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1. Úvod 

Tato analýza byla vypracována společností EY ve spolupráci s následujícími subdodavateli. 

► Vysoké učení technické v Brně v zastoupení Martin Pavlas, Radovan Šomplák, Ondřej Putna, 
Michal Touš a Jaroslav Pluskal 

► Dekonta, a.s. v zastoupení Petra Vítková a Boris Urbánek 

► Green Solution s.r.o. v zastoupení David Hrabina, Terezie Pačesová a Michal Tenkrát 

► Iva Zeroníková 

► Za EY se projektu účastnili Jaroslav Vodáček, Martin Veverka, Linda Maršíková a Jiří Čenský 

Objednatel:    Zpracovatel: 
Ministerstvo životního prostředí ČR   Ernst & Young, s.r.o. 
Vršovická 1442/65    Na Florenci 2116/15 
100 10 Praha 10   110 00 Praha 1 
IČO: 00164801    IČO: 26705338 

 
Účelem této zprávy je prezentovat Objednateli závěry nezávislé a objektivní analýzy „Podklady pro 
oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového dokumentu v 
Operačním programu Životním prostředí 2021 – 2027“. Předmětem je vypracování podkladového 
dokumentu vyhodnocujícího současný stav sítě zařízení k nakládání s odpady na celostátní i regionální 
úrovni. Podklady byly vypracovány z veřejných zdrojů, materiálů poskytnutých MŽP a CENIA a zdrojů 
jednotlivých zpracovatelů s pečlivostí a řádností. Analýza vychází také z již zpracovaných studií 
v oblasti odpadového hospodářství. Cílem bylo poskytnout nezávislé, objektivně podložené a 
konzistentní závěry, zjištění, a především doporučení pro Programový dokument Operační program 
Životního prostředí 2021 – 2027. Objednatelem analýzy je Ministerstvo životního prostředí ČR. 
 
Obsahem Podkladů je zpracování informací o existující síti zařízení pro nakládání s odpady (včetně 
kapacit) na celostátní úrovni i pro jednotlivé kraje České republiky a informace o plánovaných 
projektech na výstavbu zařízení pro nakládání s odpady na území jednotlivých krajů. Vyhodnocení 
současného stavu a dostatečnosti sítě zařízení je provedeno na základě produkce a nakládání 
s definovanými odpadními toky, kdy data byla pro účely zpracování poskytnuta CENIA a současně je 
čerpáno z veřejné databáze VISOH. Na základě analýzy stávající sítě navazuje zpracovaný návrh 
optimalizace sítě definovaných zařízení. 
 
Předloženou část vypracovala společnost Green Solution s.r.o. 
 
Předkládaný dokument k prevenci vzniku odpadů je členěn do tří částí. První je část analytická, 
zaměřující se na popis strategických dokumentů, stěžejní legislativy a koncepční činnosti. Dále popisuje 
aktuální stav pro tyto oblasti:  

► re-use spotřební zboží (mimo elektrozařízení a oděvy) 

► re-use oděvy a textil 

► re-use elektrozařízení 

► omezení jednorázových obalů (včetně nádobí) 

► domácí kompostování  

► komunitní kompostárny 

► potravinový odpad 
 
Informace v uvedených podkapitolách jednotlivých oblastí PVO byly zpracovány zejména na základě 
vlastních rešerší, z agregovaných dat poskytnutých AOS EKO-KOM, a.s. z dotazníků (Dotazník 
o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr za rok 2018), které pro AOS 
pravidelně vyplňují obce, a z vlastního dotazníkového šetření. V rámci tohoto projektu se uskutečnilo 
několik dotazníkových šetření:  
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► dotazníkové šetření mapující činnosti a plánované aktivity jednotlivých potravinových bank,  

► dotazníkové šetření mapující aktuální stav ve vybraných oblastech PVO a plánované aktivity 
včetně plánovaných projektů obcí s rozšířenou působností,  

► dotazníkové šetření mapující aktuální stav ve vybraných oblastech PVO ve vybraných 
pražských městských částech. 

 
Dále se pracovalo s daty získanými od SFŽP a CENIA v podobě dat z ISOH.  
 
Druhá část se zaměřuje na popis možných opatření pro PVO, včetně rešerše ze zahraničí. Vzhledem 
k tomu, že aplikace opatření k PVO se v některých zemích cíleně prosazuje do praxe již řadu let, mohou 
být tyto přístupy inspirativní i pro aplikaci do praxe v ČR.  
 
Třetí část vyhodnocuje možné oblasti podpory, včetně jejich prioritizace s ohledem na data a informace 
soustředěné v předchozích částech.  
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2. Analýza současného stavu v oblasti prevence vzniku odpadů 

2.1 Vymezení oblasti prevence vzniku odpadů 

Předcházení či prevence vzniku odpadů (dále také „PVO“) souvisí s odpadovou politikou a je v právním 
systému zařazena právě pod odpadovou legislativu, respektive je pevnou součástí legislativy 
podporující oběhové hospodářství. Oblast PVO je propojena i s dalšími oblastmi (výroba, distribuce, 
užití, …) a je tedy nutné aplikovat při realizaci opatření co možná nejkomplexnější přístup. Hledaná 
řešení by měla být celkově přínosná a neměla by přenášet problémy v prostoru, v čase či do jiné oblasti 
(např. vliv na zdraví obyvatel, vliv na životní prostředí v podobě znečištění ovzduší, odpadních vod aj.). 
 
Z globálního pohledu by primárním cílem PVO měla být snaha o snížení spotřeby materiálů a surovin 
včetně škodlivých látek na vstupu a až sekundárním cílem omezení vzniku odpadu v rámci dalších fází 
životního cyklu výrobku.  
 
PVO je součástí celospolečenské diskuze a hledání nových udržitelnějších a zodpovědnějších přístupů, 
které by měly být mimo jiné významně šetrnější k nakládání se surovinami či zdroji.  
 
Téma PVO je proto obsaženo v zastřešujících politikách či strategiích dotýkajících se udržitelného 
rozvoje. Oblast PVO je součástí 17 Cílů udržitelného rozvoje (tzv. SDGs), které byly schváleny 
summitem OSN v roce 2015 v New Yorku (Agenda pro udržitelný rozvoj 2030) a které představují 
program rozvoje na následujících 15 let. Na formulaci SDGs se podílely všechny členské státy OSN, 
zástupci občanské společnosti, podnikatelské sféry, akademické obce i občané ze všech kontinentů1. 
Jsou tedy globálními výzvami pro všechny.  
  
Opatření vedoucí k PVO je třeba hledat a aplikovat z pohledu celého životního cyklu výrobku. Souvisí 
jak se samotnou konstrukcí výrobku, tak i jeho výrobou, distribucí, užitím a v neposlední řadě i s fází 
ukončení životnosti. Proto je důležité naplňovat hlavní cíl Programu předcházení vzniku odpadů ČR 
z roku 2014, tedy „koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší spotřebě primárních 
zdrojů a postupnému snižování produkce odpadů.“ S tím souvisí i vyčlenění finančních prostředků na 
podporu vhodných opatření z Operačního programu Životní prostředí. V rámci Operačního programu 
Životní prostředí 2014–2020 (dále také „OPŽP 2014–2020“), priority osy 3, Odpady a materiálové toky, 
ekologické zátěže a rizika byl podporován specifický cíl „Prevence vzniku odpadů“. S tímto cílem je 
počítáno i pro Operační program Životní prostředí 2021–2027 (Specifický cíl 4 – Podpora přechodu 
k oběhovému hospodářství).  

2.2 Legislativní rámec a strategie k PVO v Evropské unii a České republice 

2.2.1 Evropská unie  

Oběhové hospodářství a PVO jakožto jeho součást patří mezi jednu z prioritních oblastí udržitelného 
rozvoje Evropské unie. Oblast patří mezi opatření, která jsou součástí snahy stát se do roku 2050 
prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě, a která jsou tedy součástí dokumentu Zelená 
dohoda pro Evropu (European Green Deal).  
 
Oblast PVO je začleněna jako prioritní v akčních programech (7. Akční program EU pro životní prostředí 
do roku 2020; příprava 8. Akčního programu EU pro životní prostředí) a v plánech (Akční plán EU pro 
oběhové hospodářství z roku 2015) či strategiích, např. Evropská strategie pro plasty v oběhovém 
hospodářství (COM 2018), která mimo jiné zmiňuje, že „do roku 2030 lze všechny plastové obaly 
uvedené na trh EU buď opětovně použít, nebo recyklovat nákladově efektivním způsobem”2, dále 
Pracovní plán pro ekodesign na období 2016–2019, který konstatuje, že „by měl ekodesign významněji 
přispět k oběhovému hospodářství, a to například systematičtějším řešením otázek souvisejících 
s účinným využíváním materiálu, jako jsou trvanlivost a recyklovatelnost“ a výhledově plánuje posílení 
přínosu směrnice o ekodesignu pro oběhové hospodářství (s ohledem na PVO by se mělo jednat 
o prodlužování životnosti výrobku, možnosti opětovného použití dílů na konci jejich životnosti, opětovné 

 
1

 https://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/ 
2

 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2df5d1d2-fac7-11e7-b8f5-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF 

https://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2df5d1d2-fac7-11e7-b8f5-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF
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použití dílů ve výrobcích), tak i v samotné aktualizované rámcové směrnici o odpadech z roku 2018 
a dalších souvisejících směrnicích.  
 

2.2.1.1 Nový akční plán pro oběhové hospodářství a strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ 

V březnu 2020 vyšlo Sdělení Evropské komise Evropskému parlamentu, radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů k Novému akčnímu plánu pro oběhové 
hospodářství3 (dále „Akční plán“). Z pohledu PVO je v Akčním plánu popsána řada plánovaných 
legislativních iniciativ. S ohledem na stanovení zásad udržitelnosti jsou navrhovány vhodné způsoby 
regulace například v těchto oblastech: 

► zlepšení životnosti výrobků a jejich opětovné použitelnosti, možnosti modernizace 
a opravitelnosti, řešení přítomnosti nebezpečných chemických látek ve výrobcích a zvyšování 
jejich energetické účinnosti a účinného využívání zdrojů, 

► umožnění repasování a vysoce kvalitní recyklace,  

► omezení jednorázového použití a zamezení předčasného zastarávání výrobků, 

► zavedení zákazu likvidace neprodaného zboží nepodléhajícího zkáze, 

► podpora modelů „produkt jako služba“ nebo jiných modelů, u nichž výrobci zůstávají vlastníky 
výrobků nebo nesou odpovědnost za jejich výkonnost během celého životního cyklu, 

► uvolnění potenciálu digitalizace informací o výrobcích, včetně takových řešení, jako jsou 
digitální pasy, označování a vodoznaky, 

► oceňování výrobků na základě jejich rozdílné výkonnosti v oblasti udržitelnosti, a to 
i propojením vysokého stupně výkonnosti s pobídkami. 

 
Upřednostněny by měly být skupiny výrobků identifikované v rámci hodnotových řetězců uvedených 
v tomto Akčním plánu, jako jsou elektronika, informační a komunikační technologie (dále také jako 
„IKT“) a textilní výrobky, ale i nábytek a meziprodukty s vysokým dopadem na životní prostředí, např. 
ocel, cement a chemické látky. Další skupiny výrobků se určí na základě jejich dopadu na životní 
prostředí a potenciálu oběhovosti. 
 
Aby se zvýšila účast spotřebitelů na oběhovém hospodářství, navrhne Evropská komise revizi právních 
předpisů EU na ochranu spotřebitelů, aby spotřebitelé dostávali spolehlivé a relevantní informace 
o výrobcích v místě prodeje, včetně informací o jejich životnosti a dostupnosti opravárenských služeb, 
náhradních dílů a servisních příruček. Evropská komise bude kromě toho pracovat na zavedení nového 
„práva na opravu“ a zváží nová horizontální věcná práva spotřebitelů, například pokud jde o dostupnost 
náhradních dílů a přístup k opravě a v případě IKT a elektroniky k službám modernizace produktů. 
 
EK představí iniciativu pro elektroniku v oběhovém hospodářství, která bude zahrnovat mimo jiné tato 
opatření:  

► regulační opatření pro elektroniku a IKT včetně mobilních telefonů, tabletů a laptopů podle 
směrnice o ekodesignu, aby se při navrhování přístrojů zohledňovala jejich energetická 
účinnost a dlouhá životnost, opravitelnost, možnost modernizace, údržba, opětovné použití 
a recyklace (Opatření se budou vztahovat i na tiskárny a spotřební zboží, jako jsou náplně do 
tiskáren, pokud se v tomto odvětví během příštích šesti měsíců nepodaří docílit ambiciózní 
dobrovolné dohody.),  

► stanovení elektroniky a IKT jako prioritního odvětví pro uplatňování „práva na opravu“, včetně 
práva na aktualizaci zastaralého softwaru, 

► regulační opatření týkající se nabíječek pro mobilní telefony a podobných zařízení, včetně 
zavedení společné nabíječky, zlepšení doby použitelnosti nabíjecích kabelů a pobídek 
k oddělení nákupu nabíječek od nákupu nových zařízení, 

 
3

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52020DC0098  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52020DC0098
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► zlepšení sběru a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení, mimo jiné 
prozkoumáním možností zavedení celoevropského vratného systému pro zpětný odběr nebo 
zpětný odprodej starých mobilních telefonů, tabletů a nabíječek, 

► přezkum pravidel EU týkajících se omezení nebezpečných látek v elektrických a elektronických 
zařízeních a vypracování pokynů pro zlepšení soudržnosti s příslušnými právními předpisy, 
včetně nařízení REACH a nařízení o ekodesignu. 

 
V případě obalů zreviduje Evropská komise směrnici 94/62/ES s cílem zpřísnit povinné základní 
požadavky na obalové materiály, jež mají být na trhu EU povoleny, a zváží další opatření, přičemž se 
zaměří na:  

► snížení (nadměrného) balení a odpadu z obalů, a to i stanovením cílů a dalších opatření pro 
předcházení vzniku odpadů,  

► podporu designu, který bude zohledňovat opětovné používání a recyklovatelnost obalů, a to 
i zvážením možnosti omezit používání některých obalových materiálů pro určitá použití, 
zejména jsou-li k dispozici alternativní opakovaně použitelné výrobky nebo systémy nebo je-li 
možné se spotřebním zbožím nakládat bezpečně bez použití obalu, 

► ověření možnosti snížení komplexnosti obalových materiálů, včetně množství použitých 
materiálů a polymerů. 

 
Evropská komise bude rovněž přísně sledovat a podporovat provádění požadavků směrnice o pitné 
vodě, aby byla pitná voda z vodovodu dostupná na veřejných místech, čímž se sníží závislost na balené 
vodě a zamezí vzniku obalových odpadů. 
 
