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ANALYTICKÁ ČÁST 

1. Úvod 

1.1 Důvody pořízení studie 

Předmětem zakázky je vypracování Studie nakládání s odpady ve městě Hluk na základě smlouvy o 
dílo, kterou uzavřel zpracovatel studie EPRON - Consulting, s.r.o. se zadavatelem studie 
Mikroregionem Ostrožsko – Veselsko, svazkem obcí pro celkový rozvoj zájmové oblasti, dne 
20.6.2022. 

Účelem této studie je posoudit současnou situaci a stanovit rámec dalších kroků v odpadovém 
hospodářství města Hluk. Studie je zaměřena na všechny odpady vznikající městu, zvláště pak na 
odpady směsné, které budou v blízké budoucnosti podléhat změně nakládání v závislosti na nové 
odpadové legislativě ČR, a na odpady tříděné, jejichž vytřídění pomáhá snižovat množství odpadů 
směsných.  

Dílo bylo realizováno v rámci dotační podpory programu „Posílení strategického řízení v 
Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko, Část 7 – Strategie udržitelného rozvoje odpadového 
hospodářství“ poskytovaného Evropskou unií, Evropským sociálním fondem – Operačním 
programem zaměstnanost. 

Studie byla zpracována na základě podkladů poskytnutých městem Hluk za období 2019 – 2021 a 
údajů od autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. Ve studii je popsána nová legislativa ČR 
v oblasti nakládání s odpady, která vešla v platnost 1.1.2021 a má podstatný vliv na fungování 
odpadového hospodářství v obcích. 

1.2 Zadavatel studie 

Mikroregion Ostrožsko – Veselsko, svazek obcí pro celkový rozvoj zájmové oblasti   
Panský dvůr, náměstí Míru 667, 698 01 Veselí nad Moravou 
IČ: 70926140 
DIČ: CZ70926140 
ID datové schránky: bmpg293 
 
Statutární zástupce sdružení:  
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., předseda sdružení 

Kontaktní osoba:  
Mgr. Magdaléna Čajková, manažerka Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko 
telefon: 603 447 192 
e-mail: mikroregion@ostrozsko-veselsko.cz 

1.3 Kontaktní údaje města 

Město Hluk 
Hřbitovní 140, 687 25 Hluk 
IČ: 00290939 
telefon: 572 111 300 
ID datové schránky: uhkbyvz 
 
Statutární zástupce: Ing. Martin Křižan, starosta města 
Mgr. Zdeněk Botek, místostarosta města 
telefon: 572 111 302, 725 121 014 
e-mail: mistostarosta@mestohluk.cz 
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1.4 Zpracovatelé studie 

EPRON - Consulting, s.r.o. 
Sobůlky 290, 697 01 Kyjov 
IČ: 27721264 
DIČ: CZ27721264 
ID datové schránky: rc24emg 
 

Statutární zástupce:  
Ing. Petra Dubná, jednatelka společnosti 
telefon: 777 166 299 
e-mail: dubna@epron.eu 
 
Jan Prejda, poradenství v odpadech a ekonomice 
Březnice 638, 760 01 Zlín 
IČ: 05533872 
DIČ: CZ6307280430 
ID datové schránky: d9h6vwc 
telefon: 725 977 839 
e-mail: prejdajes@gmail.com 
 

2. Stručná charakteristika území 

2.1 Správní členění města, dopravní dostupnost 

Město Hluk leží v jižní části Zlínského kraje, okrese Uherské Hradiště, při hranici s Jihomoravským 
krajem ve správním obvodu obce s rozšířenou působnosti Uherské Hradiště. Město Hluk nemá další 
místní části a leží na jednom katastrálním území – Hluk. 

Obrázek č. 1 Hranice území města Hluk 

 
Zdroj: mapy.cz 

Pro město Hluk je charakteristická ulicová zástavba, dochovaly se zde typické malé domky, dnes 
památkově chráněné jako kulturní památky. Městem protéká vodní tok Okluky, který má na k. ú. 
Hluk stanoveno záplavové území Q5, Q20 a Q100. Nejnižším místem v katastrálním území města je 
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hladina říčky Okluky na západě katastru – 210 m n.m. a nejvyšším vrch U staré rozhledny v lese 
Hluboček – 366 m n.m. 

V jižní části katastru se nachází Přírodní rezervace Kobylí hlava - teplomilná doubrava a původní 
kavylová stepní louka. V jihovýchodní části katastru se nachází Přírodní památka Babí hora - louka a 
bývalá pastvina mající stepní charakter. Přímo ve městě se nachází Přírodní památka Pod Husí horou 
– geologická lokalita s odkryvem sedimentů druhohorního moře, která byla odkryta při stavbě 
silnice. Při vodním toku Okluky se v západní části katastru nachází Přírodní památka Okluky - 
geologická lokalita s odkryvem růžových až cihlově červených vrstev slínů až slínovců a sedimentů z 
období svrchní křídy. 

Městem prochází státní silnice druhé třídy - II/495 Uherský Ostroh – Uherský Brod a II/498 
Kunovice – Dolní Němčí. 

2.2 Počet obyvatel, typy zástavby 

Město Hluk má cca 4 250 trvale žijících obyvatel. Jejich počet postupně mírně klesá. 
 

Tabulka č.1 Vývoj počtu trvale žijících obyvatel ve městě Hluk 

 
Zdroj: ČSÚ – Městská a obecní statistika, data vždy k 31.12. daného roku 
 

Graf č.1 Vývoj počtu trvale žijících obyvatel ve městě Hluk 

 
 
Z hlediska charakteru zástavby převládají ve městě domy pro individuální bydlení a většina obyvatel 
bydlí v rodinných domech. Ve městě se však nachází také jedno menší sídliště. 

Tabulka č.2 Počet domů a bytů ve městě Hluk 

 
Zdroj: ČSÚ, Sčítání lidí, domů a bytů v roce 2011 

Ve městě Hluk bylo při posledním dokončeném sčítání domů a bytů v roce 2011 – 1 282 rodinných 
domů a 29 bytových domů. V rodinných domech se nacházelo 1 265 obydlených bytů a v bytových 
domech 264 obydlených bytů. Ve městě bylo v roce 2011 celkem 1 627 hospodařících domácností. 
Údaje ze sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021 nebyly v době zpracování této studie plně k dispozici. 
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3. Systém odpadového hospodářství města 

3.1 Stručný popis systému OH města 

Hlavní servisní společností pro svoz odpadů je pro město Hluk společnost RUMPOLD UHB, s.r.o. Tato 
společnost zajišťuje městu podstatnou část nakládání s odpady - přebírá směsný komunální odpad, 
objemný odpad, separovaný odpad a nebezpečný odpad. Část papíru je předávána společnosti Sběrné 
suroviny UH, s.r.o. Kovy jsou předávány do výkupny Minerál-Metal, s.r.o., která se nachází v Hluku. 
Bioodpad je předáván na kompostárnu místního zemědělského družstva Dolňácko, a.s. Textil sbírá a 
vyváží společnost TextilEco, a.s.  

Město má zaveden sběr tříděných složek komunálního odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony) 
do kontejnerů, které jsou umístěny ve městě v separačních hnízdech. Sběr plastů a papíru probíhá 
také pytlovým sběrem. Kovové obaly a nápojové kartony jsou sbírány společně s plastem. Některá 
separační hnízda jsou rozšířena o kontejnery na textil, kovy, jedlé oleje a tuky a elektrozařízení. 
Elektrozařízení, přenosné baterie a světelná zařízení je možno odevzdat také do nádob ve vstupních 
prostorách MěÚ.  

Směsný komunální odpad je sbírán do běžných popelnic v kombinaci s kontejnery a je vyvážen 
z běžné zástavby 1 x za 14 dní a ze sídliště 1 x za týden.  

Ve městě je provozováno sběrné místo – sběrný dvůr města v ulici Družstevní (dále také „SD Hluk“), 
zde mohou občané odevzdat bioodpad, objemný odpad, nebezpečný odpad, separovaný odpad a 
stavební odpad (za poplatek). Sběrné místo je zároveň místem zpětného odběru elektrozařízení.  

Popis způsobu sběru, svozu a informace o produkci jednotlivých druhů odpadu jsou uvedeny 
v kapitole č. 5 této studie. 

3.2 Zařízení pro nakládání s odpady 

Ve městě Hluk se nachází tato zařízení pro nakládání s odpady: 

Výkupna kovů Minerál-Metal, s.r.o. 
IČZ: CZZ00485, adresa: Družstevní 339, 687 25 Hluk 

Výkupna vykupuje veškeré kovy kromě autovraků a elektrozařízení. Město Hluk a občané města 
předávají do tohoto zařízení vlastní produkci kovů. 

Kompostárna Dolňácko, a.s. 

IČZ: CZZ00786, adresa: Družstevní 520, 687 25 Hluk 

Kompostárna zpracovává bioodpady katalogových č. 020103 – odpad rostlinných pletiv, 020304 – 
suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování, 160306 - organické odpady neuvedené pod 
číslem 16 03 05, 190503 – kompost nevyhovující jakosti, 200201 – biologicky nerozložitelný 
odpad. Obec předává svoji produkci bioodpadu do tohoto zařízení pod katalog. č. 020103. 

Město Hluk provozuje pouze sběrné místo – SD Hluk v ulici Družstevní. Sběrné místo je určeno pro 
občany města a pro zapojené podnikatele. Provozní doba SD je 4 dny v týdnu (pondělí, středa, pátek, 
sobota). Na SD zároveň probíhá prodej stavebních hmot občanům Hluku (písek, kamenivo, recyklát). 

Na SD Hluk lze odevzdat: bioodpad, nebezpečný a objemný odpad, separovaný odpad, jedlé oleje a 
tuky, textil, dřevo. Dále stavební a demoliční odpad za poplatek. Na SD je zřízeno místo zpětného 
odběru elektrozařízení. 
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4. Management nakládání s odpady 

4.1 Obecně závazné vyhlášky v odpadovém hospodářství 

Obce mohou ve své samostatné působnosti vydávat tzv. obecně závazné vyhlášky (OZV), kterými 
ukládají na svém území určité povinnosti. Nedodržení vyhlášky je potom přestupkem, za který 
může obecní úřad obce udělit pokutu. Podle § 59 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech může obec ve 
své samostatné působnosti nastavit obecně závaznou vyhláškou obecní systém nakládání s odpady 
na svém katastrálním území, ve které může stanovit povinnosti osob související s předáváním 
odpadů a movitých věcí do obecního systému a určit místa, ve kterých bude v rámci obecního 
systému přebírat: 

a) stavební a demoliční odpad vznikající na území obce při činnosti nepodnikajících fyzických osob, 
b) movité věci v rámci předcházení vzniku odpadu, 
c) komunální odpad vznikající na území obce při činnosti právnických a podnikajících fyzických osob, 
které se do obecního systému na základě písemné smlouvy zapojí, 
d) výrobky s ukončenou životností v případě, pokud je přebírá v rámci služby pro výrobce podle 
zákona o výrobcích s ukončenou životností, nebo 
e) rostlinné zbytky z údržby zeleně, zahrad a domácností ke zpracování na kompost v rámci 
komunitního kompostování. 

4.1.1 Vyhláška o systému nakládání s odpady v obci 

Město Hluk má vydánu obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství č. 7/2021 s účinností od 1.1.2022. Vyhláška je vydána na základě nového zákona o 
odpadech a je platná. 

4.1.2 Vyhláška o místním poplatku za obecní systém OH 

Město má vydánu OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství č. 6/2021, 
účinnost OZV je od 1.1.2022.  

OZV zavádí místní poplatek za provoz systému OH města, upravuje podmínky pro plátce a stanovuje 
sazbu poplatku pro rok 2022. Poplatek platí: 

 fyzická osoba přihlášená ve městě nebo 
 vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve 

které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. 

Sazba poplatku je stanovena na 650 Kč/rok 2022.  

Od poplatku se mimo zákonem stanovených úlev osvobozuje osoba přihlášená ve městě, která: 
- pobývá mimo území ČR nepřetržitě nejméně po dobu 6 měsíců v daném kalendářním roce, 
- studuje mimo území ČR nepřetržitě nejméně po dobu 6 měsíců v daném kalendářním roce, 
- se narodila v příslušném kalendářním roce. 

Úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě a která: 
- je osaměle žijícím důchodcem ve věku nad 70 let, a to ve výši 325 Kč. 

4.2 Smluvní vztahy – odpadové hospodářství 

4.2.1 Smlouva RUMPOLD UHB, s.r.o. 

Na svoz směsného komunálního odpadu, objemného odpadu, separovaných odpadů a nebezpečných 
odpadů je sepsána smlouva se společností RUMPOLD UHB, s.r.o., IČ: 60704756, Předbranská 415, 
688 01 Uherský Brod. Hlavním předmětem podnikání společnosti jsou komplexní služby – svoz, 
třídění, využití či odstranění komunálního a nebezpečného odpadu a s tím související poradenství. 
Společnost obsluhuje svozovou oblast čítající kromě Uherského Brodu i 57 okolních obcí. K zajištění 
činností vlastní a provozuje skládku „Prakšická“ kategorie S-00 umístěnou zhruba 3 km od 
Uherského Brodu, dekontaminační plochu a kompostárnu v areálu skládky, a třídící linku na 
dotřídění druhotných surovin (papír, plast). 
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4.2.2 Smlouva Sběrné suroviny UH, s.r.o. 

Na odběr části papíru je sepsána smlouva se společností Sběrné suroviny UH, s.r.o., Průmyslová 
1147, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 255 99 895. 

4.2.3 Smlouva Dolňácko, a.s. 

Bioodpad je předáván na kompostárnu místního zemědělského družstva Dolňácko, a.s., Družstevní II 
520, 687 25 Hluk, IČ: 25348868 na základě smlouvy. Společnost Dolňácko, a.s. se zabývá převážně 
zemědělskou výrobou. V současné době hospodaří na cca 2 000 ha v katastrech Hluk, Boršice u 
Blatnice, Slavkov a Dolní Němčí. Provozují také kompostárnu, která má IČZ: CZZ00786 a je 
oprávněna přebírat biologicky rozložitelné odpady. 

4.2.4 Smlouva Minerál-Metal, s.r.o. 

Smlouva na odběr kovového odpadu je sepsána se společností Minerál-Metal, s.r.o., Družstevní II 339, 
687 25 Hluk, IČ: 64509516, která provozuje zařízení na přebírání kovových odpadů IČZ: CZZ00485. 
Firma se zabývá hlavně nákupem bronzových odpadů, jejich tříděním podle chemického složení a 
prodejem vytříděných vsázek slévárnám k výrobě nových odlitků. Dále prodává bronzové, mosazné, 
měděné, hliníkové, duralové polotovary (pouzdra, tyče, pásoviny, šestihrany a plechy). Vykupuje 
rovněž veškeré druhy odpadů barevných a drahých kovů a legovaných ocelí. 

4.2.5 Smlouva TextilEco a.s. 

Použité oděvy město předává společnosti TextilEco a.s., Palackého 715/15, 110 00 Praha 1, 
provozovna společnosti – Dřevařská 1418/17, 680 01 Boskovice na základě uzavřené Smlouvy o 
umístění a provozování kontejnerů mezi společností TextilEco a.s. (dříve REVENGE, a.s.) a městem 
Hluk 

4.3 Smlouva s EKO-KOM, a.s. 

Město Hluk má uzavřenou standardizovanou smlouvu se společností EKO-KOM a.s. o zajištění 
zpětného odběru a využití odpadů z obalů, jejímž předmětem je zajištění zpětného odběru, tj. 
odebírání použitých obalů od spotřebitelů za účelem jejich využití nebo odstranění, a dále zajišťování 
recyklace odpadů z obalů nebo jejich další využití v souladu se zákonem o obalech. Čtvrtletní výkazy 
pro EKO-KOM zpracovává město. 

