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Evropský parlament prosazuje
oběhové hospodářství – opustit
lineární model, který převažuje
od průmyslové revoluce

K

aždoročně vznikne
v EU hora odpadu,
která vydá na 2,5 miliardy tun. V současnosti
se proto revidují pravidla nakládání s odpadem, která mají podpořit přechod od lineárního modelu hospodářství k oběhovému.
Jak to má ale fungovat a proč je
to potřeba?
Co je oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství je způsob
výroby a spotřeby, který díky
sdílení, pronajímání, opětovnému používání, opravování, repasování nebo recyklaci zhodnocuje
již existující výrobky, suroviny a
materiály. Díky tomu se prodlužuje životní cyklus produktů a
minimalizuje odpad. Když už
samotný výrobek nemůže být
používán, využijí se suroviny a
komponenty tak, aby z nich

vznikla další hodnota pro ekonomiku.
Oběhové hospodářství je jinými
slovy snaha posunout se od modelu „vytěžit-vyrobit-použítvyhodit“ k šetrnějšímu a efektivnějšímu zužitkování zdrojů. Parlament se mimo jiné snaží prodloužit životnost výrobků a bojovat proti jejich plánované poruchovosti a zastarávání.
Proč přecházet na oběhové
hospodářství
Suroviny a jejich zdroje nejsou
ani levné ani nevyčerpatelné.
Poptávka po nich zároveň roste,
takže je v našem zájmu šetrněji
nakládat s těmi, které jsme již
získali. Suroviny se do Evropy
povětšinou dováží ze třetích
zemí, a když se s nimi naučíme
lépe nakládat, snížíme tak naši
závislost na těchto dodavatelích.

Navíc získávání a zpracovávání
surovin je ničivé pro životní prostředí včetně emisí skleníkových
plynů. Chytřejší využívání surovin
tak může tyto dopady zmírnit.
Očekávané přínosy
Opatření jako prevence vzniku
odpadů, ekodesign a opětovné
používání by mohly firmám v EU
ušetřit 600 miliard eur, což je 8 %
jejich ročního obratu. Očekává
se, že by se díky tomu ročně
snížily emise skleníkových plynů
o dvě až čtyři procenta. Nový
model hospodářství otevírá také
prostor pro inovace a nová pracovní místa. Komise odhaduje, že
by jich mohlo v této souvislosti
v EU vzniknout kolem půl milionu. Pro spotřebitele (a jejich
peněženky) by odolnější a trvanlivější výrobky byly také plus.*

* EVROPSKÝ PARLAMENT. Zpravodajství. Oběhové hospodářství: definice, význam a přínos [online zpráva]. Brusel: Evropský parlament,
duben 2018 [citováno 2018-05-22]. Online:
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/economy/20151201STO05603/obehove-hospodarstvi-definice-vyznam-a-prinos

obsah
východiska ........................................................................................................................... 6
návrhy usnesení .................................................................................................................... 9
implementace PAYT systému MESOH ............................................................................... 9
sběr kovových obalů u zdroje ............................................................................................ 22
sběr a recyklace bioodpadu u zdroje ................................................................................. 23
využití bioodpadu v režii města Cheb ................................................................................ 28
bezodpadová údržba veřejných trávníků .......................................................................... 30
vybudování překládací stanice zbytkového odpadu ......................................................... 31
data ..................................................................................................................................... 34

východiska
Stručný souhrn
Předkládáme Zastupitelstvu města Cheb k projednání a schválení šest návrhů usnesení. Týkají se
šesti opatření definujících základ koncepce nakládání s odpady v Chebu na období 2018-2035.
Smyslem usnesení je zavázat město Cheb k práci na konkrétních projektech, které doposud nebyly
specifikovány v Plánu odpadového hospodářství města Cheb na období 2016-2025.
Právní předpisy EU
Evropský parlament v dubnu schválil ambiciózní recyklační cíle, které jsou součástí nové legislativy
o zpracování odpadu zaměřené na přechod k oběhovému hospodářství.1 Členské státy EU musí
v roce 2025 připravit k opětovnému použití a recyklaci nejméně 55 % komunálního odpadu (dále
jen KO), v roce 2030 nejméně 60 % KO a v roce 2035 nejméně 65 % KO. Členské státy mimoto
musí zajistit, že od roku 2024 bude bioodpad buď tříděn odděleně, nebo recyklován u zdroje například formou domácího kompostování.2 To platí navíc k již existujícímu třídění plastu, papíru,
skla a kovů u zdroje. Schválené právní předpisy nyní formálně podpoří Rada EU. Vstoupí v platnost
20. dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU.
Právní předpisy ČR
Zákon o odpadech v platném znění3 i připravená novela4 obsahují ustanovení o zákazu skládkování
materiálově a energeticky využitelných odpadů od ledna 2024. V praxi tak nebude možné skládkovat zbytkový KO (směsný a objemný KO – dále jen ZKO) bez předchozí úpravy, a to buď dotříděním a biologickou stabilizací na linkách mechanicko-biologické úpravy odpadů (dále jen MBÚ),
nebo spálením v zařízeních na energetické využití odpadů (dále jen ZEVO), jak jsou odborně označovány spalovny odpadů při splnění stanovené energetické účinnosti.
Finanční podpora z evropských fondů
Od 03. září do 03. prosince 2018 lze podat žádost o dotaci v rámci 104. výzvy5 Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) ve výši až 85 % investičních nákladů na

1

EVROPSKÝ PARLAMENT. Zpravodajství. Oběhové hospodářství: více recyklace a méně skládkování [online zpráva]. Brusel: Evropský
parlament, duben 2018 [citováno 2018-05-04]. Online: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/obehovehospodarstvi/20180411IPR01518/obehove-hospodarstvi-vice-recyklace-a-mene-skladkovani
2
EVROPSKÁ RADA. Tiskové zprávy. Velvyslanci při EU schválili nová pravidla pro nakládání s odpady a recyklaci [online zpráva]. Brusel:
Evropská rada, 2018 [citováno 2018-05-04]. Online: http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2018/02/23/euambassadors-approve-new-rules-on-waste-management-and-recycling/
3
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR. Platná legislativa. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů [online
dokument]. Praha: MŽP ČR, 2017, zákon č. 185/2001 Sb., § 21, odstavec 7 [citováno 2018-05-04]. Online:
https://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/8FC3E5C15334AB9DC125727B00339581/%24file/Z%20185_2001.pdf
4
ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. Aplikace ODok. Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) [online
dokument]. Praha: Úřad vlády ČR, 2017, box „přílohy“, řádek „materiál“, dokument „ma_KORNAGUB89LK.docx“, s. 32, § 39, odstavec 1
[citováno 2018-05-04]. Online: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNA6MN9R0O
5
STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR. Operační program Životní prostředí. 104. výzva [online stránka]. Praha: SFŽP ČR, 2018
[citováno 2018-05-04]. Online: http://www.opzp.cz/vyzvy/104-vyzva
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•
•
•

rozvoj systému třídění a sběru odpadů,
výstavbu odpadových bioplynových stanic a kompostáren a
výstavbu překládacích stanic ZKO pro jeho efektivní přepravu k odstranění.

