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Obsah studie a prezentace 

• Cíl – posouzení stávajícího stavu OH (soulad se 
zákonnými požadavky, technické a organizační 
řešení, ekonomika) a návrh opatření pro další 
rozvoj stabilního a kontrolovaného OH 

• Součástí studie je analýza a návrh opatření pro 
rozvoj OH v Mikroregionu Čáslavsko s posílením 
spolupráce obci při nakládání s odpady 

 

• Obsah prezentace   

– Zjištění analytické části OH města 

– Předpoklady dalšího rozvoje 

– Návrh opatření  



Analytická část 

• 10,3 tis. obyvatel, cca 43 % žije v RD, zbytek v BD 

• Systém OH města je stanoven OZV 1/2016 a zpoplatněn 

pro občany místním poplatkem dle OZV 2/2019 

• Na území města je provozována skládka AVE CZ (vč. 

kompostárny, dotř. linky, sběrného dvora atd.), dále 

výkupny a sběrny 

• Hlavním dodavatelem služeb je AVE CZ odpadové 

hospodářství s.r.o. (smlouva z r. 2004 a dodatky) 

• Město spoluvlastní firmu MVE Plus s.r.o., aniž využívá 

její služby 

• Město nevlastní žádnou infrastrukturu pro nakládání s 

odpady (sběrné nádoby, sběrný dvůr nebo sběrné místa 

atd.) 



Produkce odpadů a nakládání s nimi 

• Produkce celkem 3,8 tis t odpadů ročně, tj. 370 kg/obyvatel, většinově se jedná o KO. 
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využitelný odpad (papír, 

plast, sklo, NK) 
35,0 36,9 

Textil 2,8 2,4 

Biologicky rozložitelný odpad  76,2 86,6 

Objemný odpad 15,3 18,1 

jiný biol.nerozl. odpad 

(objemný) 
12,8 13,7 

Směsný komunální odpad 203,7 211,9 

Nebezpečné odpady 0,2 0,6 

rok 2017 2018 2019 

Materiálové využití 36,0% 32,7% 34,1% 

V kg/obyv. 126,2 112,5 126,0 

Skládkování 64,0% 67,3% 65,9% 

V kg/obyv. 224,2 231,9 244,0 



Tříděný sběr využitelných složek 

• Výkon tříděného sběru využitelných KO (papír, plast, sklo, NK, kov) je 
dlouhodobě nízký a to u všech komodit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 62 stanovišť na tříděný sběr (222 nádob s horním výsypem), sběr z ulice 4x 
ročně je zanedbatelný a zbytečný 

• Hustota sběrné sítě v Čáslavi -  162 obyvatel/pr. sběrné místo (Středočeský 
kraj 110 obyv./sb.m., v ČR 120 obyv./sb.m., velikostní sk. 115 obyv./sb.m. ) 

• Nedostatečná sběrná síť – delší donáškové vzdálenosti, nedostupnost 
pro obyvatele 

• Chybí evidovaný sběr ve sběrném dvoře, výkupnách odpadů, školách  

 rok 

Čáslav 
Vel.. skup. 10 - 20 

tis. obyv. 
Středočeský kraj ČR 

celkem 
celkem 

bez kovů 
celkem 

celkem 

bez kovů 
celkem 

celkem 

bez kovů 
celkem  

celkem 

bez kovů 

2014 27,3 27,3 80,4 44,1 47,9 42,4 58,6 40,5 

2015 33,9 33,6 69,5 45,8 48,9 44,3 53,9 42,3 

2016 35,2 34,9 71,2 47,5 49,6 45,6 55,7 44,7 

2017 40,0 39,6 75,4 48,8 54,4 49,6 59,9 46,9 

2018 41,5 41,3 77,3 53,2 57,5 52,3 62,9 49,0 

2019 44,1 43,0 84,3 57,5 61,6 55,4 65,3 51,3 



Směsný komunální odpad, bioodpady 

• SKO je sbírán do sběrných nádob ve vlastnictví občanů nebo majitelů objektů. 
Město nemá přehled o konkrétních počtech nádob, jejich objemu a svozu.  

• SKO je výhradně odstraňován skládkováním na skládce AVE CZ v Čáslavi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Množství bioodpadů je poměrně vysoké, produkce byla v r. 2019 kolem 894 t, tj. 
cca 87 kg/obyvatel. Podíl odpadů z nádob, sběrného dvora a veřejné zeleně není 
znám.  