4.4 Smlouvy s kolektivními systémy – zpětný odběr 

Město Hluk má uzavřené smlouvy s působícími společnostmi (kolektivními systémy) pro odběr 
výrobků s ukončenou životností: 

Kolektivní systém 
Výrobky s ukončenou 

životností 
Sběrné místo 

ASEKOL a.s. malá elektrozařízení 
Sběrné místo SD Hluk 
MěÚ 
Ulice: Závodní, Hradišťská, nám. Komenského 

ELEKTROWIN a.s. velká a malá 
elektrozařízení 

Sběrné místo SD Hluk 

EKOLAMP s.r.o. světelné zdroje MěÚ 
ECOBAT s.r.o. přenosné baterie MěÚ 

4.5 Informování veřejnosti 

Informování veřejnosti o povinnostech a změnách v odpadovém hospodářství města probíhá 
prostřednictvím webových stránek města, hlášení rozhlasu a prostřednictvím vydané OZV o systému 
OH města. Dále město vydává čtvrtletně Hlucké noviny v nákladu 700 ks, cena novin je 20 Kč. 
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5. Produkce odpadů a nakládání s odpady v obci 

Pro posouzení produkce odpadů města Hluk byla použita data z ročního hlášení o produkci a 
nakládání s odpady za poslední 3 uzavřené roky, tj. 2019, 2020, 2021, a data o výtěžnosti 
separovaného odpadu a průměrné produkce SKO v podobných obcích a ve Zlínském kraji poskytnutá 
společností EKO-KOM, a.s. 

Ve městě je 4 249 obyvatel a 4 366 poplatníků (117 objektů, kde není nikdo trvale hlášen). V systému 
OH jsou zahrnuti někteří podnikatelé. 

5.1 Celková produkce odpadů 

Celková produkce odpadu města Hluk je ročně průměrně 1 744 tun, meziročně mírně narůstá. Na 
jednoho obyvatele města je produkováno cca 404 kg odpadu, z toho cca 217 kg směsného 
komunálního odpadu (SKO). Celkovou produkci odpadu ovlivňuje produkce železného šrotu. 
Jednotlivé složky odpadu a měrná produkce odpadu pro jednotlivé druhy odpadů jsou komentovány 
v dalším textu studie. 

Tabulka č.3 Celková produkce odpadů 

 
Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady 

Graf č.2 Celková produkce odpadů 

 

5.1.1 Odpady kategorie ostatní odpad 

Produkce ostatních odpadů je ve městě Hluk cca 1 744 tun ročně. Nejvyšší produkce je směsného 
komunálního odpadu (SKO) – 923 tun v roce 2021, množství SKO postupně narůstá. Další 
významnou položkou je produkce bioodpadu – 253 tun, který město eviduje pod katalogovým číslem 
020103 (chybná evidence – má být 200201). Dalším hmotnostně významným odpadem v produkci 
města je železný šrot předávaný do místní výkupny – 216 tun. Na čtvrtém místě je objemný odpad – 
173 t v roce 2021. Množství separovaného odpadu je ve sledovaných letech přibližně stejné. 

Odpadům kategorie ostatní odpad jsou podrobněji věnovány další kapitoly studie.  
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Tabulka č.4 Produkce odpadů kategorie ostatní odpad 

 
Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady 

5.1.2 Odpady kategorie nebezpečný odpad 

Produkce nebezpečných odpadů (NO) je ve městě Hluk 23 - 29 t ročně. Produkci nebezpečných 
odpadů z města značně navyšuje produkce stavebních odpadů s obsahem azbestu. Pokud odečteme 
produkci azbestu, je produkce NO z města cca 9,5 t. Nebezpečné odpady je možné odevzdat na 
sběrném místě města – SD Hluk, z SD je přebírá společnost RUMPOLD UHB, s.r.o. 

Tabulka č.5 Produkce odpadů kategorie nebezpečný odpad 

 
Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady 
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5.2 Měrná produkce odpadů 

Měrná produkce odpadů je produkce jednotlivých druhů odpadů přepočítána na 1 obyvatele města. 
Celková měrná produkce odpadu je ve městě Hluk 416 kg na 1 obyvatele, z toho tvoří směsný 
komunální odpad 217 kg/ob., bioodpad 60 kg/ob., železný šrot 51 kg/ob. a objemný odpad 41 kg/ob. 

Tabulka č.6 Měrná produkce odpadů na 1 obyvatele 

 
Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady 

Ve Zlínském kraji byla v roce 2021 dle databáze EKO-KOM, a.s. průměrná produkce SKO na 1 
obyvatele 175,3 kg/rok 2021. Město Hluk mělo v posuzovaných letech ve srovnání s touto hodnotou 
nadprůměrnou produkci SKO. Produkce NO byla cca 6 kg/ob./rok (ovlivněno stavebními odpady 
s obsahem azbestu), bez odpadů s azbestem to bylo cca 2 kg/ob./rok, což je obvyklé množství. 
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5.3 Směsný komunální odpad (SKO) a objemný odpad 

Směsný komunální odpad (SKO) je zbytkový odpad, který zůstává po vytřídění separovaných a dále 
využitelných složek odpadu. Objemný odpad je komunální odpad větších rozměrů, který se nevleze 
do klasické nádoby na směsný odpad. Produkce SKO bývá nejvýznamnější položkou v produkci 
odpadů každé obce. Vzhledem k tomu, že se SKO v současné době velmi obtížně využívá, především 
pro nedostatek zařízení pro jeho energetické využití v České republice, je třeba se zaměřit především 
na prevenci vzniku takového odpadu a na důslednou separaci využitelných složek. 

Svoz SKO realizuje pro město společnost RUMPOLD UHB, s.r.o. v intervalu 1 x za 14 dní v zástavbě 
rodinných domů, 1 x týdně na sídlišti. SKO je ukládáno na skládku odpadů Prakšická provozovatele 
RUMPOLD UHB, s.r.o. v Uherském Brodě. Ve městě jsou pro sběr SKO od občanů instalovány nádoby 
o objemu 120, 240 l a 1100 l. Celkem 1 400 ks nádob je ve vlastnictví občanů, 15 ks ve vlastnictví 
města a 11 ks ve vlastnictví svozové firmy. Nádoby jsou opatřeny identifikačním čárovým kódem a je 
vedena jejich evidence včetně výsypů a následně i fakturace.  Zapojení podnikatelé mají také čárový 
kód. Neoznačené nádoby se nevyváží. 

Objemný odpad je od občanů přebírán na sběrném místě – SD Hluk. Odtud je odvážen společností 
RUMPOLD UHB s.r.o. do areálu skládky Prakšická k dotřídění, nevyužitelný zbytek je ukládán na 
skládku. Samostatně je sbíráno dřevo (nábytek), ale v evidenci odpadů není. 

Tabulka č.7 Produkce SKO a objemného odpadu 

 
Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady 

Graf č.3 Produkce SKO a objemného odpadu 

 
Produkce směsného komunálního odpadu (SKO) je ve městě Hluk 217 kg na 1 obyvatele nebo 211 kg 
na 1 poplatníka v roce 2021. Za poslední 3 roky produkce SKO mírně narůstá. Produkce objemného 
odpadu je 41 kg na 1 obyvatele nebo 40 kg na 1 poplatníka v roce 2021. Produkce SKO je ve srovnání 
s obvyklým průměrem u podobně velkých sídel vyšší, produkce objemného odpadu průměrná. 

5.4 Separované komunální odpady (plast, papír, sklo, nápojové kartony, kovy) 

Separované komunální odpady jsou odpady vytříděné z komunálního odpadu a odevzdané do 
obecního systému sběru separovaného odpadu, případně do sběru, jehož provozovatel spolupracuje 
s obcí a předává obci evidenci odpadů odevzdaných jeho občany (výkupny, školy). Jedná se o 
separované složky: plast, papír, sklo, nápojové kartony a kovy. Tyto druhy odpadů jsou po dotřídění 
vhodné k materiálové recyklaci. 
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5.4.1 Souhrn údajů o tříděných odpadech podle evidence EKO-KOM, a.s. 

Společnost EKO-KOM, a.s. poskytuje každoročně obci pro informaci výkaz výtěžnosti separovaného 
odpadu, ze kterého je patrno, jak je která komodita odpadu tříděna v porovnání s jinými velikostně 
srovnatelnými obcemi ČR, v porovnání s průměrem Zlínského kraje jako celku a v porovnání se 
sběrem těchto komodit v příslušném ORP. Výtěžnost separovaného sběru podle databáze EKO-KOM, 
a.s. ve městě Hluk je za rok 2021 uvedena v následující tabulce a grafu. 

Tabulka č.8 Výtěžnost separovaného odpadu podle EKO-KOM, a.s. 

 
Zdroj: EKO-KOM, a.s., Výtěžnost separovaného odpadu 
 
Graf č.4 Výtěžnost separovaného odpadu podle EKO-KOM, a.s. (kg/ob./rok) 

 
 

Z údajů poskytnutých společností EKO-KOM, a.s. je patrné, že vytříděnost odpadů byla v roce 2021 ve 
městě Hluk podprůměrná. Kovy odevzdané do místní výkupny Minerl-Metal, s.r.o. jsou naopak silně 
nadprůměrné – nejedná se však o kovové obaly. 
 
Tabulka č.9 Sběrná síť separovaného odpadu – počet a objem nádob 

 
Zdroj: EKO-KOM, a.s., Přehled vytříděných složek KO 
Podle společnosti EKO-KOM, a.s. má město Hluk nízký počet sběrných míst (sb.m.) separovaného 
odpadu (283 obyvatel na sběrné místo), ale dobré pokrytí obyvatel obslouženým objemem sběrných 
nádob na separovaný sběr (148 l na 1 obyvatele). Pytlový sběr pokrývá cca 59 % obyvatel. 
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Tabulka č.10 Sběrná místa separovaného odpadu ve městě v roce 2021 

Sběrné stanoviště Druh nádob 

• Ulice Závodní 
• Ulice Boršická 
• Ulice Sokolská 
• Ulice Družstevní II 

papír, plast  

• Ulice Hradišťská 
• Ulice Závodní 
• Ulice Družstevní II 

sklo 

• Ulice Závodní 
• Ulice Hradišťská 

kovy, textil 

• Ulice Závodní 
• Ulice Hradišťská 
• Ulice Sokolská 

jedlé oleje a tuky 

Zdroj: informace z OZV města o systému 

5.4.2 Papír 

Pro sběr papíru (katalog. č. odpadu 200101 – papír a lepenka) je využíván sběr do kontejnerů 
s horním výsypem v celkovém počtu 18 ks rozmístěných ve městě především na sídlišti, z toho je 11 
ks nádob v majetku svozové firmy a 7 ks v majetku EKO-KOM, a.s. Dále je papír sbírán pytlovým 
sběrem. Papír mohou občané odevzdat také na sběrném místě – SD Hluk. Do sběru papíru se zapojuje 
také místní ZŠ. 

Svoz papíru zajišťuje společnost RUMPOLD UHB, s.r.o. v intervalu: pytle 3 x ročně, kontejnery 1 x za 
14 dní. Asi polovina produkce papíru vznikla na sběrném dvoře, odkud byla předána společnosti 
Sběrné suroviny UH, s.r.o. Nově se zavádí od r. 2022 adresné sledování pytlů přes systém ECONIT– 
čárový kód s identifikací a svoz 1 x měsíčně. Od r. 2023 se plánuje motivační prvek – úleva na 
místním poplatku za pytle se separovaným odpadem. 

Tabulka č.11 Produkce papíru 

 
Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady 
 

Graf č.5 Produkce papíru 

 
Produkce papíru byla ve městě Hluk cca 12 kg na 1 obyvatele, v roce 2020 byla 15,8 kg/ob. 
V porovnání s průměrnými hodnotami dosahovanými ve Zlínském kraji (22 kg/1 obyvatele v roce 
2021) a na celorepublikové úrovni u obcí o velikosti 2001 až 5 000 obyvatel (22 kg/1 obyvatele 
v roce 2021) je vytříděnost papíru ve městě podprůměrná.  
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5.4.3 Plasty  

Pro sběr plastů (katalog. č. odpadu 200139) je využíván sběr do kontejnerů s horním výsypem v 
celkovém počtu 19 ks rozmístěných ve městě především na sídlišti, z toho je 14 ks nádob v majetku 
svozové firmy a 5 ks v majetku EKO-KOM, a.s. Dále je plast sbírán pytlovým sběrem. Plast mohou 
občané odevzdat také na sběrném místě – SD Hluk. 

Svoz plastu zajišťuje společnost RUMPOLD UHB, s.r.o. v intervalu: pytle 7 x ročně, kontejnery 1 x za 
14 dní. Do žlutých pytlů je možné vkládat také polystyren, nápojové kartony a obalové kovy. Nově se 
zavádí od r. 2022 adresné sledování pytlů přes systém ECONIT– čárový kód s identifikací a svoz 1 x 
měsíčně. Od r. 2023 se plánuje motivační prvek – úleva na místním poplatku za pytle se 
separovaným odpadem. 
 

Tabulka č.12 Produkce plastu 

 
Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady 
 

Graf č.6 Produkce plastu 

 
Produkce plastu je ve městě Hluk cca 9 kg na 1 obyvatele, množství se meziročně nemění. 
V porovnání s průměrnými hodnotami dosahovanými ve Zlínském kraji (15,6 kg/1 obyvatele v roce 
2021) a na celorepublikové úrovni u obcí o velikosti 2001 až 5 000 obyvatel (19 kg/1 obyvatele 
v roce 2021), je vytříděnost plastu ve městě silně podprůměrná. 

5.4.4 Sklo 

Pro sběr skla (katalog. č. odpadu 200102 – sklo) je využíván sběr do kontejnerů se spodním výsypem 
(zvony) v celkovém počtu 10 ks rozmístěných ve městě, všechny nádoby jsou v majetku svozové 
firmy. Sklo mohou občané odevzdat také na sběrném místě – SD Hluk. Svoz skla zajišťuje společnost 
RUMPOLD UHB, s.r.o. v intervalu 1 x za měsíc. 
 

Tabulka č.13 Produkce skla 

 
 Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady 
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Graf č.7 Produkce skla 

 
Produkce skla je ve městě Hluk 11 kg na 1 obyvatele a v posledních třech letech mírně klesá. 
V porovnání s průměrnými hodnotami dosahovanými ve Zlínském kraji (14,3 kg/1 obyvatele v roce 
2021) a na celorepublikové úrovni u obcí o velikosti 2001 až 5 000 obyvatel (16,4 kg/1 obyvatele 
v roce 2021), byla vytříděnost skla ve městě podprůměrná. 

5.4.5 Nápojový karton 

Nápojový karton (katalog. č. odpadu 150105 – kompozitní obaly) je sbírán nádobovým a pytlovým 
sběrem společně s plastem a občané jej mohou odevzdat také na sběrném místě – SD Hluk. 

Tabulka č.14 Produkce nápojového kartonu 

 
 Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady 
 

Graf č.8 Produkce nápojového kartonu 

 
Produkce nápojového kartonu byla ve městě Hluk cca 0,2 kg na 1 obyvatele. V porovnání 
s průměrnými hodnotami dosahovanými ve Zlínském kraji (0,3 kg/1 obyvatele v roce 2021) a na 
celorepublikové úrovni u obcí o velikosti 2001 až 5 000 obyvatel (0,4 kg/1 obyvatele v roce 2021), 
byla vytříděnost nápojových kartonů ve městě podprůměrná. 
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5.4.6 Kovy 

Kovové obaly jsou sbírány do nádob v počtu 3 ks rozmístěných ve městě. Dále mohou občané kovy 
odevzdat na sběrném místě – SD Hluk. Ve městě funguje výkupna kovů Mineral-Metal, s.r.o., které je 
předávána veškerá produkce kovů z města. V evidenci města se proto objevuje široká škála druhů 
sbíraných kovů a vysoké množství železného šrotu. 
 

Tabulka č.15 Produkce kovů 

 
Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady 
 

Tabulka č.16 Produkce kovů podle katalogových čísel 

 Množství (t/rok) 2019 2020 2021 

200140 Kovy 0,87 1,25 1,39 

170405 Železo a ocel 217,1 194,1 215,8 

170402 Hliník 10,0 6,3 6,9 

170401 Měď, bronz, mosaz 6,5 5,9 6,0 

170403 Olovo 0,004 0,049 0,0281 

170404 Zinek 0,055 0,09 0,05 

170406 Cín 0,02  0,01 

170407 Směsné kovy 4,78 3,88 0,08 

Celkem 239,3 211,5 230,2 

5.5 Textil a oděvy 

Pro sběr použitého textilu a oděvů jsou ve městě umístěny 2 kontejnery a lze jej předat také na 
sběrném místě – SD Hluk. Produkce textilu je ve městě 10 - 15 tun ročně. 