Ve výzvě je alokováno 800 milionů korun. Pro 76 okresů ČR (a hlavní město Praha) tak vychází asi
10 milionů korun podpory na okresní město. To je odhadem pouhá pětina investic, které by Cheb
potřeboval uhradit z dotací na intenzifikaci třídění a recyklace bioodpadu, dále na třídění plastu,
papíru, skla, nápojových kartonů a kovu a na vybudování překládací stanice ZKO. Cheb je přitom
relativně úspěšný v třídění odpadu v rámci ČR, která však výrazně zaostává za výsledky vyspělých
evropských zemí a za recyklačními cíli EU. Je pravděpodobné, že o dotace bude velký zájem a na
opozdilce peníze nezbudou.
V uplynulém volebním období město Cheb promeškalo již několik dotačních příležitostí. Místo
celoplošné adresné evidence odpadu a s tím související optimalizace sběrné sítě umožňující spravedlivou platbu za odpad, a místo celoplošného třídění a využití bioodpadu, řešilo jen okrajové
projekty formátu domácích kompostérů nebo podzemních kontejnerů. Pokud zmeškáme další
výzvu OPŽP, riskujeme, že místo evropských fondů zaplatí ambiciózní recyklační cíle občané Chebu. Spoléhat na příští dotační politiku, zejména po roce 2020, kdy ČR (a s ní i město Cheb) musí
splnit cíl EU skládkovat nejvýše 35 % biologicky rozložitelného KO z množství skládkovaného v roce
1995,6 přičemž zatím skládkujeme více než dvojnásobek,* se městu Cheb nemusí vyplatit.
*

V roce 2020 je v ČR povoleno skládkovat pouze 51,8 kg/obyvatele biologicky rozložitelných KO (BRKO), což je 35 % hodnoty
roku 1995, která byla 148 kg/ob.7 Směsný komunální odpad (SKO) dle metodiky MŽP ČR obsahuje 48 % BRKO (zahrnuje bioodpad, papír a textil), tedy skládkovat bude možno 108 kg SKO nebo 100 kg SKO a 30 kg objemného odpadu (objemný odpad obsahuje asi 30 % BRKO). Město Cheb podle Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2017 a podle údajů o počtu
obyvatel ČSÚ v lednu 2018 vyprodukovalo v roce 2017 na jednoho obyvatele 222 kg SKO a 86 kg objemného odpadu.8

Požadavky
I.

Skokově zvýšit třídění odpadu – město Cheb v roce 2017 připravilo k opětovnému použití
a recyklaci jen 32 % KO8 proti požadovaným 55 % v roce 2025 – radnice musí vyhledat a
aplikovat nejlepší dostupné techniky na podporu třídění, které v ČR již fungují.

II.

Zavést oddělený sběr a recyklaci bioodpadu u zdroje v domácnostech, firmách, institucích
a na veřejných plochách zeleně, zajistit využití bioodpadu v režii města Cheb.

III.

Zajistit od roku 2024 úpravu ZKO před jeho skládkováním.

Opatření
ad I.
1) Implementovat systém spravedlivé platby za odpad, takzvaný PAYT systém, připravit a
podat do prosince 2018 žádost o dotaci na dokoupení nádob a příslušenství na tříděný
sběr na základě zjištěných požadavků PAYT systému.
6

MĚSTO CHEB. Dokumenty. Plán odpadového hospodářství města Cheb na období 2016-2025 [online dokument]. Cheb: Město Cheb,
září 2016, s. 43 [citováno 2018-05-04]. Online: http://www.cheb.cz/assets/File.ashx?id_org=5091&id_dokumenty=960018
7
ARNIKA. Splní ČR skládkovou směrnici o odpadech a za jakou cenu? [online dokument]. Praha: Arnika, srpen 2014 [citováno 2018-0504]. Online:
http://arnika.org/soubory/dokumenty/odpady/Ke_stazeni/Odpadov%C3%A1%20politika%20%C4%8CR/140827_skladkova_smernice_f
inal.pdf
8
Data a postup výpočtu vizte prosím na straně 34.
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2) Navrhnout a zahájit pilotní projekt třídění kovových obalů u zdroje, připravit a podat do
prosince 2018 žádost o dotaci na sběrné nádoby.
ad II.
3) Navrhnout a zahájit pilotní projekt celoplošného třídění bioodpadu, připravit a podat do
prosince 2018 žádost o dotaci na sběrné nádoby a příslušenství na třídění bioodpadu.
4) Navrhnout systém komunálního využití bioodpadu, aby město neplatilo za jeho odstranění na externím zařízení, ale naopak z něj profitovalo, připravit a podat do prosince 2018
žádost o dotaci na realizaci projektu.
5) Navrhnout a zahájit pilotní projekt bezodpadové údržby veřejných trávníků.
ad III.
6) Navrhnout systém překládky ZKO pro jeho efektivní přepravu k odstranění do Regionálního centra zpracování odpadů ve Vřesové (dále jen MBÚ Vřesová) s ohledem na platný zákaz skládkování v roce 2024 a připravené uzavření skládky Tisová.
Všechna opatření lze realizovat současně. Komplexní projekty jsou lépe hodnoceny v OPŽP a mají
větší šanci získat dotaci. Souběžnou realizací bude dosaženo i větší efektivity PAYT systému, kdy
občané požadují oddělené ukládání bioodpadu a kovových obalů, aby dosáhli co nejnižší produkce
zbytkového odpadu, za kterou jsou odměňováni.

8

návrhy usnesení
1
implementace PAYT systému
MESOH
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Cheb
schvaluje
zahájit implementaci PAYT systému MESOH jako nadstavby stávajícího systému paušálního poplatku za odpad
a ukládá
vedoucímu odboru správy majetku Ing. Pavlu Vančovi do 06. září 2018 seznámit Zastupitelstvo
města Cheb s PAYT systémem MESOH, předložit ke schválení novelu obecně závazné vyhlášky
č. 5/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů rozšířenou o pravidla PAYT systému (pokud pravidla
neschválí Rada města Cheb) a předložit ke schválení časový a finanční plán implementace PAYT
systému MESOH v Chebu.
Důvodová zpráva
Město Cheb připravilo v roce 2017 k opětovnému použití a recyklaci 32 % KO. Podle nové odpadové legislativy přijaté v dubnu Evropským parlamentem musí město Cheb do roku 2025 tento
podíl zvýšit na 55 %. Rada města Cheb již v prosinci 2017 usnesením RM č. 663/20/2017 pověřila
společnost EKO-KOM, a. s. zpracovat za 105 tisíc korun návrh optimalizace systému nakládání
s komunálními odpady v Chebu.9 Studie bude k dispozici koncem července. Zadavatel studie, společnost CHETES, s. r. o. vlastněná ze 100 % městem Cheb, se v důvodové zprávě nezabývala výsledky společnosti EKO-KOM a ani sama společnost EKO-KOM ve smlouvě o zpracování studie
9
MĚSTO CHEB. Rada města Cheb. Materiály k jednání schůze Rady města Cheb konané dne 21. 12. 2017 [online dokument]. Cheb:
Město Cheb, leden 2018, s. 8 [citováno 2018-05-04]. Online:
http://www.cheb.cz/assets/File.ashx?id_org=5091&id_dokumenty=967023
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nespecifikovala, jaké zlepšení přípravy KO k opětovnému použití a recyklaci, na základě výsledků
jejího systému nakládání s odpady, v Chebu očekává. Mezi informovanou veřejností je přitom
dobře známým faktem, dohledatelným i v odborné literatuře10, že systém třídění odpadů do kontejnerů na ulici, provozovaný v ČR společností EKO-KOM, dosáhl hranice svých možností. ČR se
však zatím ani nepřiblížila k recyklačním cílům EU a podle Ministerstva životního prostředí připravila v roce 2016 k opětovnému použití a recyklaci jen 38 % KO11 proti 55 % požadovaným EU
v roce 2025.
Systém EKO-KOM, se kterým město Cheb připravilo v roce 2017 k opětovnému použití a recyklaci
32 % KO, evidentně nedisponuje dostatečně efektivními nástroji ke splnění recyklačních cílů EU, a
pokud by bylo v silách společnosti EKO-KOM to změnit, nepochybně by tak již dávno učinila,
vzhledem k její dlouhé době působnosti v odpadovém hospodářství ČR od konce devadesátých let
minulého století.
EKO-KOM je takzvaná autorizovaná obalová společnost, jejímž úkolem je
•
•

