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Úvod 

Předkládaná studie „Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové 

složky v obcích Místní akční skupiny Bohumínsko“ je zpracována na základě smlouvy 

uzavřené mezi MAS Bohumínsko, jako objednatelem a společností EKO-KOM, a.s., jako 

zhotovitelem. Ve studii je mapován a hodnocen současný stav a podmínky pro nakládání 

s komunálním odpadem, především jeho odděleně sbíranými využitelnými složkami v obcích 

MAS Bohumínsko. 

Analytická část je nezbytným podkladem pro naplnění základního cíle zakázky, a tím je: 

  definování problémových oblastí v systému nakládání s komunálními odpady 

s ohledem na technické a organizační řešení a ekonomickou náročnost systému,  

 navržení opatření, vedoucích k zefektivnění jednotlivých prvků v celém systému, 

s důrazem na dodržování hierarchie nakládání s odpady (maximalizace využívání 

odpadů a důsledné omezování jejich skládkování) a ekonomickou udržitelnost celého 

řešení pro Města a Obce MAS. 

Studie optimalizace je primárně zaměřena na odpady, pro které jsou stanoveny cíle v rámci 

směrnice ES o odpadech a směrnice ES o skládkování. Tyto cíle jsou nebo budou 

implementovány do českého právního řádu a představují jednoznačný závazek pro obce jako 

původce komunálního odpadu v rámci kraje. Jedná se o:  

- zajištění odděleného sběru papíru, plastů, skla a kovů v rámci systému obce do roku 

2015, 

- zajištění recyklace 50 % uvedených komodit do roku 2020, 

- odklon biologicky rozložitelného komunálního odpadu od skládkování,  

- zajištění odděleného sběru a využití biologicky rozložitelných odpadů rostlinného 

původu v rámci obecních systémů. 

 

Právní rámec pro další vývoj obecních systémů nakládání s odpady budou tvořit také Teze 

rozvoje OH v ČR, ze kterých bude vycházet nový zákon o odpadech. 

Z výše uvedeného vyplývá, že cílovou skupinou odpadů, kterou se studie zabývá podrobněji, 

jsou  

 odděleně sbírané využitelné složky komunálního odpadu od občanů i dalších původců 

zapojených do systému obce. 
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1. Legislativní podmínky 
 

1.1 Stávající a připravovaná právní úprava hospodaření s odpady 
v obcích 

 

Základním nástrojem vedoucím k trvale udržitelnému odpadovému hospodářství v rámci 

Evropy jsou právní předpisy. Dlouhodobým cílem Evropské unie je proměna Evropy 

v recyklační společnost, a to předcházením vzniku odpadů a opětovným využitím odpadu jako 

zdroje, kdykoliv je to možné. Cílem je dosáhnout co nejvyšší úrovně recyklace za současného 

snížení množství těžených přírodních zdrojů.  

 

Přístup EU je založen na třech základních principech: 

o prevence vzniku odpadů, 

o recyklace a opětovné použití, 

o zlepšení stavu konečného odstraňování odpadu a monitoring. 

 

Prevence je klíčovým faktorem každé strategie nakládání s odpady. Prioritou je snaha 

zredukovat množství produkce odpadu a současně snížit jeho nebezpečnost minimalizací 

obsahu nebezpečných látek ve výrobcích. Předcházení vzniku odpadů je úzce spojeno 

s vylepšováním výrobních postupů (nejlepších dostupných technologií – BAT) a s posunem 

spotřebitelů k udržitelnému chování, např. v podobě poptávky po „zelenějších“ výrobcích a 

úspornějších obalech vč. snadno biologicky rozložitelných.   

 

Recyklace a opětovné využití jsou pilířem strategie nakládání s odpady. Evropská komise 

definovala některé specifické odpadové toky, na které by především měla být zaměřena 

pozornost, za účelem snižování jejich dopadu na životní prostředí. Jde zejména o obalový 

odpad, vozidla na konci životnosti, baterie, akumulátory, svítidla, elektrická a elektronická 

zařízení. Prevenci a nakládání s těmito výrobky a jejich odpady upravují specifické směrnice 

EU.  

 

Odpad, který nemůže být recyklován, opětovně použit nebo využit jiným způsobem, např. 

energeticky, by měl být bezpečně odstraněn. Evropská unie proto přijala směrnici zakládající 

přísná pravidla pro skládkování. Směrnice o skládkách odpadů mj. zakazuje skládkovat určité 

druhy odpadů, jako např. celé použité pneumatiky, kapalné odpady a nastavuje cíle pro 

snížení množství skládkovaného biologicky rozložitelného odpadu, čímž sleduje záměr na 

omezení znečištění podzemních a povrchových vod a půdy a omezování uvolňování 

skládkového plynu. Jiné směrnice předepisují přísné limity pro odstraňování odpadů 

spalováním.  

 

Z hlediska dalšího vývoje problematiky komunálních odpadů obcí a měst MAS jsou důležité 

dvě směrnice EU, je to jednak rámcová směrnice o odpadech z roku 2008 a směrnice o 

skládkách odpadů z roku 1999.  

