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Název materiálu:

Kontrola usnesení ZM č. 1060/23/10/2014 - informace o možnostech finanční motivace k 
třídění komunálního odpadu v Přerově.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

bere na vědomí informaci o možnostech finanční motivace k třídění komunálního odpadu v 
Přerově.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova

doporučila Zastupitelstvu města Přerova na své 96. schůzi 6. 8. 2014 usnesením č. 
3691/96/9/2014 vzít na vědomí informaci o možnostech finanční motivace k třídění 
komunálního odpadu v Přerově.

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Přerova usnesením č. 1060/23/10/2014 z 28.04.02014 uložilo Radě 
města předložit 08.09.2014 ve spolupráci s TSMPr zastupitelstvu k projednání záměr návrhu 
systému finanční motivace ke třídění komunálního odpadu.

Na třídění komunálního odpadu je třeba od samého počátku obecně pohlížet nikoliv jako na 



cíl odpadového hospodářství, ale jako na jeden z nástrojů k dosažení cíle. Tímto cílem je 
eliminovat na nejnižší možnou míru škodlivý vliv odpadů na životní prostředí a lidské zdraví 
– při jejich vzniku, při nakládání s nimi, při jejich finálním zneškodnění a také při jejich 
recyklaci. Škodit přitom odpady mohou jak svými vlastnostmi, tak i samotným množstvím. 
Nepřímou škodou na životním prostředí pak je, pokud zůstanou nevyužity odpady, které lze 
využít – materiálově nebo energeticky. Stejně tak ale škodou na životním prostředí (o 
ekonomické ani nemluvě) paradoxně může být separace odpadu tzv. za každou cenu. To 
když například na výrobu nového plastu ze starého spotřebujeme více energie a klasických 
paliv než na výrobu nového plastu přímo z těchto paliv. Nebo když o některé vytříděné složky 
není zájem, pouze se na jejich dotřídění, transport a další manipulaci spotřebovávají paliva a 
energie, znečišťuje se ovzduší a v konečném důsledku skončí na skládce.

Ochrana přírodních zdrojů a životního prostředí je jako veřejný zájem primárně zajištěna 
zákonem. Zákony kromě práv, povinností a sankcí za jejich porušení mj. využívají další 
finanční nástroje, které v ideálním případě motivují k šetrnému přístupu k životnímu 
prostředí. Logicky tak je zákonem upravena i celá komplikovaná oblast nakládání s odpady, 
včetně práv, povinností a ekonomických nástrojů při nakládání s komunálním odpadem, za 
jehož původce se považuje obec, která má za úkol:
1. V první řadě zajistit (ve vlastním zájmu, bez ohledu na zákon), aby odpad, který 

vyprodukují její občané, nekončil v domácích topeništích nebo na černých skládkách 
a neznečišťoval tak ovzduší, vodní zdroje, neohrožoval zdraví lidí a nenarušoval vzhled 
obcí;

2. V souladu se zákonem, tedy v souladu se státem stanovenými požadavky na ochranu 
životního prostředí, stanovit systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. Formálně se systém stanoví obecně závaznou 
vyhláškou, kterou se zároveň občanům uloží povinnost odkládat jednotlivé složky odpadu 
na určená místa (do určitých nádob nebo zařízení). Tomu samozřejmě musí předcházet 
faktické vybudování systému a zajištění provozovatele systému. V Přerově je systém 
stanoven OZV č 13/2001 (poslední novelizace v roce 2008). Základem systému je hustá 
síť stanovišť s kontejnerovými soupravami na tříděný odpad (v některých částech s 
venkovskou zástavbou je žádoucí síť doplnit- v současné době je rozšíření sítě 
projednáváno s osadními výbory v souvislosti se zaváděním sběru biologicky 
rozložitelného odpadu) a stanovišť s kontejnery na zbytkový odpad (v rodinné zástavbě 
město zapůjčuje nádoby 120 l – 1 ks na domácnost do 5 osob). Provozovatelem systému 
jsou Technické služby města Přerova, s. r. o., na základě smlouvy, která byla součástí 
zadání a nabídky při veřejné soutěži. Všechny tyto skutečnosti je třeba vzít v úvahu při 
volbě způsobu motivace k třídění!;

3. Dbát na to (opět ve vlastním zájmu, bez ohledu na to, zda jí to ukládá zákon), aby provoz 
systému byl co nejekonomičtější, tedy aby jejího občana stál co nejméně (ať už přímo na 
poplatku za odpad, nebo na jiných výdajích z obecního rozpočtu).

Je-li řeč o motivaci, dokonce o individuální finanční motivaci, je možná vhodné připomenout 
některé zkušenosti z historie zavádění stávajícího systému nakládání s komunálním 
odpadem v Přerově:

Třídění odpadu bylo pilotně zavedeno v roce 1995 na sídlišti v Předmostí, kdy byla zároveň 
spuštěna dotříďovací linka v Žeravicích. Do roku 1997 bylo na území všech městských částí 
vybudováno 190 kontejnerových stanovišť pro tříděný sběr (v roce 2014 je to 245) a všechny 



domácnosti, které o to projevily zájem, obdržely zdarma soupravy na předtříděný odpad. V 
roce 1998 byla přijata první OZV ukládající povinnost občanům třídit odpad.