•

zajistit producentům obalů splnění jejich zákonné povinnosti postarat se o sběr a využití
obalů po ukončení jejich životnosti,
za tímto účelem EKO-KOM shromažďuje od producentů obalů finanční prostředky a financuje z nich sběr obalů z plastu, papíru, skla, kovu a kompozitních materiálů (nápojové kartony) do barevných kontejnerů nebo pytlů,
obcím EKO-KOM poskytuje zdarma barevné kontejnery a za množství vytříděných surovin,
snížené o podíl neobalové složky předepsanými koeficienty, vyplácí finanční odměnu, ze
které obce financují svoz tříděného odpadu,

EKO-KOM financuje výhradně třídění „suché“ recyklovatelné složky KO – plastu, papíru, skla, kovu
a nápojových kartonů. Nefinancuje třídění bioodpadu a neprovozuje službu „zaplať kolik vyhodíš“,
takzvaný PAYT systém. Tyto služby obcím zprostředkovává na základě zkušeností jiných subjektů.
Grafika na obrázku 1 převzatá z výše citované prezentace uvádí, že sběrem suché recyklovatelné
složky do kontejnerů na ulici – tedy systémem jaký provozuje EKO-KOM – lze připravit
k opětovnému použití a recyklaci 20 % KO. Pokud obec k systému EKO-KOM rozmístí kontejnery
na bioodpad, může úroveň přípravy zvýšit až na 40 %. K této úrovni se již město Cheb blíží díky
nádobám na bioodpad u rodinných domů, takže v roce 2017 dosáhlo přípravy k opětovnému použití a recyklaci na již zmiňované úrovni 32 % KO. Stávající systém má potenciál zlepšit výsledky
ještě o několik procent, ne však na úroveň 55 % požadovanou EU již za necelých sedm let. Té lze
dosáhnout, podle citovaného zdroje, teprve zavedením intenzivního sběru suchých komodit „od
dveří“, takzvaným „door-to-door“ systémem, a odděleným sběrem kuchyňského bioodpadu a
kovových obalů. Zavedením PAYT systému, tedy služby evidence odpadu umožňující platbu za
odpad podle jeho skutečně vyprodukovaného množství, lze připravit k opětovnému použití a

10

FAVOINO, E. Indaver Nederland B.V. Zero Waste, separate collection and the management of Biowaste [online prezentace]. Monza:
Scuola Agraria del Parco di Monza, 2015, s. 18 [citováno 2018-05-05]. Online:
http://www.indaver.nl/fileadmin/indaver/Pictures/The%20Netherlands/PDF/OK_FAVOINO__ZW__Biowaste_and_Circular_Economy.pdf
11
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR. Tiskové zprávy. Nová odpadová data MŽP za rok 2016: produkce všech odpadů v ČR klesá,
u komunálních odpadů je tomu naopak [online zpráva]. Praha: MŽP ČR, říjen 2017 [citováno 2018-05-05]. Online:
https://www.mzp.cz/cz/news_171017_OD
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recyklaci až 80 % KO. Že jde o poznatky z praxe, dokládá například italské město Capannori12 se
46 tisíci obyvateli, které díky systému sběru odpadů od dveří a PAYT systému platby za odpad
připravuje k opětovnému použití a recyklaci přes 80 % KO.
Uvedené služby přinášejí lepší výsledky než systém EKO-KOM, protože usnadňují oddělené ukládání odpadů a odměňují pečlivost a důslednost slevou na poplatku za odpad. To motivuje obyvatele k větší odpovědnosti a k třídění KO na úrovni recyklačních cílů EU. Smyslem přitom není jejich
samoúčelné plnění, ale radikální úspora za svoz odpadu a jeho skládkování a navýšení příjmů ze
systému EKO-KOM za vytříděné suroviny. Dalším zdrojem příjmů pak může být zpracování přibývajícího bioodpadu na biometan a kompost, pokud obce investují do navazujících technologií.
Vedle úspory za svoz odpadu a skládkování generuje PAYT systém zisk zlepšením třídění suché
recyklovatelné složky KO, tedy navýšením odměn ze systému EKO-KOM. Systémy PAYT a EKOKOM si vzájemně nekonkurují, naopak PAYT systém těží ze systému odměn EKO-KOM, neboť výrazně akceleruje růst třídění odpadů a růst odměny EKO-KOM již v prvním roce po zavedení v obci.
Obrázek 1

Úroveň přípravy KO k opětovnému použití a recyklaci v závislosti na nastavení
systému v obci.*

* FAVOINO, E. Indaver Nederland B.V. Zero Waste, separate collection and the management of Biowaste [online prezentace]. Monza:
Scuola Agraria del Parco di Monza, 2015, s. 18 [citováno 2018-05-05]. Online:
http://www.indaver.nl/fileadmin/indaver/Pictures/The%20Netherlands/PDF/OK_FAVOINO__ZW__Biowaste_and_Circular_Economy.pdf
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MIKESKA, M. Liga mistrů: Oslo, Capannori...A co my? [online publikace]. Brno, Hnutí DUHA, listopad 2015, s. 10 [citováno 2018-0526]. ISBN: 978-80-86834-58-0. Online: http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2017/01/liga_mistru_web.pdf
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Z výše uvedeného je patrné, že EKO-KOM je sice nepostradatelný partner pro financování odpadového hospodářství, některé nové služby, nezbytné pro splnění recyklačních cílů a optimalizaci
ekonomiky, však neposkytuje buď vůbec, nebo jen v omezené míře. Například pytlový sběr bez
PAYT systému nemá jak obyvatele motivovat ke šlapání PET lahví a rozlepování papírových krabic.
Pytle jsou pak nevytížené a ekonomika svozu v mínusu. Adresná evidence pytlů v PAYT systému
naproti tomu umožňuje neposkytnout slevu za příliš velké množství lehkých pytlů. Obyvatelé jsou
finančně motivováni objem obalů minimalizovat, pytle jsou těžší, svoz efektivní a sběr generuje
dokonce zisk.
Všechny nové služby obce získají současně, pokud se obrátí přímo na provozovatele PAYT systému, který má dlouholeté zkušenosti jak s organizací sběru plastů a papíru od dveří, jakožto základu PAYT systému, tak s organizací sběru kuchyňského bioodpadu či kovových obalů. Ačkoli bioodpad, kovové obaly ale také sklo nejsou v PAYT systému evidovány, jejich úspěšná separace je překvapivě základem spravedlivé platby za odpad, neboť ta je založena na evidenci produkce zbytkového odpadu, jehož množství lze významně snížit jen při efektivním třídění uvedených komodit,
jak ostatně dokládá i výše citovaná prezentace.
Výstupem studie EKO-KOM bude seznam doporučení, která město může, ale také nemusí realizovat, zejména pokud se rozhodne pro implementaci PAYT systému, jenž může mít velmi odlišné
požadavky na optimalizaci sběrné sítě, než jaké navrhne společnost EKO-KOM, která žádný PAYT
systém neprovozuje. Investice 105 tisíc korun tedy ještě nepřinese žádné nové výsledky ani neposkytne informace o funkčnosti PAYT systému v Chebu. Ty by přitom byly velmi žádoucí, vzhledem
k dosavadním laickým úvahám o neudržitelnosti PAYT systému v Chebu, kterými argumentují referent odpadového hospodářství Martin Dvořák a vedoucí střediska svozu odpadu Ing. Michal Polák,
přičemž ve věci nemají potřebné znalosti a zkušenosti, jak sami dokládají tím, že za celý rok evidence odpadu a sběrných nádob v jejich režii nepřipravili žádný komplexní projekt intenzifikace
třídění a recyklace odpadu v Chebu, ale delegovali svěřené úkoly externí společnosti EKO-KOM.
V případě PAYT systému město neinvestuje do teorie. Investuje přímo do konkrétního ověřeného
projektu, který již přinese konkrétní výsledky v třídění odpadů, zajistí požadované informační výstupy z praxe a poskytne městu okamžitou zpětnou vazbu. PAYT systém neobsahuje žádná omezení ani nařízení. Jde o promyšlenou, odladěnou a propracovanou nadstavbu paušálního poplatku
za odpad, se kterým funguje souběžně. Není třeba měnit obecně závaznou vyhlášku o místním
poplatku za odpad. Rada města musí pouze schválit a zveřejnit pravidla PAYT systému. Volba způsobu platby za odpad – paušální nebo zvýhodněná na základě evidence odpadu – zůstane pro
obyvatele dobrovolná.
Na rozdíl od studie EKO-KOM může Zastupitelstvo města Cheb o investici do PAYT systému rozhodovat na základě konkrétních čísel z praxe. Analýza PAYT systému MESOH pro rodinné domy
v Chebu, zpracovaná přímo dodavatelem a přiložená k důvodové zprávě, extrapoluje výsledky
dosažené ve třech moravských obcích a ve městě Mikulov na třetinu rozlohy Chebu se zástavbou
typu rodinných domů, jejíž obyvatelé se snadno zapojují do evidence odpadu, poctivě třídí a generují obci významné úspory. Na základě výsledků dosažených v praxi lze v rodinných domech
v Chebu očekávat pět let po zavedení PAYT systému MESOH každoroční úsporu v rozpočtu města
•
•