 

Rámcová Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 o odpadech a o zrušení 

některých směrnic, která nahrazuje původní rámcovou směrnici z roku 1975, vytváří právní 

rámec pro strategii EU po roce 2010. Strategie má přispět k přiblížení EU k tzv. „recyklační 

společnosti“ při snaze zamezit vzniku odpadů a odpady využívat jako zdroj surovin a energie. 

Klíčovými momenty dalšího vývoje odpadového hospodářství jsou cíle pro recyklaci a 

prevenci vzniku odpadů, zavedení povinné hierarchie nakládání s odpady, vymezení hranice 
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mezi „využíváním“ a „odstraňováním“ odpadů. Obecným pravidlem je hierarchie nakládání 

s odpady spočívající v: 

 předcházení vzniku odpadů (snižování jejich množství), 

 příprava k opětovnému použití, 

 recyklace (materiálové využití), 

 jiné využití, například energetické využití, a 

 odstranění. 

 

Směrnice byla z podstatné části implementována do českého zákona o odpadech (změna 

zákona č.154/2012 Sb.).  

 

Pro nakládání s komunálním odpadem je důležitá Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách 

odpadů, která upravuje požadavky na umístění skládek, jejich provoz a ukládání odpadů, 

stanoví postupy a návody pro předcházení nebo minimalizace negativních dopadů 

skládkování odpadů na životní prostředí a lidské zdraví.  

 

Předpis pro účely směrnice definuje „komunální odpad“, kterým se rozumí odpady 

z domácností a rovněž ostatní odpady obdobné povahy nebo složení jako odpady 

z domácností. Zásadním cílem v této oblasti je postupné snižování hmotnostních procent 

biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) ukládaných na skládky. Pro Českou 

republiku to znamená, že do roku 2010 musí prokázat, že skládkuje o 25 % méně BRKO než 

v referenčním roce 1995, do roku 2013 musí prokázat, že skládkuje o 50 % méně BRKO než 

v roce 1995 a do roku 2020 musí prokázat, že skládkuje o 65 % měně BRKO než v roce 1995.  

 

Základní právní normou v ČR v oblasti odpadového hospodářství je zákon č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon v sobě 

implementuje výše uvedené a další právní předpisy Evropské unie včetně těch, které řeší 

specifické způsoby nakládání s odpady, jako jsou směrnice o obalech a obalových odpadech, 

o vozidlech s ukončenou životností, o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, o 

bateriích aj. Důsledkem neustálých proměn v průběhu jeho desetileté účinnosti je skutečnost, 

že byl již více než 30-krát novelizován. V současnosti probíhá zásadní přepracování zákona, 

což je nezbytné vzhledem k vývoji v odpadovém hospodářství a přizpůsobení zákona 

potřebám praxe. Ve stádiu přípravy je věcný záměr nového zákona o odpadech, věcný záměr 

právní úpravy zpětného odběru vybraných výrobků s ukončenou životností a novela zákona o 

obalech. 

 

Hlavním východiskem pro tvorbu nových odpadových předpisů jsou Rozšířené teze rozvoje 

odpadového hospodářství ČR, které vláda přijala v roce 2011.  

 

Mezi principy nového zákona o odpadech patří: 

 důraz na materiálové a energetické využívání odpadů, 

 znevýhodnění skládkování a jeho důsledné omezení, 

 nové ekonomické nástroje, 

 vymezení pojmu komunální odpad jako odpadu z obcí od fyzických osob včetně 

právnických osob zapojených do systému obce. 
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V rámci zákona se předpokládá: 

o Povinnost pro obce zavést oddělený sběr papíru, plastů, skla a kovů do r.2015. 

o Zajistit do r.2020 recyklaci 50 % papíru, plastů, skla a kovů v komunálním odpadu. 

o Povinnost pro obce zavést oddělený sběr a zajistit nakládání s bioodpadem rostlinného 

původu. 

o Povinnost pro obce stanovit systém nakládání s odpady také pro „živnostníky. K tomu 

se zavede povinnost živnostníků zapojit se s vybranými odpady do systému obce. 

o Zajištění energetického využití KO, zejména směsných KO. 

o Omezení skládkování BRKO podle evropské směrnice o skládkách. 

o Zavedení regionálních integrovaných systémů nakládání s odpady (ISNO) jako 

nástroje pro stabilní a udržitelné odpadové hospodářství v obcích.  

o Změny v evidenci a statistice odpadů. 

 

Základním předpokladem pro funkčnost nového zákona o odpadech jsou zejména nové 

ekonomické nástroje. Jedná se především o úpravu poplatkového systému. Je to jednak 

poplatek za uložení odpadu na skládku, který významně znevýhodní skládkování odpadů. 

Kompenzační část výnosu z poplatku bude určena pro obce, na jejichž území leží skládka. 

Významnější část výnosu poplatku za skládkování by měla být určena na rozvoj regionálních 

ISNO. Dále nový poplatek pro občany (místní poplatek se zohledněním skutečných nákladů 

obce na OH) a nový poplatek pro živnostníky zapojené do systému obce. Podpora z veřejných 

zdrojů bude směřovat do rozvoje využívání odpadů zejména v rámci regionálních 

integrovaných systémů nakládání s odpady. 

