dat o odpadovém hospodářství 
jsou databáze Českého statistického 
úřadu (ČSÚ), dostupné na webovém 
rozhraní v podskupině Produkce, využití 
a odstranění odpadů v ČR4 a dále v oddí-
lu Životní prostředí a zemědělství Národ-
ního statistického portálu. 
Velmi cenným zdrojem statistických 
údajů o nakládání s odpady je navíc kaž-
doročně publikovaná Statistická ročenka 
životního prostředí5 České republiky, kte-
rou ČSÚ připravuje ve spolupráci s MŽP 
a která obsahuje několik desítek stran 
databází, grafů a map věnovaných odpa-
dům.
3.2.1.3 Krajské úřady

Mimo výše uvedené zdroje dat je nutné 
využít i data z databází zařízení ke sběru, 
výkupu, využívání a odstraňování odpadů 
v kraji (případně sousedních krajích 
v blízkosti uvažovaného regionu), kterou 
podle Vyhlášky  o podrobnostech nakládá-
ní s odpady sestavují kraje na základě 
udělených souhlasů s provozováním 
a zveřejňují je na svých webových 
stránkách. Vzhledem k absenci jednotné 
metodiky však dochází ke značným 
odlišnostem ve formě poskytovaných 
dat, kdy některé kraje provozují vlastní 
informační systémy odpadového hospo-
dářství, jiné zveřejňují seznamy zařízení 
v samostatných dokumentech nebo 
v rámci ročenek životního prostředí. Další 
informace podstatné pro vznik a funkci 
ISNO lze čerpat z krajských POH, s nimiž 
musí být připravovaný ISNO v souladu.

3.2.1.4 Ostatní zdroje 
informací
Souhrnné údaje o množství vyprodukova-
ného odpadu z obalů lze získat prostřed-
nictvím autorizované obalové společnosti 
EKO-KOM, která v současnosti působí 
v ČR jako jediná v oblasti zpracování od-
padů z obalů. Základní kvantitativní in-
formace lze nalézt přímo na webových 
stránkách společnosti6.
Další zdroje dat a informací, nepostra-
datelné pro analýzu současného stavu 
a návrh ISNO zahrnují údaje z legislativy, 
dostupné na webech MŽP7, katastru ne-
movitostí8, územně identifikačního regist-
ru adres9, registru živnostenského podni-
kání10, registru ekonomických subjektů11, 
registrech na oficiálním serveru českého 
soudnictví12: obchodní rejstřík, insolvent-
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4  http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/2001-09
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8   http://nahlizenidokn.cuzk.cz
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10   http://www.rzp.cz
11    http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html nebo http://dw.czso.cz/rswj/dotaz.jsp
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ní rejstřík, atd. Je možné využít také další 
méně oficiální společné registry tohoto 
typu. Pro územní znázornění dat je nutné 
využít mapové podklady, poskytované 
například na geografických portálech13, 
doplněné dalšími funkcemi (plánovač tras, 
interaktivní mapy, apod.). Mapové pod-
klady je potom nutno přes adresní místa 
propojit se subjekty do funkčního geogra-
fického systému (GIS). Možné jsou i další 
zdroje informací, např. od subjektů, které 
se aktuálně zabývají nakládáním s odpa-
dy v regionu.

3.2.1.5 Dotazníkové šetření
Vhodným doplňkem dat a informací je 
provedení dotazníkového šetření u obec-
ních (městských) úřadů na území ISNO, 
prostřednictvím kterého je možné získat 
doplňující informace jak o stávající infra-
struktuře OH, tak i případných požadav-
cích těchto úřadů a obyvatel regionu. 

3.2.1.6 Kvalita informací
U dat z různých zdrojů nastává obvykle 
problém jak s jejich kvalitou, tak i s chy-
bějící sémantickou interoperabilitou 
(sjednocením obsahu) zveřejňovaných 
informací. K tomu dochází např. u sezna-
mů zařízení poskytovaných krajskými 
úřady (prozatím není k dispozici žádná 
metodika) nebo o produkci a nakládání 
s odpady, které jsou zatíženy značnou 
chybou. 
Bylo by vhodné rozšířit přehled dostup-
ných informací v oblasti OH zejména 
v souvislosti s provozovanými zařízeními 
a zpřístupnění on-line seznamu povole-
ných odpadů a dalších s tím souvisejí-
cích informací. Situaci však komplikují 

zařízení, na která se vztahuje integrované 
povolení, protože informace o těchto za-
řízeních jsou v kompetenci jiných přísluš-
ných orgánů, a na jiné informační bázi.
Informační podpora ISNO by měla spo-
čívat v integraci většiny výše zmíněných 
odkazů do jednoho rozhraní. Bude tak 
možno mj. zobrazovat vyhledané subjek-
ty na mapě, apod. 

3.3 Analýza a návrh ISNO

Podle počtu subjektů, které se na ISNO 
budou podílet, lze rozlišit systémy s jed-
ním řídícím subjektem („single manage-
ment system“) a s více řídícími subjekty 
(„separate management system“). V dru-
hém případě je vhodné i přes některé ne-
dostatky v terminologii a překrývání ob-
lasti statistiky dat sbírat data a informace 
o OH odděleně dle jednotlivých řídících 
subjektů.
Zavedení ISNO je podporováno několika 
skupinami nástrojů:

•  Normativní (legislativní) nástroje spe-
cifikují standardy a limity, které je třeba 
dodržovat a ekonomické nástroje po-
skytují finanční motivaci nebo i postihy.

•  Informační nástroje reprezentují přede-
vším systémy představené v předchozí 
kapitole. Jejich vhodným doplněním 
může být vlastní informační systém 
ISNO.

•  Organizační a administrativní nástroje 
ISNO spočívají v řízení změn OH v ISNO 
a zabezpečení zlepšování logistiky svo-
zu odpadů a dalšího nakládání s nimi 
a v podporování aktivit, vedoucích k pre-
venci vzniku odpadů, omezování jejich 

množství a nebezpečných vlastností (ne-
přímá podpora v obchodních soutěžích, 
upřednostňování výrobků z recyklova-
ných materiálů veřejnou správou apod.).

•  Dobrovolné nástroje poskytují širokou 
škálu možností zahrnující programy 
udržitelného rozvoje, komunikaci s ve-
řejností, soutěže měst a obcí, monito-
ring spotřeby a finančních toků souvi-
sejících s odpady, dobrovolné vzdělání, 
jednostranné závazky a podporu envi-
ronmentálních standardů.

•  Technologické nástroje pro zavedení 
ISNO představuje především využívání 
nejlepších dostupných technik (BAT) 
na základě referenčních dokumentů 
o nejlepších dostupných technikách 
(BREF dokumenty).

Návrh ISNO na regionální úrovni by měl 
vycházet z Hierarchie způsobů nakládání 
s odpady (uvedených od nejpřijatelněj-
šího k nejméně přijatelnému způsobu): 
předcházení vzniku, příprava k opětovné-
mu použití, recyklace, jiné využití (napří-
klad energetické využití) a odstranění. Na 
schématu 1 je zjednodušený pohled na 
ISNO, který obsahuje pojmy vysvětlené 
v předchozím textu metodiky. Tečkovaně 
je znázorněna hranice ISNO.

3 | Varianty systému ISNO, jejich ohodnocení a řešení na regionální úrovni

12  http://portal.justice.cz
13   http://www.mapy.cz případně http://maps.google.com



http://www.mzp.cz/cz/plan_odpadoveho_hospodarstvi 21

Schéma 1: ISNO na regionální úrovni

Toky spojující jednotlivé prvky ISNO
Odpady
Suroviny
Opatření (prevence)
Výrobky, služby
Hranice systému

V následujících kapitolách budou postup-
ně představeny konkrétní varianty řešení 
přístupu k jednotlivým prvkům ISNO pro 
všech šest odpadových toků terminolo-
gicky vysvětlených v předchozím textu. 
K výběru vhodné varianty pro daný tok 
odpadů poslouží informační zdroje zmi-
ňované v kapitole 3.2 ve spojení se zása-
dami uvedenými v kapitole 3.1.
V ISNO není nutné využít navrhované 
postupy pro všechny zmíněné prvky, 
současně je ale možné systém obohatit 

o některé prvky nové, které nejsou v této 
metodice zmíněny, protože navržený 
ISNO je modulární.
Veškeré níže uvedené ceny jsou pouze 
orientační příklady, které přibližně od-
povídají cenové hladině v polovině roku 
2009 a hodnotám uvažovaným Strate-
gií rozvoje nakládání s odpady v obcích 
a městech ČR (SMO ČR, AK ČR 2008). 
Ceny v příkladech se tak mohou od reál-
ných cen v regionu výrazně lišit.

3.4 Časový sled tvorby 
ISNO
Za dodržení výše uvedených zásad pro 
tvorbu ISNO lze kroky vedoucí k vybudo-
vání funkčního ISNO seřadit do následují-
cí časové posloupnosti. 

1.  Sběr agregovaných informací o pro-
dukci a nakládání s odpadem v regionu 
zamýšleného ISNO, přehled o dostup-
né infrastruktuře z evidence OH, demo-
grafické a ekonomické ukazatele.

2.  Identifikace subjektů, které se podílí na 
OH v regionu, a subjektů, které připadají 
v úvahu pro zapojení do ISNO.

3.  Stanovení konkrétních environmen-
tálních a ekonomických cílů, kterých 
bude dosaženo v oblasti OH po zave-
dení ISNO.

4.  Výběr vhodných nástrojů, které budou 
uplatňovány při budování ISNO a do-
sažení jeho cílů.

5.  Výběr indikátorů kterými bude hodno-
ceno dosažení těchto cílů.

6.  Uplatnění těchto nástrojů v praxi rea-
lizací příslušné politiky OH a strategie 
ISNO.

7.  Vyhodnocení efektivity zavedeného 
ISNO, případné uplatňování dalších ná-
strojů.

Reálná doba trvání těchto kroků závisí 
na daném regionu, způsobu plnění POH 
kraje a obcí (svazku obcí) v daném regi-
onu a rovněž politické vůli a uvědomění 
jeho veřejné správy a obyvatel. Minimální 
doba činí jeden rok, ale může se protáh-
nout na celé volební období.
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3.5 Komunální odpad
V odpadovém toku KO je hlavním prvkem 
ISNO svoz odpadů, na který se soustředí 
majoritní pozornost při budování ISNO. 
V případě, že dojde k zapojení živnostní-
ků do systému svozu odpadu v regionu 
(podkapitola 3.6), je tento prvek pro oba 
toky odpadů společný a je vhodné jej na-
dále jako společný posuzovat. Svoz odpa-
du nicméně zahrnuje také svoz odděleně 
sbíraných složek KO z domácností.
Varianty svozu odpadů lze rozčlenit podle 
tří základních kritérií:
•  počet svozových firem zapojených do 

svozu KO na daném území a 
•  počet svozových firem, které se podílí 

na svozu jednotlivých typů odpadů, 
•  zapojení živnostníků do systému svozu 

v obci/regionu.

3.5.1 Analýza výchozího stavu 
v regionu ISNO
Svoz SKO je v regionu ISNO nějakým způ-
sobem zabezpečen v každé obci. Svoz je 
zajišťován buď společnostmi, kde mají 
majetkový podíl města a obce (v Jihomo-
ravském kraji např. Ekor s.r.o., Hantály a.s., 
Respono a.s.) nebo firmami kde majetko-
vý podíl města a obcí není (často firmy 

s celorepublikovou působností). Svozové 
firmy byly ve výběrovém řízení mnohde 
vybrány již před lety. Od té doby se situ-
ace na trhu OH v regionu mohla změnit 
a původní smlouvy se svozovými firmami 
jsou často již nepřehledné svými několika 
dodatky, takže i kontrola fakturovaných 
služeb může být obtížná. 
Některé obce umožňují zapojení živnost-
níků do obecního systému OH. Pokud 
v daných obcích regionu ISNO není tato 
možnost stanovena, pak by živnostníci 
měli mít smlouvy s oprávněnými společ-
nostmi, které pro ně řeší svoz samostatně 
nezávisle na obecním systému nakládání 
s odpadem. Často se stává, že živnostní-
ci mají tyto smlouvy uzavřeny, ale nejsou 
jimi naplňovány. V těchto případech tak 
mnohdy dochází ke zneužívání sběrných 
nádob obyvatel obce a celého obecního 
systému nakládání s odpadem.

3.5.2 Návrh opatření
Z environmentálního i ekonomického hle-
diska je žádoucí zabezpečit svoz odpadu 
tak, aby do obce zajížděla jedna svozo-
vá firma, která bude moci svozové trasy 
svých vozidel optimálně naplánovat. Tj. 
aby byl součet délky tras svozových vozi-

del ve výsledku co nejkratší při obsloužení 
stejného území, tedy co nejefektivnější jak 
z environmentálního tak i z ekonomické-
ho hlediska. 
Rovnocennou variantou může být zabez-
pečení svozu podle jednotlivých druhů 
odpadů příslušnými provozovateli kon-
cových nebo logistických zařízení (např. 
skládka, kompostárna, dotřiďovací linka).
Kromě toho je třeba zjistit, jaký bude pří-
stup občanů k problematice třídění, sběru 
a svozu odpadu (například formou zkouš-
ky na malé pilotní oblasti případně dotaz-
níkovým šetřením). Na základě zjištěných 
údajů pak vybrat variantu, která bude 
zadána do podmínek pro nové výběrové 
řízení na svozovou firmu (která zajistí po-
žadované prvky systému), nebo variantu 
prosadit u dříve vybrané svozové firmy, 
případně zadat podnět ke změně obecně 
závazné vyhlášky o systému nakládání 
s odpadem v obci.
V rámci optimalizace svozu odpadu v re-
gionu ISNO je navržen následující sled 
postupných kroků. Optimalizace má za cíl 
minimalizovat náklady na svoz.

Krok 1 – Jsou v obci do systému svozu 
zapojeni živnostníci a malé firmy?
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•  ANO – neměnit, krok 3,
•  NE – krok 2.
Krok 2 – Nabídnout živnostníkům zapo-
jení do systému obce – úprava obecně 
závazné vyhlášky (viz podkapitola 3.6). 
U živnostníků, kteří se nezapojí do systé-
mu, provést kontrolu, zda mají smlouvy 
se svozovými firmami. Hlavně zda jsou 
tyto smlouvy naplňovány i s ohledem na 
velikost firmy a k tomu  úměrné produkci 
odpadů, krok 3.
Krok 3 –Vyhovují podmínky současného 
provozovatele svozu obci z pohledu za-
pojení živnostníků do systému obce? 
•  ANO – neměnit 
•  NE – krok 4.
Krok 4 – Provést si vyhodnocení součas-
ného stavu a srovnání současné cenové 
úrovně. V případě, že obec vyhodnotí 
stávající podmínky provozu svozu jako 
nevýhodné, zahájit jednání se zapojený-
mi živnostníky případně provozovatelem 
svozu o úpravě smlouvy (zde je třeba 
vyhodnotit podmínky platné smlouvy, 
např. možnosti úpravy ceny, doba trvání 
smlouvy). 
Případný výběr nové svozové firmy musí 
být proveden dle zákona o zadávání 
veřejných zakázek. Doporučujeme zvý-
šenou pozornost věnovat zpracování 
zadávacích podmínek tak, aby nabídky 
mezi sebou byly srovnatelné. Zejména je 
nutné přesně specifikovat rozsah svozu 
a způsob zpracování ceny, nejlépe for-
mou tabulek s uvedením jednotek apod.
Vzhledem k složité problematice navr-
hujeme nechat si zpracovat zadávací 
podmínky specializovanou firmou. Na zá-
kladě výsledků výběrového řízení upravit 
smluvní vztahy.