7 milionů korun za obsloužení a svoz menšího množství nádob s netříděným odpadem,
1,3 milionu korun za méně skládkovaného odpadu při dnešní úrovni cen,
12

•

0,5 milionu korun za navýšení odměny EKO-KOM proti dnešku,

celkem 8,8 milionu korun ročně. Analýza reflektuje také progresi poplatku za skládkování v zatím
neschválené legislativě. Pokud vláda zdražení prosadí podle plánu, město by mělo v roce 2023
ušetřit
•

dalších 4,3 milionu korun.

Jen při implementaci v rodinných domech, kde funkčnost PAYT systému respektují i nejzarytější
skeptici, by tedy město Cheb, dle extrapolace výsledků z praxe, mělo generovat v roce 2023
•

celkovou úsporu ve výši 13,1 milionů korun.

PAYT systém MESOH však disponuje také systémem evidence odpadu a spravedlivé platby pro
bytové domy, kde po zapojení obyvatel, ochotných vzájemně spolupracovat, dosahuje stejné
efektivity jako v rodinných domech. Městskou zástavbu typu bytových domů reprezentují v Chebu
asi dvě třetiny obyvatel, kteří se do PAYT systému budou také postupně zapojovat. Lze předpokládat, že celková roční úspora pak bude ještě vyšší.
To vše při
•
•
•

vstupní investici 186 tisíc korun,13
provozních nákladech za červenec-prosinec 2018 ve výši 160 tisíc korun,14
každý další rok pak ve výši 567 tisíc korun,15

kde v ceně služby je zahrnuto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zavedení systému (tvorba pravidel),
proškolení zaměstnanců města,
pronájem software,
osvěta a propagace,
koordinace a dohled nad plněním úkolů,
know-how z 80 obcí a měst,
vyhodnocování dat a tvorba strategie,
výpočet slev jednotlivým domácnostem,
import slev do účetního systému,
aktualizace a vývoj software,
provoz evidenčního systému a
provoz motivačního systému.

Motivačním prvkem PAYT systému, díky kterému lidé maximalizují třídění, je sleva na poplatku.
Pokud by 10 690 zapojených obyvatel v analýze dodavatele připravilo po pěti letech provozu PAYT
systému k opětovnému použití a recyklaci 80 % KO, a získali tak nárok na maximální slevu na po13
Náklady na pořízení čárových kódů na popelnice, notebooky a čtečky čárových kódů a náklady na půlroční provoz pytlového sběru, to
znamená poloviční množství pytlů a jednorázových čárových kódů na pytle.
14
Půlroční pronájem evidenčního software a kompletní servis dodavatele spojený s nastavením, propagací, rozvojem a počítáním slev
PAYT systému MESOH v Chebu.
15
Roční náklady na pořízení pytlů a jednorázových čárových kódů na pytle a roční pronájem evidenčního software a kompletní servis
dodavatele.
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platku ve výši 500 korun, město by v následujícím roce vybralo na poplatku za odpad o 5,3 milionu
korun méně, respektive poskytlo by zapojeným obyvatelům slevu v této výši. Ti by však městu
přinesli zisk 8,8 milionu korun. Po odečtení provozních nákladů ve výši 0,6 milionu korun by město
bylo 2,9 milionu korun v plusu. To je jen o něco méně než částka 3,5 milionu korun, kterou se podařilo ušetřit díky rekomunalizaci svozu odpadu, považované za mimořádný úspěch inženýra Michala Poláka, na jehož (ne)ochotě spolupracovat s dodavatelem PAYT systému nyní závisí také
úspěch tohoto projektu.
Ekonomický efekt PAYT systému MESOH, predikovaný na základě jeho výsledků v praxi, je podstatným argumentem pro jeho implementaci. V širších souvislostech je však nejvýznamnější pozitivní environmentální dopad PAYT systému, daný uložením menšího množství odpadu na skládku
a předáním většího množství surovin k recyklaci. Město Cheb by díky lepšímu třídění odpadu
s PAYT systémem MESOH jen v rodinných domech, na které se vztahuje analýza dodavatele, uložilo na skládku o 1 075 tun netříděného odpadu méně proti 9 912 tunám uloženým v roce 2017.
Jako ověřený funkční nástroj oběhového hospodářství pronikl PAYT systém MESOH i na akademickou půdu. Česká zemědělská univerzita v Praze uspořádala letos v březnu pod záštitou děkana
Technické fakulty ČZU a hejtmanky Středočeského kraje setkání starostů s provozovatelem PAYT
systému MESOH. Důvodem byl zájem technické fakulty etablovat PAYT systém MESOH mezi standardní nástroje odpadového hospodářství, exaktně jej popsat a studovat jeho úspěšný vliv na
motivaci obyvatel k třídění odpadu. Ze strany hejtmanky pak zájem středočeských obcí o možnosti
snižování produkce zbytkových odpadů s cílem svážet co nejméně odpadu do plánovaného ZEVO
v Mělníku.
Další informace na https://www.mojeodpadky.cz/prezentace/
Analýza potenciálu PAYT systému MESOH v Chebu
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2
sběr kovových obalů u zdroje
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Cheb
schvaluje
připravit a zahájit pilotní projekt sběru kovových obalů a drobného kovového odpadu u zdroje
a ukládá
vedoucímu odboru správy majetku Ing. Pavlu Vančovi do 06. září 2018 seznámit Zastupitelstvo
města Cheb s pilotním projektem celoplošného sběru kovů a předložit ke schválení časový a finanční plán pilotního projektu.
Důvodová zpráva
Společnost EKO-KOM, a. s. pomáhá financovat mimo jiné také tříděný sběr kovových obalů – nápojových plechovek a konzerv – a jiných drobných kovových předmětů z domácností do sběrných
nádob na ulici. Město Cheb za vytříděnou surovinu obdrží odměnu na stejném principu jako za
vytříděné plasty, papír, sklo či nápojové kartony.
Systém třídění kovů na ulici využívá řada měst, například Praha, Děčín, Havlíčkův Brod, Olomouc,
Zlín, nejblíže Chebu pak města Ostrov či Klášterec nad Ohří. Na Ostravsku odkládají obyvatelé kovové obaly a drobný kovový odpad do žlutých kontejnerů společně s plasty.16 Rozdělení komodit pak probíhá na dotřiďovací lince. Svoz je díky sloučenému sběru ekonomičtější než při samostatné obsluze nádob na kov. Město Cheb by mělo analyzovat, zda takové možnosti nabízí i
dotřiďovací linky v jeho dosahu.
Doplnění systému sběru odpadů o nádoby na kov lze financovat až do výše 85 % investičních nákladů ze 104. výzvy OPŽP, s příjmem žádostí o podporu od 03. září do 03. prosince 2018.

