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Anotace 

Diplomová práce „Politika prevence vzniku odpadu – počátky v České 

republice“ pojednává o prioritním cíli odpadového hospodářství. Předcházení vzniku 

odpadu je způsob nakládání s odpadem, který se slučuje s koncepcí udrţitelného rozvoje 

a respektuje jeho principy. Pozornost je věnována legislativnímu i praktickému zasazení 

politiky předcházení vzniku odpadu v České republice. Teoretická část se soustředí na 

ekonomické souvislosti s předcházením vzniku odpadu, koncepty environmentální 

politiky a udrţitelného rozvoje zasazující prevenci odpadu a legislativním ukotvením 

daného tématu. Popsána je také povaha současné společnosti, která k nadměrné spotřebě 

i produkci odpadu stimuluje. 

V praktické části jsou přiblíţeny nástroje k předcházení vzniku odpadu 

vycházející z obecných nástrojů odpadového hospodářství, jejich moţnosti aplikace a 

obecné uplatňování v České republice. Pouţívání konkrétních opatření k předcházení 

vzniku odpadu popisuje výzkum provedený ve Středočeském kraji. Tato případová 

studie se soustředí na konkrétní nástroje, které vyuţívá obec ke sniţování produkce 

komunálního odpadu na svém území. Výzkum věnuje pozornost četnosti pouţívaných 

opatření, faktorům, které jejich zavádění ovlivňují i přínosům a problémům, které 

praktikovaná opatření přinášejí. Na závěr jsou teoretické poznatky i výsledky praktické 

části propojeny a zhodnoceny.   

  

 Annotation 

The diploma thesis „Waste prevention policy – the beginnings in the Czech 

Republic“ deals with the priority of waste management. Waste prevention stands for the 

way to deal with waste that follows the concept of sustainable development and fully 

applies with its principles. Particular attention is paid to the legal and practical contexts 

of waste management. The theoretical part focuses on the legislative and practical 
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context of waste prevention policy in the Czech Republic. The theoretical part analyses 

the economical relation between waste prevention, environmental policy and sustainable 

development concepts that have a deep impact on waste prevention and its legal 

regulations. Also the character of a modern society is described, which strives for 

excessive consumption and stimulates the production of waste.  

The practical part describes the instruments for waste prevention and their 

possibilities of application that have been developed from general waste management 

instruments. Their general introduction to the Czech Republic is exemplified by a 

survey that describes the waste prevention measures applied in the region of central 

Bohemia. This case study focuses on the concrete instruments that are used by the local 

authorities to reduce the municipal waste production. The survey provides information 

on the frequency of applied measures, the factors that influence their application and as 

well on the benefits and problems that are caused by the established measures. The last 

part of this thesis compares the findings of the theoretical and practical and presents the 

final conclusion of the author.              
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Stručná charakteristika práce 

 

Úvod do problematiky: 

 Ochrana ţivotního prostředí je tématem stále získávajícím na důleţitosti. 

Všechny aspekty ekologie, které nejsou řešeny, s postupujícím časem jen stupňují svou 

závaţnost. Jednou z důleţitých oblastí ekologické problematiky je odpadové 

hospodářství. Priorita, která stojí v rámci odpadového hospodářství na prvním místě, je 

předcházení vzniku odpadu. Recyklace, spalování či skládkování jsou jen sekundárními 

řešeními, která problematiku růstu odpadů a nakládání s ním dostatečně neřeší.  

 Problém produkování odpadu s sebou nese další problémy jako je vypouštění 

škodlivin do ovzduší, vody a půdy, skleníkových plynů ze skládek a přepravy odpadů, 

nevratné čerpání cenných surovin a ztrátu vzácných zdrojů, které by mohly být ještě 

zhodnoceny. Aktivní politika prevence by svou činností řešila i tyto oblasti.   

 Hlavní cíle pro členské státy Evropské unie v oblasti odpadů byly pro Českou 

republiku zpracovány v Plánu odpadového hospodářství ČR. Tento dokument uvádí 

přecházení vzniku odpadu jako jednu z důleţitých oblastí, kterou je v rámci odpadového 

hospodářství nutné se zabývat. Tím ale řešení této problematiky končí. Nejsou 

stanoveny ţádné konkrétní cíle ani prostředky jejich naplnění. Reálně k ţádné politice 

prevence vzniku odpadu nedochází. Přispívá k tomu řada faktorů mezi něţ patří 

například malé povědomí občanů, absence jasně definované odpovědnosti za odpad a 

malý tlak na realizaci politiky prevence.   

 Zlepšení současné situace a reálné zavádění konkrétních aktivit směrem 

k prevenci odpadu vyţaduje spolupráci všech segmentů společnosti. Vyţaduje změnu 

chování výrobců, domácností i dalších subjektů. Je to velký úkol pro veřejnou politiku.  
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 Práce bude zaměřena na prevenci vzniku komunálního odpadu. Producentem 

komunálního odpadu je kaţdý jedinec, problematika se tedy týká opravdu celé 

společnosti.   

 

Vymezení výzkumného problému: 

Prevence odpadu je důleţitou součástí odpadového hospodářství i politiky ochrany 

ţivotního prostředí. Sníţení produkce odpadů je jedním ze závazků, který má Česká 

republika jako členská země EU. Tento cíl však nemůţe naplnit v případě, ţe se 

nezaměří na základní princip sniţování odpadu a to je prevence vytváření odpadu. Ač je 

na důleţitost prevence ve všech dokumentech týkajících se dané problematiky 

upozorňováno, stále není moţné zaznamenat jakýkoliv posun směrem k praxi a 

aktivnímu vykonávání politiky prevence odpadu. 

Pod pojmem odpadu je v této práci myšlen odpad komunální, tedy odpad, jehoţ 

producentem je celá společnost a týká se všech občanů ČR.  

 

Cíl práce: 

Cílem této práce je zmapovat situaci v oblasti  prevence odpadu v České republice, 

zjistit zásadní příčiny toho, proč je tato problematika stále zanedbávána a opomíjena a 

navrhnout řešení, která by přispěla k aktivnímu zavádění politiky prevence vzniku 

odpadu. 

 

Metody: 

 Studium odborné literatury a dokumentů 

 Analýza aktérů 

 Analýza událostí 

 Polostrukturované rozhovory s aktéry (MŢP, ekologické organizace aj.) 
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1. Úvod 

Veškerá výrobní i nevýrobní činnost je zatíţena produkcí odpadů [Kuraš 2008: 

12]. Odpady jsou zcela samozřejmým výstupem fungování všech oblastí společnosti. 

Představují jakýsi neţádoucí vedlejší produkt, se kterým je třeba se vypořádat. Produkce 

odpadu s sebou přináší řadu negativních efektů. 

Jakmile se jakákoliv věc stane odpadem, ztrácí veškerou svou hodnotu. 

Výrobek, který byl zhotoven ze vzácných zdrojů a za velkého vyuţití energie, se náhle 

stává neţádoucím prvkem. V rámci moţností ho lze vyuţít materiálově nebo 

energeticky, z větší části za současného stavu technologie být zuţitkován nemůţe. 

Velké mnoţství surovin je zpracováno bezúčelně [Hnutí DUHA 2005: 5]. Současný 

přístup k odpadům přináší dva zásadní důsledky: nevratné vyčerpávání surovin a stále 

se zvyšující mnoţství nechtěného odpadu.  

Ve většině velkých evropských měst se produkce odpadu pohybuje okolo 600 kg 

na obyvatele ročně a stále stoupá [ACR: 3]. Vysoká produkce odpadů je problém, na 

který je upozorňováno uţ od počátků moderního ekologického myšlení.  Dominantní 

proudem současného přístupu k řešení environmentálních problémů je koncepce 

udrţitelného rozvoje. V jeho rámci je koncipováno i odpadové hospodářství.  Se 

vzniklým odpadem musí být naloţeno tak, aby měl co nejmenší negativní vliv na 

ţivotní prostředí. Ač byly pro zlepšení fungování odpadového hospodářství učiněny 

mnohé důleţité kroky k jeho větší ekologizaci, není ve své současné podobě udrţitelné. 

Recyklace ani jiné vyuţívání odpadu nejsou trvale udrţitelnými způsoby ani konečným 

řešením problematiky odpadů. Jedinou v současnosti známou udrţitelnou cestou 

nakládání s odpadem, je odpad neprodukovat. 

Současné zacházení s odpady je i z ekonomického pohledu velice nevýhodné. 

Nemoţnost získat z odpadů nazpět látky, které byly pouţity pro jejich výrobu a 

zhodnotit vytvořený odpad, dělají z odpadového hospodářství vysoce neefektivní 

činnost. Při současném přístupu je tedy i z ekonomického hlediska výhodnější odpad 

nevytvářet.  

Odpadové hospodářství, kam problematika odpadů spadá, je částí 

environmentální politiky, která je významnou součástí veřejné politiky. Do roku 1989 

byly ze strany státu ekologické problémy a negativní dopady výrobní i spotřební 

činnosti na ţivotní prostředí do značné míry ignorovány. Změna přichází po roce 1989, 

kdy se environmentální problémy postupně stávají veřejnými problémy, které je nutné 
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řešit. Od té doby byly v ochraně ţivotního prostředí i ekologickém nakládání s odpady 

učiněny významné kroky. I do budoucna je ale stále co zlepšovat. 

Současným trendem odpadového hospodářství České republiky je maximální 

podpora tříděného sběru a recyklace. Vyuţitelnost vytříděných surovin je ale značně 

omezená, tudíţ se nabízí otázka, zda je tato cesta ideálním řešením. V zahraničí 

nabývají preventivní opatření stále větší důraz a tato tendence bude brzy prosazována i 

v České republice.  

Tato práce je zaměřena na oblast komunálních odpadů. Soustředí se tedy na 

moţnosti prevence na spotřební úrovni, kde komunální odpad vzniká, nikoliv na úroveň 

výrobní. Mnoţství jiných druhů odpadu se v České republice daří úspěšně sniţovat, stav 

komunálního odpadu zůstává stejný nebo mírně stoupá. Důvodem rostoucí produkce 

komunálních odpadů je zvyšující se ţivotní úroveň českých domácností, která ještě stále 

nedosahuje úrovně spotřeby běţné v zemích Evropské unie. Do budoucna se tedy počítá 

spíše s dalším zvyšováním produkce komunálního odpadu [Kuraš 2008: 22; Realizační 

program plánu odpadového hospodářství pro komunální odpad]. Vysoká měrná 

produkce odpadů se podle koncepce Státní politiky ţivotního prostředí České republiky 

řadí mezi prioritní problémy ţivotního prostředí.     

Názorové spektrum řešení oblasti problematiky nadměrné produkce odpadů je 

široké. Jednou z oblastí je víra v technologii a její neustálý vývoj. Právě její pokrok nás 

má zbavit současných ekologických problémů jako je nedostatek surovin a přebytek 

odpadu. Vývoj příslušných technologií nepochybně je jednou z reálných moţností, na 

druhou stranu nenabízí prozatím ţádné jistoty ani konkrétní řešení. Další moţností je 

změna současného způsobu ţivota a přístupu ke spotřebě surovin a tvorbě odpadů, které 

jsou v současnosti povaţovány za samozřejmost. V souladu s principem předběţné 

opatrnosti je doporučováno jednat okamţitě neţ čekat na nejistý technologický vývoj.  

Odpadové hospodářství je jen jedním z mnoha odvětví, které je třeba vyřešit. Princip 

prevence, který je základem této práci, je univerzální i pro všechny ostatní oblasti. 

Předcházení vzniku odpadu je termín pouţívaný v legislativě odpadového 

hospodářství. V praxi ale ţádným oficiálním způsobem vyţadován není. Situace se 

s největší pravděpodobností změní po transponování odpadové směrnice Evropské unie. 

Tato práci si klade za cíl zjistit současný stav existujících nástrojů k předcházení vzniku 

odpadu v České republice a jejich vyuţívání v praxi. Práce můţe slouţit jako první 

vhled do problematiky prevence vzniku odpadu a k definování dobře nastavených i 

problémových oblastí pro případná budoucí preventivní opatření.    
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2. Otázky, cíle, metody a data 

Tématem této práce je prevence vzniku tuhých komunálních odpadů. Odpady 

vznikají na úrovni výrobní i spotřební. Zatímco nakládání se vzniklým odpadem 

z průmyslu řeší původci odpadu, kterými jsou jednotlivé firmy, za komunální odpad 

produkovaný obyvateli je zodpovědná obec, která je současně jeho původcem. 

Zkoumáním oblasti předcházení vzniku komunálních odpadů v obcích je věnována 

pozornost prevenci odpadu na spotřební úrovni. 

Výklad pojmu „prevence vzniku odpadu“ můţe být široký. V této práci je prevence 

vzniku odpadu definována podle směrnice jako „opatření přijatá předtím, neţ se látka, 

materiál nebo výrobek stane odpadem, která omezují mnoţství odpadu, a to i 

prostřednictvím opětovného pouţití výrobků nebo prodlouţením ţivotnosti výrobků, 

nepříznivé dopady vzniklého odpadu na ţivotní prostředí a lidské zdraví nebo obsah 

škodlivých látek v materiálech a výrobcích“1. Tato úzká definice se vztahuje 

k nejtěsnějšímu vymezení prevence, kdy se usiluje o maximální moţné sníţení všech 

druhů odpadu. V dalších významech znamená předcházení vzniku odpadu sniţování 

směsného komunálního odpadu, tedy podpora tříděného sběru, nebo sniţování ukládání 

odpadu na skládky, tedy podpora energetického vyuţití. Tato práce se zabývá 

moţnostmi celkového sniţování hmotnosti a mnoţství komunálního odpadu na 

spotřební úrovni. 

 

2.1 Cíle 

Hlavním cílem práce je představit málo známou a vyuţívanou součást odpadového 

hospodářství prevenci vzniku odpadu v kontextu České republiky. Práce se zaměřuje na 

popis legislativního ukotvení prevence vzniku odpadu, faktorů nastavení společnosti, 

které produkci odpadu ovlivňují a existujících nástrojů pro předcházení vzniku odpadu. 

V praxi je konkrétní fungování politiky prevence vzniku odpadu zkoumáno v případové 

studii v obcích Středočeského kraje.         

Z hlavního cíle vycházející pracovní cíle: 

 Vymezit předcházení vzniku odpadu v české legislativě a legislativě EU 

 Zhodnotit strategické české dokumenty i Evropské unie k dané politice 

                                                 
1
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/2008/ES ze dne 19. listopadu 2008, o odpadech a o 

zrušení některých směrnic 
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 Zařadit téma předcházení vzniku odpadu do současného nastavení odpadového 

hospodářství České republiky 

 Vymezit faktory, které ovlivňují vznik komunálního odpadu 

 Definovat veřejně-politické nástroje k předcházení vzniku odpadu 

 Výzkum a vyhodnocení konkrétních nástrojů k předcházení vzniku odpadu, 

které jsou pouţívány orgány veřejné správy k předcházení vzniku odpadu 

 Vymezit faktory, které ovlivňují moţnosti zavádění preventivních opatření 

k předcházení vzniku odpadu v obcích 

 

2.2 Otázky 

  Tématu prevence vzniku odpadu byla dosud v České republice věnována velmi 

malá pozornost. Ve své nejuţší podobě není příliš známý mezi odborníky na odpadové 

hospodářství. Na toto téma nebyla vydána ani ţádná česká publikace. Nejčastěji se 

prevenci odpadu věnují nestátní ekologické organizace. Práce se tedy snaţí nalézt 

odpovědi na zcela elementární otázky vztahující se k politice předcházení vzniku 

odpadu.  

 Co je to prevence vzniku odpadu a jak je definována? 

 Jaké faktory ovlivňují produkci odpadu? 

 Jaké existují nástroje k předcházení vzniku odpadu? 

 Jaké jsou moţnosti předcházení vzniku odpadu z hlediska veřejné správy? 

 Nakolik jsou opatření k předcházení vzniku odpadu v České republice 

vyuţívána? 

 Jaké jsou moţnosti rozvoje politiky prevence vzniku odpadu? 

 Jakými nástroji lze podpořit realizaci politiky prevence vzniku odpadu? 

 

2.3 Metody 

Politika prevence vzniku odpadu v České republice je relativně nový a 

neprobádaný fenomén, z čehoţ bylo vycházeno i při výběru metod. Počáteční studium 

dokumentů poslouţilo k ukotvení daného tématu. Legislativních dokumenty byly 

pouţity k vymezení oblasti předcházení vzniku odpadu na úrovni právních předpisů 

České republiky i Evropské unie. Odborná literatura zaměřená na ekologická témata a 

odpadové hospodářství slouţila k zařazení problematiky prevence v souvislosti 
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s produkcí odpadů a směřováním odpadového hospodářství. Pro uvedení problematiky 

produkce odpadu do společenského kontextu byla vyuţita odborná literatura zabývající 

se tématy environmentální ekonomie, udrţitelným rozvojem a tématem spotřeby. 

Publikace neziskových ekologických organizací jsou hodnotné především podrobnějším 

zkoumáním předcházení vzniku odpadů a jejich konkrétními moţnostmi v praxi. 

Zahraniční zdroje z oblasti legislativy i příklady z praxe byly inspirací zatím 

nerealizovaných opatření a moţností dalšího posilování pozice prevence odpadů. 

Dokumenty pojednávající o praktických opatřeních byly hlavním podkladem pro 

výzkum provedený ve Středočeském kraji.        

Vzhledem k specifickému a zatím málo známému i praktikovanému předmětu 

zkoumání byl jako hlavní nástroj vybrány dva způsoby dotazování - dotazník a 

polostrukturovaný rozhovor. V obou případech bylo dotazování vedeno s vybranými 

klíčovými jednotlivci pro daný problém, tedy s odborníky na odpadové hospodářství 

jednotlivých obcí. Obě metody jsou ve veřejné politice vhodné při zkoumání 

neprobádaného fenoménu [Veselý, Nekola 2007].  

Pro praktické zkoumání předcházení vzniku odpadu byla uskutečněna případová 

studie na území Středočeského kraje. Šetření omezené pouze na tuto oblast umoţňuje 

hlubší proniknutí do zkoumaného problému v uzavřeném prostředí spolu s pochopením 

provázaných vztahů a souvislostí. Případová studie je typem výzkumného designu, 

který je taktéţ vhodný pro zkoumání neprobádaných témat [Veselý, Nekola 2007: 152].  

Ke konceptualizaci problému předcházení vzniku odpadu poslouţily heuristické metody 

- strom problémů
2
 a mentální mapa. 

 

2.4 Data 

Oblast získávání relevantních dat k produkci a sniţování vzniku odpadu se ukázala 

jako velice problematická. Prvním ze zásadních problémů je nevyjasněnost pojmů 

„odpad-výrobek-druhotná surovina“. Pro další moţnosti rozvíjení odpadového 

hospodářství musí být jasně definováno, kdy odpad přestává být odpadem
3
. Tento 

problém na základní definiční úrovni souvisí i s problémem definování prevence, tedy i 

jejím zaváděním [rozhovor s D. Horatiem, MŢP].   

                                                 
2
 Viz. Příloha č. 1: Strom problémů 

3
 EnviWeb, http://www.enviweb.cz/clanek/paragraf/79283/na-navrhu-noveho-zakona-o-odpadech-se-

opet-pracuje-ale-jinak 

http://www.enviweb.cz/clanek/paragraf/79283/na-navrhu-noveho-zakona-o-odpadech-se-opet-pracuje-ale-jinak
http://www.enviweb.cz/clanek/paragraf/79283/na-navrhu-noveho-zakona-o-odpadech-se-opet-pracuje-ale-jinak
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Negativním faktorem pro moţnosti mezinárodního srovnání se ukázaly odlišné 

metodiky měření produkce pouţívané v různých státech. Neexistence jednotného 

systému tak znemoţňuje relevantní mezinárodní srovnávání. Příkladem je studie OECD, 

ve které je Česká republika uvedena jako jeden z nejmenších producentů komunálního 

odpadu [OECD, 2008]. Nejednotnost měřených údajů se projevila i ve výsledcích 

Eurostatu. Čísla Eurostatu uvádějí, ţe Česká republika v roce 2007 vyprodukovala 294 

kg komunálního odpadu na obyvatele, místo skutečných 420 kg. Míra recyklace je zde 

uvedena 2% namísto pravdivých 20%
4
. Nesrovnalost se skutečnými českými 

statistikami byla kritizována ze stran ekologických organizací
5
. 

 

3. Teoretická východiska 

Prevence vzniku odpadu se dotýká různých oblastí společnosti. Produkce odpadu 

úzce souvisí s ekonomickým vývojem. Principy ekonomie mohou být při řešení 

ekologických problémů překáţkou i moţnou cestou řešení. Dalším určujícím rámcem je 

koncepce environmentální politiky a udrţitelného rozvoje, které se řadí do konceptů 

veřejné politiky, a konkrétní oblast odpadového hospodářství. Významným faktorem je 

také konzumní způsob ţivota společnosti a spotřebitelské vzorce obyvatel, které 

zapříčiňují nadměrnou spotřebu i produkci odpadů. Zmíněné oblasti znázorňuje 

následující schéma. Jednotlivé koncepty jsou dále podrobněji přiblíţeny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 I to je diskutabilní údaj. Záleží na tom, co všechno je do recyklace zahrnuto *rozhovor s M. Havlem, 

Arnika]  
5
ECONNECT, http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?x=2152254 

http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?x=2152254
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Schéma č. 1: Mapa teoretických konceptů 

 

Zdroj: autorka 

 

3.1 Ekonomické aspekty odpadového hospodářství 

Problematika produkce odpadů v sobě zahrnuje stránku ekologickou i 

ekonomickou. Produkci odpadů ovlivňuje ekonomický růst a výrobní principy. Procesy 

ekonomické produkce jsou ekology spatřovány jako hlavní příčina znečištění ţivotního 

prostředí včetně produkce odpadů. V této kapitole jsou přiblíţeny hlavní principy, ve 

kterých se ekonomie a ekologie rozchází, moţnosti překonání těchto rozdílů i způsoby, 

které ekonomie nabízí k řešení ekologických problémům včetně předcházení vzniku 

odpadu.   

3.1.1 Rozpor a soulad ekonomie a ekologie 

Ekonomie a ekologie se svým zaměřením ocitají kaţdá na druhém konci spektra. 

Samotné základy ekonomie jsou postavené na vnímání ekonomiky jako uzavřeného 

cyklu, ve kterém se přelévá zboţí, peníze a informace mezi firmami a domácnostmi. 

Zcela opomíjí prostředí, ve kterém tyto procesy probíhají (viz Schéma č. 2) [Cudlínová 

2007: 20].  
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Schéma č. 2: Ekonomika jako uzavřený cyklus 

 

Zdroj: Cudlínová 2006 podle Daly 2004 

 

Ekonomika se ţivotním prostředím ani jeho poškozováním nezabývá do chvíle, 

kdy je třeba vynaloţit určité prostředky na jeho renovaci [Cudlínová 2007: 66]. Jinými 

slovy, ekonomika hodnotí své okolí podle míry jeho uţitku. Uvaţuje v mezích nákladů 

a výnosů [Moldan 2001: 45]. Trh ve svém fungování nevidí limity. Statky, které 

spotřebovává, můţe ve svém uvaţování vţdy nahradit substituty a stejně tak nerozlišuje 

mezi obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji. V rámci globálního trhu má navíc 

moţnost posunout riziko podnikání na jinou oblast [Cudlínová 2007: 76]. 

Z ekonomického hlediska je odpad pouze zboţím, které se pohybuje na trhu.  Odpadové 

hospodářství je pak dobře fungující trţní oblast [Porter 2002: 4].   

Ekologie se zabývá ochranou ţivotního prostředí, tedy i vlivem lidské činnosti 

na ţivotní prostředí [Moldan 2001: 45]. Zdůrazňuje hodnotu přírody a respekt k ní. 

První uvaţování o ekologických problémech v novém pojetí moderní společnosti je 

přímo spjato s pochybami o přínosu ekonomiky růstu. Zdůrazňuje, ţe moderní 

průmyslová ekonomika nefunguje pro přírodu přirozeným způsobem. Naopak svým 

fungováním a neomezeným rozrůstáním přírodu ohroţuje [Keller 1997: 110 - 111].  

Praktickým příkladem rozporu mezi ekonomickým a ekologickým uvaţováním, 

je jeden z nejstarších a nejrozšířenějších ekonomických ukazatelů -  hrubý domácí 

produkt (HDP). Je to hlavní indikátor k určení stavu a úspěšnosti ekonomiky 

[Cudlínová 2006: 41]. Při uvaţování o ţivotním prostředí skrývá tento indikátor řadu 

nedostatků. HDP ve svých výpočtech nezachycuje hospodaření s přírodními zdroji a 

produkované znečištění.  Všechny uskutečněné finanční transakce přispívají k růstu 

HDP, bez ohledu na to, jaký je jejich účel nebo jaký mají přínos pro společnost. Nevidí 

rozdíl mezi tvořivými a ničivými událostmi, ani mezi udrţitelným a neudrţitelným 
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způsobem činnosti. Hodnotu HDP tedy navyšují i výdaje investované do likvidace 

vzniklých ekologických škod. Napříč tomu je rostoucí HDP viděno jako navyšování 

blahobytu země. Ve skutečnosti má jen velmi omezenou vypovídací schopnost. 

Paradoxně, čím více lidstvo vyčerpává ze svých zdrojů, tím více HDP roste [Cudlínová 

2006: 42; Klusák 2001: 138].     

Rozpor mezi ekologickým a ekonomickým chápáním má přirozeně dopad i na 

oblast produkce odpadů. Principy trhu a výroby jsou zaloţené na produkci, jejíţ součástí 

je i tvorba odpadů. Je to přirozená součást výrobního procesu. Odpady jsou brány jako 

„nutnost“ a potřeba s nimi nakládat je další příleţitostí pro rozvoj ekonomických aktivit 

a zisků. Ekologové vnímají především negativní dopad produkce odpadů na ţivotní 

prostředí. Odpady představují pro přírodu zátěţ a znečištění, jejich odstranění vede také 

ke ztrátě vzácných surovin a vyčerpávání přírodních zdrojů. Cílem ekologického 

smýšlení je tedy vzniku odpadů v co největší míře zamezit. Společnost je zatím stále 

ovládána především trţními principy, vytváření velkého mnoţství odpadu tedy dále 

pokračuje. Dosavadní ekologické aktivity a opatření snaţící se tento vývoj regulovat 

jsou stále pro ochranu ţivotního prostředí nedostačující.       

 

3.1.2 Environmentální ekonomie – hledání řešení 

Ekonomická oblast, která se snaţí překonat propast mezi ekologií a ekonomií, se 

nazývá environmentální ekonomie. Zabývá se problematikou ţivotního prostředí 

v rámci ekonomického uvaţování. Toto zaměření vzniká jako reakce na kritické hlasy, 

které v ekonomických procesech a ekonomickém růstu spatřují hlavní příčiny ničení 

ţivotního prostředí [Cudlínová 2006: 7]. Environmentální ekonomie se posouvá dále za 

ekonomii klasickou a zahrnuje do svých úvah také oblast ţivotního prostředí a limity 

ekonomického růstu. Na rozdíl od tradičního pojetí je v rámci ekologické ekonomie 

ekonomika pojata jako otevřený systém v konečném, uzavřeném systému biosféry. 

Uvědomuje si svá omezení a v rámci svého uvaţování bere zřetel i na čerpání surovin a 

produkci odpadů (viz Schéma č. 3). Ekologická ekonomie hledá způsoby, jak udrţet 

ekonomický růst a přitom dále neničit přírodu. Liší se také tím, ţe vkládá do ekonomie 

hodnoty společnosti [Cudlínová 2006: 8,22,25]. Snaţí se začlenit přírodu a přírodní 

zdroje do ekonomických úvah, tedy přiřadit jim ekonomickou hodnotu [Cudlínová 

2006: 49]. Dalším přínosem environmentální ekonomie je vytváření alternativních 

indikátorů k HDP. Jako příklad lze uvést ukazatel věrohodného rozvoje GPI (Genuine  
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Schéma č. 3: Růst ekonomiky jako otevřeného systému v konečném systému 

biosféry 

 

Zdroj: Cudlínová 2006 podle Daly 1991 

 

Progress Indicator), který do svých propočtů zahrnuje mimo jiné i ekologické důsledky 

a zohledňuje, zda daná činnost přispívá k blahobytu společnosti či nikoliv [Klusák 

2001]. 

Environmentální ekonomie přináší uţitečné koncepty i pro problematiku vzniku 

a nakládání s odpady. Přispívá především rozšířeným vnímáním ekologického cyklu, ve 

kterém jsou zahrnuty spotřebovávané zdroje i produkované odpady. Důleţitým 

momentem je také připuštění konečnosti čerpání zdrojů a limitů ekonomického růstu. 

HDP je stále prezentován jako hlavní ukazatel a alternativní ekonomické ukazatele, 
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které oceňují ţivotní prostředí, trpí zatím mnoha nedostatky. Přesto se jedná o důleţitý 

posun v ekonomickém uvaţování, který můţe výrazně přispět k řešení ekologických 

problémů. 

Environmentální ekonomie se také podrobněji zabývá problémem externalit, o 

kterých je pojednáno v následující části. 

 

3.1.3 Externality a jejich internalizace 

Pro pojem externalit existuje v ekonomii více vyjádření. V souvislosti 

s odpadovou problematikou jsou nejrelevantnější tyto definice: „Externalita neboli efekt 

přelévání nastává tehdy, kdyţ výroba nebo spotřeba jednoho subjektu způsobuje 

nezamýšlené náklady nebo přínosy jiným subjektům. Náklady nebo přínosy jsou 

přenášeny na jiné subjekty, aniţ by ti, kteří náklady způsobili, či příjmy získali, za ně 

platili. Externality mohou existovat mezi spotřebiteli, mezi výrobci či mezi spotřebiteli 

a výrobci, přičemţ vţdy jde o vztah, který není postiţen systémem cen.“ [Macáková a 

kol. 2007: 218]. Trh externality nedokáţe ocenit, nemůţe je tedy ani regulovat [Malý 

1998: 21]. Vinou externalit pak „mezi firmami a spotřebiteli existují vztahy, které 

nejsou adekvátně zachyceny trţními cenami. Výroba nebo spotřeba můţe přinášet 

prospěch nebo vyţadovat dodatečný náklad, který zvýhodňuje nebo zatěţuje subjekty, 

jeţ se těchto aktivit nezúčastní“ [Soukupová a kol. 1999: 482]. Externality mohou být 

pozitivní nebo negativní. Negativní externality, o kterých v souvislosti s odpady a 

znečištěním mluvíme, vznikají, kdyţ „činnost jednoho subjektu přináší náklady 

subjektu jinému, které mu nejsou hrazeny (přitom z nich nerealizuje ţádnou výhodu)“ 

[Malý 1998: 22].  Jelikoţ trh nedokáţe externality ţádným způsobem uchopit, stávají se 

pak „veřejným“ problémem a jejich řešením a odstraněním se pak zabývá občan, 

potaţmo stát. [Malý 1998: 23 - 24] Externality jsou jednou z hlavních příčin intervencí 

státu do chodu ekonomiky [Malý 1998: 69]. Působí především v oblastech, kdy je těţké 

definovat vlastnická práva k příslušným statkům.  Jedná se tedy především o veřejné 

statky, zejména v oblasti ţivotního prostředí [Malý 1998: 150]. Daly upozorňuje také na 

to, ţe při současné situaci, stavu rozsáhlých ekologických rizik, uţ externality nejsou 

jen zanedbatelnými okrajovými dopady hlavní ekonomické činnosti, nýbrţ se stávají 

ohroţením celého systému [Daly podle Keller 1997: 156].  

Problém externalit se řeší jejich internalizací, tedy zahrnutím externích nákladů 

do ekonomických úvah a odpovědnosti původce škod na ţivotním prostředí [Cudlínová 
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2006: 64]. Mezi nástroje pouţívané k odstranění negativního vlivu externalit patří 

osvětové působení a vzdělávání lidí, vyjednávání zainteresovaných stran, zákonná 

úprava, ukládání sankcí ze strany veřejnoprávních orgánů, technická a technologická 

opatřeními ve výrobě, dotace pro poškozené oblasti aj.[Malý 1998: 25]. 

Odpady jsou klasickým příkladem externalit ekonomické činnosti. Vznikají jako 

vedlejší efekt na úrovni výroby i spotřeby. Způsobují tak dodatečné náklady v 

systémech nakládání a odstraňování odpadů.  Na konci tohoto řetězce stojí značné 

ekologické znečištění a ztráty, které producent odpadu nepřímo způsobuje, ale současně 

se nepodílí na jejich odstranění. Pro přenesení zodpovědnosti zpátky na producenta 

odpadu se pouţívají různé nástroje. Řada z nich je současně nástroji prevence odpadu. 

Jejich cílem je motivovat producenta odpadu k tomu, aby ke vzniku externalit – odpadů 

– nedocházelo. O těchto nástrojích je podrobněji pojednáno v kapitole 4.2.1.    

 

3.1.4 Institut soukromého vlastnictví a životní prostředí 

Rozdíl mezi pohledem ekologů, v tomto případě orgánů státní správy 

prosazujících ekologickou politiku, a ekonomů je patrný uţ při uvaţování na obecné 

úrovni řešení environmentálních problémů. První jmenovaní vycházejí z toho, ţe ţivotní 

prostředí a příroda patří všem a soukromé přivlastnění těchto statků je zcela 

nemyslitelné. Právě proto je úkolem státu tento veřejný majetek chránit. Z řad ekonomů 

se vynořuje názor zcela opačný. Domnívají se, ţe právě neexistence soukromého 

vlastnictví je brzdou při nalézání efektivních cest k trvalé udrţitelnosti.  

Podrobněji o tomto problému pojednává Walter E. Block. Zpochybňuje existenci 

veřejného vlastnictví a na něj vázanou kolektivní odpovědnost. Tvrdí, ţe odpovědnost 

všech ve skutečnosti není odpovědností nikoho. V případě ochrany ţivotního prostředí 

je třeba nastolit stejná pravidla jako při ochraně soukromého majetku. Místo aby vlády 

zavádění vlastnických práv podpořily, spatřují v nich hlavní příčinu problému 

znečištění. Block se naopak domnívá, ţe znečištění ţivotního prostředí je výsledkem 

absence vlastnických práv [Block 2007: 283-284, 287].    

Institut soukromého vlastnictví vychází v podstatě ze sobeckých zájmů 

jednotlivců. V případě, ţe osoby nabývají plných vlastnických práv k určitému typu 

majetku, chovají se tak, jakoby ho skutečně vlastnily. Usilují tedy o jeho ochranu a 

doţadují se trestu pro viníka a odškodnění v případě, ţe je jejich majetek narušen. Stát 
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tento nenásilný způsob regulovaný jen trţními motivacemi zaváděním svých opatření 

narušuje [Block 2007: 283, 287]. 

