
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Postup výpo�tu produkce komunálních odpad� v obci                        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tento postup byl vypracován v rámci projektu Výzkumu a vývoje MŽP �R 
SP/II/2f1/2/07 "Identifikace preven�ního potenciálu živnostenských odpad� v �R a jeho 
uplatn�ní v praxi" a ov��en za laskavé spolupráce: 
 
 
 

 

 
 
 

M�stský ú�ad Jarom�� 
odbor životního prost�edí 

ing. Petr Filipec, vedoucí odboru 
nám. �SA 16, 55133 Jarom�� 

tel. 491847150, mail: filipec@jaromer-josefov.cz 

 

 
 
 
 
 
 
 
INISOFT, s.r.o. 
Ruprechtická 440/33, 46001 Liberec 
tel. 485102698, mail: inisoft@inisoft.cz  
 
 



Výpo�et produkce komunálních odpad� (dále jen výpo�et) je, vedle údaj� z evidence odpad� 
podle §39, zákona �. 185/2001 Sb., o odpadech, dalším informa�ním zdrojem obcí o produkci 
komunálních odpad� na jejich katastru. Na rozdíl od evidence odpad�, která sumarizuje data 
od p�vodc� odpad� na základ� povinnosti hlášení podle odst. 2, §39, tedy jakousi 
podmnožinu p�vodc� odpad�, výpo�et zahrnuje veškeré subjekty p�sobící na katastru obce. 
Výsledek výpo�tu tak p�edstavuje potenciál produkce komunálních odpad�. 

 
 
Výpo�et je založen na dvou souborech dat: 
- STANDARDY PRODUKCE domovních, objemných a živnostenských odpad�, 
- PASPORT (evidence) DOMÁCNOSTÍ A ŽIVNOSTÍ/SLUŽEB na katastru obce. 
 
Vlastní výpo�et je proveden ve specializovaném výpo�etním programu PROKOM. Výsledky 
lze prezentovat jak v �íselné podob� (MS Excel), tak i lokalizovat na katastru obce (GIS).  
 
 
STANDARDY PRODUKCE 
Standardy produkce domovních, objemných a živnostenských odpad� (dále jen standardy) 
byly získány v rámci �ešení projektu Výzkumu a vývoje MŽP SP/II/2f1/132/08 Výzkum 
vlastností komunálních odpad� a optimalizace jejich využívání" (domovní a objemné odpady) 
a komplexním výzkumným šet�ením nezávislou spole�ností pro výzkum trhu Markent, s.r.o., 
p�i�emž sb�r dat byl realizován v roce 2008 na základ� stratifikovaného náhodného výb�ru na 
celém území �R (živnostenské odpady). Standardy jsou tedy uplatnitelné v jakékoliv obci 
na území �R. Standardy p�edstavují m�rnou produkci v kg za rok vztaženou ke zvolenému 
faktoru (nap�. domácnosti - obyvatel, obchody - 1m2 prodejní plochy, hotely - 1 l�žko) všech 
druh� odpad� (podle Katalogu odpad�), které se v domácnostech, nebo v daném typu živnosti 
(klasifikace CZ-NACE) vyskytují - Standardy produkce.xls. Sou�ástí standard� jsou i 
o�ekávané trendy (interní) zm�n hodnot standard�. 
 
 

Komunální odpady 
Navržený postup výpo�tu poskytuje unikátní možnost získat data o potenciálu produkce 
komunálních odpad� podle rovnice (1): 
 

KO = DO + OS + PONV                                                  (1)         
 
kde:  
KO-komunální odpady, 
DO-domovní a objemné odpady, 
OS-odpady ze služeb (živnostenské odpady) 
PONV-pr�myslové odpady nesouvisející s výrobou (pouze skupina 20 Katalogu 
odpad�).  
 
Tato rovnice ilustruje definici komunálních odpad� jako veškerých odpad� vznikajících 
na katastrálním území obce s výjimkou pr�myslových odpad� souvisejících s výrobou. 
Není zde uplatn�no kritérium výb�ru odpad� podle Katalogu odpad� (skupina 20) ani 
hledisko smluvních vztah� a relevantních plateb za služby spojené s odpady. P�edstavuje  
potenciál produkce odpad� v obci tak, jak reáln� vznikají. Tato informace je výchozí p�i 
jakémkoliv rozhodování ve�ejné správy o odpadovém hospodá�ství na jejím území. 
 



