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Seznam zkratek 

 

 
AOS autorizovaná obalová společnost 

BRKO biologicky rozložitelné komunální odpady 

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

ES Evropské společenství 

EU Evropská unie 

EK Evropská komise 

ISOH Informační systém odpadového hospodářství (CENIA) 

KO komunální odpad 

k. ú. katastrální území 

KS kolektivní systém 

NO nebezpečný odpad 

OH odpadové hospodářství 

OZV obecně závazná vyhláška 

POH plán odpadového hospodářství 

SD sběrný dvůr 

SKO směsný komunální odpad 

VOK velkoobjemový kontejner 

NO nebezpečný odpad 
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ANALYTICKÁ ČÁST 

 

 
1. Úvod 

 
 

Studie je zpracována na základě objednávky DSO České Švýcarsko. Předmětem studie je 

zpracování analýzy současného stavu odpadového hospodářství v obcích svazku a návrh 

jednotné úpravy systému nakládání s komunálními a případně dalšími odpady ve členských 

obcích s ohledem na zákonné povinnosti a cíle pro odpadové hospodářství v ČR. Hlavní cíle 

studie jsou následující: 

 Zhodnocení stavu odpadového hospodářství v členských obcích pro jednotlivé materiálo- 

vé toky z pohledu technicko - organizačního řešení a ekonomické náročnosti 

 Návrh opatření a nástrojů na sjednocující úpravu jednotlivých prvků odpadového hospo- 

dářství v obcích svazku, vedoucích k předcházení vzniku odpadů, maximalizaci využívá- 

ní komunálních odpadů a zásadnímu omezování jejich skládkování ve snaze o ekono- 

mickou udržitelnost a kontrolovatelnost celého řešení 

V návrhové části jsou zohledněny nové cíle pro komunální odpady, které vyplývají pro ČR     

z evropských směrnic pro oběhové hospodářství a jsou implementovány do českého práva. 

Při zpracování studie byly použity datové podklady z odpadového hospodářství všech člen- 

ských obcí (evidence odpadů, apod.), obecně závazné vyhlášky upravující systém OH a 

zpoplatnění obyvatel. Další informace z obcí byly získány z dotazníku, který byl rozeslán 

všem členským obcím obou DSO. K hodnocení byly použity také datové výstupy z informač- 

ní databáze systému EKO-KOM a údaje z ČSÚ a odborných dokumentů Ústeckého kraje 

apod. 

 

 

1. Charakteristika DSO 

Dobrovolný svazek obce s názvem Svazek obcí Českého Švýcarska (dále také Svazek) byl 

založen v září 2002. Členy svazku je 7 obcí: Arnoltice, Bynovec, Janov, Kámen, Labská 

Stráň, Ludvíkovice a Růžová. 

Hlavním předmětem Svazku je dle zakládatelské smlouvy „koordinace společného postupu 

členských obcí při realizaci jejich záměrů, včetně plánování investičních akcí do budoucna v 

návaznosti na potřeby celého regionu, územních plánů, ochrana osob a majetku, prosazová- 

ní společných zájmů, vytváření předpokladů pro vyvážený rozvoj zájmového území svazku 

dle strategie rozvoje a jejich priorit (tj. rozvoj sídel, ekonomický rozvoj a aktivizace mikroregi- 

onu a rozvoj spolupráce …”. Čl. V smlouvy současně dodává, že: “… svazek naváže v 

předmětu své činnosti na záměry, cíle, prezentované rozvojové projekty a s nimi související 

žádosti o poskytnutí dotací a jiných podobných finančních podpor”. Předmět činnosti a orgáů 

Svazku je obsažen ve stanovách z r. 2002. 
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Janov 

Labská Stráň 

Růžová 
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Bynovec 

Kámen 

Ludvíkovice 

Hlavním důvodem pro zpracování rozvojového plánu odpadového hospodářství je snaha op- 

timalizovat systém nakládání s komunálními odpady v rámci jednotlivých obcí, resp. v rámci 

celého území Svazku, a to zejména s důrazem na rozšíření odděleného sběru využitelných 

složek a s tím spojených nákladů, a nakládání se směsnými komunálními odpady, které ne- 

bude možné skládkovat. 

 

 

2. Základní charakteristika území 

Území obcí Svazku (mapa 1) se rozkládá v severovýchodní části správního území ORP Dě- 

čín. Západní hranicí území je řeka Labe, severní hranici tvoří hranice Národního parku Čes- 

ké Švýcarsko, jižní hranicí silnice III. třídy (25854) a východní hranicí silnice III. třídy (25860). 

 
 

Obrázek 1: Mapa území DSO České Švýcarsko 
 

 

 
 
 

Celková rozloha území tvoří 48,58 km2 při osídlení přibližně 3 tis. obyvatel. Průměrná husto- 

ta osídlení je velmi nízká, představuje cca 63 obyv./km2. Řídké osídlení má samozřejmě spí- 

še negativní vliv na potenciální úspory nákladů svozu odpadu v rámci dotčeného území. 

Rozloha jednotlivých obcí je uvedena v tabulce 1. 

 
 

Tabulka 1: Rozloha území jednotlivých obcí Svazku 
 

Název obce Rozloha (km2) 

Arnoltice 5,54 

Bynovec 6,37 
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Janov 4,65 

Kámen 1,78 

Labská Stráň 2,88 

Ludvíkovice 9,48 

Růžová 17,87 

CELKEM 48,57 
 

Zdroj: ČSÚ (2021) 

 

 
Vývoj počtu obyvatel v členských obcích Svazku v letech 2015 - 2019 znázorňuje následující 

tabulka 2. 

 
 

Tabulka 2: Vývoj počtu obyvatel v obcích Svazku 
 

Název obce 2015 2016 2017 2018 2019 

Arnoltice 402 396 410 415 407 

Bynovec 307 312 333 339 337 

Janov 345 345 368 360 357 

Kámen 224 236 239 242 252 

Labská Stráň 225 232 224 219 220 

Ludvíkovice 940 941 931 933 942 

Růžová 487 510 530 549 558 

CELKEM 2930 2972 3035 3057 3073 

Zdroj: ČSÚ (2021) 
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Obrázek 2: Vývoj počtu obyvatel podle věku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zdroj: ČSÚ (2021) 

 

 
Obrázek 3: Podíl obyvatel podle věku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: ČSÚ (2021) 

 

 
Z tabulek 3 a 4 vyplývají některé negativní trendy, které začnou ve střednědobém horizontu 

(3 - 5 let) ovlivňovat kvalitu a efektivitu veřejných služeb poskytovaných obcemi (vč. odpado- 

vých). Jedná se zejména o nárůst počtu obyvatel, který bude vyžadovat adekvátní adezvu v 

organizaci sběru a svozu komunálního odpadu, resp. jeho využitelných služeb (lokalizace 

sběrných nádob tak, aby se nezvyšovala průměrná dochozí vzdálenost; frekvence svozu 
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resp. velikost sběrných nádob tak, aby nedocházelo k jejich přeplňování; změny svozových 

tras k nové zástavbě; počty svozů směsného komunálního odpadu od rodinných domů; pro- 

voz sběrných dvorů/míst, které absorbují nárůst produkce některých složek komunálního od- 

padu - např. objemný odpad, nebezpečný odpad, elektroodpad apod.). Nárůst poptávky po 

odpadových službách se projeví v tlaku náklady systému, který znásobí nákladové tlaky 

dané novou legislativou v odpadovém hospodářství (oddělený sběr vybraných druhů komu- 

nálního odpadu - viz dále). 

Nárůst obyvatel je však doprovázen nárůstem obyvatel v postproduktivním věku na úkor 

obyvatel v produktivním věku. Tento vývoj klade vyšší nároky na dostupnost infrastruktury 

pro vyšší věkové skupiny obyvatel (lokalizace sběrných nádob, sběrného dvoru/místa a jeho 

otevírací hodiny, pytlový sběr, door-to-door systémy apod.). 

 
 

Obrázek 4: Míra nezaměstnanosti k 31.5. daného roku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: ČSÚ (2021) 

 
 

Míra nezaměstnanosti představuje jeden z možných indikátorů sociální deprivace, která se 

může projevit v míře využívání/nevyužívání dostupné infrastruktury k třídění odpadu, v tvorbě 

černých skládek (a jiných nelegálních způsobů nakládání s odpady jako je např. spalování 

odpadu v domácích topeništích apod.), nebo v litteringovém chování. Všechny tyto důsledky 

sociální deprivace zvyšují náklady na úklid veřejného prostoru a tím i celkové náklady na na- 

kládání s komunálními odpady. K obdobným indikátorům, jejichž sledování umožňuje obci 

předcházet uvedeným důsledkům a tím i nákladům, patří i míra sociálního vyloučení apod. 

Arnoltice Bynovec Janov Kámen Labská Stráň Ludvíkovice Růžová 

10 

7,5 

5 

2,5 

0 
2016 2017 2018 2019 2020 

M
ír

a
 n

e
z
a

m
ě
s
tn

a
n

o
s
ti
 (

v
 %

) 



Rozvojový plán odpadového hospodářství 2021+ pro DSO České Švýcarsko 

10 

 

 

 
 

Vzhledem k tomu, že DSO České Švýcarsko má povahu turistického regionu s vysokou ab- 

sorbční schopností cestovního ruchu (počet turistů, počet přenocování), pak jsou relevant- 

ním vstupem do analýzy odpadového hospodářství údaje ČSÚ o celkovém počtu turistů a 

průměrném počtu přenocování. Hodnocení je však omezeno tím, že dostupné údaje jsou     

k dispozici pouze za obce Janov a Růžová. Z těch je patrný nárůst počtu přenocování do 

roku 2018 a pokles v roce 2019, přičemž průměrný počet nocí strávených na území obce činí 

zhruba 2,3. 

 

 
Obrázek 5: Počet přenocování v obcích Janov a Růžová 

 

Janov -Počet přenocování Růžová -Počet přenocování 
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Zdroj: ČSÚ (2021) 

 
 

Z údajů ČSÚ mimo jiné vyplývá nárůst počtu ekonomických subjektů v obcích DSO České 

Švýcarsko v letech 2015 až 2020 o zhruba 12 %. Hlavními segmenty hospodářství, kde do- 

šlo k růstu, jsou zemědělství, průmysl, stavebnictví, činnosti v oblasti nemovitostí, v oblasti 

profesní, vědecké a technické činnosti. Naopak v oblasti velkoobchodu a maloobchodu je 

patrný pokles ve sledovaném období. Počet aktivních ekonomických subjektů je z pohledu 

odpadového hospodářství významný zejména s ohledem na možné využívání obecních sys- 

témů nakládání s odpady (smlouva s obcí), pokud ekonomické subjekty nemají smlouvu o 

zajištění odpadových služeb přímo s poskytovatelem služby. 
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Obrázek 6: Struktura ekonomických subjektů v letech 2015 a 2020 
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Zdroj: ČSÚ (2021) 

 

 
Dle ČSÚ lze 5 obcí zařadit do velikostní skupiny obcí 200-499 obyvatel a 2 obce do skupiny 

500-999 obyvatel. Vesměs se tedy jedná o malé obce. Počet obyvatel má mírně rostoucí 

trend a to především díky stěhování obyvatel do dokončených bytů v období 2015-2019. 

Převažujícím typem zástavby v obcích jsou rodinné domky. 

Pro vývoj obyvatel je klíčový především celkový pohyb obyvatelstva - přirozená změna (na- 

rození vs. zemřelí), resp. stěhování (přistěhovalí vs. vystěhovalí). Jak bude patrné z následu- 

jícího obrázku, pak stěhováním v obcích přibývá obyvatel. Přirozená změna ovlivňuje celko- 

vý nárůst/pokles obyvatel minimálně a pokud jej ovlivňuje, pak spíše negativně. Změna počtu 

obyvatel je důležitá zejména s ohledem na rozsah poskytovaných odpadových služeb a 

adaptaci infrastruktury nutné pro zabezpečení základních odpadových služeb (sběr a svoz 

směsného komunálního odpadu, sběr a svoz využitelných složek, kapacita sběrných pro- 

středků, frekvence svozu, lokalizace, kapacita sběrného dvora/místa apod.) 
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Obrázek 7: Přistěhovalí a vystěhovalí v letech 2011 a 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: ČSÚ (2021) 

 

 

3. Právní rámec nakládání s odpady v obcích DSO 

K zásadním faktorům, které ovlivňují rozsah systému OH a způsoby nakládání s odpady, pa- 

tří právní normy pro oblast nakládání s odpady. Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., který byl 

v platnosti do konce r. 2020, byl nahrazen novým zákonem č. 541/2020 Sb. a dalšími souvi- 

sejícími zákony (zákon č.542/2020, Sb. o výrobcích s ukončenou životností, novela zákona 

č. 477/2001 Sb., o obalech, změnový zákon). 

Nové právní předpisy vycházejí z evropských směrnic, které přijaly členské státy v r. 2018 a 

2019 za účelem přechodu EU na oběhové hospodářství. Kromě nových definic komunálních 

odpadů, způsobů nakládání s odpady a stanovení způsobů hodnocení plnění cílů jsou obsa- 

ženy ve směrnicích nové cíle pro OH, které jsou implementovány ve výše uvedených záko- 

nech ČR. Jedná se především o cíle ze směrnic: 

 Směrnice 2018/850/EU, která mění směrnici o skládkách odpadů – zákaz skládkování 

využitelných odpadů včetně KO 

 Směrnice 2018/851/EU, která mění směrnici o odpadech - cíle na recyklaci KO, povinné 

třídění některých složek KO 

 

 
Kromě uvedených směrnic došlo ke změnám ve směrnicích o elektrozařízení, bateriích 

apod. 
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Právní rámec pro odpadové hospodářství obcí v DSO tvoří především zákon o odpadech a 

jeho podzákonné normy, závazná část Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje a 

obecně závazné vyhlášky obcí k systému OH. Ostatní výše zmíněné zákony (kromě změno- 

vého zákona) se dotýkají obcí jen okrajově a souvisí zejména se zajištěním zpětného odběru 

na sběrných místech v obcích 

 

 
1. Zákon o odpadech č. 541/2021Sb. 

Pro OH obcí je zásadní zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy, které však nebyly       

v době zpracování studie až na výjimky k dispozici (vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu od- 

padů a posuzování vlastností odpadů). V následujícím textu jsou uvedeny hlavní změny, kte- 

ré mají dopad na odpadové hospodářství obcí. Původní zákon a z něj vyplývající povinnosti 

pro obce nejsou v textu řešeny. Některé původní povinnosti jsou obsaženy i v novém zákoně 

o odpadech. 

 
 

Definice KO 

Zákon mění původní definici KO. Nová definice vychází z překladu z evropské směrnice a 

zahrnuje komunální odpad od fyzických nepodnikajících osob a nově tak podobný odpad od 

podnikajících fyzických a právnických osob (tzv. živnostenský odpad). Měla by umožnit sjed- 

nocení rozdílných statistik o KO v evropských zemích. 

Obce by měly všechny produkované odpady, které odpovídají nové definici, zařazovat do 

skupiny 20 dle Katalogu odpadů. Není tedy vhodné nadále zařazovat vytříděn odpady do 

podsk. 15 01 (pro nápojové kartony, resp. kombinované obaly byl vytvořen nový kód 20 01 

01 01 – kompozitní a nápojové kartony), bioodpad do sk. 2 apod. Nové kódy je nutné použí- 

vat při vedení průběžné evidence podle zákona. 

Pozn: mezi nové kódy přibyl i kód pro odděleně soustřeďovaný popel z domácností (20 03 

01 01). Pokud tedy obce zvolí z nějakých důvodů oddělený sběr této komodity, pak použije 

nový kód. Popel patří mezi nevyužitelné odpady, které bude možné ukládat na skládky. 

Podmínky by zřejmě měl stanovit prováděcí předpis k zákonu. 

Spolu s novou definicí jsou v zákoně používány také nové pojmy pro jednotlivé fáze naklá- 

dání s odpady (např. oddělený sběr = oddělené soustřeďování apod.). Rovněž jsou defino- 

vány způsoby recyklace a využití odpadů. 

 
 

Povinnosti obce jako původce odpadů 

Obec je (§5) stejně jako v předchozím zákoně původcem a vlastníkem odpadu od okamžiku, 

kdy osoba odloží odpad podle § 59 a 60 na místo obcí k tomuto účelu určenému. Pro obec 

platí i nadále všechny povinnosti původce (§15) a k tomu i obecné povinnosti (§13), např. 

předcházení vzniku odpadů, povinnost odděleně soustřeďovat odpady, nabízet odpady k vy- 

užití, vést evidenci, předávat odpad pouze do zařízení k nakládání s odpady atd. 

Specifické povinnosti obce jsou stanoveny v §§ 59-60. Patří k nim zejména následující po- 

vinnosti. 
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- Obec je povinna přebrat veškerý KO od nepodnikajících fyzických osob (v případě 

SKO v rozsahu stanoveném poplatkem za odkládání odpadů z nemovité věci v kapacitě 

soustřeďovacích prostředků) 

o Nelze tedy v systému OH nastavit omezení množství některých druhů KO (např. 

množství nebezpečných složek KO, objemných odpadů ve sběrném dvoře apod.) 

odevzdaných občany nebo zapojenými podnikateli do obecního systému. 