Evropská komise zohlední složitost textilního hodnotového řetězce a za účelem řešení uvedených 
problémů navrhne komplexní strategii EU pro textilní výrobky, která bude vycházet z informací od 
průmyslového odvětví a jiných zúčastněných stran. Strategie se zaměří na posílení průmyslové 
konkurenceschopnosti a inovací v tomto odvětví, podporu trhu EU pro udržitelné a oběhové textilní 
výrobky, včetně trhu pro opětovné využití textilu, jakož i na řešení problematiky tzv. rychlé módy 
a podporu nových obchodních modelů. Těchto cílů bude dosaženo prostřednictvím komplexního 
souboru opatření, mezi něž patří:  

► uplatňování nového rámce pro udržitelné výrobky uvedeného v oddíle 2 na textilní výrobky, 
včetně rozvoje opatření ekodesignu s cílem zajistit, aby textilní výrobky splňovaly podmínky 
oběhovosti, využívání druhotných surovin, zamezení přítomnosti nebezpečných chemických 
látek a posílení pozice obchodních a soukromých spotřebitelů, aby měli možnost si vybrat 
udržitelné textilie a měli snadný přístup k službám opětovného použití a oprav,  

► zlepšení obchodního a regulačního prostředí pro udržitelné a oběhové textilní výrobky v EU, 
zejména poskytováním pobídek a podpory pro modely „produkt jako služba“, oběhové materiály 
a výrobní procesy, jakož i zvyšováním transparentnosti prostřednictvím mezinárodní 
spolupráce, 

► poskytování pokynů s cílem dosáhnout vysoké úrovně tříděného sběru textilních odpadů, 
kterou musí členské státy zajistit do roku 2025,  

► podpora třídění, opětovného použití a recyklace textilních výrobků, a to i prostřednictvím 
inovací, podpory průmyslových aplikací a regulačních opatření, například rozšířené 
odpovědnosti výrobce. 

 
Evropská komise se také v dokumentu odkazuje na strategii EU „Od zemědělce ke spotřebiteli“, která 
se komplexně zabývá potravinovým hodnotovým řetězcem.  
 
V rámci iniciativy pro udržitelné výrobky zahájí Evropská komise analytickou činnost, aby určila rozsah 
působnosti legislativní iniciativy týkající se opětovného využití, která se v oblasti stravování zaměří na 
nahrazení obalů, stolního nádobí a příborů na jedno použití opětovně použitelnými výrobky.  
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Nové nařízení o opětovném využívání vody pak podpoří oběhové přístupy k opětovnému využívání 
vody v zemědělství. Komise usnadní opětovné využívání vody a jeho účinnost, a to i v průmyslových 
procesech. 
 
Oddíl 4.1 Akčního plánu se zaměřuje konkrétně na účinnější odpadovou politiku při podpoře 
předcházení vzniku odpadů a principu oběhovosti. Evropská komise v rámci širšího souboru opatření 
pro předcházení vzniku odpadů předloží v souvislosti s přezkumem směrnice 2008/98/ES cíle v oblasti 
snižování množství odpadů pro konkrétní toky. Všechny tyto kroky by měly přispět k dosažení cíle 
výrazně snížit celkovou produkci odpadů a snížit do roku 2030 množství zbytkového (nerecyklovaného) 
komunálního odpadu o polovinu. 
 
V květnu 2020 vyšlo Sdělení Evropské Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ke strategii „Od zemědělce ke 
spotřebiteli“4. Komise chce do roku 2030 snížit na polovinu množství potravinového odpadu na 
obyvatele, a to na úrovni maloobchodu a spotřebitelů (tj. dosáhnout cíle udržitelného rozvoje OSN). 
Proto navrhuje do roku 2023 přijmout právně závazné cíle pro omezení plýtvání potravinami v celé EU. 

2.2.1.2 Aktuálně platné směrnice a nařízení s vazbou na PVO 

Níže jsou uvedeny výtahy z aktuálně platných směrnic EU ve vazbě na PVO.  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 30. května 2018, kterou 
se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech5 

Nová směrnice klade na oblast předcházení vzniku odpadů ještě silnější důraz (pozn. PVO bylo jako 
přístup s nejvyšší prioritou zakotveno již ve směrnici 75/442/ES o odpadech; poté směrnice 2008/98/ES 
stanovila na základě článku 29 povinnost pro členské státy vypracovat do 12. prosince 2013 programy 
předcházení vzniku odpadů.) a stanovuje konkrétní opatření, která by členské státy měla přijmout. 
 
Článek 8 hovoří o možnosti přijetí vhodných opatření na podporu navrhovaných výrobků a částí výrobků 
tak, aby se snižoval jejich dopad na životní prostředí. Mimo jiné tím, že bude opatřeními podporován 
vývoj, výroba a uvádění na trh výrobků a částí výrobků, které budou vhodné pro více použití, jsou 
trvanlivé po technické stránce, lze je snadno opravit aj., aby se usnadnila aplikace hierarchie nakládání 
s odpady.  
 
Článek 8 a) požaduje zavedení systému podávání zpráv za účelem sběru údajů o výrobcích uváděných 
na trh členského státu výrobci, na něž se vztahuje rozšířená odpovědnost výrobce, mj. o opatřeních 
k PVO, o centrech pro opětovné použití. 
 
Článek 9 se věnuje výhradně PVO a mimo jiné požaduje od členských států, aby přijala opatření, která 
budou podporovat opětovné použití výrobků a vytváření systémů podporujících opravy a činnosti 
zaměřené k opětovnému použití, zejména elektrických a elektronických zařízení, textilu, nábytku 
a obalových a stavebních materiálů a výrobků. Vybízí, aby ve vhodných případech byly k dispozici 
dostupné náhradní díly a informace či další nástroje umožňující opravu a opětovné použití výrobků, 
aniž by byla ohrožena jejich kvalita a bezpečnost.  
 
Členské státy by měly přispět k naplnění cíle udržitelného rozvoje OSN, snížit do roku 2030 
celosvětový potravinový odpad na obyvatele na úrovni maloobchodu a spotřebitelů o 50 % 
(Evropská Komise do konce roku 2023 zváží, zda na základě údajů k potravinovým odpadům od 
členských států, je proveditelné stanovit na unijní úrovni cíl v oblasti snižován množství potravinového 
odpadu do roku 2030.). Měly by být podporovány aktivity k darování potravin a jejich 
přerozdělování pro lidskou spotřebu.  
 
Členským státům je dána povinnost sledovat a posuzovat prováděná opatření k PVO, za tímto účelem 
by pak měly používat vhodné kvalitativní a kvantitativní ukazatele a cíle týkající se zejména množství 
vzniklého odpadu. Současně by členské státy měly sledovat a hodnotit provádění svých opatření 

 
4

 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_cs  
5

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0851  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_cs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0851
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týkajících se opětovného použití, a to měřením opětovného použití na základě společné metodiky, 
stejně tak pro potravinový odpad.  
 
Členské státy by měly ve svých programech PVO stanovit opatření alespoň pro ta uvedená v čl. 9 odst. 
1., součástí budou zvláštní programy předcházení vzniku potravinového odpadu. Při stanovování 
opatření by členské země měly hodnotit užitečnost příkladů opatření uvedených v příloze IV směrnice. 
Směrnice stanovuje procentuální úrovně přípravy k opětovnému použití a recyklaci 
komunálních odpadů pro roky 2025, 2030 a 2035. Do 31. prosince 2024 Komise posoudí stanovení 
cílů v oblasti přípravy k opětovnému použití a recyklace mimo jiné i pro textil.  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/852 ze dne 30. května 2018, kterou 
se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech6 

Prioritou této směrnice je prevence vzniku obalových odpadů, směrnice definuje pojem „opakovaně 
použitelné obaly“ a článek 5 se zabývá „opakovaným použitím“. Členské státy mají povinnost přijmout 
opatření na podporu zvyšování podílu opakovaně použitelných obalů uváděných na trh a podílu 
systémů opakovaného použití obalů způsobem šetrným k životnímu prostředí, aniž by došlo k ohrožení 
hygieny potravin nebo bezpečnosti spotřebitelů. Do 31. prosince 2024 Komise přezkoumá údaje o 
opakovaně použitelných obalech, s cílem posouzení stanovení kvantitativních cílů pro opakované 
použití obalů. Článek 7 definuje systémy zpětného odběru, sběru a využití. Do 31. prosince 2020 
Komise posoudí proveditelnost posílení základních požadavků s cílem zlepšit mimo jiné i koncepci 
opakovaného použití. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června 2019 o 
omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí7 

Směrnice v článku 4 uvádí závazek, že členské státy přijmou nezbytná opatření k dosažení 
ambiciózního a setrvalého snížení spotřeby plastových výrobků na jedno použití uvedených v části A 
přílohy v souladu s celkovými cíli unijní politiky v oblasti odpadů, a to zejména předcházením vzniku 
odpadů, která povedou k výraznému zvrácení trendů rostoucí spotřeby. 
 
ČÁST A – Plastové výrobky na jedno použití, na které se vztahuje článek 4 o snížení spotřeby:  
1. Nápojové kelímky, včetně jejich uzávěrů a víček 

2. Nádoby na potraviny, tj. nádoby, jako jsou krabičky s víkem či bez něj, jež se používají k pojmutí 
potravin, které: 

a. jsou určeny k okamžité spotřebě, a to buď na místě, nebo k odnesení s sebou 

b. jsou obvykle spotřebovávány z této nádoby a  

c. jsou připraveny ke spotřebě bez jakékoli další přípravy, jako je vaření nebo ohřívání, včetně 
nádob na potraviny používaných pro rychlé občerstvení nebo jiná jídla připravená k okamžité 
spotřebě, s výjimkou nádob na nápoje, talířů a sáčků a balení obsahujících potraviny. 

Členské státy na základě článku 5 omezí uvádění na trh plastových výrobků na jedno použití uvedené 
v ČÁSTI B přílohy: vatové tyčinky, příbory, talíře, brčka, nápojová míchátka, tyčky k uchycení a podpoře 
balónků, nádoby na potraviny vyrobené z expandovaného polystyrenu, nádoby na nápoje vyrobené z 
expandovaného polystyrenu, nápojové kelímky z expandovaného polystyrenu a výrobky 
z oxorozložitelných plastů. 

Nařízení ke Směrnici o ekodesignu  

V souvislosti s Akčním plánem EU pro oběhové hospodářství (zde myšlen Akční plán z roku 2015) 
dochází k aktualizaci evropské právní úpravy k ekodesignu výrobku. Směrnice o ekodesignu (Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení 

 
6

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0852  
7

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32019L0904  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32019L0904
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požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie) se zaměřuje především na 
energetickou účinnost produktů. I s ohledem na Pracovní plán pro ekodesign (COM (2016) 773) byly 
přijaty nové právní úpravy s ohledem na podporu trvanlivosti, opravitelnosti, opětovné použitelnosti či 
možností modernizace. Příloha I uvádí pro jednotlivé ekodesignové nařízení požadavky 
s ohledem na možnost ovlivnění předcházení vzniku odpadů. Od roku 2021 (většinou od 1. března 
2021) mají výrobci uvádějící vybrané výrobky jako pračky a sušičky, myčky na nádobí, chladicí zařízení, 
chladicí zařízení s přímou prodejní funkcí (např. chladicí zařízení v obchodech, automaty na chlazené 
nápoje), elektrické displeje (vč. televizorů), elektromotory, transformátory, světelné zdroje, napájecí 
zdroje či svařovací zařízení na evropský trh poprvé plnit povinnosti, které by měly podpořit opravitelnost 
spotřebičů. Předpokládá se, že požadavky budou průběžně revidovány a že přibudou další výrobkové 
skupiny.  

2.2.2 Česká republika 

2.2.2.1 Strategické dokumenty, EVVO a EP a zadávání veřejných zakázek 

S ohledem na to, že PVO je jeden ze základních elementů udržitelného rozvoje, je tato oblast zakotvena 
i v dokumentu Strategický rámec Česká republika 20308, který vytváří rámec udržitelného rozvoje 
pro Českou republiku. Zde PVO nalezneme v tematické části „Hospodaření se zdroji“, ve které je 
stanoveno: „Česko musí v následujících letech nastavit taková pravidla, která zajistí, aby suroviny 
v ekonomice více obíhaly. Soustředí se na snižování spotřeby primárních surovin, prodlužování 
životnosti výrobků a menší plýtvání. Část přírodních zdrojů nahradí materiály získané z recyklace 
odpadů. Výrobky s delší životností a opakované využití výrobku musí mít přednost před recyklací a ta 
zase před výrobou energie z odpadu. Takový přístup se označuje za oběhové hospodářství.“  
 
MŽP aktuálně připravuje dokument „Cirkulární Česko 2040“, mezi hlavní cíle patří mimo jiné snížit 
produkci odpadů.  
 
K prosazování tématu PVO lze také využít etablovaného systému environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty a environmentálního poradenství (dále také „EVVO a EP“). Jedná se o komplexní 
systém široce ukotvený ve státní správě a v nestátním neziskovém sektoru, ve školním i mimoškolním 
celoživotním vzdělávání a výchově. Usnesením č. 652 ze dne 20. července 2016 byl vládou schválen 
nový Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního 
poradenství na léta 2016–2025.9 Jeho samotný cíl uvádí program takto: „Rozvoj kompetencí 
potřebných pro environmentálně odpovědné jednání, tj. jednání, které je v dané situaci a daných 
možnostech co nejpříznivější pro současný i budoucí stav životního prostředí. Environmentálně 
odpovědné jednání je chápáno jako odpovědné osobní, občanské a profesní jednání, týkající se 
zacházení s přírodou a přírodními zdroji, spotřebitelského chování a aktivního ovlivňování svého okolí 
s využitím demokratických procesů a právních prostředků. EVVO k takovému jednání připravuje a 
motivuje, samotné jednání je věcí svobodného rozhodnutí jednotlivce.“ Tento cíl se přímo dotýká 
předcházení vzniku odpadů, stejně jako jeho další strategické oblasti (např. Opatření 5.4.3 – 
Podporovat vzdělávání a poradenství pro výrobce a veřejnou správu zaměřené na prevenci vzniku a 
snižování množství odpadů a využívání recyklovaných materiálů při výrobě). 
 