PASPORT DOMÁCNOSTÍ A ŽIVNOSTÍ/SLUŽEB 
Pasport domácností a živností/služeb (dále jen pasport) si musí zpracovat každá obec; 
praktické zkušenosti m�že poskytnout odbor ŽP M�stského ú�adu v Jarom��i.  
 
Výchozím podkladem je databáze všech ekonomických subjekt� registrovaných na katastru 
obce (poskytne regionální pracovišt� �SÚ). Tento soubor musí být dopln�n o subjekty 
registrované mimo obec, avšak s provozovnou umíst�nou na katastru m�sta. Výsledný soubor 
subjekt� nutno roz�lenit na jednotlivé typy živností/služeb (podle CZ-NACE) a ke každému 
subjektu p�i�adit relevantní hodnoty faktor� - Pasport domácností a živností-vzor 
záznamu.xls (prázdný formulá�). U n�kterých živností/služeb (nap�. doprava, ú�ady, školy, 
zdravotnictví a sociální služby, h�bitovy) jsou hodnoty faktor� dostupné v relevantních 
odborech M�Ú, avšak u v�tšiny odv�tvových skupin bylo nezbytné provést terénní šet�ení.  
 
Terénní šet�ení má dva hlavní úkoly: 
- aktualizovat, pop�. doplnit výsledný soubor subjekt� získaných z �SÚ, 
- doplnit chyb�jící hodnoty faktor� (zejména po�ty zam�stnanc�, velikost prodejní plochy, 
po�et l�žek, po�et míst u stolu, po�et porcí/rok, po�et návšt�vník�/rok). 

 
Pro pot�eby prostorové identifikace v prost�edí geografického informa�ního systému (GIS) je 
nutné do struktury dat Pasportu za�lenit systém jednotné trigonometrické sít� katastrální (S-
JTSK) pomocí sou�adnic X, Y. To je zdlouhavý a na p�esnost náro�ný proces; údaje z �SÚ 
(ze t�ech databázových soubor� v MS Excel) je nutné na základ� spole�ných znak� slou�it v 
jeden soubor. Prvním souborem je databáze 58 typ� živností, která po kompletaci obsahuje 
m.j. územní identifikaci subjektu (ulice, �íslo domovní). Druhým souborem (�SÚ, odd�lení 
správy registr� Praha) je registr s�ítacích obvod� a budov (RSO), ve kterém �eský statistický 
ú�ad vede údaje o budovách nacházejících se na území �R. Tento soubor obsahuje m.j. 
identifika�ní kód budovy (unikátní identifikátor budovy), územní identifikaci budovy (ulice, 
�íslo domovní) a zp�sob vytáp�ní budovy (byl dále konkretizován - viz výše). T�etím zdrojem 
je soubor defini�ních bod� adresních míst (�SÚ, odd�lení správy registr� Praha), ve kterém 
vede �SÚ údaje lokalizující adresní místa vymezené formou jejich defini�ního bodu a které 