- Obec musí určit místa pro oddělené soustřeďování KO min. NO, papíru, plastů, 

skla, kovů, bioodpadů, olejů a textilu (od 1.1.2025). Sklo, plasty a kovy lze sbírat spo- 

lečně, pokud to neohrozí recyklaci 

o Rozsah tříděných odděleně sbíraných složek je stejný jako v předchozím zákoně. 

Nově přibyde povinná složka textil. Ten sbírá většina obcí v režimu předcházení 

vzniku odpadů ve spolupráci s různými subjekty, většinou charitami. Od r. 2025 

bude muset být textil sbírán v režimu odpadů. 

o U směsných sběrů více komodit je nutné se dohodnout s provozovatelem dotři- 

ďovací linky, zda je schopen sbíranou směs uspokojivě roztřídit pro využití k re- 

cyklaci. 

 
 

- Obec je povinna zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky ko- 

munálního odpadu tvořily 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 komunálních 

odpadů, kterých je v daném kalendářním roce původcem. 

o Jedná se o cíle na třídění KO, které mají podpořit plnění závazku ČR pro recykla- 

ci KO. Tento závazek je uveden v příloze č. 1 zákona 

1. Zvýšit do roku 2025 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komu- 

nálních odpadů nejméně na 55 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukova- 

ných na území České republiky. 

2. Zvýšit do roku 2030 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komu- 

nálních odpadů nejméně na 60 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukova- 

ných na území České republiky. 

3. Zvýšit do roku 2035 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komu- 

nálních odpadů nejméně na 65 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukova- 

ných na území České republiky. 

o Zákon ovšem nestanoví, jak mají obce s odpady nakládat, a to i v situaci, kdy je 

dlouhodobě špatná situace na trhu některých druhotných surovin 

o Výpočet míry třídění bude stanoven v návrhu vyhlášky o podrobnostech nakládá- 

ní s odpady (příl. 17 - množství vytříděných využitelných složek pa, pl, sk, kov, 

tex, dřev, bio/celková produkce KO, přičemž do odpadů z obce bude připočten i 

odpad ze zařízení, ve kterých je odkládán odpad od občanů obce – např. z výku- 

pen) 

o Při neplnění cílů hrozí obci pokuta až do výše 200 000 Kč (§122) 
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Způsoby a rozsah odděleného soustřeďování složek KO bude stanoven vyhláškou o pod- 

robnostech nakládání s odpady. V návrhu vyhlášky je uvedeno (§33): 

- Oddělené soustřeďování složek komunálních odpadů může obec zajistit prostřednictvím 

o sběrných dvorů, 

o zařízení určených pro nakládání s odpady, 

o velkoobjemových kontejnerů, 

o sběrných nádob, 

o pytlového způsobu sběru, nebo 

o kombinací způsobů podle písmen a) až e). 

 

 
Návrh je tedy stejný jako současný stav, resp. stav podle předchozího zákona. Otázkou je, 

jak bude obec stanovovat zařízení určená pro nakládání s odpady jako místa pro soustřeďo- 

vání KO. Podle původního zákona a k němu vydaných metodik to bylo na základě dohody se 

zařízením, odpad od občanů se pak stal součástí produkce odpadů obce. 

Dle nového zákona je provozovatel zařízení povinen poskytovat 1x ročně do 15.1 obci infor- 

mace o odpadech od fyzických osob, od kterých převzal KO (§17, odst. 1, písm. H). Dle MŽP 

tyto odpady ale obec neuvede ve své evidenci za rok 2021, jelikož obec není jejich původ- 

cem (tento odpad jí tedy nevzniká). Odpad vykázaný např. z výkupen bude zřejmě možné 

započítat do výpočtu míry třídění KO (viz. výše). 

Dle §59, odst. 4,5 ke splnění uvedených povinností obec nastaví obecní systém odpa- 

dového hospodářství (dále jen „obecní systém“). Obecní systém obec může nastavit 

obecně závaznou vyhláškou (OZV). 

- Je vhodné nastavit systém vyhláškou (v předchozím zákoně byla OZV povinná). V OZP 

jsou stanovena pravidla pro sběr a další nakládání s odpady pro účastníky systému. OZV 

umožňuje lepší vymahatelnost stanovených povinností. 

- Pro fyzické osoby plyne povinnost dodržovat pravidla stanovená OZV ze zákona o odpa- 

dech. Případy nedodržování těchto povinností mají povahu přestupku dle § 117 odst. 1 

písm. t) zákona o odpadech, případně zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích 

- Kromě povinných odděleně soustřeďovaných složek KO může obec nastavit systém pro: 

o stavební odpady (možnost stanovit limity přebíraného množství odpadů, zpoplat- 

nění odpadů podle množství apod. Stavební odpady nejsou KO a podmínky pro 

ně stanovit lze.) 

o živnostenský KO (viz dále) 

o výrobky ve zpětném odběru (místa zpětného odběru po dohodě s výrobci a jejich 

kolektivními systémy) 
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o komunitní kompostování (určit místa pro komunitní kompostování. Komunitní 

kompostování může nahradit systém třídění bioodpadu. Komunitní kompostárna 

ale musí splňovat podmínky standardních kompostáren nebo malých zařízení. 

Podrobnosti budou stanoveny vyhláškou) 

o Přebírání movitých věcí při předcházení vzniku odpadů (např. RE-USE koutky 

apod.) 

 

 
Dle informací MŽP je možné v r. 2021 ponechat v platnosti stávající OZV o systému naklá- 

dání s KO v obci. Do konce r. 2021 by ale měla být připravena nová OZV, kterou se stanoví 

obecné systém odpadového hospodářství platný od 1.1.2022. U většiny obcí to bude zna- 

menat menší úpravy v oblasti pojmů a případně popis nových prvků systému, které nebyly    

v předchozí OZV upraveny. 

Základní vzor OZV o obecním systému odpadového hospodářství je uveden na webových 

stránkách (https://www.mzp.cz/cz/stanoveni_obecneho_systemu_odpadoveho_hospodarstvi) 

MŽP. K obsahu vyhlášek se vyjadřuje MV. Na uvedeném odkazu je uveden rovněž metodický 

podklad od MV. 

Zákon upravuje možnost zapojení podnikajících fyzických a právnických osob do 

obecního systému (§§ 59, 60, 62). 

Úprava vychází z předchozího zákona, je stejně nepružná, protože zachovává povinnost 

smlouvy mezi obcí a podnikatelem. Pro zapojení podnikatelů se živnostenskými odpady do 

obecního systému OH platí následující podmínky: 

- Obec nastaví systém pro podikatele v OZV (druhy odpadu, které může právnická nebo 

podnikající fyzická osoba předávat do obecního systému, způsob určení výše úhrady za 

zapojení do obecního systému a způsob jejího výběru) 

o Musí se jednat pouze o KO a jeho složky a odpady z obalů papíru, plastů, skla a 

kovů (§62). Do obecního systému nelze přebírat odpady z výrob a jakékoliv jiné 

než uvedené odpady. Nejčastěji obce zapojují podnikatele s využitelnými složka- 

mi, bioodpadem. Případně s SKO, objemným odpadem a min. i s nebezpečnými 

složkami KO. 

- podnikatel se zapojí do systému na základě písemné smlouvy s obcí (obec v tomto pří- 

padě poskytuje podnikateli službu). 

- Obec se stává vlastníkem „zapojených” živnostenských odpadů 

- Živnostník pro tyto „zapojené” odpady nevede evidenci 

 

 
Podnikající osoby mají obecnou povinnost (dle §62) zajistit třídění papíru, plastů, skla, kovů 

a biologického odpadu pro odpady vznikající činností fyzických osob v provozovně. Kromě 

toho pro ně platí, stejně jako pro obce, všechny ostatní povinnosti původce (§15 a dále). 

Obec je povinna informovat nejméně 1x ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup 

o systému nakládání s KO v obci a o výsledcích a nákladech tohoto systému. 

http://www.mzp.cz/cz/stanoveni_obecneho_systemu_odpadoveho_hospodarstvi)
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- Nová povinnost pro obce 

- 1x ročně je nutné uveřejnit na webových stránkách obce (nebo jiným vhodným způso- 

bem) informace o tom, jaké odpady jsou v obci sbírány, jaká je jejich produkce, jakým 

způsobem se s odpady dále nakládá, jaké jsou náklady obecního systému 

 
 

Školní sběr 

Zákon v §20 definuje školní sběr a upravuje pro něj pravidla 

- Škola může od žáků a studentů přebírat odpady papíru, plastů a kovů z domácností. 

- Škola je vlastníkem těchto odpadů, původcem je ale obec (uvádí odpady ze školního 

sběru do své evidence). Škola má ze zákona k těmto odpadům všechny povinnosti pů- 

voce kromě ohlašovací povinnosti. 

- Obec má k těmto odpadům povinnost podat hlášení o produkci a nakládání s odpady 

- Škola má povinost předat obci 1x ročně do 15.1. údaje o množství sebraných a předa- 

ných odpadů 

 
 

Zákaz skládkování vybraných odpadů 

V §40 je uveden zákaz ukládání využitelných odpadů na skládku. 

- Odst. 1) Provozovatel skládky nesmí od 1. ledna 2030 na skládku ukládat odpady, 

a) jejichž výhřevnost v sušině je vyšší než 6,5 MJ/kg, 

b) které překračují limitní hodnotu parametru biologické stability AT4 

c) které je za stávajícího stavu vědeckého a technického pokroku možné účelně 

recyklovat. 

 

 
KO jsou využitelné odpady podle zákona, jejich výhřevnost se pohybuje běžně mezi 8-11 MJ/ 

kg. KO nebude od r. 2030 možné skládkovat. 

Pro KO je ale stanovena výjimka z absolutního zákazu a to, že do r. 2035 se smí skládkovat 

maximálně 10 % z produkce KO (viz Příloha 1 zákona - cíle OH ČR) 

Seznam všech odpadů, které lze recyklovat, určí MŽP prováděcí vyhláškou k zákonu 

Omezení skládkování některých druhů a skupin odpadů od 1.1.2021 (§36, odst. 5) 

- Zákon stanoví, že odděleně soustřeďované komunální odpady vhodné k opětovnému 

použití nebo recyklaci, zejména papír, plasty, sklo, kovy, textil a biologický odpad, nesmí 

být předány k odstranění, s výjimkou odpadu vzniklého při jejich zpracování, pokud 

a) je jeho výhřevnost v sušině nižší než 6,5 MJ/kg a 

b) splňuje kritéria stanovená vyhláškou ministerstva, podle kterých odstranění 

takto vzniklého odpadu přinese nejlepší výsledek z hlediska životního prostře- 

dí v souladu s hierarchií odpadového hospodářství. 
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Dle tohoto ustanovení se veškerý vytříděný KO nesmí skládkovat 

Ustanovení zároveň znemožňuje skládkování nerecyklovatelných a neobchodovatelných 

výmětů z dotřiďovacích linek, které u plastů mohou činit až 50-70%. To bude v praxi problém. 

MŽP sdělilo, že bude tolerovat skládkování15 % znečišťujících příměsí v r. 2021, část výmě- 

tů bude možné energeticky využít v ZEVO, cementárnách (podíl určí vyhláška), zbytek se 

musí skladovat, než se najde využití. 

 
 

- Další omezení skládkování je uvedeno v §41, odst. 3. Provozovatel skládky nesmí na 

skládku ukládat 

a) (písm. g) výstup z úpravy směsných komunálních odpadů, pokud je jeho výhřev- 

nost v sušině vyšší než 6,5 MJ/kg nebo překračuje limitní hodnotu parametru bio- 

logické stability AT4 stanovenou v příloze č. 10 k tomuto zákonu. 

Toto ustanovení velmi omezuje použití standardních technologií MBÚ na zpracování SKO. 

Podsítná frakce získaná z MBÚ má výhřevnost téměř vždy vyšší, než je uvedený parametr. 

Nelze ji skládkovat bez dalších ekonomicky náročných úprav. 

 
 

Zvýšení a změna skládkovacího poplatku 

Zákon definuje v §106 nové principy poplatku za ukládání odpadů na skládku. 

Výsledný poplatek je součtem poplatků za množství odpadů dle dílčích základů za ukládání 

využitelných odpadů, zbytkových odpadů, nebezpečných odpadů, vybraných technologic- 

kých odpadů a sanačních odpadů. 

Sazby poplatku jsou uvedeny v příloze č. 9 k zákonu. 

 

 
Tabulka 3: Sazby skládkovacího poplatku dle přílohy č. 9 zákona 

 

 
Zdroj: Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech (2021) 

 

 
- Pro KO platí sazba pro využitelné odpady. U KO z obcí je stanovena výjimka, která 

umožňuje slevu na poplatku (§157 – viz dále). 

- Dle §103 je poplatníkem za svůj produkovaný KO obec, a to bez ohledu na to, komu od- 

pad předala a kdo jej vlastní při předání na skládku 
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- Poplatkové období je nově stanoveno na kalendářní čtvrtletí. 

- Poplatek vyměřuje a vybírá provozovatel skládky od poplatníka. Provozovatel skládky je 

rovněž plátcem poplatku. Poplatek se odvádí prostřednictvím Celní správy a jeho výnos 

se dělí mezi SFŽP a obce, na jejichž území leží skládka. Poměr dělení výnosu poplatku 

je stanoven zákonem (příloha č. 9 k zákonu) 

- Výnos ze sanačních odpadů je určen obci se skládkou na svém území, kde se odpady ze 

sanací skládkují. 

- Nově je poplatníkem skládkovacího poplatku i obec, na jejímž území leží skládka 

 

 
Sleva na skládkovacím poplatku (§157) 

Zákon stanovil v přechodných ustanoveních výjimku (§157), podle které mohou obce uplat- 

ňovat na skládkovaný KO, při splnění zákonných podmínek, poplatek za ukládání KO, který 

je stanoven ve výši 500 Kč/t a to až do r. 2029 

Tento snížený poplatek lze uplatnit na skládkované množství KO (vyjma nebezpečných KO) 

z obce, které nepřekročí za rok stanovený limit v t/obyv. Podmínky pro uplatnění snížené 

sazby (limity) jsou stanoveny v příloze č. 12 zákona. 

 
 

Tabulka 4: Limity pro uplatnění sníženésazby dle přílohy č. 12 zákona 
 

Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Množství 

odpadu na 

obyv. v 

tunách 

 

0,2 

 

0,19 

 

0,18 

 

0,17 

 

0,16 

 

0,15 

 

0,14 

 

0,13 

 

0,12 

Zdroj: Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech (2021) 

 

 
- Poplatek se počítá následujícím způsobem: 

o Obec sleduje průběžně celkové množství KO v obci, které se skládkuje (SKO, 

uliční smetky, objemný odpad apod.) většinou na jedné nebo více skládkách. 

Součet skládkovaných KO podělí počtem trvale bydlících obyvatel dle ČSÚ (defi- 

nice rozhodného počtu obyvatel je uvedena v příloze 12). Pokud je v r. 2021 prů- 

měrné množství skládkovaných odpadů menší než 200 kg/ob., pak může obec na 

toto množství uplatnit nárok na sníženou sazbu u provozovatele skládky (resp. 

všech skládek, kde její KO končí) 

- Sleva na poplatku, resp. použití poplatku za ukládání KO, se uplatňuje následujícím způ- 

sobem: 

o Dosažení limitu pro slevu hlídá obec. Může tím ale smluvně pověřit svoji svozo- 

vou firmu nebo i provozovatele skládky (pokud se veškeré KO skládkují pouze na 

jediné skládce). Množství odpadu z obce by se mělo hlásit při každém předání 

odpadů na skládce. Lze obvykle dohodnout takové hlášení při měsíčním zúčtová- 
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ní, kdy má také obec k dispozici údaje z průběžné evidence odpadů. Pokud svo- 

zová firma nenahlásí skládce dle dohodnutého postupu množství odpadů z obcí, 

pak skládkař vyměří poplatek za KO jako za využitelný odpad, tj. 800 Kč/t v r. 

2021. 

- Je tedy vhodné upravit smlouvu s dodavateli služeb o včasném předání průběžné evi- 

dence obci a to včetně informací, na kterých zařízeních odpady z obce skončily. Ve 

smlouvě se svozovou firmou lze upravit hlídání limitu anebo ohlašování snížené sazby 

poplatku na skládce. Nebo lze uzavřít smlouvu přímo s provozovatelem skládky. 

- Pro většinu obcí bude platit, že při uplatnění „slevy“ dle §157 budou platit min. první po- 

lovinu roku sníženou sazbu. „Sleva“ ale platí pouze pro obce, ostatní původci platí dle př. 

12 (a to včetně fyzických osob, které své odpady předají přímo na skládku). 

 
 

Vedení evidence odpadů 

Povinnost vedení průběžné evidence odpadů je zachována i v novém zákoně o odpadech 

(§§94-96). Pro vedení evidence v r. 2021 platí výjimky: 

- Roční hlášení obcí za rok 2020, které podávají nyní obce s ohlašovací povinností do IS- 

POP, se podává podle předchozí právní úpravy 

- Obec vede průběžnou evidenci v r. 2021 dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném 

přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 541/2020Sb. To platí i pro použití kódů nakládání. 