 

2. Obecná charakteristika území 
Místní akční skupina je sdružení založené na principech místního partnerství za účelem 

podpory a rozvoje venkovského regionu. MAS Bohumínsko pokrývá oblast v severovýchodní 

části Moravskoslezského kraje, ve které žije zhruba 52 tisíc obyvatel. Sdružení je založeno 

sousedícími městy a obcemi: Bohumín, Dolní Lutyně, Dětmarovice, Petrovice u Karviné, 

Doubrava, Petřvald, Rychvald. Jak vyplývá z mapy č 1, jedná se o území sousedících obcí 

rozděleno obcí Lazy a městem Orlová. 

 

Z pohledu počtu obyvatel a také produkce odpadu hraje nejvýznamnější roli město Bohumín.  

Tabulka č. 1 Charakteristika území obcí a měst MAS 

Obec ICZUJ Obyvatel 
Obyvatel 
na km2 

Výměra 
(ha) 

Zastavěno 
(%) 

Zeleň 
(Zahrady, 
zeleň) 
(%) 

Bohumín 599051 21897 706 3103 8% 12% 

Rychvald 599107 7171 421 1702 5% 18% 

Dětmarovice 598941 4079 296 1376 5% 14% 

Petrovice u Karviné 599077 5259 257 2047 3% 17% 

Dolní Lutyně 598968 5053 203 2488 3% 9% 

Doubrava 568864 1273 164 778 4% 23% 

Petřvald 599085 7065 559 1263 7% 16% 

Celkem   51797 406 12757     

 

http://www.mesto-bohumin.cz/
http://new.dolnilutyne.org/
http://www.detmarovice.cz/
http://www.petroviceuk.cz/
http://www.doubrava.cz/web/
http://www.petrvald.info/
http://www.rychvald.cz/
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Na území sedmi obcí MAS operují čtyři svozové společnosti zajišťující komplexní nakládání 

s odpady pro jednotlivé obce.  

Z hlediska osídlení lze oblast charakterizovat jako oblast městské zástavby s vysokou 

koncentrací obyvatel a oblasti s roztroušenou slezskou zástavbou. Tato skutečnost má 

výrazný vliv na produkci a skladbu odpadu a také rozsah a způsob poskytovaných služeb 

v oblasti nakládání s odpady. 

Mapa č. 1 Mapa území měst a obcí zapojených v MAS Bohumínsko 

 

Jak vyplývá z mapy č. 1, území MAS netvoří logisticky ucelenou oblast. Při jakýchkoliv 

jednáních o rozvoji odpadového hospodářství v daném území by bylo vhodné vždy jednat 

s městy zasahujícími a přímo sousedícími s MAS, tj. Orlovou a Karvinou.   
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3. Oddělený sběr využitelných odpadů 
 

3.1 Vytříděné množství odpadu a výtěžnost tříděného sběru  
 

Z dlouhodobého hlediska Moravskoslezský kraj dosahuje podprůměrných hodnot ČR 

v množství vytříděného odpadu na jednoho obyvatele. V rámci kraje patří především okresy 

Karviná a Bruntál k okresům s nejnižší výtěžností tříděného sběru. Porovnání obcí MAS 

s krajem a ČR je uveden v následujících grafech č. 1 – 2.  

Z grafu vyplývá, že pouze města Bohumín (od roku 2010) a Rychvald (od roku 2012) 

dosahují, nadprůměrných hodnot vytříděného množství odpadů na jednoho obyvatele. 

Důvodem této skutečnosti je zapojení výkupen druhotných surovin do systému města a 

započtení především kovů, které jsou zde odevzdávány občany uvedených měst.  

Graf. č. 1 Vývoj celkové výtěžnosti tříděného sběru - papír, plasty, sklo, nápojový karton, kov 

(kg/ob a rok) 

 

 V roce 2012 bylo v obcích a městech MAS vytříděno celkem 1550 t papíru, plastu, skla a 

nápojových kartonů a 3 090 t kovů. Největší podíl na vytříděném množství celé MAS má 

město Bohumín a to 78% (bez komodity kov 60%) vytříděného množství, přičemž v něm žije 

pouze 43% obyvatel. Celkové vytříděné množství v roce 2012 je uvedeno v tabulce č. 2. 
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Tabulka č. 2 Vytříděné množství (t/rok 2012) 

Zdroj: EKO-KOM 

 

Z hlediska hodnocení výkonu systému obcí je na úrovni ČR používáno porovnávání 

výtěžnosti bez kovu což lépe vystihuje aktivitu obcí a rozsah poskytovaných služeb občanům.   

 

Graf. č. 2 Vývoj celkové výtěžnosti tříděného sběru bez kovů - papír, plasty, sklo, nápojový 

karton (kg/ob a rok) 

 

V rámci celkové výtěžnosti bez kovů dosahuje nad celorepublikový průměr, i průměr kraje 

pouze město Bohumín. Petrovice, Doubrava a Petřvald patří v rámci MAS k obcím 

s největším potenciálem růstu. Porovnání výtěžností jednotlivých komodit je uvedeno 

v tabulce č. 3.   

