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1. Seznam podkladů  

1.1. Interní podklady 
Fakturace bonusů EKO-KOM, a.s. za rok 2017, 2018 
Hlášení ISPOP za posledních 5 let 
Dotazník EKO-KOM, a.s. za poslední 2 roky 
Smlouvy s dodavateli služeb v OH 
Kniha faktur 2018 (souhrn) a aktuální fakturace dodavatelů (detail faktury) 
Seznam míst výsypů na separovaný odpad vč. mapy 
Mapa pozemku SM a možnosti jeho rozšíření 
Platné znění vyhlášek města včetně poplatkové povinnosti 
Popis motivačního systému pro občany a krátké vlastní zhodnocení 
Provozní údaje o obecním zařízení pro nakládání s odpady (sběrné místo) 
Výstupy z online dotazníkového šetření, realizovaného 04/2019 
Plán odpadového hospodářství města Buštěhrad  a jeho vyhodnocení 
Demografická prognóza města Buštěhrad 
Osobní jednání-workshop dne 24.4.2019 

1.2. Externí podklady 
Platná a připravovaná legislativa ČR 
Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje 2016-2025  
Hospodaření s odpady v obcích z roku 2009  
Studie EKO-KOM, 2017/2018, Faktory ovlivňující motivaci občanů třídit 
Mapový podklad České informační agentury životního prostředí 
Monitor státní pokladna - statistické údaje 
Potenciál produkce bioodpadu, Ústav procesního inženýrství, VÚT v Brně 
Metodický návod MŽP pro sběrné dvory a sběrná místa 
Analýza objemové hmotnosti BRO, Server o komunálních službách 
Informace o dotačních titulech, Operační program životního prostředí  
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2. Seznam použitých zkratek 
AOS - autorizovaná obalová společnost (tj. EKO-KOM, a.s.) 
BPS - bioplynová stanice 
BRO - biologicky rozložitelný odpad 
BRKO - biologicky rozložitelný komunální odpad, rovněž biologicky rozložitelná složka SKO 
ČSÚ - Český statistický úřad 
DT - dotační titul 
FO - fyzická osoba 
HM - Hrubá mzda pracovníků 
IČZÚJ - identifikační číslo základní územní jednotky obce 
IO - inertní odpad 
ISOH - Informační systém odpadového hospodářství 
KO - komunální odpad 
MŽP - ministerstvo životního prostředí 
NO - nebezpečný odpad 
NK - nápojový karton 
OO - ostatní odpad 
OPŽP - Operační program životního prostředí 
OH - odpadové hospodářství 
OZV - obecně závazná vyhláška 
PO - právnická osoba 
RD - rodinný dům 
SEPAR - separované složky KO 
SD - sběrný dvůr 
SH - sběrné hnízdo 
SHM - Super hrubá mzda pracovníků 
SKO - směsný komunální odpad (20 03 01) 
SM - sběrné místo 
StO - stavební odpad 
SWOT -  analýza příležitostí, hrozeb, silných a slabých stránek 
S-003 - skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů kategorie OO včetně odpadů              
s podstatným obsahem organických biologicky rozložitelných látek, odpadů, které nelze hodnotit          
na základě jejich vodného výluhu, a odpadů z azbestu za podmínek stanovených v § 7. Na tyto                
skládky nebo sektory nesmějí být ukládány odpady na bázi sádry. 
TL - třídící linka 
TSH - teoretická sběrná hnízda 
VO - objemný odpad 
POHSK - Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje 
ZP - zákonný poplatek (za skládkování)  

5 
 



ARCH consulting s.r.o. 

 
 

3. Seznam tabulek, grafů a obrázků 
Tab. č. 1 Podíl odděleně soustřeďovaných recyklovatelných komunálních odpadů z celkového 
množství KO podle § 102 odst. 3. 
Tab. č. 2. Sazba pro jednotlivé dílčí základy poplatku za ukládání odpadů na skládku (v Kč/t) 
Tab. č. 3 Smlouva o svozu odpadu – Buštěhrad 
Tab. č. 4 Smlouva o sběru a odvozu KO + dodatky a výpověď smlouvy 
Tab. č. 5 Smlouva o sběru vytříděných složek komunálního odpadu + dodatky a výpověď smlouvy 
Tab. č. 6 Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů (nahrazuje dřívější smlouvu 
ze dne: 16.12.2005) 
Tab. č. 7 Smlouva o výpůjčce 
Tab. č. 8 Smlouva o poskytování služeb 
Tab. č. 9 Dohoda o spolupráci při zajištění zpětného odběru přenosných baterií 
Tab. č. 10 Smlouva o zapojení se do projektu „ZELENÁ OBEC“ 
Tab. č. 11 Smlouva o zřízení místa zpětného odběru 
Tab. č. 12 Smlouva o umístění a provozování kontejnerů na sběr textilu 
Tab. č. 13 Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 
Tab. č. 14 Smlouva o umístění a provozování kontejnerů 
Tab. č. 15 Smlouva o výpůjčce a používání klecových kontejnerů pro skladování elektrozařízení 
Tab. č. 16 Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 
Tab. č. 17 Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 
Tab. č. 18 Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení 
prostřednictvím stacionárních kontejnerů ze dne 31.10.2013 – tato smlouva není k dispozici 
Tab. č. 19 Smlouva o ukládání odpadů na řízené skládce Buštěhradská halda 
Tab. č. 20 Smlouva o ukládce odpadů v areálu skládky Haldy Buštěhrad 
Tab. č. 21 Smlouva o převzetí a odstranění odpadu na zařízení (skládce odpadu) zhotovitele 
Tab. č. 22 Kupní smlouva 
Tab. č. 23 Dohoda o ukončení smlouvy 
Tab. č. 24 Dodatek č. 2 Ke smlouvě o sběru, přepravě a odstranění odpadu č. 242016  
Tab. č. 25 Celková produkce odpadu 
Tab. č. 26 Přehled produkce vybraných druhů KO a procentuální vyjádření meziroční změny 2013 
a 2017 vůči roku 2018 
Tab. č. 27 Přehled celkové a měrné produkce SKO v časové řadě 
Tab. č. 28 Přehled celkové a měrné produkce VO v časové řadě 
Tab. č. 29 Přehled veřejných SH, počtu a typů nádob 
Tab. č. 30 Benchmarking klíčových indikátorů pro SKO 
Tab. č. 31 Benchmarking klíčových indikátorů pro VO 
Tab. č. 32 Benchmarking klíčových indikátorů pro SEPAR 
Tab. č. 33 Benchmarking příjmů do systému OH a stanovení míry doplatku obce na OH 
Tab. č. 34 Sběrná síť na SKO a náklady spojené s výsypy a dopravou 
Tab. č. 35 Sběrná síť separovaný odpad a náklady spojené s výsypy a dopravou 
Tab. č. 36 Náklady související s pronájmem nádob 
Tab. č. 37 Náklady spojené se službou svozu individuálních nádob bioodpadu 
Tab. č. 38 Náklady spojené s odstraněním nebo využitím KO (pro tyto je nastavena dvousložková 
cena) 
Tab. č. 39 Současná síť (bez bonusové složky za zajištění míst zpětného odběru) od 03/2019 
Tab. č. 40 Srovnání nákladů spojených s realizovanými příjmy a nákladů změněných v důsledku 
poklesu produkce SKO 
Tab. č. 41 SWOT analýza, integrace získaných, sjednocených a vyhodnocených poznatků 
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Tab. č. 43 Vztah BRKO a SKO ve smyslu: A) současného systému a aktuálních podmínek; 
B) současného systému a očekávaných podmínek roku 2025; C) navrhovaných opatření 
v podmínkách roku 2025 
Tab. č. 44. Posouzení nákladů na svoz BRKO vlastní technikou nebo zajištění externím dodavatelem 
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4. Analýza současného stavu pro návrh 

optimalizačních opatření 
4.1.  Legislativní část  

4.1.1. Úvod do problematiky, vývoj legislativy EU a ČR 
Dokument strategie OH města Buštěhrad je rozdělen do 2 hlavních částí a to analytické a návrhové;               
dokument řeší danou problematiku z legislativního, ekonomického a technického pohledu. Účelem           
dílčích analytických částí tohoto dokumentu je sestavení přehledu současného stavu OH města            
Buštěhrad, kde jsou identifikovány klíčové oblasti pro následnou optimalizaci. Navrhovaná opatření           
potom reflektují jak výstupy z analytických částí OH, tak vztah k připravovaným legislativním změnám,              
zejména novele zákona o odpadech, která ve střednědobém až dlouhodobém horizontu povede           
k zákazu skládkování využitelné složky KO.  

V souvislosti s řešenou oblastí upozorňujeme na Evropskou Radou 05/2018 schválený “Balíček           
k oběhovému hospodářství” (hlavní změny obsaženy ve směrnici o odpadech, směrnice o obalech            
a směrnici o skládkách odpadů). Transpoziční lhůta pro členské státy je 24 měsíců (očekávaná            
platnost nového zákona o odpadech v polovině roku 2020, účinnost od roku 2021). Pro členské státy                
EU plynou cíle pro recyklaci KO: 55 % v roce 2025, 60 % v roce 2030, 65 % v roce 2035. Prioritou                      
je již zmíněné výrazné omezení skládkování odpadů, kdy členské státy usilují o zajištění toho, aby              
od roku 2024 (resp. 2030) nebyl přijímán na skládku žádný odpad vhodný k recyklaci nebo              
jinému využití - zejména KO , s výjimkou odpadu, u něhož skládkování vede k nejlepšímu výsledku              
z hlediska životního prostředí.  

Očekává se, že plnění recyklačních cílů na úrovni obcí (resp. na úrovni obcí míra separace odpadu,                
neboť hierarchie nakládání s odpady není na obcích přímo vymahatelná) bude ve střednědobém             
horizontu předmětem zájmu a kontrol ze strany orgánů státní správy. KO, jehož původcem je obec,               
ukládaný na skládku před rokem 2030, s výjimkou nebezpečných složek se v příslušném kalendářním              
roce, nezahrne do základu dílčího poplatku za ukládání využitelných odpadů, ale do dílčího základu              
poplatku za ukládání zbytkových odpadů, pokud obec v předminulém kalendářním roce           
vyprodukovala alespoň podíl odděleně soustřeďovaných recyklovatelných KO, uvedený v Tab. č. 1.            
Výše podílu odděleně soustřeďovaných recyklovatelných odpadů se vypočítá způsobem         
stanoveným prováděcím právním předpisem . Prováděcí právní předpis vymezí KO, které          
se započítávají do celkového množství KO, a KO, které se započítávají jako odděleně soustřeďované            
recyklovatelné KO.  

Tab. č. 1 Podíl odděleně soustřeďovaných recyklovatelných komunálních odpadů z celkového           
množství KO podle § 102 odst. 3. 

Rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Min. podíl 35% 45% 55% 60% 65% 70% 70% 70% 75% 

Návrh novely zákona o odpadech (eKLEP, v meziresortním připomínkovém řízení od 9.4.2019) 

Uvedené změny se budou výrazně podílet na zvyšování celkových nákladů OH obce a mohou tak               
nepříznivě ovlivnit rozpočet v budoucnu (uvažované sankce za nedosažení limitní hodnoty výtěžnosti            
využitelných odpadů, zvyšování ZP za skládkování ze současných 500 Kč až na 1850 Kč za tunu                
odpadu (viz  Tab. č. 2 ).  

8 
 



ARCH consulting s.r.o. 

Limitní hodnoty pro podíl odděleně soustřeďovaných recyklovatelných složkek KO jsou v kalendářním            
roce 2025 a následujících letech alespoň 60 %, v kalendářním roce 2030 a následujících letech              
alespoň 65 % a v kalendářním roce 2035 a následujících letech alespoň 70 % z celkového množství                
KO produkovaných obcí v daném kalendářním roce. Obec se v opačném případě dopustí přestupku,              
přičemž výše  sankce může sahat do výše až 500 000 Kč. 

Tab. č. 2. Sazba pro jednotlivé dílčí základy poplatku za ukládání odpadů na skládku (v Kč/t) 

Dílčí základ 
poplatku  
za odpad: 

Poplatkové období v roce 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030+ 

-využitelný 800 900 1 000 1 250 1 500 1 600 1 700 1 800 1 850 1 850 

-zbytkový 500 500 500 500 500 600 600 700 700 800 

-nebezpečný 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Návrh novely zákona o odpadech (eKLEP, v meziresortním připomínkovém řízení od 9.4.2019) 

Rovněž další změny v legislativě povedou k tomu, že společnosti, poskytující služby v OH, budou               
muset využívat inovace v ukládání odpadů, jako je např. drcení, mechanicko biologická úprava             
odpadů, intenzivní vlhčení, atd. Dle našich očekávání se i tyto rostoucí nároky na inovace promítnou               
do zvýšených nákladů provozovatelů zařízení a následně do cen konečných spotřebitelů (obcí           
a měst). Stručný přehled změn, převzatý z předkládací zprávy, je přiložen ke Kap. č. 6.  

Je důležité upozornit, že obec může plnit své povinnosti podle tohoto zákona prostřednictvím             
dobrovolného svazku obcí podle zákona o obcích.  

4.1.2. Smluvní podmínky vyplývající z existujících 
právních vztahů 

Níže sumarizujeme existující právní vztahy, ke kterým nám ze strany města byly doručeny podklady              
s tím, že uvádíme některé z podstatných náležitostí těchto smluv. Cílem této části je zejména              
kompletní zmapování právního rámce, v němž se OH města odvíjí.  

V této části tedy vycházíme z podkladů, které nám byly ze strany obce dodány. Předpokládáme tedy,                
že nám byly ze strany obce dodány veškeré smluvní dokumenty k existujícím právním vztahům. 

Město je zapojeno do systému EKO-KOM, a.s., který zabezpečuje povinnosti AOS dle zákona             
o obalech a spolupracuje s obcemi v oblasti SEPAR na základě smlouvy o zajištění zpětného odběru               
a využití odpadů z obalů. Na základě této smlouvy obec získává nárok na odměnu, která              
je kalkulována na základě pravidelných čtvrtletních hlášení o produkci, druzích a způsobech           
nakládání s využitelnými složkami KO. Město je dále zapojeno do systému zpětného odběru výrobků.              
K zabezpečení povinností zpětného odběru je aktivně využíváno služeb oprávněných osob, resp.            
kolektivních systémů. O dalším nakládání s odpady a to včetně výběru zařízení na jejich úpravu nebo                
konečné odstranění rozhoduje dodavatel-svozová společnost. 

Existující právní vztahy jsou detailně popsány v Tab. č. 3 - 24.  
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Tab. č. 3 Smlouva o svozu odpadu - Buštěhrad 

Č. smlouvy - 

Smluvní strana AVE Kladno s.r.o 

Datum uzavření 30.7.2018 

Trvání smlouvy na dobu určitou, a to do 31.7.2019 

Předmět smlouvy sběr, svoz, využití či odstranění SKO a separovaného odpadu 

Ukončení smlouvy možnost vypovědět před uplynutím doby při porušování povinností 

Sankce za ukončení smlouvy nezjištěny 

Ostatní DODATEK Č.1: trvání smlouvy prodlouženo do 31.10.2019,     
dodatek dále mění některá ustanovení týkající se SEPAR - změny         
ve frekvenci výsypů nádob na plast z frekvence 104x R na 156x R 
 
Předpokládáme, že tato smlouva je nyní stěžejním dokumentem,        
kterým je oblast OH v obci řízena. 

 
Tab. č. 4 Smlouva o sběru a odvozu KO + dodatky  

Č. smlouvy 2009/1/017 

Smluvní strana Městský podnik služeb Kladno, spol. s r.o. 

Datum uzavření 1.9.2009 

Trvání smlouvy na dobu neurčitou 

Předmět smlouvy sběr a odvoz separovaných složek odpadů 

Ukončení smlouvy smlouva není v současné době účinná, byla nahrazena novou 
smlouvou uvedenou v Tab. č. 3 

Sankce za ukončení smlouvy nezjištěny 

 
Tab. č. 5 Smlouva o sběru vytříděných složek komunálního odpadu + dodatky a výpověď 
smlouvy účinná k 30.6.2018 

Č. smlouvy 2009/2/017 

Smluvní strana Městský podnik služeb Kladno, spol. s r.o. 

Datum uzavření 1.9.2009 

Trvání smlouvy na dobu neurčitou 

Předmět smlouvy sběr a odvoz separovaných složek odpadů 

Ukončení smlouvy smlouva není v současné době účinná, byla nahrazena novou         
smlouvou uvedenou v Tab. č. 3 

Sankce za ukončení smlouvy nezjištěny 
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Ostatní Obsah smluv, uvedených v Tab. č. 4 a 5 byl kompletně nahrazen            
smlouvou uvedenou v Tab. č. 3, která ve svém předmětu obsahuje           
úpravu režimu jak pro SKO, tak i pro jeho separované složky (tedy            
souhrnně nahrazuje předmět smluv v Tab. č. 4 a 5) 
 
Určitou pochybnost do tohoto závěru vnáší objednávka ze dne         
24.7.2018 na sběr BRO, jejímž předmětem je sběr nádob o objemu          
140l a 240l. Tato objednávka se odvolává na smlouvu         
č. 2009/2/017, tedy smlouvu uvedenou v Tab. č. 5. 
 
Sběr a svoz BRO ve svém předmětu neuvádí ani jedna ze smluv            
uvedených v Tab. č. 3 – 5. Jako položka ceníku se objevuje            
až v Dodatku č. 5, ze dne 1.6.2011, ke smlouvě uvedené v Tab. č.            
3. Město plánuje rozšířit předmět smlouvy o BRO během tendru          
chystaného na podzim 2019. 

 
Tab. č. 6 Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů (nahrazuje dřívější               
smlouvu ze dne: 16.12.2005) 

Č. smlouvy - 

Smluvní strana EKO-KOM, a.s. 

Datum uzavření 30.4.2014 

Trvání smlouvy na dobu neurčitou 

Předmět smlouvy závazek obce zajišťovat zpětný odběr použitých obalových 
materiálů za účelem jejich využití nebo odstranění 

Ukončení smlouvy možnost ukončit výpovědí ke konci stanoveného období, 
a to alespoň 6 měsíců předem 

Sankce za ukončení smlouvy nezjištěny 

Ostatní Poznámka: ke smlouvě byl dne 30.4.2014 uzavřen Dodatek č. 1, 
kterým je k některým úkonům vůči EKO-KOM pověřena společnost 
Městský podnik služeb Kladno, spol. s r.o. 

 
Tab. č. 7 Smlouva o výpůjčce 

Č. smlouvy - 

Smluvní strana EKO-KOM, a.s 

Datum uzavření 7.3.2016 

Trvání smlouvy na dobu neurčitou 

Předmět smlouvy výpůjčka nádob na separovaný odpad 

Ukončení smlouvy možnost ukončit výpovědí, výpovědní lhůta 6 měsíců 

Sankce za ukončení smlouvy nezjištěny 

Ostatní Smlouvy uvedené v Tab. č. 6 a 7 považujeme za standardní           
smlouvy předkládané společností EKO-KOM, a.s. Existence těchto       
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smluv bývá standardně v rámci nově navrhovaných strategií        
nedotčena nebo dotčena minimálně (změny se nejčastěji týkají        
smlouvy o výpůjčce, kdy se mění počet nádob, které jsou obci           
zapůjčeny, a to v návaznosti na závěry a cíle strategie). 

 
Tab. č. 8 Smlouva o poskytování služeb 

Č. smlouvy 111/2018 

Smluvní strana Libor Černohlávek 

Datum uzavření 25.7.2018 

Trvání smlouvy na dobu neurčitou 

Předmět smlouvy nakládka, odstraňování a likvidace jedlých olejů a tuků 

Ukončení smlouvy možnost vypovědět bez uvedení důvodu, výpovědní lhůta 
3 měsíce 

Sankce za ukončení smlouvy nezjištěny 

 
Tab. č. 9 Dohoda o spolupráci při zajištění zpětného odběru přenosných baterií 

Č. smlouvy - 

Smluvní strana ECOBAT s.r.o. 

Datum uzavření 27.11.2008 

Trvání smlouvy na dobu neurčitou 

Předmět smlouvy provozování míst zpětného odběru použitých baterií v rámci 
kolektivního systému ECOBAT 

Ukončení smlouvy možnost výpovědi bez uvedení důvodu, výpovědní lhůta 3 měsíce 

Sankce za ukončení smlouvy - nezjištěny 

 
Tab. č. 10 Smlouva o zapojení se do projektu „ZELENÁ OBEC“ 

Č. smlouvy ZO-0750 

Smluvní strana REMA Systém, a.s. 

Datum uzavření 14.12.2016 

Trvání smlouvy na dobu neurčitou 

Předmět smlouvy zajištění bezplatného zpětného odběru elektroodpadu, použitých      
elektrozařízení či baterií (malé domácí spotřebiče, zařízení       
informačních technologií a telekomunikační zařízení, baterie      
a akumulátory) 
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Ukončení smlouvy možnost výpovědi bez uvedení důvodu, účinnost výpovědi 
ke konci měsíce následujícího po doručení výpovědi 

Sankce za ukončení smlouvy nezjištěny 

 
Tab. č. 11 Smlouva o zřízení místa zpětného odběru 

Č. smlouvy MSN/2016/1310 

Smluvní strana EKOLAMP s.r.o. 

Datum uzavření 1.8.2016 

Trvání smlouvy na dobu neurčitou 

Předmět smlouvy zřízení místa zpětného odběru použitých světelných zdrojů 

Ukončení smlouvy možnost výpovědi bez uvedení důvodu, výpovědní lhůta 3 měsíce 

Sankce za ukončení smlouvy nezjištěny 

 
Tab. č. 12 Smlouva o umístění a provozování kontejnerů na sběr textilu 

Č. smlouvy - 

Smluvní strana CORETEX CZ 

Datum uzavření 5.11.2018 

Trvání smlouvy na dobu neurčitou 

Předmět smlouvy sběr použitých oděvů, obuvi a textilu prostřednictvím kontejnerů, 
jejich využití či odstranění 

Ukončení smlouvy možnost výpovědi bez uvedení důvodu, výpovědní doba 3 měsíce 

Sankce za ukončení smlouvy nezjištěny 

 
 
Tab. č. 13 Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

Č. smlouvy 35/2015 

Smluvní strana ELEKTROWIN a.s. 

Datum uzavření 18.3.2015 

Trvání smlouvy na dobu určitou s možností její automatické prolongace vždy         
o jeden rok 

Předmět smlouvy zajištění zpětného odběru elektrozařízení skupiny 1., 2. a 6. (velké          
a malé domácí spotřebiče, nářadí a nástroje v rámci mobilních          
svozů nebezpečných nebo velkoobjemných odpadů z domácností) 
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Ukončení smlouvy oznámením o nezájmu na dalším trvání smlouvy, nutno učinit         
do 30.11. příslušného roku 

Sankce za ukončení smlouvy nezjištěny 

 
Tab. č. 14 Smlouva o umístění a provozování kontejnerů 

Č. smlouvy 30/2015 

Smluvní strana TextilEco, a.s 

Datum uzavření 9.4.2015 

Trvání smlouvy na dobu neurčitou 

Předmět smlouvy sběr oděvů, obuvi a textilu prostřednictvím kontejnerů 

Ukončení smlouvy možnost výpovědi bez uvedení důvodu, výpovědní lhůta 3 měsíce 

Sankce za ukončení smlouvy nezjištěny 

 
Tab. č. 15 Smlouva o výpůjčce a používání klecových kontejnerů pro skladování elektrozařízení 

Č. smlouvy 190/2017 

Smluvní strana ASEKOL a.s. 