- Pro obsah hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2021 v roce 2022 platí před- 

chozí právní úprava. Dle nového zákona platí ale: 

o změna limitu pro ohlašovací povinnost 600 kg NO (anebo 100 t ostatních odpadů) 

o Hlášení se bude podávat do 28. 2. 2022 

- Rozsah evidence bude nově stanoven vyhláškou o podrobnostech nakládání s odpady 

 

 
Plány odpadového hospodářství 

Podle nového zákona obce nemají povinnost zpracovávat plány odpadového hospodářství. 

Bez ohledu na zákon je z hlediska dlouhodobého vývoje OH ale vhodné, aby si obce pro 

vlastní potřebu zpracovaly koncepci/strategii dalšího rozvoje OH. 

POH se bude tvořit pro ČR a jednotlivé kraje. Krajské plány budou zpracovávat krajské úřa- 

dy. POH tak již nebudou nástrojem samospráv krajů. Plány budou zveřejněny na portálu ve- 

řejné správy. 

 
 

Způsob zpoplatnění obyvatel v OH 

Zákon o odpadech zásadně změnil možnosti zpoplatňování obyvatel za využití systému OH. 

Novelizací zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích jsou nově stanoveny 2 druhy míst- 

ních poplatků, které může obec použít. Dřívější institut smlouvy (dle §17) byl v zákoně o od- 

padech zrušen a lze jej přechodně použít jen do konce r. 2021. 
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Pozn.: v současné době se vedou diskuze s MV,  do jaké míry mohou obce využít obecně smlouvu     

s občanem jako veřejnoprávní vztah. 

Zákon stanoví 2 druhy poplatků za komunální odpad. Oba poplatky vycházejí z předcho- 

zích možností zpoplatnění, tj. z paušálního místního poplatku v Kč/trvale bydlící obyvatel, a 

poplatku produkci odpad dle §17a předchozího zákona, vázaný na obyvatele bydlící v nemo- 

vitosti. 

V obci lze stanovit, stejně jako v předchozím období, pouze jeden typ poplatku. Poplatkovým 

obdobím je kalendářní rok, dílčím obdobím je kalendářní měsíc. 

 
 

1. Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství 

- Předmětem poplatku je jednotlivá možnost využívat obecní systém odpadového hospo- 

dářství 

- Poplatníkem je: 

o fyzická osoba přihlášená v obci 

o vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rek- 

reaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území 

obce. 

- Poplatek lze stanovit ročně v maximální výši 1200 Kč/ob. 

- Není stanoveno, z jakých nákladů se poplatek vypočte, závisí to na rozhodnutí obce 

- Je stanovena možnost osvobození skupin obyvatel od poplatku 

- Poplatek se vybírá v daném kalendářním roce 

 

 
2. Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. 

- Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité 

věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na 

území obce 

- Poplatníkem je: 

o fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, 

o vlastník nemovité věci, kde nemá bydliště žádná fyzická osoba 

- Základ dílčího poplatku lze stanovit trojím způsobem: 

1. hmotnost odpadu odloženého z nemovité věci za toto dílčí období v kilogramech při- 

padajícího na poplatníka (předpokládá vážení nádob), 

2. objem odpadu odloženého z nemovité věci za toto dílčí období v litrech připadajícího 

na poplatníka (předpokládá zřejmě sledování zaplněnosti nádob) 

3. kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad za toto dílčí obdo- 

bí v litrech připadající na poplatníka (stanovení potřebné kapacity objemu nádob x 

frekvence svozu) 
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- Poplatek je tedy vázán na platbu za směsný KO (platba „za popelnici“). Není určeno, z 

jakých nákladů by se měl stanovit, závisí to na rozhodnutí obce. V poplatku lze zohlednit 

např veškeré náklady na OH obce, které se rozpočítají do poplatku za nádobu na SKO 

(nebo objem v litrech) nebo kg produkovaného SKO. 

- Obec může v případě potřeby stanovit minimální základ dílčího poplatku. Ten musí zapla- 

tit povinně každý bydlící v obci, a to bez ohledu na tvrzení, že neprodukuje odpad. Mini- 

mální základ je tedy jakousi pojistkou pro případné poplatníky, kteří se vyhýbají svojí po- 

platkové povinnosti. U minimálního základu je ale stanoven limit, a to do výše maximálně 

10 kg/měsíc nebo 60 l/měsíc. Při maximálních sazbách poplatku (viz dále) se jedná max. 

o 720 Kč/rok 

- Sazby poplatku jsou stanoveny maximálně na 6 Kč/kg nebo 1 Kč/l 

 

 
Pro rok 2021 platí přechodné období. V platnosti tedy zůstávají OZV obcí o poplatcích dle 

zákona o místních poplatcích a zákona o odpadech v předchozím znění, stejně jako smlou- 

va. V průběhu roku 2021 je ale nutné stanovit nový druh poplatku, který bude obec používat 

od 1. 1. 2022. 

Vzory vyhlášek na oba nové typy poplatku zpracovalo Ministerstvo vnitra a rozeslalo je všem 

obcím. 

 

 
2. Obecně závazné vyhlášky obcí 

 

 
OZV o systému 

Základní parametry odpadového hospodářství v obcích jsou definovány obecně závaznými 

vyhláškami (OZV), které stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů a způsob zpoplatnění (místní poplatek). Všechny obce 

Svazku mají platné OZV, které jsou zveřejněny většinou na webových stránkách obcí. 

V rámci OZV je stanoveno: 

- Všechny obce mají na svém území zavedený nádobový sběr na papír, plasty (kromě 

obce Kámen), sklo a kovy. 

- Doplňkově je zavedený pytlový sběr plastů (kromě obce Bynovec a Labská Stráň) a ná- 

pojového kartonu (kromě obce Bynovec, Kámen, Labská Stráň a Růžová). 

- Některé obce uvádí i oddělený sběr textilu (Ludvíkovice), oleje (kromě obce Janov a Rů- 

žová) a bioodpadu (kromě obcí Janov a Růžová). 

- Nádobový sběr je většinově založený na nádobách o objemu 1100 l s horním výsypem. 

Obec Ludvíkovice využívá pro sběr papíru, plastů a skla i nádob o objemu 240 l a doplň- 

kem systému v této obci jsou i duo nádoby na papír a plasty. 

- Vlastníkem sběrných nádob v obcích Svazku je buď autorizovaná obalová společnost 

EKO-KOM, a.s. (bezplatná výpůjčka), nebo svozová společnost. 



Rozvojový plán odpadového hospodářství 2021+ pro DSO České Švýcarsko 

23 

 

 

- Směsný komunální odpad je sbírán nádobovým sběrem s frekvencí svozu 1 x 14 dnů ve 

většině obcí (kromě obce Ludvíkovice, kde je frekvence svozu 1 x týdně). 

 

 
Sběrný dvůr nebo sběrné místo na území obce uvádí obec Arnoltice, Janov, Kámen a Růžo- 

vá. Obec Ludvíkovice využívá kapacit sběrných dvorů na území města Děčín (Březová + Pí- 

skovna). Obec Bynovec a Labská Stráň daná zařízení na svém území nemají. Podrobnější 

informace jsou uvedeny v kapitole 4 (zařízení pro nakládání s odpady). 

Mobilní svoz objemného a nebezpečného odpadu organizují obce Arnoltice, Bynovec, Lab- 

ská Stráň a Ludvíkovice, obec Kámen uvádí mobilní svoz plastů a bioodpadu. Obec Janov 

navíc uvádí občasný sběr objemného odpadu do velkoobjemových kontejnerů. 

Z vyjádření obcí vyplývá, že v rámci systému OH obcí není organizován sběr stavebních od- 

padů. 

Bioodpad je sbírán prostřednictvím nádob, sběrného dvora/místa a mobilního svozu. Systé- 

my nádobového sběru však nemají celoplošný charakter, v obcích jsou umístěny pouze jed- 

notky počtu nádob. Bioodpad je svážen s frekvencí svozu 1x14 dnů, resp. dle potřeby. 

Obce Svazku neumožňují ve svých stávajících OZV zapojení živnostníků a podnikatelů s vy- 

branými KO do obecního systému nakládání s odpady. Podnikající fyzické a právnické osoby 

by tedy měly mít uzavřenou smlouvu přímo se svozovou společností nebo svůj odpad předá- 

vat do povolených zařízení pro nakládání s odpady. Obec Růžová uvádí snahu uzavřít s živ- 

nostníky smlouvu na svoz skla. 

Obec může podle předchozího (§80) i stávajícího zákona (§147) o odpadech provádět kont- 

roly způsobů nakládání s odpady u živnostníků a podnikatelů. Provádění takových kontrol 

uvádí pouze obec Kámen a Ludvíkovice s tím, že přestupky nebyly identifikovány. 

Ze sdělení obcí vyplývá, že do systému nakládání s odpady nejsou v obcích zapojeny vý- 

kupny a sběrny na území obcí nebo v jejich okolí. Zapojení školy do svého systému jako mí- 

sto k odevzdání určených druhů KO uvádí pouze obec Janov (papír, plasty, sklo) a Ludvíko- 

vice (plasty a nápojový karton). 

Všechny vyhlášky mohou zůstat v r. 2021 v platnosti. V průběhu roku bude nutné připravit 

nové vyhlášky o obecním systému OH (viz kap. 3.1) tak, aby byly platné od 1. 1. 2022. 

 
 

Vyhlášky o zpoplatnění obyvatel v OH 

Poplatkové systémy v obcích založené na platbě místního poplatku (poplatek stanovený jako 

paušální platba za trvale hlášeného obyvatele) dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních po- 

platcích, používají následující obce: 

- Arnoltice 

o OZV č. 3/2020 – poplatek stanoven ve výši 500 Kč, pro rok 2021 byl poplatek 

zvýšen na 700 Kč/obyvatel. Možnost slevy 350 Kč pro osoby starší 70 let, 500 Kč 

pro osoby mladší 15 let. Současně je od poplatku osvobozená čtvrtá a další oso- 

ba žijící se ve společné domácnosti. 
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- Janov 

o OZV č. 4/2019 – poplatek stanoven v r. 2020 na 620 kč/obyvatel (nárůst o 100 

Kč/ob. oproti r. 2019). Od poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 15 let 

- Růžová 

o OZV č. 6/2020 – poplatek stanoven od r. 2019 ve výši 700 Kč/obyvatel. Od r.  

2021 se poplatek zvýšil na 800 Kč/obyvatel. 

 

 
Ostatní obce používají platby dle §17a zákona 185/2001 Sb., o odpadech. Platby jsou větši- 

nou vázány na objem a frekvenci svozu sběrných nádob na směsný KO. U některých obcí je 

poplatek stanoven jako variabilní s tím, že dává možnost výběru velikosti nádoby a frekvence 

svozu. Přehled používaných poplatků dle §17a v obcích je uveden v tabulce 

 
 

Tabulka 5: Přehled způsobů zpoplatnění obyvatel v obcích Svazku dle §17a zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech 
 

rok 2020 
Týdenní 

120 l 
14-denní 

120 l 
Týdenní 

240 l 
14-denní 

240 l 
Týdenní 

80 l 
14-denní 

80 l 

Bynovec - 1.100 Kč - - - - 

Kámen - 1.200 Kč - 2.200 Kč - - 

Labská Stráň - 900 Kč - - - - 

Ludvíkovice 2.169 Kč 1.141 Kč 4.041 Kč 2.111 Kč 1.826 Kč 975 Kč 

Zdroj: Dotazníky obcí 

 

 
Obdobně jako u systémových vyhlášek je možné v r. 2021 použít stávající vyhlášky. Během 

orku je ale nutné připravit vyhlášky nové (principy jsou uvedeny v kap. 3.1) tak, aby byly 

platné od počátku roku 2022. 

 

 
3. Plány odpadového hospodářství 

Plány odpadového hospodářství (POH) jsou strategickými dokumenty, ve kterých jsou stano- 

veny cíle OH a opatření a nástroje, které slouží k realizaci stanovených cílů. Dle předcháze- 

jícího zákona o odpadech zpracovávaly POH obce s produkcí nad 1000 t ostatních odpadů 

anebo 100 t nebezpečných odpadů. POH obcí se zpracovávaly obvykle na 5 let (max. 10  

let). Členské obce DSO vzhledem ke své velikosti a s tím související produkcí nezpracováva- 

ly POH. Od r. 2021 již tuto povinnost nemají. 

Pro obce a ostatní původce je ale závazná vyhláška č.2/2016 Ústeckého kraje, kterou se vy- 

hlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje. Závazná část obsa- 

huje cíle pro odpadové hospodářství v rámci kraje. Tyto cíle vycházejí z POH ČR, kterým byl 

vydán nařízením vlády 352/2014 Sb., a byl stanoven pro období 2015 – 2024. POH ČR zů- 
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stává v platnosti do doby, než bude dle nového zákona o odpadech zpracován nový republi- 

kový plán. Na jeho základě budou rovněž aktualizovány POH jednotlivých krajů. 

Závazná část krajského POH je v platnosti (POH ÚK byl zpracován na období 2016 – 2025). 

Znamená to, že některé cíle, které mají delší časovou platnost (nemají stanovené časové 

limity) zůstávají funkční a obce by se jimi měly i nadále řídit. Jedná se o strategické cíle OH a 

dále dílčí cíle pro jednotlivé skupiny odpadů. Stejně tak je nutné vzít v úvahu doporučení a 

opatření uvedená ve směrné části POH ÚK, která uvádí také podmínky pro veřejnou podpo- 

ru některých zařízení pro nakládání s odpady a to včetně odpadů komunálních. 

Některé výstupy z POH ÚK jsou použity v analytické i návrhové části studie. 

 

 
4. Zařízení pro nakládání s odpady na území DSO a v okolí 

 
 

Na území členských obcí není provozováno žádné zařízení pro nakládání s odpady povolené 

dle zákona o odpadech. 

Provozovaná zařízení v širším okolí DSO České Švýcarsko jsou uvedena v následujících 

přehledech a mapách. 

Skládky v okolí města ukazuje tabulka 6. Jedná se o skládky skupiny S-OO, pouze skládka 

SUEZ je rovně skládkou pro nebezpečné odpady S-NO. Nejbližší skládka je v Malšovicích    

v Děčíne, provozovaný TS Děčín. Kromě skládky ve Volfarticích jsou ostatní zařízení v do- 

jezdové vzdálenosti vyšší než cca 25-30 km a bylo by nutné použít překládací stanici kvůli 

efektivní vytíženosti svozových aut. 

 
 

Tabulka 6: Skládky v okolí DSO 
 

IČZ lokalita provozovatel ORP km 

CZU00408 Malšovice Technické služby Děčín a.s. Děčín 17 

CZU00564 Štětí Mondi Štětí a.s. Litoměřice 60 

 
CZU00540 

Ústí nad La- 
bem 

 
SUEZ CZ a.s. 

 
Ústí nad Labem 

40 

CZL00282 Volfartice EKO Volfartice, a.s. Česká Lípa 20 

CZL00364 Ralsko Ekoservis Ralsko s.r.o. Česká Lípa 55 

Zdroj: VISOH 

 

 
V okolí DSO České Švýcarsko se nenacházejí žádné spalovny KO ani spalovny NO. Nejbliž- 

ší provozované ZEVO je v současné době v Liberci (Termizo, 66 km). V okolních územích 

ORP jsou provozovány spalovny nebezpečných a průmyslových odpadů. Umístění skládek a 

spaloven v širším regionu je ukázáno na obrázku 8. 
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Obrázek 8: Skládky a spalovny v okolí DSO 
 
 
 
 

 
Zdroj: VISOH 

 
 

Důležitými zařízeními pro nakládání s KO jsou dotřiďovací linky na papír a plast z tříděného 

sběru. V širším okolí DSO působí několik zařízení (tabulka 7). Některá z těchto zařízení se 

zabývají rovněž sběrem a výkupem odpadů a úpravou kovových odpadů. 
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Tabulka 7: Dotřiďovací linky na využitelné KO v okolí DSO 
 

IČZ lokalita provozovatel ORP 
 

CZU00070 

CZU00365 

CZU00336 

Děčín 

Česká Kamenice 

Štětí 

KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. 

KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. 

AVE sběrné suroviny a.s. 

Děčín 

Děčín 

Litoměřice 

CZU00451 Litoměřice KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. Litoměřice 

CZU00400 Rumburk KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. Rumburk 

CZU00752 Šluknov Severosepar s.r.o. Rumburk 

CZU00226 Ústí nad Labem AVE Ústí nad Labem s.r.o. Ústí nad Labem 

 
CZU01222 

 
Chabařovice 

METALLPLAST - RECYKLING, spol. 
s r.o. 

 
Ústí nad Labem 

CZU00663 Varnsdorf KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. Varnsdorf 

CZU00722 Varnsdorf EKO servis Varnsdorf a.s. Varnsdorf 

Zdroj: VISOH 
   

 

 
Umístění dotřiďovacích linek a zařízení na třídění odpadů v širším okolí DSO je zobrazeno v 

následujícím obrázku. 
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Obrázek 9: Dotřiďovací linky a třídění odpadů v okolí DSO 
 
 
 

 
Zdroj: VISOH 

 
 

Zpracováním odděleně sbíraných komunálních bioodpadů se zabývají kompostárny a pří- 

padně další zařízení (např. bioplynové stanice). Přehled nejbližších provozovaných zařízení 

je uveden v tabulce 8. 