3.5.3 Příklad – svoz odpadů
Rozpis cen za nakládání s SKO – nabídka 
ve srovnání s původním stavem:

•  cena za pronájem nádob na odpad 
(přepočteno z ceny za pronájem nádo-
by a průměrné roční výtěžnosti odpa-
dů z nádoby): 626,- Kč/ tunu (původ-
ně 635,- Kč/t),

•  cena za svoz SKO z domovních nádob 
na odpad: 306,- Kč/t (původně 322,- 
Kč/t),

•  cena za transport SKO na koncové 
zařízení (skládka SKO): 246,- Kč/t  
(35 · 40/5,7), průměrné náklady na 
přepravní vozidlo 35 Kč/km, vozidla 
s průměrně vytíženou tonáží 5,7 t, vzdá-
lenost skládky 20 km, s návratem 40 km  
(původně 280,- Kč/t (35 · 40/5,0)),

•  překladiště nebude využito (nebylo ani 
původně),

•  cena za uložení na skládce (včetně 
všech poplatků): 1 162,- Kč/t (původ-
ně 1 215,- Kč/t),

•  cena celkem za SKO: 2 340,- Kč/t 
(626 + 306 + 246 + 1 162) (původ-
ně 2 452,- Kč/t (635 + 322 + 280 
+ 1215)).

Úspora za SKO činí díky integrovanému 
systému 112,- Kč/t (2 452 – 2 340).

3.6 Živnostenský odpad

Také v toku živnostenského odpadu je 
nutné zefektivnit svoz odpadu. Obce pak 
mají následující možnosti:

Var. A:  Živnostníci nejsou zapojeni do 
obecního systému nakládání 
s odpadem a zajišťují si svoz od-
padu na základě individuálních 
smluv se svozovými firmami.

Var. B:  Živnostníci jsou do obecního systé-
mu zapojeni prostřednictvím smlou-
vy s obcí podle § 17, odst. 6 Záko-
na. V tomto případě je svozovou 
firmou úhrada fakturována obci 

3 | Varianty systému ISNO, jejich ohodnocení a řešení na regionální úrovni

Schéma 3: 
Řešení toku 
komunálního 
odpadu



http://www.mzp.cz/cz/plan_odpadoveho_hospodarstvi 24

s tím, že služba je dle míry zapoje-
ní živnostníků účtována částečně 
ve snížené a částečně ve zvýšené 
sazbě DPH.

Var. C:  Odpad je od živnostníků svážen 
v rámci obecního systému naklá-
dání s odpady, živnostníci však 
mají se svozovou firmou samo-
statné smlouvy a služba je jim fak-
turována zvlášť.

3.6.1 Analýza výchozího stavu 
v regionu ISNO
Produkce živnostenských odpadů zařa-
zených do KO (skupiny 20 dle Katalogu) 
tvoří významnou část celkové produkce 
KO, což otevírá prostor pro spolupráci 
živnostníků a obcí při realizaci záměrů 
v oblasti tříděného sběru a celkového na-
kládání s odpady. 
Lze posuzovat dvě varianty svozu živnos-
tenského odpadu, podle toho, zda jsou 
živnostníci zapojeni do systému nakládá-
ní s odpady v obci (tedy zejména sběru 
a svozu) nebo řeší sběr a svoz odpadů 
individuálně. Vzhledem k tomu, že platby 
za služby pro obce jsou zatíženy sníženou 
sazbou DPH, zatímco v případě ekono-
mických subjektů (živnostníků) jsou tyto 
služby zatíženy vyšší sazbou DPH, do-
chází k dalšímu  rozdělení varianty spo-
lečného svozu podle formy vyúčtování 
svozovou firmou. Rozhodnutí o zapojení 
živnostníků do obecního (regionálního) 
systému je podle Zákona v kompetenci 
obcí.
Zapojení živnostníků do ISNO může rov-
něž snížit environmentální dopad svozu 
odpadů. Lze se tak vyhnout například si-

tuaci, kdy do jedné ulice v jeden den za-
jíždí k různým živnostníkům svozová vozi-
dla od různých svozových firem. Existuje 
ovšem určité nebezpečí monopolu obce, 
kdy živnostník nemůže využít levnější na-
bídku externí svozové firmy. Problematic-
ký je aktuální trend poskytování podpor 
z OPŽP a jiných dotačních veřejných pro-
středků, kdy výše podpory projektů pro 
zavádění ISNO se zapojením živnostníků 
může být snížena oproti čistě municipál-
ním projektům.

3.6.2 Návrh opatření
Je vhodné, aby živnostníci byli zapojeni 
nejen do systému sběru KO, ale i do tří-
dění využitelných složek KO. V případě 
zapojení živnostníků do obecního sys-
tému nakládání s odpady je nutné, pro 
potřeby evidence odpadů a účtování ná-
kladů, odlišit vlastní produkci živnosten-
ských odpadů od odpadů obce.
Určitým rizikem ISNO je podíl živnostní-
ků na sběru a svozu SKO, kteří obecní 
systém nakládání s odpady zneužívají, 
aniž by za něj platili. V případě SKO, kdy 
jsou živnostníci většinou vybaveni vlastní 
nádobou na odpad, lze ještě vyhodnotit 
množství jejich produkce a stanovit od-
povídající podíl na financování obecního 
systému.
V případě svozu tříděného sběru (papír, 
plast atd.) je obtížné stanovit míru využí-
vání obecního systému tříděného sběru 
jednotlivými živnostníky a prokázat, zda 
živnostníci plní povinnost odděleného 
nakládání s odpady podle druhů.
Varianty B a C se liší na základě subjek-
tu, se kterým mají živnostníci uzavřeny 
smlouvy. Ve variantě C je služba faktu-

rována živnostníkům svozovou firmou 
zvlášť, což je výhodné zejména v přípa-
dě, kdy jsou separované složky odpadů 
sbírány odděleně, a platba živnostníka 
může být v různé výši. Naopak běžnější 
způsob zapojení živnostníků do obecní-
ho systému, kdy je služba fakturována 
obcí, toto neumožňuje, dává však obci 
větší prostor pro regulaci ceny.

Krok 1 – Jsou v obci do systému svozu 
zapojeni živnostníci a malé firmy?
•  ANO – neměnit,
•  NE – (varianta A) – krok 2.
Krok 2 – Je pro obec výhodné, aby byli 
do systému zapojeni živnostníci formou 
smluv s obcí?
•  ANO – (varianta B) – uzavřít smlouvy 

s živnostníky,
•  NE – krok 3.
Krok 3 – Zhodnocení výhodnosti vari-
anty samo stat ných smluv živnostníků se 
svozovou firmou s přihlédnutím ke sběru 
separovaných složek KO a podílu živnost-
níků na něm. (varianta C).
•  ANO – (varianta C) – živnostníci se za-

pojí do svozu KO, ale uzavřou vlastní 
smlouvy,

•  NE – ponechání stavu beze změny.
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Pokud na základě výsledků analýzy zapo-
jením živnostníků do ISNO nevznikne obci 
neúnosná finanční ztráta, tak v rámci poli-
tické vůle je možno zadat podnět ke změ-
ně obecně závazné vyhlášky o systému 
nakládání s odpadem, případně pozměnit 
podmínky výběrových řízení na provádění 
svozu odpadů.
Varianta podpory zapojení živnostníků do 
obecního systému nakládání s odpady by 
měla být zvážena z ekonomického hledis-
ka s ohledem na výše zmíněné faktory. 
Ekonomický efekt zapojení živnostníků do 
obecního systému nakládání s  odpady 
v obci lze ověřit následovně:

3.6.3 Příklad – zapojení živ-
nostníků
Příklad zapojení živnostníků do obecního 
systému nakládání s SKO:
•  živnostník původně platí přímo na zákla-

dě smlouvy se svozovou firmou smluvní 
cenu 2 600 Kč/t,

•  na základě smlouvy s obcí přispívá do obec-
ního rozpočtu v přepočtu 2 400 Kč/t,

•  cena stanovená svozovou firmou obci 
činí díky logistickým úsporám (množství 
nádob, dopravní náklady, atd.) 2 300 
Kč/t.

Výsledkem je tedy úspora 300 Kč/t pro 
živnostníka a příjem 100 Kč/t pro obec.

3.7 Biologicky rozložitel-
ný odpad
V případě řešení problematiky nakládání 
s BRO v obci se nabízí hned několik způso-
bů jeho tříděného sběru, které se liší svými 
finančními a technologickými parametry 
a nalézají nejlepší uplatnění v závislosti na 
typu zástavby a struktuře produkovaného 
BRO:
Var. A:  Absence separovaného sběru BRO, 

který se tak stává součástí SKO a je 
odstraňován skládkováním nebo 
energeticky využit ve spalovně.

Var. B:  Zřízení sběrného dvora s možností 
tříděného sběru BRO pro občany 
a živnostníky.

Var. C:  Zavedení pytlového sběru BRO 
přímo na úrovni domácností, s ná-
sledným využitím v komunitní či 
komunální kompostárně nebo bio-
plynové stanici.

Var. D:  Zavedení separovaného sběru 
BRO s využitím klasických nádob, 
s následným využitím v komunitní 
či komunální kompostárně nebo 
bioplynové stanici.

Var. E:  Zavedení sezónního sběru BRO 
s využitím v komunální kompostár-
ně.

3.7.1 Analýza současného 
stavu 
Nejjednodušší, ale environmentálně nej-
méně příznivé, je neřešení (nebo jen sym-
bolické řešení) problematiky nakládání 
s BRO. Většina BRO bude obsažena v KO 
a bude společně s ním zpracována. Při 
jeho odstranění např. skládkováním dojde 
k navýšení množství skládkových plynů, 
které lze částečně jímat a následně ener-
geticky využít. S částí BRO pak může být 
nakládáno v režimu prevence (domácí 
kompostování) nebo mimo režim zákona 
o odpadech (spalování na zahradách, vý-
voz na černé skládky).
Vzhledem k současným legislativním po-
žadavkům (Zákon, POH ČR, skládková 
směrnice EU) se neřešení problematiky 
nakládání s BRO jeví jako nejméně reálné. 
Při neřešení problematiky nakládání s BRO 
v obci sice část vytříděného BRO z KO ne-
vznikne nebo je využita v rámci domácího 
kompostování, mulčování atd., většina BRO 
však v SKO zůstává a je skládkována pří-
padně spalována. Předcházení vzniku BRO 
je o něco dražší, zejména pro obce z hledis-

Schéma 4: Řešení toku živnostenského odpadu
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ka informační kampaně a pro občany, kteří 
se prevenci musí věnovat, případně finanční 
podpory využití domácích kompostérů. Je 
však o něco environmentálně výhodnější 
než varianta, která nakládání s BRO neřeší. 
Stále však přetrvává riziko, že BRO zůstane 
součástí KO nebo s ním bude nakládáno 
nelegálně. Sběr BRO a jejich využití (ať už 
v komunální či komunitní kompostárně, 
v bioplynové stanici nebo v energetickém 
zařízení) je méně výhodný ekonomicky, ale 
je environmentálně nejvýhodnější. Rozdíly 
mezi variantami komunální kompostárna/
komunitní kompostárna/bioplynová sta-
nice/energetické zařízení jsou především 
v ekonomické a technologické rovině. Ne 
všechen BRO je možno (levně) komposto-
vat, proto je v některých případech vhodné 
využít (dražší) bioplynovou stanici/energe-
tické zařízení, zejména v případě, kdy obec 
zavede sběr kuchyňského odpadu z do-
mácností. Některé menší obce mohou vyu-
žít komunitní kompostování jako nejlevnější 
z těchto variant, která ale není z kapacitních 
důvodů možná u větších sídel. Environmen-
tální dopad však zůstává u jmenovaných 
zařízení přibližně stejný (produkce CO

2
 

a kompostu/digestátu uplatnitelného jako 
hnojivo). Rozdílné dopady vykazuje pouze 
energetické spalování, které je pro zpraco-
vání bioodpadu méně environmentálně 
vhodné z důvodu vzniku popela (problém 
zvláště při spalování v rámci SKO). Ve vzá-
jemném srovnání jsou pak environmentálně 
vhodnější technologie blízké místu vzniku 
odpadu – domácí a komunitní komposto-
vání – a menší zařízení na úrovni několika 
obcí, oproti řešení, kdy je BRO dopravován 
na větší vzdálenost automobily (zatížení ži-
votního prostředí dopravou).

3.7.2 Návrh opatření
Ze získaných údajů ve fázi analýzy ISNO 
je nutno provést ekonomickou analýzu 
variant na konkrétní podmínky v regionu. 
K tomu je nutno využít výsledky analýzy 
možností tříděného sběru a analýzu 
možností odbytu BRO v okolním 
regionu. Na základě zjištěných údajů 
lze pak vybrat variantu, podle které se 
bude odvíjet další postup. Pokud bude 
rozhodnuto o vybudování vlastního 
zařízení na zpracování BRO, je nutno 
zajistit dostatečnou dotaci např. z OPŽP 
a veřejných zdrojů (viz kapitola 4). Dále 
bude nutno zajistit realizaci záměru 
a organizaci, která bude provozovat 
zařízení na zpracování BRO.
Náklady na separovaný sběr BRO na 
úrovni domácností jsou závislé na produk-
ci odpadu resp. výtěžnosti zvoleného sys-
tému separovaného sběru. S tím souvisí 
i množství snížení produkce SKO, které je 
důsledkem odvedení části odpadů z SKO 
do systému separovaného sběru.
Při zavedení systému nakládání s BRKO je 
nutné očekávat zvýšení celkové produk-
ce odpadu z obce. Jednak lze očekávat 
žádoucí zachycení části BRKO z toku od-
padů v SKO, jednak lze očekávat celkové 
navýšení objemu BRKO o část odpadu, 
se kterým bylo původně nakládáno mimo 
režim Zákona (domácí kompostování, 
spalování, nepovolené ukládání na místa 
k tomu neurčená).
V rámci optimalizace nakládání s BRO 
v regionu ISNO je navržen následující sled 
postupných kroků.

Krok 1 – Je v regionu zaveden separova-
ný sběr BRKO?