16

LESKOVÁ, I. Ostravská novinka v třídění odpadu, do žlutého kontejneru létají i plechovky [online zpráva]. Praha: iDNES.cz, únor 2011
[citováno 2018-05-05]. Online: https://ostrava.idnes.cz/ostravska-novinka-v-trideni-odpadu-do-zluteho-kontejneru-letaji-i-plechovky1s7-/ostrava-zpravy.aspx?c=A110204_1527120_ostrava-zpravy_sot
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3
sběr a recyklace bioodpadu
u zdroje
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Cheb
schvaluje
připravit a zahájit pilotní projekt sběru a recyklace bioodpadu ve všech typech městské zástavby
a ukládá
vedoucímu odboru správy majetku Ing. Pavlu Vančovi do 06. září 2018 seznámit Zastupitelstvo
města Cheb s pilotním projektem celoplošného sběru a recyklace bioodpadu u zdroje a předložit
ke schválení časový a finanční plán pilotního projektu.
Důvodová zpráva
Ambiciózní recyklační cíle EU vycházejí z praxe vyspělých evropských měst, mezi která patří také
jihočeský Písek s 30 tisíci obyvateli, který již v roce 2014 připravil k opětovnému použití a recyklaci
66 % KO.17 Klíčem k dosažení takových výsledků je z velké části celoplošná separace bioodpadu
v domácnostech, která podle nových právních předpisů EU bude od roku 2024 pro obce povinná.
Město Cheb třídí bioodpad víceméně jen na periferii. Podle nové evropské legislativy má pouze
několik let na to, aby vytvořilo celoplošný systém sběru bioodpadu ve všech domácnostech, úřadech, firmách či institucích, tedy i na velkých sídlištích a v centru města. Rozsah projektu a jeho
časová a finanční náročnost jsou hlavní důvody pro zahájení příprav ještě v této sezóně, kdy město
může využít časově omezené investiční podpory OPŽP, o kterou lze požádat do 03. prosince 2018.
Celoplošný systém sběru bioodpadu se může zdát obtížný ve srovnání se sběrem ostatních komodit. Příčinou nedůvěry je však především fakt, že město Cheb celoplošné třídění bioodpadu nepodporovalo a nerozvíjelo. Města jako Písek nebo v ČR také Žďár nad Sázavou či Mikulov, kde
celoplošný sběr bioodpadu funguje, ukazují, že hnědé kontejnery na bioodpad v ulicích sídlišť a
v centru měst jsou pro obyvatele nakonec stejnou samozřejmostí, jako ostatní barevné nádoby.

17
PLACKOVÁ, R., KROPÁČEK, I. Úspěšná opatření v nakládání s odpady na úrovni obcí, příklady dobré praxe [online studie]. Brno: Hnutí
DUHA, červenec 2015, s. 10 [citováno 2018-04-24]. ISBN: 978-80-86834-56-6. Online:
https://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/ 2016/07/uspesna_opatreni_odpady_www.pdf
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Speciální prodyšné kompostejnery18 dokonce kulturu sběru odpadu zlepšují. Bioodpad v nich nehnije a nezapáchá, ale voní po hlíně díky nastartování kompostovacích procesů již v nádobě. Protože bioodpad nekončí v neprodyšných směsných kontejnerech, kde poté probíhají hnilobné obtěžující procesy, snižuje se celkově zápach sběrných hnízd. Omezení zápachu a snížení produkce
zbytkového odpadu, jehož část je odkloněna do kompostejnerů, umožňuje prodloužit interval
svozu jak směsných tak bio popelnic dvojnásobně. Výdaje na svoz jsou pak poloviční, což je pro
ekonomiku odpadového hospodářství zásadní úspora.
Grafické znázornění skladby směsného komunálního odpadu v belgickém Vlámsku v roce 1995 a
2006 v kg na obyvatele na obrázku 2 ukazuje, jak významný podíl bioodpad zaujímá ve směsném
odpadu, pokud není zaveden jeho celoplošný systém třídění, sběru a recyklace.
Obrázek 2

Změna složení směsného odpadu ve Vlámsku v roce 1995 a 2006 v kg na
obyvatele.*

* ARNIKA. Odpadové hospodářství Flander [online studie]. Praha: Arnika, 2012, s. 2. [citováno 2018-05-05]. Online:
http://arnika.org/soubory/dokumenty/odpady/Ke_stazeni/Flandry_final.pdf

Třídění bioodpadu vyžaduje od obyvatel investici do speciálního perforovaného košíku a kompostovatelných sáčků (papírových nebo z bioplastu), tedy do vybavení, které zajistí, že odložený
odpad prosychá, nehnije a neobtěžuje domácnost zápachem. Tento náročný moment v třídění
bioodpadu může město občanům usnadnit a košíky se sáčky jim darovat respektive zapůjčit, podobně jako domácí kompostéry, na smluvenou dobu, po které přejdou do jejich vlastnictví. Stejně
jako v případě kompostérů, město může uhradit až 85 % investic do košíků z dotací OPŽP. Podle
článku z odborného časopisu ODPADY, přiloženého k důvodové zprávě, využití košíků již otestovala v praxi města Ostrava, Frýdek-Místek a Třinec v roce 2006. Systém pak podle vedoucího pilotního projektu převzala řada měst a obcí.
Stejný pilotní projekt může město Cheb zahájit ještě v letošní sezóně zakoupením 100 košíků,19
kus za 91 korun bez DPH a jejich zapůjčením stovce domácností. K tomu může darovat 20 papíro-

