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Souhrn problematiky

Obce a města hrají klíčovou roli při nakládání s odpady, které produkují domácnosti v jejich katastru.
Tato role je v ČR dokonce výraznější než v jiných státech EU, protože v ČR byla správa v oblasti odpadů přenesena
až k nim. To má mnoho důsledků. V podstatě každá obec musí problematice odpadů rozumět. Cílem této publikace je
jim to usnadnit.

Celá publikace je rozdělena do 5 částí. V první části je shrnuta současná situace ČR a EU. Obce si sami na
základě v publikaci uvedených dat a odkazů, mohou udělat představu o stavu, v jakém se nachází a jakou mají šance
na plnění cílů, které jim stanovila nová legislativa. Klíčový cíl je podle autorů, aby do roku 2025 vytřídily 60 %
komunálních odpadů. Potenciál k tomu mnoho obcí má.

V druhé části se publikace věnuje osvětě. Jde jednak o to informovat domácnosti, jak systém odpadového
hospodářství obec nastavila, jednak o to dávat domácnostem zpětnou vazbu na jejich chování. Nejmenší
produkci směsných odpadů mají obce, kde se platí zvlášť za vývoz každé popelnice. Je to proto, že díky tomuto
způsobu placení mají domácnosti výbornou zpětnou vazbu ke svému chování.

Ve třetí části se publikace věnuje různým možnostem snižování produkce směsného odpadu. Již před několika
lety  autoři  zveřejnili  metodiku,  na základě které si  obec může spočítat  doporučenou spodní  a  horní  produkci
směsného odpadu. Metodika zohledňuje způsob vytápění i počet rekreačních objektů. Zkušenosti autorů opakovaně
potvrzují, že je správná. Významným faktorem ovlivňujícím produkci směsného odpadu, je vyvážený objem popelnic.
Proto je v publikaci popsáno, jak ho regulovat, jaké motivační systému k jeho regulaci vedou, vč. uvedení příkladů.

Čtvrtá část je věnována podpoře třídění papíru, plastů, skla a kovů. Optimalizovat lze sběrnou síť, rozumět je
třeba i nákladům na tříděný sběr a tomu, co je ovlivňuje. Řada obcí má velmi vysoké náklady na vytřídění 1 tuny
plastů. Důvodem může být to, že se tříděný materiál neváží (před a za obcí). Faktorů je samozřejmě více. Stále ale
platí, že díky odměnám EKO-KOMU je pro většinu obcí ekonomicky výhodnější odpady třídit.

Poslední pátá část se věnuje problematice bioodpadů. Jde o nejvýznamnější odpadový tok. Rozbory směsného
odpadu prováděné EKO-KOMEM v roce 2020 ukázaly, že směsný odpad obsahuje cca 40 % bioodpadů (50 až 80
kg/ob/rok). Ovšem ne všechen lze kompostovat. Domácím kompostováním lze velkou část tohoto odpadu odklonit.
Pozornost  je  však potřeba věnovat  kompostování  kuchyňských zbytků.  Pilotně města zkouší  sbírat  i  živočišně
produkty (Šumperk, Teplice). Od roku 2024 to bude požadovat zákon.
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