Stejný princip funguje i na úrovni odpadového hospodářství. Příkladem můţe 

být obalový průmysl, který volí produkované materiály bez zváţení obtíţnosti jejich 

nakládání a zneškodnění. Za konečnou likvidaci totiţ nese odpovědnost stát [Block 

2007: 288]. Princip funguje podobně i na spotřebitelské úrovni v oblasti komunálních 

odpadů. Pokud by byl vyprodukovaný odpad i nadále „majetkem“ občanů a náklady na 

další zpracování a likvidaci by se nepřenášely na obec, jak je tomu nyní, museli by tuto 

skutečnost občané započítat do svých úvah. Lidé by nezvaţovali pouze, kolik daný 

výrobek stojí, ale také kolik je třeba vynaloţit na jeho zneškodnění. V té chvíli by se 

spotřebitel rozhodoval nejen, kolik si můţe dovolit koupit, ale také kolik si můţe 

dovolit vyhodit [Block 2007: 290; Čamrová, Slavík 2007: 375]. Po zavedení takového 

systému by problém s komunálním odpadem brzy zcela zmizel. Za předpokladu plné 

informovanosti by lidé volili nejekonomičtější řešení. Environmentální ekonomové jsou 

přesvědčeni, ţe nejekonomičtější řešení je současně nejekologičtější [Block 2007: 290, 

293]. 

V oblasti prevence komunálního odpadu hraje otázka soukromého vlastnictví 

důleţitou roli při uvaţování o způsobu plateb za komunální odpad, jeţ mají motivovat 

k niţší produkci (viz. Kapitola 4.2.1).  

 

3.1.5 Spojitost ekonomického růstu s produkcí odpadů 

Produkce odpadů a znečištění souvisí s ekonomickou úrovní států. Je-li stát 

ekonomicky slabší, stoupá míra znečištění. S růstem bohatství státu, míra znečištění 

klesá, jelikoţ si stát můţe dovolit investovat do opatření na ochranu ţivotního prostředí. 

Neplatí to však absolutně. Je prokázáno, ţe se zvyšující se ekonomickou úrovní států, 

roste i produkce komunálních odpadů [Cudlínová 2006: 29;  Porter 2002: 2].     

Kuraš odpad definuje jako „symptom neefektivních vzorců spotřeby a výroby“ 

[Kuraš 2008: 68]. Odpad je zbytkovou částí, která při výrobě a spotřebě vzniká, je pro 

to logické, ţe společně s ekonomickým růstem roste i mnoţství vyprodukovaných 

odpadů. Tato nesporná souvislost je důvodem skepse některých odborníků ohledně 

sniţování produkce odpadů
6
. Ekonomický růst je na míře spotřeby přímo závislý. 

                                                 
6
 Viz. rozhovor s D. Horatiem, MŽP 
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Porušení závislosti produkce odpadů a ekonomického růstu je jedním ze základních cílů 

odpadového hospodářství
7
.     

V roce 1995 bylo kaţdým občanem Evropské unie vyprodukováno průměrně 

460 kg odpadu, roku 2004 uţ to bylo 520 kg a pro rok 2020 je předpovídána produkce 

680 kg na obyvatele. Objem odpadu tak roste rychleji neţ hodnota HDP, důvodem je 

především zvyšující se konzumace finálních spotřebitelů
8
. I data OECD ukazují trend 

zvyšování produkce odpadu od roku 1989 a jeho pokračování v současnosti [OECD 

2008].  

Jedním z indikátorů odpadového hospodářství je sniţování produkce odpadů na 

jednotku HDP. Hodnotící zprávy hovoří o tom, ţe se tento cíl v České republice daří 

plnit
9
. Meziročně má celková produkce odpadu mírně klesající trend a materiálová a 

energetická náročnost tvorby HDP klesá
10

. V porovnání se státy Evropské unie ale 

v České republice stále přetrvává vysoká měrná produkce odpadu na jednotku HDP.     

 

3.2 Koncepty z oblasti veřejné politiky 

Odpadové hospodářství je součástí environmentální politiky. Dominující 

koncepcí určující směřování politiky ţivotního prostředí i odpadového hospodářství je 

udrţitelný rozvoj. Na jeho principech je zaloţeno i předcházení vzniku odpadu. 

Následující část popisuje nejdůleţitější oblasti veřejné politiky, které se k prevenci 

vzniku odpadu vztahují.  

 

3.2.1 Environmentální politika 

Charakter environmentální politiky České republiky je dán především 

směrováním Evropské unie. Hlavní prioritou členských států je 

prosazování udrţitelného rozvoje a důraz na provázanost jeho tří základních pilířů – 

ekonomického, ekologického a sociálního [Státní politika ţivotního prostředí České 

republiky 2004 – 2010]. Ekologickou politiku lze označit jako „soubor akcí reagujících 

na sociálně ekologické problémy“ [Jančářová 2004: 17]. Environmentální politika se od 

                                                 
7
 Směrnice č. 98/2008, o odpadech a o zrušení některých směrnic 

8
 Evropský parlament, <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IM 

PRESS&reference=20080616IPR31745&language=CS> 
9
 Viz. Plán odpadového hospodářství České republiky, Souhrnné vyhodnocení účinnosti nařízení vlády č. 

197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky za období 2004 - 2006 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IM%20PRESS&reference=20080616IPR31745&language=CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IM%20PRESS&reference=20080616IPR31745&language=CS


Diplomová práce  Název práce 

- 22 - 

jiných rezortních politik liší v mnoha směrech. Především se odlišuje povahou 

problémů, na které reaguje a jeţ představují otázku zachování samotných předpokladů 

lidské existence. Dále se liší prostředky uţívanými k prosazování svých cílů, které 

souvisí s nebezpečností a časovou naléhavostí rozpoznaných problémů [Mezřický 2005: 

57, Jančářová 2004: 17]. Ve všech fázích politického cyklu dominuje u environmentální 

politiky střet hodnot zájmů mezi jednotlivými aktéry. Na jedné straně stojí ekologické 

hrozby, pro jejichţ zmírnění je vyţadována změna spotřebitelského chování a zavádění 

šetrných technologií. Taková opatření naráţejí na zájmy výrobců a trhu, kteří se obávají 

o udrţení své konkurenceschopnosti, i zájmy široké veřejnosti, která by musela změnit 

své spotřebitelské chování. Právě tato odlišnost s sebou přináší mnohá úskalí při 

formulaci a prosazování cílů environmentální politiky, jeţ vyţadují odborné znalosti na 

vysoké úrovni a jsou náročné z časového hlediska. [Mezřický 2005: 57-58] 

V 70. a 80. letech bylo hlavním cílem environmentální politiky omezit 

znečištění. Na počátku 90. let se tento trend prohlubuje a hlavní pozornost se zaměřuje 

na prevenci znečištění. Po roce 2000 se stává hlavní prioritou důraz na produktivitu 

zdrojů a udrţitelný rozvoj [Moldan 2001b: 88]. Pro současnou environmentální politiku 

je typická výrazná diferenciace, která vyplývá z celkové změny nazírání na 

problematiku ţivotního prostředí. Součástí politiky je rozvoj vztahu mezi trhem a státem 

a v rámci hledání nejvhodnějších nástrojů je podporována jejich spolupráce řešení 

ekologických problémů. Charakteristické pro politiku ţivotního prostředí České 

republiky je pak především zanedbanost ekologických problémů, časová naléhavost 

jejich řešení, ochota plnit zahraničně politické závazky a omezenost finančních zdrojů 

[Mezřický 2005: 66-67, Jančářová 2004: 22].  

Environmentální politika sleduje mnoho oblastí, přičemţ odpadové hospodářství 

je jednou z nich. Do této oblasti je ze strany Evropské unie soustředěna velká pozornost 

a patří mezi hlavní priority v otázkách ochrany ţivotního prostředí. Stejně tak je 

udrţitelné vyuţívání přírodních zdrojů, materiálové toky a nakládání s odpady řazeno 

mezi čtyři prioritní oblasti environmentální politiky České republiky
11

.  

 

                                                                                                                                               
10

 Státní politika životního prostředí 2004 - 2010 
11

 tamtéž 
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3.2.2 Udržitelný rozvoj 

Uvědomování ekologických problémů a míry znečištění s sebou přináší nutnost 

přehodnotit lidské potřeby i přístup k ekonomickému růstu. Odpovědí na otázky dalšího 

směřování se stal koncept trvale udrţitelného rozvoje.  Tato koncepce v sobě nese 

obnovení odpovědnosti člověka k přírodě. Na rozdíl od jiných ekologických konceptů 

nezatracuje ekonomický růst, ale počítá s přehodnocením jeho formy z kvantitativní na 

kvalitativní. Hodnoty udrţitelného rozvoje jsou postmateriální, místo hmotných statků a 

bohatství, stojí na prvním místě zdraví, vzdělání a harmonie mezi člověkem a přírodou 

[Cudlínová 2006: 27-28, 36; Moldan 2001: 80].    

Komise pro ţivotní prostředí definuje trvale udrţitelný rozvoj jako „rozvoj, který 

naplňuje potřeby stávajících generací, aniţ by ohrozil moţnosti generací budoucích 

uspokojovat jejich vlastní potřeby“ [Cudlínová 2006 podle World Commission 1987]. 

Dosaţení cílů trvale udrţitelného rozvoje v sobě nese také předpoklad respektování 

vzájemné podmíněnosti sociálních, ekonomických a environmentálních podmínek 

rozvoje z globální perspektivy [Lacina, Souček 2003: 50, Moldan 2001: 80]. 

Dodrţování zásad trvale udrţitelného rozvoje v praxi znamená nepouţívat obnovitelné 

zdroje nad kapacitu jejich obnovy, nepouţívat neobnovitelné zdroje v případě, ţe je lze 

nahradit zdroji obnovitelnými a nepouţívat ţádné přírodní zdroje tak, aby byla 

překročena asimilační kapacita Země v důsledku ukládání odpadů [Cudlínová 2006: 36] 

Současné způsoby vyuţívání přírodních zdrojů a tvorba a nakládání s odpady patří stále 

ke způsobům neudrţitelným. Pro nakládání s odpady vyuţíváme absorpční schopnosti 

přírody, která je omezená [Cudlínová 2006: 44]. Za současné situace, kdy neexistují 

uspokojivé prostředky, jak se vypořádat s neustálou tvorbou odpadu, je „nevytváření“ 

odpadu nebo snaha o jeho maximální moţné sníţení, jediným řešením slučujícím se 

s principy udrţitelného rozvoje.  

Koncepce udrţitelného rozvoje je také základním kamenem environmentální 

politiky Evropské unie i České republiky. Zákon12 definující pojem trvale udrţitelného 

rozvoje také kaţdému člověku přiznává právo na příznivé ţivotní prostředí. Klíčovým 

dokumentem je Strategie udrţitelného rozvoje ČR, ktera je také rámcem pro politické 

rozhodování a východiskem pro zpracování koncepčních materiálů. Plnění cílů 

udrţitelného rozvoje je také průběţně mapováno a hodnoceno13 . 

                                                 
12

 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 
13

 Ministerstvo životního prostředí ČR, <http://www.mzp.cz/cz/udrzitelny_rozvoj> 

http://www.mzp.cz/cz/udrzitelny_rozvoj
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Principem udrţitelného rozvoje je také vázán Plán odpadového hospodářství České 

republiky, který stanovuje cíle a opatření pro nakládání s odpady na území ČR
14

. 

 

3.2.3 Princip předběžné opatrnosti a princip prevence 

Součástí koncepce udrţitelného rozvoje je princip předběţné opatrnosti 

(precautionary principle).  Je jedním z klíčových principů environmentální politiky. 

Jednání v souladu s principem předběţné opatrnosti spočívá v přistupování k rizikům 

moţného nebezpečí tak, jako by tato nebezpečí byla zcela reálná. Podstatou je pracovat 

s moţným ohroţením stejně jako s ohroţením skutečným a nečekat, zda se jako reálná 

po určité době projeví či nikoliv, protoţe pak uţ můţe být situace mnohem kritičtější. 

Tento princip také vybízí k hledání řešení místo spoléhání na vývoj technologie a víry 

v nejistou budoucnost [Lacina, Souček 2003: 16; Moldan 2001: 81]. 

  V souvislosti s problematikou odpadů má být v souladu s principem předběţné 

opatrnosti jednáno tak, aby bylo rizikům plynoucím ze spotřebovávání neobnovitelných 

surovin a produkce odpadu zabráněno [Lacina, Souček 2003: 16]. Není řešením čekat 

na technologický pokrok v oblasti efektivnějšího zpracování odpadů nebo úspornějšími 

metodami získávání přírodních zdrojů. Problém vznikajících odpadů je nutné řešit nyní. 

V souladu s tímto principem se předcházení vzniku odpadu zdá nelepším moţným 

řešením. 

Souvisejícím principem je také zásada prevence. Tento princip by měl být 

vztahován na celou oblast ochrany ţivotního prostředí. Jedná se o účinnější a 

ekonomicky efektivnější nástroj neţ jakým je náprava škod v případě znečištění 

ţivotního prostředí nebo vyčerpání zdrojů. Princip prevence je důleţité propojovat na 

různých úrovních a v jeho rámci poskytovat osvětu obyvatelstvu15.   

 

3.2.4 Princip znečišťovatel platí 

Princip „Znečišťovatel platí“ (polluter pays principle) vychází z prostého 

předpokladu, ţe kaţdý by měl za své činy nést odpovědnost. Pro oblast ţivotního 

prostředí to tedy znamená, ţe „kaţdý, kdo způsobí škodu na ţivotním prostředí, by měl 

nést náklady s tím spojené“ [Cordato 2007: 113]. Tento princip v sobě skrývá 

                                                 
14

 Plán odpadového hospodářství České republiky 
15

 Státní politika životního prostředí 2004 - 2010  
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společensky ukotvenou představu o slušnosti a spravedlnosti. Cílem nástrojů, které jsou 

zaloţené na tomto principu, je motivovat znečišťovatele k vývoji preventivních 

opatření, které by přispěli k úplně eliminaci nebo zmírnění produkovaného znečištění 

[Cordato 2007: 116-117, 123]. 

Tento princip se stal hlavní zásadou odpadového hospodářství na evropské i 

mezinárodní úrovni. Pomocí něj má být zajištěno nakládání s odpadem způsobem 

nejšetrnějším k ţivotnímu prostředí a lidskému zdraví16.  

Mezi nástroje, které v sobě obsahují princip „znečišťovatel platí“, patří například 

daně nebo obchodovatelná povolení
17

. V obou případech je zpoplatněna znečišťující 

činnost. Tímto způsobem je princip uplatňován ze strany státu. Z ekonomického 

pohledu je takové převedení principu do praxe nedostačující. Současné uplatňování 

principu vidí jako neefektivní a nespravedlivé, protoţe je zde porušována přímá vazba 

mezi znečišťovatelem a poškozeným. Řešení je pak spatřováno v ponechání principu 

v rukou trţních pobídek namísto tradičních opatření. Panuje zde přesvědčení, ţe 

v takovém případě bude dosaţeno větší a efektivnější ochrany ţivotního prostředí 

[Cordato 2007: 114 - 115]. 

V oblasti prevence tuhých odpadů spočívá princip „znečišťovatel platí“ 

v motivaci producenta odpadu, vytvářet jej méně. Taková opatření se vztahují nejen na 

výrobní sféru, ale také na oblast spotřeby. Obce mají moţnost své občany motivovat 

k niţší produkci komunálních odpadů tím, ţe princip „znečišťovatel platí“ zohlední při 

výběru způsobu platby za odpad. 

 

3.2.5 Princip rozšířené odpovědnosti výrobce 

Princip rozšířené odpovědnosti výrobce úzce souvisí s principem „znečišťovatel 

platí“. Je další zásadou, která se uplatňuje při ochraně ţivotního prostředí. Cílem pouţití 

tohoto principu je „ sníţení celkových dopadů výrobku na ţivotní prostředí tím, ţe činí 

výrobce administrativně odpovědného za celý ţivotní cyklus výrobku“18. Princip má 

taktéţ motivovat k preventivnímu chování.  

Na poli odpadového hospodářství ukládá tento princip výrobcům povinnost 

převzít zodpovědnost za výrobky po skončení doby jejich ţivotnosti. Mělo by tak být 

                                                 
16 Směrnice č. 98/2008, o odpadech a o zrušení některých směrnic 
17

 Podrobněji o těchto nástrojích viz. Kapitola 4  
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dosaţeno sníţení celkové produkce odpadů a ekologičtější nakládání s nimi. Podle 

Směrnice č. 98/2008 mají všechny státy EU moţnost přijmout legislativní nebo 

nelegislativní opatření, aby se na všechny fyzické i právnické osoby podílející se na 

výrobě nebo prodeji výrobků vztahovala rozšířená odpovědnost výrobce. Mezi tato 

opatření patří přijímání vrácených výrobků a odpadu nebo veřejné poskytování 

informací o opětovné pouţitelnosti a recyklovatelnosti výrobku. Opatření mohou také 

zahrnovat podporu trvanlivých výrobků na více pouţití, které se po skončení doby 

ţivotnosti stávají odpadem, který lze řádně a šetrně k ţivotnímu prostředí odstranit nebo 

vyuţít19. Zavedení principu rozšířené odpovědnosti výrobce je také jedním 

z předpokladů dosaţení cílů koncepce nulového odpadu
20

 [Kropáček 2003: 1].                 

Jedná se především o prevenci vzniku odpadu na výrobní úrovni.  Zkušenosti 

ukázaly, ţe tento princip není vhodný pro všechny toky odpadů a uplatňuje se 

především v oblasti obalů a obalového odpadu. Taková opatření pak ovlivňují i způsoby 

nakládání s komunálním odpadem21. Pro prevenci vzniku komunálního odpadu to 

znamená především vytvoření podmínek a motivací pro produkci a nakládání 

s komunálním odpadem. 

 

3.3 Koncepty z oblasti odpadového hospodářství 

Moţnosti předcházení vzniku odpadu vycházejí z obecného rámce odpadového 

hospodářství. Zásadní je uţ samotná definice odpadu, stejně jako nastavené podmínky a 

právní úprava v odpadovém hospodářství. Následující část přibliţuje základní definice, 

klíčové koncepce a místo předcházení vzniku odpadu v rámci hierarchie způsobů 

nakládání s odpadem.   

 

3.3.1 Definice odpadu 

Ze zákona je pojem odpad definován jako „kaţdá movitá věc, které se osoba 

zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin 

odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu“22.  Tato definice nechává široký 

                                                                                                                                               
18

 Realizační program Plánu odpadového hospodářství České republiky pro komunální odpady  
19

 Směrnice č. 98/2008, o odpadech a o zrušení některých směrnic 
20

 O koncepci nulového odpadu podrobněji viz Kapitola 3.5.5 
21

 Realizační program Plánu odpadového hospodářství České republiky pro komunální odpady 
22 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
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prostor pro polemiku, co ještě je a co uţ není odpadem. Řešením tohoto problému se 

zabývá nová směrnice o odpadech23, která definuje pojmy „vedlejší produkt“ a „stav, 

kdy odpad přestává být odpadem“. Tyto produkty, které nepředstavují odpad, mají být 

podle směrnice hodnoceny jednotlivě podle podmínek a kritérií, jeţ musí být stanovena. 

V současnosti je jeden z největších problémů v odpadovém hospodářství, i ve vztahu 

k prosazování prevence, spatřován právě v nejasné definici odpadu. Prvořadým cílem je 

tedy určit přesné rozhraní mezi pojmy výrobek – odpad – druhotná surovina24. Dokud 

existují nejasnosti na definiční úrovni základních pojmů, nelze prevenci vzniku odpadu 

ani přesně specifikovat [rozhovor s D. Horatiem, MŢP]. 

Komunálním odpadem, na který se tato práce vztahuje, se rozumí „veškerý 

odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako 

komunální odpad v prováděcím právním předpisu, s výjimkou odpadů vznikajících u 

právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání“25. I tento pojem bude 

muset být definičně zrevidován, aby byl v souladu s novou směrnicí o odpadech26. 

 

3.3.2 Způsoby nakládání s odpadem27 

Odpadovým hospodářstvím je rozuměna „činnost zaměřená na předcházení 

vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady 

trvale uloţeny, a kontrola těchto činností“28. Náplň činností v odpadovém hospodářství 

znázorňuje schéma č. 4.  

Nakládání s odpady je po předcházení a omezování vzniku odpadu, které 

představují čistší produkci, dalším způsobem, jak zacházet s vzniklým odpadem. Podle  

                                                 
23 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/2008/ES ze dne 19. listopadu 2008, o odpadech a o 
zrušení některých směrnic  
24

 Enviweb, http://www.enviweb.cz/clanek/paragraf/79283/na-navrhu-noveho-zakona-o-odpadech-se-
opet-pracuje-ale-jinak 
25 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
26 

Enviweb, http://www.enviweb.cz/clanek/paragraf/79283/na-navrhu-noveho-zakona-o-odpadech-se-
opet-pracuje-ale-jinak 
27

 Uváděné způsoby nakládání s odpadem se v závazných právních dokumentech liší. Mezi Zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
č. 12/2006/ES ze dne 5. dubna 2006, o odpadech existují rozdíly, které by měl eliminovat nový 
připravovaný zákon o odpadech 
28 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

http://www.enviweb.cz/clanek/paragraf/79283/na-navrhu-noveho-zakona-o-odpadech-se-opet-pracuje-ale-jinak
http://www.enviweb.cz/clanek/paragraf/79283/na-navrhu-noveho-zakona-o-odpadech-se-opet-pracuje-ale-jinak
http://www.enviweb.cz/clanek/paragraf/79283/na-navrhu-noveho-zakona-o-odpadech-se-opet-pracuje-ale-jinak
http://www.enviweb.cz/clanek/paragraf/79283/na-navrhu-noveho-zakona-o-odpadech-se-opet-pracuje-ale-jinak
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Schéma č. 4: Náplň odvětví odpadového hospodářství 

 

(Zdroj: Filip J. a kol. 2002: 7) 

 

zákona je nakládáním s odpadem jejich soustřeďování, shromaţďování, sběr, výkup, 

třídění, přeprava a doprava, skládkování, úprava, vyuţívání a odstraňování
29

.  

V první fázi shromaţďování je odpad před dalším nakládáním krátkodobě 

soustředěn do shromaţďovacích prostředků v místě svého vzniku. Sběrem odpadů se 

rozumí „soustřeďování odpadů právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou 

k podnikání od spotřebitele za účelem jejich předání k vyuţití nebo odstranění“
30

. 

                                                 
29

 tamtéž 
30

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
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V rámci tříděného sběru je tok odpadů oddělen podle druhu a povahy odpadu
31

. Místy 

určenými pro shromaţďování a sběr různých druhů odpadů jsou sběrná místa a sběrné 

dvory [Hřebíček 2009: 11].    

Výčet moţností vyuţití odpadu je uveden v příloze citované směrnice i zákona. 

Jedná se o činnosti, při kterých odpad nahrazuje jiné materiály, které by jinak byly 

k danému účelu pouţity nebo odpad k tomuto účelu upravují. Při energetickém vyuţití 

je odpad vyuţíván jako palivo nebo jiným způsobem k výrobě energie, například 

v zařízení pro spalování [Hřebíček 2009: 12]. 

Způsoby odstraňování odpadu jsou taktéţ uvedeny v příloze směrnici i zákona o 

odpadech. Jedná se o činnosti, která nepatří mezi vyuţití. Patří sem i způsoby, jejichţ 

vedlejším produktem je znovuzískání látek nebo energie [Hřebíček 2009: 13].    

 

3.3.3 Definice prevence odpadu 

„Sniţování mnoţství odpadu je nejvyšším stupněm organizace odpadů 

v Evropské unii“ [Drbalová 1999: 3]. Prevence odpadu je součástí odpadového 

hospodářství a nejvíce preferovaným způsobem nakládání s odpady. Především 

environmentalisty je zdůrazňováno zásadní postavení prevence v odpadovém 

hospodářství. Je to jediné opatření zcela se slučující se zásadou trvale udrţitelného 

rozvoje a zatím jediná známá cesta k udrţitelnému odpadovému hospodářství. Všechny 

další způsoby jsou označovány za nedostačující [Kuraš 2008: 130].   

Jednotlivé stupně zacházení s odpadem s ohledem na ekologickou šetrnost 

představuje hierarchie nakládání s odpady (viz. Schéma č. 5). Podle evropské směrnice 

je tímto stanoveno také pořadí priorit pro právní předpisy a odpadovou politiku32. 

Pojem prevence vzniku odpadu zahrnuje všechny oblasti výroby i spotřeby, při 

kterých odpad není vytvářen nebo je drţen na svém minimu. Prevence je spjata stejně 

s výrobcem jako se spotřebitelem. Obě tyto skupiny mají vliv na produkci odpadu i jeho 

předcházení [Bilitewski, Härdtle, Marek 1997]. Směrnicí je předcházení vzniku odpadu 

definováno jako „opatření,  přijatá předtím, neţ se látka, materiál nebo výrobek stane 

odpadem, která omezují mnoţství odpadu, a to i prostřednictvím opětovného pouţití 

výrobků nebo prodlouţením ţivotnosti výrobků, nepříznivé dopady vzniklého odpadu  

                                                 
31

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 12/2006/ES ze dne 5. dubna 2006, o odpadech 
32

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/2008/ES ze dne 19. listopadu 2008, o odpadech a o 
zrušení některých směrnic  
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Schéma č. 5: Hierarchie nakládání s odpady 

 

Zdroj: Wikipedie 

 

na ţivotní prostředí a lidské zdraví nebo obsah škodlivých látek v materiálech a 

výrobcích“33. Z definice vyplývá, ţe i opětovné vyuţití definované jako „jakýkoliv  

postup, kterým jsou výrobky nebo jejich části, které nejsou odpadem, znovu pouţity pro 

tentýţ účel, pro který byly původně určeny34“35, je také součástí prevence odpadu.  

Strategie prevence odpadu spočívá obecně v racionálnějším vyuţívání surovin, 

materiálu a energií. Cílem je sníţit mnoţství vytvořených odpadů a ztrát ve výrobě. 

V souvislosti s prevencí se zavádějí opatření čistší produkce, především se hovoří o 

máloodpadových a bezodpadových technologií. Prevence se týká všech fází ţivotního 

cyklu výrobku, od fáze výrobní, přes fázi spotřební aţ k zániku výrobku [Kuraš 2008: 

125].  

Prevence vzniku odpadu se tedy vztahuje na všechny druhy odpadu v celém 

ţivotním cyklu výrobku. Cílem této práce je soustředit se na oblast komunálního 

odpadu v rámci spotřební fáze výrobku.  

 

                                                 
33

 tamtéž 
34

 tamtéž  
32

V publikacích věnujících se prevenci vzniku komunálního odpadu je pod pojmem opětovné vyžití 
zpravidla spatřováno i použití výrobku pro jiný účel než ten, pro který byly původně určeny, viz. Waste 
Prevention Guide  
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3.3.4 Prevence vzniku odpadu v právním rámci 

Podobu odpadového hospodářství České republiky formují směrnice Evropské 

unie a jejich následná implementace do českých právních předpisů. Prevencí odpadu se 

na obecné úrovni zabývá směrnice 2008/1/ES, o integrované prevenci a omezování 

znečištění. Usnesením Rady z roku 1997 bylo prohlášeno předcházení vzniku odpadů 

hlavní prioritou36. K vytvoření opatření pro předcházení vzniku odpadů vybízí také 

Šestý akční program Společenství pro ţivotní prostředí37. Zásadním dokumentem pro 

oblast prevence odpadu je ale směrnice č. 98/2008, o odpadech a o zrušení některých 

směrnic. Tato směrnice vytyčuje jako hlavní cíl odpadové politiky minimalizaci 

nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a ţivotní 

prostředí. Dalším významným cílem je omezení pouţívání zdrojů a praktické 

uplatňování hierarchie odpadů. Aby byl ve členských státech zlepšen způsob prevence 

vzniku odpadu, je třeba posílit ustanovení o předcházení vzniku odpadů a zavést 

poţadavek vypracování programů pro předcházení vzniku odpadů jednotlivými 

členskými státy. Největší pozornost má být přitom zaměřena na hlavní dopady na 

ţivotní prostředí a zohlednění celého ţivotního cyklu výrobků a materiálů. S cílem 

podpořit preventivní opatření vzniku odpadu jsou členské státy povinné do konce roku 

2011 vypracovat průběţnou zprávu o vývoji tvorby odpadů a rozsahu předcházení 

vzniku odpadů a dále pak do konce roku 2014 stanovit cíle předcházení vzniku odpadů 

a zrušit jeho závislost na hospodářském růstu do roku 2020. Směrnice také uděluje 

státům povinnost vypracovat nejpozději do 12. prosince 2013 programy předcházení 

vzniku odpadů. V příloze směrnice jsou také obsaţeny příklady prevence vzniku odpadů 

na všech úrovních toku surovin a odpadů. Členské státy jsou povinny implementovat 

opatření daná směrnicí nejpozději do 12. prosince 2010.  

Na národní úrovni je pak třeba zmínit Státní politiku ţivotního prostředí jako 

zastřešující dokument, který spatřuje odpovědné nakládání s odpady především 

v prevenci vzniku a sniţování nebezpečných vlastností odpadu38. Nejvýznamnějším 

dokumentem odpadového hospodářství je Plán odpadového hospodářství České 

republiky. Zpracovává se na dobu deseti lety, tedy od roku 2003 do roku 2012 a klade si 

za cíl nasměrovat odpadové hospodářství cestou udrţitelnosti. Plán obsahuje informace 

                                                 
36 

Usnesení Rady ze dne 24. února 1997 o strategii Společenství pro nakládání s odpadem 
37 

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES ze dne 22. července 2002 o šestém 
akčním programu Společenství pro životní prostředí 
38

 Státní politika životního prostředí České republiky 2002 - 2010 
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o současné situaci odpadového hospodářství v České republice, vyhodnocuje současný 

stav a stanovuje cíle odpadového hospodářství i nástroje k jejich dosaţení. V roce 2003 

bylo jako klíčový problém viděno nedostatečné promítnutí principu udrţitelného 

rozvoje do všech oblastí odpadového hospodářství, nedostatečné prosazování prevence 

vzniku odpadů a nerespektování hierarchie nakládání s odpady. Základním strategickým 

cílem plánu je sniţování měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického 

růstu.    

V návaznosti na Plán odpadového hospodářství ČR byly zpracovány plány 

jednotlivých krajů a realizační programy pro jednotlivé druhy odpadů. Oblastí 

komunálních odpadů se zabývá Realizační program Plánu odpadového hospodářství 

České republiky pro komunální odpady. Tento program zdůrazňuje jako hlavní opatření 

v oblasti prevence vzniku komunálních odpadů „vytvoření povědomí občanů o 

nezbytnosti předcházení odpadů, o správném nakládání s odpady a o dopadech 

nesprávného nakládání s odpady na ţivotní prostředí, to vše na vysoké úrovni“39. Dalším 

důleţitým krokem v této oblasti je optimalizace infrastruktury odpadového hospodářství 

s cílem vytvořit vhodné prostředí pro realizaci prevence. 

I kdyţ v oblasti prevence vzniku odpadu dosud není vidět příliš praktických 

výsledků, v právním rámci jiţ své ukotvení má. Lze očekávat postupné posilování 

pozice preventivních opatřen na legislativní úrovni implementací směrnice Evropské 

unie. Cílem nového zákona je zpřehlednit současný několikrát novelizovaný zákon, 

upřesnit definice a pojmy, jejichţ nejasnost v současnosti problematizuje porovnávání 

českých dat s evropskými statistikami a definovat hierarchii nakládání s odpady podle 

směrnice. Evropskou směrnici je třeba převést do českého práva do prosince 2010
40

. 

 

3.3.5 Koncepce nulového odpadu 

Nulový odpad je prakticky nejvyšším moţným cílem prevence odpadu. Ve svém 

ideálním provedení znamená nevytváření ţádného odpadu. 

První uplatnění nalezla myšlenka nulového odpadu v 70. letech, zásluhou Paula 

Palmera a firmy Zero Waste Systems (ZWS), jejímţ cílem bylo zpracovávat chemikálie 

vznikající činností elektrotechnického průmyslu, který právě prodělával rozkvět. Našli 

                                                 
39

 Realizační program Plánu odpadového hospodářství pro komunální odpady 
40

Enviweb, < http://www.enviweb.cz/clanek/paragraf/79283/na-navrhu-noveho-zakona-o-odpadech-se-
opet-pracuje-ale-jinak> 

http://www.enviweb.cz/clanek/paragraf/79283/na-navrhu-noveho-zakona-o-odpadech-se-opet-pracuje-ale-jinak
http://www.enviweb.cz/clanek/paragraf/79283/na-navrhu-noveho-zakona-o-odpadech-se-opet-pracuje-ale-jinak
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způsob, jak vzniklé látky vrátit zpátky do koloběhu jejich prodejem různým institucím. 

Svou činnost postupně rozšiřovali a rozvíjeli spolupráci i s jinými odvětvími. Aţ 

v letech 1998 aţ 2002 se ale koncept opravdu začal ve větší míře přesouvat z teoretické 

roviny do praxe41.       

Nulový opad přestavuje cíl, proces, způsob myšlení i přehodnocení způsobu 

vyuţívání zdrojů a výroby42. Koncepce nulového odpadu znamená „postupné sniţování 

mnoţství odpadu s ideou úplného vyloučení odpadu“ [Kropáček 2003: 1]. Cílem je 

přiblíţit se činnosti přírody, jejíţ systém funguje na principu cyklického toku zdrojů 

[Moldan 2001: 13]. Tento přístup představuje uzavřený tok surovin s minimálními 

vstupy a výstupy. Příroda ke svému fungování látky přijímá a na konci je zas 

přeměněné vypouští. Tyto „odpady“ ale představují další zdroje, které příroda beze 

zbytku zuţitkuje. Příroda zná tedy jen suroviny, které vyuţije, odpady jako takové 

neexistují. Naproti uzavřenému cyklu stojí metabolismus jednosměrného proudu, který 

představuje současné fungování průmyslu. Při výrobě je spotřebováno velké mnoţství 

surovin, materiálu a energie, které je zpravidla jen zčásti vyuţito. Finální výrobky po 

upotřebení ztrácí svou funkci a stávají se odpady. Vzniká tak problém nedostatku 

surovin i přebytek odpadu [Moldan 2001: 14]. V praxi jsou pak vyţadována taková 

řešení, kterými lze dosáhnout uzavřeného cyklu [Hewitt 1999: 8]. 

V souvislosti s nulovým odpadem jsou zmiňovány především dva pilíře: 

odpovědnost komunity a odpovědnost průmyslu. Kaţdý by měl převzít zodpovědnost za 

celý ţivotní cyklus dané věci. Je vycházeno z předpokladu, ţe pokud člověk přijme 

odpovědnost za produkovaný odpad, sám se zaslouţí o to, aby odpadu vytvořil co 

nejméně [tamtéţ]. 

V současnosti existuje mnoho organizací, které poskytují teoretické informace, 

vzdělávání i praktické vedení k nulovému odpadu. Fungují na komunální, národní i 

mezinárodní úrovni.  

Strategie nulového odpadu je součástí odpadového hospodářství a představuje 

udrţitelné nakládání s odpady. Jednat v souladu s koncepcí znamená také postupovat 

podle hierarchie nakládání s odpadem, kde stojí prevence na prvním místě43. Mimo 

nesporné ekologické hodnoty je koncepce nulového odpadu také přínosem 

ekonomickým. 

