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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V SOUČASNOSTI

SKO 

standardní svoz

DRUSUR (plasty, papír, 
sklo, náp. kart.) 

Objemný odpad 

(mobilní svoz, SSO)

Nebezpečný odpad 

(mobilní svoz, SSO)

Ostatní odpady

Skládkování

(80% všech SKO, 

65% KO)

Třídění

Spalování, 

energ. využití 

(15% všech KO)

Materiálové 

využití

BRKO

Kompostování, 

digesce

- 80% směsného 
komunálního odpadu je 
odstraňováno 
skládkováním

- 65% veškerých KO je 
odstraňováno 
skládkováním

- více než 30% 
recyklovatelných složek 
ve směsném odpadu

- více než  30% BRO ve 
směsném odpadu

- omezená motivace 
občanů ke třídění

- nízká efektivita sběru 
recyklovatelných odpadů 
z pohledu příjmů obce

- nízká dostupnost a 
efektivita technologií

- směsný odpad je bez 
dalších úprav 
odstraňován 
skládkováním

ZDROJ: sborník 14. ročník 
konference ODPADY a OBCE
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SKO 

snížení množství 

DRUSUR zvýšení množství 

(podpora sběru, kovy, 
platba za DRUSUR, 
motivace občanů)

Objemný odpad 

(nevyužitelný)

snížení množství

Nebezpečný odpad 

(mobilní svoz, SSO)

Ostatní odpady

Skládkování

Dotřídění, 

úprava

Energetické 

využití

Materiálové 

využití

Kompostování, 

anaerobní 

digesce

MBÚ

Dřevo 

(vytřídění z obj. odpadu)

prodej

BRO

(svoz a podpora 
kompostování)

ZMĚNA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

- snížení množství SKO a 
úprava zbytkového SKO

- zvýšení množství 
vytříděných druhotných 
surovin ze směsného 
komunálního odpadu.

- vytřídění BRO ze 
směsného komunálního 
odpadu.

- zavedení odděleného 
sběru kovů.

- motivace občanů ke 
snížení množství SKO, 
adresná evidence 
produkce odpadů.

- koncepce technologií a 
logistiky v daném 
regionu – spolupráce 
mezi regiony.

- zvýšení příjmů obce za 
vytříděné druhotné 
suroviny

Energie
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ZMĚNA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

• Snížení množství odpadu ukládaného na skládky.

• Zhodnocení surovin vytříděných ze směsného odpadu 
(zvýšení příjmu za druhotné suroviny od kolektivního 
systému i svozové firmy).

• Smysluplný rozvoj potřebných technologií v ČR – vyvážený 
MIX (regionální a národní technologie)

• Zachování nákladů na odpadové hospodářství obce i při 
zvýšení nákladů na odstraňování odpadů

• Moderní a dlouhodobě udržitelné odpadové hospodářství 
ohleduplné k životnímu prostředí 

• Splnění cílů stanovených POH ČR v oblasti nakládání s 
komunálními odpady – pro pozitivní změny v OH je 
nezbytný nárůst poplatku o 850 Kč/t SKO
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ZMĚNA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Standardní svozová firma Vyspělá, moderní firma

Svoz odpadu

Skládka
Základní 

zpracování

Předání k 

dalšímu využití

Skládka

Skládka

Zvýšení nákladů na odstraňování 

odpadů min. o 140,- Kč na 

občana

Spolupráce s obcí na analýze současného 

stavu OH a návrh řešení

Spolupráce s obcí na optimalizaci systému 

OH v regionálním konceptu

Svoz odpadu, podpora třídění odpadů, 

osvětová činnost, spolufinancování projektů

MBÚ

Kompostování, 

digesce

Ostatní 

technologie

Zpracování 

DRUSUR

Energetické 

využití

Dlouhodobě udržitelné náklady na 

OH. Nakládání s odpady odpovídající 

moderním trendům v OH.



SITA CZ

11.8.2014

- 5 -
NÁKLADY NA ODP. HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

2014 – průměrné náklady na občana 730,- Kč / rok

2024 – průměrné náklady na občana                                              

beze změny systému OH 870,- Kč / rok

Pozn. / započítána změna nákladů pouze vlivem zvýšení poplatků za 

odstraňování směsného odpadu

2024 – průměrné náklady na občana                                             

po změně odpadového hospodářství  + využití 

moderních, koncepčních přístupů 730,- Kč/rok

➢ snížení množství směsného komunálního odpadu

➢ zvýšení množství vytříděných druhotných surovin a BRO

➢ efektivní využití technologií

➢ zvýšení příjmu obcí za druhotné suroviny

➢ efektivní logistika svozu odpadů