 
 

Tabulka 8: Kompostárny v okolí DSO 
 

IČZ lokalita provozovatel ORP km 

CZU01022 Dobkovice Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o. Děčín 21 

CZU01117 Šluknov Technické služby Šluknov, spol. s r.o. Rumburk 41 

CZU01194 Chřibská Ing. Jan Machač Varnsdorf 24 

CZL00943 Volfartice EKO Volfartice, a.s. Česká Lípa 20 

Zdroj: VISOH 
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V přehledu nejsou zahrnuty komunitní kompostárny a malá zařízení podle zákona o odpa- 

dech, protože jejich seznam není k dispozici. Mapa ukazuje provozované kompostárny v šir- 

ším okolí DSO. 

 
 

Obrázek 10: Kompostárny v okolí DSO 
 
 

 
Zdroj: VISOH 

 
 

V obcích nejsou provozovány sběrné dvory jako zařízení podle §14 předchozího zákona o 

odpadech. Obec Růžová provozuje sběrné místo (tzv. malý sběrný dvůr), kde mohou občané 

odložit využitelné složky KO, objemný odpad a nebezpečné složky KO. Sběrná místa jsou 

provozována také v obcích Arnoltice (sběr bioodpadů), Janov (papír, plast, sklo, kov, nápojo- 

vý karton), Kámen (papír, sklo, kovy, oleje). Obec Ludvíkovice využívá sběrný dvůr v Děčíně 

(provozovatel TS Děčín). 

V území ORP Děčín je provozováno 18 výkupen a sběren odpadů. Výkupny ale nejsou         

v blízkosti území DSO. Obce tedy nemají výkupny zapojené do svého systému. 



Rozvojový plán odpadového hospodářství 2021+ pro DSO České Švýcarsko 

30 

 

 

5. Organizace odpadového hospodářství v obcích DSO 

 

 
1. Smlouvy se svozovými firmami 

Hlavním dodavatelem služeb v odpadovém hospodářství ve všech obcích DSO je firma 

Technické služby Děčín, a.s.. Firma patří od r. 2008 do holdingu dánské firmy Marius Peder- 

sen A/G. Většinovým vlastníkem TS Děčín (96,9 %) je firma Marius Pedersen, a.s.. Město 

Děčín vlastní pouze 0,4 % akcií firmy. Firma poskytuje komplexní služby v oblasti nakládání  

s odpady, provozuje skládku S-OO Orlík IV v Malšovicích, sběrné dvory v Děčíně a Povrlech. 

S jednotlivými obcemi má firma uzavřenou obchodní smlouvy na sběr,  svoz a nakládání       

s SKO a tříděný sběr využitelných složek (všechny obce), na sběr a nakládání s bioodpady 

(vyjma obcí Arnoltice, Janov, Růžová). Ve všech obcích (kromě obce Kámen) zajišťuje sběr a 

nakládání s objemnými odpady. 

Smlouvy jsou až na výjimky uzavřené na dobu neurčitou. Výpovědní doba se pohybuje mezi 

1 – 6 měsíci. 

 

 
2. Smlouvy s dalšími firmami v OH 

Na území DSO působí firmy Prokop a syn s.r.o. a Zemědělství Malšovice, které zajišťují pro 

obce Arnoltice a Janov nakládání se sebranými bioodpady. 

Trafin Oil a.s. sbírá a odváží jedlé oleje a tuky z obcí Bynovec a Kámen. Obec Růžová má 

smlouvu s firmou TextilEco a.s. na sběr použitého textilu. 

Všechny obce mají smlouvu s AOS EKO-KOM, a.s. a jsou příjemcem odměny za zpětný od- 

běr a využití odpadů z obalů. Některé z obcí mají zřízena místa zpětného odběru elektrozaří- 

zení a baterií (smlouvy s KS Asekol, Elektrowin, Ekolamp). 

Některé obce zajišťují část služeb vlastními silami: 

- Arnoltice (odpadkové koše, úklid veřejných prostranství, údržba zeleně) 

- Kámen (úklid veřejných prostranství, údržba zeleně) 

- Růžová (odpadkové koše, úklid veřejných prostranství, údržba zeleně, úklid silnic) 

 

 
3. Smlouvy s ostatními původci o zapojení do systému OH obce 

Obce mohou dle předchozího i nového zákona o odpadech zapojit podnikající a právnické 

osoby s některými druhy komunálních odpadů (nebo obalových a podobných komunálním) 

do systému OH obce. Živnostenské odpady mohou tvořit v některých obcích významný podíl 

KO. V praxi většina zejména menších firem využívá veřejný systém sběru odpadů nelegálně 

a bez vědomí obce. Se zapojením živnostníků je ale spojená administrativa – předpokladem 

je uzavření smlouvy mezi obcí a živnostníkem, kdy obec poskytuje službu a přebírá živnos- 

tenské odpady a dále s nimi nakládá. 
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Pokud se živnostník nezapojí do obecného systému, nebo to obec neumožňuje, měl by umět 

prokázat, že svoje odpady předává pouze do vhodných zařízení podle zákona o odpadech 

nebo má smlouvu s odpadářskou firmou (dle předchozího zákona oprávněnou osobou). 

Obec má možnost kontroly podnikajících fyzických i právnických osob, aby prokázaly, jak 

nakládají s odpady. 

Dle sdělení obcí DSO uvažuje o smluvním zapojení živnostníků do obecního systému pouze 

obec Růžová. Obce Kámen a Ludvíkovice provádějí občasné kontroly u živnostníků dle zá- 

kona o odpadech. Ostatní obce DSO tuto problematiku vůbec neřeší. 

 

 

6. Informování a zapojení veřejnosti do OH obcí 

 
 

V rámci DSO není prováděna jednotná informační kampaň v oblasti správného nakládání     

s odpady. Informační sdělení řeší obce jednotlivě. Z dotazníku o obcí vyplývá, že hlavními 

informačními kanály, jakými obce informují svoje občany o odpadovém hospodářství, jsou: 

 obecní zpravodaj, nebo místní časopis 

 webové stránky obce 

 sociální sítě (zejména facebook) 

 letáky do schránek obyvatel 

 obecní vývěska, nebo informace umístěné na místním obchodě 

 

 
K nejčastěji komunikovaným informacím patří provozní informace - o velikosti poplatku/platby 

za komunální odpad, termíny svozu využitelných složek komunálního odpadu a směsného 

komunálního odpadu, informace o případných změnách lokalizace sběrných nádob na využi- 

telné složky komunálních odpadů, či termíny mobilních svozů nebezpečného, či objemného 

odpadu. 

Některé obce informují obyvatele obce o aktuálním dění v odpadovém hospodářství obce 

(např. náklady a příjmy obce v odpadovém hospodářství, či informace o černých skládkách), 

nebo v ČR (např. informace od AOS EKO-KOM, a.s.). 

Z poskytnutých informací současně vyplývá, že obce v současné době neorganizují vzdělá- 

vací akce pro děti a veřejnost. 

V případě motivací obyvatel v odpadovém hospodářství deklarují aktivní využívání vybraných 

nástrojů pouze některé obce (Labská Stráň, Ludvíkovice, Růžová). Jedná se hlavně o: 

 pochvaly a poděkování za správné chování, 

 poskytování informací o správném přístupu k odpadům, 

 nezvyšování poplatku za odpady při zvyšující se úrovni třídění odpadu v obci 
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Z provedeného dotazníkového šetření je patrné, že vybrané obce využívají i finanční motiva- 

ce k snižování produkce směsného komunálního odpadu a ke zvýšení participace obyvatel 

obce k oddělenému sběru využitelných složek. Jedná se o obce, které využívají tzv. znám- 

kové systémy zpoplatnění produkce směsného komunálního odpadu dle § 17a zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech (Bynovec, Kámen, Labská Stráň, Ludvíkovice). 

 

 
1. Předcházení vzniku odpadů 

Omezení produkce odpadů a aktivní přístup obyvatel při správném nakládání s použitými 

věcmi a odpady je jedním z hlavních cílů oběhového hospodářství. Obce v rámci Svazku vy- 

užívají (v souvislosti s motivací obyvatel) nástroje podporující předcházení vzniku odpadu. 

V převážné většině případů se jedná o podporu domácího kompostování poskytnutím kom- 

postérů zdarma, ke kterému došlo ve všech obcích DSO. 

Z dalších aktivit na předcházení vzniku odpadů obce realizují: 

 umístění kontejnerů na použitý textil (Janov), 

 knihobudka na využití nepotřebných knih (Janov), 

 poskytování informací v rámci informačních kanálů. 

 Komunitní kompostování (Růžová) 

 

 
Nejaktivnější je v této oblasti obec Janov. 
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7. Produkce a nakládání s odpady v obcích DSO 

Údaje o produkci odpadů obcí DSO pocházejí z ročních hlášení o produkci a nakládání s od- 

pady dle zákonné evidence odpadů, a to za období 2016 až 2019. Souhrnný přehled produ- 

kovaných odpadů evidovaných v obcích DSO je uveden v tabulce 9. 

 
 

Tabulka 9: Vývoj produkce odpadů v obcích DSO t/rok 
 

Rrok 2016 2017 2018 2019 

Kat 
. 

 
kód 

 
název 

 
t/rok 

O 20103 odpad rostlinných pletiv   174,65 177,50 

O 20107 odpady z lesnictví   70,18 47,00 

N 60404 odpady obsah. rtuť    0,00 

O 100101 škvára, struska 6,28 4,70   

N 130802 jiné emulze 0,12 0,02 0,30 0,09 

O 150101 papírové obaly 19,26 27,73 33,25 39,47 

O 150102 plastové obaly 26,57 36,38 39,61 54,65 

O 150105 kompozitní obaly 0,27 0,39 0,38 0,78 

O 150107 skleněné obaly 26,49 26,52 28,42 31,77 

N 150110 obaly s nebezp. látkami 0,72 0,63 0,66 0,70 

N 150111 kovové obaly s nebezp. látkami 0,23 0,01 0,02 0,01 

O 160103 pneumatiky 37,76 5,48 6,24 5,13 

N 160107 olejové filtry 0,01 0,02   

N 160114 nemrznoucí kapaliny 0,01 0,03 0,05 0,03 

N 160213 vyřazená elekt. zařízení   0,01  

N 160507 anorg. chemikálie 0,06 0,08 0,10 0,17 

N 160508 organ. chemikálie 0,05 0,16 0,22 0,16 

N 160601 olověné akumulátory   0,10  

O 170107 směsi betonu, cihel, tašek  16,12 7,20  

N 170301 asfaltové směsi s dehtem  0,40   

O 170405 železo, ocel 1,31 0,77 1,25 5,37 

O 170904 směsné stavební a demol. odpady  23,48   

N 200113 rozpouštědla 0,01 0,11 0,08 0,02 

N 200114 kyseliny 0,01 0,00 0,01 0,00 

N 200115 zásady 0,01 0,01 0,04 0,03 

N 200119 pesticidy 0,02 0,01 0,04 0,02 

N 200126 olej a tuk neuvedený pod č. 200125 0,59 0,69 0,39 0,61 

N 200127 barvy 3,66 3,03 3,11 5,02 

N 200132 Jiná nepoužitelná léčiva 0,00 0,00   
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O 200140 kovy 1,39 0,85 0,90 1,15 

O 200201 biologicky rozložitelný odpad 12,43 2,22 1,53 3,80 

O 200203 jiný biol. nerozložitelný odpad 0,64 1,00   

O 200301 směsný komunální odpad 753,17 693,42 560,39 533,52 

O 200307 objemný odpad 114,04 96,09 109,94 99,90 

  celkem 1005,09 886,96 1039,04 1006,91 

  celkem v kg/ob. 338,19 292,24 339,89 327,66 

  z toho KO 885,96 797,43 676,42 644,07 

  KO v kg/ob. 298,10 262,74 221,27 209,59 

  KO+1501 využitelné 958,55 888,46 778,07 770,74 

  KO+1501 využitelné v kg/ob. 322,53 292,74 254,52 250,81 

 

Zdroj: zákonná evidence odpadů 

 

 
Celková produkce odpadů z obcí v území DSO se pohybuje kolem 1007 t (r. 2019), tj. cca 

328 kg/obyvatel. S výjimkou r. 2017 se nijak zásadně nemění. 

Produkce komunálních odpadů (skupina 20 včetně využitelných obalových odpadů z obcí 

podsk. 1501, dle Katalogu odpadů) představuje v současné době cca 77 % z celkové pro- 

dukce odpadů v obcích Svazku. Evidovaná této skupiny odpadů se postupně snižuje, což je 

dáno zejména poklesem produkce směsných KO. 

Největší podíl na produkci KO (včetně obalů) má směsný komunální odpad (20 03 01), 

představuje 69 % (v r. 2018 to bylo 72 %) všech komunálních odpadů a 53 % z celkové pro- 

dukce odpadů v obcích Svazku. Za období 2016 - 2019 se produkce SKO snížila o 29 %. 

Produkce objemných odpadů je tvořena odpady, které občané obcí odevzdají do sběrných 

míst zřízených obcemi anebo při mobilním sběru velkoobjemovými kontejnery. Objemné od- 

pady představují nyní 13 % z produkce KO (necelých 10 % z celkové produkce všech odpa- 

dů). Produkce se pohybuje kolem 100 t/rok. 

V obcích Svazku je evidovaná pouze nevýznamná produkce odděleně sbíraných bioodpa- 

dů. Současná produkce se pohybuje kolem 4 t (r. 2019). Nízká produkce může být ovlivněna 

rozsahem domácího kompostování, které podporují všechny obce Svazku. V rámci Svazku 

je evidována produkce odpadů rostlinných pletiv (sk. 2), které mají charakter bioodpadů (viz 

dále). 

Využitelné složky komunálních odpadů (papír, plasty, sklo, nápojové kartony) jsou zařa- 

zovány poskytovatelem služeb v OH do podsk. obalových odpadů (1501), což nebude od r. 

2021 možné a tříděné odpady z obcí je nutné zařazovat do sk. 20. 

Produkce využitelných odpadů z odděleného sběru (papír, plasty, sklo, nápojový karton, 

kovy) se pohybuje kolem 128 t/rok (r. 2019), tj. cca 41,6 kg/ob. 

Produkce ve sledovaném období výrazně roste – od r. 2016 vzrostla o 73 %. I přes růst tvoří 

produkce těchto komodit tvoří pouze 16,6 % (r. 2019) z celkové produkce KO (včetně obalů) 

a necelých 13 % z celkové produkce odpadů. 
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Produkce nebezpečných odpadů v obcích Svazku je velmi nízká, zahrnuje odpad sbíraný 

mobilním sběrem a na sběrném místě (6,9 t/rok, tj. 2,24 kg/obyvatel v r. 2019). Nebezpečné 

odpady tvoří jen cca 0,7 % z celkové produkce všech odpadů. 

 
 

Přehled hlavních skupin produkovaných odpadů a vývoj jejich produkce v obcích Svazku je 

uveden v tabulce 10. Jak již bylo uvedeno, nevýznamnější skupinou jsou komunální odpady 

(sk. 20 včetně obalových odpadů podsk. 1501). V letech 2018 a 2019 byla evidována vý- 

znamná produkce odpadů rostlinných pletiv a odpadů z lesnictví (obec Janov). Významnější 

je produkce pneumatik, které by ovšem neměly být sbírány v režimu odpadů. Jedná se o vý- 

robek, na který se vztahuje povinnost zpětného odběru (viz dále). Do stavebních odpadů (sk. 

17) jsou zařazeny kovové odpady. Není zřejmé, o jaké odpady se jedná, ale pro obce je 

vhodnější zařazovat využitelné odpady do sk. 20 z důvodů zvýšení míry využití KO. Výskyt 

ostatních skupin je zanedbatelný, jedná se většinově o nebezpečné odpady. 

 
 

Tabulka 10: Přehled produkce (t/rok) hlavních skupin odpadů v obcích Svazku v letech 

2016 – 2019 
 

Skupina 2016 2017 2018 2019 

2 0,00 0,00 174,65 177,50 

6 0,000 0,000 0,000 0,002 

10 6,28 4,70 0,00 0,00 

13 0,12 0,02 0,30 0,09 

15 (bez využ.1501) 0,95 0,64 0,68 0,72 

16 37,88 5,77 6,71 5,50 

17 1,31 40,77 8,45 5,37 

20 (vč. využ. 1501) 958,55 888,458 778,07 770,74 

Zdroj: evidence odpadů obcí 

 
 

Přehled hlavních druhů odpadů, které byly produkovány v r. 2019 v obcích Svazku, je uve- 

den v tabulce 11. 