Tabulka č.17 Produkce textilu a oděvů 

 
Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady 

5.6 Bioodpad 

Biologicky rozložitelné odpady jsou ve městě sbírány na sběrném místě – SD Hluk a předávány 
sousední kompostárně provozovatele Dolňácko, a.s. Bioodpady jsou evidovány pod katalogovým 
číslem 020103 – odpad rostlinných pletiv. Toto je chybná evidence – bioodpady od občanů i 
z produkce města musí být evidovány pod katalogovým číslem 200201 – biologicky rozložitelný 
odpad. 

Celková produkce bioodpadu z města je 253 t/rok a postupně narůstá. Dále město poskytlo občanům 
v roce 2018 kompostéry pro domácí kompostování – 500 ks. 
 

Tabulka č.18 Produkce bioodpadu 

 
Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady 
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5.7 Jedlé oleje a tuky 

Jedlé oleje a tuky jsou sbírány do 3 ks nádob, které jsou rozmístěny ve městě a jsou ve vlastnictví 
svozové společnosti. Produkce tohoto odpadu je 0,5 tun za rok. 
 

Tabulka č.19 Produkce jedlých olejů a tuků 

 
Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady 

5.8 Stavební a demoliční odpady 

Stavební a demoliční odpady mohou občané odevzdat za poplatek na sběrném místě – SD Hluk. 
V evidenci odpadů města je pouze nebezpečný odpad – stavební odpady obsahující azbest v množství 
13 – 21 tun ročně, jiné stavební odpady se v evidenci nevyskytují. 

5.9 Dřevo 

Dřevo je samostatně sbíráno na sběrném místě – SD Hluk. V evidenci odpadů bylo pouze v roce 2021 
– 0,9 tun. Samostatně sbíraný nábytek v evidenci odpadů není. 

5.10 Pneumatiky 

Pneumatiky město vykazovalo jako odpad, produkce byla v letech 2019 – 2021 cca 6 tun ročně. Od 
roku 2021 byly pneumatiky novou legislativou zařazeny podle zákona o výrobcích s ukončenou 
životností do zpětného odběru. 

Tabulka č.20 Produkce pneumatik 

 
Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady 

5.11 Zpětný odběr výrobků s ukončenou životností 

Město má uzavřeny smlouvy s kolektivními systémy pro zpětný odběr výrobků s ukončenou 
životností – elektrozařízení, světelné zdroje, baterie. Místa zpětného odběru jsou vypsána v kapitole 
č. 4.4. této studie. Ročně vnikne městu cca 23 – 25 tun elektrozařízení ve zpětném oděru. 
Tabulka č.21 Zpětný odběr výrobků s ukončenou životností 

 



 

22 
 

5.12 Předání odpadů oprávněným osobám 

Předání odpadů z města Hluk je patrné z uvedené tabulky. Většina odpadů z města je předávána 
společnosti RUMPOLD UHB, s.r.o. (71 % hmotnosti produkce). Asi polovina separovaného sběru 
papíru je předávána společnosti Sběrné suroviny UH, s.r.o. Bioodpad je předáván na kompostárnu 
Dolňácko, a.s. Kovy jsou předávány do výkupny Minerál-Metal, s.r.o. v Hluku. Textil si odváží 
společnost TextilEco a.s. 

Tabulka č.22 Předání odpadu oprávněným osobám 

 
Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady 
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6. Ekonomická analýza odpadového hospodářství obce 

6.1 Náklady – výdaje na odpadové hospodářství 

6.1.1 Výdaje na jednotlivé skupiny odpadů v Kč 

Město eviduje výdaje na odpadové hospodářství v účetnictví a jednotlivé skupiny jsou sledovány 
samostatně. Pro plnění čerpání rozpočtu je to zcela dostačující, a navíc má město podrobný přehled o 
jednotlivých nákladech.  
V následujících tabulkách je hodnocen zejména rok 2021, pouze úvodní tabulky ukazují celkové 
náklady na OH města za roky 2019, 2020 a 2021. 
 

Tabulka č.23 Celkové výdaje města na odpadové hospodářství r. 2019-2021 

sledované hodnoty: r. 2019 r. 2020 r. 2021 
celkové výdaje na OH (Kč): 3 558 284 3 529 158 4 346 322 
procenta k roku 2021 81,9 81,2 100,0 
procenta k roku 2019 100,0 99,2 122,1 

Zdroj: podklad od města Hluk, vlastní výpočet 

Systém nakládání s odpady se z pohledu financí ve městě Hluk za poslední tři roky výrazně nezměnil. 
Výdaje se ale od roku 2019 navýšily – mezi roky 2019/2021 nárůst o 22,1 %.  
 

Tabulka č.24 Výdaje na jednotlivé skupiny odpadů 

druhy odpadů: r. 2019 (Kč) r. 2020 (Kč) r. 2021 (Kč) 
SKO 2 493 476 2 237 496 2 436 758 
SEPARACE 555 033 704 030 700 948 
NO 147 733 186 895 236 527 
Ostatní odpady a náklady na odpady 362 042 400 737 972 089 

Celkové výdaje na OH 3 558 284 3 529 158 4 346 322 
Zdroj: podklad od města Hluk 
 
Výdaje města ve sledovaných letech jsou v uvedené tabulce rozděleny podle jednotlivých skupin a je 
tak patrné, že největší položka je vynakládána na svoz SKO včetně skládkovného, a to 
v celkovém finančním objemu v roce 2021 cca 2 437 tis. Kč. Další významnou položkou je náklad 
na separovaný odpad v celkové výši 701 tis. Kč. Další finanční náklad je za ostatní odpady a 
náklady na odpady – cca 972 tis. Kč. Významný je i výdaj na stavební odpad, který činí v roce 
2021 asi 604 tis. Kč. 
 

V další tabulce jsou výdaje podrobně rozděleny podle jednotlivých druhů odpadů a také podle 
ostatních nákladů na OH. Město vede výdaje velmi pečlivě a je tam možné vyhodnocovat jednotlivé 
položky i v průběhu roku. 
 
Tabulka č.25 Výdaje na jednotlivé druhy odpadů města a ostatní výdaje na OH 

druhy odpadů: r. 2019 (Kč) r. 2020 (Kč) r. 2021 (Kč) 
SKO 2 493 476 2 237 496 2 436 758 
papír 146 630 239 487 171 286 
plast 378 268 431 160 487 114 
sklo 30 135 30 163 36 591 
kov 0 3 220 5 957 
nebezpečný odpad 147 733 186 895 236 527 
objemný odpad 319 244 332 837 359 577 
bioodpad 3 634 6 485 8 808 
stavební odpad 39 164 61 415 603 704 

celkové výdaje na OH 3 558 284 3 529 158 4 346 322 
Zdroj: podklad od města Hluk 
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V následujících tabulkách jsou propočítány meziroční rozdíly ve výdajích města na OH. Nejvíce je 
patrný rozdíl mezi lety 2019 a 2021 u položky „ostatní odpady a náklady na odpady“, a to nárůst 
o 610 tis. Kč. Dále nárůst mezi rokem 2020 a 2021 u SKO o 199 tis. Kč. Pokud porovnáme 
všechny sledované roky, pak je celkový nárůst o 788 tis. Kč. 
 

Tabulka č.26 Výdaje města na skupiny odpadů – rozdíl r. 2021/2019 

druhy odpadů: r. 2019 (Kč)  r. 2021 (Kč)  rozdíl 2021/19 (Kč) 
SKO 2 493 476 2 436 758 -56 718 
SEPARACE 555 033 700 948 145 915 
NO 147 733 236 527 88 794 
Ostatní odpady a náklady na odpady 362 042 972 089 610 047 

Celkové výdaje na OH 3 558 284 4 346 322 788 038 
Zdroj: podklad od města Hluk 
 

Tabulka č.27 Výdaje města na skupiny odpadů – rozdíl r. 2021/2020 

druhy odpadů: r. 2020 (Kč) r. 2021 (Kč) rozdíl 2021/20 (Kč) 
SKO 2 237 496 2 436 758 199 262 
SEPARACE 704 030 700 948 -3 082 
NO 186 895 236 527 49 632 
Ostatní odpady a náklady na odpady 400 737 972 089 571 352 

Celkové výdaje na OH 3 529 158 4 346 322 817 164 
Zdroj: podklad od města Hluk 
 

Tabulka č.28 Výdaje města na skupiny odpadů – rozdíl r. 2020/2019 

druhy odpadů: r. 2019 (Kč) r. 2020 (Kč) rozdíl 2020/19 (Kč) 
SKO 2 493 476 2 237 496 -255 980 
SEPARACE 555 033 704 030 148 997 
NO 147 733 186 895 39 162 
Ostatní odpady a náklady na odpady 362 042 400 737 38 695 

Celkové výdaje na OH 3 558 284 3 529 158 -29 126 
Zdroj: podklad od města Hluk 
 
V další tabulce jsou porovnány výdaje za rok 2021 na jednotlivé skupiny odpadů v procentuálním 
zastoupení k celku. Je zřejmé, že náklady na SKO činí cca 56 % všech nákladů na odpadové 
hospodářství města. Separované odpady činí 16 % ze všech nákladů, ostatní odpady a náklady na NO 
odpady 28 %. 

Tabulka č.29 Výdaje města v roce 2021 na jednotlivé oblasti OH s % zastoupením 

druhy odpadů: r. 2021 (Kč) % 
SKO 2 436 758 56,06 
SEPARACE 700 948 16,13 
NO 236 527 5,44 
Ostatní odpady a náklady na odpady 972 089 22,37 

Celkové výdaje na OH 4 346 322 100,00 
Zdroj: podklad od města Hluk 
 
Tabulka č.30 Výdaje města v roce 2021 na jednotlivé druhy odpadů s % zastoupením 

druhy odpadů: r. 2021 (Kč) % 
SKO 2 436 758 56,06 
papír 171 286 3,94 
plast 487 114 11,21 
sklo 36 591 0,84 
kov 5 957 0,14 
nebezpečný odpad 236 527 5,44 
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druhy odpadů: r. 2021 (Kč) % 
objemný odpad 359 577 8,27 
bioodpad 8 808 0,20 
stavební odpad 603 704 13,89 

celkové výdaje na OH 4 346 322 100,00 
Zdroj: podklad od města Hluk 
 

Z poslední tabulky je patrné, že je výrazný náklad je také na stavební odpady (604 tis. Kč), a to 
ve výši 14 % z celku. 

6.1.2 Průměrné výdaje na jednotlivé skupiny odpadů s přepočtem na 1 obyvatele a na 
1 poplatníka 

Porovnání jednotlivých výdajů přepočtených na občany (poplatníky) města znázorní poměr mezi 
stanovenými poplatky a skutečností.  

Tabulka č.31 Počet poplatníků města Hluk 

rok obyvatelé chataři, volné domy 
všichni poplatníci 
tj. obyv. a chataři 

rok 2019 4372 111 4483 
rok 2020 4338 115 4453 
rok 2021 4249 117 4366 

průměr za r. 2019-21 4320 114 4434 

Zdroj: ČSÚ 

Podle celkových výdajů přepočtených na 1 občana města by měl poplatek činit 995 
Kč/poplatníka/rok, aby kryl veškeré náklady na odpadové hospodářství.  

Město stanovilo pro sledovaný rok 2021 místní poplatek ve výši 550 Kč/poplatníka. V roce 
2022 je poplatek 650 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji v OH města přepočtený na poplatníka je 445 
Kč/poplatníka/rok. 

Tabulka č.32 Výdaje na jednotlivé oblasti OH na 1 obyvatele 

druhy odpadů: r. 2021 (Kč) Kč/obyv./rok 2021 Kč/poplatník/rok 2021 
SKO 2 436 758 573 558 
SEPARACE 700 948 165 161 
NO 236 527 56 54 
Ostatní odpady a náklady na odpady 972 089 229 223 

Celkem 4 346 322 1 023 995 
Zdroj: ČSÚ, podklady města, vlastní výpočet 
 
I tady se ukazuje, že nejvyšší náklad města je na položku SKO, kdy dosahuje částky 558 
Kč/popl./rok, separovaný odpad je 161 Kč/popl./rok. 

6.1.3 Výdaje na 1 t sledovaných skupin odpadů v roce 2021 
 

Tabulka č.33 Roční výdaje a náklady na 1 t u vybraných odpadů v roce 2021 

druhy odpadů: r. 2021 t Kč/t pozn.: 
SKO 2 436 758 922,83 2 641 1. 
SEPARACE 700 948 136,71 5 127 2. 
NO 236 527 24,58 9 622 3. 
Ostatní odpady a náklady na odpady 972 089 684,56 1 420 4. 

Celkové výdaje na OH 4 346 322 1 768,68 2 457 5. 
Zdroj: podklad od města Hluk, vlastní výpočet 

Komentář k poznámkám: 

1. SKO – náklad na 1 t na svoz a odstranění je obvyklý 
2. SEPARACE – náklad na 1 t je mírně vyšší 
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3. NO – náklad na 1 t je obvyklý 
4. Ostatní odpady – náklad na 1 t je obvyklý 
5. Celkové množství odpadů – náklad na 1 t je obvyklý 

 
Tabulka porovnává jednotlivé skupiny odpadů podle nákladů (výdajů) na 1 tunu konkrétního 
odpadu. Podrobně je vyhodnocen jen rok 2021, protože jde o aktuální data.  

Pokud porovnáme náklady podle jednotlivých druhů odpadů, pak je vyšší náklad (mimo NO) na 
separovaný plast ve výši 12 910 Kč/t. Náklady na kov a stavební odpad obsahuji pravděpodobně i 
jiné výdaje a hodnoty jsou zkreslené.  

Tabulka č.34 Roční výdaje a náklady na 1 t u vybraných odpadů v roce 2021 

druhy odpadů: r. 2021 (Kč) t Kč/t 
SKO 2 436 758 922,83 2 641 
papír 171 286 51,97 3 296 
plast 487 114 37,73 12 910 
sklo 36 591 44,86 816 
kov 5 957 1,39 4 289 
oleje a tuky 0 0,45 0 
nápojový karton 0 0,76 0 
nebezpečný odpad 236 527 24,58 9 622 
objemný odpad 359 577 172,78 2 081 
bioodpad 8 808 253,18 35 
stavební odpad 603 704 15,05 40 113 
ostatní odpady 0 243,11 0 

celkové výdaje na OH 4 346 322 1 768,68 2 457 
Zdroj: podklad od města Hluk, vlastní výpočet 

6.2 Příjmy odpadového hospodářství 

Město hospodaří s rozpočtem, který se skládá z jasně daných příjmů a oproti těmto příjmům 
schvaluje výdaje na určité segmenty. Jedna ze zásadních položek je příjem z místních poplatků, ale 
ten není ve městě od roku 2020 stanoven. Výdaje na OH jsou podle informací města nahrazeny vyšší 
daní z nemovitostí, ale tímto srovnáním se studie nezabývá. 

Odpadové hospodářství je dále financováno z odměn EKO-KOM, a. s. Každá obec musí schvalovat také 
čerpání rozpočtu. Rozpočet musí být vždy vyrovnaný, není přípustné, aby byl ztrátový (tedy 
v mínusu). V určitých případech je možné vytvářet přebytky, které se použijí v následujících 
obdobích. Rozpočet města je vždy schvalován zastupitelstvem a na příslušný kalendářní rok. 

6.2.1 Příjmy od poplatníků 
 

Tabulka č.35 Příjmy z místního poplatku 

místní poplatek: r. 2019 (Kč) r. 2020 (Kč) r. 2021 (Kč) průměr za r.2019-21 (Kč) 
občané 2 346 029 2 331 067 2 303 442 2 326 846 
chataři 62 425 62 700 63 433 62 853 
CELKEM POPLATNÍCI: 2 408 454 2 393 767 2 366 875 2 389 699 

Zdroj: podklad od města Hluk 

Příjmy od poplatníků jsou ve sledovaných letech téměř stejné, byla stanovena stejná výše poplatku. 