•  ANO – krok 2;
•  NE – krok 3.
Krok 2 – Je BRKO ze separovaného sběru 
vhodným způsobem materiálově využí-
ván (typ a vzdálenost zařízení, ekonomické 
podmínky)?
•  ANO – neměnit;
•  NE – krok 5.
Krok 3 – Stanovení předpokládané výtěž-
nosti BRKO na území obce a ISNO, roz-
hodnutí o formě tříděného sběru a určení 
nákladů na zavedení za využití ekonomic-
kého modelu. Jaký charakter má produkce 
bioodpadu v daném území obce?
STÁLÝ – zavedení separovaného sběru 
do sběrných nádob, krok 4.
VARIABILNÍ  – zavedení pytlového sběru, 
krok 4.
SEZÓNNÍ – zavedení sezónního sběru do 
velkoobjemových kontejnerů nebo využití 
sběrného dvora, krok 4.
Krok 4 – Existuje v regionu ISNO (jeho 
blízkém okolí) vhodné zařízení pro zpraco-
vání bioodpadu s dostatečnou kapacitou 
odpovídající potřebám ISNO (ekonomická 
náročnost, vhodnost technologie, apod.) ?
•  ANO – zavedení vybraného typu třídě-

ného sběru a využití tohoto zařízení,
•  NE – krok 5.
Krok 5 – Zhodnocení efektivnosti vybu-
dování vlastního koncového zařízení na 
zpracování BRO pro potřeby ISNO (pro-
vozovatelem může být firma zajišťující 
svoz, ale i jiný subjekt), např. kompostár-
na, bioplynová stanice apod. Do procesu 
hodnocení je třeba zahrnout náklady na 
výstavbu, možnou dotaci (viz kapitola 4), 
příjmy z odbytu produktů (digestát, kom-
post, energie) a možné využití zařízení na 
zpracování BRO dalšími původci odpadu 
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z okolních regionů. V případě kladného 
výsledku vybudování zařízení a zavedení 
tříděného sběru BRO (varianty B, C, D, E). 
V opačném případě ponechání stavu beze 
změny (varianta A).

Pro určení skutečného nákladu a přínosu 
zavedení separovaného sběru BRO na 
úrovni domácností, je třeba (např. na zákla-
dě zkušeností z jiného místa, zkušebním 
provozem ve vybrané lokalitě obce, atd.) 
rozlišit podíl BRO, teoreticky vytříditelného 
z původní produkce SKO a reálnou produk-
ci BRO, která by vznikla důsledkem zave-
dení separovaného sběru (se započítáním 
vlivu zvýšení celkové produkce KO).

3.7.3 Příklad – bioodpad
Dle výsledků pilotních projektů ČR14  činí 
výtěžnost BRO ze sběru odpadu na úrovni 
domácností 40 kg/obyvatel až 220 kg/
obyvatel za rok. Vyhodnocením výsledků 
separovaného sběru v lokalitách Tišnov 

a Šumperk (VaV č. SPII2f1) byly zjištěny 
následující skutečnosti významné pro eko-
nomiku sběru komunálního BRO na úrovni 
domácností:
Výtěžnost sběru je závislá nejen na systému 

rozdělení sběrných nádob (resp. počtu oby-
vatel na sběrnou nádobu), ale i na intenzitě 
svozu (resp. objemu vyvezených sběrných 
nádob na obyvatele a rok). Dalšími faktory, 
které výtěžnost ovlivňují, mohou být napří-
klad typ zástavby, sociální postavení obyva-
tel, odchylky počasí v sezóně od normálu 
a podobně.
Výtěžnost svozu BRO při plošném a trva-
lém rozmístění sběrných nádob byla na 
zkušebních lokalitách v regionech Šumperk 
a Tišnov ověřena mezi 80 kg/obyvatel/rok 
a 120 kg/obyvatel/rok.
Snížení produkce SKO v důsledku zavedení 
sběru BRO bylo na základě ročního sledová-
ní jedné z lokalit orientačně stanoveno jako 
snížení o cca 35 % zjištěné produkce BRO.

Modelové parametry svozu:
•  produkce 80 kg/obyvatel,
•  využití odpadu na kompostárně, vzdále-

nost kompostárny 20 km,
•  systém sběru donáškový, 1 nádoba 

120  l až 240 l na cca 8 domácností, 
•  svozový vůz, nástavba 22 m3, odpad 

pokud možno není hutněn, průměrná 
vytížená kapacita 4 t odpadu/svoz.

Položkový rozpočet za nakládání s BRO:
•  cena za pronájem nádob na odpad: 

255,- Kč/t,
•  cena za svoz BRO z domovních nádob 

na odpad: 375,- Kč/t,
•  cena za transport BRO na koncové za-

řízení (kompostárna): 350,- Kč/t (35 · 
40/4), průměrné náklady na přepravní 
vozidlo 35 Kč/km, vozidla s průměrně 
vytíženou tonáží 4 t, vzdálenost kom-
postárny 20 km, s návratem 40 km,

•  cena za odběr odpadu na kompostárně 
750,- Kč/t,

•  cena celkem za BRO: 1 730,- Kč/t.

Úspora za SKO:
•  modelové snížení měrné produkce SKO 

o 35 % produkce BRO, tj. o 28 kg/oby-
vatel/rok, 

•  při původní měrné produkci 250 kg 
SKO/obyvatel/rok snížení původní pro-
dukce SKO o 12 %, snížení původního 
nákladu na nakládání s SKO o 12 %.

3.8 Elektroodpad

V toku elektroodpadů dnes v ČR úspěšně 
působí šest kolektivních systémů zaměře-
ných na zpětný odběr použitých elektro-
zařízení a pracujících na úrovni spolupráce 
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s obcemi (ASEKOL, EKOLAMP, Elektrowin, 
REMA SYSTÉM, RETELA, OFO – Recyc-
ling), které se částečně překrývají svým sor-
timentem zpětně odebíraných použitých 
elektrozařízení. Každý kolektivní systém sa-
mostatně odpovídá za plnění povinností ve 
sběru elektroodpadu v těch skupinách, pro 
které dostane oprávnění. Kolektivní systémy 
se tak svojí činností mohou překrývat. Také 
ve financování nakládání s elektroodpadem 
se jednotlivé systémy mohou významně 
lišit. Je proto zapotřebí před výběrem kon-
krétních kolektivních systémů pro zajištění 
odběru vybrat ty, které momentálně nabízí 
nejvýhodnější podmínky.
Z pohledu ISNO lze posuzovat, zda je v ob-
cích dostatečný počet míst zpětného odbě-
ru (prodejci, sběrný dvůr, další veřejně pří-
stupná místa) a dále se kterými kolektivními 
systémy má obec uzavřenou smlouvu.

Var. A:  V obci existuje dostatek míst zpět-
ného odběru využitelných občany 
(prodejci elektrozařízení, sběrný 
dvůr, další prostory).

Var. B:  Nabídka míst zpětného odběru 
elektrozařízení je doplněna vybu-
dováním sběrného dvora s mož-
ností odevzdání elektroodpadu 
občany.

Var. C:  Nabídka míst zpětného odběru 
elektrozařízení je doplněna zave-
dením mobilního svozu s možností 
odevzdání elektroodpadu občany.

Var. D:  Nabídka míst zpětného odběru 
elektrozařízení je doplněna vybudo-
váním sběrného dvora nebo zave-
dením mobilního svozu s možností 
odevzdání elektroodpadu občany 
i firmami.

Varianty B a C se významně odlišují v nákla-
dech na zavedení daného prvku systému. 
V případě menší potřeby sběru elektrood-
padu je vhodnější zavedení mobilního svo-
zu v určitém časovém intervalu, v případě 
intenzivní potřeby sběru pak vybudování 
sběrného dvora.
Rozdíl mezi variantami B, C a D spočívá 
v možnosti využití sběrného dvora resp. 
mobilního svozu (v případě elektroodpa-
du) firmami, na které se jinak nevztahuje 
právo bezplatného využití systému. V ta-
kovém případě dojde k navýšení množství 
vybraného elektroodpadu obcí a tedy ke 
zvýšení případných odměn ze strany ko-
lektivního systému.

3.8.1 Analýza výchozího stavu 
v regionu ISNO
Situace v oblasti kolektivních systémů 
sdruženého plnění se neustále vyvíjí, pro-
to je třeba sledovat aktuální stav, případně 

iniciovat jednání s konkrétními povinnými 
osobami, angažovanými v regionu. Vý-
sledné řešení bude plně závislé na dojed-
naných podmínkách (případně předem 
daných legislativních povinnostech). 
Dostatečný počet míst zpětného odběru, 
případně vybudovaný sběrný dvůr zřej-
mě vedou k odklonu části elektroodpadu 
z proudu SKO, což je jednoznačným příno-
sem pro životní prostředí (snížení množství 
nebezpečného odpadu v KO ukládaného 
na skládky, příp. spalovaného ve spalov-
nách).

3.8.2 Návrh opatření
Je vhodné, aby obec informovala obyva-
tele o místech zpětného odběru použitých 
elektrozařízení zřízených povinnými oso-
bami, o kterých má přehled mimo rámec 
obecního systému nakládání s odpady, 
kde může provádět sběr a třídění elektro-
odpadu např. na sběrných dvorech.
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V řešení problematiky elektroodpadu by 
měla obec postupovat v následujících kro-
cích:

Krok 1 – Má obec uzavřeny smlouvy 
s vhodnými kolektivními systémy (rozdíly 
podle skupin vybíraných elektrozařízení 
dle Zákona a zejména podle výše finanční 
odměny poskytované obci za provoz sběr-
ného místa a vybrané spotřebiče)?
•  ANO – krok 3,
•  NE – krok 2.
Krok 2 – Zhodnocení počtu a podmínek 
všech aktuálně pracujících kolektivních 
systémů a výběr pouze takových, které po-
kryjí všech deset skupin elektrozařízení za 
nejvýhodnějších podmínek. Poté krok 3.
Krok 3 – Existuje v obci dostatek míst zpět-
ného odběru využitelných občany (prodejci 
elektrozařízení, sběrný dvůr, další prostory)?
•  ANO – (varianta A) krok 5,
•  NE – výstavba sběrného dvora s mož-

ností odevzdání vysloužilých elektrozaří-
zení (viz podkapitola 3.11), krok 4.

Krok 4 – zřízení sběrného dvora obcí (po-
drobně viz podkapitola 3.11), krok 5.
Krok 5 – Mají možnost sběrný dvůr (další 
místa zpětného odběru) využívat i živnost-
níci?
•  ANO – neměnit (varianta C),
•  NE – (varianta B), zvážit možnost zapo-

jení živnostníků, jímž vzroste množství 
vybraných elektrozařízení a tedy (v pří-
padě vhodně zvolených kolektivních 
systémů) i odměny pro obec.

3.8.3 Příklad – řešení zpětného 
odběru
Některé z kolektivních systémů poskytují 
obcím odměnu za množství odevzdaných 
komodit.  
ASEKOL (skupiny elektrozařízení 3, 4, 7, 
8): odměna se skládá z 
•  paušální odměny za provoz sběrného 

dvora 10 000 Kč/rok (možnost odklá-
dání od spotřebitelů i ostatních osob) a 

•  odměny za zpětný odběr elektrozařízení: 
TV a monitory 3 Kč/ks, ostatní elektro-

zařízení (s výjimkou televizorů a počíta-
čových monitorů) 0,15 Kč/kg,

•  k základní složce odměny za zpětný od-
běr lze připočíst bonusy za výtěžnost,

•  a bonusy za pomoc při nakládce. 
EKOLAMP (skupina elektrozařízení 5): od-
měna se skládá z
•  v prvním roce provozu z pevné od-

měny dle velikosti spádové oblasti: 
např. do 5 000 obyvatel je odměna  
1 500 Kč/rok, nad 300 000 obyvatel 
je odměna 50 000 Kč/rok.

•  odměna za množství zpětně odebra-
ných světelných zdrojů 2 Kč/kg,

•  a odměny za překročení stanovené 
hmotnosti předaných světelných zdrojů, 
v případě předání více jak 300 kg/rok 
je výše úplaty 2 000 Kč (> 800 kg/rok: 
4 000 Kč, > 2 000 kg/rok: 10 000 Kč)

ELEKTROWIN (skupiny elektrozařízení 1, 
2, 6): odměna se skládá ze
•  základního příspěvku za všechna elek-

trozařízení: 0,15 Kč/kg,
•  bonusového příspěvku za výtěž-

nost: např.: od 0,51 kg/obyvatele do  
1 kg/obyvatele a je roční bonus 0,3 Kč/
kg, u výtěžnosti nad 4,01 kg/obyvatele 
a rok je bonus 2 Kč/kg, 

•  v roce 2010 navíc platila mimořádná 
odměna 1,3 Kč/kg u velkých a malých 
spotřebičů (vyjma chlazení). 

•  Celková výše podpory – v případě do-
sažení nejvyšší výtěžnosti může spolu 
s paušálním příspěvkem dosáhnout 
tedy až 3,45 Kč/kg velkých a malých 
spotřebičů (vyjma chlazení).

•  Obce dále mohou získat finanční příspě-
vek v rámci tzv. Motivačního programu, 
v případě plnění stanovených kritérií jde 
až o 100 000 Kč ročně za zabezpečení 

Schéma 6: Řešení toku elektroodpadu
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sběrného místa, obce mají dále nárok 
na získání podpory na informovanost 
obyvatel z programu Lokální informační 
kampaně.

OFO-recycling
OFO – recycling v současné době nena-
bízí obcím za provozování místa zpětného 
odběru elektrospotřebičů ani za množství 
sebraných elektrospotřebičů finanční od-
měnu.
Sběr a svoz elektrozařízení nově zajišťuje 
společnost REMA systém.
REMA systém
REMA systém v současné době nenabízí 
obcím za provozování místa zpětného odbě-
ru elektrospotřebičů ani za množství sebra-
ných elektrospotřebičů finanční odměnu.
Sběr přenosných baterií a akumulátorů pro 
své klienty zajišťuje prostřednictvím své 
dceřiné společnosti REMA battery s.r.o.
RETELA
REMA systém v současné době nenabí-
zí obcím za provozování místa zpětného 
odběru elektrospotřebičů ani za množství 
sebraných elektrospotřebičů finanční od-
měnu.
Sběr přenosných baterií a akumulátorů 
pro své klienty zajišťuje prostřednictvím KS 
Ecobat.
ECOBAT (přenosné baterie a akumulátory)
•  odměna za zpětný odběr netříděných 

baterií 4 Kč/kg
•  odměna za zpětný odběr tříděných ge-

lových akumulátorů s obsahem olova 
v případě jednorázové dodávky o mini-
mální hmotnosti 500 kg a více: 75 % ze 
sazby za výkup celých olověných baterií 
stanovených zpracovatelem těchto ba-
terií v den předání baterií provozovateli. 

Na tuto odměnu má partner nárok pou-
ze v případě jednorázové minimální do-
dávky 500 kg a vyšší.

3.9 Autovraky

Problematiku nakládání s autovraky lze 
z pohledu obce rozdělit na dva základní 
postupy. V prvé řadě jde o běžné předání 
vozidel s ukončenou životností do přísluš-
ných zařízení pro sběr a zpracování auto-
vraků (vrakovišť) majiteli vozidel, druhý pří-
pad se týká vozidel umístěných v rozporu 
s povinností majitele (opuštěných vozidel), 
které je podle § 37 Zákona obec povinna 
umístit na vyhrazené parkoviště, případně 
s nimi naložit jako s autovraky. Prakticky lze 
rozlišit tři možné přístupy:

Var. A:  V  obci je nízký počet opuštěných 
vozidel, není třeba zřizovat vyhraze-
né parkoviště pro opuštěná vozidla.