PVO jde ruku v ruce s výrobky a službami, které mají snížený dopad na životní prostředí po celou dobu 
jejich životního cyklu. Proto environmentálně odpovědný přístup při zadávání veřejných zakázek a 
nákupu státní správy a samosprávy patří taktéž mezi důležité přístupy. Zohledňování environmentálních 
aspektů ve veřejných zakázkách má také oporu v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. Dále také Usnesení vlády č. 531 z 24. července 2017 o Pravidlech uplatňování 
odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy 
mimo jiné stanovuje: „Státní správa a samospráva při nákupu zboží a služeb zohledňuje 
environmentální aspekty tohoto zboží a služeb. Tím trvale usiluje zejména o: omezení spotřeby energií; 
omezení spotřeby vody; omezení spotřeby surovin; omezení produkce znečišťujících látek 
uvolňovaných do ovzduší, vody a půdy; omezení produkce odpadů; omezení uhlíkové stopy.“10 

 
8

 https://www.cr2030.cz/strategie/  
9

 http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/statni_program_evvo_ep_2016_2025/$FILE/OFDN-
SP_EVVO_EP_%202016_2025-20160725.pdf) 
10

 https://www.mzp.cz/cz/setrna_verejna_sprava 

https://www.cr2030.cz/strategie/
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/statni_program_evvo_ep_2016_2025/$FILE/OFDN-SP_EVVO_EP_%202016_2025-20160725.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/statni_program_evvo_ep_2016_2025/$FILE/OFDN-SP_EVVO_EP_%202016_2025-20160725.pdf
https://www.mzp.cz/cz/setrna_verejna_sprava
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2.2.2.2 Zákon o odpadech 

Aktuálně oblast PVO definuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, a to jako opatření přijatá předtím, než se látka, materiál nebo výrobek staly odpadem, která 
omezují: 

► množství odpadu, a to i prostřednictvím opětovného použití výrobků nebo prodloužením 
životnosti výrobků, 

► nepříznivé dopady vzniklého odpadu na životní prostředí a lidské zdraví, 

► nebo obsah škodlivých látek v materiálech a výrobcích. 
 
Současně zákon o odpadech v § 10 „Předcházení vzniku odpadů“ stanovuje:  
(1) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, 
omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být 
využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v 
souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.  
(2) Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí výrobky, je povinna tyto 
výrobky vyrábět tak, aby omezila vznik nevyužitelných odpadů z těchto výrobků, zejména pak 
nebezpečných odpadů. 
(3) Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která uvádí na trh výrobky, je povinna 
uvádět v průvodní dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu na použití nebo jinou vhodnou formou 
informace o způsobu využití nebo odstranění nespotřebovaných částí výrobků. 

2.2.2.3 Zákon o obalech 

Dalším zákonem, který stanovuje povinnosti k PVO je zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně 
některých zákonů, který ukládá v § 3 „Prevence“ následující:  
(1) Osoba, která uvádí na trh obal, je povinna zajistit, aby hmotnost a objem obalu byly co nejmenší při 
dodržení požadavků kladených na balený výrobek a při zachování jeho přijatelnosti pro spotřebitele 
nebo jiného konečného uživatele, s cílem snížit množství odpadu z obalů, který je nutno odstranit. 
(2) Je-li obal pro určitý výrobek zhotoven v souladu s harmonizovanými českými technickými normami, 
považují se požadavky podle odstavce 1 za splněné. 
(3) Plastová odnosná taška smí být v místě prodeje výrobků poskytnuta spotřebiteli minimálně za 
náhradu nákladů, které odpovídají nákladům na její pořízení. To neplatí, jde-li o velmi lehkou plastovou 
odnosnou tašku. 

2.2.2.4 Připravované zákony o odpadech, o obalech a o výrobcích s ukončenou životností 

V níže uváděných nových zákonech o odpadech, o obalech a o výrobcích s ukončenou životností 
(citováno z verzí schválených Vládou ČR dne 9. prosince 2019), s předpokládanou účinností od 
1. ledna 2021, je oblast PVO definována v detailnější formě a je na ní i s ohledem na transpozici 
evropských směrnic zmiňovaných v kapitole 2.2.1 kladen větší důraz.  

Zákon o odpadech 

V § 11, odst. 1 a písm. a) definuje předcházení vzniku odpadů jako opatření přijatá předtím, než se 
movitá věc stane odpadem, která omezují nepříznivé dopady vzniklého odpadu na životní prostředí 
a zdraví lidí, omezují obsah nebezpečných látek v materiálech a výrobcích nebo omezují množství 
odpadu, a to i prostřednictvím opětovného použití výrobků nebo jejich částí k původnímu účelu nebo 
prodloužením životnosti výrobků.  
V § 11, odst. 1 a písm. b) definuje opětovným použitím postupy, kterými jsou výrobky nebo jejich části, 
které nejsou odpadem, znovu použity ke stejnému účelu, ke kterému byly původně určeny.  
V § 11, odst. 1 a písm. m) definuje přípravou k opětovnému použití způsob využití odpadů zahrnující 
kontrolu, čištění nebo opravu, která zaručí, že je výrobky nebo jejich části možné bez dalšího 
zpracování opětovně používat.  
§ 12 definuje povinnosti pro oblast předcházení vzniku odpadu: 
(1) Každý je povinen při své činnosti předcházet vzniku odpadu, omezovat jeho množství a nebezpečné 
vlastnosti.  
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která vyrábí výrobky, je povinna zabezpečit, aby vývoj 
a výroba těchto výrobků omezily vznik odpadů z těchto výrobků, zejména pak nebezpečných odpadů, 
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a pokud není možné vzniku odpadu z těchto výrobků zabránit, je povinna zabezpečit, aby bylo možné 
dosáhnout co nejvyšší míry využití těchto odpadů v souladu s hierarchií odpadového hospodářství.  
(3) Každý může kompostovat biologicky rozložitelný materiál vznikající při jeho činnosti jako 
předcházení vzniku odpadu, pokud vzniklý kompost použije v rámci své činnosti nebo jej předá 
v souladu se zákonem o hnojivech a pokud během kompostování nedojde k ohrožení životního 
prostředí nebo zdraví lidí. Právnická nebo podnikající fyzická osoba musí řídit kompostování tak, aby 
byl zajištěn aerobní mikrobiální rozklad organické hmoty bez vzniku zápachu nebo emisí metanu. 
Kompostování biologického materiálu živočišného původu smí být prováděno pouze v zařízení 
splňujícím požadavky na zpracování vedlejších produktů živočišného původu. Kompost, který osoba 
nepoužije v rámci své činnosti nebo jej nepředá v souladu se zákonem o hnojivech, je odpadem. Jiné 
výstupy z kompostování jsou odpadem.  
(4) Movitá věc, kterou je možné v souladu s jinými právními předpisy používat k původnímu účelu, se 
nestává odpadem, pokud ji tato osoba předá k opětovnému použití, a to buď přímo, nebo 
prostřednictvím jiné osoby.  
(5) Platí, že movitá věc, kterou osoba předala na místo určené obcí a kterou je možné v souladu s jinými 
právními předpisy používat k původnímu účelu, se nestala odpadem, pokud byla předána 
k opětovnému použití. 
§ 9 definuje “Ukončení odpadového režimu”, konkrétně v odst. 3 stanovuje, že odpad, který byl 
připraven k opětovnému použití, přestane být odpadem, v okamžiku, kdy 
a) příprava k opětovnému použití proběhla v souladu s § 34 odst. 3,  
b) splňuje technické požadavky pro konkrétní účely, pokud byly stanoveny jinými právními předpisy 
nebo technickými normami použitelnými na výrobky,  
c) splňuje požadavky jiných právních předpisů a jeho využití nepovede k nepříznivým dopadům na 
životní prostředí nebo zdraví lidí a  
d) pro něj byla zpracována průvodní dokumentace.  
§ 34 stanovuje v odst. 3: 
Pokud v zařízení na využití odpadu probíhá příprava k opětovnému použití, je provozovatel zařízení 
povinen zajistit, aby vystupující výrobky určené k opětovnému použití splňovaly požadavky na uvádění 
použitého zboží na trh. 
 
§ 65, § 66 stanovuje podmínky pro komunitní kompostování.  

Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů 
(zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů 

Zákon definuje nově „opakovaně použitelné obaly“ a „ekomodulaci“.  
§ 2 písmeno g) opakovaně použitelným obalem je obal, který byl navržen, vyroben a uveden na trh tak, 
aby mohl být v průběhu svého životního cyklu vícekrát využit nebo mohl projít několika cykly tím, že 
bude několikrát znovu naplněn nebo opakovaně použit ke stejnému účelu, ke kterému byl původně 
určen. 
§ 2 písmeno r) - ekomodulace - zohlednění dopadu obalu na životní prostředí, zejména jeho opětovné 
použitelnosti, recyklovatelnosti, obsahu nebezpečných látek a plnění požadavků stanovených jinými 
právními předpisy, v rámci jeho životního cyklu při určování výše peněžního příspěvku autorizovanou 
obalovou společností pro jednotlivý obal nebo skupinu podobných obalů, hrazeného osobou uvádějící 
obal na trh nebo do oběhu za účelem zajištění plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu 
z obalů podle tohoto zákona. 

Zákon o výrobcích s ukončenou životností 

Díl 2 - Předcházení vzniku odpadu při výrobě a uvedení vybraných výrobků na trh 
§ 6 definuje „Povinnosti při výrobě vybraných výrobků“ takto:  
(1) Ten, kdo vyrábí vybrané výrobky, je povinen, je navrhovat a konstruovat tak, aby 
a) byly snadno demontovatelné, 
b) nebezpečné látky v nich obsažené neunikaly do okolí, 
c) bylo možné z nich nebezpečné látky vyjmout a 
d) bylo usnadněno jejich využití po ukončení jejich životnosti. 
(2) Ten, kdo vyrábí vybraný výrobek, jej musí dále při zohlednění jeho celého životního cyklu navrhovat 
a konstruovat tak, aby 
a) z materiálů, použitých při jeho výrobě, bylo co nejvíce materiálů recyklovatelných, 
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b) při jeho výrobě a spotřebě byl minimalizován vznik odpadu, zejména nebezpečného, 
c) po jeho použití byla umožněna jeho oprava, repase nebo renovace a opětovné použití, je-li to 
s ohledem na povahu výrobku možné, a 
d) po ukončení jeho životnosti byla umožněna jeho recyklace nebo jiné využití, včetně využití jeho 
součástí a získaných materiálů, v souladu s tímto zákonem, zákonem o odpadech a jinými právními 
předpisy na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví. 
§ 7 v odst. 2 dává povinnost:  
Výrobce, který uvádí na trh vybrané výrobky, je povinen uvádět v průvodní dokumentaci výrobku, na 
obalu, v návodu k použití nebo jinou vhodnou formou informace o způsobu zpětného odběru nebo 
sběru, opětovného použití, využití nebo odstranění výrobku s ukončenou životností. 
V § 13, odst. 3 je stanovena povinnost:  
(3) Výrobce je v rámci osvětové činnosti povinen informovat konečné uživatele zejména prostřednictvím 
informačních kampaní o 
a) předcházení vzniku odpadu z vybraných výrobků, 
b) možnostech přípravy vybraných výrobků s ukončenou životností k opětovnému použití. 
V § 17, odst. 1 je stanoveno:  
(1) Způsob provedení zpětného odběru výrobků s ukončenou životností, jejich přeprava a předání 
zpracovateli nesmí ztížit opětovné použití těchto výrobků nebo jejich recyklaci, včetně jejich 
komponentů. 
V § 27, odst. 1, písm. c):  
Výrobce je povinen vést evidenci toku zpětně odebraných výrobků s ukončenou životností od místa 
zpětného odběru až po jejich konečné využití, včetně přípravy k opětovnému použití, nebo odstranění.  
V § 50, odst. 1, písm. e): 
Provozovatel kolektivního systému je povinen vést evidenci toku zpětně odebraných výrobků 
s ukončenou životností od místa zpětného odběru až po jejich konečné využití, včetně přípravy 
k opětovnému použití, nebo odstranění. 
V § 67 Opětovné použití zpětně odebraného elektrozařízení 
(1) Výrobce elektrozařízení je povinen umožnit oddělené soustřeďování zpětně odebraných odpadních 
elektrozařízení za účelem jejich přípravy k opětovnému použití v jím určeném místě zpětného odběru. 
(2) Opatření v místech zpětného odběru podle odstavce 1 se týkají zejména odpadních elektrozařízení, 
která byla odevzdána ke zpětnému odběru jako funkční a se všemi součástmi potřebnými pro použití 
elektrozařízení ke stejnému účelu, k jakému bylo původně určeno. Tím není dotčeno právo výrobce 
stanovit konkrétní podmínky a kritéria pro určení, zda zpětně odebrané odpadní elektrozařízení bude 
určeno k přípravě k opětovnému použití. 
(3) Držitel zpětně odebraného elektrozařízení jej smí předat k opětovnému použití, jestliže 
a) poté, co bylo podrobeno procesu přípravy k opětovnému použití, splňuje podmínky stanovené 
zákonem o odpadech, za nichž odpad přestává být odpadem, 
b) obsahuje všechny součásti potřebné pro jeho použití ke stejnému účelu, k jakému bylo původně 
určeno, a 
c) jeho funkčnost a bezpečnost použití byla ověřena způsobem, který stanoví ministerstvo vyhláškou. 
(4) Výrobce zajistí přednostně opětovné použití elektrozařízení jako celku, jsou-li splněny podmínky 
stanovené v odstavci 3 a je-li to vhodné z hlediska zásad stanovených zákonem o odpadech pro 
uplatnění hierarchie odpadového hospodářství. 
(5) Na osobu, která provádí přípravu odpadních elektrozařízení k opětovnému použití a uvádí výrobek 
do oběhu, se vztahují povinnosti výrobce elektrozařízení podle tohoto zákona. 
(6) Odpadní elektrozařízení, které nebylo předáno k opětovnému použití za podmínek stanovených 
tímto zákonem, nepřestává být odpadem. Nedošlo-li k předání odpadního elektrozařízení 
k opětovnému použití do 1 roku od provedení přípravy k opětovnému použití, má výrobce povinnost 
zajistit jeho jiné využití nebo odstranění v souladu s tímto zákonem. Při tom upřednostní přípravu 
k opětovnému použití komponentů, konstrukčních nebo spotřebních dílů odpadního elektrozařízení 
tam, kde je to vhodné z hlediska zásad stanovených zákonem o odpadech pro uplatnění hierarchie 
odpadového hospodářství. 
§ 68 – Zpracování odpadních elektrozařízení, odst. 3, písm. 3:  
Výrobce elektrozařízení poskytne zpracovatelům odpadních elektrozařízení bezplatně veškeré 
informace, které jsou nutné ke zpracování odpadního elektrozařízení včetně přípravy k opětovnému 
použití, především údaje o obsažených konstrukčních částech a materiálech, nebezpečných látkách, 
možnostech opětovného použití elektrozařízení a recyklace odpadního elektrozařízení, popřípadě 
způsobu jejich odstranění. Tyto informace výrobce elektrozařízení poskytne pro každý typ nového 
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elektrozařízení do jednoho roku od data uvedení výrobku na trh. Informace poskytne v návodech na 
použití nebo na technickém nosiči dat nebo prostředky komunikace na dálku. 
§ 69 – Povinnosti zpracovatele odpadních elektrozařízení 
(1) Zpracovávat odpadní elektrozařízení je oprávněn pouze zpracovatel odpadních elektrozařízení. 
Slouží-li zařízení ke zpracování odpadních elektrozařízení výhradně k přípravě k opětovnému použití 
odpadních elektrozařízení, nevztahují se na zpracovatele odpadních elektrozařízení povinnosti podle § 
18 a § 95 odst. 4 zákona o odpadech. 
(§ 95 odst. 4 zákona o odpadech: „Provozovatel zařízení, s výjimkou skladu odpadu podle přílohy č. 4 
k tomuto zákonu bodu 12, a obchodník s odpady je povinen zaslat do 28. února následujícího 
kalendářního roku hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok. 
Provozovatel zařízení je povinen zaslat toto hlášení i v případě, že v zařízení nebylo po celý uplynulý 
kalendářní rok nakládáno s odpady, aniž by byl provoz zařízení celoročně přerušen. Hlášení nezasílá 
provozovatel zařízení a obchodník s odpady, jejichž provoz nebo činnost byly přerušeny po celý 
uplynulý kalendářní rok.“) 
§ 74 – Přeshraniční přeprava použitých elektrozařízení, odst. 2:  
Odstavec 1 písm. a) a b) a odstavec 3 se nepoužijí, pokud držitel přepravovaného použitého 
elektrozařízení prokáže, že k přepravě dochází v rámci smluvního vztahu mezi podnikateli a že 
a) použitá elektrozařízení jsou zasílána jako vadná zpět osobě, která je vyrobila, nebo si je nechala 
vyrobit a uvádí na nich vlastní značku, nebo třetí osobě jednající jejím jménem na opravu v rámci záruky 
za jakost za účelem opětovného použití, 
b) použitá elektrozařízení určená k profesionálnímu použití jsou zasílána na renovaci nebo opravu za 
účelem opětovného použití na základě smlouvy osobě, která elektrozařízení vyrobila, nebo si je nechala 
vyrobit a uvádí na nich vlastní značku, nebo třetí osobě jednající jejím jménem do zemí, na něž se 
vztahují předpisy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj o kontrole přeshraničního pohybu 
odpadů určených k využití, nebo 
c) vadná použitá elektrozařízení určená k profesionálnímu použití, jako jsou zdravotnické prostředky 
nebo jejich součásti, jsou na základě smlouvy zasílána osobě, která je vyrobila, nebo si je nechala 
vyrobit a uvádí na nich vlastní značku, nebo třetí osobě jednající jejím jménem za účelem analýzy hlavní 
příčiny závady v případě, že analýzu může provést pouze uvedená osoba nebo třetí osoba jednající 
jejím jménem. 
 