                                                 
41

 Wikipeida, http://en.wikipedia.org/wiki/Zero_waste 
42

 Tamtéž 
43

 Časopis RESPEKT, http://www.respekt.cz/rozhovory-detail.php?sel_id=203 
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3.4 Koncepty z oblasti spotřeby 

Odpad vzniká při výrobě i spotřebě, je nutným vedlejším produktem těchto 

procesů. Produkci odpadů tedy ovlivňují nejen principy výroby, ale i chování 

spotřebitelů. Tato práce se soustředí na moţnosti sniţování komunálního odpadu, tedy 

moţnosti sniţování na spotřebitelské úrovni. V následující části je popsána povaha 

konzumního chování současné společnosti zaloţená na nadměrné spotřebě a další 

alternativní způsoby spotřeby šetrnější k ţivotnímu prostředí vzhledem k mnoţství 

produkovaných odpadů. 

 

3.4.1 Konzumní společnost a uvědomělá spotřeba 

Pro vystihnutí povahy spotřebitelského chování v soudobé společnosti se vţil 

pojem konzumní společnost. Samotný pojem označuje Petrusek jako „společnost 

sociálního nadbytku“ [Petrusek 2006: 185]. Keller pak podrobněji definuje za hlavní 

premisu dané společnosti „orientaci na materiální statky, která vytlačuje coby druhořadé 

hodnoty nemateriální, nepřipouští spokojit se s úrovní spotřeby předchozí generace a 

neumoţňuje krýt potřeby zcela, či alespoň převáţně z lokálních zdrojů“ [Keller 1997a: 

47].  

Tento koncept přichází ve fázi, kdy státy dosahují takové úrovně, ţe umoţňují 

kaţdému proţít solidní a v podstatě bohatý ţivot [Petrusek 2006: 372]. Spotřeba lidí 

není zaměřena jen na uspokojení základních potřeb, ale výrazně je přesahuje. Samotný 

koncept lidských potřeb je velmi problematický. Obecně se dá říci, ţe potřeby samy o 

sobě nerostou, nýbrţ se zvyšuje nákladnost k jejich uspokojení. V konzumní společnosti 

nejsou lidské potřeby plně uspokojovány pouze s vyuţitím přímo dostupných 

prostředků. Vyţadují vzdálené nebo uměle vytvořené produkty, které vyţadují po všech 

stránkách značné zásahy do ţivotního prostředí [Keller 1997b: 90-91]. 

Podle sociologických teorií není dán nadměrný konzum touhou vlastnit, ale 

získat vyšší status ve společnosti, kde je prestiţ měřena právě mírou spotřeby. 

Konzumní jednání je tedy způsobeno vnějšími tlaky společnosti [Keller 1997a: 47-48]. 

Dalším popudem, který vede ke konzumu, je přesvědčení, ţe hromadění věcí je cestou 

k lidskému štěstí. Náplní ţivota se pak stává získávání a vlastnění [Petrusek 2006: 183-

184]. 

Pro podporu nadměrného konzumu jsou různými prostředky v lidech 

vzbuzovány pocity nespokojenosti s dosaţenou úrovní a touhou po novém. Je snaha 



Diplomová práce  Název práce 

- 35 - 

přizpůsobit spotřebu úrovni výroby, neţ aby tomu bylo naopak. Spotřebu také 

podporuje produkce výrobků s krátkou ţivotností, které mají být taktéţ brzy vystřídány 

za nové [Keller 1997a: 116, 120-121]. Ekonomika vymezuje lidské potřeby jasně: 

člověk má takové potřeby, jaké si můţe finančně dovolit [Keller 1997b: 159].  

K nadměrnému konzumu přispívají ještě další fenomény moderní společnosti. 

Jedním z nich je móda, která „představuje jeden z nejdůmyslnějších způsobů, jak přimět 

lidi chovat se proti jejich zásadám“ [Keller 1997a: 61]. Móda diktuje kupovat si 

nejnovější výrobky z nejrůznějších oblastí, přičemţ ty staré, obnošené a nemoderní se 

prozatím odloţí, zpravidla však vyhodí. A tak dochází k neustálému koloběhu 

spotřebovávání a vyhazování stále funkčních výrobků [tamtéţ]. 

Druhým neméně důleţitým fenoménem je reklama, která má zásadní vliv na 

rostoucí nadměrnou spotřebu. Reklama prakticky upozorňuje spotřebitele na výrobky, 

které zůstávají mimo jeho pozornost, stimuluje nové potřeby a sama je vytváří. Reklama 

útočí na naši zálibu v novém. Nutí nás koupit si víc, neţ jsme schopni spotřebovat, a 

podporuje naši touhu koupit si aktuální hit a nemoderní výrobek vyhodit [Keller 1997a: 

104; Librová 2003: 35]. 

Konzumní chování společnosti má samozřejmě značné dopady na ţivotní 

prostředí. Velká dynamika nakupování a spotřeby je z ekologického hlediska záhubná. 

V konceptu konzumní společnosti je příroda pojata jako instrument produkce a 

spotřeby. Nezanedbatelný vliv na prostředí má také konzum sluţeb a volnočasových 

aktivit [Librová 2003: 34; Petrusek: 2006: 184].  

Při nadměrném konzumu dochází pochopitelně k obrovskému plýtvání 

materiálů, energie i spotřebních výrobků. Plýtvání má i svou dimenzi sociální, v rámci 

spotřeby je totiţ nutné být si vědom určité míry odpovědnosti za mnoţství 

spotřebovaných statků, které ve společnosti chybí [Librová 2003: 35; Petrusek 2006: 

174]. 

Na opačné straně konzumní společnosti stojí skromnost, která je jako protipól 

často zmiňována. Hana Librová přichází s konceptem dobrovolné skromnosti, jejímţ 

základem je změna hodnot a potřeb vedoucí k ekologicky příznivému jednání. 

Představuje neobvyklý a ve společnosti málo rozšířený způsob ţivota dobrovolně 

zaloţený na nízké spotřebě a snahou svým jednáním co nejméně zasahovat do ţivotního 

prostředí. Pro praktické fungování tohoto konceptu je důleţité, aby toto jednání 

pocházelo z vnitřního přesvědčení a nebylo výsledkem nedobrovolného odříkání. 

Významnou roli zde také hrají duchovní hodnoty [Librová 1994: 49-51]. Z hlediska 
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ekonomického představuje skromnost největší nebezpečí právě proto, ţe rozsáhlé 

spotřebě brání.  

Mezi těmito protipóly stojí ještě koncept zeleného konzumerismu, který spočívá 

v zachování stejné míry spotřeby při ekologicky šetrnější výrobě. Takový způsob 

chování je z ekologického hlediska povaţován za nedostačující. Sníţení spotřeby je 

nutným předpokladem ke zmírnění ekologických hrozeb [Keller 1997b: 160].  

 

Jakkoliv můţeme povaţovat konzumní společnost za negativní a pro ţivotní 

prostředí vysoce škodlivý jev, pravdou zůstává, ţe ekonomika přesně na takovém 

spotřebitelském chování stojí a je na něm ze své podstaty závislá. Makrocosiální tlaky 

blokují rozvoj dobrovolné skromnosti [Keller 1997b: 128]. Změna by tedy musela 

probíhat celou společností i napříč základy fungování ekonomiky.  

Vzorce spotřeby a výroby jsou také spatřovány jako jeden ze zásadních 

problémů v rámci směřování k udrţitelnému rozvoji i odpadového hospodářství. Jedním 

z hlavních opatření při prosazování prevence odpadu je právě snaha změnit současné 

chování spotřebitelů44.     

 

3.4.2 Rámec udržitelné spotřeby České republiky 

Koncepce směřování České republiky k udrţitelné spotřebě je ukotvena 

v dokumentu „Rámec programů udrţitelné spotřeby a výroby České republiky“. 

Udrţitelná spotřeba je zde definována jako „pouţívání sluţeb a výrobků, které 

uspokojují základní potřeby společnosti a zlepšují kvalitu ţivota, zároveň však 

minimalizují spotřebu přírodních zdrojů, pouţívání toxických látek, produkci odpadů a 

škodlivin v průběhu celého ţivotního cyklu sluţby nebo výrobku tak, aby nebylo 

ohroţeno uspokojování potřeb budoucích generací“
45

. Směřování k udrţitelné spotřebě 

má přispět ke změně konzumního chování současné společnosti a tím sníţit negativní 

vliv spotřeby na ţivotní prostředí
46

.   

Pro dosaţení stanovených cílů je nutné do programu zahrnout výrobce, 

spotřebitele i veřejnou správu. Společnost respektující principy udrţitelné spotřeby se 

vyznačuje mimo jiné tím, ţe maximálně vyuţívá druhotných surovin z odpadů a zajistí 

                                                 
44

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/2008/ES ze dne 19. listopadu 2008, o odpadech a o 
zrušení některých směrnic  
45

 Rámec programů udržitelné spotřeby a výroby České republiky 
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výrobky, které jsou snadno vyuţitelné ve fázi odpadu, čímţ přispívají k uzavírání 

materiálních toků. Změny chování spotřebitelů má být docíleno především formou 

informování a osvěty
47

.   

 

4. Nástroje odpadového hospodářství k předcházení 

vzniku odpadu 

Nástroje pro odpadové hospodářství vycházejí z nástrojů environmentální 

politiky. Podléhají tedy vývojovým změnám směřování politiky. Zpočátku byl 

v environmentální politice kladen největší důraz na administrativní způsob řízení, který 

se postupně ukázal jako nedostatečně efektivní a vedl k převedení pozornosti na 

ekonomické nástroje. Zdůrazňovaným prvkem je potřeba rovnováhy mezi trţními silami 

a intervencí státu. V environmentální politice je kladen důraz na potřebu přistupovat ke 

kaţdému případu individuálně namísto vytváření obecných univerzálních schémat, coţ 

se odráţí při výběru vhodných nástrojů [Mezřický 2005: 66-67]. Současná etapa 

environmentální politiky je nazývána jako „třetí fáze deregulace“, která spočívá ve 

společném působení státní intervence a uţívání trţních i netrţních řešení ve spolupráci 

se soukromými i veřejnými organizacemi. Tento přístup má vliv i na výběr nástrojů 

environmentální politiky [Mezřický 2005: 67].     

Ke stejnému vývoji dochází i na poli odpadového hospodářství. Aţ do 90. let 

stály v popředí nástroje soustřeďující se na regulaci, poté je hlavní důraz přenesen na 

nástroje ekonomické [Slavík 2008: 184]. 

Z nástrojů pro odpadové hospodářství se odvíjejí nástroje pro předcházení 

vzniku odpadů. Jak jiţ bylo zmíněno, Česká republika se zatím právně nezavázala 

k přijímání opatření zaměřených přímo na prevenci vzniku odpadu.  

Vyjmenované nástroje vychází z nástrojů environmentální politiky a 

odpadového hospodářství, jejichţ uplatnění je natolik široké, ţe mohou při správném 

nastavení k předcházení vzniku odpadů přispívat anebo je stimulace k niţší tvorbě 

odpadu jejich vedlejším efektem.  

V této kapitole jsou vyjmenovány existující nástroje pro prevenci vzniku odpad 

na spotřební i výrobní úrovni. Oba typy spolu souvisí a prolínají se. Poté bude pozornost 

                                                                                                                                               
46

 tamtéž 
47

 tamtéž 
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zaměřena na nejdůleţitější nástroje vzhledem k vymezenému tématu této práce, tedy 

nástroje umoţňující orgánům veřejné správy sniţovat produkci komunálního odpadu 

v obcích.  

V terminologii environmentální politiky se uţívají různé typologie nástrojů. V této 

práci jsou typy nástrojů rozděleny na administrativní, ekonomické a ostatní nástroje.   

 

4.1  Administrativní nástroje v odpadovém hospodářství48
 

Důleţitost administrativních nástrojů oproti ekonomickým nástrojům postupně 

klesá. I přesto zatím ve všech zemích s rozvinutým trţním hospodářstvím převládají 

nástroje administrativní [Vlčková a kol. 2006: 236]. Oproti ostatním druhům nástrojů se 

liší v nerovnováţném postavení mezi subjekty, zpravidla se jedná o stát a 

znečišťovatele. Producent znečištění nemá příliš prostoru při výběru moţností řešení, 

administrativní nástroje jsou z podstaty zaloţeny na zákazech a příkazech. Jsou 

ukotveny v zákonech a právních normách, do této kategorie jsou řazeny politické 

nástroje, zákony, vyhlášky, plány, mezinárodní smlouvy a dohody [Vlčková a kol. 

2006: 235 – 237]. 

Mezi hlavní pozitiva administrativních nástrojů patří jejich snadná aplikovatelnost, 

jasná formulace a větší moţnost kontroly neţ u dalších typů nástrojů. Jsou také 

vhodnější k pouţití v krizových situacích, protoţe při řádné kontrole a prosazování se 

rychle projeví jejich vliv.  Naopak jedním z hlavních problémů je jejich nedostatečná 

moţnost kontroly. Potřebná kontrola výrazně převyšuje moţnosti státního aparátu, a 

jelikoţ se znečišťovatelé snaţí nařízení vyhnout, nejsou zákony často dodrţovány. 

Prosazování administrativních nástrojů provází zpravidla negativní reakce ze strany 

znečišťovatelů, kteří pak vytvářejí tlak na politiky a státní správu. Další slabinou je také 

informační bariéra plánovacího orgánu nebo ministerstva. Při zavedení opatření není 

moţné mít kompletní informace o všech subjektech, kterých se dotkne ani o výši 

nákladů, jaké budou muset jednotlivě vynaloţit. Opatření tak můţe zapříčinit další 

negativní efekty. Stimul ke zmírnění znečištění po splnění předepsaných cílů odeznívá, 

coţ je také jednou z nevýhod administrativních nástrojů [Cudlínová 2006: 66-67; 

Mezřický 2005: 68-69; Vlčková 2007: 240 – 241]. 

 

                                                 
48

 Administrativní nástroje se někdy také označují jako normativní. Lze sem zařadit také nástroje 
nazývané jako politické nebo legislativní.  
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4.1.1 Administrativní nástroje k předcházení vzniku odpadu 

Administrativní nástroje podporující prevenci vzniku odpadu jsou ukotveny v 

české odpadové legislativě i předpisech Evropské unie, které byly popsány v kapitole 

3.2. Legislativa odpadového hospodářství České republiky pro oblast prevence je 

povaţována za nedostačující a pro sníţení produkce odpadu je nezbytný její další 

rozvoj. Směřování evropské legislativy se pohybuje směrem k předcházení vzniku 

odpadu [Vlčková 2007: 130]. Tímto vlivem je postupně ovlivňována i Česká republika. 

V budoucnu bude pro oblast prevence pravděpodobně důleţitým mezníkem právě 

připravovaný nový odpadový zákon a stanovení cílů pro prevenci odpadů do roku 2020, 

které musí být dle směrnice 2008/98/EC vypracovány do roku 2014.
49

 

Za další negativní rys současné situace odpadového hospodářství v oblasti 

administrativních nástrojů je povaţováno nedostatečné vymáhání platné legislativy a 

s tím související velké mnoţství znečišťovatelů, kteří unikají státní kontrole [Čamrová, 

Slavík 2007: 365; Vlčková 2007: 119]. Tento problém se projevuje i v oblasti 

komunálních odpadů a ovlivňuje tak i moţnosti prevence.       

 

Obecně závazná vyhláška obce o systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

Obec touto vyhláškou stanovuje systém nakládání s odpadem v obci, usměrňuje 

toky jednotlivých sloţek komunálního odpadu, působí jako motivace pro občany 

k minimalizaci odpadu a zabraňuje nelegálnímu nakládání s odpady. Doporučuje se, aby 

byla vyhláška v zákoně ukotvena jako povinnost, ne jako pouhá moţnost [Vlčková a 

kol. 2007: 243, 295 – 296]. Jedná se o nástroj, který k předcházení odpadu přispívá jen 

částečně a jeho vliv k preventivnímu chování není příliš silný. 

 

Vedení evidence odpadů  

Vliv tohoto nástroje na preventivní chování je také malý a vztahuje se především 

na orgány obce, které můţe motivovat k vývoji preventivních opatření. Nutnost kaţdého 

původce odpadu vést si evidenci o produkci a způsobech nakládání s odpady slouţí pro 

znalost odpadových toků. Je to environmentálně účinný nástroj, jehoţ význam spočívá 

především v moţnosti podnikat různá opatření ke zlepšení chodu odpadového 

hospodářství [Vlčková a kol 2007: 298].     
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Zvyšování odbornosti pracovníků veřejné správy na úseku odpadového 

hospodářství a v souvisejících oblastech
50

 

Zvyšování informovanosti pracovníků o moţnostech prevence vzniku odpadu 

v obcích je nástrojem, který můţe vést k přímému rozvoji preventivních opatření 

v obcích a sniţování komunálního odpadu.   

 

Podporování žádoucích aktivit vedoucích k prevenci vzniku odpadů 

Takovým nástrojem můţe být například zahrnutí příslušných kritérií v oblasti 

odpadů do podmínek obchodních soutěţí, které vyhlašují orgány veřejné správy nebo je 

mohou ovlivnit. Stejně lze postupovat i při zadávání veřejných zakázek
51

. 

 

Realizační a pilotní projekty 

Tyto projekty se zaměřují na plnění cílů Plánu odpadového hospodářství, mezi 

které prevence vzniku odpadů patří
52

. 

 

U výše vyjmenovaných administrativních nástrojů je sniţování odpadu spíše 

vedlejším efektem nebo doplňkovou funkcí. Jako aktivní nástroj k předcházení vzniku 

odpadu se v zásadní míře neuţívá ţádný z nich a stejně tak nejsou vymezeny přímé 

administrativní nástroje pro předcházení vzniku komunálního odpadu.   

  

4.2 Ekonomické nástroje odpadového hospodářství 

Zájem environmentální politiky i odpadového hospodářství se v posledních letech 

přesunul především na ekonomické nástroje, které jsou i do budoucna viděny jako 

nejvhodnější prostředky environmentální politiky [Mezřický 2005: 73]. V souladu 

s tematickou strategií Evropské unie mají být právě tyto nástroje hlavní prioritou a aţ 

při jejich obtíţné moţnosti realizace z technických nebo politických důvodů mají být 

nahrazeny nástroji administrativními
53

.    

Ekonomické nástroje jsou zaloţeny na trţně orientovaném přístupu. Svým 

působením zasahují do trţních mechanismů a stimulují subjekty k určitému jednání. Na 
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rozdíl od administrativních nástrojů poskytují větší spektrum moţných reakcí na dané 

stimuly. Kaţdý subjekt můţe dle své situace a moţností zváţit, která z variant je pro něj 

nejvhodnější. Ekonomické nástroje mohou působit na cenu výrobních postupů i 

samotných výrobků, čímţ mění chování spotřebitelů nebo výrobců. Zastánci 

ekonomických nástrojů se domnívají, ţe tento typ nástrojů slouţí účinněji k ochraně 

ţivotního prostředí neţ ekologické přesvědčení [Čamrová, Slavík 2007: 377; Vlčková a 

kol 2007: 235, 237].  

Hlavní výhoda ekonomických nástrojů bývá oproti administrativním nástrojům 

spatřována v jejich schopnosti efektivněji dosahovat stanovených cílů. Místo systému 

příkazů ţádoucí chování povzbuzují, čímţ vytvářejí větší prostor pro moţnou realizaci a 

hledání nových způsobů řešení. Právě moţnost různorodých způsobů vypořádání se 

s danou situací vede k tomu, ţe ne všechny subjekty se k ekologicky šetrnějšímu 

chování rozhodnou. Pro mnohé můţe být po zváţení moţností výhodnější například 

platit vyšší daně neţ investice do nových technologií. Dalším problematickým rysem je 

vhodné nastavení rámce působení ekonomických nástrojů. Praktickým příkladem je 

výše poplatků, pokud budou nastaveny příliš vysoko, nebudou působit motivačně 

k ekologickému chování, ale vznikne tendence vyřešit problém nelegálním způsobem 

[Vlčková 2007: 242].  

Ekonomické nástroje environmentální politiky se skládají z několika základních 

typů, které se pak vyuţívají napříč jednotlivými odvětvími. 

 

Daně a poplatky 

Nástroj působí jako negativní stimulace, daní a poplatkem je zatíţen původce 

negativního externího efektu. Jeho cílem je přimět k ekologickému chování výrobce i 

spotřebitele. V případě, ţe výrobek nebyl vyroben ekologicky šetrným způsobem, 

promítne se to do jeho ceny. Jestliţe je nabídka elastická, má spotřebitel moţnost koupit 

si levnější výrobek, který byl vyroben s větším ohledem na ţivotním prostředí. 

V zavádění daní i poplatků hraje klíčovou úlohu stát [Cudlínová 2006: 68; Vlčková 

2007: 237].  

Daně a poplatky uplatňují také svou redistributivní funkci. Finanční prostředky 

putují od znečišťovatelů k poškozeným nebo slouţí ke zlepšování stavu ţivotního 
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prostředí. Nevýhoda plyne z toho, ţe tyto prostředky nejsou vţdy vyuţity efektivně 

[Vlčková 2007: 239]. 

 

Dotace 

Dotace jsou nástrojem pozitivní stimulace, které usměrňují k ekologicky 

šetrnému hospodaření. Omezení tvorby negativních externalit je formou dotací 

odměněno [Cudlínová 2006: 69; Vlčková a kol. 2007: 237]. 

 

Obchodovatelná povolení 

Uplatnění tohoto nástroje stojí na vzájemném působení subjektů, které se spolu 

musí dohodnout na vyuţívání určitého statku. Vyjednávání probíhá mezi těmito 

subjekty, stát zde nehraje zásadní roli, musí však garantovat stabilitu právního systému. 

Cílem je sníţit znečištění při niţších nákladech dotčených subjektů neţ by tomu bylo za 

pouţití nástrojů administrativních. V praxi můţe tento nástroj představovat například 

různé formy vyjednávání a kooperace v určitém regionu. Subjekty vyjednávání mohou 

být podniky, zájmové skupiny, státní správa i občané. Jedná se o relativně nový nástroj 

[Vlčková a kol. 2007: 238, 244]. 

 

Daňová zvýhodnění 

Tento nástroj poskytuje úlevy na daních podle daných kritérií. Jsou tak 

zvýhodňovány určité subjekty nebo předměty činnosti. Představují ekonomický stimul 

k zavedení nových ekologicky šetrnějších technologií, který ale zpravidla není tak silný, 

aby firmy k investici do nových technologií přesvědčil [Vlčková 2007: 238].   

 

Podpory, subvence, výhodné půjčky 

Tyto nástroje pomáhají sníţit náklady znečišťovatele na zavedení nových 

ekologicky šetrnějších technologií. Po poskytnutí dotace je nutné prokázat pozitivní 

výsledky. Nadále jiţ ale subjekty nejsou motivovány k dalšímu rozvíjení ekologických 

opatření, coţ se povaţuje za nevýhodu nástroje. Podpora pouze vybraných subjektů 

určitou část zvýhodňuje a vytváří nerovné podmínky na trhu. V současnosti význam 

tohoto nástroje stoupá díky moţnosti čerpat ze strukturálních fondů Evropské unie 

[Vlčková 2007: 238, 244, 249].  
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Toto jsou základní ekonomické nástroje environmentální politiky, které mají 

široké moţnosti aplikace a uplatnění. Z nich vycházejí konkrétní nástroje působící na 

výrobní i spotřebitelské úrovni i na jednotlivé druhy odpadů. Mimo to skýtají další 

moţnosti vytváření nových nástrojů určených přímo k předcházení vzniku odpadů.     

 

4.2.1 Ekonomické nástroje k předcházení vzniku odpadu 

Ekonomické nástroje, na které se klade veliký důraz, skýtají v současnosti oproti 

administrativním nástrojům rozsáhlejší a efektivnější moţnosti působení na výrobce i 

spotřebitele ke sniţování produkce odpadu. Zde jsou nejdůleţitější z nich.  

 

Ekologická daň 

Uplatňovaným nástrojem stimulace k environmentálnímu chování je ekologická 

daň. Působí přímo na původce znečištění a má rozsáhlé moţnosti uplatnění. Můţe být 

zacílena na konkrétní výrobky, které mají negativní dopad na ţivotní prostředí, 

například nevratné obaly. Při správném nastavení daně je nástrojem sniţování produkce 

odpadu díky svému vlivu na rozhodování spotřebitele [Cudlínová 2006: 69; Vlčková a 

kol. 2007: 248]. 

Tento typ nástroje je uplatňován v zemích Evropské unie. Vyuţívání a 

harmonizace ekologické daně napříč členskými státy je jedním z hlavních strategických 

cílů Evropské unie. V České republice v současnosti vyuţívána není [Vlčková a kol. 

2007: 248]. 

  

Poplatek za ukládání odpadů na skládku 

Pro oblast prevence komunálního odpadu působí tento nástroj negativní 

stimulace především na orgány veřejné správy. Hlavním účelem poplatku je sníţit podíl 

skládkovaného odpadu a tím eliminovat negativní vlivy skládky na ţivotní prostředí
54

. 

Nastavení výše poplatku, který platí původce za ukládání odpadu na skládku, přímo 

ovlivňuje způsoby nakládání s opadem. Formou tohoto nástroje je moţné sníţit 

mnoţství odpadu ukládaného na skládku a tím přispět k niţší produkci odpadu [Vlčková 

a kol. 2007: 249]. 

Nástroj je široce pouţíván v České republice i státech Evropské unie. Výše 

sazby poplatku komunálního odpadu má v současnosti vzestupnou tendenci. Účinky 
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tohoto typu poplatků jsou hodnoceny pozitivně a v nástroji je spatřován potenciál 

dalšího uplatnění
55

. 

Problematická se v této oblasti jeví oprávněnost příjmu poplatků ze skládek obcí, 

na jejichţ území je odpad skládkován. Za nevhodný je také povaţován přístup Evropské 

unie, který se zasazuje o harmonizace skládkových daní. Výsledkem této harmonizace 

je zdraţování skládkování bez zlepšování standardů kvality. Za vhodnější opatření se 

povaţuje stanovení přísnějších kritérií pro ukládání odpadů na skládky a pro izolaci 

skládek a zákaz skládkování vyuţitelného odpadu
56

.    

Nastavení poplatků za ukládání odpadu na skládku má zprostředkovaný vliv i na 

občany obce. Orgány veřejné správy financují nakládání s odpadem, ke kterému uloţení 

na skládku patří, částečně nebo zcela poplatky za odpad vybranými od občanů. 

V případě zvyšující se ceny za skládkování, bude obec nucena investovat větší částku, 

coţ dříve nebo později povede k navýšení poplatku za odpad hrazeného občany.      

 

Poplatek za odpad 

Pravděpodobně nejvýznamnějším nástrojem předcházení vzniku odpadu jsou 

poplatky za odpad. Hlavní funkcí poplatků je částečně nebo plně uhradit výdaje obce na 

komunální odpad, v současnosti je ale zdůrazňována především jejich funkce motivační. 

Je to nástroj působící na spotřebitele a přímo sniţující mnoţství komunálního odpadu. 

Smyslem poplatků je sníţit mnoţství produkovaného odpadu a zvýšit míru třídění 

odpadu, čehoţ je dosaţeno rozlišením výšky poplatků za směsný i tříděný odpad. 

Úspěšné zavedení nástroje přispívá k niţším nákladům obce na odpadové hospodářství 

právě sníţením mnoţství produkovaného odpadu. Účinnost tohoto nástroje je z velké 

části závislá na informovanosti obyvatel [Slavík 2008: 185; Vlčková a kol. 2007: 300]. 

Tento nástroj je v Evropské unii široce vyuţíván. Aplikace nástroje můţe vést 

k nelegálnímu nakládání s odpadem a naopak můţe podle zkušeností velice pozitivně 

působit na zvýšení míry třídění [Vlčková a kol. 2007: 300]. 

V současnosti fungují v České republice tři druhy plateb za komunální odpad. 

Úhrada nákladů spojená s nakládáním s komunálním odpadem můţe být občany 

hrazena formou místního poplatku, poplatku za komunální odpad nebo smluvní cenou. 

Místní poplatek neumoţňuje platbu podle mnoţství, poplatek za komunální odpad a 

                                                                                                                                               
54

 Realizační program Plánu odpadového hospodářství České republiky pro komunální odpady 
55

 Realizační program Plánu odpadového hospodářství České republiky pro komunální odpady 
56

 tamtéž 



Diplomová práce  Název práce 

- 45 - 

smluvní systém ano. Orgány veřejné správy mají moţnost vybrat nejvhodnější formu 

poplatků pro danou obec a moţnosti občanů. Obec se taktéţ rozhoduje, jak velkou 

finanční částku na nakládání s odpadem přenese formou poplatků na občany a kolik 

bude hradit sama ze svého rozpočtu
57

. Pro prevenci odpadu je nejdůleţitější, do jaké 

míry poplatky zohledňují reálnou produkci a nakládání s odpady. Podle toho se 

poplatky dělí na paušální a variabilní. Zatímco první jmenované zůstávají konstantní 

bez ohledu na míru vyprodukovaného odpadu, výše variabilních poplatků se od 

konkrétní produkce přímo odvíjí [Slavík 2008: 185]. Jako nástroj předcházení vzniku 

odpadu působí právě variabilní typ poplatků. Systém stimulující občany k menší 

produkci odpadů se nazývá „pay-as-you-throw“. Tímto způsobem se platba za 

komunální odpad vypočítává podle objemu či hmotnosti
58

. Cílem je, aby si kaţdý 

zaplatil skutečně jen za ten odpad, který sám vyprodukuje. Tato zodpovědnost za vlastní 

odpad by měla vést ke sniţování jeho produkce.  

Výzkumy ukazují, ţe systém variabilních poplatků skutečně přispívá k poklesu 

produkovaného mnoţství komunálního odpadu. Podmínkou jejich úspěchu je 

konstrukce variabilních plateb, která musí k preventivnímu chování motivovat [Slavík 

2008: 189, 194]. 

Tento systém platby přenáší větší zátěţ na spotřebitele a je praktickou aplikací 

principu „znečišťovatel platí“. Ekonomové obecně zdůrazňují nutnost přenést větší část 

odpovědnosti právě na spotřebitele. Za současné situace, kdy jsou problémy znečištění a 

produkce odpadů stále řešeny zásahy státu, mají občané pocit, ţe se jich daný problém 

netýká a mají od něj odstup. Zvýšení odpovědnosti za produkovaný odpad je jednou 

z cest, jak tento přístup změnit [Čamrová, Slavík 2007: 364].  

Za nezbytný krok při sniţování odpadu se povaţuje především tlak na výrobce. 

Zavedením variabilních poplatků se ale rozvíjí myšlenka naopak přenést hlavní těţiště 

zájmu na spotřebitele. Tím, ţe se stane odpovědným za veškerý odpad, který 

vyprodukuje, bude ovlivněno jeho spotřebitelské chování, čímţ bude zpětně působit na 

výrobce. Občan bude tak ve svém uvaţování započítávat nejen cenu kupovaného 

výrobku ale současně cenu za jeho vyhození. Tento trend zvyšování ekonomických 

motivací spotřebitele je moţné pozorovat právě v zemích s vysokou úrovní 

environmentální ochrany [Čamrová, Slavík 2007: 373, 375, 376].     
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Tyto ideálně vyhlíţející systémy mají však stále daleko od české reality. 

Převládající formou poplatků jsou ve většině obcí stále poplatky paušální, které občany 

ke sniţování produkce nestimulují a často ani nepokrývají výdaje obce na nakládání 

s odpadem, coţ zatěţuje místní rozpočet. Spotřebitel nemá v současnosti kromě 

převáţně paušálního ročního poplatku ţádné povinnosti ve vztahu k mnoţství a skladbě 

komunálního odpadu. Občan tak nedostává ţádné signály upozorňující, ţe je ţádoucí 

produkovat méně odpadu a ţe to současně můţe být finančně výhodné [Čamrová, 

Slavík 2007: 372, 375].     

Systém variabilních plateb má i své neţádoucí účinky, které představují 

především nelegální nakládání s komunálním odpadem. Občané ve snaze zbavit se 

vyprodukovaného odpadu bez nutnosti platit vytvářejí černé skládky, odpad pálí, 

umisťují ho do sousedových nádob na odpad nebo na veřejná prostranství. Obce ve 

snaze takovému jednání předejít nebo na něj reagovat, přistupují k intenzivní informační 

a vzdělávací kampani, nastavují platby za odpad s ohledem na konkrétní sociální situaci, 

zpřístupňují nové legální alternativy, například sběrné dvory nebo svoz problematického 

odpadu a aktivně komunikují s občany. Na menších územích působí jako dobrý 

prostředek také sociální kontrola [Slavík 2008: 189 – 190].      

Konkrétní nastavení variabilních poplatků záleţí na velikosti obce, hustotě 

osídlení a druhu zástavby. Zatím se úspěšně prosazují spíše v menších obcích s niţší 

hustotou osídlení. Naopak problematické je zavedení variabilního systému v zástavbách 

panelových domů nebo u rodinných domů obývaných více neţ jednou rodinou. 

V takových případech vţdy nastává problém anonymity a rozdělení odpovědnosti za 

odpad mezi všechny, kdo přispívají do dané nádoby. V současnosti se rozvíjejí 

moţnosti, jak zavést variabilní platby i za těchto podmínek, zatím jsou ovšem 

technologicky i finančně příliš náročné [Slavík 2008: 194, 195, 200]. Obcemi je jako 

nevýhoda variabilního systému zmiňována také přílišná administrativní náročnost. 

Studie zkoumající mimo jiné rozdíl administrativní náročnosti mezi variabilním a 

paušálním systémem poplatků došla k závěru, ţe forma platby nemá zásadní vliv na 

administrativní náročnost
59

.  

Do budoucna je počítáno s tím, ţe výrazným impulsem k masivnějšímu 

přechodu na systém variabilních poplatků bude tlak českých domácností, které nebudou 
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ochotny nadále platit stále se zvyšující paušální poplatky za komunální odpad [Slavík 

2008: 200].     

 

Zálohy 

Dalším významným preventivním nástrojem komunálního odpadu jsou zálohy 

uvalované na vybrané výrobky. Zavedením zálohy je ovlivněna cena výrobku. Výhodou 

tohoto dobře fungujícího systému je přirozená vlastní regulace. Tímto nástrojem je 

zajištěn zpětný odběr některých výrobků, coţ sniţuje mnoţství produkovaného odpadu 

a podporuje materiálové vyuţití [Vlčková a kol. 2007: 244]. 

Spotřebitel je zálohou motivován ke zpětnému vrácení obalu. Účinnost nástroje 

je závislá na tom, nakolik jsou vratné výrobky pro spotřebitele akceptovatelné a na 

nastavení výše zálohy, která musí působit motivačně. Negativně můţe záloha ovlivnit 

konkurenceschopnost výrobku díky zvýšení jeho ceny [Vlčková a kol. 2007: 299-300].       

 

Pokuty a sankce 

Pokuty a sankce přímo souvisí s vymáháním administrativních nástrojů. Působí 

jako represivní i preventivní nástroj. Tyto prostředky slouţí k vymáhání dodrţování 

zákona [Vlčková a kol. 2007: 244].  