• Oddělený sběr bioodpadů do nádob v období duben – listopad do nádob a do SD. 
Město nemá přehled, kde konkrétně jsou nádoby umístěny u rodinných domů a 
v jakém počtu.   

• Město nezajišťuje oficiálně sběr bioodpadů v zimním období,  

      byť je to zákonná povinnost od r. 2019. 

• Sebraný bioodpad je odvážen na skládku AVE CZ,  

      kde je provozována kompostárna.  

• Město nerozvíjí žádné aktivity na podporu předcházení  

      vzniku bioodpadů (domácí kompostování).   

 

 

 

 

Rok 
Město Čáslav 

Vel. skup. 5-12 

tis. obyv. 

Středočeský 

kraj 
ČR 

t/rok kg/obyv. kg/obyv. kg/obyv. kg/obyv. 

2017 2072,7 199,9 198,2  223,7  195,4 

2018 2109,7 203,7 199,4 220,6 196,4 

2019 2187,6 211,9 198,9 217,8 195,5 



Ekonomika OH města 

• Náklady na OH - 57 % nákladů tvoří náklady na SKO, 33 % náklady na tříděný sběr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Porovnání nákladů – město má průměrné celkové náklady v Kč/obyv.   

 

 
 

• Příjmy v OH 

tis. Kč/rok 2015 2016 2017 2018 2019 

SKO 6535 6523 6483 6539 6424 

tříděný sběr  2060 2074 2504 2729 2766 

bioodpady 948 924 883 941 962 

objemný odpad 185 113 165 243 232 

NO 50 85 63 55 60 

koše 675 600 510 563 590 

ostatní 1 1 - - 191 

celkem 10454 10320 10608 11070 11225 

Kč/obyvatel 1013 995 1023 1069 1087 

  
Čáslav 

Vel. skup. 10 - 20 

tis. obyv. 

Středočeský 

kraj 
ČR 

2019 1 087 1094 1247 1032 

tis. Kč/rok 2016 2017 2018 2019 

poplatek od občanů 4 830 4 871  4 983 0 

odměna EKO-KOM  876  962 1 110 1 087 

celkem 5 706  5 833 6 092 1 087 



Ekonomika OH města 

• Bilance - město doplácí cca 45 % nákladů na OH ze svého rozpočtu (mimo r. 
2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Náklady na sběr, svoz a odstranění SKO činí cca 6,45 mil. Kč ročně, tj. 624 
Kč/obyv. a jsou výrazně vyšší, než průměrné náklady v referenčních skupinách 
(525 Kč/obyv. vel. skup., 548 Kč/obyv. ČR).  

– Náklady by měly zohledňovat skutečnost, že se skládka nachází na území města 
(zanedbatelné přepravní náklady, město neplatí zákonný poplatek za svoje odpady).   

– Za SKO je podle smlouvy účtována paušální cena, přičemž městu není známo, jakým 
způsobem vzniká a jaké položky obsahuje. 

• Nepřiměřeně vysoké jsou náklady na tříděný sběr využitelných složek – v 
Čáslavi 7 251 Kč/t, StČ kraj 5 592 Kč/t, ČR 5 025 Kč/t, vel. sk. 4 235 Kč/t  

– Cena za tříděný sběr je stanovena paušálně za výsyp kontejneru.  

– V ceně nejsou zohledněny rozdíly v nákladech na sběr a využití jednotlivých komodit. Není 
rovněž známé, jakým způsobem se ceny stanovují.  

 

 

2016 2017 2018 2019 

náklady (tis. Kč) 10 320 10 608 11 070 11 225 

Kč/obyvatel 995 1 023 1 069 1 087 

příjmy (tis. Kč) 5706 5833 6 092 1 087 

Kč/obyvatel 550 563 588 105 

rozdíl 4 614 4 775 4 978 10 139 

Kč/obyvatel 445 460 481 982 



Shrnutí analytické části 
• Systém odpadového hospodářství města je v celku funkční a odpovídá zákonným požadavkům.  