6.2.2 Příjmy od EKO-KOM, a.s. 
 

Tabulka č.36 Příjmy od EKO-KOM, a.s. – odměna 

odměna: r. 2019 (Kč) r. 2020 (Kč) r. 2021 (Kč) průměr za r.2019-21 (Kč) 
EKO-KOM, a.s. 345 630 359 003 364 624 356 419 

Zdroj: podklad od města Hluk 
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Jeden z podstatných příjmů města je odměna od autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s. 
Výše je přímo úměrná množství sesbíraných tříděných odpadů, které jsou předány k dotřídění a 
následně k recyklaci. S rostoucí produkcí vytříděných odpadů roste i výše odměny. Každá komodita 
má určitou sazbu, která je odvislá od pracnosti s dotříděním a uplatněním jako druhotná surovina. 
V jednotlivých letech je odměna upravována tak, aby kryla případné výkyvy na zpracovatelském 
trhu. Odměna je pouze na separovaný obalový odpad. 

Jednou z povinností města jako původce odpadů je odpady sbírat odděleně, mimo jiné zajišťovat i 
tříděný sběr využitelných složek komunálních odpadů. Vytříděné využitelné složky komunálních 
odpadů obsahují i použité obaly a u většiny komodit obaly převažují (plasty, sklo, nápojové kartony). 
Obec, která provozuje tříděný sběr komunálních odpadů, se může zapojit do systému EKO-KOM, a.s., 
a to na základě Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Na základě této 
smlouvy pak obec získává nárok na odměnu za zajišťování zpětného odběru a následného využití 
odpadů z obalů. Odměna se vypočítává na základě pravidelného čtvrtletního hlášení o množství, 
druzích a způsobech nakládání s využitelnými složkami komunálních odpadů. Výše odměny je závislá 
zejména na množství vytříděných odpadů, její výše roste spolu s účinností systému sběru. Odměna 
pomáhá snižovat náklady spojené s provozem systému sběru využitelných složek komunálních 
odpadů. 

6.2.3 Ostatní příjmy 

Další příjmy jsou za zpětný odběr vyřazených elektrozařízení. Město Hluk má uzavřené smlouvy 
s působícími společnostmi (kolektivními systémy). Sběrné místo elektrozařízení je na sběrném místě 
– SD. Dalšími příjmy do rozpočtu jsou peníze z prodeje druhotných surovin (kovy) a příjmy od 
podnikatelů zapojených v obecním systému nakládání s odpady. 

Tabulka č.37 Příjmy ze zpětného odběru elektrozařízení 

odměna: r. 2019 (Kč) r. 2020 (Kč) r. 2021 (Kč) průměr za r.2019-21 (Kč) 
zpětný odběr el. zařízení 35 427 33 050 14 449 27 642 

Zdroj: podklad od města Hluk 
 
Tabulka č.38 Příjmy z prodeje druhotných surovin 

příjem: r. 2019 (Kč) r. 2020 (Kč) r. 2021 (Kč) průměr za r.2019-21 (Kč) 
prodej druhotných surovin 28 156 17 422 87 067 44 215 

Zdroj: podklad od města Hluk 
 
Tabulka č.39 Příjmy od podnikatelů v systému obce 

příjem: r. 2019 (Kč) r. 2020 (Kč) r. 2021 (Kč) průměr za r.2019-21 (Kč) 
podnikatelé v systému obce 32 054 33 728 34 438 33 407 

Zdroj: podklad od města Hluk 

6.2.4 Celkové příjmy 

Celkové příjmy systému odpadového hospodářství ve sledovaných letech téměř stejné. Celkový 
příjem v roce 2021 byl cca 2 867 453 Kč. 

Tabulka č.40 Celkové příjmy systému OH města 

druh přijmu: r. 2019 (Kč) r. 2020 (Kč) r. 2021 (Kč) průměr za r.2019-21 (Kč) 
poplatníci – občan + chatař 2 408 454 2 393 767 2 366 875 2 389 699 
podnikatelé v systému obce 32 054 33 728 34 438 33 407 
od EKO-KOM, a.s. 345 630 359 003 364 624 356 419 
zpětný odběr el. zařízení 35 427 33 050 14 449 27 642 
prodej druhotných surovin 28 156 17 422 87 067 44 215 
CELKEM PŘÍJMY 2 849 721 2 836 970 2 867 453 2 851 381 

Zdroj: podklad od města Hluk 
 
V následující tabulce je ukázán procentuální podíl jednotlivých příjmů v OH za rok 2021. Příjmy od 
poplatníku jsou významné – 82,5 %, od EKO-KOM, a.s. je to 12,7 %. 
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Tabulka č.41 Celkové příjmy systému OH - % vyjádření  

druh přijmu: r. 2021 (Kč) % 
od poplatníků 2 366 875 82,5 
podnikatelé v systému obce 34 438 1,2 
od EKO-KOM, a.s. 364 624 12,7 
prodej druhotných surovin 87 067 3,0 
zpětný odběr el. zařízení 14 449 0,5 
CELKEM PŘÍJMY 2 867 453 100,0 

Zdroj: podklad od města Hluk 
 

Pokud přepočteme příjmy v roce 2021 na účastníky systému, vychází částka 657 Kč/1 poplatníka. 

Tabulka č.42 Celkové příjmy města v Kč s přepočtem na obyvatele a na poplatníka 

druh přijmu: r. 2021 (Kč) obyv./rok 2021 Kč/poplatníci/rok 2021 
od poplatníků 2 366 875 557 542 
podnikatelé v systému obce 34 438 8 8 
od EKO-KOM, a.s. 364 624 86 84 
zpětný odběr el. zařízení 14 449 3 3 
prodej druhotných surovin 87 067 20 20 
CELKEM PŘÍJMY 2 867 453 675 657 

Zdroj: podklad od města Hluk 

6.2.5 Porovnání výdajů a příjmů v odpadovém hospodářství města 

Obce schvalují ve svých rozpočtech také výdaje, jedním z podstatných je výdaj na odpadové 
hospodářství. Pro vyrovnanost rozpočtu a také pro stanovení výše místního poplatku je nutné stále 
tento finanční tok sledovat, vyhodnocovat a případně upravovat. 

Následující tabulka ukazuje rozdíl mezi výdaji a příjmy města na OH. Město výrazně doplácí na 
systém nakládání s odpady ve všech sledovaných letech. Nejvyšší částka je za rok 2021, a to 1 478 
869 Kč, což je o 52 % více (propočteno k příjmům). 

Tabulka č.43 Rozdíl mezi příjmy a výdaji města 

 r. 2019 r. 2020 r. 2021 
CELKEM PŘÍJMY v Kč 2 849 721 2 836 970 2 867 453 
CELKEM VÝDAJE v Kč 3 558 284 3 529 158 4 346 322 
ROZDÍL v Kč -708 563 -692 188 -1 478 869 
ROZDÍL v % 125 124 152 
dotace města do systému v % 25 24 52 

Zdroj: podklad od města Hluk, vlastní výpočet 
 

Tabulka č.44 Rozdíl mezi příjmy a výdaji města s přepočtem na 1 obyvatele 

 r. 2019 r. 2020 r. 2021 
CELKEM PŘÍJMY v Kč 652 654 675 
CELKEM VÝDAJE v Kč 814 814 1 023 
ROZDÍL v Kč -162 -160 -348 

Zdroj: podklad od města Hluk, vlastní výpočet 
 

Tabulka č.45 Rozdíl mezi příjmy a výdaji města s přepočtem na 1 poplatníka 

 r. 2019 r. 2020 r. 2021 
CELKEM PŘÍJMY v Kč 636 637 657 
CELKEM VÝDAJE v Kč 794 793 995 
ROZDÍL v Kč -158 -155 -339 

Zdroj: podklad od města Hluk, vlastní výpočet 
 
Tabulky ukazují rozdíl výdajů a příjmů přepočtený na obyvatele i poplatníka. V roce 2021 město 
dorovnávalo systém OH částkou 339 Kč/poplatníka. Výdaje na odpadové hospodářství města 
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rostou. Systém OH je vcelku stabilní a nedochází v něm k zásadním změnám, a tak nárůst je 
způsoben pouze množstvím odpadů a cenou služeb odpadového hospodářství. 

Vhodné je hledat taková opatření, která přinesou vyrovnanou ekonomickou bilanci. Jednou 
z možností je navýšit místní poplatek (od r. 2022 je zvýšen o 100 Kč/popl., tj. 650 
Kč/poplatník). Vhodné je také zapojit všechny podnikatele, kteří produkují komunální odpady, 
do systému s SKO a také se separovanými odpady. Podstatná je také změna chování obyvatel, je 
nutné je přesvědčit o řádném třídění využitelných odpadů a předcházení vzniku odpadů. Další 
možností je prověření trhu, tedy ověření, zda ceny za sjednané služby v OH jsou v místě a čase 
nejvýhodnější.  
 
 

7. Shrnutí analytické části – hlavní závěry 

7.1 Systém odpadového hospodářství, OZV 

Město má zavedený systém nakládání s odpady podle legislativy a pro občany ho upravuje obecně 
závaznou vyhláškou.  

Místní poplatek za odpady byl dle OZV do r. 2021 ve výši 550 Kč/poplatníka, od r. 2022 je 650 
Kč.  

Město nemá vlastní servisní společnost pro nakládání s odpady a služby v OH si sjednalo 
s oprávněnými společnostmi. Svoz odpadu provádí jedna společnost.  

Město provozuje sběrný dvůr v jednoduchém režimu jako sběrné místo. Toto místo může přijímat 
pouze odpady od vlastních občanů. Sběrné místo je vybaveno pro sběr NO a je místem zpětného 
odběru elektrozařízení. 

Strategický materiál, který by řešil odpadové hospodářství, město nemá. 

Celkové množství odpadů ve sledovaných letech 2019–2021 je 1704-1769 t/rok – mírně stoupá. 
V přepočtu na 1 obyvatele je to cca 416 kg/rok 2021. To je vzhledem k velikosti města průměrné 
množství. 

Interval svozu SKO je 1 x za 2 týdny u rodinných domů a 1 x týdně na sídlišti, což je obvyklý 
interval vývozu. Instalovaná kapacita (počet) nádob je využíván nejen pro zbytkový odpad, ale 
pravděpodobně také pro bioodpady, recyklovatelné a jiné odpady. Evidence vyvážených nádob je 
prováděna – identifikační čárový kód. Nádoby jsou ve vlastnictví občanů. Téměř v celém městě 
jsou využívány klasické popelnice 110 l, 120 l a někde i 240 l, na sídlištích jsou kontejnery o objemu 
1100 l. Počet nádob je asi 1 430 ks. Část podnikatelů je do obecního systému zapojena. Produkce 
SKO obce je vysoká – 993 t/rok 2021, v přepočtu na obyvatele je to 217 kg/ob./rok. 

Objemný odpad je od občanů přebírán na sběrném místě – sběrný dvůr. Množství je 173 t/r. 2021, v 
přepočtu na 1 obyvatele je to 41 kg/ob., tzn., obvyklé množství. Samostatně je sbíráno dřevo a 
nábytek, nábytek v evidenci odpadů není. 

Tříděné odpady (separované) jsou sbírány podle jednotlivých druhů do barevných kontejnerů s 
horním výsypem. Četnost svozu u plastu a papíru je 1 x za 2 týdny, sklo 1 x za 4 týdny. Papír a plast 
se také sbírá od jednotlivých domů v pytlích s identifikačním kódem pro přesnou evidenci 
(svoz od r. 2022 1 x měsíčně).  Množství za rok je podprůměrné. Nápojový karton je sbírán 
společně s plastem. Kov je sbírán do 3 kontejnerů a na SD. Textil je sbírán do 2 kontejnerů a na 
SD. Jedlé oleje a tuky jsou sbírány do 3 ks nádob o objemu 240 l, v r. 2021 bylo 0,45 t.  

Biologicky rozložitelné odpady jsou ve městě sbírány na sběrném místě – SD Hluk a předávány 
sousední kompostárně provozovatele Dolňácko, a.s. Jsou evidovány pod katalogovým číslem 020103 
– odpad rostlinných pletiv. Toto je chybná evidence. Město poskytlo občanům 500 ks domácích 
kompostérů. 

Stavební a demoliční odpady mohou občané odevzdat za poplatek na sběrném místě – SD Hluk. 
Zpoplatnění není legální.  

Pneumatiky město stále vykazuje jako odpad (r. 2021 – 6,38 t). Od roku 2021 byly pneumatiky 
novou legislativou zařazeny podle zákona o výrobcích s ukončenou životností do zpětného odběru. 
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Město má uzavřeny smlouvy s kolektivními systémy pro zpětný odběr výrobků s ukončenou 
životností – elektrozařízení, přenosné baterie a akumulátory a světelná zařízení. V roce 2021 bylo 
odevzdáno 22,5 t. 

Z pohledu ekonomiky systému OH města mají výdaje narůstající tendenci – celkové výdaje stoupají 
– v roce 2021 byly 4,4 mil. Kč, v roce 2019 byly 3,6 mil. Kč, tj nárůst o 0,8 mil. Kč, což je o 22 %. Je 
to způsobeno zvýšeným množstvím odpadů a zejména cenami sjednaných služeb. Město má nejvyšší 
výdaj na SKO, tj. cca 2,4 mil. Kč/r. 2021, na stavební odpady 0,6 mil. Kč a také na plasty 0,5 mil. 
Kč. Výdaj za OH na 1 poplatníka v roce 2021 byl 995 Kč. 

Nejvýznamnější je příjem z místního poplatku – 2,3 mil. Kč. Odměna od EKO-KOM, a.s. byla 0,36 
mil. Kč. Ostatní příjmy v OH pouze 0,2 mil. Kč. Celkový příjem na OH činil 2,9 mil. Kč. 

Rozdíl mezi výdaji a příjmy jsou v roce 2021 cca 1,5 mil. Kč. 

7.2 Jednotlivé složky odpadu – nakládání, množství, náklady 

V následujících odstavcích jsou popsány vybrané druhy odpadů, podstatné skutečnosti ze systému 
OH města a souhrnná data ze studie. 

Směsný komunální odpad (SKO) 
- Občané mají vlastní zejména kovové popelnice o objemu 110 l, plastové 120 l i 240 l (celkem 

1 400 ks), u bytových domů jsou kontejnery o objemu 1100 l. 
- Nádoby jsou opatřeny identifikačním čárovým kódem a je vedena jejich evidence včetně výsypů 

a následně i fakturace. 
- Zapojení podnikatelé mají také čárový kód. 
- Neoznačené nádoby se nevyváží. 
- Svoz SKO probíhá v intervalu 1 x za 2 týdny, na sídlišti 1 x za týden. 
- Svoz SKO realizuje pro město společnost RUMPOLD UHB, s.r.o., SKO je skládkován. 
- Množství SKO je nadprůměrné - 217 kg/obyv./r. 2021 (923 t). 
- Výdaje na SKO byly v roce 2021 cca 1,4 mil. Kč, z celkových nákladů na OH je to 56 %, 1 tuna byla 

za 2 641 Kč, což je cena obvyklá. 
- Výdaj na SKO přepočtený na poplatníka činil 558 Kč/r. 2021. 

 

Objemný odpad 
- Objemný odpad je od občanů přebírán na sběrném místě – SD Hluk. 
- Samostatně je sbíráno i dřevo a nábytek, ale v evidenci odpadů není. 
- Objemný odpad je předáván na skládku odpadů, dřevo je využíváno. 
- Množství je obvyklé – v r. 2021 cca 173 t, tj. 41 kg/obyv./rok. 
- Náklad na 1 t i celkový náklad je obvyklý. 

 

Tříděný odpad (papír, plasty, sklo, kovy, jedlý olej a tuk, textil) 
- Pro sběr papíru jsou využívány kontejnery s horním výsypem v celkovém počtu 18 ks 

rozmístěných ve městě ve sběrných hnízdech. Papír se také sbírá od jednotlivých domů v pytlích 
s identifikačním kódem pro přesnou evidenci (svoz 3 x ročně, od r. 2022 1 x měsíčně). V r. 2021 
bylo sesbíráno pouze 52 t, tj. 12 kg/obyv./rok, tj. podprůměrné množství. 