Terénní šet�ení v Jarom��i (12678 obyvatel k 2.1.2007) prob�hlo v 6 pracovních dnech za 
ú�asti 2 pracovník� M�Ú a 3 brigádnic na studentské praxi. Nezbytným p�edpokladem 
úsp�chu p�i osobních rozhovorech s majiteli, �i provozovateli jednotlivých subjekt� bylo 
pov��ení M�Ú, kterým se pracovníci prokazovali. Jedna návšt�va v trvání pr�m�rn� 3-5 
min. zahrnovala stru�né vysv�tlení zám�ru, ov��ení p�edm�tu �innosti, ov��ení kontakt� 
(razítko) a zjišt�ní hodnoty faktor� (v p�ípad� prodejní plochy zm��ení rozm�r� objektu 
pomocí laserových m��i�� vzdáleností). Reakce majitel�, �i provozovatel� jednotlivých 
subjekt� byly, až na malé výjimky, pozitivní. Získaná data byla p�evedena do požadované 
struktury a aktualizovala a doplnila výsledný soubor subjekt� z �SÚ. Náro�nou �inností 
byla kone�ná rafinace dat spo�ívající p�edevším v up�es�ování typ� živností u n�kterých 
subjekt� a v dopl�ování ojedin�lých chyb�jících údaj� (kompletace terénním 
dozjiš�ováním) a �ešení dalších identifikovaných nejasností (nap�. jeden subjekt m�že mít 
více p�edm�t� podnikání, m�že podnikat v jiné �innosti než je deklarovaná, na stejné 
adrese mohou být 2 r�zné provozovny stejného subjektu). Ke kompletaci byla p�ijata další 
brigádnice, která šet�ením na míst� konkretizovala zjišt�né rozdíly nebo nejasnosti z 
p�edchozího terénního šet�ení.  
Data o domácnostech (ulice, �.p., po�et obyvatel, zp�sob vytáp�ní, sou�adnice JTS) byla 
získána rovn�ž z �SÚ. Zp�sob vytáp�ní objekt� byl konkretizován se zam�stnanci 
spole�nosti Energetika, s.r.o. Jarom�� a Technické služby m�sta Jarom��e. 
 



slouží k digitalizaci budov. Tento soubor obsahuje m.j. body s atributy unikátního 
identifikátoru budovy podle RSO, územní identifikaci budovy (ulice, �íslo domovní, S-
JTSK).  Z d�vodu p�esnosti a správnosti konverze je nutné použit kontrolní systém založený 
na matematických metodách (logické, statistické).  
 
Kone�nou fází p�ípravy Pasportu je p�i�azení externích trend� (1-r�st, 2-pokles, 0-stagnace) k 
jednotlivým typ�m živností, který charakterizuje p�edpokládaný budoucí vývoj daného druhu 
�innosti na katastrálním území obce. Externí trendy stanoví pracovníci M�Ú na základ� 
znalosti vývoje živností v minulosti. 

 
 
 
 

Výsledný Pasport domácností a živností m�sta Jarom��e (MS Excel) zahrnuje 704 subjekt� 
z oblasti služeb (nejpo�etn�ji jsou zastoupeny obchody-trvanlivé zboží/177 subjekt�, 
drobná výroba-kovo/54, drobná výroba-instalace/52, drobná výroba-stavba/52, auto-
oprava/44, restaurace/43, zdravotnictví-ambulantní/39, obchody-netrvanlivé/33) ve 46 
typech živností; 1740 obytných budov s 12843 obyvatel (7152 obyvatel v CVZ, 5691 
obyvatel v LVZ) a 10 pr�myslových podnik� (nad 25 zam�stnanc�) - ukázka:  
 

ID I� PROVOZ FORMAa) NAZEV CZ-NACE_1 
1 15626041  101 Roman Bauer - PURPLE 181200 
2 12941719  101 EDUARD PASEKA, TISKÁRNA - 

PASEKA 
181100 

3 25928244  112 Tisk A S, s.r.o. 181200 
 

pokr. 
CZ-NACE_2 ULICE CISLO_P CISLO_O MÍSTO PSC 
 nám. �eskoslovenské armády 48  Jarom�� 55101 
 Jaromírova  108  Jarom�� 55101 
 Hradecká  597  Jarom�� 55138 

pokr.  
 

KONT TEL EMAIL PO�ET ZAPOJ_1 b) ZAPOJ_2 HODNOTA c) JEDNOTKA 
    0 0 1 zam�stnanec 
    0 0 2 zam�stnanec 
    0 0 18 zam�stnanec 

pokr. 
 

POZNAMKA X Y 
 -633063,31 -1026910,67 
 -632442,97 -1026885,47 
 -633966,12 -1027967,27 

a) podnikatelská forma 
b) 1-subjekt je zapojen do systému svozu komunálních odpad� (1), separovaného sb�ru (2) obce; 0-subjekt není zapojen 
c) hodnota faktoru - po�et zam�stnanc� 

 
Pasport obsahuje vždy p�ehled domácností a živností/služeb k datu jeho po�ízení; 
aktualizaci je možno provést na základ� konkrétní situace a podle dynamiky relevantních 
zm�n. 