 
 

Tabulka 11: Produkce významných druhů odpadů v obcích Svazku v t/rok, r. 2019 
 

 Celkem Arnoltice Bynovec Janov Kámen Labská Stráň Ludvíkovice Růžová 

 
odpady zeměděl- 
ství a lesnictví 

 

 
224,50 

 

 
0,0 

 

 
0,0 

 

 
224,5 

 

 
0,0 

 

 
0,0 

 

 
0,0 

 

 
0,0 

recyklovatelné KO 
(papír, plast, sklo, 
nápojový karton) 

 

 
126,67 

 

 
22,7 

 

 
20,2 

 

 
17,3 

 

 
3,3 

 

 
7,7 

 

 
42,1 

 

 
13,3 

pneumatiky 5,13 0,5 1,3 0,7 0,4 0,5 1,8 0,0 
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kovy sk.20+17 6,52 0,18 0,44 0,26 0,19 0,30 0,93 4,22 

bioodpad 3,80 0,00 0,43 0,00 0,43 0,00 2,93 0,00 

SKO 533,52 72,4 50,1 45,9 46,1 52,6 171,4 95,0 

objemný odpad 99,90 9,5 9,1 7,0 4,3 10,4 19,4 40,2 

NO 6,87 0,496 0,686 0,728 0,414 0,464 1,554 2,530 

Celkem v t/rok 1006,91 105,76 82,18 296,46 55,14 72,04 240,12 155,21 

V kg/obyvatel 259,9 243,8 830,4 218,8 327,4 254,9 278,2 327,7 

 

Zdroj: evidence odpadů obcí 

 
 

Podíly jednotlivých druhů odpadů na celkové produkci pak ukazuje graf 2. Nejvýznamnější 

složkou všech produkovaných odpadů je směsný komunální odpad, který tvoří téměř 53 %   

z celkové produkce odpadů. 

 
 

Obrázek 11: Složení produkovaných odpadů v obcích Svazku, v % hmotn., r. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NO 

Objemný odpad  1 % 

10 % 

 
 
 

 
 

SKO 

53 % 

Odpady ze zemědělství a lesnictví 

22 % 

 

 

Recyklovatelné KO 
13 % 

Kovy sk. 20 + 17 

1 % 
 

Pneumatiky 

1 % 

 
 
 
 

 

Zdroj: evidence odpadů obcí 
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2. Směsný KO 

Nejvýznamnějším druhem odpadů v obcích Svazku je směsný KO. Produkce v jednotlivých 

obcích je zobrazena v tabulce 12. 

 
 

Tabulka 12: Vývoj produkce SKO v obcích DSO 
 

rok 2016 2017 2018 2019 

 t kg/ob. t kg/ob. t kg/ob. t kg/ob. 

Arnoltice 119,89 302,8 91,35 222,8 67,62 162,9 72,36 177,8 

Bynovec 89,46 286,7 72,96 219,1 52,42 154,6 50,12 148,7 

Janov 75,10 217,7 53,40 145,1 47,28 131,3 45,89 128,5 

Kámen 69,36 293,9 63,46 265,5 50,26 207,7 46,12 183,0 

Labská Stráň 15,62 67,3 60,71 271,0 60,79 277,6 52,62 239,2 

Ludvíkovice 269,46 286,4 242,60 260,6 179,11 192,0 171,39 181,9 

Růžová 114,28 224,1 108,95 205,6 102,91 187,5 95,02 170,3 

celkem 753,17 253,4 693,42 228,5 560,39 183,3 533,52 173,6 

Zdroj: evidence odpadů obcí 

 

 
Měrná produkce SKO (v kg/ob.) má klesající tendenci, i když není zřejmé, proč došlo k tak 

razantnímu poklesu mezi rokem 2017 a 2018 a to zejména v obcích Arnoltice, Bynovec, Ká- 

men, Ludvíkovice. Největší měrnou produkci vykazuje obec Labská Stráň. Je potřeba zjistit, 

co se všechno započítává do produkce SKO (někdy to bývají odpadkové koše, uliční smetky, 

odpady živnostníků apod.) 

Měrná produkce v posledních 2 letech je nízká ve porovnání s průměrem ČR (192,5 kg/ob.), 

velikostní skupinou obcí do 500 obyvatel (203,6 kg/ob.) a velikostní skupinou 500-1000 oby- 

vatel (203,2 kg/obyvatel) v r. 2019. 

SKO se sbírá do nádob 120 l (příp. 240 l). Svoz probíhá ve všech obcích celoročně ve frek- 

venci 1x 14 dní. Výjimkou je obec Ludvíkovice, kde je svoz 1x týdně. Obec Kámen údaj neu- 

vedla. 

Veškerý produkovaný SKO se skládkuje na skládce TS Děčín. 
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Obrázel 12: Měrná produkce SKO (kg/ob.) v území DSO České Švýcarsko (2019) 
 

 
Měrná produkce SKO (kg/ob.) v území DSO České Švýcarsko (2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Produkce SKO 
(kg/obyv. a rok) 

129 - 140 

141 - 160 

161 - 180 

181 - 200 

201 - 239 

 

 
 

0 1,5 
 

3 km 
 

Zobrazení: Albersovo kuželové plochojevné 

 
 

 

Zdroj: evidence odpadů obcí 

 
 
 

3. Využitelné složky KO (papír, plast, sklo, kov) 

Oddělený sběr využitelných složek KO je zaveden ve všech obcích. Třídí se papír, plast, 

sklo, nápojové kartony (NK) a kov. Vývoj produkce odděleně sbíraných využitelných KO cel- 

kově za Svazek je uveden v tabulce 13. 

 
 

Tabulka 13: Vývoj tříděného sběru využitelných složek KO ve Svazku 
 

 
2016 2017 2018 2019 

papír 19,26 27,73 33,25 39,47 

plast 26,57 36,38 39,61 54,65 

sklo 26,49 26,52 28,42 31,77 

kovy 1,39 0,85 0,90 1,15 

NK 0,27 0,39 0,38 0,78 

celkem 73,98 91,87 102,55 127,81 

celkem v kg/ob 24,9 30,3 33,5 41,6 

 
Zdroj: evidence odpadů obcí 

128,5 

239,2 

170,3 

177,8 

148,7 

183 

181,9 
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Množství vytříděných odpadů se každoročně zvyšuje. K zásadnějšímu nárůstu došlo v r. 

2019 u plastů. Výkon tříděného sběru za r. 2019 v jednotlivých obcích dle zákonné evidence 

odpadů je uveden v tabulce 14. 

 
 

Tabulka 14: Výkon tříděného sběru využitelných KO v obcích Svazku, r. 2019 
 

  
papír 

 
plast 

 
sklo 

 
NK 

 
kov 

Celke 
m 

  
t 

 
kg/ob 

 
t 

kg/ 
ob 

 
t 

kg/ 
ob 

 
t 

 
kg/ob 

 
t 

 
kg/ob 

 
kg/ob. 

Arnoltice 6,18 15,2 11,12 27,3 5,28 13,0 0,1 0,29 0,1 0,28 56,0 

Bynovec 4,89 14,5 8,26 24,5 7,00 20,8 0,0 0,00 0,3 0,99 60,8 

Janov 3,86 10,8 7,10 19,9 6,29 17,6 0,1 0,26 0,1 0,32 48,9 

Kámen 1,25 4,9 0,94 3,7 1,12 4,4 0,0 0,08 0,1 0,45 13,6 

Labská Stráň 1,71 7,8 3,61 16,4 2,13 9,7 0,3 1,29 0,1 0,51 35,7 

Ludvíkovice 19,71 20,9 16,81 17,8 5,48 5,8 0,1 0,15 0,4 0,38 45,1 

Růžová 1,87 3,3 6,81 12,2 4,47 8,0 0,1 0,21 0,0 0,00 23,8 

 
celkem 

 
39,47 

 
12,8 

 
54,65 

 
17,8 

31,7 
7 

 
10,3 

 
0,8 

 
0,25 

 
1,1 

 
0,37 

 
41,6 

Zdroj: evidence odpadů obcí 

 

 
Při porovnání s výkazy do systému EKO-KOM jsou údaje o tříděném sběru stejné s výjimkou 

obce Ludvíkovice, která do EKO-KOMu vykazuje také papír ze školního sběru (celkové 

množství papíru z obce je pak 31,1 t.j. 33,3 kg/ob.). Nevyšší hodnoty měrné produkce jsou 

označeny v tabulce zeleně, nehorší červeně. K nejlépe třídícím obcím patří Bynovec, Arnolti- 

ce, Ludvíkovice (pokud započteme papír ze školního sběru) a Janov. 

Pro srovnání jsou uvedeny výkony tříděného sběru za rok 2019 ve srovnávacích skupinách  

v tabulce 15. 

 
 

Tabulka 15: Porovnání výkonu tříděného sběru využitelných KO 
 

 papír plast sklo NK kov celkem 

Velikostní skupiny ČR  

0 až 500 ob. 13,9 19,8 17,1 0,6 7,5 58,8 

501 až 1000 ob. 15,7 18,6 15,3 0,5 8,6 58,8 

Velikostní skupiny Ústecký kraj  

0 až 500 ob. 15,2 20,9 17,5 0,4 4,0 58,0 

501 až 1000 ob. 16,6 19,4 15,5 0,4 3,1 55,0 
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Ústecký kraj 21,5 12,0 10,4 0,3 21,2 65,3 

ORP Děčín 20,1 11,8 11,3 0,2 17,9 61,4 

ČR 22,0 15,1 13,9 0,5 15,5 66,9 
 

Zdroj: EKO-KOM, a.s. 

 

 
Z uvedeného srovnání je zřejmé, že výkon tříděného sběru ve Svazku je podprůměrný a to i 

v obcích s vyšším výkonem třídění ve srovnání se všemi skupinami uvedenými v tabulce 13. 

Vzhledem k novým cílům na třídění a využití KO v obcích bude nutné tříděný sběr zásadně 

posílit. 

 
 

Obrázek 13: Výkon tříděného sběru využitelných KO /kg./ob.) v území DSO České Švý- 

carsko (2019) 

 

Výkon tříděného sběru využitelných KO (kg/ob.) v území D5O České Švýcarsko (2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tříděný sběr 
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31 - 40 
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0 1,5 3 km 
Zobrazení: Albersovo kuželové plochojevné 

 
 

 

Zdroj: evidence odpadů obcí + EKO-KOM, a.s. 

 

 
Hlavním způsobem sběru je nádobový sběr, kde jsou používány převážně kontejnery 1100 l  

s horním výsypem, v některých obcích i nádoby o objemu 120, 240 l. Přehled sběrných ná- 

dob uvádí tabulka 16. 

48,9 

35,7 

23,8 

56 

60,8 

13,6 

45,1 

 

 

 

 

 

 

Výkon tříděného sběru využ itelných KO 

Velikostní skupiny ČR (kg/obyv. a rok) 

0 až 500 ob. 58,8 

501 až 1000 ob. 58,8 

Velikostní skupiny ústecký kraj 

0 až 500 ob. 58,0 

501 až 1000 ob. 55,0 

ústecký kraj 65,3 

ORP Děčín 61,4 

ČR 66,9 
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Tabulka 16: Přehled sběrných nádob v obcích DSO, r. 2019 
 

 papír plast sklo kovy 

 
Objem v l 

 
120,240 

 
1100 

120,24 
0 

 
1100 

120,24 
0 

 
1100 

 
1100 

1500 
s 

Arnoltice  7  13  4  2 

Bynovec  9  10  5 3  

Janov  3  9  4 1  

Kámen  2    1 1  

Labská Stráň  4  4  1 1  

Ludvíkovice 22 3 20 4 21 4 3  

Růžová  3  6  4 0 0 

Zdroj: dotazníky obcí, EKO-KOM, a.s. 

 

 
V obci Ludvíkovice jsou kromě nádob uvedených v tabulce používány od konce r. 2019 ještě 

DUO nádoby na sběr plastů a papíru (celkem 27 ks). Jedná se o nádoby 240 l s horním vý- 

sypem na sběr papíru a plastů (vložka do nádoby). Nádoby jsou umístěné k domácnostem. 

Kromě nádob jsou v obcích Arnoltice, Janov, Kámen, Ludvíkovice, Růžová využívány pytlové 

sběry a to pro sběr plastů (doplňkově) a nápojových kartonů. Přehled dalších používaných 

způsobů sběru je uveden v tabulce 17. 

 
 

Tabulka 17: Další způsoby sběru využitelných komunálních odpadů 
 

  
pytle 

 
sběrné místo 

 
škola 

 
mobilní sběr 

Počet ob/SM 
nádoby 

Arnoltice pl, NK x x x 51 

Bynovec x x x x 42 

Janov pl, NK pa, pl, sk, kov pa, pl, sk x 67 

Kámen pl pa, sk, kov pl  

Labská Stráň x x x x 73 

Ludvíkovice pl, NK x pl, NK x 38 

Růžová 
 
pl, NK 

pa, pl, sk, ko, 
NK 

 
x 

 
x 

 
129 

Zdroj: dotazníky obcí 

 

 
Výkon tříděného sběru je ovlivňován dostupností sběrné sítě pro obyvatele. Čím vyšší je po- 

čet stanovišť na třídění odpadů v obci, tím kratší je docházková vzdálenost a pro obyvatele 

je systém pohodlnější. 
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V menších obcích je při nízké hustotě osídlení (vyšší vzdálenost mezi obydlími) obtížné na- 

stavit dobře dostupnou sběrnou síť pro všechny obyvatele. V tabulce 15 je uvedena vypoč- 

tená hustota sběrné sítě (počet obyvatel na 1 průměrné sběrné místo, které je tvořeno po 

jedné samostatné nádobě na papír, plast a sklo). Z hlediska vybavenosti je hůře vybavená 

obec Kámen, Labská Stráň a Růžová, což může být také jednou z příčin nižších výkonů tří- 

děného sběru v těchto obcích. 

Veškeré vytříděné odpady jsou odváženy TS Děčín k dalšímu zpracování. 

 

 
3. Bioodpady 

Oddělený sběr je organizován v některých obcích prostřednictvím sběrných nádob (Bynovec, 

Kámen, Labská Stráň, Ludvíkovice). Nejedná se ale o plošný sběr u většiny nemovitostí, ale 

jen o jednotlivé kusy nádob umístěných v obci. Obec Arnoltice umožňuje bioodpady ode- 

vzdávat na sběrném místě. Obec Kámen organizuje občasně mobilní sběr. Sběrné systémy 

nejsou stanoveny v obcích Janov a Růžová. 

Ve  všech obcích je ale podporováno domácí kompostování (kompostéry do domácností).    

V obci Růžová je provozováno komunitní kompostování (komunitní kompostárna může podle 

nového zákona o odpadech nahradit systém odděleného sběru bioodpadů). Pouhé domácí 

kompostování ale zatím dle zákona nenahrazuje plnění povinnosti odděleného sběru. 

Omezené produkci bioodpadů odpovídá rozšířené předcházení jejich vzniku. Přehled produ- 

kovaných bioodpadů v režimu odpadů ukazuje tabulka 18. 

 
 

Tabulka 18: Vývoj produkce bioodpadů v obcích Svazku v t/rok 
 

 2016 2017 2018 2019 

Arnoltice 5,66    

Bynovec 0,91 1,06 0,33 0,43 

Janov 4,56    

Kámen 1,3 1,17  0,43 

Labská Stráň     

Ludvíkovice   1,19 2,93 

Růžová     

celkem 12,43 2,22 1,53 3,80 

rostl. pletiva - Janov   174,65 177,5 

Zdroj: evidence odpadů obcí 

 
 

Specifickou skupinou bioodpadů jsou odpady sk. 2 – odpad rostlinných pletiv.  Vzhledem      

k velkému evidovanému množství se lze domnívat, že se jedná o odpady lesní výroby nebo 

jiné obecní zeleně. Tyto odpady bohužel nelze započítat do produkce a využití komunálních 

bioodpadů. 
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Systém sběru bioodpadů v obcích bude nutné revidovat s ohledem na nové zákonné cíle pro 

komunální odpad. 

 

 
4. Objemný odpad 

Objemné odpady tvoří téměř 10 % z celkové produkce odpadů v obcích Svazku. Vývoj pro- 

dukce ukazuje tabulka 19. 

 
 

Tabulka 19: Vývoj produkce objemných odpadů v obcích Svazku v t/rok 
 

  
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

2019 
kg/ob 

Arnoltice 22,32 11,14 18,36 9,54 23,44 

Bynovec 8,56 7,92 12,46 9,06 26,88 

Janov 11,74 9,12 8,48 7,02 19,66 

Kámen 4,3 5,36 5,1 4,29 17,02 

Labská Stráň 4,9 8,48 11,46 10,44 47,45 

Ludvíkovice 18,82 24,65 16,36 19,37 20,56 

Růžová 43,4 29,42 37,72 40,18 72,01 

celkem 114,04 96,09 109,94 99,9 32,51 

Zdroj: evidence odpadů obcí 

 
 

Veškerý objemný odpad se skládkuje. Je započítán do množství skládkovaného KO ve vaz- 

bě na slevu ze skládkovacího poplatku dle §157 zákona (viz dále). 

Průměrná měrná produkce v kg/obyvatel ve Svazku je relativně nízká a nijak nepřekračuje 

obvyklé hodnoty. Vyšší produkce je v obci Labská Stráň a obci Růžová (zde může být pro- 

dukce ovlivněna možností odložení objemných odpadů do sběrného místa). 