- Pro sběr plastů jsou využívány kontejnery s horním výsypem v celkovém počtu 19 ks 
rozmístěných ve městě ve sběrných hnízdech. Svoz plastu probíhá 1 x za 2 týdny. Plast se také 
sbírá od jednotlivých domů v pytlích s identifikačním kódem pro přesnou evidenci (svoz od r. 
2022 1 x měsíčně). V r. 2021 bylo sesbíráno 38 t, tj.  pouze 9 kg/obyv./rok, což je nízké množství.  

- Pro sběr skla je využíván sběr do kontejnerů se spodním výsypem v celkovém počtu 10 ks 
rozmístěných ve městě ve sběrných hnízdech. Svoz skla probíhá 1 x za měsíc. V r. 2021 bylo 
sesbíráno 45 t, tj. 11 kg/obyv./rok, což je množství podprůměrné. 

- Nápojový karton je sbírán společně s plastem. V roce 2021 bylo 0,8 t, tj. 0,18 kg/obyv./rok. 
- Kovové obaly jsou sbírány do nádob v počtu 3 ks rozmístěných na 3 sběrných místech a na SD. 

V evidenci je vysoké množství 230 t/r.2021 – jedná se o kov ze staveb, nikoliv obalové kovy. 
- Pro sběr použitého textilu a oděvů jsou 2 ks kontejnerů ve městě, sběr probíhá také na SD. V 

roce 2021 bylo 10 t, tj. 2,4 kg/obyv./rok. 
- Jedlé oleje a tuky jsou sbírány do 3 ks nádob, které jsou rozmístěny ve městě a jsou ve vlastnictví 

svozové společnosti. Produkce tohoto odpadu je 0,5 tun za rok. 
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- Výdaj na tříděný odpad byl za rok 2021 cca 0,7 mil. Kč, tj. 16 % všech výdajů města na OH. 
Přepočteno na poplatníka to činí 161 Kč/rok. Náklad na 1 t plastu je vyšší – 12 910 Kč. 

 

Bioodpad 
- Biologicky rozložitelné odpady jsou ve městě sbírány na sběrném místě – SD Hluk a předávány 

sousední kompostárně provozovatele Dolňácko, a.s. Jsou evidovány pod katalogovým číslem 
020103 – odpad rostlinných pletiv. Toto je chybná evidence – bioodpady od občanů i z produkce 
města musí být evidovány pod katalogovým číslem 200201 – biologicky rozložitelný odpad. 

- Město poskytlo občanům 500 ks domácích kompostérů. 
- Množství bioodpadu je vyšší – 253 t/rok, 60 kg/obyv./rok. 

 

Nebezpečný odpad 
- Produkce nebezpečných odpadů (NO) je ve městě Hluk 23–29 t ročně. Produkci nebezpečných 

odpadů z města značně navyšuje produkce stavebních odpadů s obsahem azbestu. Pokud 
odečteme produkci azbestu, je produkce NO z města cca 9,5 t. 

- Výdaje na NO byly v roce 2021 cca 237 tis. Kč, tj. 54 Kč/na poplatníka/rok. 
 

Stavební odpady  
- Stavební a demoliční odpady mohou občané odevzdat za poplatek na sběrném místě – SD Hluk. 

Zpoplatnění není legální a v evidenci odpadů se tyto odpady nevyskytují. 
- Výdaj v r. 2021 byl vysoký 0,6 mil. Kč, tj. 14 % všech výdajů. 

 

Pneumatiky 
- Pneumatiky město vykazovalo jako odpad, produkce byla v letech 2019 – 2021 cca 6 tun ročně. 

Od roku 2021 byly pneumatiky novou legislativou zařazeny podle zákona o výrobcích s 
ukončenou životností do zpětného odběru. 

 

Zpětný odběr elektrozařízení 
- Město má uzavřeny smlouvy s kolektivními systémy pro zpětný odběr výrobků s ukončenou 

životností – elektrozařízení, světelné zdroje, baterie. Ročně vnikne městu cca 23–25 tun 
elektrozařízení ve zpětném oděru. 

7.3 Porovnání množství vybraných odpadů města s podobnými obcemi v ČR a s 
průměrem ve Zlínském kraji, potenciál využitelných odpadů v SKO 

7.3.1 Porovnání výtěžnosti vybraných odpadů podle EKO-KOM, a.s. 

Následující tabulka prezentuje množství vybraných odpadů města Hluk v roce 2021 a porovnává 
hodnoty s obcemi a městy ČR o srovnatelné velikosti 2001–5000 obyvatel a s průměrem všech měst 
a obcí Zlínského kraje. Data vychází z informací, které dostává EKO-KOM, a.s. od zapojených obcí. 

Tabulka č.46 Porovnání výtěžnosti u vybraných odpadů města Hluk v r. 2021 

Množství 
Město Hluk                         

r. 2021 

Města o 2001-
5000 obyvatelích 

r. 2021 

Průměr obcí a 
měst ve Zlín. kraji 

r. 2021 

Parametr Výtěžnost Výtěžnost Výtěžnost 

Měrná jednotka kg/obč./rok kg/obč./rok kg/obč./rok 
PAPÍR 12 22 22 
PLAST 9 19 16 
SKLO 11 16 14 
KOV 0 17 28 
Tříděný sběr celkem 32 74 80 
SKO 217 196 175 
Bioodpad 60 62 59 
Objemný odpad 41 47 51 
Nebezpečný odpad 25 2 2 

Celkem 374 381 367 
Zdroj: databáze EKO-KOM, a.s. 
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Pro přehlednost jsou hodnoty dosahované v Hluku barevně označeny, zeleně obvyklé hodnoty a 
červeně negativní. Porovnání s obcemi o velikosti 2001-5000 obyvatel je následující: 

Papír – výtěžnost na obyvatele je velmi nízká – 55 % v porovnáním s podobnými obcemi 
Plast – výtěžnost na obyvatele je velmi nízká – 47 % v porovnáním s podobnými obcemi  
Sklo – výtěžnost na obyvatele je velmi nízká – o 69 % v porovnáním s podobnými obcemi 
Kov – komunálního kovu je malé množství, velké množství je kovu ze staveb 
Tříděné odpady celkem – výtěžnost na obyvatele je nízká – 43 % v porovnání s podobnými 
obcemi 
SKO – výtěžnost na obyvatele je vyšší 
Bioodpad – výtěžnost na obyvatele je průměrná  
Objemný odpad – výtěžnost na obyvatele je průměrná 
Nebezpečný odpad – výtěžnost na obyvatele je vysoká 

7.3.2 Potenciální podíl využitelných odpadů v SKO 

Potenciální podíl využitelných odpadů v SKO je odhadován podle skutečných rozborů, které se 
provádí v mnoha obcích i městech ČR. Uvedená data vychází z fyzických analýz, které provádí 
společnost EKO-KOM, a.s. a do této studie byla použita data z obcí, tedy venkovská zástavba. Jde o 
reálné hodnoty, podle kterých se dá předpokládat složení SKO v Hluku. 
 

Tabulka č.47 Potenciální podíl využitelných odpadů v SKO v r. 2020 – obecná data 

látková (pod-)skupina ar. průměr [% hm.] medián [% hm.] sm.odch. [% hm.]
Papír/lepenka 5,8 5,9 3,0
Plasty 8,5 8,2 3,0
Sklo 3,4 2,9 2,0
Kovy 2,6 2,5 0,9
Nápojové kartony 0,7 0,7 0,4
Bioodpad 23,8 21,4 9,0
Textil 2,3 1,8 3,0
Minerální odpad 2,1 1,6 2,0
Nebezpečný odpad 0,5 0,3 0,6
Elektroodpad 0,7 0,5 0,9
Spalitelný odpad 25,0 24,2 7,7
Frakce < 40 mm 24,5 23,6 11,5
CELKEM 100,0 100,0 0,0

% hm.

 
Zdroj: databáze EKO-KOM, a.s. 
 

Graf č.9 Potenciální podíl využitelných odpadů v SKO v r. 2020 – obecná data 

 
Zdroj: databáze EKO-KOM, a.s. 
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V následující tabulce je propočítáno potenciální množství využitelných odpadů v Hluku, které jsou 
obsaženy v SKO. Data od společnosti EKO-KOM jsou sice za rok 2020, ale lze předpokládat, že 
hodnoty budou obdobné i v roce 2021. V poznámkách pod tabulkou jsou vysvětleny jednotlivé 
hodnoty. 

Tabulka č.48   Potenciální podíl využitelných odpadů v SKO – účinnost třídění jednotlivých složek 
z SKO v roce 2021 

druhy odpadů: 
skutečnost 

účinnost separ. z 
SKO 

potenciál 
skutečnost + 

potenciál pozn.: 
t/r. 2021 % t/r. 2021 t/r. 2021 

tříděný papír 52,0 48,8 54,4 106,4 1. 
tříděný plast 37,7 33,2 76,0 113,8 2. 
tříděné sklo 44,9 62,8 26,6 71,4 3. 
tříděný kov 1,4 5,7 23,1 24,5 4. 
textil, oděvy 10,1 38,1 16,3 26,4 5. 

bioodpady 253,2 56,2 197,1 450,3 6. 

nebezpečné odpady 24,6 90,0 2,7 27,3 7. 

zpětný odběr elektro 22,5 83,1 4,6 27,0 8. 
CELKEM 446,2 52,7 400,9 847,1 9. 

Zdroj: veřejná databáze rozborů odpadů, vlastní výpočet. 
 

Popis jednotlivých sloupců: 

skutečnost – množství uvedených vytříděných odpadů v roce 2021. Celkem – 446,2 t 
účinnost separace z SKO – současná účinnost v % třídění uvedených odpadů – celkem 52,7 % 
potenciál – množství odpadů, které bylo možné samostatně vytřídit z celkového množství SKO v r. 
2021 (922,8 t SKO), a to je 400,9 t 
skutečnost + potenciál – množství tun uvedených odpadů v roce 2021 + množství odpadů, které je 
možné ještě samostatně vytřídit z SKO, tj. celkem 847,1 t 

 

Komentář k poznámkám: 

1. tříděného papíru je nízké množství, SKO obsahuje cca 54 t/rok, které je možné vytřídit, 
účinnost separace je pouze 48,8 %  

2. tříděného plastu je velmi nízké množství, SKO ještě obsahuje cca 76 t/rok, které je možné 
vytřídit, účinnost separace je pouze 33,2 %  

3. tříděného skla je nízké množství, SKO ještě obsahuje cca 27 t/rok, které je možné 
vytřídit, účinnost separace je 62,8 %  

4. tříděného kovu je velké množství, v evidenci je ale vykazován jako stavební kov, ve 
skutečnosti počítáme pouze s kovem komunálním, SKO obsahuje cca 23 t/rok, které je 
možné vytřídit, účinnost separace je 5,7 % 

5. tříděného textilu je menší množství, SKO obsahuje cca 16 t/rok, které je možné vytřídit, 
účinnost separace je 38,1 % 

6. bioodpadu je vyšší množství, využívají se také kompostéry, SKO obsahuje cca 197 t/rok, 
které je možné vytřídit, účinnost separace 56,2 %  

7. nebezpečného odpadu je vyšší množství (azbest), SKO obsahuje ještě cca 2,7 t/rok, které 
je možné vytřídit, účinnost separace je 90 % 

8. zpětný odběr elektro – vyšší množství, SKO obsahuje ještě cca 4,6 t/rok, které je možné 
vytřídit, účinnost 83,1 % 

9. celkové množství vytříděných odpadů je na nízké úrovni, SKO ještě obsahuje cca 400 
t/rok, které je možné vytřídit, celková účinnost separace je 52,7 %  = SKO obsahuje velké 
množství odpadů, které je možné ještě vytřídit 
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7.4 Hlavní ekonomické závěry 

Z pohledu ekonomiky systému OH – celkové výdaje města Hluk stoupají – v roce 2021 byly 4,4 mil. 
Kč, v roce 2019 byly 3,6 mil. Kč, tj nárůst o 0,8 mil. Kč, což je o 22 %, je to způsobeno především 
rostoucími náklady a množstvím odpadů. 

Nejvyšší výdaj je na SKO – 2,4 mil. Kč/r. 2021, na stavební odpady 0,6 mil. Kč a také na plasty 
0,5 mil. Kč. Výdaj za OH na 1 poplatníka v roce byl 995 Kč. 

V případě, že město nebude realizovat opatření ke snížení množství netříděných odpadů bude 
v následujících letech docházet k nárůstu nákladů. 

Nakládání s tříděnými odpady se upravilo až v r. 2022, ve sledovaných letech 2019 - 2021 byla 
výtěžnost nízká. 

Místní poplatek byl 550 Kč, od r. 2021 je 650 Kč/poplatníka. 

Nejvýznamnější je příjem z místního poplatku – 2,3 mil. Kč. Odměna od EKO-KOM, a.s. byla 0,36 mil. 
Kč. Ostatní příjmy v OH pouze 0,2 mil. Kč. Celkový příjem na OH činil 2,9 mil. Kč. 

Rozdíl mezi výdaji a příjmy jsou v roce 2021 cca 1,5 mil. Kč.  

7.5 Informování a vzdělávání veřejnosti 

Informování veřejnosti o povinnostech a změnách v odpadovém hospodářství města probíhá 
prostřednictvím webových stránek města, hlášení rozhlasu a prostřednictvím vydané OZV o systému 
OH města. Dále město vydává čtvrtletně Hlucké noviny v nákladu 700 ks, cena novin je 20 Kč. 

Doporučuje se směrem k občanům realizovat obsáhlou kampaň, která by informovala občany i 
majitele rekreačních objektů o způsobu nakládání s odpady, o omezování množství zbytkového 
směsného komunálního odpadu, o nutnosti třídění využitelných složek včetně samostatného třídění 
biologické složky, které jsou v komunálních odpadech. Kampaň by měla být zaměřena také na 
předcházení vzniku odpadů. Cílem je snížení množství odpadů, a to zejména směsného komunálního. 
Také je potřeba přesně specifikovat povinnosti zejména drobných podnikatelů, aby systém města 
nebyl zneužívám a také aby byl vznikající náklady městu uhrazeny. 

 

8. Východiska pro návrhovou část 

8.1 Právní úprava hospodaření s odpady v obcích 

Oblast nakládání s odpady legislativně určuje od 1.1.2021 nový zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech. 
Tento zákon nahrazuje zákon č. 185/2001 Sb. a zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a 
upravuje: 

a) pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany 
životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje a při omezování 
nepříznivých dopadů využívání přírodních zdrojů a zlepšování účinnosti tohoto využívání, 

b) práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství, 

c) působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství. 

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. 
Základní povinností každého původce odpadů je předcházet vzniku odpadů, dále vzniklé odpady 
zařazovat podle katalogu odpadů, vzniklé odpady předávat pouze osobě oprávněné podle zákona o 
odpadech, odpady shromažďovat odděleně, vést evidenci odpadů a platit poplatky stanovené 
zákonem za ukládání odpadů na skládkách. 

U odpadů produkovaných občany přebírá veškeré povinnosti obec, a to od okamžiku, kdy 
nepodnikající fyzická osoba odpad odloží na místě obcí k tomu určeném. Obec se současně stává 
vlastníkem tohoto odpadu. Obec se v této oblasti řídí vydanou obecně závaznou vyhláškou (OZV), 
která určuje systém nakládání s odpady. 

Obec je podle zákona o odpadech povinna zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního 
odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami na jejím katastrálním území. Obec je 
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povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně 
nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů, biologicky rozložitelných odpadů rostlinného 
původu a jedlých olejů a tuků, a od 1.1.2025 také pro sběr textilu. 

Původci, kteří produkují odpad podobný komunálnímu odpadu, mohou na základě smlouvy s obcí 
využít systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů zavedeného obcí. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za 
tuto službu. 