PROKOM 
Pro praktickou aplikaci navrženého postupu Výpo�tu produkce komunálních odpad� slouží 
speciální výpo�etní program s názvem PROKOM (PROdukce KOMunálních odpad�) ve 
voln� ši�itelné  verzi - SetupPROKOM.  
 
Do programu PROKOM byly uloženy Standardy produkce domovních, objemných a 
živnostenských odpad� (zm�ny hodnot standard� m�že provád�t pouze autor programu). 
Manuál k ovládání je v položce Nápov�da (F1). Import dat z Pasportu do programu 
PROKOM se provádí automaticky klávesou �; je samoz�ejm� možné i vložení nového 
záznamu �i editace jakéhokoliv již uloženého záznamu - obrázek 1.    
 

 
 
Obrázek 1: Záznam o subjektu v SW PROKOM 
 
Vlastní výpo�et produkce odpad� se spouští  klávesou X a výsledná data se exportují do 
tabulkového editoru MS Excel. Pro praktickou práci s výsledky výpo�tu produkce 
komunálních odpad� si m�že obec navrhnout vlastní kontingen�ní tabulky.  
 
 
 



VÝSLEDKY 

 
 
 

Na základ� provedených prací v Jarom��i v roce 2009 existují dva druhy výsledk�, u 
kterých lze jen t�žko posoudit vzájemnou významnost. Ze prvé bylo prokázáno, že m�sto 
samo (s malou metodickou podporou) je schopno zpracovat Pasport domácností a živností a 
použít výpo�etní program PROKOM. Druhým výsledkem jsou vlastní hodnoty potenciálu 
produkce komunálních odpad� na katastrálním území m�sta Jarom��e-Josefov a to jak v 
�íselné, tak v grafické podob�.  
 
Tabulka 1: Celková produkce komunálních odpad� 

Odpad Produkce Podíl 
podle rovnice (1) /t/rok/ /% hm./ 

Domovní a objemné 4266 31,0 
Odpady ze služeb (živnostenské) 9151 66,6 
Pr�myslové odpady nesouvisející s výrobou  331 2,4 
Komunální odpady 13748 100 

 
Potenciál produkce všech odpad� (mimo pr�myslových souvisejících s výrobou) na území 
m�sta Jarom��e-Josefova dosahuje 13748 t/rok, což odpovídá m�rné produkci 1070 
kg/obyv.rok. Dv�ma t�etinami se na této produkci podílejí služby (živnosti) a necelou 1/3 
domácnosti. Pom�r produkce OS/DO = 2,15 je vysoký. V evidenci odpad� m�sta Jarom��e 
(data od svozových organizací) bylo v roce 2008 vykázáno 6477 t odpad� od obyvatel; 
porovnání dat z výpo�tu a z evidence vyžaduje podrobn�jší rozbor, avšak již nyní se zdá, že 
min. 2200 t živnostenských odpad� je hrazeno ob�any respektive z rozpo�tu m�sta.  
 
Tabulka 2: Produkce komunálních odpad� podle druh� 

Odpad Podskupina Skupina Produkce Podíl Kumulovaný 
podíl 

Katalog odpad� t/rok % hm. % hm. 
200301   4998 36,4 36,4 
 150100  2032 14,8 51,2 
  170000 1246 9,1 60,3 
200108   1103 8,0 68,3 
200101   977 7,1 75,4 
200139   623 4,5 79,9 
200307   544 4,0 83,9 
200102   328 2,4 86,3 
 120100  263 1,9 88,2 
200202   216 1,6 89,8 
  130000 171 1,2 91 
200140   146 1,1 92,1 
200201   124 0,9 93 
Ostatní   977 7,1 100 
CELKEM   13748 100  

 
T�i �tvrtiny potenciálu produkce odpad� (mimo pr�myslových souvisejících s výrobou) na 
území m�sta Jarom��e-Josefova p�edstavuje 5 druh� odpad�: sm�sný komunální odpad 
(200301), obaly (150100), stavební a demoli�ní odpady (170000), biologicky rozložitelný 
odpad z kuchyní a stravoven (201008) a papír a lepenka (200101). Významnou položkou z 
hlediska nebezpe�nosti jsou odpady olej� (130000).  
 