Nedostatky jsou následující: 

 

• Systém nakládání s odpady 
 

• Nízká úroveň třídění využitelných složek KO   
– nedostatečná dostupnost sběrné sítě pro sběr základních komodit papír, plast, sklo 

– nadbytečný a nestandardní sběr odpadů z ulice 

– město nemá zapojené výkupny a sběrny odpadů (zařízení na území města), nemá smlouvy se sběrnými 
dvory 

– město nemá se školami dohodu o školním sběru využitelných složek KO a jeho zapojení do systému  

– nedostatečné informování a osvěta obyvatel ke zvýšení aktivní účasti na třídění a využívání KO 

• Nedostatečný systém sběru bioodpadů 
– Město nemá zajištěný oddělený sběr bioodpadů celoročně (zákonná povinnost) 

– Město nemá přehled o počtu a umístění nádob na bioodpady u rodinných domků  

• Vysoká míra skládkovaných odpadů 
– Město neplní a nebude plnit cíle pro recyklaci KO a omezení jeho skládkování 

• Město nemá vlastní základní infrastrukturu pro nakládání s odpady a je plně závislé na 
dodavatelích služeb 

– Města nemá sběrný dvůr (nebo sběrná místa zřízená OZV)  

– Město nevlastní sběrnou síť na využitelné složky KO, ani na bioodpady 

– Město nemá přehled o počtu a objemu nádob na SKO 

• Objemné odpady se nedotřiďují a skládkují se 

• Nebezpečné odpady se sbírají sběrem z ulice, který neodpovídá pravidlům pro nakládání 
s nebezpečnými odpady 

• Město nevyvíjí žádné aktivity na předcházení vzniku odpadů (kromě sběru textilu) 

• Město neřeší živnostenské odpady (možnost zapojení do systému OH města nebo jejich 
systematická kontrola) 



Shrnutí analytické části 
• Organizace odpadového hospodářství 

 

• Nutná úprava vyhlášky o systému nakládání s odpady 

• Zastaralá smlouva s hlavním dodavatelem služeb AVE CZ odpadové 
hospodářství s.r.o.  

– nepřesné vymezení předmětu smlouvy a jeho dílčích částí  

– chybí kontrolní mechanismy 

– nevhodné použití paušálních cen pro některé služby 

– chybí jasně stanovené povinnosti stran,  

– některá plnění probíhají bez smlouvy – např. využití SD a účtování jeho služeb městu 

• Velká závislost města na jednom dodavateli služeb 

• Vysoké náklady spojené s nakládáním s SKO a využitelnými složkami 
KO  

– paušální ceny bez znalosti jejich stanovení 

• Vysoká dotace města na provoz OH  
– nízký poplatek pro obyvatele 

• Spoluvlastnictví odpadové firmy MVE PLUS s.r.o. bez využití jejích 
služeb 

– nutnost řešení s Kutnou Horou  

 



Právní rámec pro období 2021+ 

• Zvýšení recyklace KO (na 55 % v r. 2025, 60 % v r. 2030, 
65 % do r. 2035) a s tím spojené cíle na podíl vytříděných 
KO určených k recyklaci v obcích (60 % v r. 2025, 65 % v r. 
2030, 70 % do r. 2035). Plnění cíle pro třídění KO obcemi 
má být pod sankcí. 
– Čáslav nyní třídí za účelem materiálového využití 34 % KO  

• Zákaz skládkování využitelných a recyklovatelných 
odpadů, včetně KO od r. 2030 (podíl skládkovaných KO 
může být v r. 2035 max. 10 % produkce) 
– Čáslav bude muset zajistit využití zbytkových KO, které 

nebude možné recyklovat ani skládkovat (nejlépe v některém 
ZEVO) 

• Zvýšení skládkovacího poplatku z 500 Kč/t na 1850 Kč/t 
– Čáslav bude nově poplatníkem. Bude i nadále příjemcem 

části skládkovacího poplatku za provoz skládky na svém 
území. 



Návrh opatření 

• r. 2020 

• příprava a realizace technicko organizačních opatření v jednotlivých složkách systému 
– příprava na posílení tříděného sběru (vyhodnocení využití sběrných stanovišť, doplnění, vytipování 

nových stanovišť)  

– příprava na posílení sběru bioodpadů (ověření stavu sběrné sítě, produkce podle způsobů sběru, 
kalkulace platby) 

– příprava pro stanovení pravidel pro sběr a svoz SKO (ověření počtu a objemu nádob na SKO ve 
městě),  

– příprava na zrušení sběru z ulice a náhrada sběru nebezpečných, příp. kovových odpadů,  