  

 

 

 

 

 

 

 

  Obce MAS Papír Plast Sklo 

směsné 

Sklo 

bílé 

Sklo 

celkem 

Nápojový 

karton 

Kov 

Město Bohumín 449,5 184,4 194,9 89,4 284,3 4,2 2 713,0 

Město Petřvald u Karviné 23,7 22,2 50,9 0,0 50,9 0,1 0,0 

Město Rychvald 99,1 73,0 68,9 0,0 68,9 0,5 370,8 

Obec Dětmarovice 17,1 36,3 61,9 0,0 61,9 0,1 0,0 

Obec Dolní Lutyně 22,4 53,2 45,1 0,0 45,1 1,6 0,0 

Obec Doubrava 12,1 4,6 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 

Obec Petrovice u Karviné 6,9 16,5 5,9 2,1 8,1 0,3 0,0 

Celkem 630,8 390,2 430,6 91,5 522,1 6,7 3 083,8 
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Tabulka č. 3 Výtěžnost tříděného sběru obcích MAS a obcích obdobné velikosti v ČR 

(kg/ob a rok 2012) 

 Obce MAS Papír Plast Sklo 

směsné 

Sklo 

bílé 

Celkem z 

Sklo 

Nápojový 

karton 

Kov 

Město Bohumín 19,9 8,1 8,6 4,0 12,6 0,2 119,9 

Město Petřvald u Karviné 3,3 3,1 7,2 0,0 7,2 0,0 0,0 

Město Rychvald 13,9 10,3 9,7 0,0 9,7 0,1 52,1 

Obec Dětmarovice 4,2 9,0 15,4 0,0 15,4 0,0 0,0 

Obec Dolní Lutyně 4,5 10,6 9,0 0,0 9,0 0,3 0,0 

Obec Doubrava 9,0 3,4 2,3 0,0 2,3 0,0 0,0 

Obec Petrovice u Karviné 1,3 3,2 1,1 0,4 1,6 0,1 0,0 

Celkem 12,0 7,4 8,2 1,7 10,0 0,1 58,8 

 Obce ČR 1-4 tis. obyvatel 12,5 11,1 9,4 2,6 12,0 0,3 9,7 

Obce ČR 4-10 tis. obyvatel 18,8 10,4 8,9 2,5 11,4 0,3 33,8 

Obce ČR 20-50 tis. obyvatel 22,4 8,7 7,3 2,3 9,5 0,3 30,0 

Zdroj: Výkazy EKO-KOM 

Komodita kovy a částečně papír je výrazně ovlivněna zapojením výkupen do systému obce. 

Graf. č. 3 Porovnání výtěžnosti tříděného sběru bez kovů - papír, plasty, sklo, nápojový karton 

(kg/ob a rok) 

 

Při dopočtu množství vytříděného odpadu v jednotlivých obcích a městech dle průměrných 

výtěžností v daných velikostních skupinách obcí by bylo vytříděno o cca 1425 tun/ rok více 

odpadu, který by nemusel být uložen na skládky. Potenciál růstu je uveden v tabulce č. 4. 
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Tabulka č. 4 Potenciál růstu vytříděného množství v každé obci MAS Bohumínsko 

(t/rok) 

 Obce MAS Papír Plast Sklo 

směsné 

Sklo 

bílé 

Nápojový 

karton 

Kov celkem celkem 

bez 

kovů 

Město Bohumín 57 13 

  

2 

 
72 72 

Město Petřvald u Karviné 110 52 13 18 2 240 435 195 

Město Rychvald 35 1 

 

18 2 

 
56 56 

Obec Dětmarovice 59 6 

 

10 1 136 211 75 

Obec Dolní Lutyně 72 

 

0 13 0 170 254 85 

Obec Doubrava 5 10 10 3 0 13 41 28 

Obec Petrovice u Karviné 91 37 40 11 1 175 356 181 

Celkem 428 120 62 73 8 734 1425 691 

Zdroj: Výkazy EKO-KOM 

Finanční úspora vzniklá za nerealizované skládkování potenciálu tříděného sběru, by v rámci 

MAS činila cca 700 tis. - 1,5 mil. Kč/rok.  

Finanční úspora za nerealizované skládkování odpadu, který je reálně tříděn, se pohybuje 

v rozpětí 1,5 – 4,5 mil Kč/rok. Tj. finanční prostředky, které nemusí být zaplaceny z rozpočtu 

obce (poplatků obyvatel) za uložení odpadu na skládku. Úspora za sběr a svoz není 

zohledněna. 

Při dosažení průměrné míry tříděného sběru ve všech obcích MAS Bohumínsko by roční 

úspora za nerealizované skládkování činila 2,2-6 mil. Kč/rok. 
 

 

3.2 Systém sběru 
 
Významným faktorem ovlivňujícím množství vytříděného odpadu a stabilitu jeho sběru je 

způsob a míra, motivace obyvatel využívat daný systém sběru. V rámci ČR i MAS 

Bohumínsko tvoří sběr prostřednictvím veřejné sběrné sítě (nádobový sběr, pytlový sběr 

organizovaný obcí) dominantní způsob sběru.  
 