 

Tabulka 3: Produkce odpad� ze služeb podle typ� živnosti 
Odv�tvová skupina Typ živnosti Produkce Podíl 

  /t/rok/ /% hm./ 
AUTA celkem 866 6,3 
z toho  benzin 227  
 díly 74  
 oprava 209  
 prodej 356  
DOPRAVA celkem 26 0,2 
DROBNÁ VÝROBA celkem 701 5,1 
z toho d�evo 50  
 elektro 24  
 instalace 83  
 kovo 323  
 stavba 191  
 tisk 30  
HOTELY celkem 70 0,5 
H�BITOVY celkem 130 0,9 
KADE�NICTVÍ celkem 69 0,5 
KULTURA celkem 111 0,8 
z toho divadla 48  
 nárazové 9  
 ostatní 54  
MARKETY celkem 702 5,1 
 Do 400 m2 42  
 400-1000 m2 202  
 1000-2500 m2 458  
OBCHODY celkem 2052 14,9 
z toho  netrvanlivé 187  
 trvanlivé 549  
 stavebniny 1316  
ODPADNÍ VODY celkem  54 0,4 
ODPADY celkem 66 0,4 
z toho svoz 54  
 úprava 12  
P�STOVÁNÍ celkem  275 2,0 
z toho kv�tiny 247  
 zelenina 28  
RESTAURACE celkem 1483 10,8 
SKLADY celkem 1122 8,2 
ŠKOLY celkem 775 5,6 
z toho p�edškolní 144  
 základní 458  
 st�ední 173  
SPORT celkem 100 0,7 
z toho bazény 71  
 zimní stadion 29  
UBYTOVNY celkem 36 0,3 
Ú�ADY celkem 188 1,4 
z toho banky 27  
 hasi�i 3  
 pojiš�ovny 31  
 policie 7  
 pošta 20  
 správa 100  
VÝROBNY JÍDEL celkem 148 1,1 
ZDRAVOTNICTVÍ celkem 177 1,3 
z toho ambulantní 71  
 nemocnice 74  
 veterina 32  

CELKEM 9151 100 

 
K nejvýznamn�jším odv�tvovým skupinám z hlediska produkce odpad� na území m�sta 
Jarom��-Josefov pat�í obchody (p�edevším prodejny stavebnin), restaurace a skladové 
areály; k významným lze p�i�adit i živnosti spojené s automobilismem (p�edevším 
autosalóny), školy (p�edevším základní), drobná výroba (p�edevším kovo) a markety 
(p�edevším s prodejní plochou 1000-2500 m2). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabulka 4: Ukázka produkce odpad� u jednotlivých subjekt�                             /kg/rok/ 
Subjekt a) 130500 150101 150102 150103 150104 150105 150107 

A, s.r.o.  283 55 3 5 2 8 
B, o.s.  245 48 3 4 2 7 
C, s.r.o. 725 5958 4823 41  14 3556 
D  92 18 1 2 1 3 

 
pokr. 

150109 160211 200101 200102 200108 200111 200121 200134 
2 1 156 31 276 8 1 4 
1 1 135 27 239 7 1 3 
 9 6346 3057 18091 84 2 1 
1  51 20 90 3  1 

 
pokr. 

200135 200139 200140 200201 200301 200304 200307 CELKEM 
8 109 21 10 510  3 1486 
7 95 18 9 441  3 1288 
 4780 1566  13655 7140 9 69857 
3 36 7 3 167  1 495 

a) skute�né názvy subjekt� nelze zve�ejnit 

 
Výpo�et produkce odpad� poskytuje i výsledky za jednotlivé subjekty a jimi 
produkované odpady. Z dalších uvedených informací lze nap�íklad identifikovat 
nejvýznamn�jší p�vodce odpad� 150101 a 200101, kte�í p�itom nemají uzav�enu 
smlouvu s obcí o využívání nádob na separovaný sb�r papíru (podobn� i skla a plast�). 
Podobn� lze identifikovat i nejvýznamn�jší p�vodce nebezpe�ných odpad� (nap�. 
130200, 130500).  
 