V Janově a Růžové mohou obyvatelé odkládat objemný odpad do sběrného místa. Mobilní 

sběr používají v obcích Arnoltice, Bynovec, Labská Stráň a Ludvíkovice. Občasné přistavení 

velkoobjemových kontejnerů používá (kromě sběrného místa) obec Janov. 
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8. Ekonomická analýza OH obcí DSO 

 
 

Zdrojem údajů o nákladech na odpadové hospodářství obcí ve Svazku byly dotazníky z jed- 

notlivých obcí pro potřeby studie. Některé ukazatele jsou porovnány v rámci srovnávacích 

skupin. Náklady obcí na odpadové hospodářství jsou vyjádřením cen, které obce platí za po- 

skytované služby, a to včetně DPH (většina obcí není plátcem DPH v této oblasti). 

 

 
1. Náklady na OH 

Přehled hlavních nákladových položek jednotlivých obcí v Kč je uveden v tabulce 20. Jedná 

se o údaje z r. 2019. 

 
 

Tabulka 20: Náklady na odpadové hospodářství v obcích Svazku v Kč, r. 2019 
 

 Arnolti- 
ce 

Byno- 
vec 

 
Janov 

 
Kámen 

Labská 
Stráň 

 
Ludvíkovice 

 
Růžová 

 
Celkem* 

OH celkem 629 000 319 555 339 347 171 330 325 656 719 265 580 800 3 084 953 

Sběr, svoz, odstra- 
nění SKO 

 
320 300 

 
162 964 

 
227 720 

 
120 357 

 
196 134 

 
417 085 

 
316 790 

 
1 761 350 

Tříděný sběr celkem 182 446 156 591 116 627 18 120 38 503 238 581 104 138 855 006 

Tříděný sběr papíru  20 515 39 647 5 308 7 353 96 322 11 716  

Tříděný sběr plastů  54 779 59 424 5 244 25 392 128 253 76 195  

Tříděný sběr skla  30 123 17 556 2 652 5 758 128 253 16 227  

Objemné odpady 
(sbírané mimo sběr- 
ný dvůr) 

  

 
33 317 

 

 
54 098 

 

 
19 205 

 

 
33 644 

 

 
38 010 

  

 
178 274 

bioodpady 35 554 887 19 059 4 046 830   60 376 

 
Nebezpečné odpady 

60 518* 
* 

 
16 670 

 
10 000 

 
9 602 

 
17 600 

 
63 363 

 
46 677 

 
224 430 

Provoz sběrného 
dvora 

      
38 010 

 
169 227 

 
207 237 

Zdroj: dotazníky obcí, *do celkových nákladů mohou být započteny i další náklady neuvedené v položkovém vý- 

čtu 

**včetně objemných odpadů 

 
 

Celková hodnota služeb v OH v celém Svazku se pohybuje kolem 3 mil. Kč (r. 2019). Pro 

porovnání ceny služeb je vhodnější použít ukazatel měrných nákladů v Kč/obyvatel, u někte- 

rých položek lze použít i Kč/t odpadů. Měrné náklady jednotlivých obcí jsou uvedeny v tabul- 

ce 21. 
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Tabulka 21: Měrné náklady v Kč/obyvatel v jednotlivých obcích Svazku, r. 2019 
 

  
Arnoltice 

 
Bynovec 

 
Janov 

 
Kámen 

Labská 
Stráň 

 
Ludvíkovice 

 
Růžová 

 
Svazek* 

Počet obyvatel 407 337 357 252 220 942 558 3073 

OH celkem 1545 948 951 680 1480 764 1041 1004 

Sběr, svoz, odstra- 
nění SKO 

 
787 

 
484 

 
638 

 
478 

 
892 

 
443 

 
568 

 
573 

Tříděný sběr celkem 448 465 327 72 175 253 187 278 

Tříděný sběr papíru  61 111 21 33 102 21 59 

Tříděný sběr plastů  163 166 21 115 136 137 114 

Tříděný sběr skla  89 49 11 26 136 29 65 

Objemné odpady 
(sbírané mimo sběr- 
ný dvůr) 

  

 
99 

 

 
152 

 

 
76 

 

 
153 

 

 
40 

  

 
58 

bioodpady 87 3 53 16 4   20 

Nebezpečné odpady 149 49 28 38 80 67 84 73 

Provoz sběrného 
dvora 

      
40 

 
303 

 
67 

Zdroj: dotazníky obcí, *do celkových nákladů mohou být započteny i další náklady neuvedené v položkovém vý- 

čtu 

**včetně objemných odpadů 

 
 

Podle tabulky 21 jsou mezi obcemi poměrně velké rozdíly. Pokud byly údaje obcemi poskyt- 

nuty správně, pak výrazně vyšší náklady než ostatní mají obce Arnoltice a Labská Stráň. 

Průměrně se náklady na OH v obcích Svazku pohybují kolem 1004 Kč/obyvatel. Pro srovná- 

ní jsou uvedeny hodnoty za r. 2019 ve srovnávacích skupinách: 

 
 

Tabulka 22: Měrné náklady v Kč/obyvatel ve vybraných územích ČR r. 2019 
 

skupina Kč/obyv. 

ČR 1032 

Ústecký kraj 1106 

vel. sk. <500 obyv. 1086 

Vel. sk. 501-1000 obyv. 1029 

Zdroj: EKO-KOM 

 

 
Porovnání měrných nákladů mezi obcemí DSO České Švýcarsko a vybraných území ČR 

jsou patrné i z následujícího obrázku. 
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Náklady na SKO 

Náklady ve Svazku jsou pod průměrem v Ústeckém kraji. Největší podíl nákladů představují 

náklady spojené se sběrem, svozem a odstraněním SKO na skládkách. V průměru v obcích ČR tvoří 

tyto náklady kolem 51 % z celkových nákladů. V obcích Svazku se tento poměr pohybuje 

mezi 51 – 70 % z celkových nákladů. Porovnání základních ukazatelů je uvedeno v tabulce 

23. 

 
 

Tabulka 23: Porovnání základních ukazatelů SKO, r. 2019 
 

 kg/ob Kč/ob Kč/t 

Arnoltice 177,8 787,0 4427 

Bynovec 148,7 483,6 3252 

Janov 128,5 637,9 4962 

Kámen 183,0 477,6 2610 

Labská Stráň 239,2 891,5 3727 

Ludvíkovice 181,9 442,8 2433 

Růžová 170,3 567,7 3334 

DSO průměr 173,6 573,2 3301 

ČR 192,5 547,6 2844 

Ústecký kraj * * 2686 

vel.sk. < 500 ob. 203,6 562,2 2761 

vel.sk. 501-1000 ob. 203,2 535,4 2635 

Zdroj: dotazníky obcí, EKO-KOM 

 
 

Z tabulky je zřejmé, že měrná produkce SKO v kg/ob. v obcích Svazku je pod průměrem 

srovnávacích skupin. Průměrná cena služby vyčíslená v Kč/t je ve Svazku výrazně vyšší pro- 

ti srovnávacím skupinám. Je také zarážející, jak velké rozdíly v jednotkových nákladech jsou 

mezi jednotlivými obcemi, a to zejména s ohledem na skutečnost, že mají stejného dodava- 

tele služeb. Za předpokladu, že jsou údaje poskytnuté obcemi správné, je nutné porovnat 

rozsah a ceny služby pro SKO mezi obcemi. 

Pozn.: do produkce SKO se v některých případech započítává odpad z košů, uliční smetky 

nebo i objemný odpad. Kromě vynaložených nákladů je tedy nutné prověřit také údaje o pro- 

dukci v jednotlivých obcích. 
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Obrázek 14: Náklady na SKO (Kč/t) v území DSO České Švýcarsko (2019) 
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Náklady na tříděný sběr využitelných složek 

Druhou nejvýznamnější položkou jsou náklady spojené s odděleným sběrem využitelných 

složek KO (papír, plast, sklo, NK, kov). Průměr obcí v ČR je cca 21 % z celkových nákladů 

na OH. V obcích Svazku se podíl nákladů na třídění pohybuje mezi 11–49 % z celkových ná- 

kladů. Porovnání některých parametrů tříděného sběru ukazuje tabulka 24. 

 

 

 

 

 

 

Náklady na SKO (Kč/t) 

ČR 2844 

ústecký kraj 2686 

Velikostní skupiny ČR 

0 až 500 ob. 2761 

501 až 1000 ob. 2635 
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Tabulka 24: Porovnání základních ukazatelů tříděného sběru, r. 2019 
 

 kg/ob Kč/ob Kč/t 

Arnoltice 56,0 448,3 7998 

Bynovec 60,8 464,7 7639 

Janov 48,9 326,7 6681 

Kámen 13,6 71,9 5271 

Labská Stráň 35,7 175,0 4903 

Ludvíkovice 45,1 253,3 5614 

Růžová 23,8 186,6 7852 

DSO průměr 41,6 278,2 6689 

ČR 43,8 220,3 5025 

Ústecký kraj 44,1  5727 

vel.sk. < 500 ob. 49,6 266,6 5380 

vel.sk. 501-1000 ob. 47,0 233,9 4980 

Zdroj: dotazníky obcí, EKO-KOM 

Pozn.: do výtěžnosti tříděného sběru nejsou zahrnuty kovy, které jsou většinově sbírány ve výkupnách a pro obce 

beznákladově. 

 

 
Obdobně jako u SKO je potřeba konstatovat, že jednotkové náklady v Kč/t tříděných odpadů 

jsou v některých obcích Svazku neúměrně vysoké a významně převyšují hodnoty ve všech 

srovnávacích skupinách. Je tedy nutné udělat revizi smluvně nastavených cen a ujednání o 

nákladových položkách spojených s tříděným sběrem. 

 

 
2. Příjmy do OH obcí a celková bilance 

Příjmy obcí v oblasti odpadového hospodářství jsou tvořeny příjmy z poplatků od obyvatel a 

dalšími položkami (nejvýznamnější je příjem za zpětný odběr a využití obal. složek KO od 

EKO-KOM, a.s.). Přehled příjmových položek v obcích Svazku ukazuje tabulka 25. 

 
 

Tabulka 25: Příjmy do odpadového hospodářství obcí Svazku v Kč, r. 2019 
 

 Arnolti- 
ce 

Byno- 
vec 

 
Janov 

 
Kámen 

Labská 
Stráň 

 
Ludvíkovice 

 
Růžová 

celkem 

od obyvatel 160 000 160 000 177 227 121 800 100 000  369 600 1 088 627 

Od chatařů a 
rekreantů 

 
25 000 

 
20 000 

 
43 830 

 
3 600 

 
10 000 

  
119 000 

 
221 430 

Od EKO-KOM 100 000 70 000 59 524  25 000  56 032 310 556 

Jiné příjmy       11 907 11 907 

celkem 285 000 250 000 280 581 125 400 135 000 0 556 539 1 632 520 
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Zdroj: dotazníky obcí 

Pro porovnání slouží přepočet na měrné příjmy v Kč/obyvatel (viz tabulka 26). V průměru za 

DSO jsou zohledněny pouze obce, které dodaly požadované údaje. 

 
 

Tabulka 26: Příjmy do OH obcí ve Svazku v Kč/obyvatel, r. 2019 
 

 Arnolti- 
ce 

Byno- 
vec 

 
Janov 

 
Kámen 

Labská 
Stráň 

 
Ludvíkovice 

 
Růžová 

celkem 

od obyvatel 393 475 496 483 455 0 662 511 

Od chatařů a 
rekreantů 

 
61 

 
59 

 
123 

 
14 

 
45 

  
213 

 
104 

Od EKO-KOM 246 208 167 0 114  100 146 

Jiné příjmy 0 0 0 0 0  21  

celkem 700 742 786 498 614  997 766 

Zdroj: dotazníky obcí 

 
 

Poplatky od obyvatel tvoří 56-97 % všech příjmů obcí. Způsob zpoplatnění obyvatel je uve- 

den v kap. 3.2. Do celkového výběru poplatků se pak promítají různé slevy, které obce pou- 

žívají. Druhým zásadním zdrojem příjmů je odměna ze systému EKO-KOM, která může tvořit 

mezi 10-35 % ze všech příjmů. 

 
 

Porovnání nákladů a příjmů v obcích je uvedeno v tabulce 27. 

 

 
Tabulka 27: Bilance nákladů a příjmů do OH obcí Svazku, r. 2019 

 

  
Arnoltice 

 
Bynovec 

 
Janov 

 
Kámen 

 
Labská Stráň 

 
Ludvíkovice 

 
Růžová 

 
celkem 

náklady (Kč) 629 000 319 555 339 347 171 330 325 656 719 265 580 800 3 084 953 

Kč/obyvatel 1545 948 951 680 1480 764 1041 1004 

příjmy (Kč) 285000 250000 280581 125400 135000 0 556539 1 632 520 

Kč/obyvatel 700 742 786 498 614  997 766 

rozdíl 344 000 69 555 58 766 45 930 190 656 719 265 24 261 1 452 433 

Kč/obyvatel 845 206 165 182 867 764 43 473 

v % 55% 22% 17% 27% 59% 100% 4% 47% 

Zdroj: dotazníky obcí, dopočet 

 
 

Obce Svazku průměrně doplácejí na OH cca 47 % všech nákladů. Přitom poplatek od obyva- 

tel pokrývá v průměru pouze 35 % všech nákladů (25–71 % v jednotlivých obcích). S před- 

pokládaným nárůstem provozních nákladů na systém OH, kde se bude navyšovat třídění a 
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využívání odpadů a zároveň zdražovat skládkování, by měly obce přehodnotit výši poplatků 

pro obyvatele, kteří jsou hlavními producenty KO v obcích. 

 

 

9. Shrnutí analytické části 

 
 

V analytické části byl posouzen současný stav hospodaření v odpady v členských obcích 

Dobrovolného svazku obcí České Švýcarsko. 

Ve Svazku je 7 obcí a v době zpracování studie v nich bylo evidováno 3073 obyvatel. Ves- 

měs se jedná o menší obce do 1000 obyvatel s převažující zástavbou rodinnými domky        

v území s nízkou hustotou osídlení. 

 
 

Právní rámec nakládání s odpady v obcích 

Zákon 541/2020 Sb., o odpadech 

- jsou shrnuty povinnosti obcí, které vyplývají z nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpa- 

dech. Jedná se zejména o cíle pro třídění a recyklaci KO a zákaz skládkování KO od r. 

2030. S tím je spojené použití ekonomických a dalších nástrojů (nárůst skládkovacího 

poplatku, sankce pro obce za neplnění cílů apod.). Nový zákon o odpadech je jedním      

z hlavních východisek pro návrhovou část studie. 

 

 
Obecně závazné vyhlášky obcí 

- V současné době mají všechny obce stanoven systém OH obecně závaznými vyhláška- 

mi. Ne všechny vyhlášky ale odpovídají rozsahu povinností, které pro obce vyplývají ze 

zákona o odpadech (např. sběr všech využitelných komodit, celoroční sběr bioodpadů, 

sběr olejů atd.). 

- V rámci OZV není řešen stavební odpad, ani možnost zapojení živnostníků do systému. 

- Vyhlášky bude nutné zaktualizovat do konce r. 2021 tak, aby nové OZV byly platné od 

ledna 2022. 

- Obce Arnoltice, Janov, Růžová zpoplatňují obyvatele místním poplatkem, tj. paušální 

platbou stanovenou na trvale bydlícího obyvatele nebo majitele rekreační nemovitosti. 

-  obce využívají platby podle §17a zákona 185/2001 Sb., o odpadech, které zohledňují 

produkci odpadů bydlících osob v nemovitostech a jsou vázané většinově na platbu za 

nádobu na SKO. 

- Také vyhlášky o zpoplatnění obyvatel v OH bude nutné změnit podle novelizovaného zá- 

kona 565/1990 Sb., o místních poplatcích v aktuálním znění. Zákon nastavuje možnost 

dvou typů poplatků na obdobném principu jako předcházející používané poplatky. 
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Zařízení pro nakládání s odpady 

- na území členských obcí nejsou provozována žádná zařízení pro nakládání s odpady 

povolená podle zákona o odpadech. Odpad z obcí je odvážen na zařízení v širším okolí 

(např. v Malšovicích u Děčína, sběrný dvůr TS Děčín apod.). Nejbližší ZEVO je Termizo  

v Liberci vzdáleném cca 70 km. 

 
 

Organizace odpadového hospodářství 

- hlavním dodavatelem služeb v odpadovém hospodářství je firma Technické služby Děčín, 

a.s.., která patří do holdingu firem Marius Pedersen. 

- Na území DSO působí firmy Prokop a syn s.r.o. a Zemědělství Malšovice, které zajišťují 

pro obce Arnoltice a Janov nakládání se sebranými bioodpady. 

- Trafin Oil a.s. sbírá a odváží jedlé oleje a tuky z obcí Bynovec a Kámen. Obec Růžová 

má smlouvu s firmou TextilEco a.s. na sběr použitého textilu. 

- Některé obce zajišťují část služeb (koše, úklidy, údržba zeleně) vlastními silami (Arnolti- 

ce, Kámen, Růžová). 

- Obce neuzavírají smlouvy s podnikajícími osobami (živnostníky) na využití obecního sys- 

tému. 

- V rámci Svazku není vedena jednotná informační kampaň v oblasti správného nakládání 

s odpady. Informační sdělení řeší obce jednotlivě (obecní zpravodaje, internet, letáky do 

schránek, obecní vývěska) 

- V obcích nejsou používány žádné speciální finanční nástroje (např. slevy na poplatcích) 

a ni systémy door to door k motivaci obyvatel. 