Fyzické osoby a původci odpadů zapojení do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů zavedeného obcí jsou povinni v souladu s obecně 
závaznou vyhláškou obce komunální odpad a odpad podobný komunálnímu odpadu třídit a odkládat 
odděleně na místa k tomu obcí určená, pokud s odpadem nenakládají nebo se jej nezbavují jiným 
způsobem stanoveným zákonem o odpadech. 

Podrobně o novém zákonu o odpadech a ustanoveních týkajících se obcí je rozepsáno v kapitole č. 8.3 
této studie. 

8.2 Platné legislativní předpisy v odpadovém hospodářství 

8.2.1 Základní legislativa EU 

V rámci Evropské unie platí následující právní předpis: Směrnice 2008/98/ES o odpadech, 
pozměňující směrnice 2018/851. 
 
Směrnice 2008/98/ES 

 Tato směrnice zavádí hierarchii způsobů nakládání s odpady: 
- předcházení vzniku, 
- opětovné použití, 
- recyklace, 
- využití pro jiné účely, například energetické, a 
- odstranění. 

 Směrnice potvrzuje „zásadu znečišťovatel platí“, podle níž musí náklady spojené s 
nakládáním s odpady uhradit prvotní původce odpadu. 

 Zavádí pojem „rozšířená odpovědnost výrobce“. 
 Rozlišuje mezi odpadem a vedlejšími produkty 
 Nakládání s odpady musí probíhat bez jakéhokoli ohrožení vody, ovzduší, půdy nebo 

živočichů a bez obtěžování hlukem nebo zápachem a bez nepříznivého vlivu na krajinu nebo 
místa zvláštního zájmu. 

 Výrobci nebo držitelé odpadu musí s odpadem nakládat sami nebo prostřednictvím úředně 
schváleného provozovatele. Oba musí mít povolení a jsou pravidelně kontrolováni. 

 Příslušné vnitrostátní orgány musí vytvořit plány pro nakládání s odpady a programy pro – 
předcházení vzniku odpadů. 

 Na nebezpečný odpad, odpadní oleje a biologický odpad platí zvláštní podmínky. 
 Směrnice zavádí cíle využití a recyklace, které mají být splněny do roku 2020 v souvislosti 

s odpadem z domácností (50 %) a stavebním a demoličním odpadem (70 %). 
 
Pozměňující směrnice (EU) 2018/851 

 Jako součást balíčku opatření o oběhovém hospodářství pozměňuje směrnice (EU) 2018/851 
směrnici 2008/98/ES. 

 Stanovuje minimální provozní požadavky na systémy rozšířené odpovědnosti výrobce. 
Mohou také zahrnovat organizační odpovědnost a odpovědnost přispívat k předcházení 
vzniku odpadů a k opětovné použitelnosti a recyklaci výrobků. 

 Posiluje pravidla o předcházení vzniku odpadů. Ve věci vzniku odpadů musí země EU 
přijmout opatření za účelem: 

- podpory modelů trvale udržitelné výroby a spotřeby, 
- podpory takových návrhů, výroby a používání výrobků, které účinně využívají zdroje, 

jsou trvanlivé, opravitelné, opětovně použitelné a modernizovatelné, 
- zaměření se na výrobky obsahující kritické suroviny, aby se předcházelo tomu, že se 

tyto materiály stanou odpadem, 
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- vybízení k tomu, aby byly dostupné náhradní díly, návody k použití, technické 
informace nebo další nástroje umožňující opravu a opětovné použití výrobků, aniž by 
byla ohrožena jejich kvalita a bezpečnost, 

- snižování vzniku potravinového odpadu, což pomůže k plnění cíle udržitelného 
rozvoje OSN snížit celosvětový potravinový odpad na obyvatele na úrovni 
maloobchodu a spotřebitelů a snížit plýtvání potravinami ve výrobních a 
dodavatelských řetězcích do roku 2030 o 50 %, 

- podpoření snižování obsahu nebezpečných látek v materiálech a výrobcích, 
- zastavení znečištění moří odpadky. 

 Také stanovuje nové cíle recyklace komunálního odpadu do roku 2025, kdy bude muset být 
recyklováno nejméně 55 % hmotnosti komunálního odpadu. Tento cíl se do roku 2030 zvýší 
na 60 % a do roku 2035 na 65 %, 

 Země EU musí: 
- zřídit do 1. ledna 2025 oddělený sběr textilního a nebezpečného odpadu, 
- zajistit, aby do 31. prosince 2023 byl prováděn tříděný sběr biologického odpadu a 

tento odpad byl recyklován (například kompostován). 
 Směrnice také upozorňuje na příklady pobídek k uplatňování hierarchie způsobů nakládání s 

odpady, například poplatky za ukládání na skládkách a spalování a režimy plateb podle 
množství odpadu. 

8.2.2 Základní legislativa ČR 

V současné době je problematika odpadového hospodářství ČR řízena těmito předpisy: 
Zákony:  

541/2020 Sb., o odpadech 
542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností 
477/2001 Sb., o obalech 

 
Vyhlášky:  

8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) 
273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
345/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností 
16/2022 Sb. o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností 

 
Nařízení vlády:  

352/2014 Sb. o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024. 

8.3 Nový zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech 

1. ledna 2021 nabyl účinnosti nový zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, který do české národní 
legislativy zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje napřímo použitelné 
předpisy Evropské unie a upravuje pravidla pro předcházení vzniku odpadu a pro nakládání s ním, 
práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a působnost orgánů veřejné správy v 
odpadovém hospodářství. 

Odpadové hospodářství je založeno na hierarchii odpadového hospodářství, podle níž je prioritou 
předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho 
příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné 
ani to, jeho odstranění.  

Cíle odpadového hospodářství ČR uvedené v novém zákoně o odpadech: 

1. Zvýšit do roku 2025 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních 
odpadů nejméně na 55 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na 
území České republiky.  

2. Zvýšit do roku 2030 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních 
odpadů nejméně na 60 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na 
území České republiky.  
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3. Zvýšit do roku 2035 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních 
odpadů nejméně na 65 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na 
území České republiky.  

4. Odstraňovat uložením na skládku v roce 2035 a v letech následujících nejvýše 10 % z celkové 
hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.  

5. Energeticky využívat v roce 2035 a v letech následujících nejvýše 25 % z celkové hmotnosti 
komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky; toto množství může být 
navýšeno o rozdíl mezi množstvím komunálních odpadů, které mohly být uloženy na skládku 
podle bodu 4, a skutečným množstvím komunálních odpadů uložených na skládku. 

Přechodná ustanovení v novém zákoně o odpadech: 

Komunální odpady obce jsou do r. 2029 v určeném množství skládkovány za sníženou sazbu 
skládkovacího poplatku 500 Kč/t – viz. podrobnosti dále v textu. 

Vybraná ustanovení v novém zákoně o odpadech, která se týkají obcí: 

Obec je původce odpadu od okamžiku, kdy občan odloží odpad na určené místo obcí. 

Obec: 
- je povinna přebrat veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti občanů, 
- je povinna určit místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu, min. nebezpečného 

odpadu, papíru, plastu, skla, kovu, bioodpadu a jedlých olejů a tuků, 
- je povinna zajistit, aby vytříděných složek odpadu bylo v r. 2025 … 60 %, v r. 2030 … 65 %, v 

r. 2035 … 70 % z celkové produkce komunálního odpadu obce, 
- je povinna nastavit obecní systém odpadového hospodářství – může vydat OZV, 
- může určit nakládání se stavebními odpady, movitými věcmi – neodpady (např. využitelný 

nábytek atd.), výrobky s ukončenou životností, rostlinnými zbytky z údržby zeleně, zahrad 
(komunitní kompostování), pokud je vydána OZV o systému OH, 

- může přebírat komunální odpad od podnikatelů, kteří se na základě písemné smlouvy zapojí 
do systému OH obce, 

- může stanovit v OZV povinnost zajistit si pro soustřeďování odpadu sběrné nádoby na 
směsný komunální odpad a pravidla pro jeho soustřeďování: 

 stanovit povinnost zajistit si pro soustřeďování odpadu sběrné nádoby stanoveného 
typu o dostatečném objemu, 

 stanovit fyzickým osobám povinnost plnit sběrné nádoby tak, aby je bylo možno 
uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával, 

 stanovit zákaz odkládat do sběrných nádob jiné složky komunálních odpadů, než pro 
které jsou jednotlivé nádoby určeny, 

 stanovit zákaz v nádobách shromážděné komunální odpady udupávat či zhutňovat, 
 uložit povinnost přistavit sběrné nádoby na směsný komunální odpad v určené dny a 

doby na určená místa, 
- je povinna informovat veřejnost 1x ročně o systému a výsledcích OH obce, včetně nákladů na 

zajištění OH obce. 
 

Evidence a ohlašování odpadů: 
- Původce odpadu (obec, provozovatel zařízení a obchodník s odpady) je povinen vést 

průběžnou evidenci odpadu. 
- Eviduje se – druh, kategorie, množství, způsob nakládání, původce, zařízení, kam byl odpad 

předán. 
- Hlášení o odpadech podává ten, kdo měl produkci víc než 0,6 t nebezpečného odpadu nebo 

100 t ostatního odpadu za rok, a provozovatel zařízení pro nakládání s odpady – hlášení se 
musí podat nejpozději do 28.2. následujícího roku. 

- Nově Hlášení o obecním systému: 
Původce odpadu, který vyprodukoval nebo nakládal v uplynulém kalendářním roce s více než 
600 kg nebezpečných odpadů, s více než 100 tunami ostatních odpadů, je povinen zaslat do 
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28. února následujícího roku hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý 
kalendářní rok. Forma hlášení je uvedena ve vyhlášce č. 273/2021 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady a obsahuje 14 tabulek, které musí obec vyplňovat. 

 
Vybrané povinnosti původce odpadu – podnikatel: 

- zatřídit odpady podle druhu a kategorie, 
- prokázat kontrole, kam vlastní odpad dal (v odpovídajícím množství), 
- u komunálního odpadu a stavebního i demoličního odpadu musí mít písemnou smlouvu 

s osobou oprávněnou k jejich převzetí podle zákona o odpadech. 

 
Provozovatel zařízení pro nakládání s odpady – pokud přebírá komunální odpad od občanů, 
musí do 15.1. následujícího roku oznámit příslušné obci, ve které občan bydlí, druh a množství 
převzatých odpadů. 
 

Školní sběr 

Škola může přebírat papír, plast a kov z domácností a je vlastníkem zde odloženého odpadu. 
Původcem odpadu ze školního sběru je však obec – škola má povinnost do 15.1. následujícího roku 
předat obci údaje o sběru za předchozí rok – hmotnost, druh a zařízení, kam odpad předala. 
 
Působnost obecních úřadů v odpadovém hospodářství 

Obec: 
- kontroluje, zda občané obce nakládají s odpady pouze v souladu se zákonem o odpadech, 
- kontroluje, zda podnikatelé, kteří využívají obecní systém nakládání s odpady, mají 

smlouvu s obcí, 
- kontroluje, zda podnikatelé nezapojení v systému odpadového hospodářství obce mají 

zajištěno využití či odstranění odpadů v souladu se zákonem, 
- projednává přestupky. 

 
Přestupky obce 

Obec se dopustí přestupku tím, že 
- nepřebere od obyvatel komunální odpad, 
- neurčí místa pro oddělené soustřeďování komunálních odpadů, 
- nezajistí splnění stanoveného podílu odděleně soustřeďované recyklovatelné složky z 

celkového množství komunálních odpadů, 
- nesplní některou z informačních povinností, 
- nezašle ve stanovené lhůtě a ve stanoveném rozsahu hlášení o obecním systému 

odpadového hospodářství. 

Za přestupek lze obci uložit pokutu do 
- 100 000 Kč (nesplní některou z informačních povinností) 
- 200 000 Kč (nezajistí splnění podílu recyklovatelné složky z celkového množství 

komunálního odpadu, nezašle ve stanovené lhůtě a ve stanoveném rozsahu hlášení o 
obecním systému), 

- 10 000 000 Kč (nepřebere od obyvatel komunální odpad, neurčí místa pro oddělené 
soustřeďování komunálních odpadů). 

 
Zákaz ukládání využitelných odpadů na skládku od roku 2030 

Provozovatel skládky nesmí od 1. ledna 2030 na skládku ukládat využitelné odpady, tj. odpady: 

a) jejichž výhřevnost v sušině je vyšší než 6,5 MJ/kg,  
b) které překračují limitní hodnotu parametru biologické stability AT4 stanovenou zákonem: 

spotřeba kyslíku po 4 dnech - AT4 < 10 mg O2/g sušiny, nebo  
c) které je za stávajícího stavu vědeckého a technického pokroku možné účelně recyklovat.  
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Provozovatel skládky je povinen ověřovat splnění podmínek výhřevnosti a biologické stability u 
přebíraného odpadu. Mezi tyto odpady se počítá také směsný komunální odpad (SKO), který vždy 
přesahuje uvedený limit výhřevnosti. 

Sazba poplatku za ukládání odpadu – příloha č. 9 k zákonu o odpadech 

 
Sleva za ukládání odpadu na skládku 
Nový zákon o odpadech zásadně změnil poplatky za ukládání odpadů na skládkách. Obec bude platit 
do určitého množství (v r. 2022 – 190 kg/obč./rok, ..... a v r. 2029 – 120 kg/obč./rok) odpadů 
uložených v kalendářním roce na skládku 500 Kč/t podle starého zákona o odpadech. Po překročení 
tohoto množství bude hradit poplatek ve výši 900 Kč/t (r. 2022) ... a v r. 2029 – 1 850 Kč/t. Poplatky 
budou z menší části příjmem obce, na jejímž území se skládka nachází, a z větší části SFŽP (Státní 
fond životního prostředí). Tímto opatřením se zavedlo dlouho avizované znevýhodňování 
skládkování před jinými způsoby nakládání s odpadem. Dále se změnila výše poplatku na povinnou 
rekultivační rezervu ze 100 kč na 145 kč/t, zvýšení je tedy o 45 Kč/t.  

Znění § 157 zákona o odpadech: 

(1) V poplatkovém období do roku 2029 se komunální odpad s výjimkou nebezpečných odpadů, 
jehož původcem je obec, zahrne namísto dílčího základu poplatku za ukládání využitelných odpadů 
do dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu, pokud celková hmotnost takového 
odpadu uloženého na libovolnou skládku od prvního dne kalendářního roku, ve kterém nastane toto 
poplatkové období, ve vztahu ke kterému uplatní obec nárok podle odstavce 2, nepřesáhne množství 
vypočtené podle přílohy č. 12 k tomuto zákonu. Pokud se v poplatkovém období toto množství 
přesáhne, zahrne se do dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu pouze část odpadu 
do jeho dosažení. 

(2) Plátce poplatku zahrne odpad do dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu 
pouze tehdy, pokud u něj obec uplatní nárok na toto zahrnutí a současně mu sdělí rozhodné údaje, ze 
kterých vyplývá, zda jí na toto zahrnutí vznikl nárok. Plátce poplatku vede evidenci o uplatněných 
nárocích na zahrnutí odpadu do dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu, ve které 
současně uchovává tyto sdělené údaje. 

(3) Dílčí základ poplatku za ukládání komunálního odpadu je dílčím základem poplatku za ukládání 
odpadů na skládku. 

(4) Sazba poplatku za ukládání odpadů na skládku pro dílčí základ poplatku za ukládání 
komunálního odpadu činí 500 Kč za tunu. 

(5) Pro dílčí poplatek za ukládání komunálního odpadu se použijí obdobně ustanovení o 
rozpočtovém určení dílčího poplatku za ukládání zbytkového odpadu. 