Var. B:  V obci se vyskytuje dostatečně vy-
soký počet opuštěných vozidel, je 
třeba zřídit vyhrazené parkoviště.

Var. C:  Počet vozidel s ukončenou život-
ností je dostatečný pro vybudování 
místa určeného ke shromažďování 
autovraků, které obec následně na 
vlastní náklady přemísťuje do pří-
slušného zařízení ke zpracování. 

3.9.1 Analýza výchozího stavu 
v regionu ISNO
Opuštěné vozidlo je obecní úřad povinen 
po uplynutí dvou měsíců ode dne, kdy 
se o této skutečnosti dozvěděl, přemís-
tit na náklady jeho vlastníka na vybrané 
parkoviště. Informaci o umístění opuště-
ného vozidla na vybrané parkoviště poté 

zveřejní obecní úřad na své úřední desce 
a písemně informuje jeho vlastníka, po-
kud je ho možné identifikovat. V průběhu 
pobytu vozidla na vybraném parkovišti je 
třeba zařídit, aby nedošlo k nežádoucím 
dopadům (úniky provozních náplní apod.) 
na životní prostředí. Po uplynutí marné lhů-
ty dvou měsíců od informování majitele je 
dále obec povinna zajistit předání vozidla 
příslušnému vrakovišti.
Individuální odvozy vozidel s ukončenou ži-
votností majiteli vozidel na větší vzdálenost 
(varianty A a B) obvykle ekonomicky šetří 
prostředky obcím. Za ideálních podmínek 
(při dobrých logistických možnostech, vět-
ší konkurenci, vyšší zbytkové ceně autovra-
ku, pocházejícího z havárie modernějšího 
vozidla – prodejnost dražších nepoškoze-
ných dílů) je možné za autovrak získat i ne-
zanedbatelnou platbu, případně kompen-
zaci dovozu na vrakoviště, ale to v mnoha 
regionech a pro zastaralé automobily, o je-
jichž použitelné díly již není zájem, nepla-
tí. Také z environmentálního hlediska jde 
o horší variantu.
Varianta C, při níž je v rámci ISNO zajištěno 
soustředění autovraků na vyhrazené ploše 
a po nashromáždění dostatečného počtu 
odvoz k dalšímu nakládání (případně před 
odvozem základní demontáž nebezpeč-
ných odpadů), je z environmentálního po-
hledu výhodnější (pokud doprava probíhá 
na nákladních vozidlech s větší tonáží). Do 
zhodnocení však vstupuje efekt investič-
ních nákladů na vybudování plochy (lze 
výhodně spojit např. se sběrným dvorem 
nebo parkovištěm pro opuštěná vozidla, 
viz níže) a administrativních důsledků 
z provozu vrakoviště, které však mohou být 
kompenzovány finančními zisky z platby 
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od zpracovatele (lze očekávat její postup-
né zvyšování se snižováním průměrného 
stáří vozidel).

3.9.2 Návrh opatření
Je nutno provést ekonomickou analýzu va-
riant na konkrétní podmínky v regionu. Je 
nutno analyzovat zejména materiálové toky 
(počet autovraků) a možnosti odbytu získa-
ných surovin (viz Online informační systém 
pro evidenci autovraků15 a Přehled zpraco-
vatelů autovraků16). Dále je nutno analyzovat 
investiční a provozní náklady případného 
nového záchytného místa, zejména pokud 
stávající síť není dostatečná. Na základě zjiš-
těných údajů bude vybrána varianta, podle 
které se bude odvíjet další postup.
Obecně lze postupovat v následujících 
krocích:

Krok 1 – Vyskytují se v regionu ISNO 
opuštěná vozidla v počtu jednotek až de-
sítek ročně?

•  ANO – krok 2,
•  NE – (varianta A) neměnit.
Krok 2 – Existuje v regionu vhodná plo-
cha, která může posloužit jako vybrané 
parkoviště pro odstavení opuštěných vozi-
del před jejich převzetím majitelem?
•  ANO – neměnit, krok 4,
•  NE – krok 3.
Krok 3 – Je třeba zvážit výstavbu vybrané-
ho parkoviště, případně úpravu stávajícího 
sběrného dvora v některé z obcí zapoje-
ných do ISNO. Dále pak krok 4.
Krok 4 – Po analýze počtu autovraků v re-
gionu a možnostech dostupných zařízení 
pro likvidaci zhodnotit, zda je ekonomicky 
výhodné zřízení regionálního shromaždiš-
tě autovraků, které budou po nezbytných 
úpravách transportovány ve větším počtu 
do příslušného zařízení.
•  ANO – (varianta C),
•  NE – (varianta B).
Pokud bude rozhodnuto o vybudování 
vlastní technologie nebo plochy pro umís-

tění shromaždiště, je nutno zajistit dostateč-
nou dotaci z veřejných zdrojů (viz kapitola 
4). Dále bude nutno zajistit realizaci a provo-
zování technologie nebo shromaždiště.

3.9.3 Příklad – řešení toku 
autovraků
Příklad analýzy problematiky autovraků:

•  analýza produkce autovraků v regionu uka-
zuje přibližně 1 100  ks ročně (údaj z regist-
ru vozidel), z toho přibližně 500 ks autovra-
ků je reálně dosažitelných na případném 
novém sběrném místě, na jeden autovrak 
je možno počítat přibližně 1 t hmotnosti,

•  drtící a separační linky se nacházejí v re-
publice v současné době 4 – v regionech 
Tlumačov, Kladno, Ostrava, Česká Lípa, 
žádná z nich není reálně v dosahu,

•  nejbližší větší vrakoviště dle seznamu auto-
rizovaných vrakovišť se nacházejí ve vzdá-
lenosti 15 km a 17 km, další jsou již příliš 
vzdálená. Doprava autovraků by probíhala 
na tuto vzdálenost,

•  cena za transport autovraků: 600,- Kč/t 
(20 · 30/1), průměrné náklady na pře-
pravní vozidlo 20 Kč/km, vozidla s prů-
měrně vytíženou tonáží 1 t, vzdálenost 
zařízení 15 km, s návratem 30 km,

•  demontáž nebezpečných odpadů (vy-
puštění kapalin, atd.) a jejich následné 
odstranění pokrývá cena, za kterou takto 
připravený autovrak odebere provozovatel 
vrakoviště (protože by sám musel totéž 
provést za přibližně stejnou cenu),

•  cena za dopravu všech autovraků činí  
600 · 500 = 300 000,- Kč ročně.

Protože nebyla zajištěna příznivější cena 
za odbyt autovraku a přepravní vzdálenost 
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je příliš velká, obec z příkladu si pravděpo-
dobně nemůže finančně dovolit takové ná-
klady nehledě k investičním (i když existuje 
možnost dotace až 80 %) a provozním 
nákladům na demontážní plochu (pokud 
k tomu není výrazná politická vůle).

3.10 Odpady z obalů

Odpady z obalů lze řešit v obci ve spolu-
práci s autorizovanou obalovou společnos-
tí EKO-KOM (případně jinou autorizovanou 
obalovou společností v budoucnu) v rám-
ci tříděného sběru využitelných složek KO, 
tj. papíru, skla, plastů, kovů, kompozitních 
obalů, biologicky rozložitelných odpadů 
nebo jiných druhů odpadů. Tříděný sběr 
může být v obci prováděn:

Var. A:  Trvalým umístěním sběrných ná-
dob na tříděný odpad na sběrných 
místech, v menších obcích případ-
ně na místě jediném.

Var. B:  Trvalým umístěním sběrných nádob 
na úrovni jedné domácnosti nebo 
jednoho domu, případně pomocí 
pytlového sběru (do igelitových pyt-
lů, rozdávaných občanům zdarma 
nebo za úplatu) s odkládáním pl-
ných pytlů přímo před domy nebo 
ke kontejnerům na sběrná místa, 
případně na jiná vyhrazená místa.

3.10.1 Analýza výchozího stavu 
v regionu ISNO
V praxi se ukazuje, že je ekonomicky vý-
hodnější využití sběrných nádob (kontej-
nerů) na tříděný odpad pouze na několika 
málo sběrných místech, ale tato varianta 
se dostává do rozporu s environmentální 

výhodností (menší výtěžnost a čistota sbě-
ru) a s vyšším zatížením na straně občanů 
(donášková vzdálenost).
Oproti tomu pytlový sběr, případně sběrná 
nádoba pro každou domácnost je dražší 
varianta (ať už pořizovací cenou za pytle 
nebo výrazně vyšší náročností svozu), z en-
vironmentálního hlediska však dosahuje 
nejlepších výsledků (odklon významné čás-
ti odpadů z obalů z SKO). U pytlového sbě-
ru navíc existuje určitá ekonomická výhoda 
v tom, že svoz může probíhat méně nároč-
nou svozovou technikou (v praxi libovolný 
nákladní automobil nebo vlečka např. obec-
ních technických služeb). Kompromisním 
řešením může být nastavení hustoty sítě 
sběrných stanovišť (nebo míst pro odkládá-
ní pytlů) tak, aby donášková vzdálenost ke 
sběrným místům byla pro obyvatele ještě 
přijatelná. Rovněž lze uvažovat o kombinaci 
sběrných míst s umístěním nádob na úrov-
ni jedné domácnosti podle rozdílného obje-
mu produkce odpadu, který je dán typem 
bydlení (např. v případě BRO).
Ekonomická výhodnost může být však 
v případě malého rozsahu třídění pouze 
zdánlivá. Je nutné uvážit, že při nižším tří-
děném sběru zůstávají některé materiálově 
využitelné složky KO (plast, papír, sklo, kovy, 
nápojový karton apod.) prakticky v plné míře 
součástí SKO. To znamená, že např. nároky 
na objem nádob, objem svozu a objem pře-
pravy mohou být v případě tříděného sbě-
ru KO v součtu stejné, jako v případě sběru 
pouze netříděného SKO. Celková ekonomi-
ka třídění pak může být ovlivněna zejména 

rozdílnými dopravními nároky na přepravu 
odpadu na koncové zařízení a technologic-
kými nároky na jeho zpracování nebo na 
předúpravu na překladišti před transportem 
na vzdálené zařízení. Zároveň je nutné uvá-
žit podle jednotlivých tříděných složek KO, 
jaké budou příjmy obce z odměn od kolek-
tivních systémů.
Podrobnější údaje k hodnocení výchozího 
stavu je možné nalézt v Situační zprávě 
Realizačního programu Plánu odpadové-
ho hospodářství České republiky pro ko-
munální odpady. Aktuálnější údaje o výši 
poskytovaných odměn uvádí na svých 
webových stránkách EKO-KOM17.
I v případě, že je již v regionu zaveden 
funkční tříděný sběr KO a odpadů z obalů, 
lze jeho výtěžnost zvýšit optimalizací sítě 
sběrných míst. Optimalizace rozmístění 
a rozsahu sběru by měla být provedena za 
využití jednoduchých modelů v geografic-
kých informačních systémech (GIS), které 
umožňují plánovaní sběrných míst.
Další informace o optimalizaci sítě sběr-
ných míst lze nalézt v řadě prací na interne-
tu.18 Následující tabulka uvádí průměrnou 
výtěžnost separovaně sbíraných složek 
obalových odpadů v ČR, meziroční nárůst 
hmotnosti získaných odpadů se však po-
hybuje v posledních letech okolo 10 %, 
proto je pro další roky nutno s podobnou 
hodnotou počítat19

Tabulka 1: Množství separovaných slo-
žek obalových odpadů na obyvatele 
v roce 2008 

Papír Plast Sklo barevné Sklo čiré
Nápojový  
karton  

17,5 kg 7,7 kg 8,7 kg 1,7 kg 0,2 kg
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3.10.2 Návrh opatření
Je nutno provést ekonomickou analýzu 
variant na konkrétní podmínky v regionu. 
K tomu je nutno přibližně stanovit výtěž-
nost sběru. Systém výpočtu nákladů na 
separovaný sběr je stejný jako u svozu 
SKO, odlišnosti jsou pouze v nákladech 
na pořízení nádob a svozové techniky 
a započtení příjmů za suroviny a finanční 
odměny od EKO-KOMu (viz aktuální ce-
ník), případně kolektivních systémů (ASE-
KOL) apod.
Dále je vhodné uvážit míru úspory v množ-
ství produkce SKO, která se sníží v důsled-
ku zavedení separovaného sběru využitel-
ných složek KO. Z hlediska určení množství 
snížené produkce SKO je důležité stanovit, 
zda celá nově získaná produkce separova-
né složky KO byla původně součástí SKO 
nebo zda zahrnuje i novou produkci této 
složky KO (separovaný sběr může způso-
bit odčerpání části odpadu, které se dříve 
využilo v domácnostech nebo vzniklo na-
kládáním mimo režim Zákona, tedy např. 
po zavedení separovaného sběru se může 
zvýšit množství odpadního papíru dříve 
spalovaného v domácnostech v lokálních 
topeništích apod.).
K tomu je vhodné provést následující kroky:

Krok 1 – Odpovídá výtěžnost tříděných 
složek KO a obalových odpadů požado-
vané hodnotě? Průměrné hodnoty uvádí 
tabulka 1, závazné hodnoty pak stanovují 
jednotlivé POH krajů.
•  ANO – (varianta A) neměnit, krok 5,
•  NE – krok 2.
Krok 2 – Provedení optimalizace sítě sběr-
ných nádob v regionu, zapojení sběrných 
dvorů. Dále krok 3.

Krok 3 – Vzrostla výtěžnost sběru sepa-
rovaných složek KO na požadovanou úro-
veň?
•  ANO – neměnit, krok 5,
•  NE – krok 4.
Krok 4 – Zavedení pytlového sběru, pří-
padně sběru separovaných složek do 
zvláštních nádob na úrovni domácností, 
s možností zajištění svozu z obcí. Zvážit 
možnost individuálního označování pytlů 
(viz níže). Dále krok 5.
Krok 5 – Zvážení vybudování regionální 
mezideponie – zpevněné (případně kryté) 
plochy pro dočasné uložení separovaných 
složek KO (plasty, papír) v případě výkyvů 
na straně poptávky.