Účinnost nástroje je závislá na stanovení výše a vymahatelnosti sankcí a pokut. 

Důleţitou podmínkou je, aby stanovená výše překračovala náklady na náhradní řešení 

[Vlčková a kol. 2007: 249].   

Uplatnění nástrojů je v České republice v současnosti nedostatečné a do 

budoucna je doporučováno vyuţívat je důrazněji. Oproti zemím Evropské unie je 

účinnost nástrojů nízká, coţ je dáno niţší úrovní pokut a sankcí a činností kontrolních 

orgánů [Vlčková a kol. 2007: 244, 249]. 

Ve vztahu k prevenci vzniku komunálního odpadu je důleţité, aby byly 

nastaveny podmínky a v širší míře umoţněno postihovat formou pokut a sankcí 

především vytváření černých skládek a ostatní způsoby nelegálního nakládání 

s komunálním odpadem. Dalším s tím souvisejícím důleţitým opatřením je zvýšení 

činnosti kontrolních orgánů v obci.  

 

Uvedené ekonomické nástroje motivují výrazněji a přímočařeji k preventivnímu 

chování v oblasti komunálního odpadu. Česká republika má stále rozsáhlé moţnosti, jak 

současná opatření prohloubit. Ekologická daň prozatím přijata nebyla. Poplatek za 
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ukládání odpadu na skládky se v České republice sice vyuţívá, ale jeho vliv na produkci 

komunálního odpadu je spíše zprostředkovaný. Poplatky za odpad hrazené občany 

zůstávají nedůleţitější moţností působení na občany. Většina obcí, ale stále preferuje 

vyuţívání paušálního systému poplatků, který má výrazně niţší motivační charakter. 

Pouhé zavedení variabilní systému také nestačí a musí být provázeno informační 

kampaní a aktivní komunikací s občany. Zálohy jsou také nástrojem, který by šlo dále 

rozvíjet a jeho uplatnění rozšiřovat. V oblasti sankcí a pokut si Česká republika vede 

v porovnání s ostatními členskými státy hůře a je tedy nanejvýš doporučováno tuto 

oblast nadále rozvíjet. Na příkladu ekonomických nástrojů je patrné, ţe moţnosti 

úspěšných preventivních opatření existují, jen chybí snaha či motiv je dále rozvíjet a 

aplikovat.       

4.3 Ostatní nástroje v odpadovém hospodářství 

Kategorie administrativních a ekonomických nástrojů je vymezena poměrně 

striktně. Jinak je tomu u nástrojů třetího typu, které jsou označovány obecně jako 

ostatní
60

. Patří sem všechny nástroje nezařazené do výše uvedených kategorií, tedy 

takové, které většinou nejsou zakotvena přímo v zákoně. S administrativními a 

ekonomickými nástroji se v určitých ohledech prolínají a jsou jejich důleţitým 

doplňujícím prvkem. Zásadní součástí tohoto typu nástrojů je dobrovolnost [Vlčková a 

kol. 2007: 239]. Vztahy mezi subjekty se zakládají spontánně a dobrovolně. Často se 

jedná o vztahy mezi firmami nebo i celým průmyslovým odvětvím a veřejnou správou. 

Na rozdíl od nástrojů administrativních ale nejsou firmy ani ostatní subjekty ke 

spolupráci ţádným způsobem nuceni [Mezřický 2005: 71]. Dlouhodobé cíle Evropské 

unie a informace o plánovaných opatřeních jsou pro soukromý sektor častým motivem 

k přijetí dobrovolných opatření. Umoţňuje jim to splňovat podmínky v časovém 

předstihu. Na rozdíl od ostatních typů nástrojů nevydávají autoritativní rozkazy ani 

nepůsobí na ekonomické zvaţování přínosů a nákladů, ale působí především na etiku a 

hodnotové orientace znečišťovatelů. Význam těchto nástrojů je nepochybný a jejich 

úloha se nadále zvyšuje [Vlčkova a kol 2007: 235, 237]. 

Mimo statutu dobrovolnosti disponují ostatní nástroje ještě jednou důleţitou 

vlastností – samoregulací. Pomocí této schopnosti reagují subjekty pruţněji, rychleji a 

                                                 
60
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citlivěji na měnící se situaci. Největší účinnost nástroje nastává v případě, kdy se 

shoduje zájem podniku nebo odvětví se zájmem široké veřejnosti [Mezřický 2005: 70].  

Veřejná správa často hraje v rámci těchto nástrojů velmi důleţitou roli. V některých 

případech se sama zapojuje do procesu vyjednávání cílů a strategií. Její hlavní úloha ale 

spočívá v podpoře prostřednictvím výchovy a poskytování informací znečišťovatelům. 

Ukazuje se, ţe tento typ nástrojů selhává právě tam, kde není trvalá kontrola orgány 

veřejné správy. Jsou tedy také částečně provázány s kontrolní činností státu. Nevýhodou 

ostatních nástrojů je díky jejich dobrovolnosti moţnost náhlého přerušení, často tak 

nenabízí trvalejší jistotu jako závaznější nástroje administrativní a ekonomické 

[Vlčková a kol. 2007: 239; Mezřický 2005: 70].         

Současná kritika spočívá především v nedostatečném vyuţívání existujících 

moţností tohoto typu nástrojů. Především v oblasti environmentálního vzdělávání a 

působení na veřejnost má nástroj ještě široké moţnosti uplatnění [Vlčková a kol. 2007: 

245]. 

V souvislosti s komunálními odpady mají mezi ostatními nástroji význam 

především některé organizační nástroje, nástroje výchovy a vzdělávání a informační
61

.      

 

Následující výčet představuje obecné nástroje environmentální politiky řadící se 

do kategorie ostatní. Moţnosti jejich zaměření a uplatnění v praxi jsou široké. Oblast 

rozsáhlého vyuţití mají i v odpadovém hospodářství. Následující kapitola přibliţuje 

důleţité typy nástrojů v obecné rovině, další kapitola je věnována moţným nástrojům 

předcházení vzniku odpadu.  

  

Dobrovolné dohody   

Obecnou formou opatření, která se řadí mezi ostatní nástroje, jsou dobrovolné 

dohody. Jsou v nich zahrnuty všechny atributy typické pro tento typ nástrojů. Působí 

formou pozitivní stimulace. Dobrovolné dohody se odvíjejí od vyjednávání mezi 

znečišťovatelem a poškozeným a výsledkem je uzavření závazku ke zlepšení stavu 

ţivotního prostředí. Přijatým opatřením je jednostranná nebo oboustranná dohoda, která 

však není podloţena zákonnou normou a často není ani moţné ji právně vymáhat, jde 

nad rámec povinností z platných zákonů. Opírá se o hodnoty společnosti. Zpravidla se 

                                                                                                                                               
informačních nástrojích *viz. Cudlínová 2006, Plán odpadového hospodářství, Realizační program Plánu 
odpadového hospodářství České republiky pro komunální odpad+ 
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jedná o dobrovolné přijetí opatření k ochraně ţivotního prostředí, ke kterým se zavazují 

výrobci. Mezi nástroji environmentální politiky vykazují dobrovolné dohody velkou 

environmentální účinnost [Cudlínová 2006: 70 – 71; Vlčková a kol. 2007: 301].   

Dobrovolné dohody fungují jako nástroj i v oblasti odpadového hospodářství. 

Orientují se často na oblasti plnění vzhledem ke směřování Evropské unie a 

připravovaných směrnic. Pomocí dobrovolných dohod je plnění povinností v předstihu a 

dochází k nadstandardnímu plnění zákona. Představují zpravidla větší efekt pro ţivotní 

prostředí i výrobce. Formou dobrovolných dohod lze tak zvyšovat kvalitu výkonu 

činností subjektů a kvality sluţeb v odpadovém hospodářství. Umoţňují také vytvoření 

provázanějších vztahů mezi soukromým sektorem a veřejnou správou
62

. 

 

Ekologické označování výrobků 

Nástrojem pozitivní stimulace je značení výrobků značkou „Ekologicky šetrný 

výrobek“. Takto označené produkty mají během celého ţivotního cyklu niţší negativní 

dopad na ţivotní prostředí. Ekonomicky jsou takto značené produkty také podporovány, 

především zvýhodňováním při exportu. Negativní jevem můţe být nutnost platit 

analýzy na testování k uplatnění licence, coţ ovlivňuje cenu výrobku a sniţuje jeho 

konkurenceschopnost [Vlčková a kol. 2007: 301 – 302].    

Prostřednictvím ekologického značení je spotřebitel informován a účinku 

výrobku na ţivotní prostředí, coţ můţe ovlivnit jeho rozhodování ohledně koupě 

výrobku. Trh sám o sobě přesné informace nepodává a někdy můţe určité informace 

zkreslit. Ekologické označování a přesná pravidla pro moţnost jeho udělení poskytují 

spotřebiteli spolehlivou informaci. Veřejná správa hraje důleţitou roli právě při 

stanovování standardů. Formou ekologického označování dochází také ke zvyšování 

ekologického povědomí obyvatel. Tento nástroj je v rámci Evropské unie široce 

uplatňován [Mezřický 2005: 73; Lacina, Souček 2003: 13; Vlčková a kol. 2007: 301].    

  

Programy realizované Státním fondem životního prostředí, státní programy, 

vládní programy 

Široké spektrum zaměření nabízejí také programy podpory iniciované státem. 

Tento typ nástrojů umoţňuje získat finanční prostředky k podpoře ekologicky 

zaměřených projektů. Ze Státního fondu ţivotního prostředí lze čerpat podporu přímou 
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formou dotace nebo půjčky i nepřímou formou příspěvku na částečnou úhradu úroků 

z úvěru
63

. Samotný fond tedy funguje jako ekonomický nástroj environmentální 

politiky. Mezi ostatní nástroje se řadí programy jím realizované.  

Realizace projektu vyţaduje finanční podporu, projeví se ale ve sníţení nákladů 

na nápravu poškozeného ţivotního prostředí [Vlčková a kol. 2007: 302].   

K vládním programům důleţitým pro oblast odpadového hospodářství patří 

Program Ekologicky šetrných výrobků a výrobků s obsahem recyklovaných materiálů, 

Národní program EMAS nebo Národní program čistší produkce. 

Mezi zásadní státní programy se řadí Státní program na vyuţívání úsporných a 

alternativních technologií a především Program environmentálního vzdělávání, výchovy 

a osvěty [Vlčková a kol. 2007: 302].  

 

Podpora výzkumu a vývoje z veřejných prostředků 

Mezi kategorii ostatních nástrojů bývá také řazena podpora výzkumu a vývoje 

z veřejných prostředků. Formou grantů jsou tak financovány konkrétní projekty, které 

jsou zaměřené na rozvoj ochrany ţivotního prostředí. Moţnosti uplatnění jsou široké. 

Z oblasti odpadového hospodářství se do této kategorie řadí projekty zaměřené na 

rozvoj technologií vyuţívání odpadu s menším dopadem na ţivotní prostředí. Účinnost 

nástroje je vysoká, pokud jsou výsledky projektu uplatněny v širší praxi. Podpora 

výzkumu a vývoje působí i jako preventivní nástroj vůči znečištění ţivotního prostředí 

[Vlčková a kol. 2007: 250].  

 

4.3.1 Ostatní nástroje pro předcházení vzniku komunálního odpadu 

Obecné definice ostatních nástrojů umoţňují rozsáhlé moţnosti jejich 

konkrétního zaměření. Jejich potenciál je moţné vyuţít pro různé typy nástrojů pro 

sniţování mnoţství odpadu. Zde jsou vyjmenovány nejdůleţitější z nich, které lze 

pouţít i v českých podmínkách odpadového hospodářství.  

  

Zařazení kritérií nakládání s odpady do výběrových řízení a veřejných zakázek 

Obce mají moţnost zahrnout oblast odpadů do kritérií při udělování veřejných 

zakázek a výběrových řízení. Konkrétními kritérii můţe být povinnost vyuţívat odpad 
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nebo preferovat výrobky s označením Ekologicky šetrný výrobek. Mohou být také 

stanoveny konkrétní poţadavky na vyuţívané technologie, způsob nakládání s odpadem 

nebo recyklaci [Vlčková a kol. 2007: 245, 301]. Další moţností je touto formou kritérií 

podporovat zavádění systému environmentálního managementu EMAS
64

.  

Podobně je moţné postupovat i v případě prevence odpadu, tedy poţadavku 

vyuţívat nízkoodpadové technologie a zařadit určitá preventivní opatření. V současnosti 

by takové podmínky bylo moţné splnit asi jen ve velmi omezené míře, určitá 

jednoduchá opatření ale poţadovat lze. Zařazení takových kritérií by bylo především 

důleţitým impulsem pro firmy účastnící se výběrového řízení. 

Tento nástroj v současnosti není uţíván dostatečně. Jen málo firem můţe 

prokázat, ţe jsou schopni kvalitně naplnit kritéria nakládání s odpady uvedených 

v zakázkách. Nástroj působí přímo a můţe prokázat velkou environmentální účinnost 

[Vlčková a kol. 2007: 245, 301]. Velmi dobré moţnosti vyuţití nabízí například u 

stavebních zakázek
65

.         

 

Systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice 

Jedním z velmi důleţitých nástrojů pro uplatnění koncepce udrţitelného rozvoje 

a jeho základní podmínkou je oblast environmentálního vzdělávání. Systém 

environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty je definován jako „systém, který vede 

k osvojení znalostí, dovedností a návyků, utváření hodnotové hierarchie a ţivotního 

stylu potřebných k ochraně ţivotního prostředí ve smyslu zajištění udrţitelného rozvoje 

v místním i globálním měřítku“ [Maršíková 2008: 215]. Státní program 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice byl přijat vládním 

usnesením č. 1048/2000. Tento strategický dokument vytváří podmínky pro spolupráci 

státních i nestátních subjektů, přičemţ centrum aktivit spadá do krajů, regionů, obcí a 

měst. Celý program je pojat velice široce a je zaměřen na pochopení ekonomických, 

environmentálních a sociálních aspektů udrţitelného rozvoje. Stal se jednou z hlavních 

priorit vlády. Program je zacílen na celou populaci, tedy pracovníky veřejné správy, děti 

a mládeţ, podnikatelský sektor i veřejnost [Maršíková 2008: 215; Vlčková a kol. 2007: 

55, 302]. 

                                                 
64

 Vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje za rok 2008 – samostatná 

příloha 
65

 Realizační program Plánu odpadového hospodářství České republiky pro komunální odpad 



Diplomová práce  Název práce 

- 53 - 

Moţnosti působení programu jsou velice široké, zahrnují poskytování informací 

a vzdělávání formou přednášek, školení, odborné literatury nebo formou masmédií. 

Další úroveň představuje vytváření kladného citového vztahu k okolnímu prostředí 

formou ekologických výukových programů, projektů a exkurzí. Moţným směrem 

působení je i zprostředkování dovedností, které jsou přínosné pro udrţitelný rozvoj a 

spočívají ve vlastním ekologicky prospěšném chování a aktivitách [Maršíková 2008: 

216]. Významnou roli při realizaci tohoto programu hrají nestátní neziskové organizace 

[Vlčková a kol. 2007: 55].   

Systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty působí také jako 

preventivní nástroj ochrany ţivotního prostředí, vede k pochopení plné odpovědnosti za 

své činy vůči ţivotnímu prostředí a vytváří podmínky pro moţnost zapojení do jeho 

ochrany. Soustředí se například na informovanost ohledně vlivu jednotlivých vzorců 

chování při řešení ekologických problémů v obci. V poslední době se systém zaměřuje 

také na problematiku udrţitelné spotřeby a výroby [Hřebíček a kol. 2009: 166-167].   

Česká republika se zatím řadí mezi země, kde je koncepce vzdělávání pro 

udrţitelný rozvoj tímto programem sice formálně stanovena, ale není dostatečně 

uplatňována ve výuce. Zdůrazňují se nutnost zařazení environmentálního vzdělávání do 

všech stupňů vzdělávací soustavy a potřeba diferenciovaného vzdělávání pracovníků 

veřejné správy. Působení na veřejnost je taktéţ povaţováno za nedostatečné, zejména v 

oblasti vyššího třídění a materiálového vyuţití odpadů. Zdůrazňována je také absence 

profesionální informační kampaně vedené na podporu naplnění recyklačních kvót
66

 

[Vlčková a kol. 2007: 55, 245].  

Oblast vzdělávání, výchovy a osvěty pro předcházení vzniku odpadu je 

v současnosti nejvýznamnější a nejvíce pouţívaný nástroj. Hlavními aktéry 

v uplatňování tohoto nástroje jsou neziskové organizace. I do budoucna je jako 

nejdůleţitější faktor pro dosaţení prevence spatřováno ovlivnění povědomí občanů o 

potřebě předcházení vzniku odpadu. Na tento nástroj je tedy kladen největší zřetel a je 

ze všech uvedených nástrojů nejvíce vyuţíván v praxi [Vlčková a kol. 2007: 131].      
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4.4 Shrnutí 

V této kapitole byly vyjmenovány nástroje environmentální politiky relevantní pro 

oblast odpadového hospodářství. Speciální pozornost byla zaměřena na nástroje, které 

jsou reálnými nebo potencionálními nástroji pro předcházení vzniku komunálního 

odpadu. Výraznější administrativní nástroje prakticky neexistují a těm, které jsou 

k dispozici, chybí širší uplatnění v praxi. Mezi ekonomickými nástroji je 

nejvýznamnějším nástrojem poplatek za komunální odpad, který je zatím uplatňován 

v menší míře, ale nese v sobě velký potenciál širších moţností vyuţití v dané oblasti. 

Nejcíleněji zaměřeným nástrojem tak zůstávají nástroje dobrovolné a především 

informační. Právě do nich je vkládána naděje, ţe jejich zásluhou bude docíleno širšího 

ovlivnění povědomí obyvatel, které s sebou přinese i tvorbu a prosazování dalších 

nástrojů k předcházení vzniku odpadu.    

 

5. Praktické možnosti snižování produkce odpadů a 

jejich uplatnění v obcích Středočeského kraje 

Moţnosti a způsoby uplatňování nástrojů k předcházení vzniku odpadu byly 

důkladněji zkoumány na území Středočeského kraje. V následující kapitole jsou 

podrobněji popsána konkrétní opatření obce ke sniţování zniku odpadu, četnost jejich 

vyuţívání ve Středočeském kraji a moţné problémy, které s jejich zaváděním a 

fungováním souvisí.   

Následující část krátce přibliţuje obecnou charakteristiku kraje, větší pozornost 

je pak věnována situaci vztahující se k problematice komunálního odpadu. Tyto 

základní údaje slouţí především k přiblíţení výchozí situace, v níţ se obce 

Středočeského kraje nacházejí, a která ovlivňují přijímání různých opatření.  

 

5.1 Charakteristika Středočeského kraje a situace v odpadovém 

hospodářství 

Středočeský kraj patří počtem obcí i obyvatel mezi největší kraje na území 

České republiky. Dělí se na 12 okresů a na jeho území se nachází 1146 obcí, ve kterých 

ţije asi 11% populace České republiky. Územím Středočeského kraje je obklopováno 
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hlavní město Praha, coţ významně ovlivňuje ekonomickou charakteristiku kraje a 

vytváří úzkou vazbu s hlavním městem
67

.    

V roce 2008 bylo na území Středočeského kraje vyprodukováno 482 tisíc tun 

komunálního odpadu, coţ představuje 392 kg na jednoho obyvatele
68

. Obě čísla jsou 

největší v porovnání s ostatními kraji. Průměrná produkce na obyvatele České republiky 

byla v tomtéţ roce 305 kg
69

. Komunální odpad se na celkové produkci odpadů ve 

Středočeském kraji podílí více neţ 12%. Mezi obcemi s rozšířenou působností 

Středočeského kraje vykazují největší produkci komunálního odpadu Černošice, Mladá 

Boleslav, Kolín, Kladno a Brandýs nad Labem.  Nejniţší produkci mají naopak obce 

Mnichovo Hradiště, Votice a Dobříš
70

.  

Při hodnocení Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje (POH SK) 

byly právě komunální odpady označeny za oblast, jejíţ cíle se nedaří plnit. 

K nejpalčivějším problémům patří narůstající míra skládkování komunálních odpadů, 

poměrné zastoupení biologicky rozloţitelného odpadu v odpadech ukládaných na 

skládky a nízká míra vyuţití komunálních odpadů na území kraje
71

. Tyto tři hlavní 

problémy spolu úzce souvisí.   

Skládkování je dominantním způsobem nakládání s odpadem ve Středočeském 

kraji. V roce 2008 bylo ve Středočeském kraji uloţeno na skládku 132% roční produkce 

komunálního odpadu kraje, coţ znamená, ţe odpad byl na dané území ještě dováţen
72

. 

Jedním z cílů POK SK je sníţení mnoţství odpadu ukládaného na skládky. Tento cíl je 

úspěšně plněn s výjimkou skupiny komunálních odpadů. V roce 2008 představovalo 

mnoţství komunálního odpadu uloţeného na skládky 548 tisíc tun, coţ znamená téměř 

52% z celkového mnoţství skládkovaných odpadů. Statistiky ukazují, ţe mnoţství 

komunálních odpadů ukládaných na skládky ve Středočeském kraji mezi lety stále 

narůstá
73

. Mezi lety 2007 a 2008 se jednalo o nárůst 18%
74

.  

Jedním z důvodů vysokého mnoţství komunálního odpadu ukládaného na 

skládky je nízké materiálové a energetické vyuţití, další významný problém kraje. 
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Splnění cíle POH SK by znamenalo v roce 2008 dosáhnout měrné hmotnosti vyuţití 

komunálních odpadů na území kraje ve výši 93 kg/obyvatele/rok, přičemţ v tomto roce 

se podařilo docílit hodnoty pouze 74 kg/obyvatele. Naplnit cílový stav 107 kg/obyvatele 

v roce 2010 je povaţováno za nereálné. Důvodem nízkého vyuţití je nedostatek zařízení 

na energetické a materiálové vyuţití v kraji
75

.   

Mnoţství odpadu ukládaného na skládky by se taktéţ sníţilo, pokud by byl 

redukován podíl biologicky rozloţitelného odpadu obsaţeného v komunálním odpadu. 

Jeho zastoupení v komunálním odpadu je zhruba 50% a na skládky Středočeského kraje 

bylo v roce 2008 uloţeno o 100% více bioodpadu neţ kolik je pro  tento rok stanoveno 

POH SK. Biologický odpad je v obcích nedostatečně tříděn. Ani navýšení třídění by 

nebylo dostatečným řešením, protoţe kompostárny a bioplynové stanice ve 

Středočeském kraji mají jen omezené kapacity. Ţádaným opatřením je tedy podpora 

alternativních metod nakládání s biologickými odpady, například energetické vyuţití
76

.   

Závazná část Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje byla aktualizována 

obecně závaznou vyhláškou Středočeského kraj č. 7/2008. Tato úprava je významná 

také pro oblast komunálního odpadu. Hlavní změny vyhlášky spočívají ve stanovení 

realističtějších cílů, adresnějších cílů a opatření a označení komunálních odpadů jako 

hlavní priority
77

. Vyhláška je také významná pro oblast předcházení vzniku odpadu ve 

Středočeském kraji. Obsahuje výčet konkrétnějších preventivních zásad, mezi které 

patří podpora zavádění systémů environmentálního managementu EMAS, podpora 

projektů zavádění metod bezodpadové technologie a čistší produkce, informování 

občanů kraje formou informačních kampaní a motivace k omezování produkce odpadu 

a také podpora zavádění nových systémů pro ekonomickou motivaci omezování 

mnoţství produkce komunálních odpadů
78

.  

Orgány kraje se snaţí v maximální moţné míře pomáhat a koordinovat činnost 

původců odpadů, nemají však právo zasahovat do samostatné působnosti a práv 
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původců a zpracovatelů odpadů. Zodpovědnost za odpady a nakládání s nimi má 

původce odpadu a oprávněná osoba, které jsou odpady předány
79

. 

Na základě vyhodnocení POH SK jsou pro další postupování kraje navrhovány 3 

varianty. Varianta nulového zasahování znamená, ţe kraj nadále nebude zasahovat do 

práv a povinností původců ani zpracovatelů odpadů. Jeho jedinou funkcí bude 

shromaţďovat informace o situaci v odpadovém hospodářství, která bude původcům a 

zpracovatelům odpadům slouţit ke zlepšení jejich činnosti. Druhá varianta podporuje 

maximální separaci komunálního odpadu přímo u občanů a zařízení na dotřídění a 

následné vyuţití odpadů. Tento způsob si klade za cíl přispět k větší separaci odpadů a 

jejich následného materiálového vyuţití. Třetí varianta se opírá o stejná opatření jako 

druhá varianta a ještě navíc navrhuje vybudování zařízení na přímé vyuţití směsného 

komunálního odpadu
80

.    

Ze zákona je původcem komunálního odpadu obec. „Pro komunální odpady 

vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něţ se 

nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů povaţuje obec. Obec se stává 

původcem komunálních odpadů v okamţiku, kdy fyzická osoba odpady odloţí na místě 

k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.“
81 

 

 

5.2 Opatření obcí Středočeského kraje k předcházení vzniku 

odpadu – výsledky výzkumu 

5.2.1 Informace o provedeném výzkumu 

Praktickou částí diplomové práce byl výzkum provedený v obcích Středočeského 

kraje.  

Jako výzkumný nástroj byl pouţit dotazník (viz. Příloha č. 3) a polostrukturovaný 

rozhovor. Respondenty byli zaměstnanci spadající pod obecní nebo městský úřad. Podle 

velikosti a rozdělení se jednalo o starosty či místostarosty, pracovníky odboru 

odpadového hospodářství nebo pracovníky technických sluţeb. Dotazník obsahuje 

několik obecných otázek pro přiblíţení situace v odpadovém hospodářství dané obce. 

Další otázky jsou zaměřeny na konkrétní opatření k předcházení vzniku odpadu, které 
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můţe obec vyuţít. Otázky byly zaměřeny na moţné způsoby předcházení vzniku 

odpadu, která jsou vyuţívána u nás i v zahraničí. Bylo čerpáno především ze 

zahraničních publikací věnujících se zavádění těchto opatření do praxe a strategií 

prevence odpadů. Cílem dotazníku bylo zjistit, nakolik jsou jednotlivé nástroje v obcích 

vyuţívány. Respondenti byli také povzbuzováni se k otázkám podrobněji vyjádřit a do 

dotazníku vpisovat další důleţité informace k danému tématu. Mnoho respondentů této 

moţnosti vyuţilo. Druhou částí výzkumu bylo šetření formou polostrukturovaných 

rozhovorů. Otázky byly zvoleny stejné jako v dotazníku, formou rozhovoru bylo 

respondentům umoţněno se k daným tématům vyjádřit konkrétněji a klást doplňující 

otázky. Respondenti, se kterými byl proveden rozhovor, byli vybíráni náhodně, na 

základě odpovědí ve vyplněném dotazníku nebo na vlastní ţádost.     

Do výzkumu byly zahrnuty všechny obce Středočeského kraje s více neţ tisíci 

obyvateli. Toto kritérium bylo zvoleno na základě toho, ţe mnoho otázek by pro menší 

obce nebylo relevantní a pravděpodobnost, ţe jsou zde uţívána určitá opatření 

k předcházení vzniku odpadu, byla výrazně niţší. S celkového počtu 1146 obcí je ve 

Středočeském kraji celkem 215 obcí s více neţ tisíci obyvateli
82

. Všem těmto obcím byl 

rozeslán dotazník formou elektronické pošty. Celková návratnost byla téměř 24%, tedy 

51 dotazníků. Další data byla nasbírána formou rozhovorů, celkem byly tedy získány 

informace od 55 obcí, coţ představuje  přes 26% obcí Středočeského kraje nad tisíc 

obyvatel. Dohromady bylo uskutečněno celkem 7 rozhovorů. Podařilo se tak získat 

pestrý vzorek obcí ze všech okresů Středočeského kraje od malých obcí jen s 1000 

obyvatel aţ po velká okresní města.    

V následující části jsou představeny konkrétní opatření k předcházení vzniku 

odpadu a jejich uplatňování v obcích Středočeského kraje. Pokud není uvedeno jinak, 

byla uváděná data získána formou vyplněných dotazníků nebo provedených rozhovorů. 

 

5.2.2 Stanovisko obce k předcházení vzniku odpadu 

Úvodní sada otázek byla zaměřena na zkoumání výchozích podmínek obce 

v odpadovém hospodářství. Problémy, se kterými se obec v odpadovém hospodářství 

potýká, stanovisko představitele obce zodpovědného za odpadové hospodářství a jeho 
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znalosti o problematice a moţnostech předcházení vzniku odpadu jsou všechno faktory, 

které moţnosti zavádění preventivních opatření výrazně ovlivňují. Na tyto vlivné 

výchozí podmínky byla zaměřena pozornost v první části dotazníku. 

Největší problémy s komunálním odpadem v obci 

Na úvod byla poloţena obecná otázka, jaké jsou největší problémy, se kterými se 

ve vztahu ke komunálnímu odpadu obec potýká. Tyto problémy předvídají, k jakým 

opatřením bude obec nucena v nejbliţší době přistoupit. Dle odpovědí je moţné 

posoudit, zda by větší pozornost předcházení odpadu tyto problémy vyřešilo. Nebo 

naopak, zda nutnost řešit jiné priority, je důvodem k opomíjení tohoto tématu.     

Nejčastěji uváděným problémem obce bylo vytváření černých skládek. Tuto 

odpověď uvedlo 47% obcí. Černé skládky a náklady na jejich odstranění výrazně 

zatěţují obec. Vznikají na volném prostranství, za hranicemi města i u kontejnerových 

stání. Mnoho obcí uvedlo, ţe počet černých skládek se nesníţil ani po přijetí mnohých 

opatření k jejich zamezení a často přetrvává jejich velký počet. K jejich tvorbě přispívají 

místní i obyvatelé jiných obcí, téměř nikdy ale není zjištěn pravý viník a není moţnost 

zahájit trestní postih.  

Největší problém černých skládek opatření prevence asi vyřešit nepomohou. 

Některá opatření, jako například zavedení variabilního systému poplatků, můţe naopak 

vést k jejich navýšení. Stejně jako v případě prevence hraje i u problematiky černých 

skládek důleţitou roli informovanost a osvěta. Pro občany je důleţité, aby znaly 

moţnosti nakládání se vzniklým komunálním opadem, moţnosti jak se ho nejvýhodněji 

legálně zbavit, i jak mu předcházet. Pro město Mělník se ukázal jako efektivní způsob 

sníţení černých skládek návrat k paušálnímu systému poplatků. Černošice zase uvádějí 

jako přínosný způsob boje proti nelegálnímu nakládání s odpady navýšení represivního 

přístupu. „Dřív jsme tu měli problém, ţe chataři hodně pálili listí. Posekali trávu, 

rozdělali ohýnek, pak to tu od víkendu doutnalo ještě do středy.  Rozhodlo se teda, ţe 

bude zákaz pálení. Lidi mi potom volali, ţe nemůţou pálit a ţe soused pálí. Řekla jsem 

jim, aby zavolali na městskou policii. Napřed se to lidem jen vytýkalo, pak se dala asi 

desetkrát pokuta, a od té doby je tu klid. Dva roky uţ se nepálí. Lidi si to řeknou, ţe se 

začala dávat pokuta.“ [rozhovor s R. Petelíkovou, Černošice].  

 

Dalším často uváděným problémem bylo zvyšující se mnoţství komunálního 

odpadu. S touto zátěţí se potýká 36% obcí. Respondenti uvedli, ţe občané produkují 
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stále více odpadu, coţ je dáno především konzumním způsobem ţivota a minimálním 

tříděním (Bělá pod Bezdězem). V některých obcích se setkávají s tímto problémem 

především v chatařských oblastech (Poříčí nad Sázavou, Černošice), další trápí hlavně 

nebezpečný a velkoobjemový odpad (Ţleby). Hlavním negativním dopadem je, ţe 

zvyšování veškerých druhů odpadů v obci znamená především narůstající výdaje na 

jejich odstranění a tedy další zatěţování obecního rozpočtu. V tomto případě se 

přistoupení k opatřením na sniţování odpadu zdá jako nejvhodnější řešení.  

 

U 25,5% respondentů byly uvedeny problémy v oblasti třídění odpadu. Největší 

podíl z nich si stěţoval na nedostatečné třídění separovaných sloţek včetně bioodpadu. 

Někteří respondenti si problém spojují s principy fungujícími na výrobní úrovni. 

„Výrobci balí samostatně kaţdou hloupost, která se nedá vytřídit ani zuţitkovat. Není 

odbyt na plasty. Odpadu je tedy stále víc, i kdyţ se kaţdoročně víc vytřídí“ [Vlašim]. 

Další s tím související problematickou oblastí, která byla respondenty uvedena, je 

směsný odpad v kontejnerech na separaci, coţ znamená znečištění odpadu a jeho moţné 

znehodnocení. Jedním z moţných řešení je posílit důraz na osvětu a informovanost 

obyvatel. Některé obce však také zmiňují, ţe i přes veškerou osvětu k ţádnému zlepšení 

nedošlo. Dalším způsobem, který prokázal pozitivní vliv na navýšení třídění, je opět 

zavedení variabilního systému poplatků. Podrobněji o tomto systému kapitola 5.2.6. 

Problematické zůstává i navýšení druhů tříděných odpadů. Obec Obříství ve snaze 

ušetřit začala třídit i biologický odpad. Jeho separací klesá mnoţství směsného 

komunálního odpadu. Odvoz a likvidace svozovou firmou se ale ukázala jako stále 

finančně velice náročná. Proto by jej obec chtěla likvidovat vlastními silami. I jiné obce 

uvádějí, ţe při zavedení tříděného sběru bioodpadu konečné náklady vynaloţené na 

komunální odpad neklesly, coţ bývá hlavním důvodem pro zavedení tohoto opatření. 

V tomto případě lze uvaţovat o moţných řešeních formou preventivních opatření, 

konkrétně domácím a komunitním kompostováním. S tříděním sloţek odpadu souvisí 

odevzdání určených výrobků do sběrného dvora. Jedním ze spatřovaných problémů je 

také nedostatečné vyuţívání sběrného dvora obyvateli a odkládání velkoobjemového 

odpadu k veřejným kontejnerovým stáním. Moţností řešení tohoto problému je 

zavedení variabilního systému plateb a zvyšování informovanosti občanů.       

      

Značné finanční prostředky nutné na nakládání s komunálním odpadem byly 

povaţovány za největší problém u 11% respondentů. Obce uváděly, ţe poplatky 
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vybrané od občanů ani zdaleka nepokryjí výdaje na likvidaci komunálního odpadu. 

Malá obec Postupice o 1100 obyvatelích doplácela za rok 2009 asi 240 tisíc korun. 