Příloha č. 3 – Minimální využití odpadních elektrozařízení –  
Minimální úroveň využití odpadních elektrozařízení 
Skupina elektrozařízení        A (%)     B (%)  
1.                             85            80 
2.                             80            70 
3.                               -             80* 
4.                             85            80 
5.                             75            55 
6.                             75            55 
Způsoby zpracování odpadních elektrozařízení v jednotlivých sloupcích pod písmeny A a B zahrnují: A – využití odpadních 
elektrozařízení včetně komponentů, materiálů a látek, které zahrnuje všechny způsoby využití včetně recyklace a přípravy 
k opětovnému použití; B – recyklaci a přípravu k opětovnému použití odpadních elektrozařízení;  
Vysvětlivka: * pouze recyklace 

2.2.2.5 Zákony mimo gesci Ministerstva životního prostředí 

I mimo gesci Ministerstva životního prostředí existují zákony, které mají zásadní vliv na oblast PVO. 
Jedním z nich je zákon č. 180/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách 
a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Ten definuje v § 11: 
(2) Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí na trh potraviny v provozovně s prodejní plochou 
větší než 400 m2, je povinen potraviny, které nejsou v souladu s požadavky stanovenými tímto zákonem 
nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím požadavky na potraviny, ale jsou 
bezpečné, poskytnout bezplatně neziskové organizaci, která shromažďuje bezplatně potraviny, 
skladuje a přiděluje je humanitárním nebo charitativním organizacím, které poskytují potravinovou 
pomoc klientům sociálních služeb; tyto organizace určí ministerstvo rozhodnutím vydaným z moci 
úřední. Potraviny určené klientům sociálních služeb musí být následně uváděny na trh pouze bezplatně. 
(3) Potraviny uváděné na trh jiným provozovatelem potravinářského podniku než provozovatelem 
uvedeným v odstavci 2, které nejsou v souladu s požadavky stanovenými tímto zákonem nebo přímo 
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použitelným předpisem Evropské unie upravujícím požadavky na potraviny, ale jsou bezpečné, mohou 
být bezplatně poskytnuty neziskové organizaci, která shromažďuje bezplatně potraviny, skladuje 
a přiděluje je humanitárním nebo charitativním organizacím, které poskytují potravinovou pomoc 
klientům sociálních služeb; tyto organizace určí ministerstvo rozhodnutím vydaným z moci úřední. 
Potraviny určené klientům sociálních služeb musí být následně uváděny na trh pouze bezplatně. 
§ 135 - Kontrola v oblasti předcházení vzniku odpadu z vybraných výrobků a nakládání s výrobky 
s ukončenou životností: 
Inspektoři a pověření zaměstnanci správních orgánů vykonávající kontrolu v oblasti předcházení vzniku 
odpadu z vybraných výrobků a nakládání s výrobky s ukončenou životností podle tohoto zákona se při 
výkonu své činnosti prokazují průkazem vydaným příslušným kontrolním orgánem, který je současně 
jejich pověřením ke kontrole, osvědčuje, že jeho držitel je zaměstnancem příslušného kontrolního 
orgánu a držitel průkazu a příslušný kontrolní orgán jsou v něm dostatečně identifikováni. 
 
S ohledem na přípravu k opětovnému použití a následné poskytnutí k opakovanému použití ve smyslu 
uvedení na trh jakožto výrobku jsou významné níže uvedené zákony: 

► zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků ve znění pozdějších předpisů 

► zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů 

► zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů 

► zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů ve znění pozdějších předpisů 

 
Zákon o ochraně spotřebitele stanovuje také povinnosti ve vazbě na výkup vratných zálohovaných 
obalů a nutnosti poskytnutí obalového materiálu u výrobků s ohledem na hygienické podmínky, taktéž 
zakazuje neoprávněné používání ekoznačky.  

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů  

§ 2, písm. a) výrobkem se rozumí jakákoliv věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez 
ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k uvedení na trh jako nová nebo použitá. 
§ 2, písm. b) za uvedené na trh se považují i výrobky poskytnuté k opakovanému použití, je-li u nich 
před opakovaným použitím posuzována shoda s právními předpisy, pokud to stanoví nařízení vlády. 
§ 2, písm. h) definuje technické požadavky na výrobek: 
1. technická specifikace obsažená v právním předpisu, technickém dokumentu nebo technické normě, 
která stanoví požadované charakteristiky výrobku, jakými jsou úroveň jakosti, užitné vlastnosti, 
bezpečnost a rozměry, včetně požadavků na jeho název, pod kterým je prodáván, úpravu názvosloví, 
symbolů, zkoušení výrobku a zkušebních metod, požadavky na balení, označování výrobku nebo 
opatřování štítkem, postupy posuzování shody výrobku s právními předpisy nebo s technickými 
normami, výrobní metody a procesy mající vliv na charakteristiky výrobků, 
2. jiné požadavky nezbytné z důvodů ochrany oprávněného zájmu nebo ochrany spotřebitele, které se 
týkají životního cyklu výrobku poté, co je uveden na trh, popřípadě do provozu, např. podmínky 
používání, recyklace, opětovného použití nebo zneškodnění výrobku, pokud takové podmínky mohou 
významně ovlivnit složení nebo povahu výrobku nebo jeho uvedení na trh, popřípadě do provozu. 
§ 10 - Certifikace 
(1) Certifikace podle tohoto zákona je činnost 
a) autorizované osoby prováděná v rozsahu vymezeném technickým předpisem, nebo 
b) k tomu akreditované osoby prováděná na žádost výrobce, dovozce nebo jiné osoby, při níž se 
vydáním certifikátu osvědčí, že výrobek nebo činnosti související s jeho výrobou, popřípadě s jeho 
opakovaným použitím jsou v souladu s technickými požadavky v certifikátu uvedenými. 
(2) Certifikáty vydané autorizovanou osobou se využívají při posuzování shody podle § 13 odst. 1, 
certifikáty vydané akreditovanou osobou lze využít při posuzování shody podle § 13 odst. 1 jen 
v případech, kdy je k posouzení shody oprávněn výrobce, dovozce nebo jiná osoba. 
Bližší povinnosti k udělení rozhodnutí o autorizaci, pro autorizované osoby a subjekty pro technické 
posuzování jsou stanoveny v § 11, 11a, 11b, 11c, 11d.  
§ 12 - Posuzování shody 
(1) Vláda nařízeními stanoví 
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a) výrobky, které představují zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu a u kterých proto musí být 
posouzena shoda (dále jen "stanovené výrobky"); ministerstva a jiné ústřední správní úřady mohou 
výjimečně a ve veřejném zájmu, například pro odstraňování důsledků havárií nebo živelních pohrom, 
rozhodnout, že po dobu trvání tohoto veřejného zájmu konkrétní výrobek se nepovažuje za stanovený 
výrobek, 
b) technické požadavky na stanovené výrobky, které musí tyto výrobky splňovat, aby mohly být 
uvedeny na trh, popřípadě do provozu, a změny souvisejících ustanovení vyhlášek (technických 
předpisů) vydaných ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, pokud by vznikl rozpor 
s nařízeními vlády, 
c) které ze stanovených výrobků a za jakých podmínek musí nebo mohou být při uvádění na trh nebo 
do provozu opatřeny označením stanoveným nařízením vlády (dále jen "stanovené označení"), 
d) vymezení okruhu osob nebo stanovení osob provádějících nebo podílejících se na posouzení shody, 
e) důvody ohrožení oprávněného zájmu, které se při uložení ochranných opatření u stanovených 
výrobků oznamují podle § 7 odst. 8, 
f) přechodné období, v němž mohou být uváděny na trh, popřípadě do provozu stanovené výrobky 
nesplňující technické požadavky stanovené podle písmena b), pokud odpovídají právním předpisům 
členského státu Evropské unie, 
g) obsah informací o ochranných opatřeních předávaných orgánům Evropského společenství, 
popřípadě jiným osobám v rozsahu vymezeném právem Evropských společenství týkajícím se 
posuzování shody, 
h) jiné podrobnosti, pokud jsou nezbytné k převzetí právních předpisů Evropských společenství 
týkajících se posuzování shody. 
(2) Za stanovené výrobky podle odstavce 1 se vždy považují i výrobky, které jsou uváděny na trh jako 
použité nebo repasované. 
(3) Vláda upraví nařízením pro jednotlivé skupiny stanovených výrobků, v závislosti na jejich technické 
složitosti a míře možného nebezpečí spojeného s jejich užíváním, podmínky pro uvádění výrobků na 
trh, popřípadě do provozu, nebo pro jejich opakované použití, zahrnující postupy a úkony, které musí 
být splněny při posuzování shody (dále jen "postupy posuzování shody"), a to konkretizací nebo 
kombinací jednotlivých postupů posuzování shody. Jednotlivými postupy posuzování shody jsou 
zejména 
a) posouzení shody za stanovených podmínek výrobcem nebo dovozcem, 
b) posouzení shody vzorku (prototypu) výrobku autorizovanou osobou, 
c) posouzení shody, při níž autorizovaná osoba zkouší specifické vlastnosti výrobků a namátkově 
kontroluje dodržení stanovených požadavků u výrobků, 
d) posouzení systému jakosti výroby nebo prvků systému jakosti v podniku autorizovanou osobou 
a provádění dohledu nad jeho řádným fungováním, 
e) posouzení systému jakosti výrobků nebo prvků systému jakosti v podniku autorizovanou osobou 
a provádění dohledu nad jeho řádným fungováním, 
f) ověřování shody výrobků s certifikovaným typem výrobku nebo se stanovenými požadavky, které 
provádí výrobce, dovozce, akreditovaná nebo autorizovaná osoba na každém výrobku nebo statisticky 
vybraném vzorku, 
g) ověřování shody každého výrobku se stanovenými požadavky autorizovanou osobou, 
h) dohled nad řádným fungováním systému jakosti v podniku autorizovanou osobou a v případě potřeby 
ověření shody výrobku s požadavky technických předpisů v etapě návrhu výrobku, 
i) posouzení činností souvisejících s výrobou výrobků, 
j) jiné postupy posuzování shody, jestliže je to nezbytné, zahrnující, popřípadě i činnost akreditované 
nebo jiné osoby. 
§ 13, odst. 1:  
(1) Stanovený výrobek může být uveden na trh nebo, u výrobků stanovených nařízením vlády, uveden 
do provozu pouze za předpokladu, že splňuje technické požadavky stanovené podle § 12 odst. 1 písm. 
b) po posouzení shody postupem stanoveným podle § 12 odst. 3 a jsou-li splněny podmínky uvedené 
v odstavci 2. Pokud se dovozce před uvedením stanoveného výrobku na trh domnívá nebo má i jen 
důvod se domnívat, že tento výrobek nesplňuje technické požadavky stanovené podle § 12 odst. 1 
písm. b) a navíc ohrožuje zdraví, informuje o tom u výrobků stanovených nařízením vlády příslušný 
orgán dozoru a výrobce. 