18

PRAŽSKÉ SLUŽBY. Kompostejner na bioodpad používá přes 10 tisíc Pražanů [online zpráva]. Praha: Pražské služby, a. s., 2018
[citováno 2018-05-09]. Online: http://www.psas.cz/index.cfm/o-spolecnosti/predstaveni-spolecnosti/tiskove-zpravy/kompostejner-nabioodpad-pouziva-pres-10-tisic-prazanu/
19
EKONÁKUP. Odvětrávaný Koš Stelo 10 [online shop]. Praha: HBABio, s. r. o., 2018 [citováno 2018-05-15]. Online:
https://www.ekonakup.cz/odvetravane-kose/odvetravany-kos-stelo-10/
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vých sáčků20 na jednu domácnost (jeden na týden) na období červenec-říjen, kus za 2,30 korun
bez DPH, přistavit kontejnery na bioodpad nebo otočný komunitní kompostér pro 30 rodin,21 za
22 273 korun bez DPH (může stát v krytých sběrných hnízdech), oslovit domácnosti kontaktní
kampaní a spustit pilotní projekt po zbytek letošní sezóny. Po vyhodnocení projektu na podzim
může město do 03. prosince 2018 podat žádost o dotaci na pořízení dalších košíků, sáčků a kompostérů pro další rodiny ze 104. výzvy OPŽP ve výši až 85 % pořizovacích nákladů.
V Chebu již běží od září 2017 pilotní projekt se dvěma stacionárními kompostéry na sídlišti Skalka
a Zlatý Vrch. Občané ve spádové oblasti však neobdrželi košíky a sáčky na bioodpad, což pro jejich
motivaci k třídění může být zásadní. Výsledky projektu zatím město nezveřejnilo.
Zajímavým efektem sběru bioodpadu na sídlištích a v centru města, kde vzniká především kuchyňský bioodpad, může být konstantní produkce suroviny v zimních měsících mimo vegetační období.
To vytváří dobré předpoklady pro celoroční provoz komunální bioplynové stanice a využití bioodpadu k výrobě bioplynu, biometanu (ekvivalent zemního plynu vtlačovaný do plynové sítě) či motorového ekopaliva bioCNG.
Náklady na pilotní projekt:
košíky
sáčky
otočný kompostér
pracovník osvěty
náklady celkem

100 x 91
100 x 2,30 x 20
10 minut x 100 domácností x 100 korun za hodinu

9 100
4 600
22 273
1 667
37 640 korun

Darování košíků se sáčky rodinám by třídění bioodpadu mělo co nejvíce usnadnit. Lze očekávat, že
zapojené rodiny pak skutečně veškerý kuchyňský bioodpad uloží odděleně a významně přispějí
k úsporám výdajů za odstranění SKO na skládce:
průměrná produkce SKO na obyvatele Chebu v roce 2017
obvyklý podíl kuchyňského bioodpadu v SKO22
průměrný počet obyvatel v domácnosti
poplatek za uložení tuny SKO na skládku bez DPH
roční produkce SKO bez třídění bioodpadu
100 x 2,5 x 0,222
roční úspora za skládku
55,5 x 0,2 x 1 220

222 kg
20 %
2,5
1 220 korun
55,5 t
13 542 korun

Podle kalkulace se investice do pilotního projektu městu vrátí již za tři roky prostřednictvím uspořených výdajů za skládku. Rodiny si však musí každý rok zajistit sáčky na bioodpad na vlastní náklady. Při průměrném počtu 2,5 obyvatele na domácnost a spotřebě jeden sáček na týden jde
o roční výdaj 58 korun na obyvatele s DPH (52 x 2,30 x 1,21 / 2,5). To je velmi příznivá investice do
třídění odpadů, jestliže každý člen domácnosti může získat slevu na poplatku za odpad až 500
korun, pokud město zavede systém evidence odpadu a platby podle jeho skutečně vyprodukova20

EKONÁKUP. Kraft-papírové kompostovatelné sáčky na kuchyňské zbytky (9 litrů) [online shop]. Praha: HBABio, s. r. o., 2018 [citováno
2018-05-15]. Online: https://www.ekonakup.cz/kompostovatelne-sacky-tasky-a-pytle/kraft-papirove-kompostovatelne-sacky-nakuchynske-zbytky-9-litru/
21
EKONÁKUP. Zateplený otočný kompostér Jora 400 (20-30 osob) [online shop]. Praha: HBABio, s. r. o., 2018 [citováno 2018-05-15].
Online: https://www.ekonakup.cz/otocne-a-automaticke-kompostery/zatepleny-otocny-komposter-jora-400-20-30-osob/
22
HAVEL, M. Odpadové hospodářství měst a obcí [online prezentace]. Praha: Arnika, září 2017, s. 11 [citováno 2018-05-15]. Online:
http://arnika.org/soubory/dokumenty/odpady/Zlin2017/2017_Zlin_OH_obci_2l.pdf
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ného množství, takzvaný PAYT systém. Spojením obou opatření – košíků na bioodpad a slevy na
poplatku – lze dosáhnout největší možné motivace k třídění nové komodity. Zprostředkovatelem
sáčků může být samo město Cheb, které od dodavatele snadno získá množstevní slevu a zajistí
domácnostem sáčky za zvýhodněnou cenu.
Do kalkulace nejsou zahrnuty náklady na pořízení sběrných nádob (kompostejnerů) a náklady na
jejich svoz, které lze alespoň z části uhradit z úspor za svoz SKO. Tato zásadní položka však zcela
odpadá u rodin odkládajících bioodpad do otočného kompostéru, kde město nic nesváží.
Z ekonomického hlediska by mělo být prioritou tuto strategii otestovat v praxi. Nejlépe ještě
v letošní sezóně, v jejímž závěru lze podat žádost o dotace na pořízení dalších takových kompostérů v připravené 104. výzvě OPŽP.
Jestliže společnost EKO-KOM připravuje pro Cheb studii optimalizace systému nakládání s odpady
za 105 tisíc korun, která bude jen souhrnem doporučení, bude vyžadovat další investice a žádné
konkrétní výsledky ještě nepřinese, stejná částka investovaná rovnou do košíků, sáčků a komunitních kompostérů by ještě letos (červenec-prosinec) ušetřila městu za skládku 19 tisíc korun
(105 000 / 37 640 x 13 542 / 2), a pak každý další rok 38 tisíc korun (105 000 / 37 640 x 13 542).
Kalkulace přitom předpokládá využití bioodpadu na městské bioplynové stanici a kompostárně, to
znamená bez poplatku za jeho odstranění, přičemž investici do technologie nesplatí město
z veřejného rozpočtu, ale ze zisku z prodeje vyrobených energií a kompostu. Tuto koncovku
v současnosti město Cheb nemá, takže za odstranění snadno recyklovatelného bioodpadu paradoxně platí, místo aby z jeho využití profitovalo. Na pořízení vhodné technologie, s možností financování z OPŽP, je zaměřen čtvrtý návrh usnesení.
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4
využití bioodpadu v režii města
Cheb
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Cheb
schvaluje
navrhnout varianty využití bioodpadu v režii města Cheb a zahájit přípravy k realizaci konkrétního
projektu
a ukládá
vedoucímu odboru správy majetku Ing. Pavlu Vančovi do 06. září 2018 seznámit Zastupitelstvo
města Cheb s projektovými variantami energetického (ve formě bioplynu) a materiálového využití
bioodpadu města Cheb, které budou dále vyhodnoceny ve studii proveditelnosti.
Důvodová zpráva
Očekávaný významný nárůst produkce bioodpadu během plnění recyklačních cílů EU klade na
město Cheb nové požadavky na jeho zpracování. Předávání bioodpadu k využití externímu subjektu, jako v současnosti, se městu prodraží. Na trhu jsou přitom k dispozici provozně ověřené mikro
technologie pro zpracování bioodpadu na bioplyn, biometan či bioCNG a kompost kapacitně
vhodné pro Cheb.23 Mini odpadová bioplynová stanice městu ušetří výdaje za odstranění bioodpadu, z jehož zpracování městu naopak poplynou nové příjmy z prodeje vyrobené energie a organického hnojiva. Vedle klasického uspořádání bioplynové stanice, kdy je veškerý bioplyn spotřebován v místě výroby, se městu Cheb nabízí ještě tři možnosti jeho energetického využití.
1) Vzdálená kogenerační jednotka
Část bioplynu je využita k provozu bioplynové stanice, většina produkce je vyvedena bioplynovodem do externí kotelny k výkonnější kogenerační jednotce, jak je technicky označován klasický spalovací motor, avšak na bioplyn, který roztáčí generátor elektřiny a předává teplo spalin a pracovního cyklu motoru topné vodě.
Bonusy