Jako motivační doplněk pytlového sběru 
tříděných složek KO na úrovni domácnos-
ti může sloužit označování jednotlivých 
pytlů (barevně rozlišených podle druhu 
odpadu) samolepkou s čárovým kódem, 
které provádí sami obyvatelé současně 

s umístěním plného pytle (obvykle 110 l) 
před dům. Pracovník sběru pak pouze na-
čte do zařízení čárový kód na samolepce 
a předá obyvateli nový pytel a samolepky. 
Na základě informací o množství vysepa-
rovaných odpadů pak mohou obyvatelé 
získávat slevy na poplatky či platby nebo 
další bonusy od obce.
Tento systém je aktuálně ve zkušebním 
provozu v několika obcích (Ostopovice, 
Chelčice, Nový Bor, Trojanovice a další) 
a jeho výhodou je také možnost provádění 
sběru přímo pracovníky obce a soustředě-
ní odpadu ve sběrném dvoře, odkud zajiš-
ťuje odvoz příslušná firma.
Je environmentálně i ekonomicky výhod-
nější, aby ISNO fungoval s intervencí obcí 
(které tak v rámci rozšířené zodpovědnosti 
původce odpadů mohou mezisklado-
váním vytříděných složek kompenzovat 
výkyvy na trhu odbytu těchto odpadů 
a zamezit tak jejich odstranění). Obce mají 
oproti svozové firmě často větší prostorové 
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možnosti. Problémem je organizační a ur-
čitá investiční náročnost řešení – je nutno 
dobudovat infrastrukturu pro mezisklady 
obalů.
Po provedení ekonomické analýzy variant 
na konkrétní podmínky v regionu, zejména 
cenových podmínek a možnosti odbytu zís-
kaných surovin je nutno zvážit možnosti vy-
budování a provozování mezideponie s níz-
kým rozpočtem, daným úsporou (investiční 
náklady, podrobněji viz příklad ke sběrným 
dvorům na konci metodiky). Na základě zjiš-
těných skutečností vybrat variantu, podle 
které se bude odvíjet další postup. Pokud 
bude rozhodnuto o vybudování vlastní sa-
mostatné mezideponie (nebo například 
rozšíření v rámci sběrného dvora), je nutno 
zajistit dostatečnou dotaci (viz kapitola 4) 
z veřejných zdrojů. Dále bude nutno zajistit 
realizaci a provozování mezideponie.
V rámci nastavení způsobu shromažďo-
vání a svozu tříděných složek KO a odpa-
dů z obalů a jejich úpravy před přepravou 
k využití je samozřejmá spolupráce obcí 
svozové oblasti ISNO tak, aby bylo dosa-
ženo logistických úspor a maximálních vý-
nosů z jejich prodeje. Toho lze dosáhnout 
například výstavbou a provozováním spo-
lečného střediska určeného ke zpracování 
(dotřídění, lisování apod.) s využitím dotací 
z OPŽP nebo jiných veřejných prostředků.
Je důležité si také uvědomit, že na rozšíření 
systému tříděného sběru je možné získat 
dotace z OPŽP či jiných veřejných zdrojů 
(viz kapitola 4).

3.10.3 Příklad – separovaný 
sběr
Příklad výpočtu výtěžnosti separovaného 
sběru směsného plastu:

•  město má 10 000 obyvatel, převažuje 
v něm sídlištní zástavba (což znamená 
nižší účinnost třídění oproti průměru), 
vysoká nezaměstnanost (což zname-
ná nižší příjmové skupiny a tedy i nižší 
celkovou produkci směsných plastů, 
včetně těch, které zůstanou nevytřídě-
ny), průměrný stav lze zjistit například na 
stránkách www.ekokom.cz,

•  produkce směsných plastů zde činí 20 t 
ročně, což jsou 2 kg na občana, předpo-
kládané množství nevytříděných směs-
ných plastů (které zůstanou ve směs-
ném komunálním odpadu) je 8 kg na 
občana (kvalifikovaný odhad, který se 
bude v různých situacích lišit), dosavad-
ní účinnost třídění je tedy 20 %,

•  vzdálenost míst bydliště a sběrných míst 
je díky převažující pravoúhlé síti ulic počí-
tána jako tzv. Manhattanská (vzdálenost 
D bodů B1 a B2 se souřadnicemi x1, y1 
a x2, y2 se počítá jako D = |x1–x2| + 
|y1–y2|),

•  při vzdálenosti 0 m až 50 m od nejbližší-
ho sběrného místa je u občana uvažová-
na účinnost třídění 60 %, při vzdálenosti 
250 m je uvažováno 0 %, mezi 50 m 
až 250 m je uvažována lineárně klesa-
jící tendence, aplikací tohoto modelu na 
všechny občany je dosaženo součtu 
30 t výtěžnosti,

•  pokud by model aktuální situace neod-
povídal aktuální produkci, je třeba modi-
fikovat vzdálenost 50 m pro maximální 
účinnost třídění, vzdálenost 250 m 
pro nejzazší nenulovou účinnost třídění 
nebo 60 % jako samotnou maximální 
účinnost třídění,

•  o něco lepší optimalizace modelu je 
možno dosáhnout s využitím známé za-

plněnosti jednotlivých kontejnerů – op-
timalizace by měla být směrována tak, 
aby ji model výtěžnosti respektoval,

•  aplikací modelu na nově navržené roz-
místění kontejnerů bude zjištěna před-
pokládaná produkce směsných plastů, 
která bude využita pro další analýzu (fi-
nanční).

Příklad rozpisu cen za nakládání se směs-
nými plasty (obdobně papír, sklo, kompo-
zitní obaly) – nabídka po optimalizaci sběr-
né sítě ve srovnání s původním stavem:

•  cena za pronájem nádob na odpad (pře-
počteno z ceny za pronájem nádoby 
a průměrné roční výtěžnosti odpadů 
z nádoby): 3 050,- Kč/t (původně 3 150,- 
Kč/t (nádoby byly méně zaplněny)),

•  cena za svoz směsných plastů z nádob 
na separovaný sběr: 2 350,- Kč/t (pů-
vodně 2 550,- Kč/t (nádoby byly méně 
zaplněny)),

•  není využito překladiště,
•  cena za transport směsných plastů na 

koncové zařízení (dotřiďovací linka): 
823,- Kč/t (35 · 40/1,7), průměrné 
náklady na přepravní vozidlo 35 Kč/
km, vozidla s průměrně vytíženou tonáží 
1,7 t (hutnění na 25 %), vzdálenost zaří-
zení 20 km, s návratem 40 km (původ-
ně 823,- Kč/t (35 · 40/1,7)),

•  cena na dotřiďovací lince: 1 700,- Kč/t 
(původně 1 700,- Kč/t),

•  odhad příjmu od EKO-KOMu po započ-
tení bonusů (na většinu z nich není do-
saženo): 4 500,- Kč/t (původně 4 000,- 
Kč/t, byla nižší hustota sítě)), 

•  úspora v produkci 1 t SKO (vytříděné 
směsné plasty nejsou v SKO přítomny 
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a tím se sníží jeho celková hmotnost) – 
platba za svoz SKO 2 340 Kč/t,

•  cena celkem: 1 083,- Kč za tunu (3 050 
+ 2 350 + 823 + 1 700 – 4 500 –  
2 340) (původně 1 883,- Kč/t (3 150 
+ 2 550 + 823 + 1 700 – 4 000 –  
2 340)),

•  výtěžnost sběru: 30 t (původně 20 t) 
– platba za směsné plasty celkem tedy 
činí 32 490,- Kč (30 · 1083 Kč) (původ-
ně 37 660,- Kč (20 · 1883 Kč)).

Úspora díky integrovanému systému činí 
37 660 Kč– 32 490 Kč = 5 170,- Kč, při-
čemž bylo dosaženo vyšší úrovně třídění.

3.11 Sběrný dvůr a regio-
nální odpadové centrum 

3.11.1 Analýza současného 
stavu

Při řešení většiny zmiňovaných toků od-
padů může dojít k potřebě zlepšení infra-
struktury ISNO v regionu a vybudování za-
řízení pro nakládání s odpadem. Činnosti 
spojené se shromažďováním a prvotním 
zpracováním odpadů lze realizovat ve vy-
hrazeném prostoru v obci, tzv. sběrném 
dvoře, který může na jednom místě inte-
grovat řadu funkcí od umístění kontejnerů 
a sběru objemného odpadu přes prostor 
pro dočasné skladování vybraných druhů 
odpadů, základnu pro pytlový sběr až po 
funkci mezideponie obalových odpadů, 
vybraného parkoviště pro opuštěná vozi-
dla nebo shromaždiště autovraků.
Prvkem vyšší úrovně v ISNO jsou pak tzv. 
regionální odpadová centra (ROC). Jedná 
se o logické seskupení technologií pro na-

kládání s odpady na regionální úrovni, pře-
devším s KO, dále pak BRO a stavebními 
odpady. ROC pak tvoří v regionu základní 
„pilíř“ ISNO. ROC mohou výhodně vznikat 
u skládek KO nebo u větších sběrných dvo-
rů. Vznik ROC navíc podpořily krajské POH 
a výhodná je především možnost dotační 
podpory ROC ze Strukturálních fondů EU 
a OPŽP.

3.11.2 Návrh opatření
V případě, že nastane potřeba zřízení sběr-
ného dvora, je třeba provést několik roz-
hodnutí vycházejících z analýzy stavu OH 
v obci/regionu (při vhodném stupni integ-
race a vzájemné dohodě je možné využití 
sběrného dvora v jedné obci více obcemi 
současně). Přístup ke zřízení a provozování 
sběrného dvora lze rozdělit podle několika 
kritérií, která jsou popsaná v následujících 
podkapitolách. Pro názornost jsou v dalším 
textu využity některé konkrétní částky, ze-
jména ceny za materiál, odstranění odpadu 
aj., které přibližně odpovídají cenové úrovni 
v roce 2009 v ČR. Výše částek však může 
být regionálně a časově výrazně závislá, 
proto je třeba tyto výpočty vnímat pouze 
jako orientační ukazatele a při rozhodnutí 
o vybudování sběrného dvora využít aktu-
ální hodnoty zjištěné od příslušných sub-
jektů (prodejci materiálu, firmy nakládající 
v regionu s odpadem).
Konečná podoba sběrného dvora tak závi-
sí na množství odpadů produkovaných na 
území regionu, na dostupnosti některých 
služeb pro občany a zejména na finanč-
ních možnostech obcí jako zřizovatelů, 
přičemž je možno výhodně využít některé 
z dotačních programů uvedených v kapi-
tole 4. Při vhodně nastavených podmín-

kách může být celková finanční bilance 
provozovaného sběrného dvora kladná, 
ve velké míře však závisí na pohyblivých 
složkách příjmů.

3.11.2.1 Investiční náklady
Z hlediska investičního existují dva základní 
přístupy: jednoduchý sběrný dvůr s mini-
málními investičními náklady nebo složitější 
– komplexně vybavený. U jednoduchého 
sběrného dvora se většinou jedná o zpev-
něnou, vodohospodářsky zabezpečenou 
a oplocenou plochu, přičemž kontejnery 
jsou umístěny volně na této ploše, zázemí 
obsluhy je zajištěno mobilní buňkou. 
Komplexněji vybavený sběrný dvůr má 
už většinou některé stavby, jako sklad, ga-
ráž pro manipulační techniku, přístřešek, 
mnohdy i překládací rampu (ta občanům 
zvyšuje komfort překládky). Zázemí obslu-
hy už je většinou řešeno zděným objek-
tem. Investiční náklady na takto vybavený 
sběrný dvůr s celkovou plochou 1 900 m2 
se pohybují od 12 mil. Kč (bez DPH).
K tomu je nutné připočíst náklady na po-
řízení technologického vybavení sběrného 
dvora. Jedná se především o kontejnery 
a manipulační techniku. Náklady na kva-
litně vybavený sběrný dvůr (kontejnery, 
UNC, vysokozdvižný vozík, štěpkovač) se 
pohybují od 2 mil. Kč (bez DPH).
Pro vybavení sběrného dvora se doporu-
čují min. 2 velkoobjemové kontejnery na 
objemné odpady, 1 na pneumatiky, 1 na 
stavební odpady, 1 na BRKO a 1 na kovy. 
Dále běžné kon tej nery na oddělený sběr 
papíru, plastů a skla. 
Pokud není sklad nebezpečných odpadů 
řešen v rámci stavební části, je nutné mít 
mobilní sklad nebezpečných odpadů. Po-
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dobně je nutné řešit skladování vyřazených 
elektrických a elektronických zařízení.
Dále k doporučenému vybavení patří 
sběrné nádoby a sběrné prostředky na vý-
robky podléhající zpětnému odběru: oleje, 
baterie a akumulátory a zářivky.
V následujícím přehledu je s orientačními 
cenami bez DPH uvedeno nejpoužívanější 
vybavení na sběrných dvorech. Tyto náklady 
jsou uznatelné i pro OPŽP. Pozn.: Pokud sou-
částí projektu sběrného dvora je kompostár-
na, uznatelným nákladem je např. i traktor 
a další technika pro kompostování.

•  čelní kolový, smykem řízený nakladač 
(UNC)  1 000 000 Kč

• vysokozdvižný vozík 500 000 Kč
• štěpkovač 100 000 Kč
•  mobilní sklad nebezpečných odpadů 

(pokud součástí sběrného dvora není 
stacionární sklad) 150 000 Kč

•  sklad – přístřešek pro elektroodpady 
25 m3 (možnost získat zdarma od 
kolektivního systému) 50 000 Kč

•  velkoobjemový kontejner  
20 m3 45 000 Kč

•  velkoobjemový kontejner  
10 m3 35 000 Kč

3.11.2.2 Provoz
Z hlediska provozního jsou možné dva 
přístupy:
1)  Sběrný dvůr pronajmout oprávněné fir-

mě, která odborně zajistí provoz, obec 
nemá s provozem žádné starosti. Ná-
klady za provozování sběrného dvora 
mohou být částečně kompenzovány 
nájemným. 

2)  Provozovat dvůr ve vlastní režii (resp. vlastní 
firmou – technickými službami), kde obec 

nese veškeré provozní náklady. O tyto ná-
klady se však může podělit s okolními ob-
cemi za předpokladu, že dojde k dohodě 
s vedením těchto obcí o tom, že i jejich 
občané budou moci sběrný dvůr využí-
vat. Dále musí obec jako provozovatel řešit 
veškeré legislativní a evidenční povinnosti 
apod. Správným přístupem lze náklady 
efektivně snižovat. V dalších bodech jsou 
uvedeny příklady jak toho dosáhnout.

3.11.2.3 Příjmy
Při provozu sběrného dvora lze reálně uva-
žovat následující příjmy:

•  Prodej druhotné suroviny (kovy).
•  Prodej výrobku (palivové dříví, štěpka).
•  Úhrady od EKO-KOMu.
•  Úhrady od kolektivních systémů za vy-

řazené elektrické a elektronické zařízení 
(ASEKOL, ELEKTROWIN, EKOLAMP).

•  Úspory nákladů na odvoz kumulovaných 
množství (případně objemově uprave-
ných) odpadů na vzdálenější zpracova-
telská zařízení. Při praktické optimalizaci 
provozu (snížení nákladů, zvýšení příjmů) 
je vhodné postupovat následujícím způ-
sobem: v první řadě je potřeba maximál-
ní množství odpadů odklonit do režimu 
tzv. zpětného odběru. Tím se zajistí, že 
se za odvoz a využití/odstranění těchto 
komodit nebude platit.

Dalším krokem ve snižování nákladů je se-
hnat odběratele, který za některé odpady 
bude ochoten platit. Reálně se to daří např. 
u kovů a olověných akumulátorů. Zde je 
nutné sledovat trh a hledat možnosti dal-
šího uplatnění odpadů ze sběrného dvora 
na trhu. S výše uvedeným souvisí snaha 

odklonit některé komodity z režimu Zá-
kona. Může se jednat např. o čisté dřevo, 
které je možné využít jako palivové nebo 
vyrobit např. štěpku apod. 