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů 

§ 10 k informačním povinnostem:  
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(1) Prodávající musí zajistit, aby jím prodávané výrobky byly přímo viditelně a srozumitelně označeny 
a) označením výrobce nebo dovozce, popřípadě dodavatele, a pokud to povaha výrobku nebo forma 
prodeje vyžaduje, názvem výrobku, údaji o hmotnosti nebo množství nebo velikosti, popřípadě rozměru, 
dalšími údaji potřebnými dle povahy výrobku k jeho identifikaci, popřípadě užití, 
b) též údaji o materiálech použitých v jejích hlavních částech, jde-li o obuv, s výjimkou těch výrobků, 
které podle prováděcího právního předpisu označování nepodléhají. 
(2) Je-li třeba, aby při užívání věci byla zachována zvláštní pravidla, zejména řídí-li se užívání návodem, 
je prodávající povinen spotřebitele s nimi seznámit, ledaže jde o pravidla obecně známá. 
(3) Nelze-li prodávané výrobky označit přímo, musí je prodávající viditelně a srozumitelně označit údaji 
uvedenými v odstavci 1 jiným vhodným způsobem. Není-li možné nebo účelné prodávané výrobky 
vzhledem k jejich povaze takto označit, je prodávající povinen tyto údaje na požádání spotřebitele nebo 
orgánů, které provádějí dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona, pravdivě sdělit, popřípadě 
doložit. 
(6) Při prodeji použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž užitné 
vlastnosti jsou jinak omezeny, musí prodávající na tyto skutečnosti spotřebitele předem zřetelně 
upozornit. Takové výrobky musí být prodávány odděleně od ostatních výrobků. V provozovně, v místě 
vyhrazeném k prodeji takových výrobků, nesmí být uloženy předměty, které neslouží k prodeji. 
(7) Na prodej použitého výrobku se ustanovení odstavců 1 až 3 vztahuje pouze přiměřeně. 
Další povinnosti při prodeji výrobků a poskytování služeb: 
§ 15, odst. 1: Umožňuje-li to povaha výrobku a forma prodeje, je prodávající povinen na žádost 
spotřebitele výrobek překontrolovat nebo předvést. 
§ 16, odst. 1: Na žádost spotřebitele je prodávající povinen vydat doklad o zakoupení výrobku nebo 
o poskytnutí služby s uvedením data prodeje výrobku nebo poskytnutí služby, o jaký výrobek nebo 
o jakou službu se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán nebo služba poskytnuta, spolu 
s identifikačními údaji prodávajícího obsahujícími jméno a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, 
případně název prodávajícího, jeho identifikační číslo osoby, pokud zvláštní právní předpis nestanoví 
jinak. 
§ 16, odst. 3: Při prodeji použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž 
užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, musí být tyto skutečnosti v dokladu zřetelně vyznačeny. 
§ 16, odst. 4: Na žádost orgánů dozoru nebo Policie v mezích jejích oprávnění je prodávající povinen, 
jde-li o nákup použitého výrobku nebo výrobku bez dokladu o nabytí, přijímání tohoto výrobku do 
zástavy nebo zprostředkování nebo nákupu či přijetí do zástavy, předložit identifikační údaje podle 
zvláštního právního předpisu.  
§ 17 
Vyžaduje-li to povaha výrobků, zejména s ohledem na hygienické podmínky prodeje a charakter použití, 
je prodávající povinen výrobky prodávat v hygienicky nezávadných obalech nebo je do takových obalů 
při prodeji zabalit, při samoobslužném prodeji je povinen spotřebiteli poskytnout vhodný obalový 
materiál. 
§ 18 
(1) Prodávající je povinen informovat spotřebitele o peněžní částce za výkup vratných zálohovaných 
obalů a tuto informaci na viditelném místě zpřístupnit. 
(2) O změně peněžní částky za vykupované vratné zálohované obaly nebo o ukončení výkupu vratných 
zálohovaných obalů je prodávající povinen informovat spotřebitele po dobu nejméně 30 kalendářních 
dnů před dnem provedení změny nebo ukončení výkupu. Po tuto dobu nesmí být výkup těchto obalů 
zastaven. 

Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků ve znění pozdějších předpisů 

§ 2 - Výrobek 
(1) Výrobkem pro účely tohoto zákona je jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak 
získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k nabídce spotřebiteli nebo lze rozumně 
předvídat, že bude užívána spotřebiteli, včetně věci poskytnuté v rámci služby, a to i v případě, že 
nebyla určena k nabídce spotřebiteli, pokud je tato věc dodávána v rámci podnikatelské činnosti úplatně 
nebo bezúplatně, a to jako věc nová nebo použitá či upravená. 
(2) Tento zákon se nevztahuje na použité výrobky prodávané jako starožitnosti nebo na výrobky, které 
musí být před použitím opraveny nebo upraveny, a prodávající to kupujícímu prokazatelně sdělil. 
§ 4 - Průvodní dokumentace a označování výrobků 
(1) Výrobek uváděný na trh musí výrobce opatřit průvodní dokumentací v souladu s požadavky 
zvláštního právního předpisu a označit. 
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(2) Průvodní dokumentací výrobku jsou doklady, jež jsou podle zvláštních právních předpisů nutné 
k převzetí a k užívání zboží. 
(3) Označování výrobku je pro účely tohoto zákona opatření výrobku informacemi umožňujícími 
posouzení rizik spojených s jeho užíváním nebo jakýmikoliv informacemi, které mají vztah 
k bezpečnosti výrobku. Výrobek musí být dále v souladu se zvláštním právním předpisem opatřen údaji 
potřebnými k identifikaci výrobce a výrobku, popřípadě série výrobku. 
(4) Pokud výrobek svými vlastnostmi splňuje požadavky na bezpečnost, ale určitý způsob jeho užívání 
může bezpečnost spotřebitele ohrozit, je výrobce nebo distributor, který uvádí takové výrobky na trh 
nebo do oběhu, povinen na toto nebezpečí upozornit v průvodní dokumentaci, pokud toto nebezpečí 
není zřejmé. Současně jsou tyto osoby povinny přesně určit části výrobku, které mohou vyvolat 
nebezpečí, a popsat způsob jejich bezpečného užívání. Uvedení tohoto upozornění nezbavuje výrobce 
nebo distributora povinnosti zajistit ostatní požadavky na bezpečnost výrobku. 
§ 5 - Povinnosti osob při zajišťování bezpečnosti výrobku uváděného na trh a do oběhu 
(1) Za výrobce se pro účely tohoto zákona považuje 
a) osoba usazená v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, která vyrobila 
konečný výrobek, jakož i každá další osoba, která vystupuje jako výrobce tím, že uvede na výrobku 
svou obchodní firmu, ochrannou známku nebo jiný rozlišovací znak, anebo osoba, která výrobek upraví, 
b) zplnomocněný zástupce výrobce jako osoba, kterou výrobce písemně pověřil k jednání za něj, pokud 
výrobce není v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie usazen, 
c) dovozce, jestliže v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie žádný zplnomocněný 
zástupce výrobce není usazen, nebo 
d) další osoby v dodavatelském řetězci, jejichž činnost má prokazatelný vliv na vlastnosti výrobku. 
(2) Distributorem je pro účely tohoto zákona každá osoba, která v dodavatelském řetězci provádí 
následnou obchodní činnost po uvedení výrobku na trh, jakož i každá další osoba v dodavatelském 
řetězci, za předpokladu, že jejich činnost nemá vliv na vlastnosti týkající se bezpečnosti výrobku. 
(3) Výrobce je povinen uvádět na trh pouze bezpečné výrobky. 
(4) Distributor nesmí distribuovat takové výrobky uvedené na trh, o nichž na základě svých informací a 
odborných znalostí ví nebo může předpokládat, že požadavkům na bezpečnost výrobků neodpovídají. 
(5) Výrobce je povinen v případě, kdy je to potřebné k zamezení existujících rizik, odebírat vzorky 
výrobků uváděných na trh a provádět zkoušky jejich bezpečnosti. 
 
Z výše uvedeného výtahu vyplývá, že s opětovným použitím a přípravou k opětovnému použití 
je provázána řada dalších legislativních povinností i mimo gesci MŽP.  

2.2.2.6 Program předcházení vzniku odpadů ČR  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech stanovila na základě článku 29 
povinnost pro členské státy vypracovat do 12. prosince 2013 programy předcházení vzniku odpadů. 
ČR tuto povinnost naplnila schválením Programu předcházení vzniku odpadů ČR11 (dále také 
„Program“) usnesením vlády č. 869/2014. Tímto usnesením bylo rovněž uloženo ministru životního 
prostředí předložit vládě průběžné hodnocení plnění Programu (v letech 2017 a 2020). Program je plně 
zahrnut do Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2015–2024 (dále také „POH ČR 2015-
2024“). Samotný POH ČR 2015–2024 stanovuje v jednom ze svých čtyř strategických cílů „předcházení 
vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů“. Závazná část POH ČR 2015–2024 včetně 
návrhové části Programu byla schválena nařízením vlády č. 352/2014 Sb. V průběhu let 2016–2017 
došlo ke schválení krajských plánů odpadového hospodářství (dále také „POH“). V každém POH 
příslušného kraje je oblast předcházení vzniku odpadů uvedena včetně opatření k jejímu naplňování. 
Na krajské POH navazují POH obcí, pro které je stanovena dle množství vyprodukovaného odpadu 
povinnost tvorby plánu odpadového hospodářství, včetně stanovení opatření pro PVO. Příklad několika 
POH obcí a jejich zpracování oblasti PVO je uveden v Příloze II.  
 
V analytické části Programu předcházení vzniku odpadů ČR je popsán strategický a legislativní rámec, 
výchozí situace související s problematikou předcházení vzniku odpadů a dále je zde provedena 
základní analýza situace u vybraných toků odpadů. V návrhové části je stanoven hlavní cíl, 13 dílčích 
cílů, 26 opatření k jejich naplnění a indikátory pro hodnocení.  
 

 
11

 https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/predchazeni_vzniku_odpadu_navrh/$FILE/OODP-PPVO-2014_10_27.pdf  

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/predchazeni_vzniku_odpadu_navrh/$FILE/OODP-PPVO-2014_10_27.pdf
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Hlavní cílem Programu předcházení vzniku odpadů ČR je „koordinovaným a jednotným přístupem 
vytvořit podmínky k nižší spotřebě primárních zdrojů a postupnému snižování produkce odpadů.“  
 
Dílčí cíle Programu předcházení vzniku odpadů ČR jsou: 

a. Po celou dobu realizace Programu předcházení vzniku odpadů zajistit komplexní informační 
podporu o problematice, včetně zavedení problematiky předcházení vzniku odpadů do 
školních osnov, výzkumných programů a výchovných, osvětových a vzdělávacích aktivit 
související s ochranou a tvorbou životního prostředí. 

b. Zajistit účinné zapojení státní správy na všech úrovních do problematiky předcházení vzniku 
odpadů a cílem postupného snižování množství odpadů při výkonu státní správy. 

c. Vytvořit podmínky a nastavit motivační prvky pro snižování surovinových a energetických 
zdrojů ve výrobních odvětvích a zvyšování využívání „druhotných surovin“ v souvislosti 
s dalšími strategickými dokumenty (zejména Surovinovou politikou České republiky 
a Politikou druhotných surovin České republiky). 

d. Podpořit všemi dostupnými prostředky zavádění nízkoodpadových a inovativních technologií 
šetřící vstupní suroviny a materiály a podpořit výrobní a průmyslovou sféru ve snaze 
optimalizovat procesy řízení výroby z hlediska naplnění cílů Programu předcházení vzniku 
odpadů. 

e. Na všech úrovních podpořit, propagovat a dostatečně informovat o dostupných dobrovolných 
nástrojích (dobrovolné dohody, systémy environmentálního řízení, environmentálního 
značení, čistší produkce) s cílem jejich postupného rozšiřování. 

f. V souvislosti s jednotlivými cíli Programu předcházení vzniku odpadů, s cíli jiných programů 
a politik životního prostředí a s požadavky orgánů Evropské unie zajistit vhodné legislativní 
prostředí pro realizaci Programu. 

g. Věnovat maximální pozornost odpadům z potravin a vytvořit podmínky pro postupné 
snižování těchto odpadů na všech úrovních potravinového cyklu (fáze výroby potravin včetně 
jejich uvádění na trh a konzumace). 

h. Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek komunálních odpadů a jejímu 
následnému snižování na všech úrovních veřejné správy a na úrovni občanů. 

i. V součinnosti s dalšími strategickými dokumenty vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce 
nebezpečných odpadů, stavebních a demoličních odpadů, textilních odpadů a odpadů 
z výrobkových směrnic s výhledem jejího reálného snižování v následujících letech. 

j. Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a organizací za účelem 
prodlužování životnosti a opětovného používání výrobků a materiálů. 

k. Zvýšit aktivní úlohu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti podpory Programu 
předcházení vzniku odpadů. 

l. Zvýšit účinnost prosazování problematiky předcházení vzniku odpadů v aktivitách 
a činnostech kolektivních systémů a systémů zpětně odebíraných výrobků. 

m. Zajistit realizaci potřebných analytických podkladů a hodnotících nástrojů za účelem 
vyhodnocování účinnosti Programu předcházení vzniku odpadů a posouzení dosažených 
pokroků dílčích prevenčních cílů a opatření. 
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Dle usnesení vlády č. 869/2014 byl Program v roce 2017 poprvé vyhodnocen12. Z aktivit prováděných 
na komunální úrovni je zmíněn re-use management statutárního města Brna či zavádění domácích 
a komunitních kompostérů. Tato zpráva také konstatuje, že v dalším období je nutné se více zaměřit na 
oblasti:  

► legislativní – stěžejní bude přijetí legislativních změn na evropské úrovni v legislativě 
odpadového hospodářství (tzv. balíček k oběhovému hospodářství), 

► vzdělávací – rozvíjení kompetencí dětí, žáků i studentů všech typů škol, 

► re-use – aktivity související s oblastí opětovného použití (obecní, komerční), 

► inovační – výzkumné a inovační projekty, 

► technologickou – aplikace v oblasti technologií snižující produkci odpadů, 

► monitorovací – vyhodnocení indikátorové soustavy. 
 
Druhé hodnocení Programu předcházení vzniku odpadů proběhlo v roce 202013. Z hodnocení vyplývá, 
že se začínají v České republice rozvíjet aktivity související s předcházením vzniku odpadů v rámci 
aktivit obcí, podnikatelských subjektů, neziskových organizací a školských zařízení. Nejaktivněji je 
podle hodnocení řešena tématika předcházení vzniku potravinového odpadu, postupně se rozvíjejí 
iniciativy v oblasti opravy výrobků a re-use projektů. Nedaří se však dosáhnout stabilizace produkce 
jednotlivých složek komunálního odpadu. V následujícím období je nutné se dále zaměřit na: 

► oblasti osvěty široké veřejnosti a environmentálního vzdělávání a výchovy dětí a žáků všech 
typů škol, 

► intenzivnější podporu aktivit v oblasti opětovného použití, opravárenských služeb a aktivit, 
které vedou k prodlužování životnosti výrobků, 

► větší podporu a propagaci ekoznačení a dalších dobrovolných nástrojů, jako jsou dobrovolné 
dohody, 

► podporu výzkumu a vývoje v rámci inovačních projektů a technologií, 

► stabilizaci jednotlivých toků komunálních odpadů. 
 