Příloha č. 12 k zákonu o odpadech zní: 
Celkové množství odpadů, na které se vztahuje v kalendářním roce výjimka pro zařazení do dílčího 
základu poplatku, se vypočte jako násobek počtu obyvatel obce uvedeného v bilanci obyvatel České 
republiky zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu kalendářního roku bezprostředně 
předcházejícího poplatkovému období a množství odpadů na jednoho obyvatele uvedeného v 
následující tabulce pro kalendářní rok, ve kterém nastane poplatkové období. 
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Příloha č. 12 k zákonu – měrná produkce pro uplatnění slevy za skládkování 

Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Množství odpadu 

tun 
na 1 obyvatele 

0,2 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 

Nakládání s nezákonně soustředěným odpadem: 

Pokud se vlastník pozemku dozví o odpadu na svém pozemku, je to povinen oznámit ORP (obci 
s rozšířenou působností). ORP se pokusí zjistit vlastníka odpadu a pokud jej nezjistí, pak nařídí 
vlastníkovi pozemku odklizení odpadu do 30 dní. Pokud vlastník nezajistí odklizení, může pak ORP 
uložit vlastníkovi, aby místo alespoň zabezpečil nebo ORP zabezpečí odpad tak, aby dál neohrožoval 
životní prostředí, příp. ORP odpad odklidí. Toto polovičaté řešení vzniklo údajně na základě dlouhé 
diskuse a podnětů poslanců jako kompromis.  
 
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství 

Tento poplatek je z hlediska základních konstrukčních prvků obdobný dosavadnímu místnímu 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, s drobnými modifikacemi (zejména pokud jde o okruh poplatníků z titulu 
vlastnictví nemovité věci a sazbu poplatku). 

Poplatkovým obdobím je kalendářní rok, obec by měla zavést poplatek s účinností od 1.1. na celý rok, 
aniž by jeho výši v roce měnila, danou změnu výši poplatku upravuje zákon. 

Sazba poplatku činí nejvýše 1200 Kč/poplatník/rok, obec stanoví dle svého uvážení, nemusí v OZV 
zdůvodňovat výši poplatku. Osvobození od poplatku jsou uvedena v § 10 g zákona, v OZV může obec 
upravit i další dle svého uvážení. Obec může stanovit úlevy v procentech nebo pevnou částkou, která 
musí být vždy stejná pro všechny poplatníky. 

Poplatníkem je: 

- fyzická osoba přihlášená v obci nebo 
- vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve 

které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. 

 
Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (jen SKO) 

Spolu s místním poplatkem za obecní systém odpadového hospodářství – patří mezi místní poplatky 
za komunální odpad, které s účinností od 1. ledna 2021 nahradily dosavadní zákonné formy 
zpoplatnění nakládání s komunálním odpadem. Tento poplatek zohledňuje skutečné množství 
odloženého odpadu, přičemž jeho základem může být – vedle objemu reálně odloženého odpadu 
nebo kapacity nádob na odpad – i hmotnost reálně odloženého odpadu. 

Základem dílčího poplatku je: 

- Hmotnost nebo objem odloženého odpadu z nemovité věci za kalendářní měsíc v 
kilogramech anebo litrech na poplatníka. 

- Kapacita soustřeďovacích prostředků za kalendářní měsíc pro nemovitou věc na poplatníka 
v litrech. 

Tyto základy nelze kombinovat, obec zvolí pouze jeden ze základů, během roku toto nelze měnit. 

Poplatníkem je: 

- fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, 
- vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba. 

Plátcem je: 

- společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, 
- vlastník nemovité věci v ostatních případech. 

Obec může stanovit minimální základ pro objem a kapacitu soustřeďovacích prostředků na SKO, 
nejvíce 60 l/poplatník/měsíc, pro hmotnost nejvíce 10 kg/poplatník/měsíc. 
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Sazba poplatku – za objem nejvíce 1 Kč/l, za hmotnost nejvíce 6 Kč/kg, výši si obec může stanovit dle 
svého uvážení, nemusí zdůvodňovat. 

Za hmotnost a objem obec vyměří po uplynulém roce (nebo čtvrtletí, měsíce) poplatek platebním 
výměrem nebo hromadným předpisem poplatníků – odlišná právní úprava, v případě tohoto základu 
nedisponuje těmito údaji poplatník ani plátce, ale pouze obec, splatnost je v řešení Ministerstva 
vnitra s Ministerstvem financí. 

Za kapacitu soustřeďovacích prostředků obec stanoví úhradu poplatku obdobně jako za obecní 
systém. 

8.4 Nová prováděcí vyhláška č. 273/2021 Sb. k zákonu o odpadech 

Vybraná ustanovení, která se váží k činnosti obce jako původce odpadu. 

Objemný odpad: nově stanovena povinnost dotřiďovat objemný odpad před uložením na skládku. 

Před uložením odpadů na skládku musí být zvolen takový způsob úpravy, případně kombinace 
způsobů úpravy, který zajistí nejnižší možný dopad uložených odpadů na životní prostředí a lidské 
zdraví. Za účelem splnění tohoto požadavku musí být úprava odpadů v souladu s nejlepšími 
dostupnými technikami. 

V případě odpadů katalogových čísel 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03 se za úpravu odpadů před jejich 
uložením na skládku považuje případ, kdy původce odpadu zajistil při jejich soustřeďování vytřídění 
všech ostatních složek komunálních odpadů, které produkuje. Pokud je původcem těchto odpadů 
obec, považuje se požadavek za splněný, pokud obec zajišťuje místa pro oddělené soustřeďování 
v souladu s požadavky této vyhlášky.  V případě odpadu katalogového čísla 20 03 07 – objemný 
odpad se za úpravu odpadu před uložením na skládku považuje případ, kdy původce odpadu zajistil 
při jeho soustřeďování vytřídění alespoň kovů, plastů a dřeva velkých rozměrů. 

8.5 Východiska pro návrhovou část vyplývající z analytické části studie 

Z analytické části této studie vyplynuly tyto zásadní body k řešení odpadového hospodářství 
ve městě Hluk: 

- Produkce SKO je vyšší – 217 kg/obyv./r. 2021 (923 t). 

- Nádoby na SKO jsou opatřeny identifikačním čárovým kódem a je vedena jejich 
evidence včetně výsypů a následně i fakturace. 

- Četnost svozu SKO je 1 x za 2 týdny. 

- Množství tříděných odpadů je nízké – plast, papír, sklo.  

- Papír a plast se také sbírá od jednotlivých domů v pytlích s identifikačním kódem pro 
přesnou evidenci (svoz od r. 2022 bude 1 x měsíčně).  Není provázáno s motivací. 

- Vyšší množství bioodpadů. Občanům bylo poskytnuto 500 ks kompostérů 

- Město je povinno zajistit, aby vytříděných složek odpadu v r. 2025 bylo 60 %, v r. 2021 
bylo v Hluku vytříděno 36 % využitelných odpadů. 

- Podnikatelé jsou z části zapojeni do odpadového systému obce. 

- Stavební odpady – vysoký náklad, ale nejsou v evidenci odpadů. Provádí se drcení – 
recyklace. 

- Dřevo – nábytek – není v evidenci odpadů. 

- SKO a objemný odpad je produkován nad zákonný limit pro poskytnutí slevy, a hradí 
se vysoké skládkovací poplatky. 

- SD – evidence odpadů je vedena samostatně jako provozovna. 

- Místní poplatek za odpadový systém byl do r. 2021 - 550 Kč, nyní je 650 Kč/poplatníka. 

- Výdaje města na OH v r. 2021 – 4,4 mil. Kč, přepočteno na 1 poplatníka je to 995 
Kč/rok. 
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- Příjmy města v r. 2021 – 2,9 mil. Kč, přepočteno na 1 poplatníka je to 657 Kč. 

- Rozdíl mezi příjmy a výdaji činil v roce 2021 cca 1,5 mil. Kč, v přepočtu na poplatníka 
je to 339 Kč/rok. 

- Nerealizuje se masívní informační kampaň v oblasti odpadového hospodářství směrem 
k občanům. 
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NÁVRHOVÁ ČÁST 

9. Systém OH města, nakládání s jednotlivými druhy odpadů – návrhy a 
doporučení 

9.1 Systém OH města Hluk 

Celková produkce všech odpadů mírně stoupá (v r. 2021 bylo 1 769 t), v přepočtu na 1 obyvatele 
je to 416 kg/rok 2021 a jde o produkci obvyklou.  

Město má zavedený systém nakládání s odpady podle legislativy a pro občany ho upravuje obecně 
závaznou vyhláškou.  Místní poplatek za odpady je dle OZV je do r. 2021 ve výši 550 Kč/poplatníka, 
od r. 2022 je 650 Kč. Město nemá vlastní servisní společnost pro nakládání s odpady a služby v OH si 
sjednalo s oprávněnými společnostmi. Svoz odpadu provádí jedna společnost. Město provozuje 
sběrný dvůr v jednoduchém režimu jako sběrné místo. Toto místo může přijímat pouze odpady od 
vlastních občanů. Sběrné místo je vybaveno pro sběr NO a je místem zpětného odběru 
elektrozařízení. 

Z pohledu ekonomiky systému OH města má výdaje v narůstající tendenci – celkové výdaje stoupají – 
v roce 2021 byly 4,4 mil. Kč, v roce 2019 byly 3,6 mil. Kč, tj nárůst o 0,8 mil. Kč, což je o 22 %. Je to 
způsobeno zvýšeným množstvím odpadů a zejména cenami sjednaných služeb. Město má nejvyšší 
výdaj na SKO, tj. cca 2,4 mil. Kč/r. 2021, na stavební odpady 0,6 mil. Kč a také na plasty 0,5 mil. Kč. 
Výdaj za OH na 1 poplatníka v roce 2021 byl 995 Kč. 

Nejvýznamnější je příjem z místního poplatku – 2,3 mil. Kč. Odměna od EKO-KOM, a.s. byla 0,36 mil. 
Kč. Ostatní příjmy v OH pouze 0,2 mil. Kč. Celkový příjem na OH činil 2,9 mil. Kč. 

Rozdíl mezi výdaji a příjmy byl v roce 2021 cca 1,5 mil. Kč. 

Doporučení: 

- Upravit systém nakládání s komunálními odpady tak, aby došlo ke snížení produkce 
netříděných odpadů a ke zvýšení třídění využitelných odpadů. 

- Propojit adresnou evidenci nádob s SKO s používaným softwarem, svoz vyhodnocovat 
a systém upravit na motivační prvek – za méně svezených nádob. 

- Propojit adresnou evidenci pytlů s papírem a plastem s motivačním prvkem. 

- Zvážit přechod sběru papíru a plastu do samostatných nádob o objemu 120-240 l u 
jednotlivých domů, dojde k vyšší výtěžnosti separovaného odpadu, nebude vznikat odpad 
plastových pytlů. 

- Po úpravě systému nastavit místní poplatek za systém OH s úlevou pro menší počet 
svezených nádob s SKO nebo zavést místní poplatek z nemovité věci, tzn. že bude platba 
za skutečné množství SKO – zaplať kolik vyhodíš. 

- Zahrnout do odpadového systému všechny vhodné podnikatele, dojde zčásti k legalizaci u 
některých podnikatelů a město získá finanční prostředky za tyto odpady. 

- Evidovat všechny přijímané odpady a pod správným katalogovým číslem a názvem. 

- Upravit sběr a zpracování stavebních odpadů a dřeva (nábytku) v souladu 
s legislativou.  Půjde o zařízení k nakládání s odpady povolené podle zákona o odpadech. 

- Stanovit časový plán úpravy systému OH a OZV na základě plánovaných změn.  

- Realizovat masivní informační kampaň zaměřenou na potřebu třídění všech odpadů, které 
vznikají občanům. Realizovat fyzický rozbor vzorku z SKO za účasti veřejnosti, také jako akci 
pro základní školu. Jde o nástroj, jak ukázat občanům skutečné složení odpadů v popelnicích – 
propagace třídění využitelných odpadů. 
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9.2 Směsný komunální odpad a objemný odpad 

Svoz SKO realizuje pro město společnost RUMPOLD UHB, s.r.o. v intervalu 1 x za 14 dní v zástavbě 
rodinných domů, 1 x týdně na sídlišti. SKO je ukládáno na skládku odpadů Prakšická provozovatele 
RUMPOLD UHB, s.r.o. v Uherském Brodě. Ve městě jsou pro sběr SKO od občanů instalovány nádoby 
o objemu 120, 240 l a 1100 l. Celkem 1 400 ks nádob je ve vlastnictví občanů, 15 ks ve vlastnictví 
města a 11 ks ve vlastnictví svozové firmy. Nádoby jsou opatřeny identifikačním čárovým kódem a je 
vedena jejich evidence včetně výsypů a následně i fakturace. Zapojení podnikatelé mají také čárový 
kód. Neoznačené nádoby se nevyváží. 

Počet nádob u jednotlivých nemovitostí není regulován a dochází tak nadměrnému množství 
nádob (nebo objemu) u některých nemovitostí. Vhodné je stanovit obvyklý počet nádob a systém 
postupně upravovat tak, aby občané byli motivováni pro menší množství SKO. 

Podnikatelé jsou jen zčásti zapojeni do odpadového systému města, není tak řešen odpad, který 
se již nyní pravděpodobně v systému objevuje. 

Objemný odpad je od občanů přebírán na sběrném místě – SD Hluk. 

Doporučení: 

- Zajistit snížení množství SKO, a to intenzivním sběrem tříděného papíru a plastu 
v samostatných pytlích případně nádobách od rodinných domů a také výraznou osvětovou 
kampaní. 

- Propojit adresnou evidenci nádob s SKO s používaným softwarem a systém 
vyhodnocovat, příp. upravit na motivační prvek – za méně svezených nádob. Systém 
vyhodnocovat tak, aby se zjistilo, kolik mají jednotlivé domy nádob, jak často jsou vyváženy a 
jaké množství odpadů vzniká v jednotlivých domácnostech. Tyto údaje jsou nezbytné pro 
prověření systému, pro jeho možnou úpravu a optimalizaci. Po vyhodnocení je možné 
nastavit i motivační složku pro občany, například za počet vyvezených nádob v roce. 

- Regulovat počet nádob u jednotlivých domů v závislosti na počtu bydlících. Toto nelze 
striktně stanovit, ale je vhodné upozornit občany na obvyklý standard a případně 
znevýhodnit domácnosti s velkým počtem nádob, například při nižším počtu určitá sleva na 
poplatku pro domácnost. 

- Podnikatele, kterým vzniká komunální odpad, všechny zapojit do odpadového systému 
města.  V hodné je zapojení i s tříděným odpadem. Je pravděpodobné, že již nyní jsou veřejná 
místa zneužívána a tímto opatřením se jen zlegalizuje nakládání s jejich odpady. Město za 
určené množství naúčtuje adekvátní cenu a podnikatel splní zákonné povinnosti s tříděním 
odpadů.  

- Nádoby na SKO opatřit informační samolepkou, která upozorní na druh odpadů, které je 
možné do nádoby odkládat, dále nálepka obsahuje informace, že je podle zákona původce 
odpadu povinen odpady třídit a separované odpady odkládat do určených nádob. 

- Označit nádobu – kdo nádobu využívá – jde o adresnost, aby bylo patrné, jestli je nebo není 
nádoba v systému města, jestli je používána občanem nebo podnikatelem, případně, že jde o 
podnikatele, který má službu zajištěnou individuálně se svozovou společností. Tím budou 
všechny nádoby vizuálně identifikovány a neoznačené nebudou vyváženy. 

- Realizovat masivní informační kampaň směrem k veřejnosti zaměřenou na potřebu 
předcházení vzniku odpadů, omezování množství SKO, oddělení bioodpadů z SKO a jeho 
využití při domácím kompostování. Příp. realizovat fyzický rozbor vzorku z SKO za účasti 
veřejnosti, vhodné i jako akci pro základní školu. Jde o nástroj, jak ukázat občanům skutečné 
složení odpadů v popelnicích – propagace třídění využitelných odpadů. 

- Po realizovaných úpravách systému prodloužit interval svozu SKO na 1 x za 3 týdny, 
výhledově (3-5 let) i 1 x za 4 týdny. 

- Objemné odpady maximálně roztřídit již při příjmu a na skládce odstraňovat pouze 
nevyužitelný odpad. Od roku 2021 je podle nové legislativy povinností původce dotřídit 
objemný odpad před jeho odstraněním, především vyjmout velké kusy dřeva, plastů a kovů. 
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- Důsledně kontrolovat, zda jsou odpady na SD předávány občany s trvalým pobytem ve městě 
a dořešit identifikaci majitelů rekreačních objektů a volných bytů. 