3.11.2.4 Výkupní ceny
•  kovy  

- těžké Fe: 2,6 Kč/kg 
- lehké Fe: 1,6 Kč/kg

•  plechy: 0,8 Kč/kg 
•  Pb akumulátory: 7,0 Kč/kg

Další tradiční odpady uplatnitelné na trhu 
druhotných surovin (papír, plasty, sklo), 
jsou z hlediska příjmů nevýznamné (vzhle-
dem ke kolísání výkupních cen). Rozhodu-
jící je tak příjem od EKO-KOMu (viz kapitola 
3.3). U obce s 3 000 obyvateli provozující 
sběrný dvůr a se započtením všech bonu-
sů lze odhadovat příjem od EKO-KOMu ve 
výši 35 000 Kč/čtvrtletí.

3.11.2.5 Náklady
Z hlediska variabilních nákladů je nejdůleži-
tější položkou cena za odvoz a odstranění/
využití odpadů. Jsou to především objem-
né odpady, většina nebezpečných odpa-
dů, dále např. stavební odpady, biologicky 
rozložitelné odpady apod. Výběr firmy do-
poručujeme řešit výběrovým – poptávko-
vým řízením, kdy si obce nechají předložit 
několik cenových nabídek. Při těchto vý-
běrových řízeních je nutné přesně specifi-
kovat způsob cenové nabídky, nejlépe for-
mou tabulek s uvedením jednotek apod. 
(aby nabídky firem byly srovnatelné). 
V podmínkách sběrného dvora jsou to dvě 
základní složky ceny, a to jednotková cena 
za odstranění/využití (Kč/t) a cena za vý-
voz kontejneru (Kč/odvoz). 
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Ceny se v závislosti na regionu mohou po-
hybovat v tomto rozmezí (ceny jsou včet-
ně DPH a zákonných poplatků a poplatků 
na rekultivaci):

•  nebezpečné odpady  
10 Kč/kg až 40 Kč/kg (dle druhu NO)

• oleje 
1 Kč/kg až 4 Kč/kg

•  papír a lepenka  
700 Kč/t až 1 200 Kč/t

•  pneumatiky 
1 700 Kč/t až 2 000 Kč/t

•  stavební odpady  
250 Kč/t až 300 Kč/t

•  BRO (tráva, listí) 
 500 Kč/t až 1 000 Kč/t

•  objemný odpad  
1 200 Kč/t až 1 500 Kč/t

•  odvoz kontejneru  
600 Kč/vývoz až 1 800 Kč/vývoz  
(10 m3 až 20 m3 kontejner)

Co se týče dalších variabilních nákladů, 
musí se počítat s náklady na energie (el., 
plyn, teplo – v závislosti na způsobu vytá-
pění) a na vodu. Dalším významným varia-
bilním nákladem jsou pohonné hmoty do 
manipulační techniky.
Z hlediska fixních nákladů budou důležité 
následující položky:

•  mzdové náklady (hrubá mzda plný úva-
zek 17 000 Kč/měsíc)

•  náklady na údržbu a opravy (odhad 
20 000 Kč/rok),

•  pojištění majetku (odhad 5 000 Kč/rok 
– pojištění budovy),

•  ostatní provozní náklady (oděvy, ochran-
né pomůcky, hygienické potřeby, rozbory, 

analýzy, apod. (odhad 20 000 Kč/rok),
•  režijní náklady (odhad 10 000 Kč/rok).

3.11.2.6 Regionální odpadové 
centrum
Vyšší stupeň integrace odpadového hos-
podářství v regionu vede přirozeně ke 
zlepšení podmínek pro využití náročněj-
ších a pokročilejších technologií pro na-
kládání s odpadem. Centralizace někte-
rých toků odpadů a logistické zefektivnění 
svozu otevírá prostor pro budování regio-
nálních odpadových center (ROC), která 
poskytují nové možnosti úpravy a využití 
odpadů. Provozovatelem ROC se tak v dr-
tivé většině případů stává subjekt, který 
zajišťuje nakládání s odpadem, případně 
jeho svoz a vybudováním ROC rozšiřuje 
paletu možností nakládání s odpadem.
ROC poskytují mimo pokročilé techno-
logie další prostor pro skladování někte-
rých druhů odpadů a překlenutí výkyvů 
na straně poptávky u odběratelů, ale 
také pro shromažďování dostatečných 
množství některých specifických druhů 
odpadů před dalším transportem do pří-
slušného zařízení. Charakterem svých 
činností se tak do určité míry podobají 
„velkým sběrným dvorům“ pro celou ob-
last ISNO a nezřídka mohou funkce sběr-
ných dvorů přímo přejímat. Obvykle tedy 
ROC vznikají na místech, kde již aktuálně 
dochází k soustředění některých prvků 
ISNO (skládky, kompostárny apod.), což 
nevyžaduje významné zásahy do součas-
ného systému.
Úkolem ROC je, v souladu se zásadou 
„využívat odpadů v místě vzniku“, v maxi-
mální možné míře využít, případně upravit 
největší objemy KO vznikajících v regionu. 

Ty odpady (např. stavební a demoliční od-
pady, objemný odpad), které nelze využít 
v regionu nebo takové, pro něž by instalace 
technologie na jejich zpracování byla vzhle-
dem k jejich malému množství nerentabilní, 
jsou dočasně skladovány na „mezideponii“ 
v ROC. Po dostatečném shromáždění vět-
šího množství těchto odpadů jsou předává-
ny k využití nebo odstranění v rámci kraje 
nebo i celé ČR. Součástí ROC může být 
dotřiďovací linka i skládka odpadů.
ROC by mělo mít dostatečnou spádovou 
oblast (svoz odděleně sbíraných odpadů, 
přiměřená síť sběrných dvorů), aby byla 
zajištěna rentabilita jeho provozu. Nej-
častěji je spádovou oblastí ROC region 
bývalých okresů případně ORP, přibliž-
ně v souladu s regionem, jako územím 
definovaným pro vznik a provoz ISNO, 
mnohde se navíc spádová oblast pře-
krývá s oblastí dominantní svozové firmy 
apod. Je vhodné, aby ROC bylo umístěno 
co nejvíce v tzv. „těžišti spádové oblasti“ 
s dobrou dopravní infrastrukturou a napo-
jením na spádovou oblast.

3.11.2.7 Základní technologie 
ROC
Základní technologie, které by mělo ROC 
obsahovat:

•  třídící linka na separovaný odpad (papír/
plast),

•  technologie na zpracování BRO – nut-
nost hygienizace,

•  recyklační deponie stavebních a demo-
ličních odpadů,

•  technologie pro využití či odstranění 
SKO (většinou skládka s využitím sklád-
kového plynu).
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Jako vhodné technologie reálně dostupné 
pro zpracování BRO jsou nejčastěji v ROC 
budovány:

•  anaerobní technologie (např. BPS),
•  aerobní technologie (kompostárny).

Součástí ROC dále bývají například pře-
kladiště odpadů, skladovací kapacity (pro 
ostatní i nebezpečné odpady), sběrný 
dvůr odpadů apod. Do budoucna se 
předpokládá, že v rámci ROC mohou být 
v některých regionech instalovány techno-
logie MBÚ pro zpracování SKO,  v případě 
větších regionů s nejkomplexněji pojatými 
ISNO pak také vznik moderních spaloven 
komunálního odpadu.

3.11.3 Příklad – mezideponie 
stavebních odpadů na sběrném 
dvoře
V prvním kroku se ověří, zda v regionu již 
nepůsobí firma, která by provozovala de-
ponii stavebních odpadů. V opačném pří-
padě mají municipality dvě možnosti: buď 
řešit stavební odpady na svých sběrných 
dvorech (pokud je mají) nebo prostřednic-
tvím vybudování vlastní deponie staveb-
ních odpadů.
Pokud je umožněno ukládání stavebních 
odpadů na sběrný dvůr, doporučuje se 
ukládání vhodným způsobem omezit. A to 
buď zpoplatněním nebo omezením množ-
ství. Poplatek za uložení stavebních odpadů 
se pohybuje v rozmezí 150 Kč/t až 300 
Kč/t. Omezení množství se uvádí v pro-
vozním řádu sběrného dvora, např. max. 1 
přívěsný vozík za auto na osobu (dům, byt) 
a den (týden). Stavební odpady shromaž-
ďované na sběrném dvoře doporučujeme 

evidovat pod kat. číslem 17 01 07 Směsi 
nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 
a keramických výrobků. Toto katalogové 
číslo mají totiž v provozním řádu zpraco-
vatelé povolené. Stavební odpady se na 
sběrném dvoře shromažďují v kontejne-
rech o objemu do 10 m3. 
Po naplnění kontejneru jsou předávány 
oprávněným firmám na recyklaci nebo 
např. jako technologická vrstva na sklád-
ku. Cena za odvoz kontejneru se pohybu-
je v rozmezí 700 Kč až 1 500 Kč (podle 
vzdálenosti koncového zařízení), k tomu je 
potřeba přičíst cenu za využití 250 Kč/t až 
300 Kč/t. 
Je nutné, aby obsluha sběrného dvora 
dbala na čistotu shromažďovaných od-
padů, zejména aby se v suti neobjevovaly 
nebezpečné odpady. 
Investiční náklady na deponii jsou odvislé 
na velikosti plochy. Nejjednodušším způso-
bem lze deponii řešit jako panelovou plo-
chu odvodněnou do jímky. Voda z jímky 
slouží pro zkrápění odpadů nebo hotového 
recyklátu na snížení prašnosti. Plocha musí 
být oplocená a je vhodné, aby zde bylo 
zázemí pro obsluhu, které lze řešit mobil-
ní buňkou. Takto lze investiční a i provozní 
náklady snížit na minimum. Na vybudová-
ní deponie lze využít dotaci z Operačního 
programu Životního prostředí. Je potřeba 
si uvědomit, že dotace bude nižší (40 %), 
protože tento typ projektu spadá do tzv. 
veřejné podpory – generuje příjem. 
Při návrhu velikosti deponie je nutné po-
čítat s prostorem na vyrobený recyklát. 
Je nutné mít prostor na min. 4 druhy re-
cyklátu: betonový (frakce 8 mm až 16 mm, 
16 mm až 32 mm) a cihelný (rovněž frak-
ce 8 mm až 16 mm, 16 mm až 32 mm). 

Dále je nutné počítat s místem pro mobilní 
recyklační linku a manipulaci kolem ní. Při 
hledání vhodné lokality je rovněž nutné 
brát ohled na vzdálenost bytové zástavby 
(z hlediska prašnosti, hluku apod.) a do-
pravní obslužnost. 
Nastavení ceny za ukládání stavebních od-
padů na deponii by mělo korespondovat 
s náklady na zpracování mobilní recyklační 
linkou. Cena za zpracování malou recyk-
lační linkou se pohybuje okolo 220 Kč/t 
(včetně DPH). Cena za uložení by se tak 
měla pohybovat v takové výši, aby pokryla 
náklady na zpracování. Tyto ceny se samo-
zřejmě mohou regionálně odlišovat. 
Pokud jsou ceny za uložení a zpracování 
mobilní linkou v rovnováze, je případný pří-
jem za prodej recyklátu již čistým ziskem. 
Objednání malé mobilní recyklační linky se 
vyplatí při nashromáždění min. 3 000 t od-
padů. Aby byl recyklát vůbec prodejný, je 
při shromažďování nutné odpady třídit na 
betony a ostatní sutě. Největší zájem je to-
tiž o betonový recyklát, který se dá prodat 
za 80 Kč/t až 150 Kč/t, cena za cihelný 
recyklát se pohybuje v rozsahu 30 Kč/t až  
80 Kč/t.
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Financování ISNO

4

V této kapitole jsou uvedeny nejvýznam-
nější možnosti fi nancování vybudování 
infrastruktury ISNO. Jedná se především 
o fi nancování investičních nákladů na jeho 
infrastrukturu. Podmínkou využívání těchto 
zdrojů je jejich efektivní využití a přínos opat-
ření ke zlepšení kvality životního prostředí.

4.1 Fondy EU

4.1.1 Operační program Životní 
prostředí

Výše podpory: až 90 % z celkových způ-
sobilých výdajů
Zákonná úprava: Směrnice MŽP 4/2010 
o předkládání žádostí a poskytování pod-
pory
Důležité dokumenty: Implementační doku-
ment OPŽP, Závazné pokyny pro žadatele, 
Text jednotlivých výzev
Charakteristika: Operační program Životní 
prostředí1 (OPŽP) nabízí v letech 2007 až 
2013 z evropských fondů (Fond soudrž-
nosti a Evropský fond pro regionální rozvoj) 
přes 5 miliard EUR. Cílem OPŽP je ochra-
na a zlepšování kvality životního prostředí 
jako základního principu trvale udržitelné-
ho rozvoje.
Z hlediska fi nancování ISNO je v rámci 
tohoto programu využitelná prioritní osa 
4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a od-
straňování starých ekologických zátěží. 
Podporuje projekty, které se zaměřují na 
zkvalitnění nakládání s odpady, snížení 
produkce odpadů nevhodných pro další 
zpracování a odstraňování starých ekolo-
gických zátěží.
Dotace z Fondu soudržnosti do výše 85 % 
z celkových způsobilých veřejných výdajů 

projektu. Dotace ze Státního fondu životní-
ho prostředí ČR nebo státního rozpočtu do 
výše 5 % z celkových způsobilých veřej-
ných výdajů projektu. Minimální způsobilé 
výdaje na projekt jsou 0,5 milionu korun, 
maximální výše podpory podnikatelským 
subjektům pro oblast Zkvalitnění nakládá-
ní s odpady je 50 milionů korun. Příjemce 
pomoci musí zajistit fi nancování minimál-
ně ve výši 10 % ze základu pro výpočet 
podpory. Fond může poskytnout i půjčku 
na investiční projekt a dále i dotaci na zpra-
cování dokumentace.