2.2.2.7 Metodická a informační podpora  

V návaznosti na Program předcházení vzniku odpadů ČR bylo od jeho schválení realizováno několik 
projektů v rámci programu BETA Technologické agentury ČR, které napomáhají realizovat některá 
v Programu stanovená opatření. S ohledem na podporu mimo jiné i opatření PVO na komunální úrovni 
byl prováděn projekt TAČR Beta TB050MZP009 „Hledání nových způsobů informační podpory při 
realizaci Programu předcházení vzniku odpadů ČR“14. Projekt se orientoval na několik cílových 
skupin: státní správu, komunální sféru, školy a mimoškolní vzdělávací instituce, provozovatele 
stravovacích zařízení, stavebníky a v neposlední řadě také na občana. Výstupy pro možné uplatnění 
na komunální úrovni jsou zejména:  

► Metodika pro uzavírání dobrovolných dohod při předcházení vzniku odpadů, 

► Metodika pro systematické rozvíjení činnosti MŽP a dalších spolupracujících státních institucí 
a institucí veřejné správy v oblasti předcházení vzniku odpadů, 

► Průvodce předcházením vzniku odpadů na komunální úrovni, 

 
12

 https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/predchazeni_vzniku_odpadu_navrh/$FILE/OODP-
PPVO_prubezna_hodnotici_zprava-20171006.pdf 
13

 https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/predchazeni_vzniku_odpadu_navrh/$FILE/OODP-
2_hodnotici_zprava_2017_2019-20200416.pdf  
14

 https://www.mzp.cz/cz/program_predchazeni_vzniku_odpadu  

 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/predchazeni_vzniku_odpadu_navrh/$FILE/OODP-PPVO_prubezna_hodnotici_zprava-20171006.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/predchazeni_vzniku_odpadu_navrh/$FILE/OODP-PPVO_prubezna_hodnotici_zprava-20171006.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/predchazeni_vzniku_odpadu_navrh/$FILE/OODP-2_hodnotici_zprava_2017_2019-20200416.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/predchazeni_vzniku_odpadu_navrh/$FILE/OODP-2_hodnotici_zprava_2017_2019-20200416.pdf
https://www.mzp.cz/cz/program_predchazeni_vzniku_odpadu
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► Průvodce předcházením vzniku odpadů v domácnostech a letáky pro občany (plýtvání 
potravinami – Potraviny jsou cenné, obaly – Doba obalová, elektrospotřebiče – Domácí 
mazlíčci, textil – Balada z hadrů, nábytek – Kdo má židli, ten bydlí). 

 
Výše uvedené výstupy projektu, včetně těch pro další subjekty (stavebníky, stravovací zařízení, školy 
a mimoškolní vzdělávací instituce) jsou volně dostupné na stránkách Ministerstva životního prostředí. 
 
V září roku 2018 MŽP zveřejnilo ve Věstníku MŽP nový Metodický pokyn odboru odpadů 
Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro 
nakládání s nimi15. Zde jsou popsány taktéž postupy k PVO. 
 
Chytrými veřejnými nákupy za využití environmentálně šetrných řešení lze také snižovat množství 
odpadu. Na podporu odpovědného zadávání veřejných zakázek Ministerstvo práce a sociálních věcí 
ČR realizuje projekt „Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání“16, 
který by měl pomocí pilotních projektů podpořit implementaci těchto principů do praxe. V návaznosti na 
usnesení vlády č. 531 z 24. července 2017 o Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při 
zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy je průběžně pracováno 
(doplňováno s ohledem na nejnovější stav znalostí a techniky) na Metodice pro environmentální 
odpovědný přístup při zadávání veřejných zakázek17 (součástí jsou i metodické listy k vybraným 
produktovým kategoriím – čisticí prostředky a úklidové služby; nábytek; osvětlení; provoz budov; 
hedvábný papír; grafický papír; kancelářská technika; výpočetní technika; stravování a občerstvení; 
čistá mobilita; …).  
 
Oblast PVO je spojena s dalšími odbornostmi, které je potřeba při hledání udržitelných řešení zahrnout. 
Jedním z příkladů je řešení možností snižování jednorázového plastového nádobí a jejich nahrazování 
výrobky na vícero použití, včetně těch, které si přinese sám zákazník. Zde vypracoval Státní zdravotní 
ústav odborné stanovisko k možnosti redukování/snižování jednorázového plastového nádobí, 
náčiní či jiných výrobků určených k podávání či servírování potravin a nápojů a jejich nahrazení 
výrobky, které jsou určeny pro opakované použití, případně nádoby či obaly přinesenými 
spotřebitelem18. V roce 2019 Státní zdravotní ústav zpracoval aktualizované odborné stanovisko ke 
kampani „Dost bylo plastu“19. 

2.3 Realizovaná opatření se zaměřením na prevenci vzniku komunálních 
odpadů a potravinových odpadů 

Komunální odpady z domácností a obdobných zařízení se skládají z nejrůznějších toků, směsného 
komunálního odpadu, objemného odpadu, papíru, skla, kovů, textilu, biologicky rozložitelných odpadů 
a dalších. Komunální odpady představují přibližně 7 až 10 % celkového odpadu v EU20. Nakládání 
s tímto tokem odpadů je však složité z pohledu jeho složení a také proměnlivosti. Jednotlivé materiálové 
toky vyžadují nastavit účinný systém nakládání, včetně systému sběru. To stejné, mnohdy zřejmě 
i v komplikovanější formě, je nutno aplikovat i pro systémy, které by měly vést k předcházení vzniku 
odpadu, případně k přípravě k opětovnému použití.  
 
Národní úroveň oblast PVO zastřešuje a dává jí určitý rámec, který zároveň vyplývá z legislativního 
nastavení v EU. Legislativní rámec doplňuje metodickými podklady a dalšími informačními materiály. 
Dále pak stanovuje rámec finanční podpory, ať už na konkrétní projekty nebo na oblasti, do kterých se 
případní zájemci ze strany vzdělávacích a vědeckých institucí, veřejné správy či privátních subjektů 
mohou zapojovat.  

 
15

 https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodika_stavebni_odpady/$FILE/OODP-metodicky_navod_SDO-
20180904.pdf 
16

 http://sovz.cz/temata/tema1/  
17

 https://www.mzp.cz/cz/setrna_verejna_sprava 
18

 www.szu.cz/odborne-stanovisko-szu 
19

 http://www.szu.cz/uploads/documents/szu/aktual/odborne_stanovisko_dost_bylo_plastu.pdf  
20

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0851 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodika_stavebni_odpady/$FILE/OODP-metodicky_navod_SDO-20180904.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodika_stavebni_odpady/$FILE/OODP-metodicky_navod_SDO-20180904.pdf
http://sovz.cz/temata/tema1/
https://www.mzp.cz/cz/setrna_verejna_sprava
http://www.szu.cz/odborne-stanovisko-szu
http://www.szu.cz/uploads/documents/szu/aktual/odborne_stanovisko_dost_bylo_plastu.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0851
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2.3.1 Realizovaná finanční podpora PVO  

V dobíhajícím programovém období Evropských strukturálních a investičních fondů, v Operačním 
programu Životní prostředí 2014–2020 má oblast PVO specifický cíl 3.1 „Prevence vzniku odpadů“. 
Podpořené projekty jsou zmíněny v dalších kapitolách pod konkrétními odpadovými komoditami. 
Projekty, které mají souvislost či přináší i výsledky v oblasti PVO, můžeme najít i v dalších finančních 
zdrojích, evropských, národních, ale i krajských. 

2.3.1.1 Finanční zdroje mimo OPŽP 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR poskytuje dotace v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), např. i pro projekty sociálního podnikání. 
Obsahem těchto projektů může být i podpora činnostem, které vedou k opětovnému použití různého 
zboží (např. oděvy), viz Tabulka 1.  
 
Tabulka 1: Příklady projektů podpořených z IROP – sociální podnikání – s dosahem do oblasti PVO 

Subjekt Popis projektu 

CONILL s.r.o. 

Název projektu: CONILL – second hand s doplňkovými službami – praní, žehlení a opravy oděvů 
Místo realizace: Štěchovice 
Identifikační číslo projektu: CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_061/0003416 
Datum zahájení realizace projektu: 1. 8. 2017 
V rámci jmenovaného programu byla poskytnuta dotace na stavbu nového sociálního podniku, který bude zaměřen na 
second hand s dílčími službami typu – prádelna, žehlírna, opravy oděvů.  
V horizontu nejbližších pěti let je cílem sociálního podniku: 
- poskytnout nová pracovní místa z řad OZP II. i III. stupně invalidity, 
- zaměstnat občany evidované na ÚP více jak 12 měsíců za poslední 2 roky, 
- nové prostory budou respektovat požadavky na zaměstnávání osob z cílové skupiny a poskytnou jim takové pracovní 
prostředí, aby se dokázali včlenit mezi ostatní. 

BROOME, 
s.r.o. 

Název projektu: BROOME – druhá šance pro oděvy 
Místo realizace: Bystré u Poličky 
Identifikační číslo projektu: CZ.06.2.58/0.0/15_010/0000230 
Datum zahájení realizace projektu: 4. 1. 2016 
Cílem projektu je personálně a produkčně rozšířit kapacitu sociální firmy Broome, s.r.o.:  
- zřídit divizi v Bystrém u Poličky, která se bude zabývat novou službou třídění a cenění použitého textilu, obuvi 
a oděvních doplňků  
- pro tyto účely pořídit, zrekonstruovat a vybavit halu,  
- vytvořit 18 nových pracovních míst (12,84 úvazků) pro zajištění této služby, z toho minimálně 6,97 (cca 54 %) pro OZP 
nebo dlouhodobě nezaměstnané,  
- zajistit, aby tržby za poskytování této služby tvořily min. 30 % z celkového příjmů divize. 
Dochází k třídění šatstva ze zahraničí.  

Zdroj: https://irop.mmr.cz/cs/projekty; http://www.socialni-firma.cz/ 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR poskytuje dotace v rámci Evropského sociálního fondu, 
Operačního programu Zaměstnanost, např. i pro projekty na podporu sociálního podnikání. Obsahem 
těchto projektů může být i podpora činností, které vedou k opětovnému použití různého zboží (např. re-
use), viz Tabulka 2.  
 
Tabulka 2: Příklady projektů podpořených z Evropského sociálního fondu – podpora sociálního podnikání 
s dosahem do oblasti PVO 

Subjekt Popis projektu 

MycoLab s.r.o. 

Název projektu: KABINET CB – podpora vzniku sociálního podniku s environmentálním dopadem 
Místo realizace: Jihočeský kraj, České Budějovice 
Identifikační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0010260 
Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2019 
Projekt KABINET CB cílí na rozjezd sociálního podniku, který bude fungovat na principech RE-USE centra. Cílem je 
z původně malého neziskového projektu Materiální banky vybudovat stabilní a udržitelnou sociální firmu, která bude 
dobrým zaměstnavatelem, partnerem městu v oblasti nakládání s odpady a v neposlední řadě i svým zákazníkům. 
V rámci projektu se plánuje vytvořit 3 pracovní místa pro lidi ohrožené na trhu práce a zachránit téměř 20 000 m3 
komunálního odpadu. 

https://irop.mmr.cz/cs/projekty
http://www.socialni-firma.cz/
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Subjekt Popis projektu 

TABITA o.p.s. 

Název projektu: Třídírna oděvů Tabita 
Místo realizace: Rokycany 
Identifikační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.06/30.00601 
Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014 
Podstatou realizace projektu je naplnění tří klíčových aktivit. Jedná se o tyto aktivity: 
1) Materiální zajištění rozjezdu třídírny 
V rámci této aktivity bude pronajat prostor pro provozovnu a budou nakoupeny předměty, které jsou pro rozběh 
provozovny potřeba a Tabita je dosud nevlastní nebo nebudou součástí pronajatých prostor. Jde zejména o zařízení pro 
zpracování použitých oděvů  
- pračka, sušička, žehličky, šicí stroj a pro obchod,  
- pokladna, ramínka, trezor.  
Pořízeny budou také notebooky pro realizační tým, mobil pro provozního a multifunkční tiskárna. Bude vytištěna firemní 
cedule s prvky povinné publicity. Budou zadány webové stránky firmy, které budou v české i anglické verzi, případně 
v jazycích dalších klíčových dodavatelů. 
2) Vnitřní a vnější podpora fungování firmy 
Aktivita zahrnuje podpůrné činnosti směřující k pracovníkům firmy (vnitřní) i k veřejnosti (vnější). Mezi činnosti vnitřní 
podpory patří mimo jiné konzultace diagnostiky a metodiky zaškolování pracovníků se zdravotním postižením, 
proškolení pracovníků, vytvoření a realizace zaškolovacího kurzu, supervize a přímá podpora cílové skupiny. Mezi 
činnosti vnější podpory patří reklama. 
3) Implementace principů sociálního podniku 

V rámci této aktivity bude Tabita formulovat, jak rozumí sama sobě jako sociálnímu podniku. Pro doprovázení tohoto 
procesu bude moci využít stáží v již existujících sociálních firmách, konzultací externích specialistů či seminářů 
o sociální firmě. 

Zdroj: https://www.esfcr.cz/programy/op-zamestnanost 

Ministerstvo zemědělství ČR 

Významnou roli v předcházení plývání potravinami hrají potravinové banky a další subjekty 
s humanitárním zaměřením (jedná se o schválené subjekty MZe21). Díky jejich činnosti je mimo jiné 
naplňována povinnost § 11 zákona č. 180/2016 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. V roce 2016 
zřídilo Ministerstvo zemědělství dotační program „Podpora činnosti potravinových bank a dalších 
subjektů s humanitárním zaměřením (DT18AB)“. V daném roce bylo v rámci tohoto dotačního titulu 
vyplaceno 23 milionů Kč, v roce 2017 pak 29,9 milionu Kč. Peníze byly využity především na 
financování pronájmů skladovacích prostor, rekonstrukci a budování nových skladovacích prostor 
a jejich vybavení chladicím a mrazicím zařízením, včetně režijních nákladů na chod potravinových 
bank. Od roku 2017 je možné využít dotaci také na pořízení automobilu pro svoz darovaných potravin 
a bylo vyplaceno 41 milionů Kč22. I pro rok 2020 je nastaven národní dotační program „Podpora činnosti 
potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením“, s alokací 42 milionů Kč 
(neinvestiční) a 20 milionů Kč (kapitálové výdaje). Podporu nově vyplácí Státní zemědělský intervenční 
fond23.  