Tabulka č. 5 Podíl sběru prostřednictvím nádob či pytlů 2012 

 Obce MAS Papír Plast 

Sklo 

směsné 

Sklo 

bílé 

Celkem 

z Sklo 

Nápojový 

karton 

Město Bohumín 74% 100% 100% 100% 100% 100% 

Město Petřvald u Karviné 100% 100% 100%   100% 100% 

Město Rychvald 31% 100% 100%   100% 100% 

Obec Dětmarovice 25% 100% 100%   100% 100% 

Obec Dolní Lutyně 88% 98% 100%   100% 100% 

Obec Doubrava 62% 100% 100%   100%   

Obec Petrovice u Karviné 97% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 Z výše uvedené tabulky vyplývá velká závislost Rychvaldu, Dětmarovic a Doubravy na 

jiných způsobech sběru u komodity papír. V dobách dobrých cen na trhu druhotných surovin 

je tento systém funkční, avšak v době kdy nastane pokles cen papíru, hrozí riziko omezení 

daného způsobu sběru a přenesení části odpadu do SKO a části do tříděného sběru pokud 
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bude tento systém disponovat dostatečnou kapacitou. V roce 2012 nebyl v obcích MAS 

evidován sběr využitelných odpadů prostřednictvím sběrného dvora. 

Největší množství obyvatel využívá v rámci MAS nádobový systém sběru využitelných 

odpadů.  

Tabulka č. 6  Podíl sběru prostřednictvím kontejnerového sběru (%) 

 Obce MAS Papír Plast 

Sklo 

směsné Sklo bílé 

Sklo 

celkem 

Město Bohumín 74% 100% 100% 100% 100% 

Město Petřvald u Karviné 100% 43% 100% 0% 100% 

Město Rychvald 31% 100% 100% 0% 100% 

Obec Dětmarovice 24% 94% 93% 0% 93% 

Obec Dolní Lutyně 11% 24% 100% 0% 100% 

Obec Doubrava 53% 82% 100% 0% 100% 

Obec Petrovice u Karviné 14% 1% 100% 100% 100% 

 

Nádobový způsob sběru je hlavní způsob sběru pro komoditu sklo směsné a sklo čiré, pokud 

je sbíráno. Komodita plast je sbírána převážně či cela ve čtyřech Obcích MAS, pouze tři obce 

využívaly pytlový sběr plastu jako hlavní systém sběru. Komodita papír již byla zmíněna. 

Pouze Petřvald sbírá papír výhradně do nádob. Využití pytlového sběru je uvedeno v tabulce 

číslo 7.  

Tabulka č. 7 Podíl sběru prostřednictvím pytlového sběru (%) 

 Obce MAS Papír Plast 

Sklo 

směsné Sklo bílé 

Město Bohumín 0% 0% 0% 0% 

Město Petřvald u Karviné 0% 57% 0% 0% 

Město Rychvald 0% 0% 0% 0% 

Obec Dětmarovice 3% 6% 7% 0% 

Obec Dolní Lutyně 88% 75% 0% 0% 

Obec Doubrava 15% 18% 0% 0% 

Obec Petrovice u Karviné 86% 99% 0% 0% 
Zdroj: Výkazy EKO-KOM 

Pytlový sběr je využívám především pro komoditu plast a papír. Pouze u tří obcí se jedná o 

dominantní způsob sběru plastů a u dvou obcí pro komoditu papír. Výtěžnost sběru plastů je u 

Petřvaldu a u Petrovic cca na 1/3 průměrného množství. Může se jednat o sběr pouze PET 

lahví. Pytlový sběr plastu v Dolní Lutyni dosahuje průměrných hodnot dané velikostní 

skupiny obcí ČR. 
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Jedním z významných parametrů ovlivňujícím náklady spojenými se sběrem je parametr 

průměrné objemové hmotnosti odpadu v nádobě, či pytli při jejich odvozu, či vývozu.  

 

Tabulka 8  Efektivita využití sběrné sítě (kg/m
3
) 

 Obce MAS Papír Plast 

Sklo 

směsné Sklo bílé 

Celkem z 

Sklo 

Město Bohumín 75 30 157 170 161 

Město Petřvald u Karviné 66 28 166   166 

Město Rychvald 44 21 148   148 

Obec Dětmarovice 42 21 128   128 

Obec Dolní Lutyně 72 17 205   205 

Obec Doubrava 79 36 48   48 

Obec Petrovice u Karviné 17 13 77 69 75 

      Obce ČR 1-4 tis. obyvatel 41 21 123 133 125 

Obce ČR 4-10 tis. obyvatel 39 19 102 110 104 

Obce ČR 20-50 tis. obyvatel 37 18 89 114 94 
Zdroj: Výkazy EKO-KOM 

 

Velmi nízkých (podprůměrných hodnot velikostní skupiny obcí) hodnot dosahují Petrovice a 

to ve všech hlavních komoditách. V obci Doubrava je velmi nízká efektivita v komoditě sklo. 

Příčinou tohoto jevu může být nepřesná evidence vyvezených nádob, či pytlů, nebo vyvážení 

nezaplněných nádob či pytlů. U menších měst a obcí může být důvodem také způsob 

rozpočítávání sesbíraného množství bez ohledu na skutečně provedený výkon. 

Jedním z významných parametrů ovlivňujících oddělený sběr je dostupnost veřejné sběrné 

sítě. Tento parametr je dobře hodnotitelný v oblastech, kde není kombinace sběru přes nádoby 

a pytle.  