Datum uzavření 21.12.2017 

Trvání smlouvy na dobu neurčitou 

Předmět smlouvy bezplatné užívání klecových kontejnerů na zpětný odběr 
elektrozařízení 

Ukončení smlouvy možnost výpovědi bez uvedení důvodu, výpovědní lhůta 3 měsíce 

Sankce za ukončení smlouvy nezjištěny 

 
 
Tab. č. 16 Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

Č. smlouvy - 

Smluvní strana ASEKOL a.s. 

Datum uzavření 27.1.2017 

Trvání smlouvy na dobu neurčitou 

Předmět smlouvy zajištění zpětného odběru elektrozařízení bez omezení na jejich 
původ z domácností 

Ukončení smlouvy možnost výpovědi bez uvedení důvodu, výpovědní lhůta 3 měsíce 

Sankce za ukončení smlouvy nezjištěny 
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Ostatní Smlouva se dále řídí obchodními podmínkami, které mají tvořit         
příloh 2 a 3 smlouvy (čl. XI/1), nicméně ke smlouvě připojeny           
nejsou a smlouva ve svém závěru jako přílohu 2 a 3 cituje jiný             
dokument (nicméně se domníváme, stejně jako u druhé smlouvy         
s firmou ASEKOL, že není nutno v této fázi podrobovat takto          
hloubkové analýze, zejména pak s ohledem na to, že případné          
změny v rámci strategie se nemusí této smlouvy dotknout) 

 
Tab. č. 17 Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

Č. smlouvy 172/2017 

Smluvní strana ASEKOL a.s. 

Datum uzavření 15.11.2017 

Trvání smlouvy na dobu určitou v trvání 2 let, s automatickou prolongací vždy           
o další dva roky pokud min 6 měsíců před ukončením smlouvy          
není druhé straně sděleno, že na dalším trvání smlouvy není          
zájem 

Předmět smlouvy zajištění zpětného odběru elektrozařízení z domácností 

Ukončení smlouvy uvedeným oznámení, že strana trvá na ukončení smlouvy 

Sankce za ukončení smlouvy nezjištěny 

Ostatní Smlouva se dále řídí obchodními podmínkami, zejména       
metodickým pokynem – tyto nejsou součástí příloh (nicméně        
se domníváme, že není nutno v této fázi podrobovat takto         
hloubkové analýze, zejména pak s ohledem na to, že případné          
změny v rámci strategie se nemusí této smlouvy dotknout) 

 
Tab. č. 18 Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím            
stacionárních kontejnerů  

Č. smlouvy  00234214/STAC_KONT/2011V3 

Smluvní strana ASEKOL s.r.o. 

Datum uzavření 31.10.2013 

Trvání smlouvy na dobu určitou v délce 5 let od nabytí účinnosti, následně režim            
automatické prolongace vždy o jeden rok  

Předmět smlouvy zpětný odběr elektrozařízení z domácností a baterií a akumulátorů  

Ukončení smlouvy oznámením o nezájmu o další prolongaci 

Sankce za ukončení smlouvy nezjištěny 

Ostatní Smlouvy, které se týkají zapojení do „kolektivních systémů“ sběru         
odpadu, lze z našeho pohledu považovat za smlouvy standardně         
uzavírané.  
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Menší nesrovnalosti jsme zaznamenali ve smlouvách 
se společností Asekol. Není nám úplně zřejmý rozdíl v předmětu 
smluv uvedených v Tab. č. 16 a 17.  
DODATEK č. 1 - doplňuje místa pro stacionární kontejnery 

 
Tab. č. 19 Smlouva o ukládání odpadů na řízené skládce Buštěhradská halda 

Č. smlouvy 01/12 

Smluvní strana REAL ECO TECHNIK, spol. s r.o. 

Datum uzavření 8.3.2012 

Trvání smlouvy na dobu určitou - do 31.12.2012 

Předmět smlouvy převzetí a uložení odpadu na skládku; závazek odebrat odpad         
se týká těchto odpadů: cihly, beton a zeminu a kamení neuvedené          
pod č. 17 05 03 

Ukončení smlouvy doba určitá uplynula – smlouva již není účinná 

Sankce za ukončení smlouvy nezjištěny 

 
Tab. č. 20 Smlouva o ukládce odpadů v areálu skládky Haldy Buštěhrad 

Č. smlouvy SML02/2013 

Smluvní strana REAL ECO TECHNIK, spol. s r.o. 

Datum uzavření 5.3.2013 

Trvání smlouvy na dobu neurčitou 

Předmět smlouvy přejímání a následné bezpečné odstraňování, popř. využívání       
všech odpadů kategorie „O“; v ceníku, který je přílohou jsou ale           
ceny uvedeny pouze pro cihly, beton a zeminu a kamení          
neuvedené pod č. 17 05 03 

Ukončení smlouvy možnost vypovědět bez uvedení důvodu, výpovědní lhůty 
3 měsíce 

Sankce za ukončení smlouvy nezjištěny 

Ostatní Smlouva uvedená v Tab. č. 19 již není účinná, byla uzavřena           
na dobu určitou. Z dodaných podkladů jsme vyrozuměli, že byla         
nahrazena smlouvou uvedenou v Tab. č. 20, přičemž této smlouvě          
rozumíme tak, že jejím předmětem je zajištění odstraňování        
stavebního odpadu prostřednictvím TS. 

 
Tab. č. 21 Smlouva o převzetí a odstranění odpadu na zařízení (skládce odpadu) zhotovitele 

Č. smlouvy 109/2018 

Smluvní strana FCC Regios, a.s. 

Datum uzavření 29.6.2018 

16 
 



ARCH consulting s.r.o. 

Trvání smlouvy na dobu neurčitou 

Předmět smlouvy převzetí a odstranění dohodnutých druhů odpadů na skládce 
odpadů v Úholičkách 

Ukončení smlouvy možnost vypovědět bez uvedení důvodu, výpovědní lhůta 
3 měsíce 

Sankce za ukončení smlouvy nezjištěny 

Ostatní Tuto smlouvu chápeme tak, že jejím prostřednictvím má obec         
zajištěno koncové zařízení na odstranění všech druhů odpadu.        
Slouží pro svoz košů a směsného odpadu ze hřbitova         
prostřednictvím TS. 

 
Tab. č. 22 Kupní smlouva 

Č. smlouvy - 

Smluvní strana AVE Kladno s.r.o. 

Datum uzavření 14.6.2018 

Trvání smlouvy - 

Předmět smlouvy odkup použitých sběrných nádob na SKO (1259 ks 110/120 l          
a 13 ks 1100 l) 

Ukončení smlouvy - 

Sankce za ukončení smlouvy nezjištěny 

Ostatní Z kontextu této smlouvy je zřejmé, že sběrné nádoby využívané          
převážně občany obce jsou ve vlastnictví obce. 

 
Tab. č. 23 Dohoda o ukončení smlouvy 

Ke smlouvě ukončuje smlouvu o provozování mobilního sběrného dvora ze dne         
1.10.2009 – tato smlouva není k dispozici 

Č. smlouvy - 

Smluvní strana AVE Kladno s.r.o. 

Datum uzavření 31.12.2015 

Trvání smlouvy - 

Předmět smlouvy - 

Ukončení smlouvy - 

Sankce za ukončení smlouvy - nezjištěny 

Ostatní K této dohodě jsme nedohledali smlouvu mateřskou, nicméně        
s ohledem na to, že předmětem této dohody je úplné ukončení          
takové smlouvy, nepovažujeme za nutné podklady doplňovat. 
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Tab. č. 24 Dodatek č. 2 Ke smlouvě o sběru, přepravě a odstranění odpadu č. 242016 – tato                  
smlouva není k dispozici 

Č. smlouvy - 

Smluvní strana AVE Kladno s.r.o. 

Datum uzavření 1.10.2017 

Trvání smlouvy v závislosti na smlouvě 

Předmět smlouvy změna přílohy č. 1 – Specifikačního a výpočtového listu – ceníku           
nájemného (týká se velkoobjemových kontejnerů) 

Ukončení smlouvy v závislosti na smlouvě 

Sankce za ukončení smlouvy nezjištěny 

Ostatní Rovněž k tomuto dodatku nebyla dohledána smlouva „mateřská“        
ani Dodatek č. 1, který by měl předcházet. Z obsahu dodatku lze            
usuzovat, že obec prostřednictvím „mateřské“ smlouvy zajišťuje       
sběr a odstranění VO prostřednictvím pravidelně přistavovaných       
kontejnerů. 

 

Celkově lze konstatovat, že v rámci doložené smluvní dokumentace nebyly shledány zásadní            
překážky, které by bránily koncepčním změnám v oblasti OH. Při případných koncepčních změnách             
je nutno mít na zřeteli zejména podmínky smlouvy uvedené v Tab. č. 3, resp. je především třeba                
reflektovat dobu, na kterou je smlouva uzavřena a případné změny plánovat s dostatečnou časovou              
rezervou. V této souvislosti je zejména nutno vyjasnit, zda byla doba trvání této smlouvy skutečně               
dodatkem prodloužena (tedy zda doložený dodatek existuje v podepsané verzi).  

Žádné zásadní překážky, které by bránily případnému ukončení ostatních stávajících smluv nebyly            
zjištěny. Navíc pokud jde o tyto další smlouvy, tak zde není nutno činit žádné zásadní změny ani                 
v případě rozsáhlejších koncepčních změn, protože tyto smlouvy mohou ve většině případů dále            
fungovat. V závislosti na navržených strategických změnách pak přichází v úvahu zejména            
zhodnocení smluv se společností EKO-KOM, a to zejména ve smyslu, zda by bylo možno využít               
některých služeb (doplnění sběrné sítě na SEPAR či obnova sběrné sítě) zdarma. 

4.1.3. Obecní vyhlášky - úprava systému nakládání 
s odpadem a poplatková povinnost občanů  

Ze strany obce byly dodány 2 vyhlášky, které upravují oblast OH. Jedná se o standardní vyhlášky,                
které se vztahují k oblasti OH - o vyhlášku, která v obci závazně zavádí systém nakládání s odpadem                  
(1) a dále o vyhlášku, která zavádí poplatkovou povinnost občanům (2).  

● (1) OZV Města Buštěhradu č. 3/2018, o stanovení systému shromažďování, sběru,           
přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO a nakládání se stavebním odpadem          
na území města Buštěhradu  
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Vyhláška v obci zavádí systém pro nakládání s KO a jeho vytříděnými složkami. U vyhlášky tohoto                
typu je důležité, aby pokryla nakládání jak s SKO tak i se všemi složkami, u kterých je obec jako                   
původce odpadu povinna zajistit separaci.  

V uvedené vyhlášce je výslovně stanoven režim pro nakládání s SKO a s těmito jeho vytříděnými                
složkami: BRO, papír, plasty, NK, sklo, kovy, NO a dále je také uvedeno, jak nakládat s VO a StO.                   
Z tohoto pohledu se tedy uvedená vyhláška jeví jako souladná s platnou právní úpravou. 

● (2) OZV města Buštěhradu č. 8/2018 O místním poplatku za provoz systému           
shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování KO 

Druhou vyhláškou, která bývá v městech a obcích standardně vydána je vyhláška, kterou se občanům               
ukládá povinnost hradit poplatek za sběr, svoz a likvidaci odpadu.  

Platná právní úprava dává obcím možnost vybrat ze 3 možností, jak lze od občanů poplatek vybírat.                
Výběr nejvhodnější varianty pro výběr poplatku vždy závisí na celkově zvolené strategii. Obec zvolila              
stanovení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání           
a odstraňování KO dle ustanovení § 10b zákona č 565/1990 Sb., o místních poplatcích. 

V citovaném zákoně je uvedeno, že poplatky zavede obec obecně závaznou vyhláškou, ve které              
upraví podrobnosti jejich vybírání, zejména stanoví konkrétní sazbu poplatku, vznik a zánik            
poplatkové povinnosti, lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti, splatnost, úlevy a případné osvobození            
od poplatků. Obec může obecně závaznou vyhláškou upravit další způsob placení a jemu             
odpovídající den platby poplatku, než je způsob placení a den platby podle daňového řádu.  

Okruh osob, které podléhají poplatkové povinnosti je vymezen v souladu se zákonem, stejně jako              
sazba poplatku. Sazbu poplatku dle zákona o místních poplatcích tvoří: a) částka až 250 Kč za osobu                 
a kalendářní rok a b) částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího             
kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu až 750 Kč za osobu a kalendářní                
rok. Obec v citované vyhlášce stanovila sazbu poplatku na 850 Kč. I v tomto směru je tedy citovaná                  
vyhláška zcela v souladu se zákonem o místních poplatcích. I v ostatních směrech se předmětná               
vyhláška jeví jako zcela souladná s platnou právní úpravou. 

4.1.4. Souhrn legislativní části 
➔ zvýšení ZP za skládkování, míra vytříděnosti odpadu a vliv na výši ZP 
➔ obecní vyhlášky města Buštěhrad zcela souladné s platnou právní úpravou 
➔ OZV, kterou obec zavedla poplatek za odpad, pozbývá platnosti nejpozději 31.12.2021 

(dále řešeno v návrhové části) 
➔ prodloužení současné smlouvy s hl. dodavatelem dodatkem služeb OH do 31.10.2019 
➔ a změny ve frekvenci výsypů nádob na plast z frekvence 2xT na 3x T 

 

4.2.  Geograficko-sociologická část 
V roce 2013 obývalo město Buštěhrad celkem 2 985 obyvatel. V roce 2017 to bylo již 3 329 obyvatel                   
a v roce 2018 3 407 obyvatel (MONITOR). Díky atraktivní poloze obce docházelo v minulých letech               
k výraznému nárůstu občanů (pozn.: +422 obyvatel, což představuje nárůst o 15 % za 5 let).               
Dle dostupných mapových podkladů tato migrace vedla k výstavbě RD s přilehlými zahradami.            
Aktuálně je v obci 874 domů (1 200 bytů).  
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I v budoucnu lze předpokládat rozrůstání obce, navýšení obyvatelstva a tím způsobenou vyšší zátěž              
pro OH. Rovněž je pravděpodobné, že hlavním cílem nových obyvatel bude výstavba RD, či koupě               
bytu v bytových komplexech. Toto může být jedním z indikátorů vyšší finanční stability a ekonomické               
nezávislosti (díky novým občanům s trvalým bydlištěm). A právě dobrá ekonomická a sociální situace              
vede k lepšímu pro-environmentálnímu smýšlení. 

Pro-environmentální přístup pak může představovat vyšší podíl vyseparované složky z SKO           
(potenciál především pro odkon BRKO ze SKO) . Dobrá finanční situace však rovněž zvyšuje             
možnosti konzumenta a tím může zvýšit celkovou produkci odpadů a to jak směsných, tak              
separovaných. Nárůst lze předpokládat rovněž u objemného odpadu a to zejména během masivních             
stavebních činností. 

4.2.1. Monitoring koncových zařízení na zpracování 
odpadů 

Dle zemědělské ekologické regionální agentury o.s. je v blízkém okolí města Buštěhrad celkem             
5 funkčních zařízení na zpracování BRO/BRKO. Z toho jsou 3 kompostárny a 2 BPS. 

V případě kompostáren je nejblíže umístěna kompostárna na adrese Dubská 1507, 272 01             
Kladno-Dubí. Vzdálenost od obce je přibližně 5 km. Provozovatel Syringa-Services; tel.: 312 645 210;              
však neudává bližší informace o zařízení (včetně ceníku, otevírací doby, kapacity atd.). 

Další lokální kompostárnou je zařízení pod správou služby Kladno, spol. s r. o., nacházející se v obci                 
Libušín (vzdálenost od obce Buštěhrad cca 13 km), v případě zájmu spolupracovat s touto              
kompostárnou je nutná osobní schůzka.  

Posledním koncovým zařízením na zpracování bioodpadu typu kompostárna se nachází 14 km            
od města Buštěhrad na adrese Úholičky 251. Provozovatelem tohoto zařízení je společnost JENA            
s.r.o. Současný ceník udává za uložení 1 tuny bioodpadu (katalogové číslo 20 02 01) 690 Kč bez                 
DPH. Pokud však k této ceně rovněž připočteme DPH a průměrné náklady na pohonné hmoty pro                
svozovou techniku, vzrostou náklady na 951 Kč vč. DPH.  

Pro zpracování biomasy anaerobní digescí jsou v blízkosti obce 2 bioplynové stanice. První z nich               
je BPS Hostouň. Toto zařízení je však technicky a technologicky vybaveno pouze na zpracování             
energetických plodin. Po telefonické komunikaci se správou BPS není plánována úprava umožňující            
přijmout biologicky rozložitelný odpad z obcí. 

Posledním zařízením na zpracování bioodpadu je BPS spadající pod Farmu Hole, adresa: Hole,             
252 64 Svrkyně; tel.: 737 289 913. Zde v současnosti dochází k inovacím homogenizační jednotky              
s plánovanou technickou kolaudací 5/2019. Po zprovoznění je BPS ochotna jednat o případném            
odběru bioodpadu z obce.  

K účelům uložení IO např. ze skupiny 17 Katalogu odpadů (tj. stavebních odpadů) slouží v blízkém                
okolí města pouze 1 zařízení, a to Dekontaminační plocha Buštěhrad a Skládka IO provozována              
společností REAL ECO TECHNIK, spol. s r.o.; Kladno - Vrapice, Kladno, 272 03. Veškerý inertní               
odpad vyprodukovaný obcí je tak uložen na toto zařízení. Jelikož mají IO vysokou objemovou              
hmotnost, a tedy i vysoké náklady na dopravu, jeví se odvoz na vzdálenější zařízení jako nevhodný.  

Pro nakládání s OO, zejména pak KO, je nejbližším zařízením typu skládka Skládka S-OO3 REGIOS               
v k.ú. Úholičky, provozována společností FCC (REGIOS a.s.) na adrese Úholičky 215, Velké Přílepy,              
252 64, vzdálená přibližně 14 km od města. 
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Nejbližší skládkou na odpad kategorie NO je Skládka odpadů Strachov II. v Kralupech nad Vltavou,               
jejímž provozovatelem je SYNTHOS Kralupy a.s. Vzdálenost od obce 16 km. Vzdálenějším zařízením             
je poté Skládka toxických odpadů Neratovice, spravována společností SPOLANA a.s. - specializace            
na odpad s toxickými vlastnostmi (H300-H333; H400-H413, a další). Vzdálenost od obce 33 km. 

V rámci Středočeského kraje je nejblíže obci Spalovna odpadů Kralupy nad Vltavou, kterou provozuje              
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Kralupy. Spalovna je určena pro bezpečné termické zpracování             
pevných, kapalných a pastovitých odpadů, zejména pak kategorie NO.  

Vzhledem k omezení skládkování KO a tím rostoucím cenám za tento typ odstraňování odpadů lze               
předpokládat nárůst počtu zařízení, které budou spoluspalovat odpady skupiny 20 (tj. KO). 

4.2.2. Vyhodnocení dotazníkového šetření 
Dotazníkového šetření, jež bylo provedeno IV. 2019 se celkem zúčastnilo 277 respondentů. Hlavní 
výstupy jsou popsány a graficky znázorněny v následujícím textu. 

 
Graf č.1 Počet členů domácností 

 
Nejčastějším počtem členů domácnosti v dotazovaných rodinnách jsou čtyři (více jak třetina).            
Přibližně čtvrtina rodin má 3 členy. 5 a více členů má jen 15% dotazovaných. Zároveň pouze 7%                 
dotazovaných rodin tvoří jediný člen.  
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Graf č. 2 Počet členů domácnosti v Buštěhradu s trvalým bydlištěm 

 
Ukazatel počtu obyvatel v domácnostech s trvalým bydlištěm je velmi podobný celkovému počtu 
obyvatel. Pokles zde je u 4 členných rodin. 
 
Graf č. 3 Vnímání problematiky OH občanů města  

 
Z šetření vyšlo, že více jak 98 % dotazovaných považuje problematiku OH za důležitou. Odpadové               
hospodářství obce považuje za nevýznamné pro občany pouze 5 dotazovaných z 277 (odpovědi             
spíše ne a rozhodně ne).  
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Graf č. 4 Pohled na třídění separovatelné složky odpadů 

 
Zároveň 96% dotazovaných rodin považuje třídění odpadů za smysluplné. Proti jsou pouze 4%, což              
odpovídá 16 respondentům.  
 
Graf č. 5 Důslednost třídění běžných separovaných druhů odpadů 

 
Z celkového počtu 277 respondentů třídí 261. Při hodnocení jejich důslednosti považují            
za nejdůslednější separaci u klasických komodit tj. papír, plast, sklo. Přibližně poloviční míra            
důslednosti je poté u nápojového kartonu. Nízká důslednost je rovněž i u bioodpadu, kde nejpečlivěji               
třídí pouze asi třetina dotazovaných. Z grafu č. 5 dosahuje nejmenší důslednosti ve třídění kov, kde                
stupeň “netřídím vůbec” dosahuje asi třetinových hodnot stupně “třídím nejpoctivěji”. Musíme zde            
ovšem závěrem připomenout, že se jedná o čistě subjektivní hodnocení občanů. 
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Graf č. 6 Důslednost třídění méně běžných druhů odpadů 

 
U elektrozařízení a baterií bylo taktéž účastníky dotazníku vedena vysoká důslednost v třídění (cca ⅔               
dotazovaných). Důslednost vytřídění textilu dosahovala asi poloviny. U léčiv byl také vytříděn            
poměrně vysoký podíl. Separace těchto produktů z SKO má významný pro-environmentální efekt.            
Je tedy třeba jej co možná nejvíce podpořit. Nejhůře ze všech sledovaných komodit z pohledu              
důslednosti separace vyšel tuk a olej. Nedostatečný odklon tuků a olejů a jejich potenciální vlévání               
do kanalizačního řadu může způsobit závažné technické poruchy.  
 
Graf č. 7 Míra separace BRO/BRKO z SKO u RD se zahradou 
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Celkem 214 respondentů uvedlo, že žije v domě se zahradou. Z toho 55 % třídí pouze odpad                 
ze zahrad. 33 % pak k tomuto odpadu přidává rovněž složku rostlinného bioodpadu z kuchyní. Pouze               
12% respondentů (27 rodin) pak bioodpad netřídí vůbec. Tato procentuální skladba může být navíc              
ovlivněna přístupem občanů k OH (šetření se účastnili ti, kteří vnímají problematiku OH jako důležitou               
a třídí odpad). 
 
Graf č. 8 Způsob nakládání s BRO/BRKO u RD se zahradou  

 
Respondenti bydlící v RD se zahradou, kteří rovněž třídí bioodpad dále odpovídali, jakými způsoby              
prováděli sběr a odvoz bioodpadu. Většina respondentů uvedla, že využívá více možností, kam             
odpad ukládat. Nelze tedy provést procentuální zastoupení využití daných způsobů nakládání           
s BRO/BRKO (celkový počet odpovědí > počet respondentů). Z dotazníku však vyplynul jako            
dominantní způsob řešení problematiky bioodpadu zahradní kompostér. Téměř shodně na 2. až 3.             
místě se umístil sezónní mobilní sběr a odvoz bioodpadu. Využití nádob na bioodpad s následným               
odvozovým systémem sběru skončil až na 4. místě. Sedm respondentů odpovědělo, že nakládají             
s bioodpadem jinak. Někteří blíže specifikovali, že bioodpad z jejich domácností slouží např. jako             
krmivo pro zvířata, nebo jej odvezou na zpracování do místních zemědělských podniků, či si objednají               
jednorázově velkoobjemový kontejner. Rovněž byl uveden jeden odvoz a následné zpracování           
bioodpadu mimo hranice obce. 
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Graf č. 9 Způsob nakládání s BRO/BRKO v bytech a RD bez zahrad 

 
V případě hodnocení nakládání s bioodpadem v bytech a rodinných domech bez zahrady byl              
statistický vzorek výrazně menší (pouze 47 respondentů). Všichni odpovídající zde uvedli pouze            
jednu odpověď. Výsledky lze tedy vnímat ve smyslu co odpověď, to jedna domácnost. U obyvatel               
obce žijících v bytech, či RD bez zahrad dominuje způsob ukládání bioodpadu do nádob na SKO,                
tedy nulová separace. Tuto odpověď zvolili ⅔ všech zodpovídaných. Zbylá třetina je téměř shodně              
rozdělena na využití komunitních, nebo interiérových kompostérů, využití nádob na bioodpad a jiný             
blíže nespecifikovaný způsob.  
 