Směsný komunální odpad v té době občané odkládali do nádob, o jejichž počtu a frekvenci 
svozu „dle své potřeby“ sami rozhodovali. V případě bytových domů o tom rozhodovali 
vlastníci (správci) domů. Podle toho byly i individuálně stanoveny platby za směsný odpad. 
Někteří majitelé rodinných domů si přitom pronajímali nádoby jen v létě (v zimě odpadem 
topili a popelem „zlehčovali půdu“ na svých zahradách), někteří jen v zimě (na popel) a 
někteří nádoby vůbec nepotřebovali. Na sídlištích byly nádoby přeplněné nebo zamčené na 
řetěz. Město v tomto období odstraňovalo řádově stovky starých i průběžně vznikajících 
nepovolených skládek.

V roce 1999 město Přerov jako jedno z prvních v republice (ještě před uzákoněním 
místního poplatku za komunální odpad) zavedlo tzv. kapitační platbu za odpad (tehdy ještě 
platbu za službu) a umožnilo každému odkládat směsný odpad za jednotnou platbu v 
prakticky libovolném množství. Cílem bylo omezit vznik dalších nepovolených skládek, 
případně spalování odpadu v domácích topeništích, což se v následujících letech zřetelně 
projevilo. Množství odklízených skládek se ročně snížilo řádově na jednotky. Pochopitelně 
vzrostlo množství odpadu ukládaného na skládku, ale zároveň každoročně vzrůstal i podíl 
vytříděného odpadu. Jednotný poplatek se ukázal jako účinný motivační nástroj prevence 
vzniku nepovolených skládek, aniž by prokazatelně (v té době) ovlivnil ochotu občanů 
odpad třídit.

Skutečnost, že jednotná platba nepředstavuje motivaci k třídění, si ti, co odpovídali za 
odpadové hospodářství města, dobře uvědomovali už tenkrát. Již tehdy technicky 
existovala možnost identifikace odpadových nádob (nebo pytlů) pomocí čárových kódů a 
jejich vážení již při svozu (zkušebně bylo zavedeno např. v Luhačovicích, ale bylo od něho 
upuštěno). V případě směsného odpadu by se však jednalo o krok zpět (zpět k černým 
skládkám), nehledě na to, že ani přesné vážení nádob by nevedlo k získání potřebných údajů o 
jednotlivých občanech, ani domácnostech a na sídlištích ani o jednotlivých domech. V 
případě „barevných kontejnerů“ (jedno stanoviště slouží desítkám domácností; navíc i 
přes počáteční pokusy nádoby uzamykat, dochází stále k jejich vykrádání) je systém 
čárového kódu prakticky nevyužitelný.
Bylo tedy přistoupeno k „nefinanční motivaci“, jejíž základ tvoří:

 Trvalá informační a osvětová kampaň (Co, proč a jak třídit?) – periodický tisk a 
televize, tiskoviny do domácností, tašky na tříděný odpad, pravidelné výtvarné a sběrové 
soutěže pro školy, informační tabulky na kontejnerech, informace na svozových 
vozidlech, společné akce s autorizovanou obalovou společností atd. Výsledkem je 
přinejmenším to, že důvodem netřídění není nevědomost;

 Systém ctící zásadu „Čím pohodlnější je třídit odpady, tím více občanů je ochotno 
separovat“. Zároveň musí být ekonomicky udržitelný způsob svozu. Výsledkem je 
velmi hustá síť kontejnerových stání v pohodlné docházkové vzdálenosti. Rezervy jsou 
doposud v některých místních částech a v občasném přeplňování kontejnerů. Systém je 
doplněn dvěma sběrnými dvory, ve kterých je možné odkládat kromě běžně separovaných 
obalových složek i objemný a nebezpečný odpad a zboží podléhající zpětnému odběru.

Zpracovatelé této zprávy se pochopitelně zabývali podnětem týkajícím se tzv. inteligentního 



systému nakládání s odpadem, který předpokládá, že občan má možnost zvolit si, jakým 
způsobem bude vytříděný odpad odkládat – do veřejně přístupných kontejnerů nebo v 
dohodnutou dobu na dohodnutém místě v označeném pytli; pytel je dále identifikován pomocí 
čárového kódu, je zkontrolován jeho obsah, zjištěna jeho hmotnost a ta je přepočtena na úlevu 
na poplatku. Zkušenosti s tímto systémem si zpracovatelé ověřovali (telefonicky nebo při 
osobní návštěvě) v obcích, které jej aplikují – v Novém Boru je zapojeno 875 obyvatel z 
celkových 12 300, v Aši 660 z 12 000, v Letohradě 80 % z 6 000 a v Mikulově 63 % z 7 400. 
Žádné z těchto měst, podstatně menších než Přerov, přitom nemá zkušenosti s podobným 
systémem v sídlištní zástavbě, ve které v Přerově bydlí větší část občanů. Jinými slovy, 
systém je životaschopný ve venkovské či rodinné zástavbě, zatímco na sídlištích není praxí 
prověřen.