 

Tabulka č. 9 Počet obyvatel na kontejner (ob/kontejner) 

  
 Obce MAS Papír Plast Sklo směsné Sklo bílé 

Sklo 

celkem 

Město Bohumín 200 157 206 195 100 

Město Petřvald u Karviné 254 245 339   339 

Město Rychvald 285 90 264   264 

Obec Dětmarovice 1339 143 211   211 

Obec Dolní Lutyně   168 251   251 

Obec Doubrava 669 167 267   267 

Obec Petrovice u Karviné   2591 740 740 370 

 Obce ČR 1-4 tis. obyvatel 169 110 172 481 127 

Obce ČR 4-10 tis. obyvatel 153 122 176 484 129 

Obce ČR 20-50 tis. obyvatel 173 157 222 545 158 

Zdroj: Výkazy EKO-KOM 
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3.3 Využití jednotlivých způsobů sběru dle komodit 
 

V následujících tabulkách je č. 10 až 13 je popsán způsob sběru každé komodity.  

 

Tabulka č. 10 Způsoby sběru papíru v obcích MAS 

Obce MAS Kontejner Pytel 
Výkupna 
druhotných surovin 

Jiný způsob sběru 
(školy, složky obce ..) 

Město Bohumín ano   ano ano 

Město Petřvald u Karviné ano   ano   

Město Rychvald ano     ano 

Obec Dětmarovice ano ano   ano 

Obec Dolní Lutyně   ano ano   

Obec Doubrava ano ano ano   

Obec Petrovice u Karviné ano ano   ano 

 

Mapa č. 2 Způsob sběru komodity papír 
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Tabulka č. 11 Způsoby sběru plastu v obcích MAS 

Obec Kontejner Pytel 
Výkupna 
druhotných surovin 

Město Bohumín ano     

Město Petřvald u Karviné ano ano ano 

Město Rychvald ano     

Obec Dětmarovice ano ano   

Obec Dolní Lutyně ano ano  

Obec Doubrava ano ano   

Obec Petrovice u Karviné ano ano   

 

Mapa č. 3 Způsob sběru komodity plast 
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Tabulka č. 12 Způsoby sběru skla v obcích MAS 

Obec Kontejner Pytel 

Město Bohumín ano   

Město Petřvald u Karviné ano   

Město Rychvald ano   

Obec Dětmarovice ano ano 

Obec Dolní Lutyně ano   

Obec Doubrava ano   

Obec Petrovice u Karviné ano   

 

Mapa č. 3 způsob sběru komodity sklo 

 

 

Tabulka č. 13 Způsoby sběru kovu v obcích MAS 

Obec 
Výkupna druhotných 
surovin 

Město Bohumín ano 

Město Rychvald ano 
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3.3.1 Nádobový sběr 
 

Tabulka č. 14 Typy používaných nádob pro sběr využitelných složek komunálních odpadů 

2012 

Obce MAS 

Kontejner - 

horní výsyp Kontejner - spodní výsyp 

1100 l 1000 l 1100 l 1200 l 1300 l 1500 l 2100 l 2500 l 

Město Bohumín   2,0 14,0 1,0 195,0 87,0 148,0 36,0 

Město Petřvald u Karviné 78,0               

Město Rychvald 131,0               

Obec Dětmarovice 50,0               

Obec Dolní Lutyně 30,0   20,0           

Obec Doubrava 15,0               

Obec Petrovice u Karviné 2,0   14,0           

 

Celkem je v oblasti 306 kontejnerů s horním výsypem a 517 kontejnerů se spodním výsypem. 

Kontejnery se spodním výsypem pro sběr všech komodit jsou pouze v Bohumíně. Dolní 

Lutyně a Petrovice jej využívají pouze pro sběr skla. Pro sběr skla je dále instalováno 72 

nádob s horním výsypem.  Část sběrné sítě je ve vlastnictví systému EKO-KOM. Stav je 

uveden v tabulce č. 15. 

 

Tabulka č. 15 Vlastnictví EKO-KOM stav 2013 

Obce MAS Papír Plast Sklo směsné Sklo čiré celkem 

Město Bohumín 116 214 120 114 564 

Město Petřvald u Karviné      

Město Rychvald 7 14 1  22 

Obec Dětmarovice      

Obec Dolní Lutyně      

Obec Doubrava      

Obec Petrovice u Karviné      

 

 

3.3.2 Pytlový sběr 
 

Tabulka č. 16 Počty a objemy používaných pytlů pro sběr využitelných složek komunálních 

odpadů 2012 

Obce MAS 

Objem pytlů 

50 l 60 l 80 l 110 l 120 l Celkem 

Město Petřvald u Karviné 

 

7 535 

   

7 535 

Obec Dětmarovice 

   

1 430 

 

1 430 

Obec Dolní Lutyně 

    

22 371 22 371 

Obec Doubrava 900 

    

900 

Obec Petrovice u Karviné 

  

13 824 

 

4 320 18 144 
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Z celkového počtu pytlů 50,3 tis. ks, určených pro sběr využitelných odpadů, bylo více než 

84% použito pro sběr plastu. 