Graf č. 10 Nakládání s bioodpadem u respondentů zajímajících se o problematiku OH 

 
Tento graf ukazuje způsob nakládání s bioodpadem u všech respondentů, kteří separují bioodpad bez              
ohledu na typ jejich obydlí. I zde některé rodiny zvolily více odpovědí. Výsledky tohoto grafu více                
méně kopírují výsledky z grafů hodnotících nakládání s BRO/BRKO u RD se zahradou. Primárně              
je bioodpad využíván v zahradních kompostérech. Druhé až třetí místo představuje odvoz bioodpadu            
na SM a sezónní velkoobjemový mobilní sběr. Tyto tři varianty pak obsahovaly cca ¾ všech               
uvedených odpovědí. Využívání nádob na bioodpad se umístilo až na 4. místě. 
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Graf č. 11 Využití motivačního programu u respondentů zajímajících se o OH 

 
Z grafu je zřejmé, že více jak polovina dotazovaných se zájmem o odpadové hospodářství              
je zapojena do motivačního programu obce. Významná část (41 %) zapojena není. Pouze 6 %              
dotazovaných neví. 
 
Odpovědi občanů “ proč nejsou zapojeni do motivačního programu ” a jejich četnost: 

finanční zvýhodnění není příliš zajímavé 12 

systém není dostatečně propracovaný, tj. není motivující 35 

netřídím odpad, nemá to pro mě smysl 1 

nevím o této možnosti a podmínkách 18 

jiné 47 

Při dotazu, proč nejsou vybraní občané zapojeni do motivačního programu “Třídím, tedy šetřím”, byly              
zjištěny následující údaje. 35 dotazovaných ze 113 považuje program za málo propracovaný            
a nedostatečně motivační. 18 dotazovaných o programu neví. 12 respondentů vnímá finanční           
zvýhodnění jako nedostatečné. V podobném vyznění byly také 4 odpovědi z kategorie jiné. Kde              
občané vnímají program jako zcela bez motivačních prvků, jelikož za polovinu poplatku jim bude              
odvezeno poloviční množství odpadů. Z pohledu přímé úměrnosti se tedy nejedná o motivaci. 13              
ze 47 odpovědí skupiny jiné vnímá svoz jednou za 14 dní za nedostatečný. Dle bližší specifikace tuto                
odpověď zvolily zejména rodiny s malými dětmi, které přesto, že třídí separovatelnou složku mají              
významnou produkci SKO a to zejména jednorázových plen. Několik dotazovaných taktéž považuje            
svoz jednou za 14 dní za nedostatečný zejména v případě opomenutí, vedoucí k neúnosnému              
prodloužení svozového intervalu na jednou měsíčně. 5 ze 47 dotazovaných rodin si je vědomo              
nedostatečné důslednosti v míře třídění separ. odpadu. Taktéž 5 respondentů uvedlo jako hlavní             
důvod nezájmu o program vznik zápachu a to zejména v letních měsících. 4 rodinám nevyhovuje               
nedostatečná ochrana nádob před dalšími občany. Přímo uvádí, že v programu byli zapojení, ale tím,               
že jim klesl objem odpadu v nádobách na SKO jej využili den před svozem další subjekty. Přidaný cizí                  
odpad pak často obsahoval zejména separovatelnou složku. Jeden dotazovaný považuje případnou           
kontrolu nádoby za narušení soukromí a intimity. 
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Graf č. 12 Spokojenost občanů s činností města v OH 

 
Dle dotazníku je se současným vedením města z pohledu OH spokojeno 83 % obyvatel.              
Nespokojených je pouze 17 %. Uvedenými důvody k nespokojenosti je nedostatečná informovanost            
občanů, nevhodně vynaložené finanční prostředky obce, ale zejména nedostatečný svoz SH, která            
jsou nepřetržitě přetížena. 
 
Občané zejména neví o možnosti získat hnědé nádoby na bioodpad. Dále, že mohou bioodpad              
ukládat na SM. Také mají nedostatečné informace, kam vyhazovat nápojový karton. Ocenili by rovněž              
celkovou osvětu na téma jak správně separovat odpad. Jako dominantní informační kanál je dle              
dotazníkového šetření zejména Buštěhradský zpravodaj a oficiální stránky města.  
  
Graf č. 13 Vnímání problematiky SH 

 
Předešlé tvrzení o přeplněnosti sběrné sítě podporují výsledky z grafu č. 13, kdy se sběrnou sítí                
je spokojeno pouze 10 % obyvatel. Zatímco více jak polovina obyvatel je spokojena s rozmístěním              
nádob, ale vnímá jako nedostatečný interval svozu.  
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4.2.3. Souhrn geograficko-sociální části 

➔ předpoklad rozrůstání města a vyšší zátěže pro OH 
➔ město bude muset hledat cesty k optimalizaci nákladů na OH 
➔ identifikace alternativních zařízení pro zpracování bioodpadu 
➔ hlavní závěry dotazníku: 

◆ 98 % respondentů považuje tématiku odpadů za důležitou; 96% 
dotazovaných třídí odpad (pozn.: obecný předpoklad, že se šetření zúčastnili 
ti občané, kteří o problematiku jeví zájem) 

◆ nejdůkladněji jsou separovány papír, sklo a plast 
◆ málo separován je bioodpad, kovy, tuky a oleje.  
◆ nejčastějším zařízením na nakládání s bioodpadem jsou domácí kompostéry, 

následuje sezónní sběr a odvoz na SM, nádoby na bioodpad jsou až na 
4. místě 

◆ ke zlepšení odklonu BRO/BRKO od SKO je největší prostor zejména u bytů 
a RD bez zahrad 

◆ individuální nádoby na bioodpad využívá pouze 36 % respondentů, nad tímto 
způsobem sběru BRO/BRKO převládá využití kompostérů, odvoz na SM 
a mobilní sběr VO kontejnerů 

◆ hlavním důvodem proč občané nevyužívají motivační program je vysoká 
produkce SKO (tedy nedostatečný interval svozu a nízká separace biologicky 
rozložitelné složky SKO), dále zápach (nádoby na SKO nemají prvky 
minimalizující zápach) a nízké finanční zvýhodnění 

◆ za hlavní nedostatek OH obce vnímají přetíženost SH na separovaný odpad 
◆ občané by ocenili větší informovanost o OH, včetně edukace na téma jak 

správně třídit odpad 
◆ za nejsilnější informační zdroj považují v tomto případě Buštěhradský 

zpravodaj 

 
 

4.3. Technicko-organizační část 
4.3.1. Celková produkce odpadů  

Tab. č. 25 Celková produkce odpadu 
2017 2018 

Odpad dle Katalogu odpadů; 
katalogové číslo 

Produkce 
[t] 

Oprávněná 
osoba 

Produkce 
[t] 

Oprávněná 
osoba 

Obaly obsahující zbytky nebezp. 
látek 15 01 10 0 - 0,23 AVE 

Kovové obaly obsahující nebezp. 
výplňovou hmotu 15 01 11 0 - 0,02 AVE 

Papír a lepenka 20 01 01 57,67 AVE 72,04 AVE 

Sklo 20 01 02 44,14 AVE 42,11 AVE 

Oděvy 20 01 10 10,61 TextilEco 0 - 

Rozpouštědla 20 01 13 0 - 0,01 AVE 

Pesticidy 20 01 19 0 - 0,02 AVE 
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Jedlý olej a tuk 20 01 25 0,06 AVE 0,05 

AVE, 
Černohlávek 

L. 

Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 
01 25 20 01 26 0,08 AVE 0,1 AVE 

Barvy, lepidla a pryskyřice 
obsahující nebezp. látky 20 01 27 1,07 AVE 1,48 AVE 

Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 
37 20 01 38 19,87 DAVA 89,02 DAVA 

Plasty 20 01 39 41,31 AVE 54,8 AVE 

Biologicky rozložitelný odpad 20 02 01 88,53 AVE, DAVA 53,66 AVE, DAVA 

Zemina a kameny 20 02 02 4 AVE 0 - 

Směsný komunální odpad 20 03 01 610,72 AVE 645,22 AVE, FCC 

Objemný odpad 20 03 07 167,19 AVE 181,14 AVE, FCC 

Odpad rostlinných pletiv 02 01 03 44,59 DAVA 0 

 vyjmuto 
z Katalogu 

odpadů 

Odpadní tiskařský toner 08 03 17 0 - 0,01 AVE 

Odpadní tiskařský toner neuvedený 
pod číslem 08 03 17 08 03 18 0,03 AVE 0 - 

Jiné motorové, převodové a mazací 
oleje 13 02 08 0,61 AVE 0,75 AVE 

Pneumatiky 16 01 03 7,03 AVE 1,22 Tasy 

Nemrznoucí anorganické 
chemikálie, které obsahují 
nebezp.látky 16 01 14 0 - 0,01 AVE 

Vyřazené anorganické chemikálie, 
které obsahují nebezp. látky 16 05 07 0 - 0,01 AVE 

Beton 17 01 01 50,26 RealEcoTec. 25,09 RealEcoTec. 

Cihly 17 01 02 71,64 RealEcoTec. 134,02 RealEcoTec. 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel či tašek neuvedené pod číslem 
17 01 06 17 01 07 17,36 

AVE, 
RealEcoTec. 15,17  RealEcoTec. 

Železo a beton 17 04 05 0,13 AVE 0,24 AVE 

Zemina a kamení neuvedené pod 
číslem 17 05 03 17 05 04 454,01 RealEcoTec. 114,07 RealEcoTec. 

Izolační materiály neuvedené pod 
čísly 17 06 01 a 17 06 03 17 06 04 0 - 0,01 AVE 

Směsné stavební a demoliční 
odpady neuvedené pod čísly 17 09 
01, 17 09 02 a 17 09 03 17 09 04 44,17 AVE 0 - 

Produkce celkem [t] 1 735,08 1 430,50 
(ISPOP, 2017/2018) 

Tab. celkové produkce vykazuje celkově klesající trend, který je však způsoben zejména poklesem             
objemu u druhu odpadu zemina a kamení. Tuto položku nepovažujeme pro účely této zprávy              

30 
 



ARCH consulting s.r.o. 

za podstatnou. Rovněž je pokles způsoben z důvodu poklesu produkce BRO. Ostatní majoritní druhy             
odpadů (SKO, VO, papír, plast) vykazují rostoucí trend. 

Nárůst počtu obyvatel o 422 za posledních 5 let způsobil i nárůst počtu domů s přilehlými zahradami.                 
Odpad ze zahrad zapříčinil v letech 2016 - 2017 významné zvýšení produkce bioodpadu (viz Tab.               
č. 26). Rozdíl mezi produkcí bioodpadu mezi lety 2017 a 2018 může být mírně ovlivněn pořízením               
domácích kompostérů z dotačního titulu (jedná se o distribuci cca 200 ks kompostérů na základě               
žádosti občanů). Prokazatelnější souvislost je zde s evidovanou produkcí dřeva, neuvedeného pod            
číslem 20 01 37 (v roce 2017 je evidovaný tok odpadu katalogového čísla 20 02 01 ve výši 39,94 t                    
s koncovým zpracovatelem DAVA). Jedná se pravděpodobně o jiné zařazení pod katalogové číslo.  

Tab. č. 26 Přehled produkce vybraných druhů KO a procentuální vyjádření meziroční změny             
2013 a 2017 vůči roku 2018 

Komodita/rok 2013 2017 2018 2013|2018 2017|2018 
Papír 68,54 57,67 72,04 5,11% 24,92% 

Sklo 38,68 44,14 42,11 8,87% -4,60% 

Plast 30,18 41,31 54,8 81,58% 32,66% 

Bio 31,97 88,53 53,66 67,84% -39,39% 

SKO* 1023,54 610,72 645,22 -36,96% 5,65% 

Celkem 1359,85 1735,08 1430,5 5,20% -17,55% 
 

S odkazem na Kap. č. 4.1.1. podotýkáme, že současná míra separace odpadu je pod hranicí 30 %,                 
což není příznivý stav pro dosažení požadovaných hodnot. Související cíl města a jeho (ne)plnění              
je popsán rovněž v POH města. V tomto směru upozorňujeme např. na odpady mimo “odpadový              
režim”, který jdou ve 100 % v režimu charitativních účelů a nepříznivě tak ovlivňují podíl SEPAR                
na celkové produkci KO. 

4.3.2. Netříděný KO 
 
Tab. č. 27 Přehled celkové a měrné produkce SKO v časové řadě 

Produkce/rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Celková produkce SKO [t] 1 023,54 1 006,02 1 004,34 643,47 610,72 645,22 

Měrná produkce [kg/ob.] 346,02 329,63 318,13 194,87 183,45 189,38 

Podíl SKO na celk. produkci KO 77,69 % 76,33 % 79,52 % 64,31 % 58,43 % 56,61 % 
 

Pokles produkce SKO mezi roky 2015 a 2016 je velmi významný a nebyl ze strany města přímo                 
objasněn (jsou evidovány pouze skutečnosti, které nedáváme do přímé souvislosti, např.: zajištění            
výkaznictví externí společností od roku 2016). Je pravděpodobné, že tento pokles mohlo částečně             
ovlivnit zavedení motivačního programu pro občany ve II. pololetí 2016. Neevidujeme však adekvátní             
nárůst SEPAR. Variantou je rovněž nepřesná evidence na straně svozové společnosti, nebo změna             
metodiky výpočtu svozovou firmou. 

Sběrná síť nádob na SKO je nyní ve vlastnictví obce na základě smlouvy o odkupu od AVE. Další                  
nádoby byly od společnosti dokoupeny nově.  
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Tab. č. 28 Přehled celkové a měrné produkce VO v časové řadě  
Produkce/rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Celková produkce VO [t] 123,28 125,08 85,60 131,00 167,19 181,14 

Měrná produkce [kg/ob.] 41,68 40,98 27,11 39,67 50,22 53,17 

Podíl VO na celk. produkci KO 9,36 % 9,49 % 6,78 % 13,09 % 16,00 % 15,89 % 

Produkce VO je v časové řadě stabilní. Příčina snížení produkce v roce 2015 nebyla jednoznačně               
identifikována, avšak s ohledem na charakter produkce VO jde pravděpodobně o běžný výkyv.  

4.3.3. BRO 
V souvislosti s nárůstem počtu obyvatel města dochází od roku 2013 ke konstantnímu nárůstu              
produkce BRO. Rapidní snížení produkce v roce 2018 (viz Tab. č. 26) ovlivnilo rozšíření využití               
domácích kompostérů, přidělených městu z dotace z OPŽP. Skutečnost je v tomto případě příkladem              
dobré praxe, neboť dle studie EKO-KOM, 2017/2018 je efektivita výtěžnosti odděleného sběru vlivem             
vybaveností domácností kompostéry spíše velmi nízká. 

Ustanovení povinnosti, vyplývající z Vyhlášky č. 321/2014 Sb., zajišťovat místa pro oddělené            
soustřeďování minimálně pro biologické odpady rostlinného původu minimálně od 01.04. do 31.10.            
kalendářního roku bylo opraveno na povinnost zajištění celoročního odděleného soustřeďování BRO,           
a to s účinností od 04/2019.  

Splnění zákonné povinnosti zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek BRO/BRKO          
je v současné době zajištěno možností sběru BRO na SM a současně individuálním nádobovým            
sběrem pro zájemce (nádoby 140 l a 240 l) s četností svozu v sezóně 01.04. - 31.10. 1x 14 dní.                    
Z pohledu účinnosti vyhlášky je takto město připraveno na povinné zajišťování celoročního          
odděleného soustřeďování BRO. V období od 01.11. do 31.03. může obec přizpůsobit nastavení            
četnosti svozu klimatickým podmínkám a množství produkovaného BRO. Nicméně současně          
podotýkáme, že při úvaze, kdy 1 nádoba na SKO náleží 1 domácnosti, připadá na 1 domácnost                
pouze 0,13 nádoby na BRO (13 % domácností využívá služby placeného individuálního sběru             
bioodpadu). 

Dle platného znění vyhlášky a reportovaného stavu dále konstatujeme, že je město připraveno            
na plnění povinnosti zajištění odděleného soustřeďování olejů a jedlých tuků (v rámci nádob            
umístěných na vybraných SH).  

Výtěžnost BRO/BRKO se obecně liší dle lokalit. Je uvažován potenciál produkce za rok: pro RD               
až 60 kg kuchyňského odpadu a až 140 kg odpadu ze zahrady na osobu; pro bytovou zástavbu                
až 60 kg kuchyňského odpadu na osobu (Ústav procesního inženýrství, VÚT v Brně).  

V případě města Buštěhrad představuje aktuální evidovaná produkce bioodpadu (20 02 01) pouze             
necelých 16 kg/os./rok. V tomto směru konstatujeme i přes implementaci domácích kompostérů            
(cca200 ks) rezervu a v ýrazný potenciál pro změnu skladby netříděného odpadu . Podotýkáme,            
že samotná prevence vzniku odpadu (domácí kompostování) není brána jako samostatný vyhovující           
systém v souladu s legislativou. Vyčíslení hodnoty množství odpadu, kterému bylo předejito, není             
technicky možné. V současné době nemá prevence vzniku odpadu žádný vliv při výpočtu             
hodnocení tzv. separačních cílů. 
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4.3.4. Separované složky KO 
Obecně je třeba respektovat zákonnou povinnost zajistit řádné třídění jednotlivých složek KO. Obec             
je povinna systém separování odpadu zajistit v dostatečné míře, minimálně v rozsahu požadovaném            
obecně závaznou vyhláškou MŽP, vydanou k provedení § 17 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb.,               
o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Konkrétně se jedná o vyhlášku č. 321/2014 Sb.               
o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek KO. 

Ustanovení § 1 citované vyhlášky stanoví jednotlivé způsoby, kterými lze oddělené soustřeďování            
složek KO zajistit. Oddělené soustřeďování složek KO může obec provádět prostřednictvím:           
a) sběrných dvorů, b) zařízení podle § 14 odst. 1 zákona a v případě BRKO také prostřednictvím                
malých zařízení podle § 33b zákona, c) velkoobjemových kontejnerů, d) sběrných nádob, e) pytlového              
způsobu sběru, nebo f) kombinací způsobů podle písmen a) až e). 

Tab. č. 29 Přehled veřejných SH, počtu a typů nádob 
Lokalita SH Plast Papír Sklo Kov Textil Elektro Olej 

Riegrova ul. 2 1 1 - - 1 - 
Kladenská ul. (u Pelíšku) 2 2 1 - - - - 
Kladenská ul. (u Pošty) 2 2 2 - - 1 - 
Kladenská ul. (u 
hasičárny) 1 1 1 - 1 - - 
Tyršova ul. (u obchodu a 
u školy) 2 1 1 1 1 - 1 

Palackého ul. (u hotelu) 2 2 1 - 1 1 - 
Pražská ul. (u bytovky) 2 2 1 - - - 1 

Bouchalka 1 1 1 - - - - 
Jasmínová ul. (u hřbitova) 2 2 2 1 1 1 - 
Chmelnice 4 3 2 1 1 1 - 

Hřebečská (u hřiště) 1 1 - - - - - 

Hřebečská (u školky) - - - 1 - - 1 

Ořešín I. 1 1 - - - - - 

Ořešín II. 2 2 1 - - - - 

Prokopova ul. (u Pelíšku) - - - 1 - - - 

Sběrné místo - - - - - - 1 

Revoluční ul. (u zámku) - - - - 1 - - 

CELKEM 24 21 14 5 6 5 4 

Četnost výsypů/rok 148  (r. 2019) 

*156 104 12 6 dle 
potřeby 

dle 
potřeby 

dle 
potřeby 

Objem nádob v litech 1 100  1 100  2 100 1 300 - - - 
*Údaje poskytnuté obcí, upravené o platný Dodatek č. 1.  
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Nádoby na SEPAR jsou převážně dle typu ve vlastnictví: EKO-KOM, a.s. (papír, plast, sklo), AVE               
(kovy), TextilEco (oděvy, textil), Kolektivní systémy (elektro) a L. Černohlávek (oleje a tuky). 

V ČR se průměrná docházková vzdálenost ke SH v roce 2017 zkrátila o 4 m na průměrných 92 m.                   
Podle průzkumů EKO-KOM, 2017 jsou lidé ochotni jít ke SH přibližně o dalších 40 m dál. Max.                 
vzdálenost by však neměla přesáhnout 150 m.  

Jednotný metodický postup pro výpočet vzdálenosti SH není stanoven. Pro účely strategie města             
Buštěhrad byl použit metodický postup výpočtem protínajících se kružnic se středy v místech SH.              
Do výpočtu byly zahrnuty také společné nejvzdálenější body sídel obce. Touto metodou bylo            
vyhodnoceno jako částečně nedostatečné rozmístění hnízd v severozápadní části města (až 220            
m docházkové vzdálenosti) a také v jižní části města (160 m) . Současný stav je na mapě (viz Obr.                  
č. 1, Kap. č. 6) vyznačen červenými body. Tyto nedostatky by měl plně odstranit nově navržený plán                 
rozmístění, jenž je v mapě zvýrazněn modrými body, s možností o doplnění SH o nové nádoby,                
a to ve vztahu k bonusové složce odměny za zajištění míst zpětného odběru. 

Z výsledků studie EKO-KOM, 2017/2018 (pozn.: vybrané výsledky pro ČR, kde vstupem byla data              
z dotazníků EKO-KOM pro vybrané charakteristiky vč. motivačních programů za roky 2013 - 2017             
a pro náklady za roky 2014 - 2017) vyplývá, že výtěžnost odděleného sběru nejvíce ovlivňuje              
hustota sběrné sítě (počet obyvatel na skutečné SH) , dále pak možnost využít SD, služba sběru               
bioodpadu a v neposlední řadě typ platby za KO (popř. motivační systém). Naopak statisticky             
nevýznamný je pytlový sběr a vybavenost domácností kompostéry. Dále dle analytické části POH SK             
2016-2025 používá pytlový sběr 13 % obcí pro doplňkový sběr plastů a papíru (příp. NK). Jedná se                 
o 1 % hm. produkce recyklovatelných odpadů. Mezi zásady pro nakládání s recyklovatelnými           
složkami KO ve směrné části POH SK, stanovené za účelem plnění cílů závazné části POH SK, patří:                 
“ Pytlový sběr je pouze doplňkovým způsobem sběru papíru, plastů, nápojových kartonů. Náhrada            
nádobového způsobu sběru je možná v případě malých obcí s většinovým podílem obyvatel žijících              
v RD”. 

Pro definici malé obce je kromě jiných důležité kritérium počtu obyvatelstva. (Často se lze setkat               
s hranicí 3 000 obyvatel). Vzhledem ke stavu obyvatel města Buštěhradu, demografické prognóze            
a investičním záměrům jsme pro zajištění infrastruktury sběrné sítě nevnímali jako optimální cílit            
na řešení, která mohou být prokazatelně efektivní na malých obcí. Efektivita vytříděnosti je rovněž             
dána potenciálem a předchozím stavem (tzn. jiná; podprůměrná úroveň separace před implementací            
opatření). Výtěžnost separovaných složek odpadu (papír, plast, sklo, nápojový karton) za Buštěhrad            
se rovná průměru krajských hodnot a hodnot za obce srovnatelné velikostní kategorie. 