Další nevelká obec Klecany s 2300 obyvateli je nucena do systému financování 

nakládání s odpady dodávat dokonce 1,5 milionu. Aby byly poplatkem od občanů zcela 

pokryty výdaje na komunální odpad, bylo by nutné zvýšit poplatek 500 korun na 

dvojnásobek [rozhovor s L. Němečkem, Klecany]. Další problém, který byl v této 

souvislosti zmíněn, bylo zneuţívání systému podnikateli. Ţivnostníci mají ze zákona 

povinnost zajistit nakládání se svým odpadem, často ho však vhazují do veřejných 

kontejnerů obce. Jako moţnost řešení tohoto problému se nabízí změna systému 

poplatků, přechod ze systému paušálního na variabilní. Zástupce obce Senomaty uvádí 

ale nevýhody obou systémů: „Buď obec na odpadech velmi prodělává (při zavedení 

poplatku za osobu) a domácnosti produkují neregulované mnoţství odpadu, nebo (při 

zavedení smluvního systému s jednotlivými domácnostmi) neexistují nástroje, jak 

zapojit do odpadového systému všechny domácnosti.“ Samotná změna systému nestačí 

a je třeba zavést ještě řadu dalších podpůrných opatření. Podrobněji je problematika 

systému poplatků v obcích popsána v kapitole 5.2.6.    

 

Několik obcí, celkem 9%, uvedlo problémy spojené s chataři a lidmi zdrţujícími 

se na území obce za účelem rekreace. Chatové osady představují pro odpadové 

hospodářství specifickou oblast. Musí být pro ně vytvořeny podmínky. Všechny 

zkoumané obce uvedly, ţe chataři platí poplatek 500 korun za rok za nemovitost. Tato 

částka ale ani zdaleka nepokryje náklady na likvidaci chataři vytvořeného odpadu. 

Právě v těchto oblastech je často odpadu vytvořeno nejvíce. Produkce odpadu 

v chatařských oblastech je v některých obdobích nevyzpytatelná. „Při plné obsazenosti 

chat v letním období se můţe 3tisícové městečko rázem změnit v 10tisícové. Aby pak 

nedocházelo k odkládání odpadů vedle přeplněných kontejnerů, nebo aby se naopak 

neodváţel vzduch, je nutné nejméně 2x týdně objet všechna kontejnerová stání a 

objednat odvozy dle potřeby. Coţ zvýšenou měrou zatěţuje stávající pracovníky města. 

Na posily nemá město dost peněz.“ [Jílové u Prahy]. Další finanční zátěţí je nutnost 

umisťovat do chatových oblastí kontejnery klasické i na velkoobjemový odpad. Chataři 

a rekreanti pobývající v obcích se méně řídí pravidly nakládání s komunálním odpadem. 

Respondenti se zmiňují, ţe častěji neţ místní obyvatelstvo netřídí odpad a zachází s 

odpadem nezodpovědně.  
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Dalšími uváděnými problémy, se kterými se obce potýkají, byl nezájem a 

nerespektování pravidel nakládání s odpadem obyvateli, nedostatečná kontrola 

stavebního úřadu o vyuţití nebo odstranění stavebního odpadu a nedostačující 

legislativní nástroje pro efektivní fungování odpadového hospodářství.   

 

Pohled odboru odpadového hospodářství obce 

Další z úvodních otázek dotazníku měly za úkol zjistit obecný postoj obce, 

konkrétně představitele obce zodpovědného za odpadové hospodářství, k předcházení 

vzniku odpadu. Vzhledem k tomu, ţe „předcházení vzniku odpadu“ nebo „prevence 

odpadu“ jsou široké pojmy, které mohou být chápány různě, byla hned na začátku 

dotazníku jasně vymezena přesná definice a zdůrazněno, ţe mezi preventivní opatření 

nepatří tříděný sběr ani zpětný odběr výrobku. I na začátku všech rozhovorů byla 

vysvětlení pojmu věnována pozornost. I přesto je z uvedených odpovědí v dotazníku 

patrné, ţe si mnoho respondentů pod pojmem „sniţování komunálního odpadu“ 

představilo „sniţování směsného komunálního odpadu“, do kterého patří i separace 

odpadů. V některých dotaznících je to moţné vysledovat, v případě, ţe bylo evidentní, 

ţe se ve svých odpovědích soustředí jen na třídění, bylo to ve výsledcích zohledněno. 

V případě, ţe byla pouze vyznačena odpověď „ano“ či „ne“, není moţné jasně stanovit, 

zda odpověď směřovala k prevenci nebo separaci.  

Otázka, zda si respondenti myslí, ţe je moţné sniţovat odpad a jak, si klade za 

cíl zjistit názor a informovanost pracovníka odpovědného za odpadové hospodářství 

obce. Otázka taktéţ zjišťuje, se kterými opatřeními k předcházení vzniku odpadu je 

pracovník obeznámen. Je vycházeno z předpokladu, ţe právě jeho stanovisko a 

přesvědčení můţe zacházení s komunálním odpadem v obci výrazně ovlivnit. Na tuto 

otázku odpovědělo 47% respondentů kladně, 27 % záporně, 24% neví a 2% 

neodpověděla. Z celkového počtu kladných odpovědí uvedlo 15% jako jediný způsob 

předcházení vzniku odpadu separaci odpadů, bioodpadu a jejich navýšení, coţ je jiţ 

sekundární opatření, nikoliv preventivní. K tomu je třeba při vyhodnocování odpovědí 

přihlédnout. Ani u ostatních kladných odpovědí není vţdy moţné jednoznačně určit, zda 

byla odpověď směřována ke sniţování celkového komunálního odpadu včetně tříděných 

sloţek nebo pouze ke sniţování směsného komunálního odpadu. Mezi představiteli 

obcí, kteří si myslí, ţe lze sniţovat mnoţství odpadu, 15% odpovědělo, ţe toho lze 

docílit výchovou, osvětou a informovaností občanů. Ještě větší podíl, tedy 19% 
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respondentů, vidí způsoby řešení v působení na výrobce, omezování obalů a volbě 

vhodných materiálů. 11,5% se domnívá, ţe řešení problému spočívá především 

v přístupu lidí a způsobu jejich ţivota. Záleţí to především na jejich chuti a snaze odpad 

sniţovat. Jako další formy předcházení vzniku odpadu byl zmíněn variabilní systém 

poplatků, omezení mnoţství odpadových nádob, větší důraz na represe a finanční 

pokuty v případě nelegálního nakládání s odpadem, účast obce na charitativních akcích, 

podpora vytápění domácností plynem, pití nebalené vody a domácí kompostování.  

Odpovědi respondentů, kteří si myslí, ţe není moţné sniţovat odpad, často 

uváděly stejný důvod jako odpovědi kladné. Principy výroby, současné strategie 

obalových technologií a příliš velký počet obalů výrobku byly nejčastěji uváděným 

důvodem, proč nelze komunální odpad sniţovat. Tento důvod uvedlo 21% respondentů. 

Většina odpovědí zůstala bez vysvětlení, proč si myslí, ţe odpad sniţovat nelze. Dalšími 

uváděnými důvody byl stále se zvyšující počet obyvatel města, zvyšující se mnoţství 

odpadu, které lze pouze efektivně třídit, nízká cena za skládkování odpadu, 

nedostatečný odbyt pro vytříděné suroviny a, stejně jako mezi kladnými odpověďmi, 

povaha lidí, jejichţ přirozenou vlastností je pohodlnost a lenost.  

Odpověď „nevím“ označilo celkem 23,5% dotázaných. 3,5% odpověděli, ţe neví 

jak komunální odpad sniţovat. Většina odpovědí zůstala bez bliţšího vysvětlení. 

Uváděné důvody byly opět podobné jako v předešlých odpovědích. Respondenti se 

domnívají, ţe záleţí především na povaze lidí, jak k dané problematice přistupují nebo 

ţe hlavním těţištěm je změna na výrobní úrovni a obec v této oblasti nic nezmůţe. 

Jeden z dotázaných zdůvodnil svou odpověď tím, ţe nemá čas se touto problematikou 

zaobírat.  

Několik respondentů zajímavě podotklo, ţe nehledě na veškeré přehlíţení 

ekologických aspektů v odpadovém hospodářství do roku 1989, existovala za 

komunistického reţimu různá opatření, která byla efektivními opatřeními pro 

předcházení vzniku odpadu. Rozšířeným příkladem jsou vratné láhve, na které byly 

občané navyklí. Jejich zrušení pro vyhovění potřebám obchodu nebyl pro oblast 

prevence příznivý krok.   

 

Jak je z odpovědí patrné, není aţ tak důleţité, jaký typ odpovědi respondent 

v dotazníku zatrhnul. Ze všech odpovědí projevilo znalost problematiky prevence 

vzniku odpadu celkem 43,5% respondentů, kteří uvedli jiné způsoby neţ separaci a 

zmínili oblasti s předcházením vzniku odpadu související. Ostatní odpovědi se buď 
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zabývaly pouze tříděním, nebo to z jejich odpovědí nebylo moţné vyčíst. Z odpovědí je 

patrné, ţe představitelé obcí přikládají důleţitost opatřením prevence především na 

výrobní úrovni, povaţují za důleţitou funkci výchovy a osvěty a zásadní roli pro ně 

hraje nastavení společnosti a uvědomění samotných lidí. 

 

Opatření obce k předcházení vzniku komunálního odpadu podle zástupců 

odpadového hospodářství obce 

Další otázka navazuje na otázku předchozí. Respondenti byli tázáni, zda usilují o 

sniţování komunálního odpadu v dané obci. I zde byly variace odpovědí podobné jako u 

předcházející otázky. Obce, které uvedly, ţe usilují o sniţování komunálního odpadu, 

tvoří 65,5%, záporná odpověď byla vyznačena z 27%, 2% uvedla, ţe neví a 5,5% 

zůstalo bez odpovědi.  

Obce, které odpověděly kladně a uvedly jako jediný způsob sniţování 

komunálního odpadu separaci různých druhů odpadů včetně bioodpadu, tvoří přesně 

50%. Dalším nejčastěji uváděným uplatňovaným způsobem bylo vzdělávání a osvěta, 

informování obyvatelstva formou místního periodika a výukové programy ve spolupráci 

s místními ekologickými centry. Tento způsob vyuţívá 30,5% obcí, které usilují o 

sniţování produkce odpadu. Vyuţívanou formou opatření jsou také ekonomické 

nástroje, jejichţ podíl z kladných odpovědí je 14%. Obce uţívají ke sniţování mnoţství 

komunálního odpadu variabilní systém poplatků, zvyšování poplatků za komunální 

odpad, omezenou moţností produkce odpadů 30 litrů za týden a zlepšováním platební 

kázně obyvatel. Dalšími uvedenými způsoby byla účast obce na charitativních akcích 

pro darování textilu a jiných potřebných věcí, domácí kompostování a přechod z topení 

na lokálním topeništi na centrální vytápění ekologickým palivem, čímţ dochází ke 

sníţení popelovin v nádobách na zbytkový komunální odpad. Originální opatření je 

pouţíváno v Dobříši. V tomto městě funguje variabilní systém poplatků. Aby tedy 

občané nebyli sváděni vyhazovat větší mnoţství odpadu do veřejně přístupných košů, 

byly přesně za tímto účelem zmenšeny otvory košů na vyhazování odpadu. Tento 

systém se osvědčil. Z celkového počtu všech zkoumaných obcí tak svou odpovědí 31% 

prokázalo, ţe aktivně pouţívá určitá opatření ke sniţování odpadu
83

. Jedná se však 

                                                 
83

 U obcí, které uvedly jako opatření ke snižování množství komunálního odpadu pouze odpovědi typu 
„informace v místním periodiku“ není možné zjistit, zda tím byly míněny informace k předcházení vzniku 
odpadu nebo separaci. Je proto pravděpodobné, že procentuální podíl bude ještě menší.      
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pouze o opatření, která respondenti za opatření ke sniţování mnoţství odpadu sami 

povaţují. Na další konkrétní opatření se soustředí další část otázek v dotazníku. 

Obce, které neusilují o sniţování produkce odpadu, zdůvodnili své stanovisko 

nejčastěji tvrzením, ţe obec nemá potřebné kompetence a nástroje k ovlivnění produkce 

odpadu. Hlavní oblastí působení by podle respondentů měla být výrobní úroveň, coţ je 

úkolem státu. Obce ze své pozice sníţit produkci odpadu nemohou, protoţe občanům je 

umoţněno za zaplacení poplatku vyhodit cokoliv a v jakémkoliv mnoţství. Zde se 

projevil deficit širší znalosti problematiky předcházení odpadů. Jako další faktory, 

kterými obce odůvodňují neexistenci opatření ke sniţování odpadu, byli uvedeni 

nedisciplinovaní chataři, závislost na nastavení společnosti a povaze lidí, které nejdou 

změnit, ignorace občanů vůči těmto snahám, nedostatek volných kapacit a nutnost řešit 

jiné priority.  

Odpověď nevím se vztahovala k neznalosti způsobů sniţování odpadu mimo 

třídění.  

 

Cílem této otázky bylo zjistit, která opatření představitelé obcí povaţují za způsoby 

předcházení vzniku odpadu a nakolik je uplatňují. Z odpovědí je patrné, ţe část obcí 

skutečně některá opatření ke sníţení produkce odpadu vyuţívá, většina se ale soustředí 

jen na separaci odpadu. Uvedené odpovědi také naznačují, ţe mnohým představitelům 

obcí chybí informace o oblasti předcházení vzniku odpadu a moţnostech konkrétních 

opatření, které je moţné uplatnit na úrovni obcí.                

 

Z odpovědí na uvedené otázky vyplývá, ţe určité povědomí o problematice 

předcházení vzniku odpadu mezi pracovníky obcí pro odpadové hospodářství existuje. 

Není tomu tak ale u všech. Hlavním prioritou pro hospodaření s komunálními odpady je 

separovaný sběr a od toho se také odvíjejí preferovaná opatření.  

 

Připomínkování odpadového zákona – zájem obcí o legislativní úpravy 

Poslední otázkou, která zkoumá zájem obce o vývoj směřování v odpadovém 

hospodářství, účast obce na připomínkování nového zákona o odpadech a pokud ano, 

jaké jsou jejich připomínky. Připravovaný zákon o odpadech se na oblast prevence 

soustředí výrazněji neţ současný zákon. Drtivá většina obcí, celkem 85,5%, uvedlo, ţe 

se připomínkování nového zákona neúčastní. 5,5% odpovědělo ano, stejný podíl neví a 
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3,5% na otázku neodpověděly. Nejčastějším zdůvodněním negativní odpovědi bylo, ţe 

k připomínkování jako obec nebyli vyzváni. Také byl projeven názor, ţe ani není 

účelné, aby do procesu zasahovaly všechny obce, důleţité jsou především expertní 

skupiny a firmy zabývající se odpady. U několika respondentů převládala skepse 

z předchozích zkušeností, kdy nebyly jejich připomínky vzaty v potaz a vytvořené 

zákony vycházejí více vstříc znečišťovatelům neţ obcím. Uvedeným důvodem bylo také 

minimální mnoţství zaměstnanců kvůli napjatému rozpočtu obce a jejich maximální 

vytíţení, tudíţ nejsou schopni se této problematice věnovat.  

Jedna z obcí, které nový zákon o odpadech připomínkují, uvedla jako hlavní 

problém maximální výši poplatků za odpad. Připomínky další obce se vztahují ke 

způsobu výroby a navrhují, aby nový odpadový zákon kladl důraz na povinnost výrobce 

pouţívat menší mnoţství obalů. V případě, ţe by podobné připomínky předkládal větší 

počet obcí, mohly by být významným stimulem pro rozvoj strategie prevence. 

 

Shrnutí 

Uvedené odpovědi na úvodní otázky vykreslují několik tematických oblastí. 

Problémy, které jsou zastupitelé obce v souvislosti s odpadovým hospodářstvím nuceni 

řešit, často s oblastí předcházení vzniku odpadu souvisí. Hlavním nebo vedlejším 

efektem přijetí opatření k prevenci odpadu je sníţení mnoţství komunálního odpadu, 

navýšení podílu vytříděných sloţek a sníţení finančního zatíţení pro obec. Černé 

skládky mohou být naopak negativním jevem spojeným se zaváděním opatření 

prevence. I tomu se však dá předejít především důrazem na informovanost a 

komunikaci s občany.  

Názory představitelů obce potvrdili určité znalosti a rozhled v problematice 

produkce komunálních odpadů a jejich předcházení. Jen malá část z nich je ale 

obeznámena s konkrétními nástroji prevence odpadu, které můţe obec pouţít. V tomto 

směru by bylo vhodným krokem věnovat větší důraz na informování pracovníků 

odpadového hospodářství o moţnostech prevence a jejich konkrétního prosazování. 

Odpovědi v dotazníku potvrdily současný trend, kdy je hlavní těţiště spatřováno 

v maximální podpoře separovaného sběru. Zde je třeba zmínit, ţe separace odpadů, na 

kterou je stálen kladen v oblasti odpadového hospodářství největší důraz, postupně 

naráţí na své limity. Pro druhotné suroviny je stále malý odbyt, jejich vyuţití je stále 

finančně náročnější, coţ vede ke sníţení konkurenceschopnosti na trhu a jen malá část 
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vytříděných surovin je následně opravdu vyuţita [HNUTÍ Duha 2005]. Tato situace 

navozuje otázku, zda je třídění odpadu tou správnou cestou, po které by se nadále 

odpadové hospodářství mělo ubírat. 

Podle odpovědí ohledně vyuţívání nástrojů k předcházení odpadu v obcích je 

moţné potvrdit, ţe některé obce určitá opatření vyuţívají. Mnoho obcí je zaměřeno 

především na osvětu, coţ je velmi zásadní nástroj prevence. V této odpovědi byly 

uvedeny pouze způsoby prevence, které představitelé obcí za opatření k předcházení 

vzniku odpadu povaţují. Další moţnosti nástrojů, u kterých si respondenti moţná ani 

neuvědomují, ţe se jedná o opatření ke sniţování odpadu, zkoumají další otázky 

dotazníku.    

 

5.2.3 Informační nástroje 

Další baterií otázek bylo zkoumáno, nakolik obce vyuţívají nástroje k informování 

občanů o moţnostech prevence odpadu. Poskytování informací je spolu s výchovou a 

osvětou povaţováno za důleţitý nástroj odpadového hospodářství včetně prevence. 

Představitelé obcí také v odpovědích na předešlé otázky potvrdili, ţe mu připisují 

velkou důleţitost.     

Spektrum informací, které mohou být z oblasti předcházení vzniku odpadu 

občanům poskytovány, je široké. Kaţdé jednotlivé zavedení opatření prevence by mělo 

být vţdy spojeno s poskytnutím souvisejících informací. Zkušenosti potvrdili, ţe 

dostatečná informovanost je nezbytnou podmínkou úspěchu. 

 

Poskytování informací o prevenci vzniku odpadu 

První otázkou tohoto tematického okruhu byly respondenti dotazování, zda 

informují na internetových stránkách a/nebo ve zpravodaji obce o moţnostech prevence 

vzniku odpadu. Na tuto otázku odpovědělo 53% obcí kladně, 40% záporně, 3,5% 

respondentů neznalo správnou odpověď a ve 2% byla otázka nezodpovězena.  

U 24% kladných odpovědí bylo moţné z konkrétnějších poznámek vyčíst, ţe se 

jejich odpověď vztahovala pouze na informace o separaci. Je opět moţné, ţe byla takto 

míněna odpověď více respondentů, ze stručných odpovědí to ale není moţné zjistit. 

Nejčastěji uváděnou formou šíření informací byl městský zpravodaj nebo obecní listy a 

dále internetové stránky města. Dalšími zmiňovanými místy informování byla úřední 
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deska, sběrný dvůr nebo škola. Několikrát uvedenou formou byly také letáky, které se 

vztahují spíše k otázce následující. Četnost informování se mezi obcemi na široké škále 

liší. Byly uváděny intervaly jednou měsíčně a častěji i jednou do roka, nejčastější 

odpovědí bylo třikrát ročně. Některé obce píší o problematice pravidelně jiné 

nepravidelně podle příleţitosti. Jak jiţ bylo řečeno, mnoho obcí uvedlo, ţe píše o třídění 

odpadu. K dalším tématům patřil biologický odpad v souvislosti s jeho sběrem [Vlašim] 

nebo vysvětlování zavedených opatření s dopadem na ekonomiku obce [Červené 

Pečky]. 

Negativní odpověď se jednou opírala o nelibost samotných občanů při neustálém 

zveřejňování článků s odpadovou tématikou v místím zpravodaji s tím, ţe se „stále píše 

o tom samém“. Další negativní odpověď byla argumentována tvrzením, ţe není moţné 

odpadu předcházet, tudíţ není moţné o tomto tématu informovat.   

 

Informační kampaň k prevenci vzniku odpadu 

V související otázce byli respondenti tázáni, zda vyuţívají informační kampaně 

k šíření informací o tom, jak se vyhnout vytváření komunálního odpadu. Podle 

odpovědí informační kampaně vyuţívá 33%, nevyuţívá 60%, bez odpovědi stejně jako 

s odpovědí „nevím“ bylo vyznačeno 3,5% odpovědí. 

Odpověď byla v mnoha případech totoţná s odpovědí na otázku předchozí, coţ 

vede k závěru, ţe si respondenti pod pojmem informační kampaň představují stejné 

aktivity jako v otázce předchozí. Ve skutečnosti byla ale míněna ucelenější forma 

poskytování informací o prevenci vzniku odpadu, například prostřednictvím vydání 

letáku nebo broţury. V tomto ohledu mohou být tedy některé odpovědi zkreslující. 

Kladné odpovědi se opět pohybovaly v širokém časovém rozpětí. Četnost 

pořádání informačních kampaní byla uvedena nejčastěji jednou za měsíc a nejméně 

často jednou za dva roky. Kampaně byly často pořádány ve spolupráci s jinými 

subjekty. Na základní škole v obci Červené Pečky byla spuštěna kampaň „My třídíme 

nejlépe“, v Rakovníku probíhají ekologické aktivity pro mládeţ „Odpadová 

olympiáda“, „Miss nulový odpad“ nebo „Dětský den“. Ve spolupráci s ekocentrem 

Zelená pumpa vydalo město Příbram broţuru „Praktický rádce občana aneb Jak chránit 

ţivotní prostředí v Příbrami“ poskytující informace o ochraně ţivotního prostředí včetně 

sniţování mnoţství odpadu. Říčany informovaly formou broţury o moţnostech 

kompostování v souvislosti se zaváděním separovaného sběru biododpadu.  
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Obce, které informační kampaně k prevenci odpadu nepořádají, uvedly jako 

nejčastější důvod jejich finanční náročnost. Objevily se také pochybnosti o jejich 

účinnosti a argumentace dostatečného přívalu informací z jiných zdrojů, především 

médií. Tím byly ale míněny pouze informace o třídění. Negativní zkušenost s účinky 

informační kampaně zaţilo také město Příbram. Vydaná broţura byla rozeslána všem 

obyvatelům města. Jiţ druhý den byla velká část z nich nalezena vyhozena 

v komunálním odpadu. Takové zkušenosti signalizují malý zájem občanů o danou 

problematiku [rozhovor s M. Strnadem, Příbram]. 

 

Poradenství pro předcházení vzniku odpadu 

Dalším způsobem, jak posílit vědomosti občanů v oblasti sniţování produkce 

odpadu, je forma přímé komunikace a zodpovídání dotazů. Cílem je, aby občané, kteří 

se o dané téma zajímají a o sniţování odpadu opravdu usilují, měli místo, kam se obrátit 

o radu. V souvislosti s tímto byli představitelé obcí tázáni, zda na území jejich obce 

existuje k těmto účelům vyhrazená telefonická linka, kde je moţné získat informace o 

ţivotním prostředí a prevenci odpadů. Odpověď „ano“ byla uvedena 20% respondentů, 

„ne“ v 74% a „nevím“ uvedlo 5,5%.  

V ţádném z případů ale nebyla telefonická linka zavedena pouze na tyto účely. 

Kladné i záporné odpovědi odkazovaly na skutečnost, ţe občané mohou potřebné 

informace získat na obecním nebo městském úřadě, oddělení investic a údrţby nebo 

odboru ţivotního prostředí, popřípadě u technických sluţeb. Uváděným kontaktem byla 

také komise ţivotního prostředí. Obce se liší podle toho, nakolik tuto moţnost získání 

informací propagují a nakolik je tato skutečnost občanům známá. Města Mělník a 

Černošice potvrdili, ţe občané jsou na kontaktování jejich úřadu zvyklí. V Mělníku jsou 

mimo poskytování informací občané podporování, aby hlásili nelegální nakládání 

s odpadem. Černošické technické sluţby řeší problémy občanů s odpadem, poskytují 

informace a zodpovídají dotazy občanů ohledně odpadu. Moţnost zavolat si na 

příslušný úřad pro informace poskytuje prakticky kaţdá obec. Někteří respondenti 

uváděli, ţe je moţné si kontakt vyhledat na internetových stránkách, ale ţe se jim 

občané s dotazy ozývají velice zřídka. Pro občana, který se zcela neorientuje ve 

struktuře úřadu, můţe být problematičtější daný kontakt získat. Občanům také nemusí 

být vţdy známo, ţe se s otázkami ohledně sniţování odpadu a moţnostmi jeho 

efektivnějšího nakládání, mohou obracet na úřad obce, pokud o tom nejsou explicitně 
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informováni. Nehledě na to, ţe omezené informace o moţnostech předcházení vzniku 

odpadu mají často i samotní odpovědní pracovníci obcí. V Příbrami a Říčanech 

vykonávaly tuto informativní a poradenskou činnost zdejší ekocentra. V obou městech 

tato centra jiţ zanikla. Určitá spolupráce mezi ekocentry a obecními úřady se v oblasti 

odpadového hospodářství jeví jako ideální řešení. Pracovníci ekologických organizací 

disponují zpravidla širším spektrem informací a praktických rad pro občany. Pokud se 

budou občané s problémy obracet na místní ekocentrum, nebude aktivnější zájem o 

problematiku občanů slouţit k tak výraznému navýšení vytíţenosti pracovníků úřadu. 

Důleţité je, aby obec v případě zájmu o podrobnější informace odkázala zájemce na 

ekocentrum a ekocentrum zas informovalo o způsobech řešení v oblasti odpadu, se 

kterými je moţné se obrátit na obecní úřad.  

Obecně obce uváděly, ţe nejčastější informace volajících občanů se vztahují 

k separaci a moţnostmi odevzdávání různých druhů odpadů. Předcházení vzniku 

odpadu frekventovaným tématem není.         

Negativní odpověď byla pouze jednou zdůvodněna argumentem, ţe na malé obci 

čítající asi tisíc obyvatel nehodlají na takové zbytečnosti marnit peníze ani čas.       

 

Shrnutí 

Tři popsané způsoby informování obyvatelstva spolu úzce souvisí. Poskytování 

informací ve zpravodaji a na webových stránkách je dobrý a poměrně levný způsob, jak 

obyvatele s danou problematikou seznámit. Mnoho obcí ale argumentovalo tím, ţe 

z těchto zdrojů mají občané informací dostatek, přesto se to v praxi neprojevuje. Z toho 

odvozují, ţe informování obyvatelstva nepřináší velký efekt a záleţí především na 

povaze lidí a individuálním přístupu. Zástupci neziskových organizací upozorňují, ţe 

pouhé poskytování informací nestačí a je třeba ho spojit s další související aktivitou. 

Tou můţe být právě intenzivní informační kampaň spojená s aktivní komunikací 

s občany, spolupráce se školami a vytváření dalších podpůrných programů. Takové akce 

jsou výrazně finančně náročnější a často přinese jejich výsledek zklamání. Proto je 

nutné dopředu promyslet, v jaké variantě budou nejefektivnější a jak je lze udělat 

úsporněji. Zavedení telefonické linky nebo vytvoření jiného kontaktu, kde je moţné 

získat doplňující informace a rady, se můţe zdát nedůleţité, ale opak je pravdou. Místo, 

kam je moţné se obrátit a jeho aktivní propagace, přispívá k širší informovanosti o 

tématu a podněcuje občany k zájmu o danou problematiku. 
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Ze získaných odpovědí vyplývá, ţe způsoby informování jsou v současnosti 

aktivně zaměřeny na tříděný sběr a informace o předcházení odpadu jsou spíše 

výjimečné a okrajové, často spojené s aktivitou spíše ekologické organizace neţ obce.       

 

5.2.4 Výchova a osvěta v oblasti předcházení vzniku odpadu 

Kromě poskytování informací, je důleţitým nástrojem k předcházení vzniku 

odpadu také výchova a osvěta. Obec můţe tyto aktivity provozovat sama nebo 

podporovat jiné organizace, aby se daným tématem zabývaly. Následující sada otázek 

se zabývá právě touto oblastí.   

 

Vliv obce na školy v oblasti předcházení vzniku odpadu 

Obec má jako zřizovatel některých zařízení moţnost podílet se na jejich 

fungování a určitými způsoby ovlivňovat jejich směřování. K významným subjektům 

patří především školy, které jsou také zásadním subjektem v oblasti vzdělávání a osvěty. 

Proto byly obce dotazovány, jestli po školách a dalších zařízeních, jichţ jsou zřizovateli, 

poţadují, aby se věnovali otázce prevence vzniku odpadu. Tato otázka nespadala 

konkrétně do kompetencí pracovníků odpovědných za odpadového hospodářství, coţ 

pravděpodobně ovlivnilo větší výskyt odpovědi „nevím“. Někdy uvedli, ţe odpověď 

konzultovali se školským odborem nebo vycházeli z vlastních neoficiálních informací. 

Jak se ukázalo, mezi školami a obcemi funguje pouze právní vztah, kdy obec jako 

zřizovatel dohlíţí na chod školy, ale nemá ze své pozice právo jí nic přikazovat.  

Spolupráce a případný vliv funguje tedy na dobrovolné a neoficiální bázi.  

Na otázku odpovědělo 63,5% respondentů kladně, 26,5% respondentů záporně a 

11% nevědělo. Stejně jako mnoho předchozích otázek obsahuje i tato riziko, ţe jí 

nebylo plně porozuměno a respondenti si pod pojmem „předcházení odpadu“ představili 

tříděný sběr. Četnost kladných odpovědí by tomuto předpokladu odpovídala. Jestli byla 

otázka částí respondentů takto pochopena, stačilo by ke kladné odpovědi, aby školy 

třídily odpad nebo je k tomu obce vyzvali. Z některých odpovědí byla tato tendence 

patrná a byly uváděny aktivity jako sběr baterek nebo akce pořádané společností Eko-

kom. Všichni se ale shodovali, ţe školy v oblasti ekologické výchovy fungují dobře. 

Ekologie je součástí výchovných programů uţ v mateřských školách a na prvním stupni 

základních škol. Školy sami organizují ekologické projekty, spolupracují s ekocentry i 
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jinými subjekty. V Černošicích funguje spolupráce na neoficiální a spíše informativní 

úrovni, kdy jsou řediteli školy zasílány informace ohledně různých zajímavých akcí 

souvisejících s odpadovým hospodářstvím. Město Příbram zas uvedlo, ţe podporuje 

různé granty Ministerstva ţivotního prostředí, o které si mnoho škol zaţádalo. Při 

rozhovorech nedokázal nikdo z respondentů konkrétně odpovědět, zda se ekologická 

tématika týká také předcházení vzniku odpadu. Jednalo se o příliš specifický dotaz, 

který by musel být vznesen ředitelům škol.            

 

Vzdělávání pracovníků škol 

Jiţ v předešlé otázce respondenti v několika případech zdůrazňovali, ţe intenzita 

působení školy v oblasti ekologie, závisí na jejích zaměstnancích a vedení. Jejich názory 

a přesvědčení výrazně ovlivní, kterým tématům bude věnována pozornost a s jakým 

důrazem. Obec má moţnost na pracovníky zařízení, která zřizuje, působit. Proto byla 

představitelům obcí poloţena otázka, jestli pracovníky těchto zařízení vzdělávají. 

Tento dotaz zodpovědělo 22% respondentů kladně, 71% respondentů záporně a 

7% nevědělo. Stejně jako v předcházející otázce jsou moţnosti působení obce omezené. 

Nemají přímou povinnost nebo oprávnění pracovníky zařízení, jichţ jsou zřizovatelem, 

vzdělávat. Proto byla většina odpovědí negativních. Často bylo uváděno, ţe školy si 

vzdělávání učitelů zajišťují sami. Forma spolupráce s obcemi pak tedy probíhá i v této 

oblasti spíše na neformální a dobrovolné úrovni. Obě strany vyuţívají občasných 

příleţitostných setkání k výměně zkušeností. Určitou roli zde tedy hrají především 

osobní vzájemné vztahy. Podobně jako v předchozím případě zastupitelé obcí vyuţívají 

moţnosti pracovníky zřizovaných zařízení informovat o moţnostech různých akcí a 

vzdělávání, které jim poskytují například firmy zajišťující zpětný odběr.       

 

Ekologická aktivita pro mládež 

Jednou z důleţitých forem vzdělávání je osobní zapojení do praktické aktivity. 

Tímto způsobem si lze získat hlubší znalosti neţ pouhým učením a osvojit si 

dovednosti, které jsou přínosné pro udrţitelný rozvoj [Maršíková 2008: 216]. 

V souvislosti s tímto byli představitelé obcí dotazování, zda v jejich obci existuje 

aktivita pro mládeţ týkající se předcházení vzniku odpadu. Tentokrát nebyl hlavní důraz 

zaměřen na to, zda tato činnost vychází z aktivity obce, ale pouze zda taková aktivita 
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v obci existuje a obecní představitelé mají o této aktivitě informace. Podnět k aktivitě 

mohl vycházet od různých subjektů.     

Aktivita pro mládeţ podle informací zastupitelů obcí probíhá ve 34% obcí, 

neprobíhá ve 42% obcí, 22% respondentů odpověď neznalo a 2% zůstala bez odpovědi. 

Z obecných odpovědí se nedalo jednoznačně vyčíst, zda se směřování odpovědi 

týkalo opravdu předcházení vzniku odpadu, odpadové problematiky nebo obecných 

ekologických témat. Většina obcí uváděla činnosti vycházející z aktivity škol jako 

školní soutěţe, školní kluby věnující se otázkám ekologie nebo ekologické krouţky 

Domu dětí a mládeţe při školách. Mezi ekologickým organizacemi provozujícími v obci 

tuto aktivitu byly vyjmenovány Český svaz ochránců přírody a Ekocentrum Říčany. 

Město Mělník pořádá kaţdý rok Den Země, který je výrazně zaměřený na problematiku 

odpadů, především tříděného sběru a zpětného odběru. Pro děti a mládeţ je zde 

připraveno mnoho her a soutěţí, dospělí zde získají především informace [rozhovor s J. 

Šimerdovou, Mělník].      

Pozitivním jevem je, ţe ekologickým aktivitám je věnována pozornost a 

v obcích probíhají. Je spíše nepravděpodobné, ţe se svým zaměřením soustředí na 

předcházení vzniku odpadu, spíše se zaměřují na obecná ekologická témata, v oblasti 

odpadu pak především na tříděný sběr a recyklaci odpadu. Pokud by ale byla prevence 

vzniku odpadu věnována větší pozornost v jiných oblastech, pravděpodobně by se stala 

i frekventovanějším předmětem ekologických aktivit.   

