Obec Stehelčeves
_____________________________________________
Analýza odpadového hospodářství - shrnutí
Na začátku roku vstoupil v platnost nový zákon o odpadech a další související zákony, které v mnoha
ohledech přináší do České republiky revoluci v odpadovém hospodářství. Jedním z hlavních cílů
nového zákona o odpadech je minimalizace vzniku odpadu ukládaného na skládky a vyšší míra třídění
komunálních odpadů. Tyto cíle Česká republika přenesla do svého zákona ze závazné legislativy EU.
Nový zákon o odpadech pro dosažení uvedených cílů zavádí několik nových nástrojů, a to především
takzvanou „míru separace“, což je zjednodušeně poměr vytříděného a skládkovaného odpadu. Pro
obce je stanoven první milník míry separace 60 % v roce 2025. Dalším nástrojem je „sleva na
skládkovacím poplatku“, což ve zkratce znamená, že obce mohou určité množství odpadu ukládat na
skládku za stejnou cenu jako doposud, ale při překročení zákonem stanovené produkce
skládkovaného odpadu v přepočtu na jednoho občana, bude další odpad ukládat na skládku za
výrazně zvýšenou sazbu. Mnoho změn a povinností, které nová legislativa přináší, bude mít v
následujících letech přímý dopad na obce a jejich rozpočty, a proto je nutné se touto problematikou
více zabývat.
Obec Stehelčeves si za účelem posouzení aktuální připravenosti na plnění povinností nového zákona
o odpadech nechala zpracovat analýzu odpadového hospodářství od nezávislé poradenské
společnosti ARCH consulting. Rozsáhlá analýza všech aspektů systému odpadového hospodářství
obce přinesla mnoho zjištění. Dále v článku jsou uvedeny ty nejzajímavější.
Mezi hlavní zjištění analýzy patří především vysoká míra doplatku na odpadové hospodářství. V roce
2020 celkové výdaje na odpadové hospodářství (obsluha sběrných nádob a nakládání s odpady) činily
1 596 031 Kč a celkové příjmy (poplatek od občanů a bonusy EKO-KOM za zajištění sběrné sítě na
tříděné druhy odpadů) byly ve výši 810 705 Kč. V roce 2020 tedy obec doplácela na odpadové
hospodářství 785 326 Kč, což představuje míru doplatku 49,2 %. Průměrná míra doplatku na
odpadové hospodářství v České republice v roce 2020 byla 30,8 %. Obec tedy v současné době
doplácí výrazně nadprůměrnou částku.
V roce 2020 celková produkce skládkovaných odpadů činila 293 kg v přepočtu na obyvatele obce. Pro
rok 2021 byla pro čerpání slevy na „skládkovacím poplatku“ zákonem vymezena hranice 200 kg
skládkované odpadu na jednoho obyvatele. Při zachování produkce odpadu z roku 2020 by tedy obci
teoreticky v roce 2021 stouply náklady na skládkování o 29 763 Kč. V roce 2025 by tyto náklady
stouply oproti roku 2020 již o 141 690 Kč. Z toho je patrné, že obec musí tříděním výrazně omezit
produkci skládkovaných odpadů, aby nedocházelo v budoucích letech k navýšení nákladů.
V rámci skladby celkové produkce odpadů byly největšími položkami směsný komunální odpad (158,6
tuny - 35 %) a objemný odpad (153 tun - 23 %). Oba tyto druhy odpadů patří mezi odpady ukládané
na skládku. Mezi další hlavní skupiny produkovaných odpadů patřily separované odpady - papír,
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plast, sklo a kovy (106,7 tuny - 23 %) a biologicky rozložitelný odpad (36,5 tuny - 8 %). Celkově obec
Stehelčeves dosáhla za rok 2020 orientační míry separace 31,8 %, což je průměrná hodnota v rámci
celorepublikového srovnání. Obec tím nicméně zdaleka nedosahuje hodnoty 60 %, která je pro rok
2025 stanovena zákonem o odpadech.

V rámci benchmarkových srovnání produkce odpadů v přepočtu na jednoho obyvatele obce vyšla
podprůměrná produkce směsného komunálního odpadu a nadprůměrná produkce separovaných
odpadů, což lze považovat za pozitivní jev, stejně jako meziroční nárůst produkce separovaných
druhů odpadu o 21 %. Naopak za negativní jev lze považovat nadprůměrnou produkci objemných
odpadů a podprůměrnou produkci biologicky rozložitelného odpadu.
Analýza zároveň odhalila nesprávné vedení a zneužívání sběrného místa sběru odpadů vedle
obecního úřadu. Vedení obce se v dohledné době zaměří na uvedení sběrného místa do pořádku
z hlediska legislativy a nastavení provozních podmínek.
Obec si klade za cíl na základě výsledků analýzy postupnými kroky změnit a optimalizovat současný
systém nakládání s odpady v obci tak, aby byly splněny všechny zákonné povinnosti a minimalizovaly
se dopady nového zákona na obecní rozpočet, a tudíž i na výši poplatku za svoz odpadu od občanů. O
všech budoucích změnách v systému sběru a nakládání s odpady ve obci budou občané včas
informováni, nicméně již dnes je jisté, že bez spolupráce a většího zájmu o danou problematiku ze
strany občanů nebude možné splnit požadavky, které na nás nová odpadová legislativa klade.
Analýzu odpadového hospodářství vypracoval: ARCH consulting s.r.o.
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