 
 
V krátkodobém výhledu (Tabulka 5) lze na území m�sta Jarom��e-Josefova p�edpokládat 
mírný nár�st produkce odpad�; p�edevším u obal� (papír, plasty, sklo), u stavebních 
odpad� (beton, cihly), u složek odd�leného sb�ru (papír, sklo, bioodpady, plasty, kovy), u 
sm�sného komunálního odpadu a u objemných odpad�. U nebezpe�ných odpad� (2,1% 
hm. všech odpad�) tvo�í nejv�tší podíl odpadní oleje a odpady z odlu�ova�e oleje, které 
mají výraznou r�stovou tendenci. Výrazn� r�stovou tendenci mají i nebezpe�né odpady z 
oprav a údržby automobil�. 
 



 

Tabulka 5: Produkce komunálních odpad� a trendy do budoucna                               /t/rok/ 
Trend a) Odpad 

1-r�st 2-mírný r. 3-stagn. 4-mírný p. 5-pokles 
Produkce b) 

020103    104  104 
020104    1  1 
200108    1  1 
020110   1   1 
030100  2 22   24 
040222  9 1   10 
080100  13 1   14 
080200  2    2 
080400  1    1 
100100  3 4   7 
110100  1 5   6 
120100   263   263 
130200 61  23   84 
130500 42  8 35  85 
140600 2  1   3 
150101 58 747 47 19  871 
150102 46 690 3 11  750 
150103  4 1 39  44 
150104 2 25 9 1  37 
150105  13 1   14 
150107 10 177 97 20  304 
150109  3 2   5 
150110   1   1 
150202 26 1 11 1  39 
160103 27     27 
160107 18     18 
160114 26     26 
160117 71  1   72 
160199 9     9 
160506  1    1 
160601 12 1    13 
170100  821 100 28  949 
170101   216   216 
170201 2 5 4   11 
170202  27 3   30 
170203  14    14 
170300    3  3 
170400   2   2 
170405   2   2 
170500   3   3 
170604    1  1 
170605    12  12 
180100  5 20   25 
180200  9    9 
190800 28   11  39 
190900    1  1 
200101 98 682 194 1  975 
200102 12 258 57 1  328 
200108 55 682 365 1  1103 
200111  6 4 2  12 
200121    1  1 
200123  2    2 
200126  4    4 
200127  4    4 
200134   2   2 
200135  2 3 4  9 
200139 55 448 119 1  623 
200140 10 107 29 1  147 
200201  10 112 2  124 
200202  216    216 
200301 232 4010 723 30  4995 
200303  3    3 
200304  216 265   481 
200307  533 3 8  544 
pod 1 t  6 14 1  21 
CELKEM 902 9763 2742 341  13748 
PODÍL /%/ 6,6 71,0 19,9 2,5 0 100 

 
a) výsledný trend byl ur�en jako kombinace interního trendu a externího trendu 
b) drobné diference u hodnot produkce odpad� ve srovnání s tabulkou 5 vznikají p�i zaokrouhlování 



 

Vypo�tenou produkci komunálních odpad� lze i lokalizovat na katastru obce Jarom��-
Josefov a získat další poznatky, které z numerického vyjád�ení nejsou z�ejmé.  
 
Obrázek 2a: Produkce papíru a lepenky (200101) a rozmíst�ní kontejner� na papír 
 



 
 
 
 
 

Obrázek 2b: Produkce papíru a lepenky (200101) a rozmíst�ní kontejner� na papír 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontejnery na papír jsou v celkovém pohledu (Obrázek 2a) v Jarom��i, vzhledem ke 
zdroj�m papíru a lepenky (200101), rozmíst�ny relativn� vhodn�. P�esto lze 
identifikovat malé disproporce zejména ve st�edu m�sta (nám. �s. armády) a v 
severozápadní �ásti m�sta. V detailn�jším pohledu (Obrázek 2b) lze naopak nalézt i mén� 
vhodné lokalizace nádob. Definitivní rozhodnutí k relokaci nádob je možno u�init až po 
podrobn�jším rozboru. 
 



 
 
 
 
 

Obrázek 3: Produkce odpad� z odlu�ova�� olej� a rozsah povod�ové vlny (Q100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je z�ejmé, že �ada i významných p�vodc� nebezpe�ného odpadu 130500 se nachází na 
území katastru v záplavovém území (Q100). Tito p�vodci a jejich technické za�ízení by 
m�lo být p�edm�tem intenzivn�jší kontrolní �innosti a m�ly by být v krizových plánech 
zahrnuti do systému v�asného varování. 
 