Pro zvyšování participace veřejnosti na odděleném sběru využitelných složek je klíčové zejména            
vybavení systému potřebnou infrastrukturou (zvyšování hustoty sběrné sítě, optimalizace lokalizace          
nádob tak, aby se nacházely na veřejně dostupných místech s vyšší frekvencí pohybu obyvatel,              
optimalizace velikosti nádob tak, aby nedocházelo k přeplňování, přizpůsobení frekvence svozu           
velikosti nádob a potřebám domácností). Podotýkáme, že i tzv. měkké nástroje typu informačních             
a komunikačních kampaní, které jsou přesně zacíleny na konkrétní skupinu, mají vysoký potenciál            
v dalším zvyšování participace veřejnosti na odděleném sběru využitelných složek KO. 

Společně s dalšími instalovanými nádobami (na kovové obaly, drobné elektro, textil) obec naplňuje             
obecné principy cílů POHSK, s odpovědností rovněž v rovině obce (Cíl 6 POHSK: Snížení produkce               
SKO, opatření: podporovat budování odpovídající efektivní infrastruktury nutné k zajištění odděleného           
sběru, efektivní přepravy a následného využití dalších složek KO ). Zpracování odborné studie            
a strategie v OH potom v souladu s opatřením “ průběžně vyhodnocovat systém nakládání s KO              
na obecní a regionální úrovni” podporuje naplnění téhož cíle. Pozn. tato opatření rovněž přispívají             
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k plnění cíle 5 POHSK: SKO (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek            
a BRO) zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou. 

4.3.5. Technické služby města Buštěhrad 
Město Buštěhrad disponuje svými vlastními technickými službami, které jsou samostatnou          
organizační složkou. Jejich hlavní náplní je technické obhospodařování majetku města (správa           
mobiliáře), technická výpomoc příspěvkovým organizacím, úklid města včetně údržby zeleně, správa           
SM, svoz bioodpadu z veřejných prostranství města a menší stavební úpravy majetku obce. Za úplatu               
poskytují rovněž placené služby občanům města Buštěhrad, například dovoz stavebního materiálu.           
Tato úplata ročně nepřesahuje částku 100 000 Kč.  

TS disponují 11 stálými zaměstnanci a následující technikou: 
● 2x vozidlo Multicar M27  
● 1x vozidlo Multicar M31  

(tato vozidla mají následná rozšíření: zametací zařízení, natahovací hák pro kontejnery,           
sněžný pluh) 

● 1x nákladové vozidlo Nissan se zabudovanou plošinou 
● 1x nákladové vozidlo Nissan s natahovacím hákem 
● 1x vozidlo Belos se sněžným pluhem, možností připojení cisterny na zálivku, kropění silnic             

atd.  
● 2x traktorová sekačka se sběrem 
● 1x traktorová sekačka bez možnosti sběru 
● 2x ruční sekačka na trávu 
● 3x křovinořez 
● 1x osobní vozidlo Nissan Tranzit  
● 1x osobní vozidlo Hyundai  
● 1x štěpkovač 
● 11x kontejner vysoký 
● 3x kontejner nízký 
● 1x kontejner zastřešený (využívaný na sběr papíru) 
● 1x kontejner uzamykatelný uzpůsobený na sběr NO 
● 1x kontejner uzamykatelný pro zpětný odběr elektrozařízení 

Technické služby rovněž vlastní z nemovitého majetku garáž využívanou rovněž na zpětný odběr             
elektroodpadu. Technické služby rovněž provozuj SM, kdy otevírací doba je  4x týdně na 2 hodiny. 

4.3.6. Sběrné místo (SM) 
Pojem SD „sběrný dvůr“ stejně tak jako SM „sběrné místo“ není v legislativě OH vymezen. Tato                
zařízení definovat například podle společnosti EKO-KOM, která ve své publikaci Hospodaření           
s odpady v obcích z roku 2009 definuje pojem SD a SM jako místo určené obcí ke shromažďování                
a sběru vybraných složek komunálního odpadu, které je vybaveno různými druhy shromažďovacích           
prostředků. Rozdíl mezi SD a SM vymezují autoři publikace tak, že SM je odlišné jednodušším               
administrativním režimem, neboť zde lze přijímat pouze KO od občanů, tedy pouze odpady sk. 20.               
Více viz metodický návod MŽP v Kap. 6. 

SM stejně jako SD mají poskytovat 2 základní funkce, a to možnost sběru a krátkodobého skladování                
odpadů. V tomto kontextu může podle § 17 odstavce 2 zákona o odpadech obec ve své samostatné                 
působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém shromažďování a sběru. Pokud by            
obec tuto vyhlášku nevydala, musí podle stejného paragrafu a odstavce 3 určit místa, kam mohou FO                
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odkládat KO, který produkují a zajistit místa, kam mohou FO odkládat nebezpečné složky KO.              
Ministerstvo může stanovit vyhláškou podrobnosti rozsahu a způsobu zajištění odděleného          
soustřeďování složek KO. 

Podle § 18 zákona o odpadech musí provozovatel SD mimo jiné soustřeďovat sbírané odpady podle               
druhů a kategorií, zveřejňovat druhy sbíraných odpadů a podmínky jejich sběru, zabezpečit odpady             
před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a v neposlední řadě vést průběžnou            
evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou              
tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem. (z tohoto odstavce částečně vyplývá rozdělení            
SD podle vybavenosti, viz níže). 

Dále je provozovatel povinen při odběru těchto odpadů identifikovat osoby, od kterých má v úmyslu               
odpady odebrat, identifikovat odebírané odpady, vést podle odstavců 4 až 8 evidenci o těchto              
skutečnostech, a to včetně data a hodiny odebrání nebo vykoupení odpadů. 

V obecné rovině se tak SD, stejně jako SM rozumí prostor pro přechodné i trvalé umísťování nádob                 
na odpad nebo druhotné suroviny splňující technické, hygienické, estetické a bezpečnostní podmínky            
dané příslušnými právními předpisy a připomínkami dotčených orgánů v průběhu stavebního řízení.            
Rozdíl mezi SM a SD je tak pouze v rozmanitosti druhů odpadů, jež je možné na příslušné zařízení                  
umístit. U SD to jsou tradičně odpady skupin katalogu odpadů 13, 15, 16, 17 a 20. Rovněž zde                  
je možné umístit zařízení (nádoby) na výrobky, které podléhají zpětnému odběru, kterými jsou            
například: elektrická a elektronická zařízení, zářivky a výbojky, baterie, atd. 

SM je nejčastěji označován oplocený pozemek sloužící k umístění kontejnerů, techniky a dočasnému             
uložení odpadů skupiny 20 vyjma SKO (20 03 01). 

Význam, který státní správa přikládá otázkám nakládání s KO v obcích dokumentují i priority Státního               
fondu životního prostředí, kde recyklační dvory (tzv. re-use centra) jsou jedním z témat preferovaných              
dotacemi na jejich výstavbu a zprovoznění. 

SD se mohou podle účelu a velikosti dělit do několika stupňů. V současné době je ve světě                 
praktikován čtyřstupňový model: 

● V 1. stupni má SD poskytovat sběr odpadu, stejných se SH, tedy plast, papír, sklo, eventuálně                
samostatný sběr NK. Je zde možné uložit železný odpad (šrot), i odpad, jež je tvořen               
neželeznými kovy (hliníkové obaly, atd.). Dále zde má být možnost odevzdat textil a BRO.             
Toto zařízení musí být zpevněno, oploceno a musí obsahovat administrativní budovu           
(například buňku), a sociální zařízení (WC atd.). Toto zařízení postačí v mobilní formě.             
V případě možnosti odevzdávat BRO je vhodné zvážit také zajištění nepropustnosti podloží           
na deponované ploše. Pro tyto účely doporučujeme podmínky pro výstavbu malé           
kompostárny. 
Tedy zvolit místo se sklonem svahu max. do 3°, dodržovat minimální vzdálenost 50 m              
od povrchových vod (vodní tok, rybník, jezero apod.), dodržovat minimální vzdálenost 100 m            
od zdrojů pitné vody, zvolit místo mimo aktivní zónu záplavového území, zabezpečit místo             
proti vstupu nepovolaných osob (je řešeno v rámci oplocení celého areálu SD), místo opatřit              
informační tabulí o kontaktu na provozovatele a provozní době zařízení (shodné, pro celý             
areál SD). 

● Ve 2. stupni zařízení SD jsou stejné podmínky a možnosti jako u stupně 1., avšak dvůr                
je doplněn o možnost odebírání složek KO, které spadají pod nebezpečný odpad. Za tímto             
účelem musí být zřízen zastřešený prostor. Je rovněž doporučeno, aby tento prostor byl             
uzamykatelný. NO musí být v zastřešeném prostoru skladován v dalších nádobách, například            
obaly od barev v sudech atd. U všech druhů NO je nezbytné klást maximální důraz               
na minimalizaci škodlivých vlastností odpadů, a jejich vstupu do ŽP. Současný stav města            
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Buštěhrad tedy odpovídá úrovni 1-2. Kdy hlavním nedostatkem areálu je absence           
administrativní budovy se sociálním zařízením. Konstatujeme, že jelikož        
se  ve vzdálenosti do 10 km nacházejí jiné SD, nelze na podporu a inovaci SD v městě              
Buštěhrad získat dotační podporu. 

● U 3. stupně je množství a pestrost odevzdávaných odpadů totožná se stupněm druhým. Areál              
dvora je ovšem navíc doplněn o další skladovací prostory a může být vybaven mechanizací,              
jako jsou lisy, balíkovače, vysokozdvižné vozíky, drtiče, štěpkovače, atd. 

● V případě 4. stupně se jedná o zařízení s maximálním pozitivním efektem na odlehčení SKO               
od separovatelných složek, které funguje v souladu se strategií cirkulární ekonomiky a pro             
environmentální smýšlení. Tento typ je však nejnáročnější na nezbytnou užitnou plochu,           
personál a vybavení. Toto zařízení disponuje například prostorem, kde jsou k dispozici            
funkční a využitelné výrobky, volně k dispozici pro potřeby občanů (například hračky, dětská             
kola, lyže, nářadí, atd.…). Dále může být vybaven malou dílnou pro opravu drobně             
poškozených výrobků, aby bylo možné jej zařadit k dále využitelným (tzv. regenerace            
odpadu). 4. kategorie SD rovněž obsahuje veškeré prvky předchozích úrovní. Pro účely obce             
však tuto variantu pro náročnost nedoporučujeme. 

Obsah žádosti k vydání souhlasu k zahájení provozu SD dle § 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb. je uveden                  
v Kap. 6. 

4.3.7. Nastavení fakturací a kontrolních mechanismů  
Na základě doložené fakturace v 1. čtvrtletí 2019 upozorňujeme na platbu sazby DPH ve výši 15 %                 
i ze sazby zákonného poplatku za skládkování. Tento poplatek však sazbou DPH zatížen správně             
být nemá a  tento  postup je tedy ze strany dodavatele metodicky nesprávný. 
V platné smlouvě s dodavatelem (viz Tab. č. 3) je upraveno zajištění svozu odpadu prostřednictvím               
vozidel umožňujících kontrolní vážení hmotnosti odpadu z jednotlivých svozů (zařízení nemusí           
umožňovat vážení jednotlivých nádob), případně zajištění vážení svozového vozidla před zahájením           
svozu odpadů a po dokončení svozu odpadů.  

Dále jsou uplatněny tyto principy: 

● vážní lístky budou předávány společně s fakturou a evidencí odpadů; 
● v případě, že bude v rámci svozu svážen svozovým autem také odpad z jiných obcí, případně                

od podnikatelských subjektů, bude předáván přehled netto váhy svezeného odpadu bez           
odečtu odpadů od jiných subjektů a také s odečtem odpadů od jiných subjektů; 

● zajištění záznamu pohybu vozidla pomocí modulu GPS z důvodu kontroly svozového           
harmonogramu a monitoringu vozidla; jeho archivaci po dobu minimálně 30 dnů a poskytnutí             
objednateli na vyžádání;  

● zajištění kontroly pohybu vozidla a jeho záznamu v rozsahu minimálně: záznam svozové            
trasy v návaznosti na přesný čas pohybu vozidla, záznam rychlosti vozidla; záznam času             
zastávky vozidla; záznam pohybu vyklápěče nádob (tedy počtu výsypů nádob); celkový čas            
pohybu vozidla; 

● záznam pohybu vyklapěče, tedy počtu výsypů nádob, bude předkládán spolu s fakturou.            
Město si dále vyhrazuje právo přímé kontroly svozu, a to případnou účastí pracovníka             
objednatele při svozu odpadů. 

Současné nastavení ve vztahu k celorepublikovým převažujícím systémům vnímáme obecně kladně.           
S ohledem na zavedené mechanismy předkládáme srovnání a rozdíly mezi současným podvozkovým            
(korbovým) vážením a variantou nádobého vážení odpadu.  
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4.3.7.1. Podvozkové vážení 
Podvozkové vážení je systém vážícího systému, kdy jsou komponenty váhy umístěny přímo na rámu              
vozidla. Váha nepotřebuje žádnou údržbu, elektronika je odolná vůči vibracím a nárazům. Systém             
je možné vybavit softwarem pro evidenci a tisk vážních dokladů. Rovněž je možné rozšíření             
o telematický systém. 

Podvozkové vážení je vhodné použít tam, kde je požadováno vážení odpadů, ale není nutná přesná               
evidence jednotlivých svozů. Uplatnění nachází zejména při vážení odpadů v rámci jedné nebo více              
obcí, kdy je svoz prováděn prostřednictvím vlastní svozové společnosti a není zde předpoklad             
nesrovnalostí např. při svážení podnikatelů apod. Při využití podvozkového vážícího systému pro více             
obcí musí být tyto obce srozuměny s tím, že k evidenci vážení bude docházet na hranici katastru                 
nebo na základě jiné meziobecní dohody.  

Výhodou podvozkového vážení je tedy jednoduchost systému, který nevyžaduje instalaci          
identifikačních prvků na jednotlivé nádoby. Nevýhodou je evidence vážení založená pouze na celkové            
hmotnosti odpadů v rámci katastru obce a nemožnost rozúčtování nákladů např. na podnikatele.             
Absence identifikačních prvků také neumožňuje vytvoření motivačních systému pro obyvatele          
na základě produkce jednotlivých druhů odpadů. 

4.3.7.2. Nádobové vážení  
Oproti tomu je nádobové vážení takovým systémem, kdy jsou komponenty vážení instalovány            
na výklopném zařízení svozového vozidla. Jedná se o samotnou váhu a systém identifikace            
jednotlivých nádob na principu bezdrátové komunikace tzv. RFID. Tento systém umožňuje           
nezaměnitelné vážení a identifikaci každé nádoby.  

Je možné vážit nádoby s objemem od 60 l do 260 l na každé polovině výklopného systému (tedy                  
2 nádoby najednou) a nádoby od 600 l do 1100 l jednotlivě. Elektronika je odolná vůči vibracím                
a nárazům. Systém je možné vybavit softwarem pro evidenci a tisk vážních dokladů. Rovněž             
je možné rozšíření o telematický systém. Bezchybné vážení je možné v jakékoliv provozní poloze            
vozidla. 

Evidence prostřednictvím RFID čipů, instalovaných na každé jednotlivé nádobě, zcela vylučuje           
jakoukoliv nepřesnost při evidenci svezených nádob na území obce nebo sdružení obcí, umožňuje             
identifikaci podnikatelů a také vytvoření motivačních systémů pro obyvatele, založených na produkci            
jednotlivých druhů odpadů. Nevýhodou je nutnost instalace RFID čipů na všechny nádoby a proti              
podvozkovému vážení vyšší investiční náklady na vážící systém. 
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4.3.8. Souhrn technicko-organizační části 

➔ současná míra separace odpadu pod hranicí 30 % - nepříznivý stav v souvislosti 
s odvíjející se výší sazby ZP za skládkování, popř. sankcí  

➔ nedostatečné rozmístění SH, nadprůměrná docházková vzdálenost 
➔ potvrzení existence možné alternativy pro zpracování BRO/BRKO s ekonomickým 

opodstatněním 
➔ absence administrativní budovy se sociálním zařízením jako nedostatek areálu 

SM pro rozvoj SD 
➔ lokace jiných SD v okruhu 10 km, limitující kritérium pro projekt financovatelný 

z DT OPŽP 
➔ špatná metodika v platbě sazby DPH ve výši 15 % i ze sazby ZP za skládkování 
➔ v obecné rovině kladné zhodnocení současných kontrolních mechanismů 

 

4.4. Ekonomická část 
4.4.1. Celková nákladovost a bilance 

Hmotnostní indikátory v Tab. č. 30-32 nemusí odrážet skutečný stav, a to s ohledem na absenci                
vážních a identifikačních zařízení přímo na svozové technice (rovněž celorepublikový význam). Výše            
uvedená data EKO-KOM, a.s. za rok 2017 představují průměrnou hodnotu těch obcí, které poskytly              
relevantní údaje v dotazníku. Statistiky EKO-KOM, a.s. za rok 2018 nejsou prozatím k dispozici.  

Tab. č. 30 Benchmarking klíčových indikátorů pro SKO 
Měrná produkce SKO v kg/obyvatele Buštěhrad 2017 
Měrná produkce SKO v kg/obyvatele Buštěhrad 2018 

183 
189  (meziroční změna +3 %) 

Měrná produkce SKO v kg/obyvatele Kraj Středočeský 2017 224  

Měrná produkce SKO v kg/obyvatele v obcích vel. 1001-4000 
obyvatel 2017 

202  

Náklady na 1 tunu SKO Buštěhrad 2017 v Kč 
Náklady na 1 tunu SKO Buštěhrad 2018 v Kč 

3 485 
3 694  (meziroční změna +6 %) 

Náklady na 1 t SKO Kraj Středočeský 2017 v Kč 2 557 

Náklady na 1 t SKO v obcích vel. 1001-4000 ob. 2017 v Kč 2 409 

Náklady na 1 obyvatele SKO Buštěhrad 2017 v Kč 
Náklady na 1 obyvatele SKO Buštěhrad 2018 v Kč 

639 
700  (meziroční změna +10 %) 

Náklady na 1 obyvatele Kraj Středočeský 2017 v Kč 577  

Náklady na 1 obyvatele v obcích o 1001- 4000 ob. 2017 v Kč 486 
Konstatujeme, že město Buštěhrad má podstatně vyšší náklady přepočtené na 1 tunu SKO             
a na 1 obyvatele než hodnoty za Středočeský kraj a hodnoty obcí srovnatelné velikostní kategorie.            
Vliv počtu obyvatel bez trvalého bydliště z důvodu vyšších nákladů na 1 tunu SKO a hodnotě měrné                 
produkce nedáváme do souvislosti. Vliv platby sazby DPH ve výši 15 % ze sazby ZP za skládkování                
má v tomto případě minimální vliv (cca 50 tis. ročně). Nastavení cenové hladiny služeb se výrazně                
neliší od normálu. Na základě poskytnutého stavu nádob na SKO a způsobu fakturace (dvousložková             
cena) vidíme jako majoritní příčinu nastavení množství fakturovaných/realizovaných výsypů        
ve vztahu k evidované produkci SKO.  
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Tab. č. 31 Benchmarking klíčových indikátorů pro VO 
Měrná produkce VO v kg/obyvatele Buštěhrad 2017 
Měrná produkce VO v kg/obyvatele Buštěhrad 2018 

50 
53  (meziroční změna +6 %) 

Měrná produkce VO v kg/obyvatele Kraj Středočeský 2017 43 

Měrná produkce VO v kg/obyvatele v obcích o vel. 
1001-4000 ob. 2017 

35 

Náklady na 1 tunu VO Buštěhrad 2017 v Kč 
Náklady na 1 tunu VO Buštěhrad 2018 v Kč 

439 
591  (meziroční změna +35 %) 

Náklady na 1 t VO Kraj Středočeský 2017 v Kč 1 947 

Náklady na 1 t VO v obcích o vel. 1001-4000 ob. 2017 v Kč 2 031 

Náklady na 1 obyvatele VO Buštěhrad 2017 v Kč 
Náklady na 1 obyvatele VO Buštěhrad 2018 v Kč 

22 
31   (meziroční změna +41 %) 

Náklady na 1 obyvatele Kraj Středočeský 2017 v Kč 83  

Náklady na 1 obyvatele v obcích o 1001-4000 ob. 2017 v Kč 71  
 
Náklady na VO odpad jsou nižší než hodnoty za Středočeský kraj a hodnoty obcí srovnatelné               
velikostní kategorie, protože si město Buštěhrad vozí VO na skládku prostřednictvím technických            
služeb a náklady na pohonné hmoty nejsou nikým fakturovány (náklady se nezahrnují do těchto dat              
čerpaných z dotazníku EKO-KOM). 

Tab. č. 32 Benchmarking klíčových indikátorů pro SEPAR 
Měrná produkce SEPAR v kg/obyvatele Buštěhrad 2017 
Měrná produkce SEPAR v kg/obyvatele Buštěhrad 2018 

43  
49 (meziroční změna +14 %) 

Měrná produkce SEPAR v kg/obyvatele Kraj Stř. 2017 45 

Měrná produkce SEPAR v kg/obyvatele v obcích 
o vel. 1001-4000 ob. 2017 

41 

Náklady na 1 tunu SEPAR Buštěhrad 2017 v Kč 
Náklady na 1 tunu SEPAR Buštěhrad 2018 v Kč 

3 567 
4 444 (meziroční změna +25 %) 

Náklady na 1 t SEPAR Kraj Středočeský 2017 v Kč 4 806 

Náklady na 1 t SEPAR v obcích o 1001-4000 ob. 2017 v Kč 4 088 

Náklady na 1 obyvatele SEPAR Buštěhrad 2017 v Kč 
Náklady na 1 obyvatele SEPAR Buštěhrad 2018 v Kč 

162  
219 (meziroční změna +35 %) 

Náklady na 1 obyvatele Kraj Středočeský 2017 v Kč 215 Kč 

Náklady na 1 obyvatele v obcích o 1001-4000 ob. 2017 v Kč 161 Kč 
Pozn. Odměny EKO-KOM, a.s. nejsou zahrnuty 
 

Náklady na SEPAR jsou nižší než hodnoty za Středočeský kraj a hodnoty obcí srovnatelné velikostní               
kategorie. Pozitivní dopad má zapůjčení nádob od EKO-KOM, čili nejsou evidovány náklady            
za pronájem nádob. Hodnocení sběrné sítě ve smyslu hustoty a docházkové vzdálenosti           
se pravděpodobně podílí na nižších přepočtených nákladech. Přepočet na obyvatele se pohybuje           
v průměru (při započtení obyvatel bez hlášeného trvalého bydliště by hodnota byla nižší).            
Po zavedení optimalizace sběrné sítě s platností od 03/2019 se očekává hodnota v průměru s daty               
za hodnoty obcí srovnatelné velikostní kategorie. 
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Tab. č. 33 Benchmarking příjmů do systému OH a stanovení míry doplatku obce na OH 

Příjmy 

Obce 
1001-4000 
Kč/ob./201

7 
Buštěhrad 2017 

celk. Kč 
Buštěhrad 

Kč/ob./2017 
Buštěhrad 

2018 celk. Kč 
Buštěhrad 

Kč/ob./2018 

Občané 463 1 745 213 524 1 847 406 542 

Živnostníci 39 0 0 0 0 

Druhot. suroviny 25 0 0 3 200 1 

Rekreanti/chataři 36 41 176 12 111 662 33 

EKO-KOM, a.s. 123 361 481 109 437 877 129 

Zpětný odběr el. 13 0 0 1 960 1 

Příjmy celkem 699 Kč/ob. 2 147 870 Kč 645 Kč/ob. 2 402 105 Kč 705 Kč/ob. 