 

Shrnutí 

Z odpovědí na blok otázek zabývajících se výchovou a osvětou bylo zjištěno, ţe 

vliv obcí na fungování a tematické zaměření škol stejně jako vzdělávání jejich 

pracovníků je velmi omezený. Ze svého postavení mohou obce pouze dohlíţet na chod a 

fungování těchto zařízení a zařazení takto specifické oblasti není z jejich oficiálních 

kompetencí moţné. Školy jsou v této oblasti samostatné.  Dle názoru respondentů je ale 

pozornost ekologickým tématům věnována ve školách dostatečně. Mnoho představitelů 

obcí vyuţívá také moţnosti neoficiálních setkání a kontaktů, při kterých je moţné si 

vyměnit zkušenosti a dotknout se některých problémů. Školy jsou také organizátorem 

nebo podporovatelem aktivit, které s výukou přímo nesouvisí a zaměřují se na 

ekologická témata. Podobné činnosti probíhají i v dalších obcích, kde vychází z aktivit 

ekologických organizací nebo samotných obcí. Oblast ekologického vzdělávání a osvěty 
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tedy v obcích Středočeského kraje funguje. Témata předcházení vzniku odpadu 

pravděpodobně nejsou hlavním zaměřením, spíše naopak. V případě, ţe by se prevence 

odpadu stala důleţitou prioritou i v ostatních souvisejících oblastech, neměl by být 

problém toto téma do fungujících systémů zařadit.  

 

5.2.5 Užívání ekonomických nástrojů v obcích Středočeského kraje  

Ekonomické nástroje mají v odpadovém hospodářství významnou roli. 

V dotazníku byla pozornost zaměřena na nejvýznamnější nástroj ke sniţování odpadu – 

poplatků za odpad. Dalším uplatňovaným nástrojem se dle odpovědí respondentů 

ukázaly pokuty a sankce. 

 

Poplatky za odpad 

Silným nástrojem ke sniţování produkce odpadu jsou poplatky za komunální 

odpad, které vybírá obec od občanů.  

Jak bylo jiţ zmíněno v kapitole 4.2.1, z hlediska ekologického i ekonomického, 

je výrazně preferovanějším způsobem systém variabilních plateb. Pozitivní dopady 

tohoto systému dokazuje řada studií. V obci Rozsochy, kde je variabilní systém 

pouţíván, je ročně vyprodukováno zhruba 90 kg na obyvatele, coţ je třetina českého 

průměru [Kropáček 2009: 5]. Dalším příkladem je obec Měchenice, kde se mnoţství 

směsného komunálního odpadu sníţilo hned po zavedení variabilního systému o 16% 

[Holub 2008: 155]. Podobné pozitivní zkušenosti uvádějí i studie ze zahraničí, například 

v Travisu v Itálii nebo ve Spojených státech. Kromě sníţení produkce odpadu vede 

zavedení systému také ke zvýšení třídění, domácímu kompostování a nákupu zboţí 

s méně obaly [Kropáček 2009: 5]. 

Zavádění variabilního systému provázejí obavy z nárůstu černých skládek a 

pálení odpadu v domácnostech [Kropáček 2009: 5]. V obci Měchenice ani k jedné 

z uvedených aktivit nedošlo, jediným negativním jevem se ukázalo vyhazování odpadu 

do okolních obcí, kde stále funguje paušální systém. Tento problém by podle autora 

bylo moţné odstranit zavedením variabilního systému do okolních obcí [Holub 2008: 

154].     

Výsledky výzkumu provedeného ve Středočeském kraji potvrzují obecný trend, 

ţe v České republice zatím jen málo obcí vyuţívá variabilního systému poplatků. Dle 
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získaných odpovědí funguje celkem v 83,5% obcí paušální systém poplatků, ve 14,5% 

variabilní systém a 2% zůstaly bez odpovědi. Zkušenosti se systémy poplatků jsou 

v obcích taktéţ různé.     

Na otázku, zda se obce snaţí motivovat občany ke sniţování vytváření odpadu 

výší poplatků za odpad, odpovědělo kladně celkem 11% obcí, záporně 87% a 2% 

zůstaly bez odpovědi.  Všechny obce, které odpověděly kladně, vyuţívají variabilní 

systém poplatků. Obce, které uvedly zápornou odpověď, argumentovaly často tím, ţe 

ani současný systém poplatků ani zdaleka nepokryje náklady obce na přepravu a 

likvidaci komunálního odpadu, a proto si další sniţování poplatků nemohou finančně 

dovolit (Červení Pečky, Jílové u Prahy, Klecany, Lochovice, Postupice, Rudná, Vlašim, 

Ţleby). Necelé 4% obcí uvedly, ţe si fungování takového systému ani jeho kontrolu 

nedokáţou představit nebo, ţe takový systém zákon zatím nepřipouští. Tito respondenti 

pravděpodobně zcela neporozuměli otázce nebo jsou o moţnostech obce ohledně 

nastavení poplatků za komunální odpad nedostatečně informováni.    

Mimo nastavení variabilního systému poplatků uvedly 2 obce ještě další opatření 

pro komunální odpad. Město Rakovník limituje maximální moţnou produkci 

komunálního odpadu stanovením limitu 30 kg odpadu na osobu a týden. Obec 

Senomaty zase umoţňuje občanům získat při třídění odpadu slevu dle mnoţství 

vytříděného odpadu v domácnosti. Pro tyto účely mají zavedený monitorovací systém.  

Zkušenosti s variabilními a paušálními systémy poplatků jsou v jednotlivých obcích 

různé. Obce Milín a Dobříš84 potvrdily svou dlouholetou pozitivní zkušenost 

s variabilním systémem plateb. Fungování systému není ani nebylo doprovázeno 

negativními jevy. Černé skládky se na území obce sice vytvářejí, jejich počet však se 

zavedením systému nenarostl. Pokud někdo z občanů v Dobříši projeví nespokojenost 

se současným systémem, zdá se mu, ţe vzhledem k vyprodukovanému mnoţství odpadu 

platí příliš, má moţnost s městem vyjednávat. Tyto záleţitosti se posuzují případ od 

případu.   

Opačnou zkušenost s variabilním systémem mají Černošice, Jílové u Prahy nebo 

Mělník. Tato města systém variabilních poplatků zavedla a po neúspěšném fungování se 

vrátila zpět k systému paušálnímu. V Černošicích po zavedení variabilního systému 

výrazně vzrostlo mnoţství černých skládek a docházelo ke krádeţi kódu nalepených na 

popelnicích, na jejichţ základě byl odpad vyváţen. Negativní zkušenost s variabilním 
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systémem má i město Mělník. „Pokud se přejde na systém platby za popelnici nebo 

známkový systém, je to první krok k černým skládkám. Tendence je, aby občané platili 

jen za jednu popelnici, dalších 1300,- uţ je pro rodinu hodně, takţe pak to všude moţně 

rozváţí. (…) Člověk musí mít moţnost vyprodukovat, kolik odpadu chce. Jakmile jsme 

zavedli tento systém, výrazně klesly černé skládky. Lidé se na to naučili.“ [rozhovor s J. 

Šimerdovou, Mělník]. V Mělníku se tedy lépe osvědčilo znovuzavedení paušálního 

systému s neomezeným počtem popelnic a libovolnou četností vývozu85. Město Vlašim, 

kde variabilní systém poplatků funguje, také nemá pouze pozitivní zkušenost. Míra 

třídění se díky zavedení systému nezvýšila. Problematickou oblastí se také ukázaly 

bytové domy, kde kaţdý nezodpovídá za svou nádobu a producent odpadu zůstává 

anonymní. Město odmítá přejít na paušální systém poplatků, který by znamenal značné 

zatíţení rozpočtu obce díky nutnosti doplácet na nakládání s komunálním odpadem, 

vedení evidence odpadů a vymáhání peněz od občanů. Příbram taktéţ nevěří v účinnost 

variabilního systému díky zkušenostem z jiných obcí, kde systém zavedli. Zde si občané 

kupovali výrazně menší počet známek, neţ bylo skutečně potřeba, sypali odpad do 

popelnice k sousedovi, vozili jej za město, pálili ho. Systém nefungoval na vesnici, 

situace ve městě by byla ještě horší. Tento způsob poplatku by také nepokryl náklady na 

komunální odpad a obec by musela více doplácet [rozhovor s M. Strnadem, Příbram]. 

Obec Senomaty spatřuje problémy v obou systémech poplatků. Při paušálním 

systému poplatků na osobu obec prodělává a je produkováno neregulované mnoţství 

odpadu. Zavedením variabilních plateb zas není moţné zahrnout do smluvního systému 

všechny domácnosti.               

Aţ na pár výjimek panuje mezi zkoumanými obcemi značná skepse vůči 

variabilnímu systému poplatků. Odborníky z neziskových organizací je zdůrazňována 

nutnost poskytování informací a komunikace s občany. Úspěšné zavedení často 

vyţaduje individuální komunikaci s kaţdou jednotlivou domácností [rozhovor s M. 

Havlem, Arnika]. 

Mezi představiteli obcí panují i rozdílné názory ohledně výše paušálního 

poplatku za komunální odpad. Obec Měchenice se rozhodla zavést variabilní systém 

právě kvůli stále se zvyšujícímu deficitu v hospodaření s odpady [Holub 2008: 152]. 

Většina obcí vyuţívající paušální systém se shoduje, ţe systém je ekonomicky 

                                                                                                                                               
84

 Jak již bylo uvedeno v kapitole 5.1, Dobříš patří mezi obce Středočeského kraje s nejnižší produkcí 
komunálního odpadu. 
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neefektivní, protoţe obec je nucena ze svého rozpočtu ještě značnou částku doplácet. 

Město Poděbrady řeší danou situaci tím, ţe odvozuje výši poplatku od nutných nákladů 

obce, která činí ročně 650 korun na obyvatele. Obce se shodují na tom, ţe nejčastější 

systém vyměřování poplatků, tedy maximální výše 500 korun na obyvatele za rok, je 

nedostačující částka, která náklady obce nepokryje. Názory na způsoby řešení se uţ liší. 

Někteří jsou zastánci navýšení poplatku aţ na 1000 Kč/obyvatele/rok. Jiní zas vidí 

takové opatření jako sociálně neprůchodné, vzhledem ke zvyšování jiných poplatků by 

to na lidi mohlo naopak působit demotivačně a přestali by třídit odpad úplně. Další 

moţnost je spatřována v další podpoře tříděného sběru. Díky zpětnému odběru výrobků 

získává obec finance do svého rozpočtu. Čím je výtěţnost větší, tím větší je finanční 

částka, kterou lze investovat do odpadového hospodářství, a tím méně je produkováno 

směsného odpadu. Pokud obec takto získá dostatečnou finanční částku, bude moci sníţit 

nezbytnou částku, kterou platí občané za komunální odpady, coţ můţe opět zvýšit 

motivaci občanů. Důleţitou součástí takové strategie je i aktivní informování a 

komunikaci s občany.  

Řada zahraničních zkušeností i výzkumných studií prezentuje především 

pozitivní výsledky a vysokou efektivnost variabilního systému plateb. Zkušenost obcí 

Středočeského kraje je ale většinou poněkud odlišná. K podpoře systému poplatků, 

které by motivovaly k niţší produkci komunálního odpadu, je třeba učinit další opatření. 

Je třeba zajistit větší informovanost příslušných pracovníků o moţných variantách 

systémů poplatků. Dále je nutné nashromáţdit informace o praktikovaných způsobech 

jednotlivých typů obcí, umoţnit sdílení zkušeností a na základě toho podpořit výběr 

ideální varianty pro danou obci, která bude přispívat ke sniţování odpadu. Důleţité je 

nepodcenit komunikaci s obyvateli obce v případě zavádění nového systému a vytvořit 

systém poradenství mezi obcemi a odborníky, který by pomohl při případných 

problémech a komplikací při zavádění nového systému. Taková opatření jsou 

organizačně a finančně náročná, pro zefektivnění ekonomických nástrojů k předcházení 

vzniku odpadu se ale zdají nepostradatelná.     

 

                                                                                                                                               
85

 Vyváží se jednou týdně. Záleží jen na občanech, jestli jednu nebo více popelnic nechají vyvézt každý 
týden nebo s delšími intervaly *rozhovor s J. Šimerdovou, Mělník+. 
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Pokuty a sankce 

Mezi nástroji napomáhající ke sniţování produkce odpadu byly respondenty 

uváděny také pokuty a sankce. Několik zastupitelů obcí spatřuje ve větším důrazu na 

represivní nástroje účinnou moţnost, jak přimět občany respektovat zákon a ekologicky 

zacházet s komunálním odpadem. Ač panuje obecné přesvědčení, ţe dohlíţení na 

dodrţování zákona občany je v oblasti komunálního odpadu v mnoha ohledech 

problematické, určité způsoby existují. Pozitivní zkušenosti s uplatňováním tohoto 

nástroje mají například v Černošicích nebo Mělníku. Díky zapojení městské policie, 

udělení několika pokut a rozšíření povědomí mezi občany o způsobech a trestání 

nelegálního chování bylo v Černošicích vymíceno nelegální pálení trávy. V Mělníku 

jsou lidé vyzýváni k tomu, aby na městský úřad hlásili nelegální nakládání s odpady. 

„Kontakt na mě je na internetových stránkách, lidé mi zavolají a oznámí třeba SPZ auta, 

které nechalo několik pytlů směsného komunálu u hnízd na tříděný odpad. Já si můţu 

rychle zjistit, o koho je jedná. Pošlu mu výzvu, aby přišel a podal vysvětlení. Dělají to i 

podnikatelé, takţe pak volám do firem. Účelem je, aby to člověk uţ neudělal, takţe si 

ho pozvu a snaţím se mu pomoct. Poradím mu, kam má odpad odvézt a jak s ním 

nakládat, poradím mu firmy, za kterými můţe jít. Pokud to udělá, účel byl splněn. Kdyţ 

ne, můţu s ním začít řízení, kde můţe nakonec zaplatit i dost vysokou částku. Cílem je 

motivovat lidi, aby to uţ nedělali. Největší problémy jsou v této oblasti s ţivnostníky, 

ale kdyţ jsou lidi slušní, dohodnu se s nimi.“ Jak vyplývá z obou případů, důleţité je, 

aby lidé v dané obci pochopili, ţe nelegální nakládání s odpadem se stíhá a je trestáno. 

Naučit občany respektovat zákon v oblasti nakládání s komunálním odpadem je důleţitý 

základ zavádění preventivních opatření.      

 

5.2.6 Kompostování 

Jak jiţ bylo zmíněno, jedním z důleţitých cílů odpadového hospodářství, který se 

ve Středočeském kraji nedaří plnit, je sniţování podílu biologicky rozloţitelného 

odpadu v odpadu komunálním a tak sníţení jeho skládkování. Jedním ze způsobů 

dosahování tohoto cíle je separovaný sběr bioodpadu, druhým způsobem je komunitní a 

domácí kompostování. Oproti tříděnému sběru mají druhé dva zmíněné způsoby tu 

výhodu, ţe jsou současně opatřeními preventivními. Při jejich zavedení se kompost 

vrací zpátky do oběhu v dané domácnosti nebo obci. Nevzniká tak odpad, jehoţ 

nakládání by bylo nutné řešit. Zkušenosti potvrdily, ţe zavedením tříděného sběru 
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bioodpadu dochází někdy i k vysbírání sloţek, které si obyvatelé do té doby sami 

kompostovali na zahradě. V takovém případě je sbírání bioodpadu kontraproduktivní 

[Kropáček 2009: 7]. 

Kompostování je na rozdíl od mnoha jiných preventivních opatření, široce známý a 

do určité míry rozšířený způsob zaměřený na plnění strategických cílů odpadového 

hospodářství. Tento způsob je také zmiňován ve všech dokumentech zásadních pro 

odpadové hospodářství86.    

Moţnosti a způsoby kompostování se v současnosti rychle rozvíjejí. Existují různé 

typy kompostérů pro různé typy biologicky rozloţitelného odpadu s rozdílnými 

cílovými produkty. V případě zájmu si tedy můţe kaţdý zvolit pro sebe tu nejvhodnější 

variantu. 

 

Domácí kompostování 

Ve Skotsku, kde je prevenci vzniku odpadu věnována značná pozornost, je 

domácí kompostování nejvíce rozšířeným opatřením. Hodí se především pro 

domácnosti se zahradou. Tento způsob sniţuje náklady na svoz odpadu a poskytuje 

vlastníkům domů kvalitní hnojivo. Biologicky rozloţitelné sloţky obsahuje i papír a 

textilie, takţe bioodpad celkově tvoří asi 65% komunálního odpadu. Formou domácího 

kompostování je moţné recyklovat asi 30-40%, většinou je však dosaţeno pouhých 

18% [Waste prevention guide: 70-72]. 

Způsobem, kterým mohou obce přispět k podpoře domácího kompostování, je 

poskytování příspěvku na nákup domácího kompostéru, moţnost jeho pronajmutí nebo 

zprostředkování za niţší cenu. Dalším důleţitým opatřením je poskytnutí potřebných 

informací občanům formou informační kampaně nebo zavedením telefonické linky pro 

moţné dotazy [Kropáček 2006: 7; Waste prevention guide: 71].     

Domácí kompostování se zpravidla provádí na zahradě rodinných domů. Méně 

rozšířenou moţností je také kompostování v domácnosti. Pro tyto účely musí být 

kompostér přizpůsoben typem i velikostí. Moţnosti kompostování v domácnosti jsou 

výrazně omezenější neţ domácí kompostování v rodinných domech.   

                                                 
86

 Plán odpadového hospodářství České republiky, Realizační program Plánu odpadového hospodářství 
České republiky pro komunální odpad 
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V dotazovaných obcích Středočeského kraje probíhá domácí kompostování 

v 27% obcí, neprobíhá v 67%, odpověď „nevím“ byla vyznačena ze 4% a 2% 

neodpověděla.  

Zkušenosti představitelů obcí, ve kterých domácí kompostování probíhá, byly 

uváděny spíše negativní. Ve městě Vlašim byla započata informační kampaň 

k domácímu kompostování současně s kampaní na svoz bioodpadu. Toto opatření 

nemusí být šťastné právě díky moţnému odkládání bioodpadu do určených nádob místo 

vlastního kompostování. Tato zkušenost byla zaznamenána i ve Vlašimi. Uvaţovali o 

nákupech vlastních kompostérů, kvůli vysoké ceně tak ale nakonec učiněno nebylo. 

Moţnost domácího kompostování je propagována i v Černošicích. Občanům jsou často 

poskytovány rozsáhlé informace o způsobech domácího kompostování. I přesto občané 

kompostují málo. Motivaci sniţují také vlastní negativní zkušenosti s kompostérem. 

„Byla jsem s ním spokojená asi první rok. Pak uţ je tam toho moc, nedá se ani otočit a 

700 metrovou zahradu to stejně nepojme.“ [rozhovor s R. Petelíkovou, Černošice]. 

Nedostatečný zájem občanů o domácí kompostování je v Černošicích řešen svozem 

bioodpadu, který je moţný vyhazovat do sběrných nádob nebo odváţet do sběrného 

dvora. Představitelé obou obcí se shodují, ţe informační kampaň pro domácí 

kompostování nemá přílišný efekt, záleţí především na povaze a zvyku lidí. „Kdo chce 

kompostovat a kompostoval, tak kompostuje. Kdo nechce, tak nikdy kompostovat 

nebude.“ [rozhovor s R. Petelíkovou, Černošice]. Bohuţel ani u této otázky není zcela 

jisté, zda si někteří respondenti nezaměnili domácí kompostování se separovaným 

sběrem bioodpadu. Z většiny kladných odpovědí to není moţné vyčíst a minimálně u 

jedné obce byl význam zaměněn.     

Důvody uváděné v obcích, kde domácí kompostování není propagováno, byly 

podobné jako v předchozím případě. Představitelé obcí často argumentovali, ţe 

v částech s vesnickou zástavbou se kompostuje „jiţ od nepaměti“, obyvatelé o této 

moţnosti vědí a vyuţívají ji, proto není třeba ji propagovat. Městským částem, jejichţ 

obyvatelé moţnost kompostování nemají, je v některých obcích umoţněno odkládat 

bioodpad na určené stanoviště v obci nebo do sběrného dvora [Jílové u Prahy, Obříství]. 

Dalšími uváděnými důvody, proč obce domácí kompostování nepodporují, byly 

nedostatečné finanční prostředky a vlastní kompostárna v obci. Moţnost vyuţití vlastní 

kompostárny v obci je dalším opatřením, které můţe výrazně zefektivnit nakládání s 

bioodpadem v odpadovém hospodářství. Jestliţe obec vlastní kompostárnu, kde vyuţívá 

biologický odpad sesbíraný od občanů a následně jej sama vyuţívá, vytváří se uzavřený 
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kruh. Investované náklady zcela nebo zčásti kompenzují zpětně nabyté zisky. Vytváření 

takových uzavřených cyklů také přispívá ke sniţování produkce odpadu a vede k větší 

efektivitě fungování odpadového hospodářství. Propagace prodeje popelnic na bioodpad 

byla uvedena jako další důvod, proč není v obci domácí kompostování podporováno.                     

Doplňující otázka se vztahovala na další ţádoucí opatření k domácímu 

kompostování. Obce byly tázány, zda k domácímu kompostování poskytují také 

potřebnou výbavu nebo informace. Na tuto otázku odpověděly logicky kladně jen obce, 

které podporují domácí kompostování. Z těchto obcí aplikuje toto podpůrné opatření 

celkem 60%.  Všechny z nich uvádějí, ţe poskytují potřebné informace o kompostování. 

Dvě třetiny nabízejí pouze podporu formou informací, část z nich o nabídce výbavy do 

budoucna uvaţuje. Pouze Poříčí nad Sázavou uvedlo, ţe nabízí speciální kompostovací 

nádobu na ukládání bioodpadu. Občan má pak moţnost, zda vyprodukovaný kompost 

vyuţije na vlastním pozemku nebo ho odevzdá při pravidelných svozech. Říčany kromě 

poskytování informací spolupracují s Ekocentrem Říčany, které pořádá ukázkové 

programy jako součást akcí pořádaných městem pro obyvatele.     

 

Komunitní kompostování 

V případech, kdy domácí kompostování vyuţít nelze, existuje ještě moţnost 

komunitního kompostování. Nejčastěji se vyuţívá v částech s bytovou zástavbou. Jedná 

se o způsob, kdy je do kompostéru přispíváno více jedinci nebo rodinami, můţe se 

jednat například o několik bytů jednoho domu.  

Přispívající domácnosti mohou kompost dále prodávat a tak touto formou 

profitovat. Komunitní kompostování můţe mít více podob, společně mohou 

kompostovat například majitelé zahrad nebo škola. Vytvořený kompost můţe být zpětně 

pouţit nebo prodán [Waste Prevention Guide, 84-87]. V případě, ţe obec disponuje 

vlastní kompostárnou, můţe komunitní kompostování probíhat na celé ploše obce. 

Vzniklý kompost obec zpátky zuţitkuje a profituje tak celá komunita.  

V České republice funguje komunitní kompostování například v Praze-Řepích 

nebo Chrudimi, kde na sídlišti slouţí speciální uzamykatelné kompostéry více 

domácnostem [Kropáček 2009: 7].      

Ve zkoumaných obcích Středočeského kraje probíhá komunitní kompostování 

v 18% obcí, neprobíhá ve 76% obcí, odpověď neznaly 2% respondentů a 4% 

neodpověděly.  
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V obci Lochovice, kde byla vyznačena kladná odpověď, probíhá komunitní 

kompostování jinou formou, bez pouţívání kompostérů: „Máme místo, kam dáváme 

posečenou trávu, shrabané listí a zasypeme zeminou.“ V Říčanech probíhá komunitní 

kompostování díky nadšené obyvatelce, která ho provozuje v místě svého bydliště 

v panelovém domě. Fungují zde dva komunitní kompostéry. Není to poprvé, kdy byl 

vydán impuls k zahájení kompostování ze strany občanů. Stejným způsobem bylo 

zahájeno komunitní kompostování i v Praze-Řepích.    

V převaţující většině obcí není komunitní kompostování zavedeno. Častým 

uváděným důvodem bylo nabídnutí občanům jiné moţné varianty, jak s bioodpadem 

nakládat. Některé obce umoţňují občanům odevzdat vzniklý bioodpad do místního 

sběrného dvora, coţ je opět varianta tříděného sběru a mnoţství odpadu se tím 

nesniţuje. Město Vlašim také uvádí, ţe občané této moţnosti vyuţívají minimálně. 

Překáţkou můţe být, ţe občané nevlastní auto nebo vozík, coţ technické sluţby řeší 

poskytováním nabídky odvozu za peníze. Ani o tuto sluţbu ale není zájem. V jiných 

obcích provozuje kompostárnu firma zajišťující svoz a uloţení odpadu. Ani to není 

z pohledu prevence ideální varianta, je zde ale větší pravděpodobnost, ţe bude bioodpad 

ekologicky a efektivně vyuţit. V obci Zdice funguje vlastní kompostárna, kam mohou 

občané odvézt trávu a odpad ze zahrad. Tento způsob je efektivní v tom, ţe si obec 

vytváří vlastní kompost, který můţe vyuţít. Nevýhoda spočívá v tom, ţe kompostárna 

odebírá jen odpad ze zahrad, nikoliv potravinové zbytky a ostatní biologicky 

rozloţitelné odpady. Z obcí, u nichţ komunitní kompostování zatím nefunguje, uvedlo 

téměř 10%, ţe se k jeho zavedení v nejbliţší době chystají. Část obcí projevila také 

obavy z moţného zavedení komunitního kompostování. Nejčastěji se obavy vztahovaly 

k anonymitě obyvatel v bytových zástavbách a jejich nespokojenosti v souvislosti s 

umístěním kompostéru a určením četnosti svozů kvůli šířícímu se zápachu.   

Efektivním a současně preventivním způsobem odpadového hospodářství je 

vytváření uzavřených cyklů. Ke komunitnímu kompostování byla tedy vznesena otázka, 

zda obec vyuţívá vzniklý kompost k údrţbě zeleně v obci nebo zda to povaţuje po 

odborné firmě, která kompost odebírá. Na tuto otázku odpovědělo kladně více obcí neţ 

na otázku předešlou, celkem 23,5%, zápornou dopověď vyznačilo 73% obcí a „nevím“ 

3,5%.  

Kladnou odpověď uvedly kupodivu i obce, které vyznačili, ţe na jejich území 

komunitní kompostování neprobíhá. Tato skutečnost je vysvětlována tím, ţe v těchto 

obcích pravděpodobně probíhá sběr bioodpadu nebo, jak uvádí například obec Zvole, si 
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obec vytváří vlastní materiály na obecních pozemcích. Stejně postupují i Sedlčany, 

které kompost na území města vyuţívají, ale nespatřují v tom ideální ani dlouhodobé 

řešení a upozorňují na všeobecně malý zájem o produkovaný kompost. Obec Cerhovice 

uvedla, ţe poţaduje po svozové firmě vyuţití kompostu k údrţbě zeleně v obci, svozová 

firma tak ale i přesto nečiní.     

Stejně jako u předchozí otázky uvedlo 10% obcí, u nichţ toto opatření není 

zavedeno, ţe ho do budoucna plánují. Často je spojeno s plánovaným zavedením 

komunitního kompostování jako doplňující opatření. Dobříš taktéţ hodlá tento 

poţadavek vůči svozové firmě do budoucna vnést. Bylo by to spravedlivé vzhledem 

k tomu, ţe kompost získávají na území města, ale panuje i obava, ţe tomuto řešení firma 

nebude příliš nakloněna, protoţe při současném mnoţství nasbíraného kompostu akorát 

pokryje své potřeby. Město Vlašim o tomto opatření s technickými sluţbami 

nevyjednávalo, ale poţaduje, aby s bioodpadem nenakládaly jako s odpadem 

komunálním.  

 

Shrnutí 

Kompostování na domácí i komunitní úrovni je opatření k předcházení vzniku 

odpadu, na které je kladen relativně velký zřetel. Je tomu tak především díky tomu, ţe je 

nadějnou cestou plnění několika cílů odpadového hospodářství. Jeho uplatňování je tedy 

v obcích oproti jiným opatřením relativně rozšířené a významná část obcí plánuje jeho 

brzké zavedení.  

Mimo domácího a komunitního kompostování je opatřením ke sníţení podílu 

biologického odpadu ve zbytkovém odpadu komunálním separace bioodpadu. Tento 

hojně uţívaný způsob ale neslouţí ke sniţování celkové produkce odpadu a obce musí 

nakládání s ním dále řešit. Zkušenosti obcí také vypovídají o tom, ţe separací 

bioodpadu ve výsledku neklesají celkové náklady na svoz a likvidaci odpadu, coţ je 

zpravidla hlavním důvodem k zavedení separovaného sběru bioodpadu. 

Kampaně obce za domácí kompostování se vesměs neukázaly jako příliš 

produktivní. Představitelé obcí se domnívají, ţe v případě, ţe lidé kompostují, budou tak 

činit i nadále bez kampaně. Zatímco ti, kteří zájem nemají, nebudou motivováni ani 

kampaní. Z těchto odpovědí se zdá, ţe propagace domácího kompostování obcí ovlivní 

jen malou část občanů.  
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K zavedení komunitního kompostování se chystá relativně významná část 

dotazovaných obcí, pozitivní zkušenost zaţívají ale především obce, kde bylo komunitní 

kompostování zahájeno na popud obyvatel obce. U obyvatel, kteří moţností 

komunitního kompostování nejsou příliš nakloněni, bude asi důleţité pečlivě se zaměřit 

na informování a komunikaci s občany.    

Výsledky výzkumu přinášejí mnoho otázek v souvislosti s tím, jak nejefektivněji 

řešit produkci biologického odpadu. Zavést tříděný sběr bioodpadu se můţe ukázat jako 

kontraproduktivní, v případě, ţe je odevzdáván i odpad, který občané dříve sami 

kompostovali. Tak je v důsledku celkového odpadu vytvářeno více. Na druhou stranu 

pokud se domácí ani komunitní kompostování přes veškeré snahy v obci zavést nedaří, 

občané tomuto způsobu nejsou nakloněni nebo je to vzhledem k charakteru obce 

problematické, je třídění bioodpadu dobré řešení. Je to lepší postup neţ nepodniknout 

ţádné kroky ke sníţení biologické sloţky z komunálního odpadu bez moţnosti dalšího 

vyuţití.  

Výsledky ukazují, ţe se „vnucování“ domácího a komunitního kompostování jako 

nejvhodnějšího opatření k prevenci i sníţení biologické sloţky obsaţené v komunálním 

odpadu, nemusí vţdy ukázat jako správné řešení. Před zavedením plánovaného opatření 

je důleţitější seznámit se se situací v dané obci, zjistit, v jaké míře občané kompostují 

doma a jaký je jejich zájem o komunitní kompostování. Za klíčové se tedy povaţuje 

individuální přístup ke kaţdé obci a vyhodnocení nejvhodnější varianty na základě 

získaných informací.  

 

5.2.7 Praktická opatření k předcházení vzniku odpadu – aktivita 

obce 

Při výše uvedených opatřeních hraje obec zpravidla pouze vedlejší roli. Můţe 

prevenci podporovat informováním nebo vzděláváním, vhodným zvolením 

ekonomických nástrojů, rozšířením existujících sluţeb nebo připojení do spoluprací 

s jinými aktéry. Kromě kompostování ale nebyl uveden ţádný způsob, kde by sama 

obec aktivně zaváděla konkrétní praktická opatření k předcházení vzniku odpadu. V této 

kapitole jsou uvedena opatření, která do této kategorie spadají. Jedná se o opatření, jeţ 

na rozdíl od kompostování, nejsou v odpadovém hospodářství známým nástrojem. Do 

dotazníku byla zařazena distribuce samolepek na schránku „Prosím, nevhazujte 

reklamu“ a působení na obchody s cílem sníţit produkci odpadů.     



Diplomová práce  Název práce 

- 85 - 

Snižování množství vyhozeného papíru 

Jedním ze způsobů, jak výrazně sníţit mnoţství papíru je odmítnutí reklamy, 

která tvoří 2-5% domovního odpadu [Waste prevention guide, 35]. Podle zákona o 

regulaci reklamy z roku 2002 se zakazuje „šíření nevyţádané reklamy, pokud vede 

k výdajům adresáta anebo pokud adresáta obtěţuje“87. Pokud tedy občané umístí na 

svou schránku výzvu „Prosím, nevhazujte reklamu“, je ze zákona zakázáno činit opak a 

občané se proti takovému jednání mohou bránit. Cílem je tímto způsobem výrobce a 

distributory letáků motivovat k jejich co nejmenší produkci, čímţ je ušetřeno velké 

mnoţství papíru a zabráněno produkci velkého mnoţství odpadu. Nálepku si můţe 

vyrobit kaţdý sám, někdy jsou nabízeny ekologickými organizacemi. Základem je, aby 

všechny na sebe navazující mechanismy fungovaly. Občané musí o této moţnosti 

vyuţití nálepky vědět a ve větší míře jí začít pouţívat. Kromě ekologického účelu 

masivní příval reklam v poštovních schránkách mnoho lidí obtěţuje. Dále musí občané 

znát svá práva v této oblasti, tedy v případě, ţe není toto jednání dodrţováno, mohou se 

obrátit na distributora letáků a stěţovat si na příslušných místech. Tímto způsobem by 

byl na distributory vytvářen tlak tyto pravidla dodrţovat, coţ by nutně vedlo ke sníţení 

produkce letáků, tedy výsledného odpadu. Podle údajů České pošty takto proti 

nevyţádané poště bojuje 10% domácností [Kropáček 2009: 11]    

V souvislosti s touto problematikou byly obce dotazovány, zda na schránku 

nabízejí občanům samolepku, ţe adresát nemá zájem o nevyţádanou poštu. Tato 

aktivita neprobíhá v dotazovaných obcích vůbec, 98% odpovědí bylo záporných, 2% 

neví.   

Tato otázka často vzbudila údiv respondentů a dojem nesouvislosti se 

zkoumaným tématem. Bylo argumentováno, ţe je to soukromá věc kaţdého nebo ţe 

není důvod, proč by takovou aktivitu měla realizovat a především hradit obec.  Při 

osobních rozhovorech, kdy mohl být účel tohoto opatření podrobně vysvětlen, reagovali 

respondenti smířlivěji. Všichni se shodli, ţe samolepky se na schránkách objevují, je to 

však vţdy vlastní aktivita kaţdého. Objevila se pochybnost o přínosu nalepování 

samolepek vzhledem k tomu, ţe tak můţe omylem dojít k nedoručení adresované pošty.   

                                                 

87
 Zákon č. 138/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění 

zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
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V Poříčí nad Sázavou je obec informována o tom, ţe samolepku nabízí pošta. Obec 

Pyšely tuto sluţbu sice nenabízí, uvědomuje si ale jak účinný a efektivní by to mohl být 

nástroj, vzhledem k tomu, ţe se většina letáků ihned vyhazuje a pálí. 

Skeptický pohled uvedlo město Vlašim. Výzva o nevhazování letáků zde není 

studenty, kteří mají roznos letáků většinou na starosti, dodrţována. Jediné východisko je 

spatřováno v kompletním legislativním zákazu. 

Zajímavé zkušenosti s problematikou letáků má město Mělník: „Při kontrolním 

dni s firmou byl jeden kontejner na papír narvaný zabalenými letáky. Byly ještě v úplně 

původním obalu, ten, kdo to roznášel, evidentně nehodil do schránky ani jediný leták. 