Krajská úroveň 

Krajská úroveň v oblasti PVO pracuje se schválenými krajskými plány odpadového hospodářství, jejichž 
součástí je i předcházení vzniku odpadů včetně uvedení opatření k jejímu naplňování. Jednotlivé kraje 
přistupují k problematice PVO různě aktivně, stejně tak i v aktivitách podporujících komunální úroveň. 
Tabulka 3 uvádí příklady dotačních možností na úrovni jednotlivých krajů. Například Kraj Vysočina 
kromě podpory domácího kompostování podporuje v roce 2020 i pořízení kelímků na opětovné použití 
a mobilní gastromyčky, Liberecký kraj pak podporuje re-use centra, opravárenskou činnost či 
bezobalové prodejny.  
 

 
21

 http://eagri.cz/public/web/file/626076/Aktualizovany__seznam_opravnenych_prijemcu_darovanych_potravin_23_5_2019.pdf  
22

 http://www.agral.cz/LinkClick.aspx?fileticket=ml9IDNVDEVI%3D&tabid=730&language=cs-CZ  
23

 https://www.businessinfo.cz/clanky/ministerstvo-podpori-v-roce-2020-narodnimi-dotacemi-hlavne-zlepseni-podminek-v-
chovech/  

https://www.esfcr.cz/programy/op-zamestnanost
http://eagri.cz/public/web/file/626076/Aktualizovany__seznam_opravnenych_prijemcu_darovanych_potravin_23_5_2019.pdf
http://www.agral.cz/LinkClick.aspx?fileticket=ml9IDNVDEVI%3D&tabid=730&language=cs-CZ
https://www.businessinfo.cz/clanky/ministerstvo-podpori-v-roce-2020-narodnimi-dotacemi-hlavne-zlepseni-podminek-v-chovech/
https://www.businessinfo.cz/clanky/ministerstvo-podpori-v-roce-2020-narodnimi-dotacemi-hlavne-zlepseni-podminek-v-chovech/
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Tabulka 3: Přehled příkladů dotačních programů na úrovni krajů (rok 2019, 2020) se zaměřením mj. na PVO 

Kraj Dotační program 

Jihočeský kraj 

Rok 2020 
Program: Podpora chytrých měst a obcí (Smart city/Smart village) 
Cílem programu je podpora měst a obcí ve snaze zavedení opatření myšlenky “smart cities” v oblasti 
dopravy, nakládání s odpady, energií, sociálních služeb atd. Programem by mělo být dotováno 
zpracování koncepčních a strategických materiálů měst a obcí sloužících k jejich efektivnímu zapojení 
do projektu smart cities. Dále podporovat chytré technologie ve městech a obcích Jihočeského kraje, 
které se zaměřují na efektivní zapojení do koncepce smart cities především v oblasti dopravy, 
životního prostředí, osvětlení, energie, sociálních služeb a dalších problematických oblastí jihočeských 
měst a obcí. 
 
Zdroj: https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace  

Jihomoravský 
kraj 

Rok 2020 
Program: Dotační program Zdravé municipality JMK 2020 
Cílem dotačního programu „Zdravé municipality JMK 2020“ je podpora aktivit směřujících k podpoře 
zdraví, kvality života, udržitelného rozvoje a zapojování veřejnosti do věcí veřejných vedoucí ke 
zvyšování kvality veřejné správy. 
 
Program: Dotační Program pro poskytování dotací v oblasti EVVO 2020 
 
Zdroj: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/News.aspx 

Královéhradecký 
kraj 

Rok 2020 
Program: Program obnovy venkova 
Účel 4: Nakládání s odpady (vč. předcházení vzniku odpadů) 
Rozmezí dotace: 30 000 – 200 000 Kč 
 
Rok 2019 
Program: Program obnovy místních částí obcí – pro obce o velkosti 3-10 tis. obyvatel (větší města 
mohou čerpat z krajského Programu obnovy venkova). Jedním ze čtyř účelů je možnost čerpání i na 
podporu předcházení vzniku odpadů.  
Účel 4: Předcházení vzniku odpadů (zlepšení odděleného sběru a dalšího využití odpadu, včetně 
předcházení jeho vzniku). 
Rozmezí dotace: 20 000 – 200 000 Kč 
 
Zdroj:  
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx  
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/program-obnovy-
venkova-doplni-program-pro-vetsi-sidla-305543/ 

https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/News.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/program-obnovy-venkova-doplni-program-pro-vetsi-sidla-305543/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/program-obnovy-venkova-doplni-program-pro-vetsi-sidla-305543/
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Kraj Dotační program 

Kraj Vysočina 

Rok 2020 
Fond Kraje Vysočiny 
Program: Životní prostředí a zemědělství 
Podprogram: Odpady a ekologická výchova 2020 
Alokace: 2 500 000 Kč 
Účel:  
Přispět k předcházení vzniku odpadů, správnému a efektivnímu třídění využitelných složek odpadu, 
využívání výrobků vyrobených z recyklovaných materiálů a předcházení znečišťování veřejného 
prostranství odpadky z důvodu zachování čistého životního prostředí kraje.  
Účelem v rámci podprogramu Ekologická výchova je zvýšit environmentální povědomí i osobní 
zodpovědnosti obyvatel kraje za současný a budoucí stav ŽP. 
Typ žadatele:  
Právnická osoba – nestátní nezisková organizace (církevní organizace, nadace a nadační fond, o.p.s., 
zapsaný spolek, ústav, ...) 
Právnická osoba – svazek obcí 
Příspěvková organizace kraje 
Příspěvková organizace obce nebo státu 
Právnická osoba – obec 
 
V rámci Podprogramu A (Odpady) jsou podporovány mj. následující aktivity:  
- pořízení plastových kelímků k opětovnému použití pro akce pořádané příjemcem včetně služeb mytí 
nádobí při akcích, 
- pořízení gastromyčky na kelímky pro jejich opětovné použití za podmínky, že příjemce z projektu 
zároveň pořídí i minimálně 500 ks kelímků pro opětovné použití, 
- pořízení kompostérů včetně kompostérů na potravinové zbytky, 
- pořízení nebo pronájem nádob na opětovné použití textilu. 
 
Rok 2019 
V roce 2019 byl taktéž vyhlášen Program zaměřený na odpady vč. předcházení vzniku odpadů 
(Odpady a ekologická výchova 2019). V rámci Programu bylo podpořeno např. pořízení zahradních 
kompostérů (např. město Havlíčkův Brod), elektrického kompostéru (Dětský domov Rovečné).  
 
Zdroj:  
https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02778?kat=7&s=vse 
https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02716?kat=7&s=vyhodnocene 

Liberecký kraj 

Rok 2020 
Dotační fond Libereckého kraje 
Oblast: Životní prostředí a zemědělství 
8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití 
bioodpadů 
Alokace: 1 300 000 Kč 
Účel: Podpora opatření vedoucích k předcházení vzniku odpadů a k jejich opětovnému použití se 
zaměřením především na bioodpady v souladu s Plánem odpadového hospodářství Libereckého kraje 
2016 – 2025, tj. mj. aktivity podporující předcházení vzniku odpadů a jejich opětovnému použití, včetně 
propagace předcházení vzniku odpadů; vznik a provoz RE-USE center v obcích; vznik a provoz 
prodejen „bez obalu“; opravárenská činnost (pořízení nářadí, nástrojů, zařízení nebo materiály pro 
opravy, režijní náklady provozovny, náklady na publicitu); pořízení domácích kompostérů; pořízení 
elektrických kompostérů na gastroodpady; pořízení štěpkovačů nebo drtičů dřeva, které pochází 
z údržby zeleně v obcích a údržby zahrad občanů; zlepšení provozu zařízení (provozovaných) k využití 
bioodpadů z údržby zeleně.  
Bližší informace na https://dotace.kraj-lbc.cz/getFile/id:934233/lastUpdateDate:2019-12-
20%2010%3A11%3A11 
 
Rok 2019 
V roce 2019 byl taktéž vyhlášen v oblasti podpory Životní prostředí a zemědělství dotační program 
„Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovné použití a podpora sběru a využití bioodpadu“, 
který mohly využívat obce, svazky obcí a neziskové organizace. Bylo možné čerpat na nákup 
domácích kompostérů, štěpkovačů, re-use centra, bezobalové prodejny a opravárenskou činnost.  
V rámci Programu bylo podpořeno např.: pořízení elektrického kompostéru, činnost re-use centra, 
činnost nábytkové banky, pořízení vratných plastových kelímků, síťových tašek či sáčků na zeleninu, 
pečivo nebo i rozvoj bezobalové prodejny nebo podpora opravárenství a řemesla.  
Kompletní seznam na https://dotace.kraj-lbc.cz/getFile/id:910039/type:medium/timestamp:2019-06-
25%2011:35:38  
 

https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02778?kat=7&s=vse
https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02716?kat=7&s=vyhodnocene
https://dotace.kraj-lbc.cz/getFile/id:934233/lastUpdateDate:2019-12-20%2010%3A11%3A11
https://dotace.kraj-lbc.cz/getFile/id:934233/lastUpdateDate:2019-12-20%2010%3A11%3A11
https://dotace.kraj-lbc.cz/getFile/id:910039/type:medium/timestamp:2019-06-25%2011:35:38
https://dotace.kraj-lbc.cz/getFile/id:910039/type:medium/timestamp:2019-06-25%2011:35:38
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Kraj Dotační program 

Moravskoslezský 
kraj 

Rok 2020 
Program: Podpora odpadového hospodářství pro rok 2020 
Podle tohoto programu se poskytují: 
- účelové neinvestiční dotace na pořízení studie optimalizace obecního systému nakládání 
s komunálními odpady, což představuje dotační titul č. 1, 
- účelové investiční, nebo neinvestiční dotace na podporu zřizování překládacích stanic 
k nakládání především s komunálními odpady, což představuje dotační titul č. 2; kombinace 
investičního a neinvestičního charakteru dotace se nepřipouští. 
 
Cílem dotačního programu je u dotačního titulu č. 1 podpořit prostřednictvím poskytnutí dotace 
navržení opatření vedoucích k efektivnějšímu předcházení vzniku komunálních odpadů 
a k efektivnějšímu nakládání s nimi v rámci obecních systémů a u dotačního titulu č. 2 podpořit 
prostřednictvím poskytnutí dotace efektivnější nakládání s komunálními odpady, to vše v souladu 
s Plánem odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016–2026 a za účelem 
splnění jeho cílů. 
Příjemcem dotace podle tohoto programu může být jen: 
- obec na území Moravskoslezského kraje, pro jejíž území se projekt zpracovává, 
- dobrovolný svazek obcí na území Moravskoslezského kraje, pro jejichž území se projekt zpracovává, 
a pouze v rámci dotačního titulu č. 2 také obchodní korporace, ve které mají subjekty podle písmen a) 
nebo b) tohoto odstavce programu samy či společně 100% podíl. 
 
Zdroj: https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-podpora-odpadoveho-
hospodarstvi-pro-rok-2020-139887/ 

Magistrát 
hlavního města 
Prahy 

Rok 2020 
Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí Hl. m. Prahy pro rok 2020 
V. Specifické projekty 
Projekty z oblasti odpadového hospodářství přinášející netradiční formy řešení, případně nové 
pohledy na řešení situací v této oblasti. 
Příklady podporovaných aktivit: 
• podpora komunitního kompostování (včetně vermikompostování), 
• projekty zaměřené na předcházení vzniku odpadů. 
 
Zdroj: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/zivotni_prostredi_a_ene
rgetika/index.html  

Olomoucký kraj 

Rok 2019 
Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2019 
Nadregionální akce cestovního ruchu 
Obecným účelem je podpora akcí, které splňují následující kritéria:  
c) potenciál pro zvyšování návštěvnosti akce a udržitelnost akce 
 
Zdroj: https://www.olkraj.cz/tematicke-seznamy-dotaci-cl-4503.html  

Ústecký kraj 

Rok 2019 
Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 
V rámci tohoto programu byly v roce 2019 schváleny dotace na pořízení kompostérů, štěpkovače či 
komunitní kompostárny. Detailněji zde: http://m.kr-
ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1737283  
 
Zdroj: http://m.kr-ustecky.cz/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi/ds-99607/p1=204744  

Zdroj: Zpracování GREEN Solution s.r.o.  

2.3.2 Koncepční podpora PVO  

Jak již bylo uvedeno, Plán odpadového hospodářství ČR pro období 2015–2024 obsahuje oblast 
zabývající se PVO. Stejně tak i krajské plány odpadového hospodářství mají stanoveny cíle a opatření 
pro tuto oblast. Většinou se však jedná o velmi obecnou rovinu bez konkrétních projektových 
specifikací. Všechny POH krajů obsahují hlavní cíl, dílčí cíle a opatření, které vychází z Programu 
předcházení vzniku odpadů ČR. V některých případech jsou totožné s národním Programem, v jiných 
jsou uzpůsobeny pro daný kraj, případně i vychází z analytické části, pokud se tématem PVO tato část 
zabývá (např. u Kraje Vysočina, Středočeského a Olomouckého kraje). Nicméně ve všech případech 
jsou opatření definována v obecné úrovni bez uvedení nějakého konkrétního projektu, který by měl 
např. celokrajský dopad.  
 
Definování cílů a opatření v krajských POH vedlo u některých krajů k zahrnutí podpory této oblasti do 
krajských dotačních programů, jak je patrno v kapitole 2.3.1.1.  

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-podpora-odpadoveho-hospodarstvi-pro-rok-2020-139887/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-podpora-odpadoveho-hospodarstvi-pro-rok-2020-139887/
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/zivotni_prostredi_a_energetika/index.html
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/zivotni_prostredi_a_energetika/index.html
https://www.olkraj.cz/tematicke-seznamy-dotaci-cl-4503.html
http://m.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1737283
http://m.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1737283
http://m.kr-ustecky.cz/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi/ds-99607/p1=204744
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Ve vyhodnocení plnění POH krajů prováděných v letech 2017–2018 se většinou zmiňuje realizace PVO 
přes oblast EVVO či jiné environmentální osvětové aktivity (např. projekty česko-německé spolupráce), 
zapojení do iniciativy MŽP „Dost bylo plastu“, čerpání finančních prostředků z OPŽP zejména na 
domácí kompostéry nebo právě zmiňované krajské dotační programy.  
 