Typy podporovaných projektů
•  Integrované systémy nakládání s odpady
•  Systémy odděleného sběru, skladování 

a manipulace s odpady (např. systémy 
separace a svozu, sběrné dvory, překla-
diště a sklady odpadů)

•  Zařízení na využívání odpadů, zejména 
na třídění a recyklaci (např. třídící linky, 
kompostárny a BPS)

4.1.2 Programy přeshraniční 
spolupráce
Výše podpory: až 85 % z celkových způ-
sobilých výdajů
Důležité dokumenty: Příručka pro žadatele, 
Společná pravidla způsobilosti
Charakteristika: Operační programy pře-
shraniční spolupráce2 se týkají vždy hra-
ničních regionů NUTS III sousedících s re-
giony v jiném členském státu. Pro Českou 
republiku tak existuje operační program 
(OP) pro přeshraniční spolupráci s Pol-
skem, Saskem, Bavorskem, Rakouskem 
a Slovenskem. V rámci projektu je potřeb-
né mít zahraničního partnera.
Například OP Přeshraniční spolupráce Ra-

kousko - Česká republika je určen pro kraje 
Jihočeský, Jihomoravský a Vysočina, z ra-
kouské strany jde o regiony Waldviertel, 
Weinviertel, Wiener Umland Nordteil, 
Mühlviertel a město Vídeň.
Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostup-
nosti přeshraničního regionu, ochranu 
životního prostředí, podporu rozvoje pře-
shraniční infrastruktury i služeb cestovní-
ho ruchu, podporu vzdělávání a sociální 
integrace, podporu spolupráce hospodář-
ských subjektů a transferu technologií, 
podporu přeshraniční spolupráce územ-
ních samospráv na obou stranách hrani-
ce. V případě odpadového hospodářství 
je využitelná Oblast podpory 2.2 Životní 
prostředí a prevence rizik.
V případě operačních programů přeshra-
niční spolupráce je důležitý přeshraniční 
dopad projektu, kdy přínos z realizace 
projektu musí mít prokazatelně obě strany 
hranice. Projekty musí dále zahrnovat pří-
jemce z obou zemí, kteří spolupracují nej-
méně dvěma z těchto způsobů: společná 
příprava, společné provádění, společné 
využívání pracovníků a společné fi nanco-
vání.
V rámci programu přeshraniční spoluprá-
ce je nutný zahraniční partner!

4.1.3 Operační program 
nadnárodní spolupráce
Výše podpory: až 85 % z celkových způ-
sobilých výdajů.
Důležité dokumenty: Programový doku-
ment, Prováděcí dokument.
Charakteristika: Operační program Nad-
národní spolupráce3 (OPNS) spadá mezi 
operační programy v cíli Evropská územ-
ní spolupráce a pro Českou republiku je 

1  http://www.opzp.cz/
2  http://www.rrajm.cz/op-preshranicni-spoluprace-rakousko-ceska-republika.html
3  http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-Nadnarodni-spoluprace
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v něm vyčleněno 37,46 mil., což činí přibliž-
ně 0,14 % veškerých prostředků určených 
z fondů EU pro Českou republiku. Zaměřuje 
se na spolupráci mezi veřejnými orgány 
a institucemi s charakterem veřejných or-
gánů s cílem výměny a přenosu zkušeností 
především v oblastech inovací, dopravní 
dostupnosti, životního prostředí a zvyšování 
atraktivity měst a regionů.
Účelem spolupráce je zajištění dostupnosti 
znalostí a nástrojů pro vytváření partnerství, 
aby se předešlo zbytečnému opakování 
činností a objevování již objeveného. Pod-
porováno bude vytváření partnerství a sítí 
podporujících dosahování konkrétních vý-
stupů a výsledků, které přímo vedou ke kon-
krétním budoucím iniciativám a investicím.
Z hlediska odpadového hospodářství je 
využitelná priorita: Odpovědné užívání život-
ního prostředí, kde jako jeden z možných 
typů projektů je uvedena: podpora komu-
nálních technologií v oblasti odpadového 
hospodářství.

4.2 Národní programy

Státní fond životního prostředí4 (SFŽP) ČR 
poskytuje dotace z národních zdrojů na pro-
jekty, které nelze podpořit z peněz EU v rám-
ci Operačního programu životní prostředí, 
v rámci tzv. národních programů. Podporu 
nelze poskytnout na již ukončené akce.

4.2.1 Program na podporu 
systému pro nakládání s auto-
vraky – podpora zpracování, 
využití a odstranění autovraků
Výše podpory: příspěvek 400 Kč/auto-
vrak.
Zákonná úprava: Směrnice MŽP 6/2010.

Důležité dokumenty: Příloha č. VI  Směrni-
ce, Pokyny pro žadatele.
Charakteristika: Jedná se o národní pro-
gram SFŽP určený pro provozovny na 
zpracování autovraků, které autovrak za-
darmo převezmou a ekologickým způso-
bem zpracují. Za to mohou žádat o podpo-
ru na kompletní zpracování. Příspěvek se 
na základě požadovaných dokladů vyplácí 
provozovnám čtvrtletně.
Aby mohl zpracovatel žádat o podporu, 
musí splňovat následující podmínky:

•  Musí být  zapojen do MA ISOH dle záko-
na o odpadech § 37b odst. 1 písm. h) 
zákona 185/2001 Sb. 

•  Musí splňovat technické požadavky 
na nakládání s autovraky (vyhláška  
č. 352/2008 Sb., o podrobnostech na-
kládání s autovraky).

•  Doložit, že s odpady z autovraků se na-
kládá dle zákona o odpadech, kdy ma-
teriály a jejich části budou v maximální 
míře opětovně použity, využity, popřípa-
dě odstraněny nebo za tím účelem pře-
dány jiné osobě.

•  Musí vystavit protokol o místním šetření 
v zařízení na zpracování autovraků.

4.2.2 Program na podporu 
systému pro nakládání s au-
tovraky – podpora odstranění 
„staré zátěže“
Výše podpory: příspěvek 2 100 Kč/auto-
vrak.
Zákonná úprava: Směrnice MŽP 6/2010.
Důležité dokumenty: Příloha č. VI  Směrni-
ce, Pokyny pro žadatele.
Charakteristika: Územně samosprávné cel-
ky (kraje, obce apod.), státní příspěvkové 

organizace nebo příspěvkové organizace 
územně samosprávných celků mohou žá-
dat o podporu na likvidaci tzv. „staré zátě-
že“. Tedy autovraků, u kterých se nepodaří 
zjistit posledního vlastníka vozidla s ukon-
čenou životností a není výrobce, akredito-
vaný zástupce ani právní nástupce, který 
by vybraný autovrak odebral. 
Autovrak musí být odvezen do nejbližšího 
autorizovaného zařízení (zapojeného do 
MA ISOH) na jejich zpracování. 

4.2.3 Program podpory 
environmentálního vzdělávání, 
osvěty a poradenství
Výše podpory: až 80 % z uznatelných ná-
kladů (max. 3 mil. Kč).
Zákonná úprava: Směrnice MŽP 6/2010
Důležité dokumenty: Příloha č. III  Směrni-
ce, Pokyny pro žadatele
Charakteristika: Jedná se o program nein-
vestiční podpory projektů zaměřených na 
aktuální témata z oblasti životního prostře-
dí. Cílem je podpora realizace inovativních 
tématických aktivit a dlouhodobě prio-
ritních aktivit v rámci environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty a environ-
mentálního poradenství.
Podporu je možné získat na realizaci vzdě-
lávacích a osvětových programů a aktivit, 
kampaní, vydávání odborných periodik 
a publikací zaměřených na ekologickou té-
matiku, na koordinaci významných národ-
ních a mezinárodních projektů a programů 
realizovaných v ČR.

4.3 Norské fondy

Výše podpory: až 85 % (u veřejných sub-
jektů)
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Zákonná úprava: Dohoda o pokračování 
Finančního mechanismu EHP a Finanční-
ho mechanismu Norska.
Důležité dokumenty: Příručka pro příjemce 
grantu, Postupy pro žadatele
Odkaz: www.mfcr.cz, www.eeagrants.com
Charakteristika: Jedná se o finanční mecha-
nismus EHS a Norska. Dozorské státy (97 % 
bude poskytnuto Norskem), s cílem redu-
kovat sociální a ekonomické rozdíly a posílit 
spolupráci v rámci Evropy, poskytují granty 
na projekty v prioritních oblastech, jako např. 
ochrana životního prostředí a klimatu, zdraví, 
výzkum, vzdělávání a kultura, aj.
Z hlediska odpadového hospodářství se 
jedná o následující priority:
•  Priorita 2.3 Environmentální vzdělávání 

pro všechny úrovně státní a veřejné ad-
ministrativy.

•  Priorita 2.4 Odpadové hospodářství – 
zajištění a řízení na místní úrovni.

4.4 Krajské fondy

Některé kraje podporují realizaci investič-
ních projektů v odpadovém hospodářství. 
Příkladem je např. Jihomoravský kraj.

4.4.1 Fond životního prostředí 
Jihomoravského kraje
Výše podpory: 
•  až 70 % (max. 1,4 mil. Kč) 
•  při souběhu podpor z národních dotačních 

titulů ČR a/nebo z fondů EU nebo z jiných 
finančních zdrojů s dotací Jihomoravského 
kraje, je dotace max. 50 % zdrojů žadatele, 
maximálně však 2 mil. Kč.

Důležité dokumenty: Pravidla hospodaře-
ní s prostředky Fondu životního prostředí 

JMK, Dotační program „Podpora v oblasti 
odpadového  hospodářství“
Odkaz: www.kr-jihomoravsky.cz
Charakteristika: Cílem programu je podpo-
rovat realizaci investičních záměrů v odpa-
dovém hospodářství:

•  s výsledky vedoucími ke zvýšení mate-
riálového a energetického využívání od-
padů a/nebo 

•  s výsledky vedoucími ke zvýšení podí-
lu a/nebo účinnosti systému separace 
a odděleného sběru odpadů a/nebo 
zpětného odběru některých výrobků, 
a to ve městech a obcích.

4.5 Fondy kolektivních 
systémů

4.5.1 Fond ASEKOL
Výše podpory: dle tematických zadání na 
každý rok (např. v roce 2009 v programu 
rekonstrukce max. 500 tis. Kč, minimální 
spoluúčast žadatele při řešení projektu 
byla 30 %).  
Důležité dokumenty: Statut fondu, Téma-
tická zadání na každý rok
Odkaz: www.asekol.cz
Charakteristika: Fond ASEKOL je zřízen ko-
lektivním systémem ASEKOL na podporu 
veřejně prospěšných projektů zaměřených 
na zlepšení efektivity sběru elektroodpadu. 
Posláním a účelem fondu je finanční, nebo 
materiálová podpora neziskovým a veřejně 
prospěšným projektům týkajícím se zpět-
ného odběru a recyklace elektrozařízení, 
jakož i zvýšení celkové efektivity systému 
zpětného odběru elektrozařízení. 

Žádat o příspěvek mohou obce, svazky 
obcí, kraje a také nevládní neziskové orga-
nizace či provozovatelé sběrných dvorů.
V rámci fondu byly stanoveny následující 
programy/priority:
Program Intenzita (vytvoření nebo zvýšení 
počtu sběrných míst v konkrétní lokalitě, 
popřípadě i zlepšení jejich dostupnosti).
Program Rekonstrukce (je zaměřen na 
kvalitu sběrných míst z hlediska zvýšení 
kapacity, jejich rekonstrukce nebo zlepšení 
vybavení).
Program Osvěta (je zaměřen na vzdělání 
a osvětu v oblasti problematiky zpětného 
odběru a recyklace elektrozařízení).
Program Výzkum (podpora výzkumu, vý-
voje a rozvoje technologií včetně aplikace 
do praxe v oblasti logistiky, zpětného od-
běru a recyklace elektrozařízení).

4 | Financování ISNO
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Informační systém

5

Jako nedílná součást integrovaného systé-
mu nakládání s odpady by měl fungovat 
podpůrný webový informační systém. 
Tato kapitola je obecným návodem, jak 
takový systém koncipovat a co pro něj vy-
užít. Samotná realizace a naplnění daty je 
již na tvůrci a provozovateli. Lze předpoklá-
dat, že zpracování (a pravděpodobně i pro-
vozování) informačního systému provede 
specializovaná softwarová fi rma, které 
bude úkol zadán provozovatelem integro-
vaného sytému.
Webový informační systém pro poraden-
ství a informovanost v dané oblasti bude 
mít formu poradenského webového infor-
mačního systému, odpovídajícího přísluš-
ným standardům tvorby webů, vycházejí-
cím z principů web 2.0 (na tvorbě obsahu 
se spolupodílejí i uživatelé – například psa-
ním recenzí, hodnocení, atd.). Budou zde 
uvedeny informace pro laickou i odbornou 
veřejnost, obce, oprávněné osoby, výrobní 
fi rmy (které uvádí na trh dané typy odpadů) 
a malé podnikatelské subjekty obecně.
Podrobná analýza uživatelských skupin 
a jejich práv a požadavků bude provedena 
realizátorem webu, přičemž zde jsou uve-
deny základní principy. Dále je nutno spe-
cifi kovat konkrétní zadání, podle kterého 
by mohl být systém navržen. Prvotní za-
dání (informační podpora) je příliš obecné 
a nelze podle něj zadat vývoj realizátorovi 
(programátorskému týmu). Další upřesně-
ní zadání je nutno hledat ve zdrojích dat, 
informací a znalostí, které by mohly být 
k dispozici.
Zdroje dat jsou zde prvotně mapovány 
pouze s ohledem na rámcové zadání pro 
tvorbu informačního systému. Podrobnější 
mapování zdrojů (zejména regionálních) 

bude následovat až při zadání a realizaci 
konkrétního systému. Tyto zdroje je možno 
rozdělit podle oblasti integrovaného systé-
mu, kterou se zabývají. Budou tedy zdroje 
společné všem oblastem (podnikatelské 
rejstříky, atd.), dále zdroje pro prevenci 
vzniku odpadů a pro nakládání s autovra-
ky, elektroodpady, bioodpady, stavebními 
odpady, obaly a odpady z drobného pod-
nikání.
Po dobu trvání integrovaného systému 
bude monitorována produkce a nakládání 
s odpady v regionu (například za pomoci 
indikátorů, defi novaných v Plánu odpado-
vého hospodářství ČR). Bude sledováno, 
jaký vliv budou mít realizovaná opatření 
a optimalizace v tomto regionu a bude se 
průběžně vyhodnocovat efektivnost těch-
to opatření.

5.1 Základní členění webu

Struktura webu, rozložení ovládacích prvků 
a grafi cký návrh je v kompetenci konečné-
ho realizátora, který by měl dodržet pouze 
tyto základní požadavky (prvky menu):

•  Budou prezentovány odkazy na subjekty 
nakládající s odpadem, případně na dal-
ší subjekty z cílových skupin. Zde bude 
realizována veškerá výše avizovaná inte-
grace s ostatními datovými zdroji.

•  Bude k dispozici odkaz na technolo-
gické možnosti nakládání s odpadem 
– opět s veškerou avizovanou integrací 
a zejména s vysvětlujícími texty k tech-
nologiím a jejich možnostem (znalosti).

•  Budou k dispozici odkazy na problema-
tiku jednotlivých odpadových proudů. 
(odpady i materiály s výrobky), kde bu-

dou vizualizovány řetězce LCA pro daný 
výrobek, materiál, opět s veškerými avi-
zovanými odkazy a případně doplněný-
mi znalostmi.

5.2 Přístupová práva

Z pohledu potřeb prezentace znalostí 
k projektu bude webový portál rozdělen 
do následujících vrstev:
Veřejná – na informace z této vrstvy se 
nevztahují žádná omezení z pohledu jejich 
dostupnosti a tak jsou tyto záznamy plně 
přístupné libovolnému uživateli informač-
ního portálu.
Autentizovaná – informace z této vrstvy 
budou přístupné autentizovaným uživate-
lům systému (obcím, fi rmám, atd.).
Privátní – tato část obsahuje dokumenty, 
týkající se neveřejných informací o projek-
tu, které jsou důležité pro správnou funkci 
rozhodovacího nástroje.
Administrátorská – nejvyšší vrstva, umož-
ňující správu webového rozhraní, manipu-
laci s účty a editaci webového obsahu.