Podíl doplatku obce podle zdrojů dat o celkových nákladech 

Zdroj: 
EKO-KOM, 

a.s. ČR 2017 
EKO-KOM, 2017 

Buštěhrad (A) 

EKO-KOM, 
2017 Buštěhrad 

(A+B) 

EKO-KOM, 2018 
Buštěhrad (A) 

 EKO-KOM, 
2018 Buštěhrad 

(A+B) 

Náklady celkem - 2 935 514 Kč 3 471 239 Kč 3 528 200 Kč 3 662 288 Kč 

Doplatek obce 21 % 27 % 38 % 32 % 35 % 
Pozn. Zkratka (A) - náklady obce za OH, zkratka (B) - další specifické náklady 

Na základě dlouhodobě sledovaných dat EKO-KOM, a.s. vyplývá, že průměrná obec dotuje            
z rozpočtu ¼ nákladů OH, což je oproti minulosti výrazný posun, neboť v minulých letech              
obce doplácely až ⅓ nákladů. Vývoj v roce 2018 není aktuálně porovnatelný s celorepublikovými daty              
za rok 2018 (tato data zatím nejsou veřejně dostupná), nicméně konstatujeme posun nad             
průměrnou hodnotu roku 2017, čili upozorňujeme na relativně vyšší míru doplatku obce            
na provoz systému OH. Podotýkáme, že výši příjmu od rekreantů a chatařů nejde prognózovat             
do budoucna. Výše doplatku může být rostoucí rovněž i v souvislosti s očekávaným nárůstem nákladů              
na SEPAR. 

Skutečnost aktuálně souvisí se zavedením motivačního systému (výběr nižší sazby místního           
poplatku), avšak s ohledem na celkové příjmy od občanů není opatření z pohledu meziročního             
srovnání zásadní (vliv meziročního zvýšení počtu obyvatel a nové příjmy za  využití svozu nádob             
na BRO/BRKO, které si občané hradí mimo místní poplatek, viz Tab. č. 37). Meziroční změna             
doplatku (2017/2018) souvisí s vyššími náklady, spojenými téměř se všemi druhy odpadů (tj. vyšší            
náklady za SEPAR, především papíru a skla, dále pak VO, SKO vč. veřejných košů, veřejných               
prostranství a nakonec provozu SM). V obecné rovině (v porovnání s obcemi stejné velikostní             
kategorie, nikoli nyní ve smyslu meziroční změny) souvisí vyšší míra doplatku s náklady na provoz              
SM, což s sebou přináší větší rozsah služeb (řada obcí této velikostní kategorie SM/SD nemá). 
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Vzhledem k překročení míry doplácení nad 25 %, doporučujeme zvážit současné nastavení            
a minimálně stabilizovat budoucí vývoj doplatku. Pozn. odstranění černých skládek nebylo pro           
tyto účely zahrnuto. V tomto směru vnímáme zvýšení sazby poplatku pro letošní rok jako objektivní               
krok.  

Celkový příjem ze systému EKO-KOM, a.s. za rok 2018 je dle doložených fakturací 437 877 Kč.                
Upozorňujeme na bonusovou složku odměny za zajištění míst zpětného odběru - tedy            
za minimální dostupnost sběrné sítě. Tato bonusová složka nebyla čerpána. Odměna          
za zajištění míst zpětného odběru rozlišuje základní složku a bonusovou. Tato bonusová složka, která             
není aktuálně čerpána, se přizná na základě splnění požadavku na hustotu sběrné sítě. Výše             
bonusové složky odměny vychází při stanovených podmínkách společnosti  od roku 2019 (při splnění             
podmínky sazba: 8 Kč/ob./rok) na částku 27 256 Kč. (viz Kap. č. 5.1.1.). 

4.4.2. Současné náklady spojené s SKO a SEPAR 
Níže v Tab. č. 34 - 38 předkládáme strukturovaný přehled nákladů na provoz sběrné sítě a nakládání                 
s odpady. Náklady na tříděný odpad jsou druhou nejvyšší nákladovou položkou, která představuje            
v celorepublikovém průměru 18 % nákladů obce. Ceny jsou zde uvedeny bez DPH. 

Tab. č. 34 Sběrná síť na SKO a náklady spojené s výsypy a dopravou 
Typ nádoby Počet svozů/rok Počet nádob Kč/výsyp Cena celkem [Kč] 
110 l, 120 l 52 850 18 795 600 

111 l, 120 l 26 372 18 174 096  

1100 l 52 12 121 75 504 

Celkem měsíčně v Kč 87 100 Kč 

Celkem ročně v Kč 1 045 200 Kč 
Dle dodatečných informací je současný stav nádob k 03/2019 857 (frekvence 52x) a 452 (frekvence               
26x). Pravděpodobně jde o nově zapojené domácnosti do motivačního systému, avšak změna nebyla             
promítnuta do reportingu stavu nádob o frekvenci svozu 52x. Pro modelové kalkulace dopadů             
navrhovaných opatření budeme vycházet ze stavu, uvedeného v Tab. č. 34.  
 
Tab č. 35 Sběrná síť separovaný odpad a náklady spojené s výsypy a dopravou 

Typ nádoby Počet svozů/rok Počet nádob Kč/výsyp Cena celkem [Kč] 
Papír 1100 l 104 21 115 251 160 

Plasty 1100 l 148 24 115 408 480 

Sklo bar 2100 12 14 315 52 920 

Kovy 1300 l 6 5 315 9 450 

Textil nepravidelné 6 0 0 

Elektro nepravidelné 5 0 0 

Olej a tuk 240 l nepravidelné 4 0 0 

Celkem ročně (svoz SEPAR)     722 010 Kč 

Odměny EKO-KOM 437 877 Kč 

Rozdíl 284 133 Kč 

Doplatek obce na SEPAR (na svoz a likvidaci SEPAR) 438 804 Kč 50 % 
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Pozn. č 1: Nákladovost na komoditu plast je s ohledem na současné nastavení vyšší o 22 080 Kč  
(+ 8 svozů za období 01-02). 
Pozn. č. 2: Ceny jsou uvedeny bez DPH 15 %; ceny nezahrnují cenu pronájmu nádob na kovy (viz Tab. č. 36), 
s AOS EKO-KOM je aktuálně projednáván bezplatný pronájem nádob na kovy od roku 2020. 
Pozn. č. 3: Sběr kovů v rámci veřejné sběrné sítě je výhodný z pohledu vyjádření hmotnostního podílu 
zastoupení obalové složky, kdy ve veřejné sběrné síti je to 80 %, SD/SM a ostatními způsoby pouze 6-9 %.  
Tato skutečnost příznivě ovlivňuje výši tarifu odměn.  
 
Tab. č. 36 Náklady související s pronájmem nádob 

Typ nádoby Počet nádob Paušál v Kč Cena celkem [Kč] 
Kovy 1300 l  5 2 400 12 000 

 

Tab. č. 37 Náklady spojené se službou svozu individuálních nádob bioodpadu 
Typ 

nádoby 
*likvidace 

Četnost svozů 
*produkce 

Počet 
svozů  

Počet 
nádob  

Jednotková 
cena [Kč] Celkem [Kč] Sazba poplatku 

za nádobu [Kč] 

240 l  1x 2T 14 98 56,00 76 832 1 030  

140 l  1x 2T 14 57 43,00 34 314 792 

Využití 48,43 t    520 Kč/t 25 184  

Celkem [Kč] 136 330  
 

Aktuálně nastavený režim města je 1x 14 dní v sezoně. 7 realizovaných výsypů v roce 2018                
(za období od 01.08. do 30.11.2018) souvisí s nově zavedenou službou, která bude mít v roce 2019               
již standardní režim 1x 2T v sezoně (04-10). Nádoby jsou ve vlastnictví dodavatele a cena             
za pronájem je zahrnuta v celkové ceně. Město neobdrželo v loňském roce fakturu od AVE za likvidaci               
odpadu z individuálních bionádob, ale pouze za jejich výsyp a svoz. S opatrností upozorňujeme             
na pravděpodobnost, že faktura za rok 2019 dorazí a město bude muset vyčlenit řádově o 25 000 Kč                 
více (podle množství t). Konstatujeme, že tento postup není standardní.  

Pokud vyjdeme z hlášení ISPOP za rok 2018, představuje celková produkce odpadu katalogového             
čísla 20 02 01 53,66 t/rok. Za odvoz tohoto odpadu vyplatila obec částku 54 780 Kč vč. DPH                 
společnosti AVE (tjj. za 7 realizovaných svozů v období 08 - 11) a částku 8 225 Kč bez DPH (9 952 Kč                    
vč. DPH) společnosti DAVA s.r.o. Náklady obce na 1 tunu tohoto odpadu v roce 2018 představovaly                
přibližně 1 206 Kč vč. DPH (avšak bez zahrnutí nákladů na využití bioodpadu z individuálních nádob).                
Tato částka se přesto nikterak výrazně neliší od běžných cen společností za tuto službu. Odpad              
katalogového čísla 20 01 38 (dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37) dle hlášení ISPOP byl ze 100 %                   
(tedy 89,02 t) zpracován společností DAVA s.r.o., a to za úplatu 92 922 Kč bez DPH. V ceně nejsou                  
zahrnuty náklady na dopravu. Pozn.: neuvedeno v Tab. č. 37 - nejedná se o odpad ze sběrné sítě. 
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Tab. č. 38 Náklady spojené s odstraněním nebo využitím KO (pro tyto je nastavena 
dvousložková cena) 

Typ nádoby Produkce [t] Jednotková cena [Kč/t] Cena celkem [Kč] 

SKO 645,2 1 325 854 920 

Papír, lepenka 72,1 600 43 224 

Sklo 42,1 1 150 48 427 

Plasty 54,8 1 150 63 020 

Kompozit (NK) 0 1 150 0 

Kovy 0,2 0 0 

Bioodpad (nádoby) 48,4 520 25 183 

Celkem ročně [Kč] 1 034 774 

Upozorňujeme, že sběr kovů není promítnut v hlášení ISPOP. Produkce v celkové výši 0,239 t za rok                 
2018, pocházející ze sběru v rámci nádob na kovy, je čerpána z fakturací odměn EKO-KOM, a.s. 

Hlavním způsobem sběru SEPAR (papíru, plastu a skla) je donáškový sběr do sběrných nádob.              
Upozorňujeme na bonusovou složku odměny za zajištění míst zpětného odběru - tedy za minimální              
dostupnost sběrné sítě. Tato bonusová složka nebyla čerpána. Odměna za zajištění míst zpětného             
odběru rozlišuje základní složku a bonusovou. Tato bonusová složka, která není aktuálně čerpána,             
se přizná na základě splnění požadavku na hustotu sběrné sítě. 

Odměna se vypočítá jako součet všech kusů sběrných nádob na papír, plast a sklo směsné               
instalovaných v obci vykázaných v daném čtvrtletí. Součet nádob je vydělen třemi, čímže dojde              
ke stanovení teoretického počtu SH. Počet obyvatel obce dle Smlouvy o zajištění zpětného odběru             
a využití odpadu z obalů je vydělen počtem TSH v obci v daném čtvrtletí, čímž je vypočítána hustota                 
sběrné sítě. Tato hodnota je dále porovnána s limitní hodnotou pro příslušnou velikostní skupinu.              
Pokud je hodnota hustoty menší nebo rovna limitní hodnotě, je splněna podmínka.  

Hustota sběrné sítě vychází při výpočtu ze zdroje dodaného přehledu nádob od města             
Buštěhrad (tj.: plast 24 ks, papír 21 ks, sklo 14 ks) 3 407 obyvatel /19,66 TSH = 173,30 . Hustota                   
sběrné sítě vychází při výpočtu z podkladů poslední fakturace od EKO-KOM, a.s. - 4. kvartál 2018                
(tj.: plast 24 ks, papír 21 ks, sklo 17 ks) 3 407 obyvatel / 20,66 TSH = 164,91. Limitní hodnota pro                    
obec Buštěhrad je maximálně 150 obyvatel na 1 SH. Pro dosažení tohoto limitu je vyžadováno              
doplnění sběrné sítě v podobě nových sběrných hnízd nebo jejich rozšíření o nádoby na papír, plast,              
a sklo. Je uvažován rozsah 23 TSH, což je 69 ks nádob (v součtu za papír, plast, sklo směsné). Město                   
by potřebovalo doplnit 10 kusů nádob (podle zdroje vl. výkaznictví) nebo 7 ks nádob (podle zdroje               
fakturace EKO-KOM, a.s., 4Q 2018).  

S ohledem na současnou cenovou relaci a zkušenosti se zaplněním daných druhů nádob             
by se jednalo o doplnění nádob na plast a papír, což by při současných cenách a původní frekvenci                
svozu (2x T) obnášelo navýšení nákladů (uvažovány náklady za svoz) přibližně o 83 820 Kč (tj. 7x                 
104 x 115) až 119 600 Kč (tj. 10 x 104 x 115). Výše bonusové složky odměny vychází při stanovených                    
podmínkách společnosti od roku 2019 (při splnění podmínky sazba: 8 Kč/obyvatel/rok) na částku             
27 256 Kč. Vzhledem k nastavení jednotné frekvence výsypů všech nádob se přidání nádob             
do sběrné sítě s ohledem na spojené náklady nejeví jako výhodné. Související aspekty, z nichž může               
vyplynout jiné doporučení je potom skutečná potřeba frekvence výsypů nádob na papír a plast              
3x týdně a vliv této skutečnosti (zajištění obslužné kapacity prostřednictvím častého svozu)           
na průměrnou docházkovou vzdálenost. Toto opatření je třeba uvážit s ohledem na skutečnou            
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potřebnost toto zajišťovat (tzn. identifikace současné zaplněnosti nádob, velké docházkové          
vzdálenosti do SH, implementace a funkčnosti motivačního systému pro občany).  

Na základě dostupných údajů lze ověřit objemovou kapacitu sběrné sítě vzhledem ke skutečné             
produkci a prověřit možnosti optimalizace tak, aby objemová kapacita odpovídala potřebám obce            
(produkci), bylo možné čerpat bonusovou složku odměny za zajištění sběrné sítě a snížila             
se současně nadprůměrná docházková vzdálenost ke SH (viz Kap. č. 5).  

Dle propočtu objemové kapacity sběrné sítě (viz Tab. č. 39) ve smyslu obalové složky a nádob,                
lze konstatovat, že kapacita sběrné sítě je dostačující a nákladná (navýšení četnosti výsypu             
nádob na plast na 3x týdně od 03/2019 se na základě dostupných údajů nejeví jako opodstatněné).               
I přes propočet kapacity sběrné sítě, s ohledem na vykázanou produkci odpadů, se město dle              
poskytnutých informací, podpořených některými odpověďmi z dotazníkového šetření, potýká         
s přeplněností nádob. Přeplněnost se týká údajně všech SH (nádob na plast), proto bylo přistoupeno              
k paušálnímu navýšení četnosti svozu. Problém přetrvává i u komodity papír. Sezónnost v tomto             
případě výtěžnost komodit papír, plast, sklo neovlivňuje, jako je tomu u BRO. 

Měrná produkce SEPAR v kg/obyvatele (viz Tab. č. 32) je v průměru, přesto lze dát do souvislosti                
možný pokles měrné produkce při zahrnutí obyvatel bez trvalého bydliště v městě. Případné zneužití              
sběrné sítě podnikatelskými subjekty je promítnuto v produkci. V souvislosti s poměrně nízkou mírou             
podílu SEPAR na KO je zde jako možný důvod zmínit, výkaznictví a evidenci produkce (vážení               
odpadu), ale není to pravděpodobné z pohledu svozové společnosti. Upozorňujeme, že důvodem            
může být neuvědomělé odkládání odpadů občany (nesešlápnuté PET lahve, objemné kusy plastů            
či kartonů (krabice apod.). Aktuálně je kapacita sběrné sítě po jejím navýšení nastavena přibližně             
na dvojnásobek výše reálné produkce. V část Kap. č. 5 je předložen návrh, který bude počítat                
s potřebnou rezervou a dopadem uvažovaného rozšíření SH (bonusová složka odměny          
za hustotu sběrné sítě a navýšení kapacity přidáním nových nádob). 

Tab. č. 39 Současná síť (bez bonusové složky za zajištění míst zpětného odběru) od 03/2019 

Komodita, typ 
nádoby 

- Počet svozů/rok 
- Počet nádob 

- Jedn. cena  [Kč/výsyp]  

Obsloužená 
kapacita 

[m 3 ] 
Náklady 

[Kč] 

Objem. 
hmotnost 

[kg/m 3 ] 

Objem. 
kapacita 

[t/rok] 

Reálná 
produkce 

[t/rok] 

Papír, 1 100 l 104 21 115  2 402 251 160 55 132 72 

Plast 1 100 l 148 24 115 3 907 408 480  28 109 55 

Sklo 2 100 l 12 14 315  353 52 920 - - - 

Kovy 1 300 l 6 5 315 39 9 450 - - - 

Celkem 6 701       722 010  

Odměny EKO- KOM 437 877 Kč 

Rozdíl 284 133 Kč 

Rozdíl po přičtení nákladů za likvidaci 438 804 Kč 
 
Pozn. č 1: nákladovost na komoditu plast je s ohledem na současné nastavení vyšší o 22 080 Kč  
(+ 8 svozů za období 01-02), při úvaze počtu svozů za rok 156 je objemová kapacita v t/rok 115. 
Pozn. č. 2: Ve výpočtu není zohledněn pronájem nádob na kovy, s AOS EKO-KOM je aktuálně projednáván 
bezplatný pronájem nádob na kovy od roku 2020. 
Pozn. č. 3:  Data průměrné měrné hmotnosti směsného papíru a směsných plastů EKO-KOM, a.s, 2009;  
tyto objemové hmotnosti platí pro odpad při sběru, tedy před svezením. 
Pozn. č. 4: Ceny zde nezahrnují DPH 15 %. 
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4.4.3. Motivační program pro občany 
Obecně závazná vyhláška města Buštěhradu č. 8/2018 O místním poplatku za provoz systému             
shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování KO stanovuje plnou výši poplatku           
850 Kč/os./rok. Dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2018 ze dne 28.11. 2018 je garantována sleva             
z poplatku za odvoz KO v částce 425 Kč/os./rok a to od 1.1.2019. Po odečtení slevy tedy představuje                 
poplatek pro občany, kteří se přihlásili do motivačního programu 425 Kč/os./rok. Do programu se             
zapojilo celkem 452 domácností. Z dat, které nám poskytlo účetní oddělení města, bylo v roce 2015,               
tedy před zahájením motivačního programu, vybráno na poplatcích za odvoz SKO 2 021 874 Kč.              
V roce 2017, kdy byl již plně zprovozněn motivační program (s tehdejší mírou úlevy 325 Kč/rok), tento                
poplatek představoval 1 745 213 Kč. Rozdíl mezi těmito roky tak činil 276 661 Kč.  

Primárním cílem zavedení motivačního programu byla co možná největší minimalizace produkce           
SKO. Náklady na likvidaci 1 tuny pro rok 2017 představovaly 3 485 Kč (viz. Tab. č. 30). Pro účely                   
srovnání byla uvážena totožná nákladová cena i pro rok 2015. S ohledem na sledování míry               
produkce separovaných složek odpadu nelze skokové snížení produkce SKO vysvětlovat          
prostým zavedením motivačního programu , avšak pro zajímavost předkládáme srovnání nákladů          
spojených s realizovanými příjmy (tj. sleva z místního poplatku) a nákladů změněných v důsledku             
poklesu produkce SKO. 

Tab. č. 40 Srovnání nákladů spojených s realizovanými příjmy a nákladů změněných 
v důsledku poklesu produkce SKO 

2015 2017 
Cena za odstranění 1t SKO [Kč] 3 485 3 485 

Míra produkce SKO [t/rok] 1 004 611 

Celkové roční náklady na odstranění SKO [Kč] 3 500 125 2 128 357 

Rozdíl mezi náklady 2015/2017 [Kč] 1 371 768 

Náklady na motivač. program  2017 [Kč] - nerealizované příjmy 276 661 
Vzhledem k absenci vážních zařízení na svozové technice v letech 2015 - 2017 jest otázkou, jaké                
faktory přispěly k poklesu celkové produkce. O přínos vyplývající ze zavedení motivačního systému             
pro občany se mohlo jednat jen částečně. Částečný vliv mohlo mít dále zvýšení osvěty obyvatel               
v oblasti třídění a další faktory, například oprava administrativní chyby na straně dodavatele.           
Pozn.: Nebylo zaznamenáno úměrné navýšení produkce SEPAR v souvislosti se skokovým          
poklesem. V souvislosti s neúměrně vysokými náklady na 1 tunu SKO, které jsou nesrovnatelně vyšší               
v porovnání s obcemi ve Středočeském kraji a obcemi stejné velikostní kategorie, upozorňujeme            
na skutečnost, že s největší pravděpodobností jsou tyto náklady způsobeny nadměrným počtem           
výsypů nádob v poměru k počtu RD.  

Na nadměrný počet výsypů mají vliv 2 faktory. První z nich je zneužívání systému placení poplatků                
za odpady dle rodných čísel, kdy občané využívají možnosti získat k jedné nemovitosti více              
nádob na více rodných čísel. To vede ke snížené potřebě třídit odpad a působí v podstatě                
demotivačně . Následně občané zneužívají motivační systém tím směrem, že v rámci jedné            
nemovitosti jedno rodné číslo platí plnou sazbu poplatku a je sváženo jednou týdně a další rodná čísla                 
jsou zapojena do motivačního poplatku a přispívají do obecního systému méně než by bylo potřeba.              
Město tímto způsobem přichází o prostředky a doplácí na systém OH. Jednoznačný přínos             
motivačního systému nelze vyčíslit ani obhájit. Díky výše zmíněným faktorům nelze efektivitu            
motivačního systému sledovat ani průběžně vyhodnocovat.  
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4.4.4. Zapojení do systému OH pro podnikatelské 
subjekty 

Obec nevykazuje žádné příjmy od podnikatelských subjektů (viz Tab. č. 30). Systém pro zapojení              
podnikatelských subjektů do systému OH není nastaven (viz ISPOP 2018). Zákon o odpadech             
považuje PO či FO oprávněnou k podnikání za původce odpadu stejně, jako za původce odpadu               
považuje obec. Zákon tedy dává podnikateli určitý „status“, se kterým spojuje s ním přesně vymezené               
povinnosti, jak nakládat s odpadem. Zákonem dané postavení původce odpadu je také důvodem,             
proč obec nemůže vyhláškou stanovit povinnosti kromě občanů také podnikatelům. 

Veškerý odpad, který vzniká na území obce při nevýrobní činnosti PO a FO oprávněných k podnikání,                
a který je uveden v Katalogu odpadů jako „KO“ je nazýván „odpadem podobným komunálnímu“.              
Z uvedeného mimo jiné vyplývá, že podnikatelé nejsou bez dalšího oprávnění ukládat odpad            
do nádob či na další místa, která jsou obcí určena pro odkládání KO. 

Podnikatelé mají v zásadě 2 možnosti, jak s odpadem podobným komunálnímu, který nemohou sami              
využít nebo odstranit v souladu s právními předpisy, naložit: 

(1) podnikatel může odpad převést do vlastnictví osoby, jež je oprávněna k jejich převzetí,              
tedy provozovateli zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu             
konkrétního druhu odpadu; 
(2) původce odpadu může uzavřít smlouvu s obcí, na základě které bude využívat systému              
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO zavedeného obcí. 

Zákon o odpadech pro tuto smlouvu vyžaduje, aby byla uzavřena v písemné formě. Její povinnou               
náležitostí je výše sjednané ceny, kterou je PO či FO oprávněná k podnikání povinna obci za tuto                 
službu platit. Podnikatel, jenž uzavřel s obcí takovou smlouvu, je povinen, pokud s odpadem              
nenaložil, nebo se jej nezbavil jiným způsobem, který je v souladu se zákonem o odpadech, odpad                
podobný komunálnímu třídit a odkládat odděleně na místa, která k tomu obec určila, a to v souladu                 
s obecně závaznou vyhláškou obce. 