- V rámci předcházení vzniku odpadů podporují všechny obce domácí kompostování 

(kompostéry, informace) 

o Knihobudka a sběr textilu v Janově 

o Komunitní kompostování v Růžové 

 

 
Produkce a nakládání s odpady 

- Celková produkce odpadů z obcí v území DSO je kolem 1007 t (r. 2019), tj. cca 328 kg/ 

obyvatel. S výjimkou r. 2017 se nijak zásadně nemění. 

- Produkce komunálních odpadů představuje v současné době cca 77 % z celkové pro- 

dukce odpadů v obcích Svazku. Evidovaná produkce této skupiny odpadů se postupně 

snižuje, což je dáno zejména poklesem produkce směsných KO. 
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Tabulka 28: Přehled hlavních druhů odpadů, které byly produkovány v r. 2019 v obcích 

Svazku 
 

  
Celkem 

 
Arnoltice 

 
Bynovec 

 
Janov 

 
Kámen 

 
Labská Stráň 

 
Ludvíkovice 

Růžo- 
vá 

odpady země- 
dělství a lesnictví 

 
224,50 

 
0,0 

 
0,0 

 
224,5 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

recyklovatelné 
KO (papír, plast, 
sklo, nápojový 
karton) 

 
 
 

126,67 

 
 
 

22,7 

 
 
 

20,2 

 
 
 

17,3 

 
 
 

3,3 

 
 
 

7,7 

 
 
 

42,1 

 
 
 

13,3 

pneumatiky 5,13 0,5 1,3 0,7 0,4 0,5 1,8 0,0 

kovy sk.20+17 6,52 0,18 0,44 0,26 0,19 0,30 0,93 4,22 

bioodpad 3,80 0,00 0,43 0,00 0,43 0,00 2,93 0,00 

SKO 533,52 72,4 50,1 45,9 46,1 52,6 171,4 95,0 

objemný odpad 99,90 9,5 9,1 7,0 4,3 10,4 19,4 40,2 

NO 6,87 0,496 0,686 0,728 0,414 0,464 1,554 2,530 

Celkem v t/rok 1006,91 105,76 82,18 296,46 55,14 72,04 240,12 155,21 

V kg/obyvatel 327,7 259,9 243,8 830,4 218,8 327,4 254,9 278,2 

 
Zdroj: evidence odpadů obcí 

 
 

Směsný komunální odpad 

- Nejvýznamnějším druhem odpadů v obcích Svazku je směsný KO. 

 

 
Tabulka 29: Vývoj produkce SKO v obcích DSO 

 

rok 2016 2017 2018 2019 

 t kg/ob. t kg/ob. t kg/ob. t kg/ob. 

Arnoltice 119,89 302,8 91,35 222,8 67,62 162,9 72,36 177,8 

Bynovec 89,46 286,7 72,96 219,1 52,42 154,6 50,12 148,7 

Janov 75,10 217,7 53,40 145,1 47,28 131,3 45,89 128,5 

Kámen 69,36 293,9 63,46 265,5 50,26 207,7 46,12 183,0 

Labská Stráň 15,62 67,3 60,71 271,0 60,79 277,6 52,62 239,2 

 
Ludvíkovice 

 
269,46 

 
286,4 

242,6 
0 

 
260,6 

 
179,11 

 
192,0 

 
171,39 

 
181,9 

 
Růžová 

 
114,28 

 
224,1 

108,9 
5 

 
205,6 

102,9 
1 

 
187,5 

 
95,02 

 
170,3 

 
celkem 

 
753,17 

 
253,4 

693,4 
2 

 
228,5 

560,3 
9 

 
183,3 

 
533,52 

 
173,6 

Zdroj: evidence odpadů obcí 
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- Měrná produkce SKO v kg/obyvatel klesá. V posledních 2 letech je nízká ve porovnání    

s průměrem ČR (192,5 kg/ob.), velikostní skupinou obcí do 500 obyvatel (203,6 kg/ob.) a 

velikostní skupinou 500-1000 obyvatel (203,2 kg/obyvatel) v r. 2019. 

- Veškerý produkovaný SKO se skládkuje na skládce TS Děčín 

 

 
Využitelný komunální odpad 

- Oddělený sběr využitelných složek KO je zaveden ve všech obcích. Třídí se papír, plast, 

sklo, nápojové kartony (NK) a kov. Množství vytříděných odpadů se každoročně zvyšuje. 

K zásadnějšímu nárůstu došlo v r. 2019 u plastů. 

 

 
Tabulka 30: Výkon tříděného sběru využitelných KO v obcích Svazku, r. 2019 

 

  
papír 

 
plast 

 
sklo 

 
NK 

 
kov 

Cel- 
kem 

  
t 

 
kg/ob 

 
t 

kg/ 
ob 

 
t 

kg/ 
ob 

 
t 

 
kg/ob 

 
t 

 
kg/ob 

 
kg/ob. 

Arnoltice 6,18 15,2 11,12 27,3 5,28 13,0 0,1 0,29 0,1 0,28 56,0 

Bynovec 4,89 14,5 8,26 24,5 7,00 20,8 0,0 0,00 0,3 0,99 60,8 

Janov 3,86 10,8 7,10 19,9 6,29 17,6 0,1 0,26 0,1 0,32 48,9 

Kámen 1,25 4,9 0,94 3,7 1,12 4,4 0,0 0,08 0,1 0,45 13,6 

Labská Stráň 1,71 7,8 3,61 16,4 2,13 9,7 0,3 1,29 0,1 0,51 35,7 

Ludvíkovice 19,71 20,9 16,81 17,8 5,48 5,8 0,1 0,15 0,4 0,38 45,1 

Růžová 1,87 3,3 6,81 12,2 4,47 8,0 0,1 0,21 0,0 0,00 23,8 

 
celkem 

 
39,47 

 
12,8 

 
54,65 

 
17,8 

31,7 
7 

 
10,3 

 
0,8 

 
0,25 

 
1,1 

 
0,37 

 
41,6 

Zdroj: evidence odpadů obcí 

 

 
- K nejlépe třídícím obcím patří Bynovec, Arnoltice, Ludvíkovice (pokud započteme papír 

ze školního sběru) a Janov. 

- Celkový výkon tříděného sběru ve Svazku je podprůměrný a to i v obcích s vyšším výko- 

nem třídění ve srovnání se všemi srovnávacími skupinami (ČR, Ústecký kraj, ORP Dě- 

čín, velikostní skupiny obcí). Vzhledem k novým cílům na třídění a využití KO v obcích 

bude nutné tříděný sběr zásadně posílit. 

- Hlavním způsobem sběru je nádobový sběr, kde jsou používány převážně kontejnery 

1100 l s horním výsypem, v některých obcích i nádoby o objemu 120, 240 l. Kromě ná- 

dob jsou v obcích Arnoltice, Janov, Kámen, Ludvíkovice, Růžová využívány pytlové sběry 

a to pro sběr plastů (doplňkově) a nápojových kartonů. Tříděné odpady jsou sbírány také 

ve sběrných místech obcí. 
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- Výkon tříděného sběru je ovlivňován dostupností sběrné sítě pro obyvatele. Z hlediska 

vybavenosti je hůře vybavená obec Kámen, Labská Stráň a Růžová, což může být také 

jednou z příčin nižších výkonů tříděného sběru v těchto obcích. 

- Veškeré vytříděné odpady jsou odváženy TS Děčín k dalšímu zpracování. 

 

 
Bioodpad 

- Oddělený sběr je organizován v některých obcích prostřednictvím sběrných nádob (By- 

novec, Kámen, Labská Stráň, Ludvíkovice). Nejedná se ale o plošný sběr (jednotlivé 

kusy nádob umístěných v obci). Obec Arnoltice umožňuje bioodpady odevzdávat na 

sběrném místě. Obec Kámen organizuje občasně mobilní sběr. Sběrné systémy nejsou 

stanoveny v obcích Janov a Růžová. 

- Evidovaná produkce odděleně sbíraných bioodpadů je velmi nízká – 3,8 t v r. 2019. 

- Ve  všech obcích je podporováno domácí kompostování (kompostéry do domácností).    

V obci Růžová je provozováno komunitní kompostování 

- Systém sběru bioodpadů v obcích bude nutné revidovat s ohledem na nové zákonné cíle 

pro komunální odpad. 

 

 
Objemné odpady 

Objemné odpady tvoří téměř 10 % z celkové produkce odpadů v obcích Svazku. Průměrná 

měrná produkce v kg/obyvatel ve Svazku je relativně nízká a nijak nepřekračuje obvyklé 

hodnoty. 

 
 

Náklady na odpadové hospodářství 

- Celková hodnota služeb v OH v celém Svazku se pohybuje kolem 3 mil. Kč (r. 2019). 

 
 
 

Tabulka 31: Měrné náklady v Kč/obyvatel v jednotlivých obcích Svazku, r. 2019 
 

  
Arnoltice 

 
Bynovec 

 
Janov 

 
Kámen 

Labská 
Stráň 

 
Ludvíkovice 

 
Růžová 

 
Svazek* 

Počet obyvatel 407 337 357 252 220 942 558 3073 

OH celkem 1545 948 951 680 1480 764 1041 1004 

Sběr, svoz, odstra- 
nění SKO 

 
787 

 
484 

 
638 

 
478 

 
892 

 
443 

 
568 

 
573 

Tříděný sběr celkem 448 465 327 72 175 253 187 278 

Tříděný sběr papíru  61 111 21 33 102 21 59 

Tříděný sběr plastů  163 166 21 115 136 137 114 

Tříděný sběr skla  89 49 11 26 136 29 65 
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Objemné odpady 
(sbírané mimo sběr- 
ný dvůr) 

  

 
99 

 

 
152 

 

 
76 

 

 
153 

 

 
40 

  

 
58 

bioodpady 87 3 53 16 4   20 

Nebezpečné odpady 149 49 28 38 80 67 84 73 

Provoz sběrného 
dvora 

      
40 

 
303 

 
67 

 

Zdroj: dotazníky obcí, *do celkových nákladů mohou být započteny i další náklady neuvedené v položkovém vý- 

čtu 

**včetně objemných odpadů 

- Mezi obcemi jsou poměrně velké rozdíly v měrných nákladech v Kč/obyvatel. Výrazně 

vyšší náklady než ostatní mají obce Arnoltice a Labská Stráň. 

- Průměrně se náklady na OH v obcích Svazku pohybují kolem 1004 Kč/obyvatel (odpoví- 

dají průměrným hodnotám v ČR, jsou nižší než v Ústeckém kraji) 

 

 
Náklady na SKO 

- Náklady na SKO ve Svazku jsou pod průměrem v Ústeckém kraji. 

- náklady spojené se sběrem, svozem a odstraněním SKO na skládkách tvoří cca 57 % 

nákladů na OH ve Svazku 

 

 
Tabulka 32: Porovnání základních ukazatelů SKO v obcích Svazku, r. 2019 

 

 kg/ob Kč/ob Kč/t 

Arnoltice 177,8 787,0 4427 

Bynovec 148,7 483,6 3252 

Janov 128,5 637,9 4962 

Kámen 183,0 477,6 2610 

Labská Stráň 239,2 891,5 3727 

Ludvíkovice 181,9 442,8 2433 

Růžová 170,3 567,7 3334 

DSO průměr 173,6 573,2 3301 

ČR 192,5 547,6 2844 

Ústecký kraj * * 2686 

vel.sk. < 500 ob. 203,6 562,2 2761 

vel.sk. 501-1000 ob. 203,2 535,4 2635 

Zdroj: dotazníky obcí, EKO-KOM 
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- Průměrná cena služby vyčíslená v Kč/t je ve Svazku výrazně vyšší proti srovnávacím 

skupinám. 

- Je také zarážející, jak velké rozdíly v jednotkových nákladech jsou mezi jednotlivými ob- 

cemi, a to zejména s ohledem na skutečnost, že mají stejného dodavatele služeb. 

 

 
Náklady na využitelné složky 

- Druhou nejvýznamnější položkou (kolem 28 %) jsou náklady spojené s odděleným sbě- 

rem využitelných složek KO (papír, plast, sklo, NK, kov). 

 
 
 

Tabulka 33: Porovnání základních ukazatelů tříděného sběru v obcích Svazku, r. 2019 
 

 kg/ob Kč/ob Kč/t 

Arnoltice 56,0 448,3 7998 

Bynovec 60,8 464,7 7639 

Janov 48,9 326,7 6681 

Kámen 13,6 71,9 5271 

Labská Stráň 35,7 175,0 4903 

Ludvíkovice 45,1 253,3 5614 

Růžová 23,8 186,6 7852 

DSO průměr 41,6 278,2 6689 

ČR 43,8 220,3 5025 

Ústecký kraj 44,1  5727 

vel.sk. < 500 ob. 49,6 266,6 5380 

vel.sk. 501-1000 ob. 47,0 233,9 4980 

Zdroj: dotazníky obcí, EKO-KOM 

Pozn.: do výtěžnosti tříděného sběru nejsou zahrnuty kovy, které jsou většinově sbírány ve výkupnách a pro obce 

beznákladově. 

 

 
- jednotkové náklady v Kč/t tříděných odpadů jsou v některých obcích Svazku neúměrně 

vysoké a významně převyšují hodnoty ve všech srovnávacích skupinách 

 

 
Bilance 

- Příjmy obcí v oblasti odpadového hospodářství jsou tvořeny příjmy z poplatků od obyva- 

tel a dalšími položkami (nejvýznamnější je příjem za zpětný odběr a využití obal. složek 

KO od EKO-KOM, a.s.). 

- Obce Svazku průměrně doplácejí na OH cca 47 % všech nákladů. 
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- Přitom poplatek od obyvatel pokrývá v průměru pouze 35 % všech nákladů (25–71 %      

v jednotlivých obcích). 
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NÁVRHOVÁ ČÁST 

 

 
10. Východiska pro další rozvoj OH obcí v DSO 

V Návrhové části studie jsou opatření, která by měla vést k zefektivnění některých oblastí     

s důrazem na platnou hierarchii nakládání s odpady, tzn. 

 Předcházení vzniku odpadů (prevence) 

 Opětovné využití 

 Materiálové využití (recyklace, kompostování) 

 Energetické využití 

 Skládkování 

 
 
 

V oblasti komunálních odpadů je zapotřebí především sledovat cíle, které jsou dány směrni- 

cemi ES pro oblast komunálních odpadů (recyklace KO, omezení a zákaz skládkování). Cíle 

jsou součástí nového zákona o odpadech, který je platný od 1.1.2021. 

Návrhová část shrnuje výchozí stav OH obcí ve Svazku a rámcové podmínky pro jeho další 

rozvoj. Navrhuje technicko – organizační opatření, která by měla přispět ke zlepšení stavu 

OH v obcích a umožnit jeho další rozvoj. 

 

 
1. Výchozí stav OH 

Jak již bylo řečeno ve shrnutí Analytické části studie, odpadové hospodářství města je funk- 

ční a odpovídá zákonným požadavkům. Systém nakládání s odpady má ale některé nedo- 

statky, na jejichž řešení se zaměřuje Návrhová část studie. Nedostatky jsou následující: 

 
 

Systém nakládání s odpady 

- Nižší úroveň třídění využitelných složek KO 

o V některých obcích Svazku nejsou sbírány všechny zákonem požadované druhy KO 

(papír, plast, sklo, kovy, bioodpady, nebezpečné odpady, jedlé oleje a tuky) 

o V obcích není vyrovnaná dostupnost sběrné sítě pro sběr základních komodit papír, 

plast, sklo (nutnost posílení sběrné sítě). Systémy nejsou jednotné 

o Výkon tříděného sběru je nízký ve srovnání s referenčními skupinami. 

- Nízká úroveň sběru bioodpadů 

o V obcích není zaveden intenzivní sběr bioodpadů s celoroční dostupností. 
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o Obce ale podporují domácí kompostování. Bohužel to zatím dle stávající právní úpra- 

vy nenahrazuje povinnost odděleného sběru. Výjimkou je komunitní kompostování, 

které je provozováno v obci Růžová. 

- Vysoká míra skládkovaných odpadů 

o Díky nižším výkonům v třídění KO obce nebudou plnit cíle pro třídění recyklaci KO a 

omezení jeho skládkování 

- Obce nevlastní sběrné nádoby ani neprovozují žádné zařízení pro nakládání s odpady 

povolené dle zákona o odpadech (sběrný dvůr, kompostárna) 

 

 
Organizace odpadového hospodářství 

- obce jsou závislé na jednom stejném dodavateli služeb, který má ale zřejmě rozdílné díl- 

čí ceny v jednotlivých obcích DSO. 

- vyšší náklady spojené s nakládáním s SKO (díky vysoké ceně v Kč/t), 

- vyšší náklady spojené s nakládáním s využitelnými složkami KO (díky vysoké ceně v Kč/ 

t) 

- vysoká dotace obcí na provoz OH (průměrně 47 % nákladů) 

 

 
2. Nové zákonné požadavky na rozvoj OH obcí 

Hlavním předpisem pro obce jsou zákon o odpadech (541/2020 Sb.) a změnový zákon, kte- 

rým se mění zejména zákon o místních poplatcích (565/1990 Sb. v pozdějším znění). 