Od kaţdého druhu letáku jsem si vzala jeden a zavolala firmě, která letáky distribuuje. 

S firmou jsem se domluvila, zaplatili mi náklady, které mi tímto v odpadovém 

hospodářství vznikly, a toho člověka propustili. (…) Nebo naházeli celý balík letáků do 

ulice pod vlakem, který je pak rozvířil. Zavolala jsem řediteli té firmy, přišli to pak 

uklidit a toho člověka zase propustili.“ [rozhovor s J. Šimerdovou, Mělník]. Tato 

poznámka upozorňuje na důleţitý faktor, který je nutné v souvislosti s velkou produkcí 

letáků započítat. Bezohledné jednání nesmí zůstat bez povšimnutí a nepotrestáno. Platí 

to i v ostatních oblastech, distribuce letáků má tu výhodu, ţe lze vţdy najít původce 

nebo zodpovědného člověka. Stejně jako by měli občané dbát, aby distributoři letáků 

respektovali jejich přání i zákon a letáky do schránek nevhazovali, měla by se i obec 

starat, aby nebylo negativně a současně nelegálně přispíváno k vytváření odpadu i 

nákladů obci.     

 

Spolupráce s obchody 

Nadměrná spotřeba a neuvědomělé konzumní chování jsou jednou z příčin velké 

produkce odpadu. Spočívá ve způsobech nakupování. Místy, kde by se mělo usilovat o 

změnu, jsou tedy právě obchody. Obchody mohou mít v této oblasti informativní funkci 

nebo mohou preventivní opatření aktivně zavádět. Ideální je obě moţnosti spojit. 

Obchody jsou se svým zboţím producenty velkého mnoţství zbytečného odpadu. 

Nabízení igelitových tašek zdarma, neustálá produkce nových igelitových pytlíků na 

jedno pouţití, kupování balené zeleniny a upřednostňování nápojů v nevratných pet-

lahvích jsou způsoby, které velkou měrou nadbytečně produkci odpadu podporují. Tyto 

zavedené zvyky mohou obchody jednoduchým způsobem měnit a současně informovat 

o důvodech svého jednání, kterými je ekologické uvědomění a předcházení vzniku 
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odpadu. Dalším moţným způsobem je aktivní zavádění preventivních opatření. Jednou 

v zahraničí realizovanou moţností je stáčení produktů místo nakupování produktů v jiţ 

připravených nádobách. V České republice se na bázi tohoto fungování v poslední době 

rozšířilo stáčení mléka, které bylo zavedeno nikoliv jako ekologické opatření, ale 

obrana zemědělců proti sniţujícím se cenám za výkup mléka88. V zahraničí jsou mimo 

tohoto opatření pouţívány i další moţnosti. Stejným způsobem lze stáčet také pivo nebo 

limonádu. Existují obchody, které poskytují stejnou sluţbu například na čisticí 

prostředky. Firma Ecover Refill Service se prezentuje právě tím, ţe je moţné její 

výrobky získávat opakovaným naplňováním. Nádoba pro účely opakovaného naplnění 

můţe být pouţita 50krát neţ je nutné ji vyřadit z provozu a recyklovat. Stejným 

způsobem je postupováno u nádoby, ze které si zákazníci v obchodě produkt stáčejí. 

K podobným opatřením se také vztahují informace a nabídky na výhodnější 

ekonomické balení, které šetří materiál, a praktické rady ke stáčenému produktu a jeho 

pouţití, aby zákazníci nepouţívali větší mnoţství prostředku neţ je nutné [Waste 

Prevention Guide, 111-112]. Obchodníkům se tak otevírá moţnost se pozitivně 

prezentovat jako ekologicky uvědomělý obchodník. Podnět k takovým opatřením můţe 

vyjít ze strany obce, které se také nabízí moţnosti různých forem spolupráce a finanční 

podpory.             

V souvislosti s těmito moţnostmi opatření byly obce dotazovány, zda 

spolupracují na nějaké bázi s obchody za účelem sníţit produkci odpadu. Uvedeny byly 

výše zmíněné konkrétní příklady. Podobně jako u předchozí otázky byla většina 

odpovědí negativní. 94,5% obcí s obchody ţádným takovým způsobem nespolupracuje, 

2% respondentů nevěděla a 3,5% zůstala bez odpovědi.  

Některé obce uvedly, ţe aktivita obcí směrem k odpadům probíhá na bázi 

kontroly nakládání s odpadem. V Černošicích a Dobříši jsou obchody kontrolovány, zda 

odpad včetně bioodpadu třídí a provádí zpětný odběr. Častým zmiňovaným důvodem, 

proč obec v dané oblasti nečiní ţádná opatření, byla časová náročnost nebo finanční 

moţnosti. Někteří představitelé obcí se domnívají, ţe taková aktivita by měla spíše 

vzejít ze strany obchodníka, kterého to můţe na trhu zatraktivnit. Malé obce 

argumentovaly také tím, ţe se na jejich území nachází pouze jeden obchod 

s potravinami.  

                                                 
88

 EkonomikaIdnes, <http://ekonomika.idnes.cz/cesko-dobyvaji-automaty-na-mleko-do-konce-roku-jich-

bude-stat-ctyri-sta-1zy-/ekoakcie.asp?c=A100204_194000_ekoakcie_vel> 
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Shrnutí 

Tyto dvě otázky měly z celého dotazníku nejmenší počet kladných odpovědí. 

Dle očekávání se projevily jako nejméně známá a tedy i nejméně pouţívaná opatření 

v oblasti prevence odpadu. Na rozdíl od ostatních způsobů prevence, které jsou 

uplatňované nebo se minimálně o jejich moţnosti ví, jako například kompostování nebo 

osvěta, zůstávají moţnosti aktivnějšího uplatňování prevence obcí celkově neznámé a 

upozaděné.  

Především o moţnostech distribuce samolepek na poštovní schránku byl ze strany 

představitelů obce projeven v několika případech zájem a ptali se na moţnosti jejich 

získání. Realizace takových opatření obcí představuje širší uplatňování strategie 

předcházení vzniku odpadu. Obec se tak stává aktivním hybatelem ve sniţování 

produkovaného odpadu v obci.  

 

5.2.8 Opatření k prodloužení životnosti výrobků 

Další sadou opatření, které slouţí ke sniţování mnoţství produkovaného odpadu, 

jsou způsoby, jak prodlouţit ţivotnost jednotlivých výrobků. Můţe se jednat prakticky o 

cokoliv, o co současný majitel jiţ nemá zájem, ale výrobek je stále moţné pouţít pro 

tentýţ nebo jiný účel. Jedná se o darování, směnu nebo prodej mezi obyvateli, takţe do 

této kategorie nepatří „materiálové vyuţití“, které sice také probíhá na omezeném 

zuţitkování věci, jedná se ale uţ o nakládání s odpadem.   

Moţnosti opětovného vyuţití jsou v širší míře uplatňovány v zahraničí, kde jsou 

rozšířeněji praktikována opatření k předcházení vzniku odpadu. Ve Velké Británii jsou 

rozvíjeny nejrůznější aktivity zajišťující, aby se zboţí jako kníţky, časopisy, CD, 

hračky, oblečení, boty, nábytek, dřevo, koberce, součásti elektrického a 

elektrotechnického příslušenství, kola, nářadí, barvy nebo jídlo nestaly odpadem. Postup 

takového typu projektu se skládá ze sběru zboţí, jeho čištění, renovace a redistribuce. 

Ze zkušeností Velké Británie u takových projektů často není schopna nabídka naplnit 

celou poptávku [Waste Prevention Guide, 47].  

Mnoho mechanismů podporujících opětovné vyuţití uţ ve společnosti existují. 

Patří sem charitativní sbírky, second-handy, bazary nebo bleší trhy. Jednou z moţností, 

jak přispět k prevenci odpadu je tyto aktivity podporovat a zaslouţit se o jejich rozvoj. 

Zahraniční projekty jdou ještě dále a vytvářejí nové moţnosti zjednodušení a 

zefektivnění provozovaných i dalších činností. Byla například vytvořena mapa 
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charitativních spolků rozdělená podle toho, jaké zboţí v nich odebírají. Dalším 

zrealizovaným opatřením bylo vytvoření webové stránky na lokální výměnu fungující 

na bázi klasických internetových inzercí s tím, ţe vše je nabízeno zdarma. Vyhození 

1000 tun jídla ročně předchází projekt, který shromaţďuje jídlo, které jiţ není moţné 

prodávat, a dělí je mezi bezdomovce a azylové domy [Waste Prevention Guide, 57-60]. 

Česká republika prokazatelně ještě není na takové úrovni, aby zde byly všechny tyto 

moţnosti realizovány. Otázky v dotazníku byly zaměřeny na oblasti, u kterých bylo 

pravděpodobnější, ţe se na nich alespoň některé obce částečně podílí.      

Moţnost opětovného vyuţití a respektování jednoduchých pravidel má i kaţdá 

domácnost na bázi svého jednoduchého fungování. Jedná se například o nepouţívání 

jednorázového nádobí, upřednostňování trvanlivých produktů před jednorázovými 

(baterky, ţiletky, plenky) a zvolení raději opravy před koupí nového výrobku. 

V zahraničí taktéţ probíhají projekty, které takové jednání u občanů aktivně podporují a 

nabízejí jim nové moţnosti. Pro začátek by bylo vhodné o občanech o těchto 

moţnostech informovat. 

 

Charitativní sbírky 

Jednou z moţností, jak můţe obec stimulovat k menší produkci odpadu je 

podpora různých charitativních sbírek. Zkoumané obce byly dotazovány, zda 

s charitativními organizacemi spolupracují. Spolupráce můţe spočívat v jejich 

propagaci a poskytování bliţších informací. 

Tato otázka byla v 62% případů zodpovězena kladně, v 29% záporně. Ze 7% 

byla uvedena odpověď „nevím“ a 2% zůstaly bez odpovědi. 

Spolupráce s charitativními organizacemi se ukázalo jako relativně vyuţívané 

opatření. Obce uváděly velice často jako organizaci, se kterou spolupracují, Diakonii 

Broumov, která pořádá sbírku v obci dvakrát ročně. Tato organizace přijímá oblečení, 

obuv, lůţkoviny, ručníky nebo domácí potřeby, které je moţné darovat89. V obci Ţleby 

probíhá sběr textilií, hraček a oděvů. Podpora charitativní sbírky představuje pro obec 

poměrně nenáročné opatření k předcházení vzniku odpadu. Moţností je pořádat v obci 

pravidelné sbírky nebo zde umístit stálá sběrná místa. V obou případech je cílem, aby si 

                                                 
89

 Diakonie Broumov, http://www.diakoniebroumov.org/ 
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obyvatelé na tuto moţnost zvykli a uvědomili si, ţe nepotřebné věci nemusí nutně 

vyhazovat.    

Obce, které charitativní sbírky aktivně nepodporují, uvedly, ţe na jejich území 

takové akce probíhají, ovšem bez jejich přičinění.  Město Příbram informuje formou 

vydané příručky o moţnostech ochrany ţivotního prostředí v Příbrami, kde uvádí 

organizaci, která sběr pořádá a které komodity je zde moţné odevzdávat a kdy. 

Poděbrady tuto moţnost aktivně nevyhledávají, pouze zváţí nabídku, kdyţ jsou 

charitativní organizací osloveni. 

V některých dalších obcích probíhal sběr pro charitativní účely pravidelně. Obce 

byly se spoluprací spokojeni, po čase byla ale ze strany charitativní organizace 

ukončena. Důvodem byly pravděpodobně finanční problémy. Velmi pozitivní odezvu 

mělo toto zavedení v Černošicích: „Někde jsem viděla reklamu na firmu Potex, napsala 

jsem si číslo, líbilo se mi to, vypadalo to velmi dobře. Zavolala jsem tam a rozjeli jsme 

sběr v Černošich. Dali jsme sběrné popelnice k technickým sluţbám a k poště. Začalo se 

to rychle plnit, v pondělí se to odvezlo, ve středu to bylo zase plné, chtěla jsem, aby to 

sváţeli častěji. Lidi tam odevzdávali opravdu krásné oblečení a super hračky. (…) Po 

půl roce to někdo v Černošicích asi nechtěně podpálil. Vzali nám jednu popelnici a po 

čase i druhou. Také přišli s poţadavkem, abychom jim za sběr platili. Nakonec u nás 

tedy s provozováním této sluţby skončili.“ [rozhovor s R. Petelíkovou, Černošice].  

Zkušenosti ze zkoumaných obcí ukazují, ţe občané jsou takovému opatření 

nakloněni. V Černošicích se sběrné místo velice rychle zaplnilo, občané Příbrami 

nechávali odevzdané věci před dveřmi charitativní organizace i mimo úřední hodiny a 

stejně tak umísťují ke kontejnerovým stáním igelitky s informací, ţe se jedná o čisté 

oblečení k dispozici [rozhovor s M. Strnadem, Příbram]. Takové chování svědčí o 

neochotě lidí vyhazovat ještě pouţitelné oblečení i další výrobky.  

Některé odpovědi prokázaly, ţe často nejsou o moţnosti přistavení sběrných 

míst pro charitativní účely v obci informováni ani samotní představitelé obcí, 

zodpovědní za odpadové hospodářství. Přitom povaţují takové opatření za velmi 

přínosné a moţnosti spolupráce by rádi vyuţili. Stálá kontejnerová stání jsou přitom 

preferovanější neţ mobilní sběr [rozhovor s M. Tvrzem, Poděbrady].  

Ze získaných odpovědí vyplývá, ţe zájem ze strany občanů i obce o tuto sluţbu 

by byl a v případě aktivní informovanosti obou stran by mohl přinést velice pozitivní 

výsledky. Přerušení spolupráce firmy Potex upozorňuje na jiný problém, na který 

charitativní organizace naráţejí. Jednak to můţe být chybějící zakončení, nedostatečný 
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odbyt pro odevzdané věci a také problémy s financováním. Jestliţe podobné organizace 

ţijí z peněz projektu, který po určité době skončí, mají pak problém s nalezením financí 

pro další pokračování. Proto je třeba vyhledávat spolupráci, kterou je moţné si zajistit 

svou vlastní ekonomiku a příjem [rozhovor s M. Havlem, Arnika]. Je důleţité, aby tato 

zásadní podmínka vstupovala v potaz při zavádění nových opatření. Obce mající zájem 

na účastnění se charitativních akcí a tím sniţování mnoţství odpadu mají opět moţnost 

tento proces různými cestami podpořit.     

 

Směna zboží mezi obyvateli obce 

Na bázi darování nebo velmi levné koupě či prodeje probíhají různé druhy 

lokálních výměn mezi obyvateli. Ve Velké Británii jsou pořádány akce, kdy kaţdý 

můţe poskytnout k dispozici výrobky, kterých se chce zbavit. Akce je nazývána „Vem 

si a jdi!“, výrobky jsou tedy dostupné zdarma. Všechny zbylé věci jsou nakonec 

sesbírány, opraveny a opětovně vyuţity nebo odstraněny. Doplňkovou sluţbou je 

transport těţkého zboţí [Waste Prevention Guide, 58]. Další moţností je zřízení jiţ 

zmiňované webové stránky, kde občané z dané lokality uvádějí výrobky, které dávají 

k dispozici. Na rozdíl od jiných inzercí jsou zde všechny výrobky poskytovány zdarma 

a nacházejí se v místě bydliště [Waste Prevention Guide, 58].  

V souvislosti s tímto způsobem předcházení vzniku odpadu a moţnosti 

opětovného vyuţití, byly obce tázány, zda podporují akce jako bleší trhy nebo výměnné 

bazary, při kterých mají občané moţnost darovat, levně koupit nebo prodat jiţ 

nepouţívané výrobky. Respondenti odpověděli z 25,5% kladně, z 63,5% záporně, 9% 

uvedlo odpověď nevím a 2% zůstaly bez odpovědi.  

U kladných odpovědí bylo uvedeno, ţe akci nepořádá přímo obec, ale 

organizace řízené městem. V obci Obříství byla pod záštitou Mateřské školy Obříství 

uspořádána burza zimní výbavy. Ve Vlašimi zas podobné akce organizuje Městský dům 

dětí a mládeţe, v Dobříši nebo Poděbradech Mateřské centrum.  

Tento typ aktivit probíhá i v dalších obcích, ale zcela bez přičinění orgánů obce. 

V Poděbradech jsou to především soukromé aktivity sdruţení a spolků. Stejně tak je 

tomu v Příbrami, kde se dříve konaly bleší trhy v kulturním domě. Kdo stojí za touto 

aktivitou nebo jestli se zde bleší trhy konají stále, nebylo na odboru odpadového 

hospodářství známo. V obci Pyšely takové akce dříve probíhaly, v současnosti jiţ ne. 

Stejně tak je tomu v obci Nové Strašecí, kde by v případě zájmu smysluplnou akci rádi 
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podpořili. Negativní zkušenost z této oblasti prodělaly Senomaty. Učinili jeden pokus 

s bazarem textilu a hraček. I přes velmi širokou a kvalitní nabídku byl zájem mizivý.    

Podobné akce fungují nepochybně lépe v obcích, kde mají svojí trvalou tradici a 

občané jsou na ně zvyklí. Moţností obce je s organizacemi, které akce pořádají, 

spolupracovat a na konající se bazary či trhy širokou veřejnost upozorňovat. 

Pravděpodobné také je, ţe zájem o novou akci se nemusí neprojevit hned. Dobré je dát 

nové aktivitě čas a počkat aţ si o ní lidé řeknou a vejde v podvědomí.    

 

Odebírání funkčních výrobků – obec jako zprostředkovatel 

Velká část výrobků, které skončí v odpadu, jsou ještě zcela funkční nebo by po 

opravě či vyčištění být mohly. V Americe tvoří tento podíl dokonce 77% vyhozeného 

čalouněného nábytku a 60% domácích spotřebičů [Kropáček 2009: 12]. Je to klasická 

ukázka konzumního způsobu ţivota, kdy se funkční výrobky často vyhazují jen díky 

vkusu majitele nebo touze po modernějším modelu. Vlivným faktorem zůstává také 

nízká cena koupě nových výrobků, která můţe být i niţší neţ náklady na opravu. 

Z těchto důvodů nejsou bazary a opravny ve větší míře obyvateli vyuţívány [Kropáček 

2009: 12]. Ve Velké Británii existuje řada projektů, které usilují o moţné opětovné 

vyuţití výrobků tím, ţe je sesbírají, opraví a zpátky rozdělí určeným skupinám. Projekty 

jsou zaměřeny především na nábytek, počítače, dřevo, nářadí nebo kola a vytváří sítě po 

celém státě. Tímto způsobem je celou sítí center opraveno 1,5 milionu nábytku, čímţ se 

předejde zničení nábytku o hmotnosti 20 tisíc tun [Waste Prevention guide, 61]. 

V zahraničí je dalším podpůrným způsobem spolupráce s recyklačními centry, kam jsou 

tyto výrobky odevzdávány. Tyto aktivity v sobě nesou i sociální cíle. Nábytek se 

rozděluje nízkopříjmovým rodinám a projekty také mimo jiné umoţňují niţším třídám 

vlastnit starší typy počítačů. 

V českých podmínkách končí většina takových výrobků na sběrném dvoře. Proto 

byla v dotazníku poloţena otázka, zda je obyvatelům umoţněno si ze sběrného dvora 

v případě zájmu také odnášet. Taková moţnost by byla u některých výrobků (například 

rozbitá elektrotechnika) problematická, zájem můţe být ale například o starý nebo 

poškozený nábytek nebo dřevo. Po zařazení této otázky do dotazníku, bylo zjištěno, ţe 

takové jednání není ze zákona moţné nebo je problematické. Ve chvíli odevzdání do 

sběrného dvora se odevzdaný výrobek stává odpadem. Obec ani zaměstnanec sběrného 

dvora není oprávněn „darovat odpad“ občanům. Uvaţovalo se tedy o odstranění této 
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otázky z dotazníku. Učiněno tak nebylo, coţ se ukázalo jako dobrý tah. Na základě toho 

byly zjištěny zajímavé informace.         

Podle získaných odpovědí mají ve 36% obcí občané moţnost si výrobky ze 

sběrného dvora odnášet, 60% tuto moţnost nemá a 4% dotázaných nevědělo. 

Z některých odpovědí i reakcí na doplňující otázky se ukázalo, ţe otázka nebyla 

vţdy respondenty pochopena správně. Všichni respondenti, kteří uvedli odpověď „ano“, 

byli dodatečně tázáni na konkrétní fungování v této oblasti. Ne všichni na tuto 

doplňující otázku odpověděli, proto je velice pravděpodobné, ţe podíl obcí, který tuto 

sluţbu umoţňuje, je menší. Z celkového počtu kladných odpovědí je u pouhých 25% 

potvrzena jejich správnost. Tato doplňková sluţba dobře funguje v Černošicích. Lidé 

přiváţející věci současně informují o jejich stavu, například ţe pračka je funkční, ale 

příliš hlučná. Sama vedoucí technických sluţeb tyto výměny sama iniciuje. V případě, 

ţe je na dvůr dovezen například zachovalý nábytek, rozhlásí po obci, ţe je zde 

k dispozici k vyzvednutí nebo se obrátí konkrétně na obyvatele, o kterých ví, ţe by 

pravděpodobně měli zájem. K takovým příleţitostem dochází asi třikrát nebo čtyřikrát 

do roka. Místní občané se také sami chodí ptát, zda není konkrétní potřebná věc 

k dispozici. Celkově se tak udá asi jedna věc z deseti. Provozování této činnosti ve větší 

míře brání především nedostatečné prostory sběrného dvora. K dobrému fungování této 

aktivity v Černošicích přispívá menší velikost města, která je současně domovem 

vedoucí technických sluţeb, která zná obyvatele a můţe odhadnout moţné zájemce 

[rozhovor s R. Petelíkovou, Černošice]. Podobně funguje i sběrný dvůr v Týnci nad 

Sázavou. Vedoucí sběrného dvora má informace o odevzdaných spotřebičích a jejich 

funkčnosti. Ty si chodí vyzvedávat především nemajetní a nepřizpůsobiví občané, kteří 

danou věc potřebují, ale z finančních důvodů si je nemohou dovolit. Jedná se především 

o starší televizory, lednice nebo sedací soupravy. V Poděbradech tato moţnost není 

přímo nabízena nebo podporována, ale v případě zájmu není občanům bráněno. 

„Vyloţeně to nenabízíme, ale kdyţ by někdo něco potřeboval, tak si tam přijít můţe. 

Firma z Vysokého Mýta si tam kaţdý den probírá kontejnery a něco z toho vybírají. 

Ţivotní úroveň je tu rozdílná. V Poděbradech je hodně cizinců, odnášejí dobré věci do 

sběrného dvora, pak si pro to přijde hodně lidi z okolních vesnic. Náklady nám to taky 

částečně šetří, ale není to ţádná závratná suma. Dřív tu byl pán, ten vyuţíval leccos. Byl 

to takový správný kutil.“ [rozhovor s M. Tvrzem, Poděbrady]. Jiţ méně vstřícné, ale 

stále nadstandardní sluţby nabízejí Sedlčany. Občané mají moţnost si z dvora odnést 

funkční spotřebič pouze výměnou za spotřebič nefunkční. Také je jim umoţněno si 
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odnést potřebnou funkční součástku, která je v jejich spotřebiči rozbitá. K navrácení 

odevzdaných výrobků ze sběrného dvora zpět k občanům probíhá také v obci Nehvizdy, 

tentokrát k nespokojenosti zdejších pracovníků. Občané si někdy předávají původně 

odevzdávané výrobky ještě před branami dvora, tudíţ ještě neţ byl výrobek odevzdán. 

Pracovníkům sběrného dvora se tuto situaci nedaří uhlídat nebo jí zabránit. Jílové u 

Prahy uvedlo, ţe by v případě zájmu občanů takovou sluţbu umoţnilo.     

Nevýhoda sběrných dvorů spočívá také v tom, ţe se nevyskytují ve všech 

obcích. Občané pak mají moţnost zavézt věci do nejbliţšího sběrného dvora, ovšem 

s povinností platit. Tyto obce řeší tento problém pravidelnými svozy velkoobjemového 

odpadu. Zde jsou moţnosti případného vyzvednutí výrobku komplikovanější a jejich 

funkčnost není moţné prověřit.  

Odpovědi na tuto otázku ukázaly další moţné cesty preventivních opatření. I 

přes problematické postavení vůči přesnému znění zákona, obce moţnosti odebírání 

výrobků zpátky občanům praktikují a občané jej sami vyhledávají. V této oblasti je tedy 

nutné oficiálně zákonem tuto činnost umoţnit i podporovat. Náklady na likvidaci 

odpadu sebraného ve sběrném dvoře by bylo moţné navýšit, aby byla obec více 

motivována zpátky nabízet funkční výrobky. Na druhou stranu bude asi obec spíše 

motivována odevzdat spotřebiče firmám, které tyto výrobky odebírají a současně za ně 

obcím platí. Z uvedených odpovědí se zdá, ţe takové opatření by sami občané uvítali. 

V případě, ţe by se sluţby rozšířili a byly dále propagovány, mohly by mít velkou šanci 

na úspěch.    

 

Shrnutí 

Výše uvedené způsoby opětovného vyuţití výrobků se ve společnosti vyskytují. 

Výsledky výzkumu potvrzují, ţe občané jsou ochotní řadu svých věcí darovat formou 

charitativních sbírek, i ţe mají o určité výrobky zájem a vyuţívají moţnosti jejich 

získání ze sběrného dvora. Větší propagací a rozšířením těchto částečně zavedených 

sluţeb by bylo moţné postupně opatření prevence rozšiřovat podle příkladů ze 

zahraničí. Prvním důleţitým krokem je, aby občané o této moţnosti věděli, aby si na ni 

zvykli a aby jí začali více vyuţívat. K tomuto cíli je třeba ještě určitý vývoj, existující 

mechanismy jsou ale dobrým základem.    
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5.2.9 Obec a její fungování jako pozitivní příklad předcházení vzniku 

odpadů 

Poslední sada otázek byla zaměřena na fungování samotné obce a konkrétní 

opatření jejího úřadu. Princip, na kterém obec funguje, a způsob, kterým své chování 

reprezentuje, mohou ovlivnit vnímání a jednání samotných zaměstnanců úřadu, 

návštěvníků úřadu i celé obce. Zaměstnanci respektující a uznávající tyto principy a 

pravidla je mohou pak převádět nebo doporučovat do dalších oblastí, které spadají pod 

jejich kompetenci. Podobné principy pak mohou převzít školy nebo firmy. Nehledě na 

to, ţe přijetí preventivních opatření znamená také zpravidla šetření nákladu, coţ můţe 

být pro mnohé hlavním motivem.        

 

Směrnice pro předcházení vzniku odpadu 

Krajský úřad Libereckého kraje vydal v roce 2007 organizační směrnici o 

ekologizaci provozu budovy Libereckého kraje. Tato směrnice zavádí povinnosti 

Libereckého kraje jako subjektu veřejné správy stejně jako zaměstnanců zde 

pracujících. Mimo jiných oblastí se směrnice podrobně zabývá také nakládáním 

s odpady. Opatření směrnice zahrnují kromě ze zákona daného nakládání s odpadu a 

separacii odpadu v budově včetně třídění baterií, tetrapaků a skla i opatření zaměřující 

se přímo na sniţování odpadu. Jedná se například o vracení pouţitých náplní do 

tiskáren, oboustranné vyuţívání papírů při tisku, kopírování i popisování, 

upřednostňování kuličkových per s vyměnitelnou náplní před jednorázovými nebo jedna 

společná kopírka pro celou kancelář popřípadě více kanceláří. Součástí směrnice je také 

mediální prezentace ekologických opatření realizovaných Libereckým krajem a 

informování veřejnosti na informačních plochách v rámci budovy a stručnou prezentací 

na jiných vydávaných materiálech. Liberecký kraj má taktéţ šířit myšlenku ekologizace 

provozu i praktické zkušenosti na krajem spravované subjekty a na úřady jednotlivých 

obcí v rámci kraje.  Podle směrnice je také povinností kraje klást větší důraz na ochranu 

ţivotního prostředí při nákupů materiálů a sluţeb a zadávání veřejných zakázek90.  

Tato směrnice můţe být velice účinným nástrojem ochrany ţivotního prostředí i 

předcházení vzniku odpadu. Představitelé obcí byli dotazováni, zda obec disponuje 
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podobnou směrnicí, která se zabývá prevencí vzniku odpadu a jeho minimalizací. Podle 

odpovědí respondentů disponuje směrnicí 11% úřadů, 85,5% směrnici nemá a 3,5% 

respondentů neznalo odpověď na tuto otázku.  

Ani v tomto případě neznamenaly všechny kladné odpovědi konkrétní opatření 

úřadu k předcházení vzniku odpadu. Z některých odpovědí bylo moţné vyčíst, ţe se 

daná směrnice či podobné opatření týká pouze třídění odpadu. Respondenti s kladnou 

odpovědí často uváděli, ţe se v jejich případě nejedná o směrnici, ale o obecní vyhlášku. 

Nakolik je tato vyhláška zaměřena na předcházení prevence vzniku odpadu, nebylo 

uvedeno vţdy, často se ale jednalo pouze o nakládání s odpadem. Jediná potvrzená 

kladná odpověď byla získána při rozhovoru v Černošicích. Zde se nejedná o směrnici, 

ale pouze o neoficiální poţadavky, které šíří vedoucí oddělení mezi své zaměstnance. 

Netýká se to pouze odpadů, ale například i úspory energie [rozhovor s R. Petelíkovou, 

Černošice]. 

Mezi negativními odpověďmi se objevil názor, ţe nemá smysl zavádět taková 

opatření, protoţe by se jimi nikdo neřídil. Přijímat se mají pouze taková opatření, která 

je moţné vymáhat. 

 

Ekologické principy fungování úřadu 

Otázka týkající se uţívání ekologických principů velmi úzce souvisí s otázkou 

předchozí. V tomto případě není dotaz vztahován na existenci konkrétní směrnice, ale 

na orientaci na ekologické způsoby fungování úřadu. Klasickým příkladem je řízení se 

zásadami zeleného úřadování. Zelené úřadování představuje „environmentálně příznivé 

chování institucí financovaných z veřejných prostředků, jako jsou např. obecní, městské 

či krajské úřady, školy, školky, domy s pečovatelskou sluţbou. Zahrnuje jednak 

systémová opatření zaměřená zejména na provoz a chování (např. oboustranný tisk 

dokumentů, zatahování ţaluzií na noc) a jednak nakupování.“ [Ledvina 2007: 3]. 

Koncepce zeleného úřadování je propracovanější soubor pravidel, jejichţ uţíváním 

dochází ke sníţení zátěţe ţivotního prostředí vyuţíváním ekologicky šetrného zboţí a 

sluţeb, podpoře poptávky a inovací environmentálně příznivých výrobků, moţnosti 

institucí prezentovat se jako pozitivní příklad a úspoře nákladů [tamtéţ]. Významnou 

součástí zeleného úřadování je také „zelené nakupování“, tedy nakupování s ohledem na 

komplexní dopady na ţivotní prostředí, s čímţ souvisí upřednostňování výrobků 

s ekologickým značením [Ledvina 2007: 5-6]. Moţnosti zeleného úřadování jsou 
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rozsáhlé, je moţné zaměřit se jen na určité oblasti. Problematika odpadů a moţnosti 

sniţování mnoţství odpadů jsou důleţitou součástí zeleného úřadování.  

Představitelům obcí byla poloţena otázka, zda se fungování obecního úřadu řídí 

ekologickými principy, které vedou ke sniţování mnoţství odpadu. Jako příklad bylo 

uvedeno právě zelené úřadování. Cílem této otázky bylo zjistit, zda na obecním úřadě 

fungují nějaké ekologické principy, které nemusejí nutně vycházet ze směrnice.   

Podle odpovědí jsou ekologické principy vyuţívány v 34,5% obcí, nejsou 

vyuţívána v 56,5% obcí. Odpověď nevím byla vyznačena v 7% a 2% zůstaly bez 

odpovědi.  

Z kladných odpovědí uvedlo 37% respondentů jako ekologické principy pouze 

třídění odpadu a zpětný odběr elektrozařízení. Jako další přijímaná opatření byl často 

uváděn nákup recyklovaných výrobků a především pouţívání recyklovaného papíru 

(Čáslav, Mělník, Uhlířské Janovice), sniţování spotřeby papíru, tedy tisk z obou stran, 

uţívání jednostranně potištěných dokumentů pro interní potřebu, uváţení, zda je daný 

materiál nutné tisknout, eliminace poštovního doručování a maximální vyuţívání 

elektronických spisů, datových schránek a emailové pošty (Jílové u Prahy, Říčany, 

Sedlčany, Týnec nad Sázavou). Město Dobříš uvedlo konkrétně zelené úřadování, 

v obci Rudná jsou vyuţívány principy zeleného nakupování a fungování obce Zdice se 

řídí spíše úspornými principy, které se s ekologickými mohou často prolínat.      

Část respondentů, kteří odpověděli negativně, uvedla, ţe pojem „zelené 

úřadování“ nezná a neví, co si má pod tímto termínem představit. Objevil se i zájem o 

tuto tématiku a moţnosti zavádění. Respondenti často uváděli, ţe taková opatření 

závisejí především na postoji vedoucích úřadu a jejich naklonění k podobným typům 

opatření. Touha samotného pracovníka úřadu zodpovědného za odpadové hospodářství 

v obci nestačí.    

 

Vzdělávání zaměstnanců obce v oblasti předcházení vzniku odpadu 

Oblast osvěty a vzdělávání se týká i všech úrovní zaměstnanců obecního úřadu. 

Jejich znalost problematiky, přehled jednotlivých moţností opatření i vlastní postoj 

k řešeným oblastem můţe mít velký vliv na celkovou strategii i zvaţovaná opatření 

v odpadovém hospodářství. Proto je třeba pracovníky v oblastech ekologické 

problematiky vzdělávat. Obce byly dotazovány, zda své pracovníky vzdělávají v oblasti 

prevence vzniku odpadu. Dle odpovědí jsou pracovníci vzděláváni v 29% obcí, nejsou 
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vzděláváni v 65,5% obcí, 2% otázek zůstalo bez odpovědi a 3,5% respondentů odpověď 

neznalo. 

Obce, které své zaměstnance vzdělávají, uvedly jako způsob vzdělávání různé 

semináře a školení. Z odpovědí nelze vyčíst, čeho se daná školená a semináře týkaly, 

zda se jednalo o obecný ekologický přístup, odpadové hospodářství nebo přímo 

prevenci odpadu. Další z odpovědí uváděla, ţe zaměstnanci jsou vzdělávání v rámci 

moţností úřadu, z čehoţ nelze jasně identifikovat, o jakou formu vzdělávání se jedná.  

Na městském úřadě v Čáslavi je vzděláván pouze jeden pracovník, přičemţ aktivita 

vzdělávání vychází z oblasti krajského úřadu. Menší obce uváděly jako důvod, proč 

není vzdělávání zaměstnanců organizováno, malý počet pracovníků obce. Ve většině 

obcí tedy zůstává získávání informací a vzdělávání v oblastech ekologie na samotných 

zaměstnancích a jejich vlastní aktivitě.  