Při činnosti PO a FO oprávněné k podnikání může dojít ke vzniku i jiného odpadu než podobného                 
komunálnímu. I přesto, že by měla tato osoba uzavřenou smlouvu s obcí, nemohla by takový odpad                
odkládat na určená místa, jelikož tam lze odkládat jen ten odpad, který je v Katalogu odpadů zařazen                 
pod KO. Z toho důvodu lze odpad, který nelze klasifikovat jako “odpad podobný komunálnímu”,              
a který podnikatel nemůže využít či odstranit v souladu s právními předpisy, převést pouze             
do vlastnictví osoby, která je dle zákona o odpadech oprávněná k jeho převzetí. 

Podle zákona o odpadech mají obecní úřady pravomoc kontrolovat, zda podnikatelé využívají            
systému zavedeného obcí pro nakládání s KO pouze na základě písemné smlouvy uzavřené s obcí               
a zda mají tyto osoby, tedy podnikatelé, zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu             
se zákonem o odpadech. Podnikateli, který využívá systému zavedeného obcí pro nakládání s KO,            
aniž by s touto obcí uzavřel písemnou smlouvu, uloží obecní úřad pokutu do výše 300 000 Kč.                 
Stejnou pokutu uloží podnikateli, který nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu             
se zákonem o odpadech. 
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V současnosti nejsou žádní podnikatelé zahrnuti do OH obce (neexistují žádné smlouvy mezi městem              
a podnikateli). Jediný způsob pro podnikatelské subjekty jak likvidovat odpad podobný komunálnímu            
je uzavřít smlouvy se svozovou společností. Aktuální seznam smluv odmítla svozová společnost            
městu poskytnout. Nemáme tedy k dispozici data o počtu podnikatelů v obci ani odhad              
produkovaného množství jednotlivých odpadů.  
 

V problematice zapojení podnikatelských subjektů je společnost Archconsulting kompetentní        
s přípravou veškerých dokumentů vedoucích k uzavření smluv mezi městem Buštěhrad a podnikateli            
na území města.  

 

4.4.5. Souhrn ekonomické části 
➔ rostoucí míra doplatku města na OH 
➔ není čerpána bonusová složka odvíjející se od hustoty sběrné sítě 
➔ současná sběrná síť se s ohledem na vykazovanou produkci odpadů jeví jako 

naddimenzovaná a nákladná 
➔ možnost optimalizace ve vztahu k nákladovosti (počtu a frekvence výsypů nádob), 

hustotě sběrné sítě a docházkové vzdálenosti 
➔ obtížně kontrolovatelný a zneužitelný motivační systém  
➔ přínos motivačního systému pro ekonomiku obce nelze vyhodnotit 
➔ město nemá nastavený systém pro zapojení podnikatelských subjektů 
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5. Návrh opatření pro systém OH Buštěhrad 
vycházející z rozsahu části 4. a naší best practice 

 

5.1. Příležitosti města Buštěhrad 
 
Tab. č. 41 SWOT analýza, integrace získaných, sjednocených a vyhodnocených poznatků 

Silné stránky Slabé stránky 

➔ zaveden individuální systém sběru 
bioodpadu 

➔ funkční kontrolní mechanismy 
(dvousložková cena) 

➔ zájem o řešení OH ze strany města 
➔ obecný zájem o OH ze strany obyvatel 

(viz dotazníkové šetření) 
➔ vlastnictví doplňkové techniky na SM 
➔ příznivá vlastnická struktura nádob na 

OH 
➔ zkušenosti s čerpáním dotací  

➔ ZP za skládkování zatížen sazbou DPH 
15 % 

➔ nekontrolovatelný motivační systém 
➔ absence možnosti zapojení 

podnikatelských subjektů 
➔ potřebná velikost území pro vl. 

technická řešení (např. v rámci 
sdružení) 

➔ neidentifikovaný potenciál meziobecní 
spolupráce ve smyslu vl. svozu či jiných 
technických řešení 

➔ znemožnění čerpání financí z DT 
na vybavení SM/SD z důvodu blízkosti 
jiného SD 

Příležitosti Hrozby 

➔ optimalizace kapacity sběrné sítě 
➔ optimalizace čerpání bonusů EKO-KOM 
➔ optimalizace docházkové vzdálenosti 
➔ dosažení stanovené úrovně separace  
➔ využití nižší sazby ZP za skládkování 
➔ rozvoj a intenzifikace sběru BRO, odklon 

biologicky rozložitelné složky ze SKO 
➔ snížení frekvence výsypů nádob na 

SKO a související optimalizace nákladů 
➔ nastavení poplatku pro občany dle 

nového zákona, tím snížení počtu 
výsypů, zvýšení míry separace a snížení 
poměru doplácení obce na OH 

➔ úprava motivačního systému tak,aby 
nebyl občany zneužíván, nebo úplné 
zrušení a tím snížení doplácení obce na 
OH 

➔ zapojení podnikatelských subjektů do 
OH obce, kontrola smluv 

➔ využití DT pro dovybavení sběrné sítě 
➔ stabilizace ekonomiky města ve smyslu 

příjmů 

➔ sankce za nedosažení stanovené míry 
separace 

➔ vyšší sazba ZP za skládkování při 
nedosažení stanovené míry separace 

➔ doplácení na OH v důsledku zneužití 
motivačního systému občany nebo 
podnikatelskými subjekty 

➔ přijetí nových opatření občany 
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5.2. Navrhovaná opatření realizovatelná 
v krátkodobém horizontu 

5.2.1. Optimalizace veřejné sběrné sítě na SEPAR 
Analytické opodstatnění tohoto opatření se vztahuje zejména ke Kap. č. 4.4.2. Současné sběrná síť              
(změny od 03/2019) ve smyslu obalových složek odpadů se jeví jako naddimenzovaná a neúměrně              
nákladná. Jako nezbytný krok před realizací veřejné soutěže na dodavatele OH je nezbytné            
ověřit problémová stanoviště a nezavádět plošná opatření. Zároveň však na základě výsledků            
dotazníkového šetření, realizovaného 04/2019, potvrzujeme, že občané vnímají sběrnou síť jako          
přeplněnou včetně výskytu okolního nepořádku. Proto zcela kladně vnímáme realizovanou korekci.           
V Tab. č. 42 předkládáme možný návrh pro zajištění benefitů, popsaných v analytické části,             
včetně pozitivního dopadu na celkové náklady svozu SEPAR.  

Kalkulace je modelová (výpočet vyhovuje požadavku na objemovou kapacitu dle produkce odpadu            
za rok 2018, avšak reálné nastavení musí vyhovovat prostorovým možnostem města (umístění           
nádob)). Pro zajištění čerpání bonusové složky odměny za zajištění míst zpětného odběru je možné              
rozšíření stávajících SH o nádoby, avšak vzhledem k nevyhovující docházkové vzdálenosti a již             
poskytnutému rozvržení nových SH, doporučujeme doplnění sběrné sítě o nová SH. S ohledem             
na možnost zajištění maximální objemové kapacity nádob se jeví řešení v Tab. č. 42 jako            
ekonomicky efektivní oproti současnému modelu, platnému od 03/2019.  

V jižní části města, kde se dle mapy nachází RD s většími pozemky, jsou SH umístěná na konci slepé                   
ulice. Jelikož dle studie provedené pro EKO-KOM, a.s. je hlavním faktorem motivujícím občany třídit              
dobrá dostupnost kontejnerů, doporučili bychom spíše místa, kde se jednotlivé ulice protínají            
(za předpokladu dostatku volného prostoru). Dle POHSK by sběrné nádoby, umístěné na veřejných            
prostranstvích, měly být umisťovány na zpevněných plochách s dobrým přístupem pro obsluhu.            
Nedoporučuje se budování uzavřených přístřešků, které často vedou ke vzniku skládek v okolí             
sběrných nádob. 

Tab č.  42 Korekce sběrné sítě - doplnění nádob pro optimální hustotu sběrné síťě, korekce 
četnosti výsypů s ohledem na objemovou hmotnost a celkovou cenu  

Komodita, typ 
nádoby 

- Počet svozů/rok 
- Počet nádob 

- Jedn. cena  [Kč/výsyp] 

Obsloužená 
kapacita 

[m3] 

Náklady 
[Kč] 

Objem. 
hmotnost 

[kg/m 3 ] 

Objem. 
kapacita 

[t/rok] 

Reálná 
produkce 

[t/rok] 

papír, 1 100 l 104 25 115 2 860 299 000 55 157 72 

plast 1 100 l 104 30 115 3 432 358 800 28 96 55 

sklo  2 100 l 12 14 315 353 52 920 - - - 

kov  1 300 l 6 5 315 39 9 450 - - - 

Celkem 6 684     720 170 
*nově EKO-KOM bonusová složka *27 256 Kč 

Odměny EKO KOM včetně bonusové složky 465 133 Kč 

Rozdíl 255 037 Kč 

Rozdíl po přičtení nákladů za likvidaci 409 708 Kč 
Pozn. č. 1: ceny zde nezahrnují DPH 15 % 
Pozn. č. 2: ve výpočtu není zohledněn pronájem nádob na kov 
 

50 
 



ARCH consulting s.r.o. 

Návrh zachová četnosti výsypů plastu a papíru před účinností Dodatku č. 1 a rozšiřuje stav               
nádob pro papír a plast tak, aby objemová kapacita nádob vykazovala minimálně násobek             
1,75x evidované produkce (rezerva objemové kapacity před změnami frekvence od 03/2019           
odpovídala násobku 1,3x). Náklady na míru doplatku vůči současnému stavu lze porovnat            
s hodnotou Tab. č. 35. Výchozí stav objemové kapacity je uveden v Tab. č. 39. Roční úspora mezi                 
současným stavem v Tab. č. 39 a návrhem v Tab. č. 42 je 29 096 Kč bez DPH (pro rok 2019),                    
obecně při dojednané četosti svozů 3x T potom 51 176 bez DPH. 

5.2.2. Možnosti nastavení poplatkové povinnosti 
a motivačního systému 

Jako další opatření realizovatelné v krátkodobém horizontu se nám jeví zvážení vhodnosti            
pokračování v motivačním systému. Záměr pro zavedení motivačního systému byl jednoznačně           
myšlen dobře, nicméně tento model motivačního systému lépe funguje při systému vybírání poplatku             
podle zákona o odpadech, kdy je k jedné nemovitosti přidělena nádoba o velikosti a frekvenci svozu                
dle potřeby. Občané mají tím pádem vyšší motivaci k třídění separovaných složek včetně bioodpadu.              
V současné době v praxi je ale poplatek vybíraný podle zákona o odpadech špatně vymahatelný.               
Město Buštěhrad od tohoto systému z důvodu vysokého poměru neplatících občanů upustilo.  

V souvislosti s návrhem nového zákona o odpadech jsou navrhovány rovněž změny poplatkové             
povinnosti občanů ( “Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona              
o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností”, v meziresortním           
připomínkovém řízení od 9.4.2019 ). Případné změny poplatkové povinnosti doporučujeme         
realizovat po zavedení hlavních strategických optimalizačních opatření, avšak upuštění         
od nastavení současného motivačního systému doporučujeme s ohledem na ekonomiku         
města realizovat bezodkladně. 

Namísto 2 stávajících variant, jak určit poplatek za odpad (podle zákona o místním poplatku a podle               
zákona o odpadech), počítá nová právní úprava s jednotnou úpravou podle zákona o místních             
poplatcích , který všechny dílčí možnosti určení poplatku za odpad shrnuje pod hlavní kapitolu             
“poplatky za KO”.  

Připravovaný návrh stanoví, že poplatky za KO jsou 1) poplatek za systém nakládání s KO               
2) poplatek za odkládání KO z nemovité věci , přičemž stejně jako nyní je počítáno s tím, že obec                
může zavést pouze jeden z těchto poplatků. 

(1) Poplatek za systém nakládání s KO 
Poplatníkem poplatku za systém nakládání s KO má být FO, která: 
a)  je přihlášena v obci, 
b) vlastní nemovitou věc zahrnující byt, RD nebo stavbu určenou k rodinné rekreaci umístěnou              
na území obce, ve které není přihlášena žádná FO. 

Předmětem poplatku za systém nakládání s KO je možnost využívat systém nakládání s KO              
vznikajícím na území obce při jiné činnosti FO než při podnikání. Důraz je zde kladen na možnost                
využití systému, což chápeme jako snahu vyhnout se potížím, které v praxi vznikají s některými              
poplatníky, kteří se snaží tvrdit, že systém nevyužívají a tudíž dovozují, že nejsou povinni ani hradit                
poplatek.  

Dle návrhu činí poplatek za systém nakládání s KO nejvýše 1 100 Kč. Poplatek tak není rozdělen                 
na paušální částku (dnes 250 Kč) a variabilní částku (dnes max. 750 Kč). Poplatek se snižuje o jednu                 
dvanáctinu za každé dílčí období, na jehož konci a) není FO přihlášená v obci, ani nevlastní               
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nemovitou věc zahrnující byt, RD nebo stavbu určenou k rodinné rekreaci umístěnou na území obce,               
ve které není přihlášená žádná FO, nebo b) je od poplatku osvobozena. 

Nově zde odpadá povinnost rozpočítávat skutečně uhrazené náklady na SKO. Domníváme se ale,             
že obec by i nadále měla být schopná výši poplatku, který vyhláškou stanoví, řádně zdůvodnit. Tuto             
úpravu tedy shledáváme principiálně velmi podobnou současné právní úpravě dané zákonem           
o místních poplatcích 

(2) Poplatek za odkládání KO z nemovité věci 
Poplatníkem poplatku za odkládání KO z nemovité věci je: 

● FO, která má v nemovité věci bydliště, nebo 
● v případě, že v ní nemá bydliště žádná FO 

■ vlastník nemovité věci, nebo 
■ svěřenský fond, ve kterém je nemovitá věc. 

Předmětem poplatku za odkládání KO z nemovité věci je odkládání SKO z nemovité věci zahrnující               
byt, RD nebo stavbu určenou k rodinné rekreaci, která se nachází na území obce.  

Tento poplatek je navržen tak, aby obec v jeho rámci mohla zohlednit systém PAYT - tedy aby mohla                  
zavést poplatek v závislosti na skutečné váhové/objemové produkci odpadu. Je zde navrženo            
několik možností, jak výši poplatku určit, a to buď v závislosti na kilogramech skutečně              
vyprodukovaného odpadu, nebo na objemu skutečně vyprodukovaného odpadu v litrech. Tato           
navržená varianta dává obci rovněž možnost zavést poplatek na obdobném principu, jako umožňuje             
stávající zákon o odpadech, tedy v závislosti na kapacitě sběrných nádob připadajících k nemovitosti.  

Po přijetí nového zákona o odpadech tedy pro město Buštěhrad vznikne možnost zavést pro občany               
tuto variantu platby poplatku za OH, kterou vnímáme jako více motivační. Občané si tak budou moci                
vybrat odpovídající velikost a počet nádob, dle svých možností třídit odpad, což může vést k snížení                
počtu vysýpaných nádob, čímž se sníží náklady na OH a sníží se poměr doplatku obce na OH. 

Stanovení dílčího základu (podle 3 výše zmíněných možných způsobů) se odvíjí od systému svozu.              
V případě přetrvávání korbového vážení se jedná o kapacitní dílčí základ, kterým je kapacita             
sběrných prostředků pro nemovitou věc na odpad za dílčí období v litrech připadající            
na poplatníka.  
 
V případě, že se město rozhodne uplatňovat systém PAYT je možné stanovit základ  

a) hmotnostní dílčí základ, kterým je hmotnost odpadu odloženého z nemovité věci za dílčí              
období v kilogramech připadajícího na poplatníka; 

b) objemový dílčí základ, kterým je objem odpadu odloženého z nemovité věci za dílčí období v litrech                 
připadajícího na poplatníka (pozn. pro systém PAYT variantu b) nedoporučujeme) 

Pokud si tedy město přeje motivační systém pro občany v nějaké formě zachovat a zároveň mít                
motivační systém upravený ve formě, která nejde občany v takové míře zneužívat, jeví se nám jako                
vhodné jít cestou uvedenou výše (a - b). Nastavení však vyžaduje pokročilejší systém evidence              
a vážení odpadu (viz Kap. č. 5.4.2).  

Zvolí-li obec v obecně závazné vyhlášce hmotnostní nebo objemový dílčí základ poplatku            
za odkládání KO z nemovité věci, je obecní úřad povinen informovat plátce poplatku o hmotnosti nebo               
objemu směsného KO odloženého z nemovité věci. Rizikem tohoto systému je obcházení platební             
povinnosti zbavováním se odpadu nelegální cestou (tvorba černých skládek apod.) či zneužíváním            
obecního systému (např. veřejných košů). Doplňující informace (dílčí základ, sazba a výpočet)            
jsou uvedeny v Kap. č. 6. 

52 
 



ARCH consulting s.r.o. 

V rámci dotazníkového šetření, realizovaného během 04/2019, byla občanům ponechána možnost           
vlastního zhodnocení a poskytnutí zpětné vazby vedení města. V tomto směru konstatujeme,            
že  občané nevidí souvislosti systému a problematiky OH. Upozorňujeme proto na potřebu           
vedení komunikace, která problematiku více objasňuje . Např. jde o domněnky, že odměny            
EKO-KOM jsou využívány na jiné účely než OH či jiné podněty, na kterých se ukazuje nedostatek                
souvislostí ve smyslu ekonomické stránky města a požadovaného většího zvýhodnění občanů. Další           
podněty se často týkaly obecné neinformovanosti, např. že není možné třídit tetrapack (občané neví             
o možnosti třídění společně s jinou komoditou), či že městem není zajišťován svoz bioodpadu.             
V problematice osvěty občanů je Archconsulting kompetentní s přípravou podkladů vhodných          
například k otištění v Buštěhradském kurýrovi.  

5.3. Navrhovaná opatření ve smyslu 
strategického řízení a dlouhodobého 
plánování 

5.3.1. Doporučená optimalizace sběrné sítě pro BRKO 
a SKO 

Navrhovaná opatření reflektují Evropskou Radou 05/2018 schválený “Balíček k oběhovému          
hospodářství” a transpozici směrnice do zákona o odpadech (viz Kap. 4.1.1.). S ohledem na možnosti               
ovlivnění skladby SKO a doporučení MŽP (vysoký podíl separace a kvalita odpadu v případě              
individuálního nádobového sběru) navrhujeme intenzifikaci odděleného sběru BRKO . Důvodem         
je  efektivní dosažení stanovených separačních cílů (viz. Kap. č. 4.1.1.). V přímém důsledku            
je předpokládáno snížení frekvence výsypů nádob na SKO a nižší náklady spojené s množstvím             
skládkovaného SKO.  

Aktuálně je podíl SEPAR včetně BRO/BRKO (20 02 01) na celkové produkci KO (odpady skupiny               
20 a podskupiny 15 01 Katalogu odpadů) pod 30 %. V rámci dotazníkového šetření byla potvrzena               
skutečnost, že současně využívané nádoby na bioodpad 140 l a 240 l nejsou podstatně              
využívané pro odklon kuchyňského odpadu rostlinného původu. 

Za možné podpory z DT OPŽP navrhuje implementaci individuálních nádob na BRO/BRKO           
ke všem RD o kapacitě 120 l - 240 l (možno s výjimkou vztahujícím se např. na jednotlivce) a rovněž                   
do veřejné sběrné sítě ve smyslu zajištění sběrných nádob i pro bytové domy. Dle charakteru obsluhy               
a prostorových dispozic SM lze volit kapacitu sběrných nádob 240 l nebo 660 l. 

Tab. č. 43 vyjadřuje vztah BRKO a SKO. Z tohoto důvodu zde nejsou zahrnuty náklady na ostatní                 
odpady (tedy SEPAR vč. veřejné zeleně, VO, NO) či další náklady související s OH . Data prezentují                
současný stav (část A) Tab. č. 43), nastiňují dopady účinnosti nové legislativy ve střednědobém              
horizontu (rok 2025) při zachování stávajícího systému sběru BRO (tedy bez intenzivní separace             
BRKO a současně bez dalších nákladů odvíjejících se od zavedení celoročního sběru BRO/BRKO             
(část B) Tab. č. 43)) a při zavedení intenzivní separace BRO/BRKO (část C) Tab. č. 43). V části B)                   
a v části C) Tab. č. 43 je uvažováno se zdražením služeb (výsypy a svoz), s inflací (10 %)                 
a s rozrůstáním města a navýšením stavu obyvatelstva (5 % dopadu na produkci odpadu a stavu              
nádob). Počet nádob na SKO v části B) a C) je navýšen o 5 %. Je zde počítáno rovněž                   
s předpokladem odklonu nově vyselektovaného BRKO ze SKO. Počet navrhovaných nádob je řádový            
(může se lišit v počtu desítek kusů).  

Kompostovatelný bioodpad ve smyslu BRKO tvoří významnou část SKO (průměrně 18 % hm.). Část              
kompostovatelného bioodpadu se nachází také ve frakci < 40 mm (průměrně cca 30 % hm.,               
EKO-KOM, a. s, 2016). V případě frakce < 40 mm se jedná zejména o kuchyňský bioodpad. Skladba                 
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a jiné charakteristiky SKO jsou však proměnlivé v průběhu roku. Kvartální výkyvy se projevují              
zejména na podílu podsítné frakce (frakce < 40 mm) v odpadu z venkovské zástavby. Výzkum               
EKO‐KOM, a.s. ukazuje, že minimálně 18 % produkce SKO lze snadno vytřídit přímo na úrovni               
domácností.  

Stanovení očekávané míry vytříděnosti (odklonu BRKO ze SKO) se může lišit ve smyslu závazných              
indikátorů a udržitelnosti dotace a ve smyslu vyjádření ekonomických dopadů. Pro projekt na čerpání              
dotace doporučujeme indikátor postavit na odklonu 18 %. Pro vyjádření očekávaného stavu dle             
potenciálu v odstavci výše (zahrnující frakci < 40 mm) a potenciálu dle Ústavu procesního inženýrství,              
VÚT v Brně (RD až 60 kg kuchyňského odpadu a až 140 kg odpadu ze zahrady na osobu ročně;                  
bytová zástavba až 60 kg kuchyňského odpadu na osobu ročně (viz Kap. č. 4.3.3.)) lze uvažovat                
o +5%, tj. 23 %. Z pohledu dosažení potřebné míry separace se do nového evidovaného toku odpadu             
(implementace individuálních nádob na BRKO) dostane rovněž zahradní odpad. S ohledem           
na potřebu vyjádření ekonomických dopadů odklonu BRKO ze SKO zde není prognózovaná hmotnost            
uváděna.  

Zdůrazňujeme, že níže uvedené výpočty jsou orientační , a současně upozorňujeme, že zde (část             
C)) nezohledňujeme případně další kladný efekt kontroly produkce odpadů a fakturaci nákladů            
za prokazatelné služby (reálný počet uskutečněných výsypů a reálná hmotnost odstranění) či kladný            
dopad na náklady výsypů individuálních nádob na BRKO v případě jejich pořízení z dotace (snížení               
ceny o zahrnutou položku pronájmu nádob). Konstatujeme, že zachování stávajícího systému (část            
B), tedy bez efektivní separace BRKO) nepovede k dosažení separačních cílů v dlouhodobém             
horizontu , na rozdíl od navrhovaných opatření, uvedených v části C). Důsledkem je plná sazba ZP               
za skládkování, v extrémním případě potom sankce.  

Upozorňujeme, že současná fakturace nákladů za odstranění odpadu SKO nezahrnuje kalkulaci           
DPH. Protože je dle doložené fakturace DPH ve výši 15 % odváděno i ze ZP za skládkování,                 
doporučujeme za účelem vyrovnání kontaktovat dodavatele a sjednat přenastavení způsobu          
fakturace a případnou zpětnou kompenzaci. V rámci optimalizačních opatření doporučujeme          
smluvní zakotvení způsobu odvádění DPH. Návrh neuvažuje investiční náklady související          
s případným pořízením vlastních nádob. 