23

TANCOŠ, M. Studie příležitosti využití bioodpadu ve 100% režii města Cheb [online studie]. Cheb: Michal Tancoš, prosinec 2017
[citováno 2018-05-05]. Online: http://www.prochebsko.cz/biometan.pdf
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•
•
•
•
•

produkce elektřiny a tepla v místě jejich celoroční spotřeby
jednodušší distribuce – pokládá se jen jedna plynová trubka na rozdíl od horkovodu
s jednou horkou a jednou vratnou studenou větví
nulové ztráty energie během přepravy
snadný přenos i malého výkonu na větší vzdálenosti
čtyři možné lokality zpracování bioodpadu a napojení bioplynovodu na kotelnu:
a) ČOV Chevak – kotelna TEREA Cheb Zlatý Vrch
b) školní statek Dolní Dvory – kotelna některé z hal v průmyslovém parku I. nebo
II.
c) zemědělský areál Horní Dvory – kotelna TEREA Cheb Riegerova
d) areál CHETES v ulici Pelhřimovská – kotelna TEREA Cheb Nemocnice

2) Vtlačování biometanu do plynové sítě
Část bioplynu je využita k provozu bioplynové stanice, většina produkce je vyčištěna na
biometan a vtlačena do sítě zemního plynu, kde proudí také metan, jen fosilního původu.
Bonusy
•
•
•
•

vyšší zisk za ušlechtilejší palivo
celoroční jistota odbytu – biometan je skladován v síti, vždy najde odběratele
při umístění na školním statku v Dolních Dvorech snadné napojení na místí středotlakou síť zemního plynu
podle EU perspektivní strategie v plynárenství

3) Výroba bioCNG
Část bioplynu je využita k provozu bioplynové stanice, většina produkce je vyčištěna na
biometan a stlačena do výdejních stojanů na motorové ekopalivo bioCNG.
Bonusy
•
•

•

nejvyšší zisk z nejušlechtilejšího paliva z bioodpadu
možnost postupně převést komunální vozový park na bioCNG:
a) autobusy MHD
b) popelářská auta a soupravy pro přepravu odpadu k jeho odstranění
c) služební vozy a vozový park města Cheb a jeho dceřiných společností
nejčistší uhlíkaté motorové palivo, nulové fosilní emise, Cheb jako šampion Pařížské
dohody o ochraně klimatu, unikátní projekt a PR města ve světovém měřítku

Pořízení bioplynové stanice a kompostárny lze financovat do výše až 85 % investičních nákladů ze
104. výzvy OPŽP, s příjmem žádostí o podporu od 03. září do 03. prosince 2018. Vysoká investiční
podpora technologie je předpokladem rychlé návratnosti investic.
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5
bezodpadová údržba veřejných
trávníků
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Cheb
schvaluje
připravit a zahájit pilotní projekt bezodpadové údržby veřejných travních ploch
a ukládá
vedoucímu odboru správy majetku Ing. Pavlu Vančovi do 06. září 2018 seznámit Zastupitelstvo
města Cheb s pilotním projektem mulčování travních ploch a komunitního kompostování posekané trávy a předložit Zastupitelstvu města Cheb ke schválení časový a finanční plán pilotního projektu.
Důvodová zpráva
Mulčování je agrotechnická metoda vmetení odpadu z pokosu do trávníku běžně využívaná jako
způsob údržby golfových hřišť s výjimkou greenů. Mulčování méně významných ploch veřejné
zeleně může městu generovat významné úspory za svoz a odstranění bioodpadu – tráva se poseče
a na drobno rozdrcená vmete do trávníku, nic se nikam nesváží a nemusí se zpracovávat. Výrazně
se zkracuje také pracovní čas a délka pojezdu sekačky, která nemusí vysypávat sběrný koš. Živiny
v posečené hmotě zůstávají na pozemku a fungují jako přirozené hnojivo. Mulčování reprezentativních ploch lze střídat se sběrem hmoty a jejím lokálním komunitním kompostováním na méně
exponovaných místech pozemku opět s úsporou nákladů na přepravu a odstranění odpadu.
Bioodpad z údržby zeleně je energeticky méně hodnotnou surovinou pro výrobu bioplynu než
například kuchyňský bioodpad. Pro město je výhodnější orientovat se na energeticky bohatší surovinu ze sběru z domácností, jakou je kuchyňský bioodpad, ze kterého lze vyrobit více energie,
jejímž prodejem lze efektivněji financovat logistiku bioodpadu. Analýza potenciálu mulčování a
lokálního kompostování pomůže městu lépe stanovit vhodnou kapacitu bioplynové stanice, pro
kterou na jedné straně ubude energeticky chudá surovina z údržby zeleně (bude-li mulčována a
komunitně kompostována), na druhé straně však bude přibývat energeticky hodnotný bioodpad
z celoplošného tříděného sběru domácností.
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6
vybudování překládací stanice
zbytkového odpadu
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Cheb
schvaluje
navrhnout systém přepravy ZKO do MBÚ Vřesová po silnici nebo železnici a analyzovat potenciál
úspor přepravních nákladů
a ukládá
vedoucímu odboru správy majetku Ing. Pavlu Vančovi do 06. září 2018 předložit Zastupitelstvu
města Cheb návrh technologie, odhad nákladů a předpokládaný tok hotovosti variant překládací
stanice ZKO pro další přípravu projektu.
Důvodová zpráva
Město Cheb od roku 2012 participuje na záměru vybudovat v Chebu spalovnu odpadů ZEVO Cheb.
Jde o variantní projekt k MBÚ Vřesová, která již letos zahájila zkušební provoz a pro město Cheb
může zajistit stejnou službu odstranění ZKO jako ZEVO Cheb, zejména od ledna 2024, kdy bude
zakázáno skládkovat materiálově a energeticky využitelné odpady.
Aby záměr ZEVO Cheb – teprve na papíře – mohl být posuzován jako varianta k MBÚ Vřesová –
kde již probíhá zkušební provoz – muselo by Zastupitelstvo města Cheb změnit usnesení ZM č.
5/3/2015 ze dne 07. ledna 201524 a nechat si předložit ekonomickou a provozní analýzu záměru
ZEVO Cheb doplněnou informacemi o dopadech na rozpočet města již nyní, ještě přede finálním
rozhodnutím o stavbě, jak původně ukládá přijaté usnesení. Město Cheb musí na jednu stranu
spalovnu vysoutěžit ve výběrovém řízení, neboť investorem je soukromá společnost TEREA Cheb,
s. r. o., kterou město vlastní jen z poloviny, na druhou stranu, jako 50% vlastník investorské společnosti, musí mít v každé fázi projektu k dispozici podrobné ekonomické informace o jeho smysluplnosti. Tyto informace však partner města Cheb a 50% spoluvlastník projektu spalovny, německá společnost GELSENWASSER AG, odmítá Zastupitelstvu města Cheb poskytnout.25

24

MĚSTO CHEB. Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného dne 07. 01. 2015 [online dokument]. Cheb: Město Cheb,
leden 2015, s 1 [citováno 2018-05-17]. Online: http://www.cheb.cz/assets/File.ashx?id_org=5091&id_dokumenty=951598
25
TEREA CHEB. Odpověď na žádost zastupitelky o informace k ekonomice ZEVO Cheb [online dokument]. Cheb: PRO CHEBSKO, z. s.,
duben 2018 [citováno 2018-05-06]. Online: http://www.prochebsko.cz/investor_utajuje_ekonomiku_zevo_cheb.pdf
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Jedinou transparentní strategií, jak splnit zákaz skládkování, tak zůstává spolupráce s MBÚ Vřesová. V souvislosti se zahájením jejího zkušebního provozu, uspořádala Strana Zelených v Chebu dne
28. února 2018 informační schůzku s obchodním zástupcem pro MBÚ Vřesová RNDr. Milanem
Gebouským. Na schůzce byli přítomni za město Cheb
•
•
•

Mgr. Zdeněk Hrkal, starosta města Cheb (ANO),
Mgr. Marie Mudrová, zastupitelka města Cheb (Koalice pro Cheb) a
Ing. Michal Polák, člen Komise komunálního hospodářství a životního prostředí města
Cheb a vedoucí Střediska svozu odpadu společnosti CHETES, s. r. o.