  

3.3.3 Sběrné dvory  

 

Tabulka č. 17 Počty a vybavení sběrných dvorů/ sběrných míst 

Obce MAS Sběrné místo Váha Sběrný dvůr Váha 

Město Rychvald     1   

Město Petřvald u Karviné     1   

Město Bohumín 1 1 2 1 

Obec Dětmarovice     dokončení 2013    

Obec Dolní Lutyně 1   dokončení 2013   

Obec Petrovice u Karviné     dokončení 2014   

  

V roce 2014 by měly být všechny obce MAS vybaveny sběrnými dvory. Investice 

budovaných dvorů se pohybují v rozpětí 4-10 mil. Kč/SD. V rámci systému EKO-KOM nebyl 

evidován sběr využitelných odpadů prostřednictvím SD. 
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4. Zajištění sběru svozu a nakládání s komunálními 
odpady 

 

Rozsah, kvalita a cena poskytovaných služeb závisí na uzavřeném smluvním vztahu se 

svozovou firmou, její flexibilitě a způsobu účtování provedené činnosti. Vlastnická struktura 

ovlivňuje míru vlivu na rozhodování společnosti.  

4.1 Svozové společnosti zajišťující nakládání s odpady 
 

Tabulka č. 18 Svozová společnost zajišťující nakládání s komunálním odpadem na území 

MAS v roce 2012 a podíl vlastnictví obcí 

Obec MAS Svozová společnost  

obec 

vlastní 

100% 

obec  

vlastní 

vice než 

50% 

obec 

vlastní 

méně než 

50% 

obec 

nevlastni 

Město Rychvald A.S.A., s. r. o.,        ano 

Město Petřvald u Karviné DEPOS Horní Suchá a.s.     ano   

Město Bohumín BM servis a.s. ano       

Obec Dětmarovice A.S.A.,spol.s.r.o.,       ano 

Obec Dolní Lutyně Marius Pedersen a.s.       ano 

Obec Petrovice u Karviné 

Technické služby Karviná, a.s.  +  

Marius Pedersen, a.s.,       ano 
Zdroj: Dotazník obci EKO-KOM 2012 

 

4.2 Nakládání s využitelnými složkami papír, plast, sklo, nápojový 
karton a kov 
 

Tabulka č. 19 Způsob platby za realizaci sběru, svozu a předání k recyklaci a využití 

 Obce MAS Svozová společnost  

za 

nádobu 

za 

výsyp 

za svezené 

množství 

hodiny/provede

né úkony 

Město Rychvald A.S.A., s. r. o.   ano     

Město Petřvald DEPOS Horní Suchá a.s.      ano   

Město Bohumín BM servis a.s.   

 

 ano 

Obec Dětmarovice A.S.A.,spol.s.r.o. 

 

ano      

Obec Dolní Lutyně Marius Pedersen a.s. 

 

   ano   

Obec Petrovice u Karviné 

Technické služby Karviná, a.s.  

a Marius Pedersen, a.s ano       

 

Náklady na tříděný sběr využitelných složek vztažený na množství vytříděné prostřednictvím 

Veřejné sběrné sítě (nádoby a pytle v rámci systému obce) je uvedeno v tabulce č. 20 
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Tabulka č. 20 Průměrné náklady tříděného sběru v obcích MAS 

 Obce MAS 

náklady na 

vytříděnou tunu 

(nádoby pytle) 

náklady 

na 

občana 

vytříděné množství (bez 

kovů) z nádob a pytlů 

(kg/ob a rok) 

Město Rychvald 5 437,1 132,0 24,3 

Město Petřvald u Karviné 3 054,9 41,6 13,6 

Město Bohumín 2 854,4 101,5 35,6 

Obec Dětmarovice 8 589,6 219,1 25,5 

Obec Dolní Lutyně 4 329,5 102,0 23,6 

Obec Petrovice u Karviné 12 684,9 77,4 6,1 

 

Obce ČR 1-4 tis obyvatel 4225 135,4, 32 

Obce ČR 4-10 tis obyvatel 4117 137,2 33 

Obce ČR 20-50 tis. ob 3966 123,1 31 
Zdroj: Dotazník obci EKO-KOM 2012 

Ze srovnání z tabulky č. 20 vyplývá, že v rámci MAS jsou pod průměrnými náklady na 

vytříděnou tunu v rámci své velikostní skupiny pouze Město Bohumín a Město Petřvald. 

Ostatní obce a město jsou nad průměrnými náklady na vytříděnou tunu.  

Jedná se pouze o indikátor stavu oproti průměru.  Na nákladech se podílí velký počet faktorů, 

mezi něž lze řadit především množství tříděného odpadu na občana, poměr jednotlivých 

tříděných složek, systém sběru a jeho hustota, efektivita využití sběrné sítě, vazba svozové 

firmy na dotřiďovací kapacity atd. 

4.2.1 Využití odměn systému EKO-KOM 
 

Výše odměn ze systému EKO-KOM závisí na množství vytříděného odpadu a způsobech 

jejich sběru. Systém odměn je nastaven jako motivační, tj. čím více obce vytřídí, tím vyšší je 

jednotková odměna, což se projevuje v základních sazbách jednotlivých sbíraných komodit. 