Tab. č. 43 Vztah BRKO a SKO ve smyslu: A) současného systému a aktuálních podmínek; 
B) současného systému a očekávaných podmínek roku 2025; C) navrhovaných opatření 
v podmínkách roku 2025 

Část A) Současný systém 

Produkce 
[t/rok]  nebo 

počet výsypů 
za rok 

Cena [Kč/t] 
nebo 

[Kč/výsyp] bez 
DPH 

Celkové náklady 
[Kč] bez DPH 

Bioodpad 20 02 01 (jednosložková cena) 48,43 52,00 25 183,60 

Nádoby na bioodpad 240 l (odvoz 16x rok) 98,00 56,00 87 808,00 

Nádoby na bioodpad 140 l (odvoz 16x rok) 57,00 43,00 39 216,00 

SKO odstranění odpadů (dvousložková cena) 645,22 1 325,00 854 916,50 

Počet nádob na SKO 110 a 120 l (52x rok), 850,00 18,00 795 600,00 

Počet nádob na SKO 110 a 120 l (26x rok), 372,00 18,00 174 096,00 

Počet nádob na SKO 1 100 l (52x rok) 12,00 121,00 75 504,00 

Celkové náklady bez DPH   2 052 324,10 
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Část B) Současný systém v podmínkách 
roku 2025 (nová sazba ZP za skládkování 
1 500 Kč, předpoklad nedosažení 
separačních cílů městem v důsledku nízké 
separace BRKO), zohlednění inflace 
a zdražení služeb + 10 %, zohlednění nárůstu 
produkce a počtu obyvatel (5 %) 

Produkce 
[t/rok]  nebo 

počet výsypů 
za rok 

Cena [Kč/t] 
nebo 

[Kč/výsyp] bez 
DPH 

Celkové náklady 
[Kč] bez DPH 

Bioodpad 20 02 01 (jednosložková cena) 50,00 572,00 28 600,00 

Nádoby na bioodpad 240 l (odvoz 16x rok) 105,00 61,60 103 488,00 

Nádoby na bioodpad 140 l (odvoz 16x rok) 60,00 47,30 45 408,00 

SKO odstranění odpadů (dvousložková cena) 680,00 2 407,50 1 637 100,00 

Počet nádob na SKO 110 a 120 l (52x rok), 890,00 19,80 916 344,00 

Počet nádob na SKO 110 a 120 l (26x rok), 390,00 19,80 200 772,00 

Počet nádob na SKO 1 100 l (52x rok) 15,00 133,10 103 818,00 

Celkové náklady   3 035 530,00 
Riziko sankce za nedosažení úrovně separace do výše 500 000,00 
Část C) Návrh nového systému v 
podmínkách roku 2025 (zachování ZP za 
skládkování ve výši 500 Kč v důsledku 
dosažení separačních cílů v návaznosti na 
zavedení optimalizačních opatření (900 
nádob na BRKO a zintenzivnění jejich 
frekvence svozu), změna skladby SKO, 
zohlednění inflace a zdražení služeb + 10 %, 
zohlednění nárůstu produkce a počtu 
obyvatel (5 %) 

Produkce 
[t/rok]  nebo 

počet výsypů 
za rok 

Cena [Kč/t] 
nebo 

[Kč/výsyp] bez 
DPH 

Celkové náklady 
[Kč] bez DPH 

Bioodpad 20 02 01 (jednosložková cena) 210,00              572,00 120 120,00 

Nádoby na bioodpad 240 l (odvoz 26x rok) 100,00 61,60 160 160,00 

Nádoby na bioodpad 140 l (odvoz 26x rok) 800,00 47,30 983 840,00 

SKO odstranění odpadů (dvousložková cena) 520,00 1 407,50 731 900,00 

Počet nádob na SKO 110 a 120 l (52x rok) 0 19,80 0,00 

Počet nádob na SKO 110 a 120 l (26x rok) 1 280,00 19,80 658 944,00 

Počet nádob na SKO 1 100 l (52x rok) 15,00 133,10 103 818,00 

Celkové náklady   2 758 7820 
Rozdíl nákladů mezi B) a C)   +276 748,00 
Při zohlednění rizika sankce (část B) do výše +776 748,00 
Pozn.: ceny zde nezahrnují DPH 15 % 

Do Tab. č. 43 není z důvodu změny sazby výše místního poplatku pro rok 2019 a proměnlivosti počtu                  
zapojených obyvatel do motivačního programu, zlevňujícího poplatek, zahrnut očekávaný příjem pro           
vyjádření bilance (příjmy vs. náklady). Orientačně lze konstatovat očekávaný příjem pro rok 2019 ve              
výši 2 100 000 Kč (odhad). Zachování současného nastavení (tj. současný motivační program) není v               
budoucnu udržitelný, nejen s ohledem na nárůst ZP za skládkování.  

Dle připravované legislativy bude možné uzpůsobit výši poplatku až na 1100 Kč (celkový příjem tak               
záleží na přístupu města). Nicméně již nastavení jednotné sazby poplatku ve výši současných 850 Kč               
(při úvaze 850 Kč x 3 407 ob.) zajistí vyvážený příjem do obecního rozpočtu i s uvážením varianty C),                   
nesoucí náklady na systémová opatření. 
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Navrhovaná opatření v části C) zahrnují implementaci individuálních nádob na bioodpad (zde            
uvažovány nádoby o objemu 120/140 l) dle údaje o počtu domů včetně rezervy (900). Počet 900                
je záměrně mírně naddimenzovaný s ohledem na potřeby výpočtu. Ideálním stavem          
je potom redukce četnosti výsypu nádob na SKO na frekvenci 1x 2T. Rozdíl v roce 2030 (při               
maximální sazbě ZP za skládkování 1 850 Kč) by dosahoval cca 382 352 Kč bez DPH. 

Nádoby na bioodpad 120 l - 240 l (taktéž nazývány compostainery) jsou speciální nádoby s typickými                
konstrukčními prvky (větrací rozety – sady otvorů v bočních stěnách, permanentní odvětrání mezi             
tělem a víkem nádoby díky distančního segmentu na spodní části víka, vyklápěcí mřížka vyklápěcí              
mřížku nad dnem nádoby pro oddělení pevné masy od kapalné frakce bioodpadu). Tato opatření              
zajišťují optimální aerobní poměry v průběhu celé doby zdržení bioodpadu v nádobě. V důsledku toho               
je dosaženo vyšší teploty obsahu, což přináší a garantuje tyto přednosti: vyšší odpařování vlhkosti              
a redukce hmotnosti odpadu v průměru o 10 %, redukce výskytu červů a larev hmyzu, dosažení vyšší                
hodnoty pH a tedy výrazné redukce zápachu. Nádoba bude odolná vůči UV záření díky aditivu proti                
křehnutí HDPE a odolná extrémním teplotám. 

Nádoby musí plně vyhovovat všem parametrům stanoveným normou ČSN EN 840-1-6, t.j. normě pro              
dvoukolové plastové nádoby a být kompatibilní se všemi vyklápěcími zařízeními dodávanými           
na evropský i český trh určenými pro nádoby typu GMT nebo jako kombinované vyklápěče (MGB -               
kontejnery + GMT- dvoukolové plastové nádoby na odpad). 

Lze předpokládat úspornou ekonomickou bilanci pro město, která bude moci být dále optimalizována             
prostřednictvím změny sazby poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,           
využívání a odstraňování KO. Zavedení opatření by za účelem dosažení požadovaného efektu            
mělo být alespoň částečně zahrnuto v rámci sazby (místního) poplatku a nemělo by být              
hrazeno samostatně pro zájemce, jako je tomu dnes (platba za svoz bionádob 140 l a 240 l).                 
V opačném případě nelze očekávat efekt, kalkulovaný v Tab. č. 43. V této souvislosti odkazujeme              
a Kap. č. 5.2.2., bod 1, kde dle návrhu zákona o místních poplatcích činí poplatek za systém                
nakládání s KO až 1 100 Kč a odpadá povinnost rozpočítávat skutečně uhrazené náklady na SKO.  

5.3.2. Financování navrhovaných opatření z DT 
Uvádíme možnost pořízení vlastních nádob v rámci DT OPŽP, kde výše podpory pro zkvalitnění              
systémů sběru dosahuje 85 % způsobilých nákladů. Jedná se plánovanou výzvu č. 126 OPŽP ,              
Prioritní osy 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, Specifický cíl 3.2: Zvýšit podíl                
materiálového a energetického využití odpadů.  

Obecně, mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako             
zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede             
ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně          
sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém (OPŽP, 2019). Celková alokace            
je zde 500 000 000  Kč. Podání žádostí bude umožněno od 2.9.2019 do 3.2.2020.  

Projekt spadá do podporované aktivity: výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu              
odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy                
pro separaci KO, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury). 

Řádově je v Kap. č. 5.3.1. navržen projekt o investičních hodnotě ve výši cca 1 000 000 Kč bez DPH                    
21 %, a to při maximálním počtu nových nádob 900 ks. S ohledem na výši podpory se očekává                  
finanční účast města ve výši cca 150 000 Kč bez DPH. Jako součást projektu, zahrnuta               
v investiční hodnotě doporučujeme realizovat informační kampaň pro cílové skupiny. Hlavními cíli           
kampaně budou:  
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● zajištění komplexní informační podpory o problematice nakládání s KO a v souvislosti          
s implementací změn; 

● zvýšení povědomí o správné praxi nakládání s KO v širších souvislostech, především            
v souvislosti se specifiky systému města; 

● zajištění maximální efektivity implementovaných opatření (důraz kladen na maximální kvalitu         
separace odpadu s ohledem na jeho následné materiálové využití).  

V projektu jsou mimo hodnotu investice (položky nádob a informační kampaň) zahrnuty výdaje             
na administraci projektu . 

5.3.3. Možnosti vlastních technických řešení 
či zajištění svozu, alternativa externích služeb 

Již zajišťovaný svoz BRO (ve smyslu odpadu z údržby veřejné zeleně, př. odpadu katalogového              
čísla 20 01 38 (dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37) , nikoli BRKO z individuálních nádob)), který                 
byl dosud zpracováván provozovatelem DAVA s.r.o., lze přesměrovat na koncové zařízení -            
kompostárnu v Úholičkách, kde odpad tohoto katalogového čísla cení jako bioodpad katalogového            
čísla 20 02 01 (ověřeno telefonicky). Náklady by představovaly poplatky za odevzdání odpadu 61 424              
Kč bez DPH (89,02 t x 690 Kč/t). Cena je uvedena bez nákladů na dopravu. 

Jestliže uvažujeme objemovou hmotnost větví 150 kg/m 3 (dle faktury se jednalo především o větve              
tůjí, které jsou značně kompaktní), pak by objem produkce představoval 594 m 3 což by odpovídalo 54                
svozům v 11 m 3 kontejnerech. Při průměrné spotřebě nákladního automobilu 15 l/100 km a 28 Kč/l                
nafty u velkoodběru jsou náklady na pohonné hmoty cca 6 130 Kč vč. DPH. Alternativou u tohoto                 
řešení je rovněž odpadní větve upravit motorovým drtičem/štěpkovačem. V tomto případě           
by objemová hmotnost vzrostla přibližně na 200 kg/m 3 . Celková produkce by tak činila 445 m 3 , což               
odpovídá 41 svozům. Cena za dopravu by tak představovala 4 650 Kč vč. DPH. Cena dopravy                
je počítána pouze ze SM na koncové zařízení, jelikož náklady na svoz jednotlivých nádob na SM se                
změnou koncového zařízení nikterak nemění. Podotýkáme, že cena dopravy je pouze orientační            
a může se značně lišit v závislosti na skutečné objemové hmotnosti odpadních větví, aktuálních             
cenách PH a konkrétním typu použité techniky. Přesto však lze variantu odvozu BRO             
na kompostárnu v Úholičkách prohlásit za lukrativní, nicméně vzhledem k výkyvům množství          
produkce tohoto druhu odpadu, předkládáme výše uvedený propočet pouze pro případné           
využití s ohledem na potřebu . 

Uvážena byla možnost zajišťovat svoz nově implementovaných individuálních nádob na BRKO           
(viz návrh v Tab. č. 43). Srovnání nákladů vychází nepatrně lépe ve prospěch svozu prostřednictvím              
externího poskytovatele (rozdíl 78 380 Kč, viz Tab. č. 44). Uvažován byl zde svoz celkem 800 nádob,                 
který je s ohledem na velikost území reálnější. Poukazujeme opět na skutečnost, že propočet              
je z důvodu neznalosti přesného počtu tun svezeného bioodpadu pouze orientační. 

Rovněž by bylo vozidlo města s ohledem na rozsah navrhované individuální sběrné sítě na BRKO               
využito na 100 % a mohlo by docházet k výpadkům svozu způsobených opravami a haváriemi vozidla              
nebo např. pracovní neschopností posádky. Domníváme se také, že toto vozidlo a jeho posádka              
momentálně vykonává činnost, kterou by bylo nutné nahradit. 

Přestože by tedy město získalo nad svozem BRO/BRKO, prostřednictvím vlastního vozidla,           
kontrolu, finanční a provozní požadavky na tuto činnost takovou možnost hendikepují           
ve prospěch zajištění služby externím poskytovatelem. 
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Tab. č. 44. Posouzení nákladů na svoz BRKO vlastní technikou nebo zajištění externím 
dodavatelem 
Náklady vlastní svoz 
Položka  Cena [Kč/rok] 
Mzdové N, sociální a zdravotní 2x 25 000,- Kč HM (67 000 SHM) 804 000 
PHM: 25l/den x 33 Kč/l x 20 dnů x 12 měsíců 198 000 
Odpisy (15 let) kontejner s vyklápěčem (200 000 Kč)  14 400 
Uložení odpadu 210 t á 700 Kč/t DAVA 147 000 
Servis auta ročně(minimální odhad)                        20 000 
Celkem za rok 1 183 400 
Náklady externí svoz 
Název služby Počet nádob  Cena za výsyp [Kč]  Cena [Kč/rok] 
Nádoby na bioodpad 240 l (26x rok) 100 61,60 160 160 
Nádoby na bioodpad 140 l (26x rok) 700 47,30 860 860 
Náklady na likvidaci bioodpadu 210 t á 520 Kč/t bez DPH Úholičky                    109 200 
Celkem za rok 1 130 220 
Pozn. Za rok 2018 město Buštěhrad neobdrželo od svozové společnosti fakturu za likvidaci-využití bioodpadu. 
Situace se pravděpodobně již nebude v dalších letech opakovat, proto je lepší s částkou ve výši 182 000 Kč pro 
další období počítat. 

5.3.4. Vyloučené nebo podmíněné alternativy pro 
vlastní technická řešení či vlastní zajištění svozu 

SM provozované městem Buštěhrad slouží pro potřeby občanů města k odložení odpadů kategorie             
15, 17 a 20 zařazené mezi odpady OO i NO. SM slouží také k odběru větších elektrozařízení.                 
Převládajícím odpadem je VO s katalogovým číslem 20 03 07.  

Přestože přesná skladba VO běžně nesleduje, tvoří cca 50 % VO využitelné složky, např. kovy, dřevo,                
plasty. Je tedy důležité dbát dle možností na následné roztřídění. U VO je zde dále možnost                
zmenšení objemu. Evidovaná produkce v roce 2018 byla 181,14 tun. Náklady spojené s tímto              
druhem odpadu byly 107 102 Kč za rok 2018. Za tohoto výchozího stavu však nelze vytvořit               
efektivnější systém nakládání s VO, např. právě instalací drtiče pro docílení redukce objemu             
a úspor za dopravu.  

Investice do této techniky, aby umožňovala drcení i sedacích souprav nebo jiného podobně             
rozměrného odpadu, by představovala částku cca 2 000 000 Kč pouze za technologii. Další              
náklady by tvořily investice do pozemku a zázemí provozního i sociálního. Z těchto důvodů              
nedoporučujeme investici do drtícího zařízení. 

Pro účely posouzení možnosti dotřídění SEPAR z KO města Buštěhrad (a širšího území) by bylo               
možné uvažovat zařízení k ručnímu dotřiďování plastů a papíru bez výrazné míry automatizace.             
Z hlediska nároků na prostorové podmínky provozu takovéto TL pro vytříděné složky KO je důležité              
zohlednit procesy 1-3:  

● (1) Vstup odpadu do zařízení tvořený systémem dopravníků: TL bývá standardně umístěna            
v hale, jejíž prostorové podmínky umožňují jak samotný provoz, tak skladování odpadu.           
Druhou méně častou variantou je skladování odpadu v separované hale, což obnáší přesun             
odpadu dalším systémem dopravníků.  

● (2) Hlavní proces třídění: Třídění je většinou prováděno manuálně u dopravníku. Existují            
rovněž plně nebo částečně automatizované systémy.  

● (3) Lisování a kompletace: Po separaci jsou frakce odpadu dopravovány systémem           
dopravníků nebo manipulační technikou do prostor určených k lisování a kompletaci           
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standardizovaných obchodovatelných balíků. Obvyklá praxe je taková, že se vytříděný          
materiál každé komodity separuje do tzv. big bagů a tyto se v momentě vytvoření              
dostatečného množství slisují do tzv. obchodního balíku v paketovacím lisu. Např. na jeden             
balík PET lahví je nutno připravit cca 8 big bagů. Při předběžně navrhovaných 8 tříděných               
komoditách představuje potřebné množství cca 60-80 big bagů, které musí být umístěny tak,             
aby s nimi bylo možno v rámci haly manipulovat. 

Konstatujeme, že současná velikost pozemků neumožňuje instalaci TL tak, aby byl zajištěn            
dostatečně komfortní provoz. Pro provoz TL by bylo nezbytné vystavět novou halu s potřebnými             
parametry. Tato nová hala by kromě provozu TL umožňovala instalaci paketovacího lisu a vytváření              
průběžné skladové zásoby vytříděných materiálů před jejich slisováním.  

O provozování SD městem s cílem dosáhnout finanční úspory lze reálně uvažovat pouze v případě,               
že by město zároveň zajišťovalo svoz odpadů na území obcí z širšího okolí, spolupracujících např.               
na platformě účelového sdružení obcí. Konstatujeme, že jelikož se ve vzdálenosti do 10 km nacházejí              
jiné SD, nelze na podporu a inovaci samotného SD města Buštěhrad získat dotační podporu.  

V případě provozu SD pro širší území lze doporučit instalaci vlastní TL na SEPAR a profitovat               
na prodeji jednotlivých složek vytříděných odpadů. Pro technologii TL je obecně možné čerpat dotaci             
do výše 85 % způsobilých nákladů. V případě, že by město provozovalo TL (dotřiďování komodit               
papír, plast, sklo) bez vlastního svozu odpadů, tato činnost by byla neefektivní. Při investičních              
nákladech cca 2 200 000 Kč (pouze za technologii; nezahrnuje stavební a jiné náklady např. váhu,                
soc. zázemí atd.) je efektivní provozování podobného zařízení nemožné. Námi doporučované           
množství, které je nezbytné pro fungování TL, je pro plast a papír cca 300 tun ročně. 

Vlastní svoz odpadů doporučujeme pouze v případě vytvoření sdružení obcí za účelem nakládání             
s odpady (vytíženost svozového vozidla se bude blížit 100 %). Za takových okolností bychom            
doporučili nákup vlastního svozového vozidla, které bude zajišťovat svoz SKO, separovaných odpadů            
a BRO/BRKO. V opačném případě nákup svozové techniky nedoporučujeme. Na svozovou techniku            
je obecně možné čerpat dotaci do výše 25 % způsobilých nákladů. Je důležité upozornit, že obec                
může plnit své povinnosti podle připravovaného zákona o odpadech prostřednictvím dobrovolného           
svazku obcí podle zákona o obcích. V tomto směru vnímáme realizaci společných projektů jako              
synergické.  

 
5.4. Dlouhodobá obecná opatření - možnosti pro      

další zkvalitnění služeb 
5.4.1. Práce s podnikateli  

Město Buštěhrad má s dodavatelem služeb zasmluvněno korbové vážení sváženého odpadu. Tento            
systém je velmi dobrou alternativou individuálního vážení nádob, nicméně jedna z věcí, kterou tento              
systém nemůže zohlednit jsou odpady podnikatelských subjektů. Je nasnadě se domnívat, že odpad             
podnikatelů je svážen v rámci jednoho svozu s obecním odpadem a tudíž odpad je sice zvážen,                
nicméně rozlišit podíl obecního a podnikatelského odpadu nelze. Proto se jeví při tomto stylu vážení               
jako vhodné, aby se podnikatelské subjekty staly součástí systému obce a přispívaly finančně             
do systému obce.  
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Nicméně konstatujeme, že obec nemůže nutit podnikatele, kteří mají smlouvu uzavřenou napřímo,            
aby smlouvu uzavřely s obcí. Z tohoto pohledu jde chyby v hmotnosti odpadu odstranit pouze               
individuálním vážením a čipováním všech nádob. Systém následně přesně rozdělí poměr obecního            
a podnikatelského odpadu. Tato skutečnost by významně pomohla snížit doplatek obce na OH. 

Podle zákona o odpadech mají obecní úřady pravomoc kontrolovat, zda podnikatelé mají uzavřené             
smlouvy se svozovou společností napřímo, nebo využívají systému zavedeného obcí pro nakládání            
s KO pouze na základě písemné smlouvy uzavřené s obcí a zda mají tyto osoby zajištěno využití                
nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem o odpadech (rovněž ve smyslu SEPAR odpadu –              
papír, plast, sklo pro FO oprávněné k podnikání). 

V případě města Buštěhrad vnímáme jako rizikový jednak fakt, že odpad podnikatelů je svážen              
v jednom svozu s obecním a jednak, že se v obci i přes časté kontroly nachází podnikatelé, kteří mají                  
s dodavatelem uzavřenou smlouvu jen na směsný odpad a využívají obecní systém na separované              
odpady, případně nemají uzavřenou žádnou smlouvu (živnostníci a drobní podnikatelé) a využívají            
obecní systém pro všechny druhy odpadů. 

Podnikateli, který využívá systému zavedeného obcí pro nakládání s KO, aniž by s touto obcí uzavřel                
písemnou smlouvu, uloží obecní úřad pokutu do výše 300 000 Kč. Stejnou pokutu uloží podnikateli,               
který nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu se zákonem o odpadech.             
Doporučujeme věnovat nastavení systému smluv s podnikateli značnou pozornost (ve smyslu           
podmínek nastavení, cílené informační kampaně, případných dalších kontrol nad rámec současných).           
Smyslem nastavení podmínek není neúměrná zátěž drobných podnikatelů (včetně případných pokut),           
ale nastavení podmínek oboustranně výhodných (jak pro obec, tak pro podnikatelské subjekty)            
a úspěšné zavedení systému bez udělování sankcí. 

Na základě výše uvedených skutečností tedy doporučujeme ve vztahu k podnikatelům uplatnit            
postup, který by se skládal z několika fází. 

V první fázi navrhujeme zahájit informační kampaň, která by podnikatele upozorňovala na jejich            
zákonné povinnosti ve vztahu k nakládání s odpady a na záměr obce provést šetření ohledně plnění                
těchto zákonných povinností.  

Druhou fází by bylo přímé obeslání podnikatelů s výzvou k doložení smlouvy s dodavatelem             
o zajištění nakládání se směsným odpadem a s tříděnými složkami odpadu.  

V třetí fázi by mělo dojít k dalšímu zintenzivnění tlaku na neukázněné podnikatele. Jako vhodné               
se nám jeví zaslat opakovanou výzvu, která by navíc obsahovala upozornění na to, že pokud              
v dodatečné lhůtě v trvání 30ti dnů nebude doložena smlouva s oprávněnou osobou k nakládání             
s odpady a ani nebude uzavřena smlouva s městem, přistoupí město k ukládání sankcí, které mohou               
dosáhnout až do výše 300 000 Kč. Pokud by podnikatelé ani tak nezjednali nápravu daného stavu,                
přistoupila by obec k vymáhání sankcí (fáze čtvrtá). 