Pan Gebouský přítomné informoval o těchto skutečnostech:
•

•
•

MBÚ Vřesová je ve zkušebním provozu a přijímá ZKO od obcí ke zpracování za ceny
v regionu obvyklé (srovnatelné s cenami skládek). Zahájení plného provozu se předpokládá v září 2018.
Roční zpracovatelská kapacita MBÚ Vřesová je 60 tisíc tun ZKO.
Nejpozději do tří let bude naplněna a uzavřena skládka Tisová, kde město Cheb
v současnosti odstraňuje ZKO. Nejbližší skládkou pak bude skládka společnosti SUASskládková, s. r. o. ve Vintířově sousedící s MBÚ Vřesová. Skládka má do budoucna možnost prakticky neomezeného rozvoje.

Podle údajů poskytnutých Krajským úřadem Karlovarského kraje bylo v roce 2016 v Karlovarském
kraji (dále jen KVK) vyprodukováno
•
•

131 tisíc tun KO, z toho
88 tisíc tun ZKO.

Z výše uvedeného lze vyvodit:
1) Produkce ZKO v KVK v roce 2016 převyšovala o 28 tisíc tun roční zpracovatelskou kapacitu
MBÚ Vřesová.
2) Produkce ZKO v KVK bude s kapacitou MBÚ Vřesová vyrovnaná, pokud KVK připraví
k opětovnému použití a recyklaci 54 % KO, za předpokladu stabilní produkce KO na dnešní
úrovni (131 – 60 = 71 tisíc tun materiálově využitelného KO, 71 / 131 = 0,54 x 100 = 54 %).
3) KVK připravil v roce 2016 k opětovnému použití a recyklaci jen 33 % KO (131 – 88 = 43 tisíc
tun materiálově využitého KO, 43 / 131 = 0,33 x 100 = 33 %).
4) Při zachování současné úrovně produkce KO v KVK lze očekávat, že kapacita MBÚ Vřesová
bude dostatečná pro zpracování veškerého ZKO z KVK kolem roku 2025, kdy EU požaduje
připravit k opětovnému použití a recyklaci 55 % KO. Od ledna 2024 přitom bude v ČR zakázáno skládkovat materiálově a energeticky využitelný odpad. Ještě před vyrovnáním kapacity MBÚ Vřesová s produkcí KO v KVK tak bude muset být veškerý ZKO před skládkováním upraven, aby neobsahoval materiálově a energeticky využitelné složky, a obce, které
si včas nezajistí spolupráci s MBÚ Vřesová, budou nuceny ZKO odstraňovat s vyššími přepravními náklady mimo KVK.
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5) Tento stav přetrvá ještě dlouho po roce 2024, pokud se v kraji nepodaří zvýšit přípravu
k opětovnému použití a recyklaci ze současných 33 % na 55 % KO požadovaných v roce
2025. Vzhledem k dosavadním výsledkům odpadového hospodářství v regionu a vývoji
odpadové politiky v ČR je tato situace velmi pravděpodobná.
6) V zájmu obcí KVK, včetně města Cheb, je tedy co nejdříve zahájit spolupráci s MBÚ Vřesová, rezervovat si tím část její kapacity pro leden 2024 a vyhnout se riziku, že od tohoto data bude obec nucena spolupracovat se vzdálenějším zařízením mimo region.
Pokud by však město Cheb nyní vypsalo výběrové řízení na dodavatele služby odstranění odpadu,
je málo pravděpodobné, že by jej MBÚ Vřesová vyhrála, neboť při srovnatelných cenách za odstranění odpadu je o 20 km vzdálenější než stávající skládka Tisová a cena MBÚ Vřesová bude
znevýhodněna o vyšší přepravní náklady.
Navýšení vzdálenosti o 20 km je však relativně malé a přepravní náklady představují jen marginální položku z ceny za odstranění odpadu. Město Cheb by mohlo přepravní náklady optimalizovat.
Například tím, že by službu přepravy převedlo od externího subjektu pod svou správu – takto se již
podařilo významně snížit náklady na svoz odpadu na území města Cheb – nebo tím, že by vybudovalo překládací stanici a profitovalo by z přepravy slisovaného odpadu z širší spádové oblasti od
Aše po Mariánské Lázně. Výsledná cena za odstranění odpadu na MBÚ Vřesová by pak mohla být
konkurenceschopná k cenám soukromého dopravce. Díky napojení lokality Vřesová na železniční
trasu z Chebu do Ústí nad Labem lze odpad přepravovat i po železnici systémem kontejnerů ACTS
26
, který díky většímu přepravnímu objemu může být ekonomičtější než přeprava po silnici.
Přeprava ZKO do lokality Vřesová bude do tří let, kdy má být uzavřena skládka Tisová, nakonec
nevyhnutelná. Město Cheb přitom může již na podzim zajistit financování projektu až z 85 %
v rámci 104. výzvy OPŽP s příjmem žádostí o podporu od 03. září do 03. prosince 2018.

26

WIKIPEDIA. ACTS přepravní systém [online stránka]. Wikipedia: prosinec 2015 [citováno 2018-05-08]. Online:
https://cs.wikipedia.org/wiki/ACTS_(p%C5%99epravn%C3%AD_syst%C3%A9m)
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data
Údaje z Hlášení o produkci a nakládání s odpady města Cheb za rok 2017
odkaz
pro
výpočty

číslo
v katalogu
odpadů

popis
položky

vyprodukované
množství
v tunách

Produkce KO
1

150102

odpadní obaly – plastové obaly

0,1

2
3
4
5
6
7

200101
200102
200110
200111
200139
200140

papír a lepenka
sklo
oděvy
textil
plasty
kovy

493,282709
244,596872
6,901
42,793
324,692516
5,99

suchý sběr (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)

1 118,356097

dřevo
BRKO ze zahrad a parků

233,14
3 331,6272

11

bioodpad (9 + 10)

3 564,7672

12

připraveno k opětovnému použití a recyklaci (8 + 11)

4 683,123297

8
9
10

200138
200201

13
14
15

200203
200301
200399

nerozložitelný odpad ze zahrad a parků
směsný komunální odpad
komunální odpady jinak neurčené

1,5
7 147,92634
0,08

16

200307

objemný odpad

2 762,56

17

uloženo na skládku (13 + 14 + 15 + 16)

9 912,06634

18

celkem (12 + 17)

14 595,18964

19

počet obyvatel města Cheb 01. ledna 201827

32 171

KO připraveného k opětovnému použití a recyklaci
(12 / 18) x 100 [%]

32 %

Směsného KO na obyvatele
(14 / 19) x 1 000 [kg]

222 kg

Objemného odpadu na obyvatele
(16 / 19) x 1 000 [kg]

86 kg

27
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Počet obyvatel v obcích – k 01. 01. 2018 [online dokument]. Praha: Český statistický úřad, duben 2018, s.
51 [citováno 2018-05-12]. Online: https://www.czso.cz/documents/10180/61546986/13007218.pdf/1d52a859-3564-48e4-a81645352d519a59?version=1.0
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