Zavedení „inteligentního systému“ v Přerově by znamenalo nejen administrativní a 
organizační změny, ale změnu systému nakládání s odpadem jako takového. V případě, že by 
občanovi měla zůstat možnost volby, vyžadovalo by to dokonce paralelní existenci dvou 
systémů – kromě kontejnerových stání by musela být zřízena místa pro odkládání pytlového 
sběru s vlastním harmonogramem svozu (jiným typem vozidel). Aby byl systém opravdu 
motivační, bylo by třeba, aby stejnou možnost volby měl každý občan, tedy i na 
sídlištích. To si lze představit pouze teoreticky (kam odkládat pytle, aby nehyzdily město, aby 
byly dostupné svozové organizaci, aby s nimi nemohly manipulovat další osoby – rozhazovat, 
vykrádat atd.). To vše by vyžadovalo změny dvou OZV (patrně nejmenší problém) a smluvní 
zajištění provozovatele tohoto paralelního systému (případný provoz výrazně přesahuje 
předmět plnění stávající smlouvy). Úspěšnost takového systému (účinnost motivace, ale 
především ekonomický efekt) lze jen těžko odhadovat. Jisté je ale zvýšení provozních nákladů 
(sběr, svoz, vážení, zpracování dat, přepočty poplatků) a další dopravní zatížení obytných 
souborů.

Diskuzi o finanční motivaci k třídění odpadu by jistě usnadnilo, kdyby zákonné normy a její 
nástroje byly nastaveny tak, aby se služby a činnosti méně šetrné k životnímu prostředí, v 
konkurenci s těmi šetrnějšími, na trhu nakládání s odpady hůře prosazovaly („co je 
ekologické, je ekonomické“ nebo „řídím-li se zákonem, šetřím životní prostředí a ještě na tom 
ušetřím“). Protože tomu tak ve všech případech není, je třeba vždy zvažovat, co se obci 
vyplatí, případně co si může dovolit. Také, co umožňuje zavedený systém, případně jaké jeho 
změny – administrativní, právní, technické, organizační – by zvolený způsob motivace 
vyžadoval.
Již několik let se připravuje nový zákon o odpadech, kterým se má řada podmínek pro 
nakládání s komunálním odpadem významně změnit, a ještě nikdy nebyl tak blízko schválení 
jako nyní. I proto zpracovatelé této zprávy rozhodně nedoporučují zavádět změny systému, 
dokud nebudou známy odpovědi na tak zásadní otázky jako:
Které komodity bude muset obec povinně třídit?
Bude zákonem upraven technický způsob sběru?
Jak se oproti současnému stavu znevýhodní pro obce skládkování?
Bude skládkování nevýhodné i pro Přerov s vlastní skládkou na vlastním území?
Jak nový zákon ovlivní trh s druhotnými surovinami?
Vyplatí se městu provádět některé dílčí činnosti při nakládání s odpady v koordinaci s jinými 
obcemi (v rámci svazku, ISNO)? Které činnosti? S kterými obcemi?
Je v Přerově reálné uvažovat o energetickém využití zbytkového odpadu? atd.

V rámci stávajícího zavedeného systému (od roku 2015 rozšířeného o sběr rostlinného 



biologicky rozložitelného odpadu) je uvažováno s následující finanční motivací:
 Každý občan (poplatník), který projeví zájem, obdrží kartu, prostřednictvím které se mu 

budou individuálně načítat body za odpady odevzdané ve sběrném dvoře (vytříděné 
druhotné suroviny, ale i nebezpečný odpad nebo zboží podléhající zpětnému odběru). Na 
základě nashromážděných bodů uplatní v následujícím roce adekvátní slevu na poplatku;

 Již nyní je ve sběrném dvoře v areálu TSMPr zaveden výkup papíru, PET-láhví a 
hliníkových obalů (v roce 2014 proběhl první ročník soutěže pro MŠ a ZŠ ve sběru papíru 
s možností předání papíru ve sběrném dvoře);

 V souvislosti se zavedením sběru rostlinného biologicky rozložitelného odpadu (BRO) 
budou domácnostem v rodinných domech nabídnuty vedle nádob na směsný odpad 
nádoby na BRO s možností slevy na poplatku (svoz směsného odpadu a BRO se bude 
probíhat střídavě);

 Majitelům rodinných domů a zahrad budou zdarma nabídnuty domácí kompostéry. 
Domácí kompostování sice nevede ke zvýšení množství separovaného odpadu, ale snižuje 
podíl BRO ve zbytkovém odpadu ukládaném na skládku.