– vyhodnocení možností zapojení živnostníků (lze v r. 2021),  

– smlouvy se sběrnými dvory (nová smlouva s Recycling kovové odpady, samostatná smlouva na sběrný 
dvůr AVE CZ)  

– smlouvy s výkupnami a školami,  

– příprava aktivit na předcházení vzniku odpadů  

• změna cenotvorby a některých ustanovení smlouvy s AVE CZ 
– jednání o možnosti změny paušálních cen za SKO, tříděný sběr 

– jednání o budoucích změnách systému ve vazbě na oběhové hospodářství (změna a rozšíření 
tříděného sběru 

• zpracování dlouhodobé strategie OH města do r. 2030 
– posílení systému tříděného sběru využitelných složek KO včetně bioodpadů, příprava k vyššímu využití 

dalších složek KO (vlastní SD nebo sběrná místa)  

– řešení živnostenských odpadů, 

– aktivity na předcházení vzniku odpadů  

– omezení produkce SKO, řešení využití zbytkových KO od r. 2030 se zákazem skládkování 

– zajištění provozu OH vlastními silami nebo externími dodavateli na základě výběrového řízení, nebo 
kombinací  

• příprava komunikační kampaně pro r. 2021 + a realizace kampaně pro vysvětlení dílčích 
změn systému po r. 2020 

 



Opatření 2021-22 

• r. 2021-2022 

• schválení dlouhodobé strategie OH městem 

• změna vyhlášky o systému (i v souvislosti s novým zákonem o odpadech a 
schválenou strategií města) 

• realizace komunikační kampaně pro širokou veřejnost s ohledem na 
přijatou strategii 

• realizace technicko organizačních opatření v systému OH  
– rozšíření sběrné sítě na využitelné odpady, bioodpady (ověření možností sběru 

v bytových domech), ověření možnosti omezení frekvence svozu SKO 

– zajištění sběru NO (sběrné dvory nebo sběrná místa z OZV nebo mobilní sběr), obdobně 
zajistit i sběr kovů (bez mobilního sběru) 

– předcházení vzniku,  

– řešení živnostenských odpadů (stanovit systém kontrol nebo způsob zapojení 
živnostníků do systému OH města) 

• posílení vlastních TS a zajištění provozu některých dílčích služeb 
(převedení činností a posílení služeb zajišťovaných Čáslavskou servisní)  

• změna smlouvy s AVE na základě rozšířených požadavků na rozvoj OH  
– jednání s cílem uzavření nové smlouvy, nebo 

– příprava výběrového řízení na odpady   

• příprava SD a RE-USE centra vlastněného městem  

• příprava a prodej podílu MVE PLUS Kutné Hoře (závisí na potřebě města 
problém řešit a dohodě s Kutnou Horou) 

 



Opatření 2023+ 

• 2023 dále 

 

• Pokračování realizace technicko organizačních opatření na 
posílení tříděného sběru využitelných složek KO včetně 
bioodpadů 

• Pokračování realizace aktivit na předcházení vzniku odpadů 

• Pokračování informační kampaně pro obyvatele 

• Realizace SD a centra nakládání s odpady vlastněného 
městem  

• Zajištění energetického využití zbytkových KO, které nelze 
recyklovat a jejichž skládkování bude zatíženo zvyšujícím se 
skládkovacím poplatkem a následně omezeno zákazem 
skládkování (smlouva se ZEVO).  

• Zajištění přepravy zbytkových KO k využití (zřízení nebo 
smlouva s překládací stanicí) – příležitost ke společnému 
řešení s obcemi v Mikroregionu Čáslavsko a dalšími obcemi a 
městy. 

 



Závěr 

• Je potřeba dobudovat a rozvíjet funkční a 
stabilní systém hospodaření s odpady, který 
bude splňovat podmínky přechodu na oběhové 
hospodářství, bude srozumitelný a pohodlný pro 
občany, ekonomicky udržitelný, kontrolovatelný a 
řízený městem. 

• Zastupitelstvo bude prezentovat systém OH nejen 
jako práci města s cílem zajistit plnění zákona, ale 
především jako systém pro lidi, který zajistí čistotu 
města a maximální a efektivní využití odpadů ve 
spolupráci obcí v širším regionu.  



Děkuji za pozornost 
 

 

RNDr. Martina Vrbová, Ph.D. 

tel.: 602 647 833,  

martina.vrbova@volny.cz  
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