VYUŽITÍ VÝSLEDK� 
Prezentované výsledky výpo�tu produkce komunálních odpad� na území m�sta Jarom��e-
Josefova jsou jen p�íklady - uspo�ádání výstup� si m�že zvolit každá obec podle svých pot�eb. 
Rovn�ž p�íklady využití výsledk� výpo�tu jsou zatím jen  návrhem a škála využití m�že být v 
praxi bohatší. Spole�nou snahou by m�la být ekonomická efektivita existujících obecních  
systém�.  
 
Oblasti využití výsledk�: 
a) kontrolní �innost obce, 
b) optimalizace systému, 
c) strategické rozhodování. 
 
Kontrolní �innost obce: 

- ov��ování pln�ní povinností zaslat pravdivé a úplné hlášení o druzích, 
množství odpad� a zp�sobech nakládání s nimi ORP p�íslušnému podle 
místa provozovny (zákon �. 185/2001 Sb., o odpadech §39, odst. 2), 

- ov��ování informací z evidence odpad� ORP, 
- ov��ování pln�ní povinností u subjekt� podle zákona (zákon �. 185/2001 

Sb., o odpadech §16) a podle obecn� závazné vyhlášky obce (nádoby, 
smlouvy, platby), 

- porovnání množství odpad� fakturovaných obci svozovou spole�ností, 
- ov��ování zp�sob� shromaž	ování a nakládání s nebezpe�nými odpady v 

rizikových oblastech. 
 
Optimalizace systému: 

- optimalizace technické vybavenosti obce (nádoby, sb�rné dvory, t�ídicí 
linky) a svozových tras,  

- uzavírání smluvních vztah� obce a provozovatel� živností o využívání 
systému obce na základ� p�edpokládané produkce odpad�, 

- regulace provozu sb�rných dvor� (výzva k uzav�ení smluvního vztahu s 
obcí, živnostníci p�sobící mimo území obce), 

- identifikace kvantitativních a kvalitativních charakteristik odpad� v 
území v rámci p�ípravy výstavby za�ízení na energetické využití odpad�. 

 
Optimalizace systému sb�ru a svozu odpad� v obci bude p�edevším záležitostí svozových 
spole�ností. Ve svém d�sledku to však m�že mít vliv na spokojenost obyvatel s nabízenými 
službami. 
 
Strategické rozhodování: 

- posouzení ú�innosti regulovaných systém� (odd�lený sb�r, nebezpe�né 
odpady) na území obce, 

- ov��ování pln�ní indikátor� POH obce (kraje), 
- stanovení preven�ního a recykla�ního potenciálu (dosud nevyužité 

odpady) na území obce.  
 
Strategické rozhodování bude ú�elné p�edevším u velkých obcí a na úrovni kraj�. 
 
 
 
 



Lze p�edpokládat, že jednou zpracovaný Pasport domácností a živností by mohl najít 
uplatn�ní i v dalších oblastech ochrany životního prost�edí a i v jiných odborech M�Ú (obecní 
živnostenský ú�ad, stavební ú�ad - odbor výstavby, útvar obrany a krize); podmínkou je, aby 
obsahoval relevantní data. Zcela mimo sféru M�Ú je pak jeho využití nap�. jako Katalogu 
obchod� a služeb (infroma�ní zdroj pro ob�any), nebo jako Katalogu výrobc� a poskytovatel� 
služeb (informa�ní zdroj pro poptávky po výrobcích a službách podporujících lokální 
kapacity). 
 
Sestavení a pr�b�žná aktualizace Pasportu domácností a živností vyžaduje ur�ité náklady. Je 
záležitostí každé obce, aby tyto náklady porovnala s možnými ekonomickými p�ínosy 
pro obecní rozpo�et a podle výsledk� porovnání se rozhodla. Navržený postup výpo�tu 
produkce komunálních odpad� k tomu jen nabízí možnosti. 
 
 
 
Další informace a konzultace: 
 
Ing. Bohumil �erník 
Rezlerova 310, 10900 Praha 10 
cernik.bohumil@centrum.cz 
724185189 
 
 