- Na sběrném dvoře je vhodné zajistit evidenci přijímaných odpadů tak, aby bylo možné 
rozlišit odpad od občanů města a od podnikatelů. Tím se zabrání zneužívání systému 
v případech, kdy se podnikatel na SD prokazuje jako občan. Pro tento účel má již město 
připraveny identifikační karty od systému ECONIT. 

- Samostatně přijímané dřevo z objemného odpadu – zahrnout do evidence odpadů v 
souladu s legislativou.  Zabezpečit shromažďování tohoto odpadu tak, aby to bylo zařízení k 
nakládání s odpady s řádnou evidencí a provozem podle zákona o odpadech. 

9.3 Odděleně sbírané využitelné složky odpadu (tříděný odpad) 

Tříděné odpady (separované) jsou sbírány podle jednotlivých druhů do barevných kontejnerů s 
horním výsypem. Četnost svozu u plastu a papíru je 1 x za 2 týdny, sklo 1 x za 4 týdny. Papír a plast 
se také sbírá od jednotlivých domů v pytlích s identifikačním kódem pro přesnou evidenci (svoz od r. 
2022 svoz 1 x měsíčně). Množství za rok bylo podprůměrné. Nápojový karton je sbírán společně s 
plastem. Kov je sbírán do 3 kontejnerů a na SD.  

Doporučení: 

- Zajistit zvýšení množství tříděných odpadů – realizovat taková opatření, která povedou 
k intenzivnějšímu třídění využitelných odpadů. 

- Postupně nahradit kontejnerový sběr papíru a plastu na veřejných místech sběrem do 
pytlů a výhledově do barevných popelnic o objemu 120–240 l od rodinných domů. 
Zvýší se míra třídění odpadů a sníží se množství SKO. Na pořízení těchto nádob na 
separovaný odpad je možné využít dotačních prostředků. Možné je občany motivovat 
k ochotě mít u domu více nádob formou slevy na poplatku, pro ty, co se do systému zapojí. 

- Zavést adresné sledování nových nádob s tříděným plastem, papírem u rodinných 
domů – systém identifikačních čipů – systém vyhodnocovat tak, aby se zjistilo, jak často 
jsou vyváženy a jaké množství odpadů vzniká v domácnostech. Tyto údaje jsou nezbytné pro 
prověření systému, pro jeho možnou úpravu a optimalizaci. 

- Po zavedení sběru plastu i papíru do samostatných nádob o objemu 120–240 l od 
rodinných domů zrušit kontejnery na veřejných místech na tyto druhy odpadů (mimo 
lokality, kde není možné instalovat nádoby na plast a papír přímo k nemovitostem). 

- Doplnit sběrná místa o dostatek nádob na určité sbírané tříděné odpady – sklo a kov, příp. 
textil. 

- Stávající stanoviště upravit – zpevnění podloží, přemístit na vhodnější místo, otočit vhozy, 
pořídit nové vzhlednější nádoby, umístit mimo křižovatky a frekventovaná místa u místních 
komunikací. 

- Nádoby na tříděný odpad opatřit informační samolepkou, která upozorní na druh 
odpadů, který je možné do nádoby odkládat, že je zákonná povinnost třídit odpad a 
separované odpady odkládat do určených nádob. 

- Podnikatelé zapojení v obecním systému se musí podílet na hrazení nákladů na 
tříděný odpad, pokud jim vzniká a pokud ho do systému předávají, nutné je sjednat ve 
smlouvě a množství stanovit podle skutečnosti.  

- Realizovat masivní informační kampaň zaměřenou na potřebu třídění všech odpadů, které 
vznikají občanům. Realizovat fyzický rozbor vzorku z SKO za účasti veřejnosti, také jako akci 
pro základní školu. Jde o nástroj, jak ukázat občanům skutečné složení odpadů v popelnicích 
– propagace třídění využitelných odpadů. 

9.4 Biologicky rozložitelné odpady 

Biologicky rozložitelné odpady jsou ve městě sbírány na sběrném místě – SD Hluk a předávány 
sousední kompostárně provozovatele Dolňácko, a.s. Jsou evidovány pod katalogovým číslem 020103 
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– odpad rostlinných pletiv. Toto je chybná evidence. Město poskytlo občanům 500 ks domácích 
kompostérů. 

Doporučení: 

- Podporovat domácí kompostování v samostatných kompostérech. V případě zájmu občanů 
využit dotačních titulů a pořídit další kompostéry a nejlépe ke každému rodinnému 
domu, aby se vznikající rostlinné zbytky zejména z domácností – kuchyní, zpracovávaly tímto 
způsobem. 

- Zvážit pořízení samostatných nádob 120-40 l na bioodpad u rodinných domů, vhodnější 
je ale občany směřovat k domácímu kompostování, což je pro město výhodné a také 
ekologické. Nádoby je možné pořídit s výraznou dotační podporou, ale navýší se tak výrazně 
množství bioodpadu, který dříve nevznikal. 

- Možnost realizovat vybudování a provozování samostatné komunitní kompostárny pro 
zpracovávání rostlinných zbytků z údržby zeleně. Podmínkou je dle stavebního zákona a 
územního plánu vhodná a kapacitně dostatečná obecní plocha pro zřízení kompostárny a 
dostatečná plocha obecní zeleně, kam by bylo možné vzniklý zelený kompost následně 
aplikovat. Komunitní kompostování neprobíhá v režimu nakládání s odpady, ale jako 
opatření pro prevenci vzniku odpadů, tj. navážená zeleň není evidována jako odpad, ale jako 
rostlinné zbytky (surovina). 

- Realizovat masivní informační kampaň zaměřenou na potřebu předcházení vzniku 
odpadů a tím snížení množství produkce SKO v obci, tj. informovat občany o domácím 
kompostování a nevhodnosti odkládat bioodpad do nádob na SKO a s tím spojenou zátěž 
skládky a životního prostředí, ztráta živin, které se mohly vrátit do půdy. 

9.5 Nebezpečné odpady, pneumatiky, jedlé oleje a tuky, textil a oděvy, kovy, dřevo, 
stavební a demoliční odpady, zpětný odběr elektrozařízení 

Nebezpečné odpady je možné odevzdat na sběrném místě města – SD Hluk. Množství je vysoké 23–
29 t ročně. Produkci značně navyšuje produkce stavebních odpadů s obsahem azbestu. Pokud 
odečteme tento druh odpadu, je produkce NO cca 9,5 t ročně. 

Pneumatiky město vykazovalo jako odpad, produkce byla v letech 2019–2021: 6–6,5 tun ročně. Od 
roku 2021 byly pneumatiky novou legislativou zařazeny podle zákona o výrobcích s ukončenou 
životností do zpětného odběru. 

Jedlé oleje a tuky jsou sbírány do 3 ks nádob, které jsou rozmístěny ve městě a jsou ve vlastnictví 
svozové společnosti. Produkce tohoto odpadu je 0,5 tun za rok. 

Pro sběr použitého textilu a oděvů jsou ve městě umístěny 2 kontejnery a lze jej předat také na 
sběrném místě – SD Hluk. Produkce textilu je ve městě 10 - 15 tun ročně. 

Kovové obaly jsou sbírány do nádob v počtu 3 ks rozmístěných ve městě. Dále mohou občané kovy 
odevzdat na sběrném místě – SD Hluk. Ve městě funguje výkupna kovů Mineral-Metal, s.r.o., které je 
předávána veškerá produkce kovů z města. V evidenci města se proto objevuje široká škála druhů 
sbíraných kovů a vysoké množství železného šrotu. 

Stavební a demoliční odpady mohou občané odevzdat za poplatek na sběrném místě – SD Hluk. V 
evidenci odpadů města je pouze nebezpečný odpad – stavební odpady obsahující azbest v množství 
13–21 tun ročně, jiné stavební odpady se v evidenci nevyskytují. 

Město má uzavřeny smlouvy s kolektivními systémy pro zpětný odběr výrobků s ukončenou 
životností – elektrozařízení, světelné zdroje. Sběrné místo je na SD Hluk. 

Doporučení: 
- Upravit provoz sběrného místa – SD Hluk a přebírat zde jen komunální nebezpečné 

odpady, jiné NO není možné na toto sběrné místo přijímat (azbest atd.). Odpady s azbestem 
musí občan řešit přímo s provozovatelem skládky Prakšická, který má oprávnění tyto odpady 
přijímat, nebo s jinou oprávněnou osobou. Zajistit přesnou identifikaci občanů (OP, 
identifikační karta), aby na SD nebyly odkládány odpady od jiných původců (např. 
minerálního oleje bylo v r. 2021 – 1 910 kg). 
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- Zřídit místo zpětného odběru pneumatik na SD, pak je odběr bezplatný a kolektivní 
systém pneumatiky odváží (smlouva s kolektivním systémem). 

- Rozšířit počet nádob na jedlé oleje a tuky, při lepší dostupnosti dojde k vyšší míře třídění a 
oleje a tuky nebudou vylévány do kanalizace. 

- Rozšířit počet kontejnerů na textil a oděvy na veřejných stanovištích, dostupnost zvýší 
množství takto sbíraných odpadů. 

- Rozšířit počet kontejnerů na kov na veřejných stanovištích, dostupnost zvýší množství 
sbíraných kovových odpadů, především plechovek od nápojů, poživatin a krmiv. 

- Stavební odpady, které jsou v odpadovém systému obce nemohou být zpoplatněny. 
Pokud by měly být zpoplatněny, pak tyto odpady může přijímat jen povolené odpadové 
zařízení, což SD v současné době není. 

- Elektrozařízení, světelné zdroje a baterie nadále přejímat na SD jako sběrném místě 
zpětného odběru a realizovat výraznou informační kampaň, aby tyto výrobky nebyly 
odkládány do nádob na SKO nebo do objemného odpadu. 

 

10. Sběrná místa odpadů – návrhy a doporučení 

V případě úpravy systému nakládání s odpady, zejména přechodem na sběr plastu a papíru od 
jednotlivých rodinných domů (pytle, popelnice), musí dojít také k úpravě veřejných sběrných míst. 
Zredukovat se musí nejen počet stanovišť, ale také se musí upravit počet kontejnerů na tříděné 
druhy odpadů. Jednoznačně ale musí být odstraněny kontejnery na papír a plast z míst, kde budou 
mít možnost občané používat samostatné pytle případně popelnice přímo u svých nemovitostí na 
tyto odpady. 

Vzhled stanovišť by měl být takový, aby zapadal do prostoru, byl estetický a funkční. Vhodné je 
stanoviště umístit na zpevněné ploše a v dosahu nemovitostí, jednak pro vhodnou docházkovou 
vzdálenost a také, aby byly viditelné pro případy nevhodného odkládání odpadů. 

Ve městě je jedno řízené sběrné místo – sběrný dvůr, který je plně vybaven, má váhu, sběrnu 
nebezpečných odpadů, dostatečně velké zpevněné plochy, obsluha udržuje pořádek. V rámci tohoto 
sběrného místa jsou však sbírány a upravovány odpady, které by měly být samostatnými zařízeními 
podle zákona o odpadech. 

Doporučení: 

-  Po zavedení sběru plastu i papíru do samostatných nádob o objemu 120–240 l od rodinných 
domů zrušit kontejnery na veřejných místech na tyto druhy odpadů (mimo lokality, kde 
není možné instalovat nádoby na plast a papír a mimo sídliště). 

-  Doplnit sběrná místa o dostatek nádob na sbírané tříděné odpady – kov, sklo, případně 
textil. Případně vyměnit staré neestetické nádoby za nové. 

-  Stávající stanoviště nádob upravit – zpevnění podloží, přemístění na vhodnější místo, 
otočit vhozy, umístit mimo křižovatky a frekventovaná místa u místních komunikací. 
Problémové místa opatřit kamerovým systémem pro sledování nevhodného odkládání 
odpadů. 

- Stávající sběrné místo – sběrný dvůr musí fungovat pouze pro komunální odpady od občanů 
města, majitelů rekreačních objektů a zapojených podnikatelů. Musí probíhat kontrola 
původce odpadu formou předložení dokladu nebo identifikační karty tak, aby systém města 
nebyl zneužíván. 

- Na sběrném dvoře - sběrném místě města není možné za úplatu shromažďovat odpady, které 
jsou zahrnuty do systému OH města. Pokud bude město přijímat na SD stavební odpady, 
může pouze omezit jejich množství na osobu a rok. Pro nakládání se stavebními odpady 
doporučuje zpracovatel studie městu spíše zřídit na části SD zařízení pro sběr a recyklaci 
stavebních odpadů s výrobou recyklátu (zpracování externí mobilní recyklační linkou) 
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povolené podle zákona o odpadech. V takovém zařízení je možné přijímat stavební odpady za 
úplatu. 

- Pro sběr dřeva a nábytku je vhodné vyčlenit část SD a provozovat toto místo jako zařízení – 
sklad odpadu – podle zákona o odpadech. 

- Na SD zachovat místo zpětného odběru elektrozařízení, světelných zdrojů, přenosných 
baterií, a přidat sběr zpětného odběru pneumatik. 

 

11. Shrnutí – závěr 

Město Hluk má zavedený systém nakládání s odpady podle platné legislativy ČR, který je plně 
funkční, ale vykazuje určité nedostatky. Zejména není nastaven tak, aby vznikající množství odpadů 
od občanů bylo obvyklé a aby systém byl ekonomicky vyrovnaný, tedy aby příjmy odpovídaly 
výdajům. 

Za největší problém odpadového hospodářství města považuje zpracovatel studie nízkou produkci 
tříděných odpadů, které pravděpodobně tvoří složku SKO v popelnicích. Jednou z možností, jak tyto 
nedostatky upravit, je zintenzivnění pytlového sběru tříděného papíru a plastu nebo realizovat 
přechod sběru do nádob přímo od rodinných domů. 

Pro možnost další optimalizace systému je vhodné prověřit skutečný počet nádob u jednotlivých 
domů a následně ho omezit podle počtu bydlících v domácnostech. Podrobně vyhodnocovat 
adresnou sledovanost výsypů, která přesně systém mapuje a poté jej bude možné dobře vyhodnotit. 
Vhodné je propojení softwaru ECONIT s evidencí svozové společnosti. Vhodné je určit motivační 
složky občanům a stanovit slevu na místním poplatku za nižší počet vyvezených nádob na SKO v 
roce. Případně přejít na místní poplatek z nemovité věci – zaplať kolik vyhodíš. Prioritou je snižovat 
množství SKO, které jsou dle nové legislativy finančně zatíženy každoročně vyšším skládkovacím 
poplatkem a také je stanoven termín zákazu jeho skládkování, a to od roku 2030. 

Výtěžnost tříděných odpadů je nízká a je nutné realizovat takové kroky, které povedou ke zvýšení 
odděleného sběru.  

Zelené zbytky z kuchyní a ze zahrad je vhodné kompostovat v domácích kompostérech, což je 
nejvýhodnější způsob nejen z pohledu ekologie. Městu vzniká velké množství bioodpadu, který tvoří 
převážně tráva ze zahrad občanů. 

Z pohledu ekonomiky systému OH mají výdaje narůstající tendenci a příjmy kryjí jen část výdajů.   

Legislativní vývoj se v ČR a celé Evropě ubírá ke znevýhodnění skládkování směsných komunálních 
odpadů a od roku 2030 k jejich úplnému zákazu skládkování. Jediná možnost, jak v obci nakládání s 
odpady udržet na rozumné finanční výši, je snížit množství produkovaného SKO a zvýšit množství 
separovaných využitelných odpadů. Samozřejmostí je masivní informační kampaň směrem k 
občanům města, která by měla začít již u předcházení vzniku odpadů, maximální separace 
využitelných odpadů a disciplíny respektovat zavedený systém OH města. Zásady zavedeného 
systému se musí odrazit v obecně závazné vyhlášce o systému odpadového hospodářství ve městě. 

Zpracovatel studie doporučuje spolupracovat s odbornými subjekty, které mají zkušenosti v oblasti 
odpadového managementu a pomohou systém odpadového hospodářství v obci postupně upravit 
tak, aby se stal pro obyvatele pohodlným a jednoduchým a pro obec finančně únosným. Je vhodné 
realizovat postupné kroky a hledat ty nejoptimálnější a nejdostupnější možnosti řešení. 

 