V následujícím textu jsou uvedena některá ustanovení nového zákona, které mají vliv na od- 

padové hospodářství obcí. Podrobný popis je uveden v kap. 3.1 

- Přebrat veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepodnikajících 

fyzických osob 

- Určit místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu, a to alespoň nebezpečné- 

ho odpadu, papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků a od 1. 

ledna 2025 rovněž textilu. 

- Zajistit třídění recyklovatelných složek KO v míře 60 % v r. 2025, 65 % v r. 2030, 70 % 

v r. 2035.  

- Nastavit obecní systém odpadového hospodářství. Obecní systém může obec nastavit 

obecně závaznou vyhláškou 

o v OZV lze nastavit pravidla pro stavební odpady, pro předcházení vzniku odpadů, 

pro zapojení komunálních živnostenských odpadů, pro komunitní kompostování 

atd. 

- Obec může plnit své povinnosti podle tohoto zákona prostřednictvím dobrovolného svaz- 

ku obcí podle zákona o obcích nebo prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy uzavřené s 

jinou obcí. 
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- Informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech 

sběru a dalšího nakládání s odpady, o výsledcích OH včetně nákladů na provoz 

 

 
Další ustanovení pro obce 

- Možnost sběru vybraných složek KO (papír, plast, kov) prostřednictvím tzv. školních 

sběrů. 

- Obce nemusí zpracovávat POH obce. 

 

 
Další ustanovení zákona se týkají zásadní změny skládkování odpadů. 

§ 40 Zákaz ukládání využitelných odpadů na skládku 

Provozovatel skládky nesmí od 1. ledna 2030 na skládku ukládat odpady, 

- jejichž výhřevnost v sušině je vyšší než 6,5 MJ/kg, 

- které překračují limitní hodnotu parametru biologické stability AT4 stanovenou v příloze č. 

10 k tomuto zákonu, nebo 

- které je za stávajícího stavu vědeckého a technického pokroku možné účelně recyklovat 

 

 
Mezi využitelné odpady, pro které platí zákaz skládkování, patří téměř všechny druhy komu- 

nálních odpadů. V §41 jsou stanoveny další odpady, které nelze ukládat na skládky při pře- 

kročení limitů (např. podsítná frakce z MBÚ. 

 
 

§103 Poplatek za ukládání odpadů na skládce 

Poplatníkem poplatku za ukládání odpadů na skládku je (krom dalších subjektů) obec, pokud 

je původcem ukládaného komunálního odpadu. 

Významným ekonomickým nástrojem pro omezení skládkování odpadů je poplatek za uklá- 

dání odpadů na skládce (tzv. skládkovací poplatek). Ten se výrazně zvyšuje z původních 500 

kč/t až na 1850 Kč/t v r. 2029. 

Pro obce byla v přechodných ustanoveních zákona stanovena možnost uplatnit slevu, resp. 

požádat o poplatek za ukládání KO ve výši 500 Kč/t až do r. 2029 pro množství skládkova- 

ného KO dle limitů v zákoně. 

 
 
 
 
 

Shrnutí: 

Další rozvoj odpadového hospodářství obcí bude určován změnou zákonných povinností, 

kterými jsou zejména: 
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- Cíle na recyklaci KO a s tím spojená zákonná povinnost obcí třídit v letech 2025 – 2035 a 

dále 60 % - 70 % komunálních odpadů a to bez ohledu na využitelnost vytříděných od- 

padů. S neplněním povinnosti jsou svázané peněžité sankce v zákoně. 

- Zákaz skládkování využitelných odpadů včetně komunálních odpadů do r. 2030 (cíl na 

omezení skládkování max. 10 % KO v r. 2035) 

- Tento cíl bude podpořen ekonomickým nástrojem v podobě skládkovacího poplatku, kte- 

rý se bude od r. 2021 výrazně zvyšovat z 500 Kč/t na 1850 Kč/t v r. 2029. Pro obce je 

zavedena možnost třídící slevy, která konečnou výši poplatku sníží. 

 

 

11. Návrh opatření na změny v OH obcí v DSO 

 

 
1. Opatření systémová 

Třídění a recyklace vhodných složek KO 

- Zvážit zavedení jednotného způsobu sběru využitelných složek KO pro všechny obce 

Svazku 

o Nádobový systém v podobě veřejných stanovišť s dostupností max. 80-100 oby- 

vatel/stanoviště ve všech obcích. Stanoviště je standardně vybaveno nádobami 

na papír, plast, sklo směsné. Vzhledem ke stávající vybavenosti se doporučují 

nádoby 1100 l s horním výsypem. 

o Sběr nápojových kartonů a drobných kovových odpadů do nádob s plasty (nutno 

prověřit u provozovatele dotřiďovací linky, zda bude ochoten směs dotřiďovat). 

o Sběr kovových odpadů lze doplnit nádobami na kovy alespoň na vybraných sta- 

novištích. 

o V případě omezení možností na umístění sběrných stanovišť posoudit možnost 

zavedení sběru papíru a plastů (případně ve směsi s nápojovým kartonem, kovy) 

s pomocí sběrných nádob menších objemů u jednotlivých domácností. Lze použít 

i pytlového sběru, který je už v některých obcích zaveden. Je potřeba zvážit: 

▪ Ochotu domácností k umístění nádob/používání pytlů 

▪ Možnost dopravní obsluhy jednotlivých nemovitostí i v zimním období 

▪ Zvýšené náklady spojené se sběrem odpadů 

o Doplňkovým způsobem může zůstat možnost odložit vytříděné odpady na sběrné 

místo zřízené OZV (malý sběrný dvůr), pokud jej obec zřizuje. 

- Vyhodnocování systému třídění pro jednotlivé obce 

o nutnost spolupráce s dodavatelem služeb při vážení hmotnosti odpadů z každé 

obce (svozová auta vybavená „podvozkovou“ váhou). 

- Zavést sběr použitého textilu s využitím služeb některé z firem, které se pohybují v regio- 

nu (např. TextiEco, Dimatex, Diakonie Broumov atd.) nejlépe v každé obci 1 kontejner, 
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nebo min. ve větších obcích nad 300 obyvatel. Prozatím se bude jednat o aktivitu před- 

cházení vzniku odpadů. Od r. 2025 bude sběr textilních odpadů povinný ve všech obcích. 

 

 
Doplnění a sjednocení sběru a využití bioodpadů 

- Zvážit vytvoření společné komunitní kompostárny (§§65-66) pro všechny obce ve Svaz- 

ku, ve které lze zpracovávat bioodpady od občanů a z veřejné zeleně. Komunitní kompo- 

stárna může dle nového zákona, resp. dle návrhu vyhlášky o podrobnostech nakládání   

s odpady, nahradit systém odděleného sběru bioodpadů. Pro provoz komunitní kompo- 

stárny budou platit nová pravidla včetně evidence množství přijatých rostlinných materiá- 

lů, které bude zřejmě možné započítat do využití KO. Podrobnosti budou stanoveny vy- 

hláškou. 

- Vzhledem k rozšířenému domácímu kompostování je otázkou, nakolik je vhodné zavádět 

systém sběru bioodpadů z domácností. Bohužel ale právě produkce bioodpadů je rozho- 

dující pro plnění cílů obcí v oblasti třídění KO. Bez evidovaných odděleně sbíraných bio- 

odpadů jich nelze dosáhnout. Pokud se tedy obce nedohodnou na sdílení společné ko- 

munitní kompostárny, pak je nutné posílit sběr bioodpadů v obcích buď systémem přista- 

vování velkoobjemových kontejnerů během roku nebo zavedením sběrných nádob na 

bioodpad k jednotlivým domácnostem (upozornění – systém musí být nastaven jako ce- 

loroční s možností částečného omezení frekvence svozu v zimním období, což ve všech 

obcích Svazku není realizováno). Zde je potřeba: 

o Ověřit možnosti celoročního zpracování bioodpadů na některé dostupné kompo- 

stárně 

o Probrat možnosti svozu nádob včetně souvisejících nákladů se svozovou firmou 

- Možností pro navýšení evidovaných využitých bioodpadů je také evidence odpadů z 

údržby veřejné zeleně, pokud je zpracovávána v kompostárně nebo jiném zařízení (pří- 

padně na komunitní kompostárně). 

 

 
Vznik společného sběrného dvora 

- Zvážit možnost zřízení společného sběrného dvora, který by byl přístupný pro občany 

všech obcí a případně pro další subjekty určené v provozním řádu 

- Sběrný dvůr je zařízení povolené podle zákona o odpadech. Lze v něm sbírat i jiné od- 

pady, než komunální (to je podmínka pro provoz sběrných míst v obci, tzv. malých sběr- 

ných dvorů), lze v něm provádět dotřídění objemných odpadů za účelem dalšího využití, 

úpravu bioodpadů a dalších odpadů atd. 

- Společným sběrným dvorem by se zvýšila dostupnost služeb pro všechny obce Svazku. 

Náklady by byly sdílené všemi obcemi podle produkce odpadů. 

 

 
Zajištění využití zbytkových KO 
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- Je nutné začít hledat možnosti energetického využití zbytkových KO, které nebude od r. 

2030 možné recyklovat ani skládkovat (především SKO, objemný odpad, uliční smetky 

apod.). 

- Doporučuje se navázat spolupráci s obcemi v rámci ORP Děčín a Ústeckého kraje. Sle- 

dovat aktivity Ústeckého kraje na podporu řešení energetického využití KO z obcí. Řeše- 

ní je potřeba nalézt a nejlépe i zasmluvnit nejpozději kolem r. 2026-27, kdy se začne vý- 

znamně navyšovat cena za skládkování 

- Hlavní alternativou bude energetické využití v ZEVO. V současné době je provozováno 

ZEVO v Liberci (dojezdová vzdálenost 60-70 km). Rovněž jsou připravovány projekty 

ZEVO Komořany (dojezdová vzdálenost 70-80 km) a ZEVO Horní Počaply u Mělníka (60 

km). Předpokládá se, že projektovaná ZEVO by mohla být uvedena do provozu kolem r. 

2026-2027. Případná přeprava odpadů do ZEVO předpokládá využití překládací stanice. 

- Jiná technologická řešení jsou obtížně realizovatelná – spoluspalování kalorické frakce   

z mechanicko-biologické úpravy odpadů v teplárenských zařízeních je omezeno záko- 

nem o ovzduší (emisní požadavky na čištění spalin) a rovněž technologicky (koroze kotlů 

apod.). Stejně tak je omezeno skládkování podsítné frakce, která nebude splňovat limity 

pro uložení odpadů na skládku. Další technologie typu pyrolýza, katalytický rozklad od- 

padů, plasma nejsou vhodné pro komunální odpad. 

 

 
Rozvoj aktivit na předcházení vzniku odpadů 

- Obce Svazku podporují domácí kompostování – další rozvoj je společné komunitní kom- 

postování (viz výše) 

- Posílení počtu kontejnerů na sběr textilu (viz výše) 

- Je vhodné dohodnout se na společných aktivitách (např. rozšíření knihobudek, sdílení 

opakovaně použitelného nádobí na akcích, organizace bazarů). 

- Je možné uvažovat i o zřízení společného RE-USE koutku v rámci Svazku, kam mohou 

občané odevzdat funkční použité věci (nábytek, vybavení domácnosti, sportovní náčiní 

apod.) a nabídnout je k dalšímu využití 

- Vhodné jsou společné informační aktivity pro všechny obce, zaměřené na ovlivňování 

chování obyvatel za účelem snížení spotřeby (opakovaně použitelné obaly, odnosné taš- 

ky, sdílení věcí apod.) 

 

 
Ostatní opatření 

Společné informování obyvatel a zveřejňování informací 

- Společná příprava a výroba průběžných informačních sdělení a materiálů pro členské 

obce Svazku 

- Příprava podkladů pro povinné informační sdělení obcí o stavu OH 

- Informační podpora společných projektů obcí v OH 
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Možnost sjednocení poplatkových systémů pro obyvatele 

- Zvážit, s ohledem na možné sjednocení systémů OH v obcích, sjednocení poplatkových 

systémů v obcích Svazku dle novelizace zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích 

Zapojení živnostníků 

- Společně řešit možnost zapojení vybraných živnostníků a složek KO do obecních systé- 

mů OH 

Doplnění míst zpětného odběru vybraných výrobků 

- Využít nabídek kolektivních systémů na zřízení míst zpětného odběru elektrozařízení, 

baterií 

- Omezit sběr pneumatik v rámci obecních systémů (bezplatný odběr od občanů je možný 

v systému ELTMA – nejbližší jsou autoservis Chlouba v Ludvíkovicích, servisy v Děčíně) 

 

 
2. Opatření v organizaci zajištění služeb v OH pro potřeby obcí 

Možnosti společného řešení OH 

- Revize smluvních podmínek dodavatelských smluv pro jednotlivé obce s ohledem na 

skutečnost, že obce mají rozdílné náklady s využitím jediného dodavatele služeb TS Dě- 

čín, a.s.. Na základě rozboru zahájit jednání s dodavatelem o úpravě cenových podmí- 

nek. 

- Zvážit sjednocení principů systémů OH v obcích a na základě toho udělat společnou po- 

ptávku na dodávku jednotlivých služeb definovaných s ohledem na požadavky zákona o 

odpadech a změny v nakládání s odpady (nakládání s SKO a omezení skládkování, sběr 

a využití bioodpadů, provozování sběrného dvora a sběr a využití objemných odpadů 

apod.) 

- Zvážit typ služeb, které si mohou obce společně zajistit vlastními silami 

 

 
Zajištění společné agendy v OH pro potřeby obcí ve Svazku 

- Zvážit zřízení placené pozice v DSO pro odpadového manažera, jehož úkolem bude ze- 

jména 

o Pravidelně vyhodnocovat systémy nakládání s odpady v členských obcích 

o Připravovat podklady pro společná řešení v různých oblastech OH členských obcí 

(sjednocení systému tříděného sběru, sběru a zpracování bioodpadů, nalezení 

řešení pro SKO, sběr objemných odpadů apod.) 

o Realizovat opatření pro potřeby členských obcí 

o Vést evidenci odpadů 

o Připravovat informační sdělení 

o Připravovat a koordinovat informační kampaň pro členské obce 
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o Připravovat a revidovat obecní vyhlášky z ohledem na úpravy systému OH ve 

Svazku 

o Sledovat a vyhodnocovat legislativní změny, které ovlivňují OH obcí 

 

 
3. Doporučení časového postupu realizace opatření 

2021 

Předpoklad: 

Všechny obce požádaly ve spolupráci s dodavatelem služeb TS Děčín, a.s. o uplatnění slevy 

na skládkovacím poplatku dle §157. 

Nutné kroky 

- Diskuze nad možnostmi úpravy a sjednocení jednotlivých částí systému OH ve členských 

obcích v rámci Svazku (tříděný sběr, bioodpady, sběrný dvůr, zapojení živnostníků, způ- 

sob zpoplatnění obyvatel apod.) 

- Diskuze nad možnostmi spolupráce obcí v OH v rámci Svazku 

- Zjištění možností na rozšíření tříděného sběru využitelných odpadů v obcích 

- Zjištění možností rozšíření sběru bioodpadů nebo zřízení komunitní kompostárny 

- Revize smluvních cen s dodavateli služeb 

- Stanovení nákladů na OH v obcích při očekávaných změnách OH 

- Příprava obecně závazných vyhlášek o obecním systému OH platných od r. 2022 

- Příprava obecně závazných vyhlášek o zpoplatnění obyvatel platných od r. 2022 

- Příprava a realizace informační povinnosti o stavu a nákladech OH v obcích 

 

 
2022-2025 

- Rozšíření možností tříděného sběru využitelných odpadů pro obyvatele obcí Svazku 

o Rozšíření počtu veřejných sběrných stanovišť 

o Kombinace s pytlovým nebo nádobovým sběrem papíru, plastů (příp. v kombinaci 

s nápojovým kartonem a kovy) v domácnostech 

- Rozšíření sběru bioodpadů v obcích Svazku 

o Vybudování funkční komunitní kompostárny sdílené obcemi Svazku 

o nebo zajištění nádobového sběru bioodpadů v domácnostech v kombinaci se 

sběrem do přistavovaných velkoobjemových kontejnerů 

o evidence odpadů z veřejné zeleně 

- Vybudování sběrného dvora nebo sjednocení systému sběru objemných a dalších odpa- 

dů v obcích Svazku 
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- Zavedení sběru použitého textilu do všech obcí Svazku 

- Rozšíření míst zpětného odběru pro elektrozařízení, baterie pro obyvatele v rámci Svaz- 

ku 

- Přesměrování pneumatik do režimu zpětného odběru (je nutné sledovat vývoj a případně 

využít nabídky individuálních výrobců, kteří budou ochotní spolupracovat s obcemi) 

- Společná příprava a realizace aktivit na předcházení vzniku odpadů 

- Společná příprava a realizace informačních sdělení pro občany a další cílové skupiny     

v rámci Svazku 

- Zřízení pozice odpadového manažera pro Svazek a realizace jeho činnosti 

 

 
2026 a dále 

- výběrové řízení na dodavatele nově definovaných dílčích služeb v OH pro potřeby obcí 

Svazku, zejména 

o zajištění energetického využití zbytkových KO 

- rozvoj všech společných aktivit 