 

Předcházení vzniku odpadu při akcích pořádaných obcí 

Moţnosti k předcházení vzniku odpadu skýtají také akce pořádané přímo obcí. 

Při takových příleţitostech můţe obec jednotlivá opatření aktivně zavádět, o 

ekologických problémech touto cestou informovat a prezentovat se jako obec aktivně 

bojující za sniţování produkce odpadu. 

Představitelé obcí byli dotazováni, zda usilují jako obec o prevenci vzniku 

odpadů při akcích pořádaných obcí. Jako příklad bylo uvedeno nepouţívání plastového 

nádobí. Dle získaných odpovědí 71% obcí o předcházení vzniku odpadu při konaných 

akcích neusiluje. Aktivně se o to naopak snaţí 14,5% obcí a stejný počet respondentů 

odpověď neznal. Jako způsoby předcházení odpadu uţívané při konaných akcích bylo 

uvedeno třídění odpadu, zpětný odběr výrobků a přistavení košů speciálně pro konání 

akce. Tato opatření jsou z ekologického hlediska prospěšná, produkci odpadu ale 

nepředcházejí. Dalšími uváděnými způsoby bylo pouţívání papírového nádobí v Týnci 

nad Sázavou a apelace na podnikatele, aby papírové nádobí pouţívali místo plastového 

v Kamenném přívozu. Vzhledem k ceně ale obci často není vyhověno a pouţito je 

výsledně plastové nádobí. V případě pouţívání papírového nádobí místo plastového 

jsou sice dopady na ţivotní prostředí sniţovány, odpadu je ale vytvářeno stejně.  

Důvodem negativní odpovědi byla také skutečnost, ţe obec ţádné akce nepořádá 

nebo o těchto akcích odbor ţivotního prostředí nemá informace [Poděbrady, Vlašim].   
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Požadování prevenci vzniku odpadu při zadávání veřejných zakázek 

Jedním z významných nástrojů obce, jak přispět ke sniţování produkce odpadu, 

je zahrnout toto hledisko do zadávání veřejných zakázek. Tento poţadavek obsahuje 

také jiţ zmíněná směrnice Libereckého kraje. Formou tohoto kritéria lze při zadávání 

veřejných zakázek poţadovat ekologicky vhodné výrobky a sluţby, coţ v souvislosti 

s prevencí vzniku odpadů znamená vyuţívat místní produkty nebo při zadání zpracování 

tištěných dokumentů poţadovat oboustranný tisk. Stejný postup je poţadován při 

nákupu materiálů a sluţeb, zadávání stavebních a úklidových prací a nákupu 

kancelářských potřeb a techniky91.      

Předcházení vzniku odpadu je součástí kritérií zadávání veřejných zakázek 

v 16,5% obcí, není v 54,5%, správnou odpověď neznalo 27% a 2% otázek zůstaly bez 

odpovědi. Určité povinnosti vzhledem k dopadům na ţivotní prostředí má obec uţ ze 

zákona. Jednou z nich je při zadávání stavebních prací vyţadovat na firmě doklad o 

vyuţití nebo odstranění odpadů.  Tato kompetence spadá pod stavební úřad, který to 

velmi často nechce dělat [rozhovor s J. Šimerdovou]. Obce většinou nepřesahuje ze 

zákona dané povinnosti nakládání s odpadem a kritérium prevence vzniku odpadu 

v nich není zohledněno. Výjimku představuje například město Dobříš, které předcházení 

vzniku odpadu vyuţívá jako jednu ze zásad. Ne vţdy je k této zásadě přihlédnuto, při 

zadávání veřejných zakázek jsou rozhodující důleţitější kritéria. V Jílovém u Prahy je 

zohledňováno při zadávání veřejných zakázek hledisko ţivotního prostředí. Při zadávání 

stavebních prací je kritériem i konečná úprava pozemků včetně ozelenění, zachování a 

nepoškozování původní zeleně. Je i v zájmu firmy, aby výkopový materiál nebo 

materiály z demolic sama znovu vyuţila a nemusela ukládat na skládku.  

Obce, které kritérium předcházení vzniku odpadu při zadávání vzniku veřejných 

zakázek neuplatňují, uvedly, ţe si takové opatření v praxi neumí představit [Nové 

Strašecí] nebo ţe výběrová řízení jako obec neprovádějí, pouze provedení zadávají 

[Postupice].  

Obecně poloţená otázka bez uvedení konkrétního příkladu pravděpodobně často 

vedla k tomu, ţe si respondenti nedokázali představit konkrétní opatření v praxi. Na to 

má jistě také vliv celková malá znalost problematiky a její upozadění na úkor jiných 
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priorit v odpadovém hospodářství. Ţádná z obcí neuvedla konkrétní princip předcházení 

vzniku odpadu, který by byl uplatňován při zadávání veřejných zakázek. 

 

Shrnutí 

Ze získaných odpovědí zaměřených na opatření k předcházení vzniku odpadu pro 

interní účely a fungování samotné obce vyplývá, ţe tato forma preventivních opatření 

není ve velké míře vyuţívána. Obecní úřad nemá povinnost k takovým opatřením 

přistupovat, záleţí pouze na jeho dobrovolném rozhodnutí. Ani jedno ze zkoumaných 

opatření nevyuţívá dle uvedených odpovědí více neţ 35% obcí. Je opět pravděpodobné, 

ţe podíl obcí, které při svém fungování aktivně usilují o předcházení vzniku odpadu, je 

ještě menší, protoţe některé obce mohly do svých kladných odpovědí zahrnout 

sekundární opatření jako třídění odpadu a zpětný odběr výrobků.  Výsledky této sady 

otázek potvrzují stejný trend jako otázky předchozí, tedy nízkou obeznámenost 

s moţnostmi předcházení vzniku odpadů a jejich malé vyuţívání v praxi.  

   

5.2.10 Shrnutí výsledků výzkumu 

Tato kapitola nepředstavuje kompletní výčet moţných opatření, ke kterým můţe 

obec za účelem vytváření menšího mnoţství odpadu přistoupit. Při dotazování na 

všechny existující typy opatření by byl dotazník neúměrně dlouhý a mnoho opatření 

není pro české podmínky zatím relevantní. Pokročilé varianty předkládaných opatření i 

další moţné způsoby prevence fungují ve státech, které se tématem prevence vzniku 

odpadu dlouhodoběji zabývají. Cílem bylo pokrýt otázkami v dotazníku oblasti 

prevence, u kterých je větší pravděpodobnost, ţe je některé z obcí Středočeského kraje 

praktikují.  

Hned v úvodu zkoumání se projevila překáţka, která ovlivnila odpovědi uvedené 

v dotazníku a tedy i výsledky celého výzkumu. Tímto problémem byla častá neznalost 

pojmu „předcházení vzniku odpadu“. Ač byla na začátku dotazníku uvedena definice 

pojmu a zdůrazněno, ţe nezahrnuje třídění odpadu ani zpětný odběr výrobků, mnoho 

respondentů mělo tendenci právě na těchto opatřeních své odpovědi stavět. U některých 

dotazníků je tato tendence výrazná. Aby bylo moţné toto zkreslení eliminovat, bylo by 

nutné provést s kaţdým respondentem individuálně rozhovor, coţ vzhledem k rozsahu 

výzkumu nebylo moţné. Obdrţení zkreslené informace je pravděpodobnější u obecných 
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otázek týkajících se předcházení vzniku odpadu, v části, kde je jiţ dotazováno na 

konkrétní opatření, uţ zaměnění významu nehrozí. Tuto skutečnost je třeba brát v potaz 

při uvaţování o výsledcích, na pravý zamýšlený význam uţ nebylo moţné se zpětně 

doptat. I přes tuto nesrovnalost přináší výzkum zajímavé výsledky o praktikování 

preventivních opatření v obcích.  

Zásadní pro zavádění opatření k předcházení vzniku odpadu v obcích je postoj 

pracovníka zodpovědného za odpadové hospodářství a jeho povědomí o dané tématice. I 

přesto, ţe předcházení vzniku odpadu není hlavním těţištěm v odpadovém hospodářství 

obcí, prokázala větší část respondentů poměrně širokou znalost problematiky. 

Zastupitelé obcí zdůrazňovali především problematiku velké produkce odpadů na 

výrobní úrovni. Pro sniţování odpadů je důleţité učinit změny v principech a procesech 

výroby, je však třeba i vidět moţnosti, kterými lze redukovat odpad i na úrovni 

spotřební, které jiţ obce mohou ovlivnit. Část respondentů vidí jako hlavní faktor 

předurčující chování lidí při nakládání s odpadem jejich individuální zaloţení a povahu. 

K této úvaze mohou respondenty vést dosavadní zkušenosti, kdy se snaţí změnit 

chování obyvatel ţádoucím způsobem. Docházejí tak k závěru, ţe záleţí na člověku 

samotném, zda se chová ekologicky šetrně při produkci a nakládání s odpady a nástroje, 

které má obec k dispozici toto chování příliš nezmění. K podobným závěrům docházejí i 

výzkumy orientující se na ochotu obyvatel třídit odpad. Záleţí na četných faktorech, 

kterými jsou osobnost člověka, individuální podmínky nebo vnitřní motivace daná 

ekologickým uvědoměním [Slavík 2009: 22]. 

Respondenty nejčastěji zmiňovaným nástrojem, kterým lze docílit sníţení 

produkce odpadu, byly informační nástroje a vzdělávání. Tento nástroje je obcemi také 

vyuţíván formou informování ve zpravodaji a na webových stránkách, informační 

kampaní i moţností dotazování. Vzhledem k tomu, ţe to byl nejfrekventovaněji 

zmiňovaný nástroj k předcházení odpadu, který můţe pouţit sama obec, nebyl podle 

odpovědí aţ tak hojně vyuţíván. Nejvíce obcí, 53%, vyuţívá moţnosti publikovat 

články v obecním zpravodaji nebo na webových stránkách obcí. Forma aktivního 

vzdělávání je plně ponechána v kompetenci škol, které téma nakládání s odpady vyučují 

v rámci ekologické výchovy. Na sféru škol a vzdělávání má obec jen velmi omezený 

vliv.   

S obecným tématem problematiky prevence byla velká část respondentů 

obeznámena, znalost konkrétních opatření uţ byla slabší. Nejznámějším a v odpadovém 

hospodářství nejčastěji vyuţívaným způsobem předcházení vzniku odpadu je domácí a 



Diplomová práce  Název práce 

- 102 - 

komunitní kompostování. Podíl obcí, které k tomuto opatření přistoupily, je ve 

Středočeském kraji stále malý. Vyuţívanějším způsobem je oddělený sběr bioodpadu. 

Představitelé obcí se ve všech těchto způsobech sniţování biologicky rozloţitelné 

sloţky ze směsného odpadu setkávají se značnými překáţkami, které efektivnímu 

zacházení s biologickou sloţkou brání. Mezi další opatření, kterými můţe obec aktivně 

sniţovat produkci odpadu, patří spolupráce s místními obchody a poskytování občanům 

samolepky na schránku ohledně nevyţádané pošty. O těchto moţnostech obce většinou 

ani nevědí a ţádná ze zkoumaných obcí je nevyuţívá.  

Prodlouţení ţivotnosti výrobku je dalším z uznávaných způsobů prevence 

vzniku odpadu. Tento typ opatření, která s největší pravděpodobností nejsou zaváděna 

záměrně pro předcházení vzniku odpadu, je obcemi vyuţíván ve větší míře. Nejčastěji 

se obce účastní charitativních sbírek. Praktikováno je také ze zákona problematické 

odnášení funkčních výrobků ze sběrného dvora, které je dáno především poptávkou 

občanů a přirozené nelibosti zaměstnanců sběrného dvora či technických sluţeb 

likvidovat zcela funkční výrobky.     

Málo je naopak vyuţívána moţnost předcházení vzniku odpadu obce samotné 

v rámci jejího fungování a provozu. Úřad do svého chodu preventivní pravidla 

nezahrnuje, coţ znamená i malé vzdělávání pracovníků i nemoţnost prezentovat své 

principy a výsledky v předcházení vzniku odpadu veřejnosti.    

Ukázalo se, ţe významnou roli hrají v mnoha případech nestátní ekologické 

organizace. Často jsou jediným, kdo téma prevence vzniku odpadu propaguje, nebo jsou 

důleţitým spolupracovníkem obce. Nezanedbatelná je jejich činnost hlavně v oblasti 

vzdělávání a osvěty. Ve chvíli, kdy budou všechny obce nuceny preventivní opatření 

přijmout, se mohou neziskové organizace v obci stát velmi výrazným a nápomocným 

aktérem.   

Především na základě provedených rozhovorů bylo nabyto dojmu, ţe fungování 

odpadového hospodářství záleţí ve velké míře přímo na osobě zodpovědného 

pracovníka. Někteří se spokojí s daným stavem věcí, neustále narůstajícím doplácením 

z obecního rozpočtu na odpadové hospodářství a s pocitem, ţe zákon jim nedává ţádné 

moţnosti, pouze likvidují vzniklý odpad. Druhá skupina se naopak aktivně zajímá a 

praktikuje moţnosti, jak provádět odpadové hospodářství co nejefektivněji. „Člověk se 

tomu musí věnovat, je to něco jiného neţ klasický výkon státní správy. S lidmi se musí 

komunikovat, vysvětlit jim, proč třídit odpad, hledat řešení různých problémů. Udělení 

pokuty není řešení, cílem je, aby se nelegální chování neopakovalo.“ [rozhovor s J. 
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Šimerdovou, Mělník]. Ve snaze najít co nejúspornější řešení a naplnit cíle odpadového 

hospodářství přirozeně na opatření k předcházení vzniku odpadu sami přecházejí. 

Málokdo je ale informován o všech moţných způsobech a často je povědomí o oblasti 

prevence u pracovníků obce malé. Pak věnují veškeré své úsilí tříděnému sběru, na 

který je v současnosti kladen největší důraz. Je pravděpodobné, ţe právě tito aktivní 

zaměstnanci v odpadovém hospodářství by poţadavek na zavádění opatření 

k předcházení vzniku odpadu přijali velice pruţně. Některá z nich by jiţ splňovali, další 

by stačilo rozšířit, v kaţdém případě by pro ně byl v těchto obcích dobře vytvořený 

základ. Pro obce, v nichţ se odpadové hospodářství nerozvíjí, kde přijímaná opatření 

stagnují a obyvatelé nejsou zvyklí na změny a tématiku odpadů zcela opomíjí, bude 

přijímání preventivních opatření výrazně problematičtější. Stejný problém způsobí 

zanedbávání nějakého problému ve vztahu ke komunálnímu odpadu, například neřešená 

malá disciplína obyvatel a porušování předpisů v nakládání s odpadem.  

Někteří z respondentů, kterým nebyla tématika předcházení vzniku odpadů příliš 

známá a tedy ani v obci praktikovaná, o ni projevily zájem a dotazovali se po dalších 

informacích. Takové reakce podporují přesvědčení, ţe jen posílení vzdělávání 

odpovědných pracovníků o moţnostech sniţování produkce odpadů v obci, by mohlo 

přinést zásadní posun.    

Výsledky výzkumu potvrdily předpoklad, ţe velká část pracovníků obcí není 

obecně o problematice prevence odpadu dostatečně informována a opatření 

k předcházení vzniku odpadu nejsou v obcích Středočeského kraje aktivně zaváděny. 

Pozitivním jevem je, ţe se mezi zkoumanými obcemi objevilo i několik pozitivních 

příkladů. Ukázaly se nedostatky spojené s praktikováním jednotlivých opatření i 

obecnější problémy, které efektivnímu odpadovému hospodářství i zavádění 

preventivních opatření brání. Na druhou stranu příklady některých obcí ukazují, ţe 

efektivního hospodaření s odpady, v němţ hrají preventivní opatření důleţitou roli, 

docílit lze.     
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Závěr 

Zásada prevence je v současnosti nejvíce ţádaným způsobem řešení 

environmentálních problémů. Snahou je zasadit tento přístup do všech odvětví ţivotního 

prostředí, mezi které patří i odpadové hospodářství. Současným trendem všech 

společenských oblastí je směřování k udrţitelnému rozvoji. V rámci toho je 

koncipována i environmentální politika.  Od řešení jiţ vzniklých škod se hlavní centrum 

zájmu posouvá k předcházení ekologickým problémům.  

Vytvořit podmínky k nakládání se vzniklým odpadem je úkolem státu. Hlavním 

cílem je zaslouţit se fungováním odpadového hospodářství o nejmenší moţný negativní 

dopad na ţivotní prostředí a vytvořit ekonomicky efektivní systém. Zde vstupuje do 

problematiky odpadů také otázka ekonomická. Současný systém nakládání s odpady je 

z ekonomického hlediska vysoce neefektivní, protoţe většinu vyprodukovaných odpadů 

nelze plnohodnotně vyuţít. Na rozdíl od přírodních procesů nedokáţeme zpracované a 

vyuţité suroviny přeměnit zpátky na zdroje. Materiál se tak stává odpadem, který 

nejsme schopni vyuţít ani ekonomicky zhodnotit. Odpady, jejichţ nakládání je nutné 

řešit, pak představují přítěţ. Odvětví environmentální ekonomie obohacuje oblast 

produkce odpadů významnými teoretickými koncepty, ke kterým patří teorie externalit 

nebo institut soukromého vlastnictví. Tyto teorie přibliţují problematiku odpadů 

z pohledu ekonomie a nabízí moţné směry řešení produkce odpadů formou 

ekonomických nástrojů. To je v souladu s obecným trendem environmentální politiky, 

kde se na ekonomické nástroje klade stále větší důraz. 

Nadměrná produkce odpadů úzce souvisí s nastavením dnešní společnosti. 

Stimulace ke konzumu a spotřebě, která je současně ţádoucí pro ekonomický vývoj, 

vliv reklamy a působení psychologických popudů, absolutně nesouvisejících s nutností 

vlastnit danou věc, jsou zdrojem nadměrné spotřeby, která jde daleko za nutnost 

naplňovat základní potřeby. Bezpodmínečným cílem je tyto vzorce spotřeby změnit. 

Hlavní důraz je v této oblasti kladen na ekologickou výchovu a alternativní způsoby 

ţivota zaloţené na  uvědomělé spotřebě.   

Ukotvení předcházení vzniku odpadu v právních předpisech České republiky je 

v současnosti velice obecné. Prevence vzniku odpadu je definována jako prioritní 

způsob nakládání s odpadem. Pro oblast komunálního odpadu je nejčastěji uváděným a 

nejznámějším způsobem kompostování. Tato situace se pravděpodobně v následujících 

letech výrazně změní. Česká republika je povinna do prosince roku 2010 transponovat 
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do svých právních předpisů novou směrnici Evropské unie o odpadech. Tato směrnice 

klade na oblast předcházení vzniku odpadu velký důraz a zavazuje státy vypracovat 

programy prevence.  

V současnosti je v oblasti komunálního odpadu kladen největší důraz na 

sniţování mnoţství směsného komunálního odpadu. Hlavní pozornost je tedy věnována 

separovanému sběru a zpětnému odběru výrobků. Tomu odpovídá i hlavní zaměření 

činnosti odpadového hospodářství na úrovni obcí. Produkce komunálního odpadu je ve 

většině případů usměrňována pouze snahou o maximální stimulaci občanů k třídění 

odpadu.  

Vzhledem k tomu, ţe politika předcházení vzniku odpadu není v České republice 

zatím ani koncipována, nebyly pro ni definovány konkrétní nástroje. Nastavení 

některých nástrojů odpadového hospodářství v sobě současně stimulaci k niţší produkci 

odpadu obsahuje nebo je tato motivace vedlejším efektem pouţívaného nástroje. Jako 

nejvíce propracovaný a v České republice nejčastěji pouţívaný nástroj se ukazuje 

motivační systém poplatků za odpad. Tento účinný nástroj vede k posílení odpovědnosti 

občana za produkovaný odpad. Cena poplatku se přímo odvíjí od mnoţství vytvořeného 

odpadu. Dalším významným nástrojem je působení na občana formou ekologického 

vzdělávání, výchovy a osvěty. Na environmentální vzdělávání je v souvislosti 

s nadměrnou produkcí odpadů kladen velký důraz. Sníţení vytváření odpadů se přímo 

váţe na změnu spotřebního chování, které je snaha formou environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty ovlivnit. Mimo tyto uţívané nástroje existují ještě další 

způsoby prevence vzniku odpadu, které v České republice zatím nejsou dostatečně 

rozvinuty a vyuţity. Nástroji s velkým potenciálem je například zálohování nebo 

posílení represivního přístupu při nelegálním nakládání s odpadem. 

Cílem výzkumu provedeného v obcích Středočeského kraje bylo zjistit, která 

opatření a nakolik jsou k předcházení vzniku odpadu na úrovni obcí vyuţívána. 

Společně s tím byla snaha získat co nejpodrobnější informace ohledně úspěchů nebo 

problémů zavádění jednotlivých opatření. Zásadní pro moţnosti rozvíjení preventivních 

opatření v obci je nepochybně samotný přístup a informovanost odpovědného 

pracovníka. Na základě výzkumu bylo zjištěno, ţe pracovníci určitý přehled o 

problematice produkce odpadů mají. Výrazně menší byla pak jejich obeznámenost o 

moţnostech, jak vznikající odpad na úrovni obcí sniţovat. Všeobecně velmi kladně a 

efektivně hodnocený nástroj motivačního systému poplatků za odpad byl obcemi 

hodnocen nejednoznačně. Zavedení systému s sebou přineslo narůstající nelegálního 
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zacházení s odpadem, coţ obce přimělo k navrácení ke starému systému.  Obdobná 

skepse panovala částečně i u informačních nástrojů. Část obcí vycházející ze své 

zkušenosti uvedla, ţe snaha informovat a vzdělávat obyvatelstvo se ukazuje jako lichá a 

nepřináší s sebou poţadované výsledky. I pro tento typ nástrojů je nutné hledat způsoby, 

jak předávat ekologické informace a vzdělání intenzivněji a efektivněji. Podle výsledků 

výzkumu je jednoznačně nejpouţívanějším opatření obcí k předcházení vzniku odpadu 

spolupráce s charitativními organizacemi na darování textilu, hraček a podobných 

odebíraných výrobků. Opatření ze skupiny opětovného vyuţití výrobků patři 

k nejčastěji praktikovaným způsobům prevence v obcích vůbec. Tato opatření nejsou 

zaváděna cíleně k předcházení vzniku odpadu, spíše mají v obci jiţ zavedenou tradici. 

Úspěšnost při realizování těchto opatření vypovídá o obecné neochotě obyvatel 

vyhazovat a ochotě poskytnout pouţitelné výrobky. Vzhledem k neexistenci závazné 

politiky prevence vzniku odpadu nebyly příliš vyuţívány moţnosti propagace 

předcházení odpadu v rámci fungování a interních principů chodu obce. 

Výsledky výzkumu ukazují, ţe řada nástrojů k předcházení vzniku odpadu uţ je 

v určité míře úspěšně nastavena. Pro úspěšnou realizaci politiky prevence odpadu je 

nutné existující mechanismy dále propracovat a usnadnit moţnosti jejich zavádění. 

Z výzkumu je taktéţ patrné, ţe obce praktikující určitá opatření naráţejí v rámci svých 

realizací na překáţky. V rámci toho je nutné přihlédnout na kaţdý individuální příklad 

zvlášť a zaměřit se na opatření vhodná pro danou obec. Kaţdá obec se nachází v jiné 

výchozí situaci, roli hraje také velikost obce i způsob zástavby nebo zavedené tradice 

související s problémy odpadového hospodářství, kde se můţe jednat například o 

domácí kompostování nebo o dlouholetou pravidelnou spolupráci s charitami. 

Prvořadou podmínkou pro přistoupení k preventivním opatřením je odstranění 

urgentnějších problémů odpadového hospodářství obce, které by úspěšnost 

připravovaných preventivních opatření významně ohrozily nebo dokonce znemoţnily.  

Výsledky výzkumu ze Středočeského kraje nelze zobecnit na všechny kraje 

České republiky. Kaţdý kraj má svá specifika a musí vzhledem k ochraně ţivotního 

prostředí i odpadového hospodářství řešit jiné priority. Účelem výzkumu bylo zmapovat 

uplatňování politiky prevence vzniku odpadu na určitém kompaktním celku.  I šetření 

na území Středočeského kraje ukázalo, jak velké rozdíly jsou mezi jednotlivými obce. 

Proto je velmi pravděpodobné, ţe moţnosti by se napříč obcemi celé České republiky 

příliš nelišily. Statistické údaje vypovídající o četnosti uţívání jednotlivých opatření 

v obcích by byly nepochybně jiné, z výzkumu ale lze vyčíst, která opatření jsou známá a 
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která jsou oproti jiným častěji zaváděna. I ve všech ostatních krajích jistě existují obce, 

které se oblasti prevence a jejímu aktivnímu prosazování věnují více. S největší 

pravděpodobností, ale stále převaţují ty, které zatím dané téma spíše opomíjí a o 

moţnostech jeho zavádění nemají vůbec ţádné informace. Do této míry přesahují 

výsledky výzkumu pouze území zkoumaného kraje a vypovídají o obecné problematice 

aktivní politiky prevence vzniku odpadu v obcích. 

Cílená politika prevence vzniku odpadu v obcích praktikována není. Sniţování 

vzniku odpadu je ale logickým prostředkem pro ekonomické efektivní fungování 

odpadového hospodářství. Obce snaţící se o zefektivnění hospodaření s odpady pak 

vyuţívají všechny známé moţnosti. S poţadavky vyplývajícími z nově transponované 

směrnice se logicky vypořádají lépe obce, u nichţ uţ některá z preventivních opatření 

zavedena jsou. Půda pro politiku prevence odpadu je v České republice připravena jen 

částečně. Tendence k preventivním opatřením bude pravděpodobně vzhledem k 

současnému evropskému směřování nadále pokračovat. Jedná se o nevyhnutelnou 

podmínku udrţitelného rozvoje.     
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Seznam příloh 

Příloha č. 1: Strom problémů 

Příloha č. 2: Seznam provedených rozhovorů 

Příloha č. 3: Dotazník 

Přílohy 

Příloha č. 1: Strom problémů 

 

 

 

Příloha č. 2: Seznam provedených rozhovorů 

 Havel Milan, sdruţení Arnika program Toxické látky a odpady, průběţné 

konzultace 

 Horatius David, odbor odpadů Ministerstva ţivotního prostředí, rozhovor 

uskutečněn dne 27. 8. 2009 

 Nekl Pavel, starosta obce Milín, telefonický rozhovor uskutečněn dne 24. 2.2010 

Nadměrná 
produkce odpadu 
externalita 

Legislativa 
Domácnosti, 
veřejnost 

Producenti 
odpadu, firmy Technologie 

Neziskový 
sektor 

Problema
tická 
kontrola 
plnění 

Nedostatečná 
implementace 
směrnic EU 

Nedostatek 
informací 

Konzumní 
způsob 
života 

Pasivita 

Nedostatek 
informací 

Malý 
tlak 

Malá 
motivace 

Nedostatečně 
vyvinuté 

Malý 
zájem 

Malé 
pravomoce 

Omezený 
vliv 
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 Němeček Ladislav, místostarosta obce Klecany, rozhovor uskutečněn             

dne 26. 2. 2010 

 Petelíková Renata, Technické sluţby města Černošice, rozhovor uskutečněn    

dne 8. 2. 2010 

 Strnad Marcel, Odbor ţivotního prostředí města Příbram, odpadové 

hospodářství, rozhovor uskutečněn dne 18. 1. 2010 

 Šimerdová Jaroslava, Odpadové hospodářství města Mělník, rozhovor 

uskutečněn dne 23. 2. 2010 

 Tvrz Martin, Odpadové hospodářství města Poděbrady, rozhovor uskutečněn dne 

25. 2. 2010 
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Příloha č. 3: Dotazník 

Vážená paní, vážený pane, 
 
Jmenuji se Martina Krčmařová a studuji magisterský cyklus předmětu Veřejná a sociální 
politika na Fakultě sociálních věd. V současné době pracuji na diplomové práci 
zaměřené na předcházení vzniku komunálního odpadu.  
Prosím Vás o vyplnění následujícího dotazníku, který zjišťuje prevenci vzniku 
komunálního odpadu prováděnou ve Vaší obci. Jeho vyplnění pro mě znamená 
poskytnutí cenných dat. Vámi vybrané odpovědi prosím libovolným způsobem 
zvýrazněte. Mockrát děkuji!  
 
Objasnění pojmu „předcházení vzniku odpadu“ = všechna opatření přijatá předtím, 
než se látka, materiál nebo výrobek stane odpadem, která omezují množství odpadu, a 
to i prostřednictvím opětovného použití výrobků nebo prodloužením životnosti 
výrobků.  PREDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADU TEDY NEZAHRNUJE SEPAROVANÝ SBĚR ANI 
ZPĚTNÝ ODBĚR, to jsou již druhotná opatření. Jinými slovy se tedy jedná o opatření 
obce, aby občané méně vyhazovali (i do separovaných kontejnerů).  
 
 

I. OBECNÉ OTÁZKY O PREVENCI ODPADU 

1) Jaké má Vaše obec největší problémy s komunálním odpadem (např. černé 

skládky, narůstající množství odpadu, které finančně zatěžuje obec, 

nedostatečné třídění ze strany veřejnosti apod.) 

Vypište:…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2)  Myslíte si, že je možné snižovat množství komunálního odpadu (mimo 

separovaného sběru a zpětného odběru)? 

- Ano (Jak…………………………………………………………………………………………………………..) 

- Ne 

- Nevím 

 
3) Usiluje Vaše obec o snižování komunálního odpadu? 

- Ano (jakými nástroji? Vypište…………………………………………………………………………….) 

- Ne 

(proč?.....................................................................................................................) 

- Nevím 

 
II. INFORMAČNÍ KAMPAŇ 

1) Informujete na internetových stránkách a/nebo ve zpravodaji Vaší obce občany 

o možnostech prevence vzniku odpadu?  

- Ano (uveďte přibližně jak často:…………………………………………………………………………) 

- Ne 

- Nevím 

 



Diplomová práce  Název práce 

- 117 - 

2) Využíváte informační kampaně k šíření informací o tom, jak se vyhnout 

vytváření odpadu (prostřednictvím brožurek, internetu aj.)? 

- Ano (uveďte přibližně jak často:……………………………………….................................) 

- Ne 

- Nevím 

 
3) Existuje na území Vaší obce horká linka, kde je možné získat informace o 

životním prostředí a o prevenci odpadu?  

- Ano 

- Ne 

- Nevím 

 
 

III. OPATŘENÍ OBCE PRO OBČANY 

1) Motivujete občany ke snižování vytváření odpadu výší poplatků za odpad (např. 

poplatky jsou nižší, chovají-li se občané ekologicky – produkují-li méně odpadu 

nebo více třídí)?  

- Ano 

- Ne  

- nevím 

2) Jaký existuje ve Vaší obci systém poplatků za odpad? 

- Paušální poplatky 

- Variabilní poplatky - Závislost na objemu, váze či četnosti 

- Jiné, uveďte ………………………………………………………………………………………………. 

 
3) Propaguje jako obec možnost domácího kompostování? 

- Ano 

- Ne 

- Nevím 

 
4) V případě, že podporujete domácí kompostování, nabízíte také informace a/nebo 

potřebnou výbavu (kompostér aj.) 

- Ano (Uveďte, co konkrétně nabízíte………………………………………………………………..…) 

- Ne 

- Nevím 
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5) Probíhá na území Vaší obce komunitní kompostování? 

- Ano 

- Ne 

- Nevím 

 
6) Využíváte kompost při údržbě zeleně v obci / požadujete to na odborné firmě, 

která Váš kompost odebírá? 

- Ano 

- Ne 

- Nevím 

 
7) Nabízíte obyvatelům Vaší obce samolepku na schránku signalizující, že adresát 

nemá zájem o nevyžádanou poštu? 
- Ano 
- Ne 
- Nevím 

 
8) Spolupracujete jako obec s obchody ve Vaší obci s cílem snížit produkci 

komunálního odpadu (dotace na vznik zařízení umožňující stáčení produktů, 

informace pro občany přímo v obchodech o možnostech ekologicky šetrného 

nakupování apod.)? 

- Ano 

- Ne 

- Nevím 

9) Spolupracuje Vaše obec s charitativními organizacemi (např. v oblasti darování 
textilu, hraček a jiných výrobků)? Možností je především propagace charitativních 
organizací a poskytování bližších informací. 

- Ano 
- Ne 
- Nevím 

 
10) Podporuje Vaše obec akce jako bleší trhy nebo výměnné bazary, při kterých mají 

občané možnost darovat, levně koupit nebo prodat již nepoužívané výrobky? 
- Ano 
- Ne 
- Nevím 

 
11) Umožňují sběrné dvory ve vaší obci (nebo nejbližší dostupné) také možnost 

bezplatného odebrání ještě funkčních odevzdaných výrobků? 
- Ano 
- Ne 
- Nevím 
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IV. OPATŘENÍ OBCE JAKO ZŘIZOVATELE 

1) Požadujete po školách a dalších zařízeních, jejichž jste zřizovateli, aby se 
věnovali otázce prevence vzniku odpadu? 

- Ano 
- Ne 
- Nevím 

 
2) Vzděláváte v této oblasti pracovníky těchto zařízení? 
- Ano 
- Ne 
- Nevím 

 
3) Existuje na území Vaší obce nějaká ekologická aktivita pro mládež týkající se 

oblasti přecházení vzniku odpadu? 

- Ano 

- Ne 

- Nevím 

V. PRINCIPY FUNGOVÁNÍ OBCE 

 
1)  Disponuje Vaše obec směrnicí, která se zabývá prevencí vzniku odpadu, jeho 

minimalizací nebo omezení jeho nebezpečných vlastností (příkladem může být 
omezení nákupu výrobků z PVC, směrnici zavedl například Liberecký kraj)? 

- Ano 

- Ne 

- Nevím 

2) Řídí se fungování Vašeho obecního úřadu ekologickými principy, které vedou ke 

snižování množství odpadu (zelené úřadování aj.)? 

- Ano (Vyjmenujte………………………………………………………………………………………………..) 

- Ne 

- Nevím 

3) Vzděláváte v oblasti prevence vzniku odpadu své pracovníky?  
- Ano 

- Ne 

- Nevím 

4) Usilujete o prevenci vzniku odpadů při akcích pořádaných Vaší obcí 
(nepoužívání plastového nádobí aj.)? 
 

- Ano (Opatření vyjmenujte…………………………………………………………………………………) 
- Ne 
- Nevím 
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5) Zohledňujete hledisko prevence odpadu při zadávání veřejných zakázek? Je 

jednou z podmínek, aby bylo možné určitou zakázku získat ekologicky šetrné 

chování a předcházení vzniku odpadu?  

- Ano 

- Ne 

- Nevím 

 
6) V současnosti probíhá připomínkování nového odpadového zákona. Účastníce 

se jej? Připomínkujete nový návrh odpadového zákona? 

- Ano (Uveďte konkrétně Vaše připomínky……………………………………………………..…) 

- Ne 

- Nevím 

 
 

 

 

 

 

 

 