Základní odměny jsou diferencovány dle velikosti obce, způsobu sběru a dosažené míry 

vytříděného odpadu na jednoho občana. Druhou částí odměny jsou tzv. bonusové složky 

podporující obce k efektivnímu nastavení systému sběru a zajišťující plnění cílů AOS. 
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Základní odměna 

V nejvyšších sazbách základních odměn se pohybují pouze města Bohumín a Rychvald. 

Ostatní obce se pohybují většinou v nejnižším pásmu základních odměn.   

Tabulka č. 21 Výše jednotkových sazeb odměn s ohledem na dosahovanou výtěžnost 

tříděného sběru 

Obce MAS 

Nejnižší 

jednotlivé 

odměny 

Střední 

jednotlivé 

odměny 

Nejvyšší 

jednotlivé 

odměny 

Město Bohumín 

  

ano 

Město Petřvald u Karviné ano 

  Město Rychvald* ano 

 

ano 

Obec Dětmarovice* ano ano 

 Obec Dolní Lutyně* ano ano 

 Obec Doubrava ano 

  Obec Petrovice u Karviné ano 

  Zdroj: Výkazy EKO-KOM 2012 

*odlišné dosažené výtěžnosti tříděného sběru v jednotlivých kvartálech 

 

Bonusové složky odměny 

Tabulka č. 22 Čerpání jednotlivých bonusových složek ze systému EKO-KOM v roce 2012 

Obce MAS 

 

Bonus efektivity  

 Dostupnost 

veřejné sběrné 

sítě 

Sběr 

kovových 

odpadů 

Čtvrtletní 

vykazování v 

hromadném 

výkazu Papír Plast Sklo 

Město Bohumín Ano Ano Ano Ano   

Město Petřvald u Karviné Ano Ano Ano    

Město Rychvald Ano Ano Ano Ano   

Obec Dětmarovice Ano Ano Ano    

Obec Dolní Lutyně Ano Ano Ano    

Obec Doubrava Ano Ano Ano    

Obec Petrovice u Karviné Ano 

 

Ano    
Zdroj: Výkazy EKO-KOM 2012 

 

Potenciál 

 Zvýšit výtěžnost tříděného sběru a dosáhnout nejvyšších jednotkových sazeb základní 

odměny.  

 Rozšířit kontejnerovou sběrnou síť – dosažení na bonusy dostupnost veřejné sběrné 

sítě 

 Zavedení a evidence sběru kovových odpadů ve sběrných dvorech 
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4.3 Nakládáni se směsným komunálním odpadem  
 

Nakládání se směsným komunálním odpadem je z hlediska odpadového hospodářství stále 

stěžejní činnost, jak z pohledu množství, tak také podílu financí, které jsou do odpadového 

hospodářství vkládány.  

Tabulka č. 23 Způsob platby za realizaci sběru, svozu a odstranění SKO 

Obec MAS Svozová společnost  

za 

nádobu 

za 

výsyp 

za 

obsloužený 

objem 

za 

svezené 

množství 

za 

obyvatele 

MěstoRychvald A.S.A., s. r. o.   ano       

Město Petřvald DEPOS Horní Suchá a.s.         ano 

Město Bohumín BM servis a.s. ano ano ano     

Obec Dětmarovice A.S.A.,spol.s.r.o. ano         

Obec Dolní Lutyně Marius Pedersen a.s. ano         

Obec Petrovice u Karviné 

Technické služby 

Karviná, a.s.  a Marius 

Pedersen, a.s ano         
Zdroj: Dotazník obci EKO-KOM 2012 

Tabulka č. 24 Náklady spojené s nakládáním se směsným KO 

 Obce MAS 

  

Produkce 

SKO (kg/ob 

a rok) 

cena svezeného odpadu 

uloženého na skládku 
cena 

skládkování 

(Kč/t) 

cena služby 

sběru a 

svozu (Kč/t) 

(Kč/ob a 

rok) (Kč/t) 

Město Rychvald 249 697 2 802 969 1 833 

Město Petřvald u Karviné 274 515 1 878 922 956 

Město Bohumín 223 388 1 738 655 1 083 

Obec Dětmarovice 135 367 2 721 1 050 1 671 

Obec Dolní Lutyně 267 541 2 030 1 200 830 

Obec Petrovice u Karviné 263 573 2 177 1 017 1 160 

 Obce ČR 1-4 tis obyvatel 223 509 2283 1162  

Obce ČR 4-10 tis obyvatel 222 488 2207 1162  

Obce ČR 20-50 tis. ob 198 491 2474 1019  
Zdroj: Dotazník obci EKO-KOM 2012 

Závěr: 

 V sedmi obcích MAS operují čtyři firmy 

 Nejčastější způsob stanovení ceny je cena za typ nádoby a frekvenci svozu za rok 

 Produkce SKO je velmi rozdílná pohybuje se od 135 – 274 kg/ob a rok  

 Rozdíl nákladu vztažených na jednu tunu se pohybuje v rozpětí 1738 Kč/t Bohumín 

(město má vlastní skládku a neodvádí zákonný poplatek za skládkování) až po 2802 

Kč/t v Rychvaldu. 