Jako nezbytné vidíme průběžné zpracování řádné evidence podnikatelů (nejen z evidence           
od společnosti AVE, ale například i z evidence živnostenského úřadu) a dále s údaji o nově uzavřené                
smlouvě s obcí (fáze pátá). V případě podnikatelů, kteří mají uzavřenou vlastní smlouvu s oprávněnou               
osobou k nakládání s odpady, bude evidence sestavena z informací z doložených smluv (doba trvání             
smlouvy, předmět smlouvy, druhy odpadu, které jsou zasmluvněny, popř. typ nádob).  

Navazující kontroly smluv uzavřených s oprávněnou osobou pro nakládání s odpady, budou probíhat            
dále efektivně na základě vedené databáze (doporučujeme nastavení automatického upozornění          
při skončení trvání smlouvy).  
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Město každoročně zpětně sestaví bilanci nákladů a příjmů a zhodnotí míru dotování systému OH              
a efektivitu nastaveného systému, na základě čehož rozhodne o možnosti korekce sazeb paušálních            
tarifů a optimalizace stavu sběrných nádob ve veřejné síti. 

5.4.2. Obecné možnosti dalšího zkvalitnění 
využívaných služeb  

Vzhledem k současnému stavu k vývoji celorepublikové problematiky nakládání s odpady je vhodné          
využít nastavení takového systému, který by při fakturaci pravidelných služeb reflektoval skutečnou            
míru produkce netříděných složek KO, avšak zároveň nepřinesl neúměrné zdražení služeb.           
S ohledem na budoucí významný růst nákladů souvisejících s odstraňováním (skládkováním)         
netříděných KO (tedy energeticky využitelných odpadů) je investice do takového systému při úměrně            
vynaložených nákladech opodstatněným krokem, který zajistí kontrolu a vynaložení nákladů         
samostatně za službu (výsyp) a odstranění dle produkovaného množství. 

Variantu další optimalizace a kontroly systému OH vidíme ve využití moderních kontrolních prostředků             
za účelem vynakládání finančních prostředků pouze za jednoznačně prokázané služby. Bude tak           
omezen negativní dopad, způsobený vzrůstem ZP za skládkování (viz Kap. 4.1.1.). Tento systém             
(ve smyslu způsobu fakturace služeb) je navrhován rovněž jako dvousložkový, přičemž jednu složku           
bude tvořit výsyp nádoby a druhou likvidace nebo využití odpadu. 

Kontrolu provedených služeb lze realizovat pomocí vážících a identifikačních zařízení, která budou            
instalována na svozové technice (tedy v majetku svozové společnosti - dodavatele). Všechny nádoby            
(nádoby obce, občanů či podnikatelských subjektů zapojených do systému obce) budou vybaveny           
RFID čipy, což umožní získat data o provedených výsypech a množství odpadu v nádobách. Tato              
data umožní kontrolovat činnost dodavatele služeb. 

Validní data (získaná možností obcí vstupovat přímo do systému - tzn. nutnost licence pro              
přímý náhled do softwaru dodavatele vážního systému) budou městem dále vyhodnocována           
a monitorována mimo jiné za účelem možnosti nastavení budoucího motivačního programu          
plateb/systému plateb pro občany v souladu s novelou zákona o odpadech. 

Uskutečnění takovéto optimalizace systému OH je možné realizovat jednotně v rámci veřejné zakázky             
ve sdružení s požadavkem na zavedení výše uvedených kontrolních prostředků. Jedná se o stejný           
princip jako u netříděného KO. Vznik sdružení ovlivňuje hodnotu předpokládaného plnění veřejné            
zakázky. S vyšší hodnotou roste atraktivita pro dodavatele, což znamená potenciálně vyšší účast             
na výběrovém řízení a zájem ze strany dodavatele akceptovat podmínky nastavené obcí, resp.           
sdružením obcí. Hodnota potřebné investice na straně dodavatele se rozpočítá mezi sdružení více            
obyvatel a dopad navýšení cen není pro obci(e) markantní. 

Sjednocení sběrné sítě vnímáme (kromě ekonomičnosti systému a bonusové složky odměn          
EKO-KOM za zajištění sběrné sítě) s ohledem na zvážení výše popsaných mechanismů jako             
podstatné. V tomto ohledu doporučujeme dále realizovat obměnu nádob na sklo (zvonů) za nádoby             
na sklo s horním výsypem. Sjednocení má význam v případě zavedení nádobového vážení odpadů              
(nutno reflektovat v rámci zadávacích podmínek), kdy pro nádoby se spodním výsypem (zvony) nelze              
využít váhu nainstalovanou na vyklapěči, kterou lze využít pro veškeré ostatní nádoby (120 l, 240 l,                
1 100 l; s horním výsypem). Současná investice do váhy na rameni by nebyla efektivní a prodražila               
by cenu služby. S ohledem na doporučení realizovat potřebné kroky v rámci širšího území, lze             
k obměně přistoupit až na základě zhodnocení charakteru sběrné sítě zapojených obcí, předloženou            
alternativou je např. tzv. korbové vážení pro komoditu sklo.  
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Vzhledem k popsané problematičnosti sběrné sítě lze zvážit rovněž estetický vzhled a realizovat             
výměny standardních nádob na separované odpady za podzemní kontejnery, což jsou nádoby            
se spodním výsypem. Sjednocení nádob by tedy bylo realizováno ve prospěch těchto nádob.            
Sjednocení ve smyslu možnosti investice pouze do 1 typu váhy (a související úspory jednotkových              
nákladů narozdíl od investice do 2 typů váhy) na straně dodavatele by však vyžadovalo změny rovněž                
ve všech zapojených obcí. (Pozn.: V případě investice do výstavby podzemních kontejnerů bez             
návaznosti na nádobové vážení lze rovněž upozornit na celkově dražší provoz, především v důsledku              
delší manipulační doby, a dražší údržbu.) 

Uskutečnění takovéto optimalizace systému OH je možné realizovat v rámci veřejné zakázky            
(otevřené nadlimitní) ve sdružení obcí (o celkovém počtu obyvatel ideálně od 7 000) s požadavkem              
na zavedení výše uvedených kontrolních prostředků. Vznik sdružení ovlivňuje hodnotu          
předpokládaného plnění veřejné zakázky. S vyšší hodnotou roste atraktivita pro dodavatele, což            
znamená potenciálně vyšší účast na výběrovém řízení a zájem ze strany dodavatele akceptovat            
podmínky nastavené obcí, resp. sdružením obcí. Hodnota potřebné investice na straně dodavatele            
se rozpočítá mezi sdružení více obyvatel a dopad navýšení cen není pro obci(e) tak markantní.  
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6. Přílohy a poznámky 
Obr. č. 1 :  Kalkulace docházkové vzdálenosti ke SH  

 
 
 

Pozn. č. 1 ke Kap. 4.1.1. 
Oproti platnému zákonu o odpadech obsahuje předkládaný návrh zákona změny zejména           
v těchto oblastech: 

● poplatek za ukládání odpadů na skládku – navržené změny jsou jak věcného, tak procesního              
charakteru (plátcem poplatku bude provozovatel skládky, který je povinen poplatek          
od původce odpadu jako poplatníka vybrat a odvést jej správci poplatku, nově jsou            
rozvrstveny výše jednotlivých dílčích poplatků, správu poplatku budou vykonávat Státní fond           
životního prostředí a celní úřad jako správce placení, s tím, že správa poplatku se v plném                
rozsahu řídí daňovým řádem); 

● provoz zařízení pro nakládání s odpady – sběrny odpadu budou muset vybavit prostory             
zařízení kamerovým systémem a uchovávat záznam po stanovenou dobu; 

● povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady – zejména s ohledem na nutnost              
zajištění pravidelné revize povolení k provozu zařízení je stanovena maximální doba, po které             
musí provozovatel provést tuto revizi (6 let), jinak povolení zanikne; pro provoz mobilního             
zařízení bude povolení vydáváno na dobu určitou (nejdéle 6 let), povolení provozu zařízení             
bude vydáváno v rozsahu katalogu zařízení, který umožňuje na rozdíl od dosavadní právní            
úpravy jednoznačně rozlišit celkové množství a rozmístění jednotlivých typů zařízení          
na území České republiky; 

● sběr odpadu - zpřísňuje se sběr odpadu pomocí mobilních zařízení, a to na základě              
skutečnosti, že není možné zkontrolovat, zda provozovatel mobilního zařízení přijaté odpady           
dále předal legálním způsobem, nebo se jich nelegálně zbavil, odpad může nově být uložen              
v mobilním zařízení ke sběru pouze po dobu přepravy do zařízení, nejdéle však po dobu 48               
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hodin a odpady z mobilního zařízení ke sběru nesmí být předávány do jiného mobilního              
zařízení; 

● řešení problematiky nelegálně soustředěného odpadu (tzv. černých skládek) – návrh vychází           
z ústavně zakotveného principu vlastnictví zavazuje (čl. 11 odst. 3 Listiny základních práv             
a svobod) a stanoví postup pro zjištění osoby odpovědné za nelegálně soustředěný odpad,            
dále dává povinnosti vlastníkovi nemovitosti, kde je odpad soustředěn, a dává obecnímu            
úřadu obce s rozšířenou působností možnost odpad odklidit, současně předkladatel počítá           
s řešením problematiky tzv. černých skládek pomocí nelegislativních nástrojů        
(danou problematiku bude možné řešit v rámci Programu MŽP, prostřednictvím konkrétních          
výzev národního programu životního prostředí, administrovaného Státním fondem životního         
prostředí); 

● obchodování s odpady – bude předmětem samostatného povolení s tím, že tuto činnost             
budou moci provádět nejen subjekty, které jsou provozovateli zařízení určeného          
pro nakládání s odpady. 
 

Pozn. č. 1 ke Kap. č. 4.3.3.:  
Dle hlášení ISPOP 2018 uvádí město celkovou produkci odpadu 20 01 38 (Dřevo neuvedené pod               
číslem 20 01 37) 89,02 t. Za likvidaci tohoto odpadu o této hmotnosti byla vystavena dne 17. 12. 2018                   
faktura společností DAVA-CZ s.r.o. (18-001-00723). Avšak dle faktury ze dne 9. 4. 2018             
(18-001-00178), jež fakturovala tatáž společnost, je rovněž uvedena úplata za likvidaci odpadu 20 01              
38 o hmotnosti 3,93 t. ve výši 4 323 bez DPH. Jedná se tedy nejspíše o chybný údaj v hlášení ISPOP.  

Pozn. č. 2: ke Kap. č. 4.3.6.: 
Metodický návod MŽP upřesňuje:  

● Pokud má obec zřízen SD jako SM (takovéto místo nemusí být provozováno podle § 14 odst.                
1 zákona, IČO obce) v rámci obecního systému nakládání s komunálními odpady, pak je zde               
občany odkládán odpad. Obec je původcem odpadu a vede ho ve své odpadové evidenci              
(A00).  

● SD (zařízení povolené podle § 14 odst. 1 zákona, samostatný subjekt s IČO) je zahrnut               
do obecního systému nakládání s KO. SD přebírá odpad od obce (B00) a informuje obec              
o množství přebraných odpadů. V evidenci je partnerem obec (s IČZÚJ obce). Obec            
je původcem odpadu a vede ho ve své odpadové evidenci (A00). Občané jsou obcí             
informováni o možnosti odkládat odpad do sběrného dvora.  

● SD (zařízení povolené podle § 14 odst. 1 zákona, provozovatelem je obec, IČO obce)              
je obecním zařízením, které přebírá odpad od obce (B00). V evidenci je partnerem obec             
(s IČZÚJ obce). Obec je původcem odpadu a vede ho ve své odpadové evidenci (A00).              
Občané jsou obcí informováni o možnosti odkládat odpad do sběrného dvora. 

Pozn. č. 3: ke Kap. č. 4.3.6.:  
Podávání žádostí o souhlas k provozu zařízení a s jeho provozním řádem; provozní řád 
Žádost k vydání souhlasu k zahájení provozu SD dle § 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb. obsahuje: 

● obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel PO; jméno a příjmení,             
obchodní firmu a sídlo, je-li žadatel FO, 

● identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno, 
● označení a adresu provozovny, kde je nebo bude sběr nebo výkup odpadů            

provozován, adresu sídla žadatele, jde-li o mobilní zařízení, včetně doložení právního           
vztahu žadatele k předmětné provozovně, zeměpisné souřadnice přibližného středu        
místa stacionárního zařízení ve formátu DD MM SS.sss, uvedené v souřadnicovém           
systému WGS 84 (World Geodetic System), nevyplňuje se v případě mobilních           
zařízení, 
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● jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu FO nebo FO oprávněných            
jednat jménem žadatele, 

● kopii podnikatelského oprávnění ( dle konzultace s KÚ jsou povinné i obce dodat            
živnostenské oprávnění ) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii          
zřizovací listiny žadatele, 

● jméno, příjmení odpadového hospodáře a doklady o jeho odborné způsobilosti podle           
§ 15 odst. 5 zákona o odpadech  

● název, účel a technický popis zařízení včetně všech zařízení souvisejících, popis           
technologického postupu nakládání s odpadem v zařízení, způsoby nakládání         
s odpadem podle příloh č. 3 a 4 zákona o odpadech, 

● seznam druhů odpadů podle Katalogu odpadů, vstupujících a vystupujících         
ze zařízení, a pokud jsou v zařízení vyráběny výrobky, též popis výrobků           
vystupujících ze zařízení, 

● způsoby nakládání s odpady v zařízení podle přílohy č. 20 tabulky č. 1 vyhlášky              
č. 383/2001 Sb. /kódy původu odpadu a způsobů nakládání s odpady pro evidenční            
účely/ , 

● roční projektovanou kapacitu zařízení a další kapacity odpovídající danému typu          
zařízení související s jeho provozem podle tabulky č. 1 kapacit zařízení obsažené            
v příloze č. 22 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. /roční projektovaná kapacita zařízení            
v t/rok – množství odpadů v tunách za rok, které může zařízení za rok přijmout podle               
projektové dokumentace, pokud neexistuje projektová dokumentace, uvede se        
plánovaná kapacita; roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení v t/rok –          
množství odpadů v tunách za rok, které může zařízení za rok zpracovat podle             
projektové dokumentace, pokud neexistuje projektová dokumentace, uvede se        
plánovaná kapacita; projektovaná denní zpracovatelská kapacita v t/den – množství          
odpadů, které lze s ohledem na používanou technologii přijmout do zařízení           
ke zpracování za jeden den, pokud neexistuje projektová dokumentace, uvede se          
plánovaná kapacita (údaj má vztah k tomu, zdali bude mít zařízení integrované            
povolení podle zákona o integrované prevenci); maximální okamžitá kapacita zařízení          
v t – maximální množství odpadů, které se může v jeden okamžik nacházet             
v zařízení/, 

● popis přístupových tras k zařízení ve vztahu k jednotlivým druhům dopravy odpadů            
do zařízení, nejde-li o mobilní zařízení, 

● způsob skladování odpadů v zařízení, 
● návrh sledování (monitoringu) vlivu provozu zařízení na okolní životní prostředí          

a zdraví lidí odpovídající typu zařízení a druhům odpadů, 
● plán odborného vzdělávání pracovníků zařízení, 
● pokud je souhlas k provozování zařízení a s jeho provozním řádem vydáván k již              

existujícímu zařízení, doklad o souladu zařízení se zvláštními právními předpisy          
/zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),            
ve znění pozdějších předpisů/,  nejde-li o mobilní zařízení, 

● identifikační číslo zařízení, pokud je souhlas k provozování zařízení a s jeho            
provozním řádem vydáván k již existujícímu zařízení; v případě mobilních zařízení           
identifikační číslo zařízení přidělené krajským úřadem příslušným podle sídla, 

● návrh provozního řádu v listinné (ve dvou vyhotoveních) a elektronické podobě           
a návrh na zavedení provozního deníku, jejichž obsah pro různé typy zařízení           
je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb. a zvláštních právních            
předpisech  /vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními         
a elektroodpady a o bližších podmínkách nakládání s nimi, ve znění pozdějších           
předpisů; vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky          
rozložitelnými odpady; vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání         
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s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobech vedení jejich evidence          
a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků          
a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků, ve znění pozdějších         
předpisů/ , 

● opatření pro ukončení provozu zařízení k nakládání s odpady a způsob jeho            
zabezpečení, který zajistí, že zařízení nebude po ukončení provozu ohrožovat zdraví           
lidí a životní prostředí, 

● vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví k provoznímu řádu zařízení (Krajská          
hygienická stanice), 

 
Přílohou žádosti je návrh provozního řádu zařízení a návrh na zavedení provozního deníku, jejichž              
obsah pro různé typy zařízení je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb. a zvláštních právních                  
předpisech. Pro naše účely se jedná o zařízení skupiny A , tedy zařízení ke sběru a výkupu odpadů                 
(např. sběrna, výkupna,  sběrný dvůr , mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů apod.) 

 
Provozní řád pro zařízení skupiny A musí obsahovat následující údaje: 

● základní údaje o zařízení: název zařízení, identifikační údaje vlastníka, identifikační údaje           
provozovatele zařízení včetně údajů o statutárních zástupcích a telefonním spojení na ně,            
jména vedoucích pracovníků zařízení, významná telefonní čísla (hasiči, orgány ochrany          
veřejného zdraví, lékařská záchranná služba, policie apod.), údaje o sídlech příslušných           
dohlížecích orgánů (Česká inspekce životního prostředí, orgán místní samosprávy - obecní           
úřad, příslušný orgán státní správy apod.), adresa a údaje o pozemcích, na nichž je zařízení               
umístěno (č.p.p. a kat. území), údaj o ukončení stavby zařízení (kolaudační rozhodnutí, č.j.,             
datum vydání), základní kapacitní údaje zařízení, údaj o časovém omezení platnosti           
provozního řádu 

● charakter a účel zařízení: přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno (zatřídění podle              
Katalogu odpadů), účel, k němuž je zařízení určeno 

● stručný popis zařízení: popis technického a technologického vybavení zařízení (skladovací          
prostředky, manipulační prostředky, způsob ochrany horninového prostředí v místech         
nakládání s odpady, zařízení určené pro přejímku odpadů (váha, laboratoř) apod.) 

● technologie a obsluha zařízení: povinnost obsluhy zařízení při všech technologických          
operacích v zařízení, přejímka odpadu - administrativní postup a praktický postup kontroly            
kvality odpadu, povinnosti obsluhy (např. zjistit hmotnost odpadu, provést vizuální kontrolu,           
vystavit příslušné dokumenty, způsob a postup zápisu do provozního deníku), další nakládání            
s odpadem - způsob značení odpadu, balení odpadu, umísťování odpadů do zařízení 

● monitorování provozu zařízení - výběr ukazatelů předpokládaných vlivů provozu zařízení          
na okolí a způsob a četnost jejich sledování a dokumentování (např. spotřeba energie,            
spotřeba vody, měření hlukových emisí, sledování množství a kvality emisí do ovzduší            
v souladu se zvláštními předpisy, sledování množství a kvality odpadních, podzemních          
a povrchových vod v souladu se zvláštními předpisy, meteorologické ukazatele apod.) 

● organizační zajištění provozu zařízení 
● vedení evidence odpadů přijímaných do zařízení i v zařízení produkovaných odpadů 
● opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie 
● bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí. 

 
Pozn. č. 4 ke Kap. č. 5.2.2.:  
Doplnění k tématu poplatku za odkládání KO z nemovité věci 
Základ poplatku 
Základem poplatku za odkládání KO z nemovité věci je součet dílčích základů za jednotlivá dílčí               
období. 
 

66 
 



ARCH consulting s.r.o. 

Dílčím základem je 
a) hmotnostní dílčí základ, kterým je hmotnost odpadu odloženého z nemovité věci za dílčí             

období v kilogramech připadajícího na poplatníka, 
b) objemový dílčí základ, kterým je objem odpadu odloženého z nemovité věci za dílčí období              

v litrech připadajícího na poplatníka, nebo 
c) kapacitní dílčí základ, kterým je kapacita sběrných prostředků pro nemovitou věc na odpad             

za dílčí období v litrech připadající na poplatníka. 

Obec v obecně závazné vyhlášce, kterou zavedla poplatek za odkládání odpadu, zvolí pro             
poplatkové období jeden z dílčích základů podle odstavce výše. 

Hmotností nebo objemem odpadu odloženého z nemovité věci za dílčí období nebo            
objednanou kapacitou sběrných prostředků pro nemovitou věc na dílčí období připadajícími           
na poplatníka je 

a) podíl 
- hmotnosti nebo objemu odpadu odloženého z této nemovité věci za dílčí období nebo             

objednané kapacity sběrných prostředků pro tuto nemovitou věc na dílčí období a  
- počtu FO, které v této nemovité věci mají bydliště na konci dílčího období, nebo 
b) hmotnost nebo objem odpadu odloženého z této nemovité věci za dílčí období nebo             

kapacita sběrných prostředků pro tuto nemovitou věc na dílčí období, v případě            
že v nemovité věci nemá bydliště žádná FO. 

Obec v obecně závazné vyhlášce, kterou zavedla poplatek za odkládání odpadu, může určit             
minimální dílčí základ poplatku, který činí nejvýše 

a) 10 kg v případě hmotnostního dílčího základu, 
b) 60 l v případě objemového nebo kapacitního dílčího základu. 

Sazba poplatku 
Sazba poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci činí nejvýše 

a) 6 Kč v případě hmotnostního dílčího základu, 
b) 1 Kč v případě objemového dílčího základu, 
c) 1 Kč v případě kapacitního dílčího základu. 

Výpočet poplatku 
(1) Poplatek za odkládání KO z nemovité věci se vypočte jako součet dílčích poplatků              
za jednotlivá dílčí období, na jejichž konci 

a) měl poplatník v nemovité věci bydliště, nebo 
b) neměla v nemovité věci bydliště žádná fyzická osoba, v případě že poplatníkem je vlastník              

této nemovité věci nebo svěřenský fond, ve kterém je tato nemovitá věc . 
(2) Dílčí poplatek za dílčí období se vypočte jako součin dílčího základu zaokrouhleného             
na celé kilogramy nebo litry nahoru a sazby pro tento dílčí základ. 

 

Pozn. č. 5 ke Kap. č. 5.3.1.:  
Alternativou sběru BRO/BRKO je donáškový (veřejný) systém na stálá SH, tedy místa, kde je po celý                
rok přistaven kontejner. Pro tyto účely by bylo vhodné zbudovat v obci nejméně 12 takovýchto SH                
(1 na cca 300 obyvatel). Pokud budeme uvažovat přibližnou cenu jednoho kontejneru o objemu 6m 3              
40 000 Kč, pak jsou pořizovací náklady 480 000 Kč. Donáškový systém separovaných odpadů je však                
méně efektivní ve výtěžnosti, nežli tomu je u odvozového individuálního systému.  

Velkoobjemové kontejnery dále nejsou svojí konstrukcí vhodné na delší skladování bioodpadu (není            
zde např. perforace podporující aerobní degradaci materiálu). To může vést zejména v letních             
měsících, kdy je velká produkce odpadu a zároveň nejvyšší teplota k nekontrolovatelnému zahnívání,             
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vedoucímu k tvorbě zápachu. Bioodpad v těchto kontejnerech nebude uzavřen, je tedy snadnou             
potravou pro hlodavce, ptáky, či hmyz. Dostatek potravy pak přispívá k jejich přemnožení. Tím vzrůstá               
možnost šíření nejrůznějších onemocnění, či dalších negativních jevů s tím spojených. V extrémních            
případech, při navršení většího množství odpadu nelze vyloučit ani samovznícení, byť je tato možnost              
relativně nepravděpodobná.  
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