5.3 Shrnutí zadání

Zadání realizátorovi (což bude pravdě-
podobně tým složený z programátorů 
a zástupce provozovatele celého integro-
vaného systému) tedy bude probíhat ná-
sledujícím způsobem:

•  Analyzujte dostupné datové zdroje – za-
čněte zdroji z kapitoly o datových zdro-
jích a hledejte další využitelné, zejména 
regionální.

•  Nalezněte potřebné statické informa-
ce (znalosti), kterými je vhodné doplnit 
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strukturu a obsah webu. Jako základ je 
možno využít definice z této metodiky. 
V těchto informacích identifikujte výrazy, 
které je možno hypertextově propojit s ji-
nými znalostmi, případně daty.

•  Analyzujte cílové skupiny v regionu (jako 
základ použijte příslušnou kapitolu meto-
diky).

•  S ohledem na cílové skupiny navrhněte 
způsob vzájemného propojení datových 
zdrojů a případně i statických informací. 
Navrhněte uživatelské rozhraní, přičemž 
jako základ využijte návrh z kapitoly 
o struktuře webu.

•  Rozhodněte o tom, které části budou 
komu přístupné a přístupová práva tak-
to realizujte.

5 | Informační systém
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Příloha 1: Dotazník pro zapojené obce

6

1. Základní údaje o obci

1.1. název obce: 1.3. starosta obce: kontakt:

1.2. počet obyvatel 1.4. dotazník vyplnil: kontakt:

2. Údaje o bydlení a vybavenosti

2.4. způsob vytápění domácností: (uveďte, prosím, odhad v procentech celkového počtu domácností)

centrální rozvod tepla plyn elektrická energie tuhá paliva

[% domácností] [% domácností] [% domácností] [% domácností]

2.5. počet přechodně obývaných objektů (rekreace) - odhad

3. Nakládání s odpadem 

3.1. produkce odpadů (prosíme o poskytnutí kopie hlášení o odpadech za roky 2005 - 2007, nebo o doplnění údajů v tabulce)

tabulka nevyplněna – dokládáme kopii hlášení o odpadech za roky 2005 – 2007: ANO NE (nehodící se škrtněte)

č. dle 
KO

roční produkce v tunách č. dle 
KO

roční produkce v tunách č. dle 
KO

roční produkce v tunách

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007

20 01 
01

20 01 
26*

20 01 
39

20 01 
02

20 01 
27*

20 01 
40

20 01 
08

20 01 
28

20 01 
41

20 01 
10

20 01 
29*

20 02 
01

20 01 
11

20 01 
30

20 02 
02

20 01 
13*

20 01 
31*

20 02 
03

20 01 
14*

20 01 
32*

20 03 
01

20 01 
15*

20 01 
33*

20 03 
02

20 01 
17*

20 01 
34

20 03 
03

20 01 
19*

20 01 
35*

20 03 
04
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20 01 
21*

20 01 
36

20 03 
06

20 01 
23*

20 01 
37*

20 03 
07

20 01 
25

20 01 
38

poznámka: * odpad kategorie „NEBEZPEČNÝ“ , 20 03 01 = Směsný komunální odpad

3. Nakládání s odpadem – pokračování

3.2. odpady a komodity shromažďované na úrovni domácností *  ANO     NE

3.3. způsob shromažďování a svozu komodit na úrovni domácností ** způsob shromažďování:

1) 1 dům = 1 sběrné místo – nádoby 120 – 1200 l 
2) pytlový sběr 
3) sběrná hnízda pro více domů – nádoby do 1200 l 
4) kontejnery na exponovaných místech (hřbitovy...)
5) svozové kampaně

komodita: směsný 
komunál-
ní odpad

papír PET směsný 
plast

nápojové 
kartony

směsné 
sklo

barevné 
sklo

čiré sklo biologic-
ky roz-
ložitelný 
odpad

zahrnuto do sběru 
odpadu / suroviny *         
způsob shromažďo-
vání ** (1 až 5)

počet stanovišť 
(odhad – ks)

počet nádob 
(odhad – ks)

celkový objem ná-
dob (odhad - m3)

interval svozu (dní)

poznámky k tématu:

6 | Dotazník pro zapojené obce
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3.4. obecní zařízení

způsob nakládání specifikace zařízení počet Provozovatel souhrnná kapacita [t/rok]

sběr a výkup sběrný dvůr 

prevence vzniku komunitní kompostování

využívání odpadu malá kompostárna

využívání odpadu kompostárna

jiné: 

jiné: 

3.5. cizí zařízení na území obce

způsob nakládání specifikace zařízení provozovatel souhrnná kapacita [t/rok]

 

 

 

 

 

3.6. partneři v odpadovém hospodářství

odpad / komodita partner – obchodní jméno odpad / komodita partner – obchodní jméno

směsný komunální odpad biologicky rozložitelný odpad

sklo plast 

papír nápojový karton 

nebezpečný odpad: jiný: 

jiný: jiný: 

3.7. ekonomika OH obce

položka 2005 2006 2007

výše poplatku za nakládání s komunálním odpadem [Kč / obyvatel]

náklad odpadového hospodářství obce [tis. Kč / rok]

6 | Dotazník pro zapojené obce
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3.8. skladba SKO

- zjišťuje nebo zjišťovala obec skladbu SKO (odpad č. 20 03 01 dle KO): ANO  
NE 

- od roku: 

- počet dosavadních stanovení skladby SKO: 

3.9. výskyt černých skládek v katastru obce

četnost výskytu: charakter odpadu černých skládek 
(např. směs, BRO, objemný odpad, stavební materiál, odstavený  autovrak ....)

- bez výskytu: 

- řídký: 

- občasný: 

- častý: 

způsob řešení likvidace černých skládek:

6. Biologicky rozložitelné odpady

6.1. stávající řešení obce pro nakládání s biologicky rozložitelným materiálem z údržby obecní zeleně *   ANO    
 NE

odhad rozlohy udržovaných ploch obecní zeleně [m2]: 

způsob nakládání
potvrzení 
způsobu*

dodavatel údržby
koncové zařízení/provo-

zovatel
množství materiálu [t]

2005 2006 2007

obec neřeší 
předáván jako odpad obcí 
předáván jako odpad dodavate-
lem údržby zeleně 
využití mimo režim zákona o od-
padech dodavatelem údržby 
využití mimo režim zákona o 
odpadech jiným subjektem 

6 | Dotazník pro zapojené obce
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6.2. stávající řešení obce pro nakládání s biologicky rozložitelným odpadem z údržby obecní zeleně *  ANO     NE

odhad rozlohy zahrad zapojených domácností [m2]: 

způsob nakládání
potvrzení 
způsobu

rozsah oblasti svozu
koncové zařízení

produkce BRO  
ze svozu [t]

počet domác-
ností [ks]

podíl domácností 
obce [%]

2005 2006 2007

obec neřeší 
pouze rodinné domy 
rodinné i bytové domy 

7. živnostenský odpad

7.3. živnosti zařazené do obecního systému svozu SKO

počet živností zařazených do obecního systému svozu SKO: produkce SKO ze zařazených živností [t/rok]

2005 2006 2007

 

7.4. živnosti zařazené do obecního systému odděleného sběru jiných komodit

počet živností zařazených do obecního systému separovaného sběru:

7.5. živnosti využívající sběrný dvůr

možnost využití SD živnostmi: celkový objem odpadu z živností na SD 
[t/rok]

bezplatně:


bezplatně s omezením:


vždy za úplatu:


2005 2006 2007

 

7.6. gastroprovozovny

odhad počtu stravovacích zařízení včetně restaurací na katastru obce:

7.7. prodej potravin

odhad počtu prodejen potravin na katastru obce:

7.8. podmínky pro živnostníky při odevzdání elektroodpadu na sběrná místa:

možnost odevzdání elektroodpadu z živností na sběrná místa: platba při odevzdání elektroodpadu z živností:

ANO  NE  bezplatně  bezplatně s 
omezením 

vždy za 
úplatu 

6 | Dotazník pro zapojené obce
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8. Vyřazená elektrická a elektronická zařízení

8.2. produkce vyřazených elektrických a elektronických zařízení

disponuje obec údaji o produkci vyřazených elektrických a elektronických zařízení celková  produkce [t/rok]

ANO        NE 
2005 2006 2007

 

8.3. sběrná místa

počet sběrných míst na katastru obce: pro elektroodpad:

pro vyřazená elektrická a elektronická zařízení:

8.4. podmínky pro občany při odevzdání elektroodpadu na sběrná místa:

platba při odevzdání elektroodpadu:

bezplatně


bezplatně s omezením


vždy za úplatu


8.7. stávající řešení pro nakládání s elektroodpadem v katastru obce:

obec neřeší


mobilní svoz


sběrná místa


8.8. zapojení obce v kolektivních systémech

obec nezapojena 
 
zapojena přes provozovatele svozu elektrozařízení 
 

název společnosti:

zapojena v kolektivních systémech 
 

výčet systémů:

 
 

9. Preference a názory obce

9.1. systémy svozu a nakládání se zpětným komunálním odpadem

preference úrovně třídění a odstranění zbytkového odpadu:


vysoká úroveň třídění odpadu na úrovni domácností s následným nakládání se zbytkovým odpadem:

 uložení na skládku  mechanicko-biologická úprava  spalovna


střední úroveň třídění odpadu na úrovni domácností s následným nakládání se zbytkovým odpadem:

 uložení na skládku  mechanicko-biologická úprava  spalovna
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nízká úroveň třídění odpadu na úrovni domácností s následným nakládání se zbytkovým odpadem:

 uložení na skládku  mechanicko-biologická úprava  spalovna

řešení systému svozu SKO:

 odvozový, odpad v nádobách  odvozový, odpad v pytlích
jiný:

optimální interval svozu SKO:

 

9. Preference a názory obce – pokračování

9.2. preference systémů svozu tříděného odpadu

komodita zahrnout do systému systém sběru interval svozu

ANO NE (1 dům = nádoba, pytlový, sběrná stanoviště pro více 
domácností, kontejnery, kampaně ...)

papír  
směsný plast  
PET  
nápojový karton  
sklo čiré  
sklo barevné:  
směsné sklo  
biologicky rozložitelný odpad  
jiný:  
jiný:  
9.3. preference sběru biologicky rozložitelného odpadu

plošný rozsah sběru:

 celá obec  pouze rodinné domy  pouze exponovaná místa  žádný

časový rozsah sběru:

 celý rok  během sezóny  nárazově (kampaně)  žádný
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záměr MŽP zavést pro obce povinnost zajištění plošného sběru biologicky rozložitelného odpadu:

 obec vítá bez výhrad  akceptuje převážně kladně  akceptuje jako obtíž  zavrhuje

9.4. preference nakládání s elektroodpadem a vyřazenými elektrickými a elektronickými zařízeními

optimální síť sběrných míst [ počet obyvatel / sběrné místo]

obec preferuje zapojení do kolektivních systémů:

 přes prostředníka  přímé

9.5. partneři v OH

obec preferuje:

 řešení odpadového hospodářství obce jedním partnerem  více partnerů pro OH obce

9.6. ekonomika obecního odpadového hospodářství

optimální celkový náklad na OH obce [Kč / obyvatel / rok]: hranice únosnosti pro obec [Kč / obyvatel / rok]:

10. záměry obce

10.1.  uvažovaná změna provozovatele systému sběru a svozu dle komodit

specifikace záměru:

10.2.  uvažovaná změna stávajícího systému dle komodit

specifikace záměru:
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10.3.  uvažovaná výstavba vlastního zařízení

specifikace záměru:

10.4.  uvažované čerpání dotací na prvky obecního OH 

specifikace záměru:

6 | Dotazník pro zapojené obce
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DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE O PILOTNÍM ÚZEMÍ

Následuje přehled indikátorů, které nejsou uvedeny v dotazníku pro obce.
U každého bodu je uvedena odpovědnost za zjištění potřebných údajů ze zdrojů mimo obec.

1. Základní údaje o obci
1.2. počet obyvatel ___
2. Údaje o bydlení a vybavenosti
2.1. průměrný počet obyvatel na domácnost ___
2.2. počet bytů v rodinných domech ___
2.3. počet domů v bytových domech ___

4. Autovraky
4.1.  počet vozidel, vyřazených z registru vozidel původ (občan/firma/černá skládka), obec, značka, rok výroby ___
4.2. počty nově zaregistrovaných vozidel provozovatel (občan/firma), obec, značka, rok výroby ___
4.3. počty přeregistrovaných vozidel směrem do i mimo region provozovatel (občan/firma), obec, značka, rok výrob ___
4.4. počty totálních havárií v regionu provozovatel (občan/firma), obec, značka, rok výroby ___
4.5.  počet/hmotnost přijatých autovraků původ (občan/firma/černá skládka), obec, značka, rok výroby 

podíl havarovaná/ojetá ___
4.6.  další nakládání (hmotnost/koncovka) dle kategorií:  

znovuvyužité díly / recyklace kovů / recyklace plastů / recyklace skla / pneumatiky (z toho zpětný odběr) /  
akumulátory (z toho zpětný odběr) / oleje (z toho zpětný odběr) / jiné nebezpečné odpady ___

5. Obaly
5.1.  další nakládání (hmotnost/koncovka) dle kategorií:  

recyklace kovů / recyklace plastů / recyklace skla / recyklace papíru / nápojové kartony /  
energetické využití / skládkování / jiné ___

5.2. množství obalů uvedených na trh, dle jednotlivých materiálů ___
5.3. množství prodaných zálohovaných obalů podle obcí ___
5.4. množství vrácených obalů podle obcí ___

6. BRO
6.3.  spádová zařízení pro zpracování komunálního BRO 

provozovatel 
množství zpracovaného odpadu – vývoj v časové řadě 
celková kapacita × rezervy × možnosti rozvoje 
způsob využití × výstup ze zařízení 
způsob uplatnění výstupu ze zařízení ___

7. živnostenský odpad
7.1. počet podnikatelských subjektů v oblasti drobných služeb a živností ___
7.2. druhy a množství odpadů produkovaných podnikatelskými subjekty ___
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7.3.  živnosti zařazené do obecního systému svozu SKO 
rozdělení zaměření dle OKEČ ___

7.4.  živnosti zařazené do obecního systému sběru jiných komodit 
počet ___

7.6. BRO z gastroprovozoven (20 01 08)  ___
7.7. způsob nakládání s havarovanými a prošlými potravinami, produkce ___

8. odpad z elektrických a elektronických zařázení
8.1.  prodej elektrických spotřebičů dle kategorií 1–10 

vývoj v časové řadě 2005, 2006, 2007 ___
8.5.  spádová zařízení pro zpracování elektrozařízení 

provozovatel 
množství zpracovaného odpadu – vývoj v časové řadě 
celková kapacita × rezervy × možnosti rozvoje 
hmotnost výstupů ze zařízení, podíl využití/odstranění ___

8.6. počet a umístění zpracovatelů elektrozařízení a seznam zpracovatelů zapojených v kolektivních systémech (KS). ___
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