Na krajské POH navazují POH obcí, pro které je stanovena dle množství vyprodukovaného odpadu 
povinnost tvorby plánu odpadového hospodářství, včetně stanovení opatření pro PVO. Komunální 
úroveň je ve stanovení cílů a opatření již konkrétnější, příklady několika POH měst a jejich zpracování 
oblasti PVO uvádí Příloha II. Vybrána byla přednostně města, o kterých je známo, že realizují či plánují 
například re-use aktivity. Dále bylo zohledněno rovnoměrné rozložení na území ČR. Z výtahů 
z jednotlivých příkladů POH obcí je zřejmé, že detailem zpracování se liší, nicméně vždy reflektují cíle 
a opatření stanovené v jednotlivých POH krajů. Všechny POH zmiňují konkrétněji problematiku sběru 
textilu (tradičně formou venkovních kontejnerů, případně bazárků oblečení), podporu domácího 
kompostování (většinou již nějakou formou proběhla a počítá se s ní často i do budoucna) či 
rozšíření/vybudování re-use místa. Jako velmi významný aspekt oblasti PVO jsou zmiňovány různé 
formy vzdělání a osvěty. V některých případech se POH pro oblast PVO dotýká i problematiky potravin 
či stavebních materiálů.  

2.3.3 Realizovaná opatření PVO  

V této kapitole jsou popsána vybraná opatření, která se podařila v posledních letech na území ČR 
realizovat či jsou v přípravné fázi. Jedná se o opatření z oblasti PVO, která vedou k tomu, aby odpad 
vůbec nevznikl (nebo menší množství) nebo aby se oddálil moment vzniku odpadu, tj. např. 
prodloužením životnosti výrobku (oprava nefunkčního výrobku), opětovným použitím (poskytnutí 
výrobku k užití někomu dalšímu (prodej, darování aj.) či použití opětovně použitelných obalů namísto 
jednorázových).  
 
Z pohledu možných odpadových toků komunálních odpadů se jedná zejména o:  

► běžné drobné spotřební zboží (vybavení domácnosti jako nádobí, sportovní zboží, knihy, …), 

► objemnější výrobky (nábytek, stavební materiál, …), 

► oděvy a textilie, 

► elektrospotřebiče, 

► biologicky rozložitelné složky včetně potravin,  

► obaly. 
 
V uvedené struktuře možných odpadových toků jsou i rozděleny kapitoly níže, přičemž v některých 
oblastech se jednotlivé toky materiálů prolínají.  
 
Uváděná data a informace jsou výsledkem vlastních rešerší, osobních jednání s klíčovými hráči pro 
jednotlivé oblasti, agregovaných dat poskytnutých AOS EKO-KOM, a.s. z dotazníků (Dotazník 
o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr za rok 2018), které pro AOS 
pravidelně vyplňují obce (byla využita pouze agregovaná data týkající se oblasti PVO), a vlastního 
dotazníkového šetření. V rámci tohoto projektu se uskutečnilo několik dotazníkových šetření: 
 
1. Dotazníkové šetření mapující činnosti a plánované aktivity jednotlivých potravinových bank – 

dotazník tvoří Přílohu III. 

2. Dotazníkové šetření mapující aktuální stav ve vybraných oblastech PVO obcí s rozšířenou 
působností a plánované aktivity vč. plánovaných projektů – dotazník tvoří Přílohu IV. Součástí 
tohoto dotazníku byly i dotazy vztahující se na celé území obce s rozšířenou působností a některé 
způsoby nakládání, které sloužily jako podpůrné informace při zpracování kapitol k materiálovému 
využití odpadů a k biologicky rozložitelným odpadům. 

3. Dotazníkové šetření mapující aktuální stav v oblastech PVO ve vybraných pražských městských 
částech – dotazník tvoří Přílohu V.  



  

27  Podklady pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového 
dokumentu v Operačním programu Životní prostředí 2021 - 2027 

Jednotlivé výstupy z uvedených dotazníkových šetření jsou uváděny na různých místech tohoto 
dokumentu, podle tematického zaměření dané kapitoly. Výstupy dotazníkového šetření zaměřené na 
potravinové banky obsahují odpovědi od všech patnácti existujících potravinových bank (návratnost 
byla tedy 100 %). V případě dotazníkového šetření cílícího na ORP se jednalo o návratnost 52 %. Graf 
1 (pouze ORP) a Graf 2 (pod hl. m. Praha jsou započteny také pražské městské části, které odpověděly) 
ukazuje zastoupení vyplněných dotazníků v jednotlivých krajích. Ve většině dále uváděných výsledcích 
jsou k ORP zahrnuty i vyplněné dotazníky z pražských městských částí (MČ).  
 
 
Graf 1: Procentuální zastoupení odpovědí z dotazníkového šetření v rámci ORP dle krajů (2020) 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření, zpracování GREEN Solution s.r.o. 
 

Graf 2: Procentuální zastoupení odpovědí z dotazníkového šetření v rámci ORP dle krajů a vybraných pražských 
MČ (2020) 

 
Poznámka: Vybrané pražské MČ jsou zde započítány pod hlavní město Praha 
Zdroj: Dotazníkové šetření, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Tabulka 4 orientačně znázorňuje, jak k vybraným aspektům PVO jednotlivé velikostní skupiny obcí 
přistupují. Největší počet obcí vyplnilo, že podporuje domácí kompostování (3 874 obcí) a sběr textilu 
v režimu prevence (3 631 obcí). V oblasti PVO je důležité informování a osvěta, 1 730 obcí uvedlo, že 
zahrnují toto téma do informačních aktivit obce. Dále 592 obcí vyplnilo, že mají nastavena opatření 
k PVO v rámci provozu úřadu.  
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Tabulka 4: Počet obcí, které v oblasti PVO podporují vybranou konkrétní aktivitu (2018) 

Velikostní kategorie 
obce 

Domácí 
kompos-

tování 

Opatření 
na úřadě 

Informační 
aktivity 

Výměnné 
bazary 

Bez-
obalové 
prodejny 

Sběr textilu 
v režimu 
prevence 

Znovu-
využití 

věcí 

Počet obcí 
dle ČSÚ* 

Do 500 1 833 159 676 44 1 1 394 58 3 440 

501–1 000 952 142 401 62 2 1 027 55 1 374 

1 001–4 000 847 188 459 85 4 936 69 1 150 

4 001–10 000 151 54 114 27 6 173 19 164 

10 001–20 000 48 23 39 4 4 55 4 68 

20 001–50 000 30 15 29 4 4 32 2 44 

50 001–100 000 9 7 8 0 0 10 0 12 

Nad 100 001 4 4 4 0 0 4 2 6 

Celkem 3 874 592 1 730 226 21 3 631 209 6 258 

* Malý lexikon obcí ČR, 2017 
Zdroj: Zpracování GREEN Solution s.r.o. z dat AOS EKO-KOM, a.s. 

2.3.3.1 Re-use spotřebního zboží (mimo elektrozařízení a oděvů) 

Upotřebené výrobky, které jednomu občanovi doslouží, ale jsou stále funkční, mohou dobře posloužit 
ještě někomu dalšímu. Poskytnutí výrobků k „druhému životu“ je podmíněno snadnou možností nabídky 
výrobku k prodání, výměně či darování. Tím, že se upotřebené výrobky, zejména nižší hodnoty (výrobky 
jako vybavení domácnosti, kuchyně či zahrady, vybavení pro děti a mládež, sportovní potřeby, oděvy 
a knihy), nedostanou do komunálního odpadu, mohou obce ušetřit náklady za odpadové hospodářství. 
 
Zásadní podmínkou je, aby se tyto výrobky nedostaly do odpadového režimu. Primárním postupem je 
opětovné použití definované zákonem o odpadech v § 4 odst. 1 písm. q) jako postupy, kterými jsou 
výrobky nebo jejich části, které nejsou odpadem, znovu použity ke stejnému účelu, ke kterému byly 
původně určeny.  
 
Zavedená opatření mohou mít vliv na produkci odpadů zejména u směsného komunálního odpadu 
a objemného odpadu. Trend produkce těchto dvou druhů odpadů ukazuje Graf 3 pro všechny 
producenty a Graf 4 pro původce obce včetně zapojených právnických osob. Produkci směsného 
komunálního odpadu a objemného odpadu však ovlivňuje řada faktorů. Dále pak je třeba vzít v úvahu, 
že první projekty s opatřeními PVO se v ČR začaly realizovat až počínaje rokem 2016. Z toho vyplývá, 
že vliv realizovaných opatření PVO nemohou grafy (Graf 3 a Graf 4) postihnout. Vliv zavedených 
opatření v této oblasti PVO má aktuálně smysl sledovat lokálně. V textu níže je potom na několika málo 
re-use projektech vidět aktuálně vykazovaná množství odklonu odpadů, které by s nejvyšší 
pravděpodobností skončily buď ve směsném komunálním odpadu (drobné vybavení domácnosti), nebo 
v objemném odpadu (např. nábytek).  
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Graf 3: Vývoj produkce směsného komunálního odpadu a objemného odpadu v ČR za období 2010–2018 

(všichni producenti, kategorie „O“) 

 
Zdroj: Zpracování GREEN Solution s.r.o. z dat CENIA 

 
Graf 4: Vývoj produkce směsného komunálního odpadu a objemného odpadu v ČR za období 2010–2018 (obce, 
kategorie „O“) 

 
Zdroj: Zpracování GREEN Solution s.r.o. z dat CENIA 

 
Re-use aktivity mohou být realizovány na místě pro ukládání upotřebených výrobků – tj. místo určené 
pro ukládání upotřebených výrobků k opětovnému použití, které nejsou odpadem, na jehož provozování 
není požadován souhlas krajského úřadu. Může být provozováno v rámci sběrného dvora nebo 
shromažďovacího místa obce nebo na jiném vhodném místě, ale musí být jasně odděleno od odpadové 
části. Tabulka 6 představuje aktivně provozované nebo připravované re-use projekty.  
 
Z dotazníkového šetření mezi ORP a MČ, tedy z celkově 115 hodnocených dotazníků, cca 21 obcí 
uvedlo nějakou komoditu, na kterou využívá nějaký systém opětovného použití. Jednoznačný re-use 
koncept v rámci např. sběrného dvora pro drobné vybavení domácnosti a podobně je zaveden u méně 
než 10 obcí z dotazníkového šetření. Tabulka 5 a Graf 5 ukazují komodity, které jsou v rámci re-use 
konceptů řešeny. U komodity elektrospotřebiče je nutno poznamenat, že se jedná o napojení na projekt 
společnosti ELEKTROWIN, a.s. „Jsme zpět“ (viz kapitola 2.3.3.3). V případě hraček a oděvů lze 
předpokládat i zahrnutí nějaké formy sběru textilu např. formou, kterou poskytuje společnost Diakonie 
Broumov (viz kapitola 2.3.3.2). U knih se může jednat o jednoduchou formu knihobudky. Zásadnější 
představu o re-use aktivitách v rámci celé ČR poskytuje Tabulka 6.  
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Tabulka 5: Přehled komodit zapojených do re-use konceptů z obdržených dotazníků ORP a MČ (2020) 

Komodita Počet Procentuální vyjádření (%) 

Drobné vybavení domácnosti 9 16 

Sportovní potřeby 8 14 

Hračky 9 16 

Knihy 16 28 

Nábytek 7 12 

Oděvy a textil 5 9 

Elektrospotřebiče 2 4 

Stavební materiál 1 2 

Celkem 57 100 

Zdroj: Dotazníkové šetření ORP a MČ, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Graf 5: Přehled procentuálního rozložení jednotlivých komodit zapojených do re-use konceptů z obdržených 

dotazníků od ORP a MČ (2020)  

 
Zdroj: Dotazníkové šetření ORP a MČ, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
V rámci dotazníkového šetření mezi ORP a MČ byla poptávána forma realizace re-use konceptů, tj. 
obec sama (vlastními zaměstnanci); přes obecní společnost (např. s.r.o., kterou obec ze 100 % vlastní 
nebo v ní má většinový vlastnický podíl); přes příspěvkovou organizaci města; přes externí dodavatele 
či jinou formou. Na otázku odpovědělo 21 obcí a při procentuálním rozvržení se ukázalo (viz Graf 6), 
že většina obcí si re-use koncept řeší sama vlastními zaměstnanci (38 %), následovala forma přes 
obecní společnost (19 %), dále přes příspěvkovou organizaci města (14 %) či přes externího dodavatele 
(10 %). U odpovědi „jiné“ (19 %) se jedná například o kombinaci různých forem či o hasiče (v jednom 
případě). 
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Graf 6: Přehled procentuálního rozložení forem realizace re-use konceptů z obdržených dotazníků od ORP a MČ 

(2020) 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Obce, které v dotazníku uvedly nějaký re-use koncept, odpovídaly také na otázku k formě přípravy 
(žádné; rozhodnutí o vhodnosti/nevhodnosti převzetí použitého zboží do re-use; jednoduché třídění; 
kontrola funkčnosti; drobné úpravy a/nebo čištění; příprava pro opětovné použití; jiné) shromážděných 
upotřebených předmětů před prodejem nebo před poskytnutím dalším zájemcům. Z dotazníkového 
šetření vyplynulo, že všechny uváděné re-use koncepty jsou realizovány mimo režim odpadů a zároveň 
pouze 15 % konceptů přijaté upotřebené zboží nijak nereguluje, 24 % rozhoduje o vhodnosti / 
nevhodnosti převzít použité zboží do re-use, 27 % provádí jednoduché třídění, 24 % kontroluje 
funkčnost, 6 % provádí drobné úpravy a / nebo čištění a u 3 % nebyla uvedena žádná bližší specifikace 
(viz Graf 7). U knih neprobíhá většinou žádné třídění, v jednom případě bylo u této komodity uvedeno, 
že se provádí drobné opravy. 
 
Graf 7: Přehled procentuálního rozložení formy úpravy přijatých použitelných předmětů v rámci re-use konceptů 
z obdržených dotazníků od ORP a MČ (2020) 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření, zpracování GREEN Solution s.r.o. 
 

Mezi prvními městy, která v ČR v rámci sběrných dvorů vybudovala re-use koncept, bylo statutární 
město Brno. Magistrát města Brna na jaře 2016 spustil pilotní projekt RE-USE „DRUHÝ ŽIVOT“. 
Občané mohli začít na vybraných SSO (sběrných střediscích odpadů) darovat výrobky pro další použití 
(drobný nábytek, zařízení a vybavení domácnosti, hračky, sportovní vybavení aj.), a to do krytých 
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Obecní společnost

Příspěvková organizace města

Externí dodavatel

Jiné

15%

24%

27%

24%

6%

0% 3% Žádná

Rozhodování o vhodnosti/nevhodnosti převzít
použité zboží do re-use

Jednoduché třídění

Kontrola funkčnosti

Drobné úpravy a/nebo čištění

Přes odpadové zařízení – příprava pro opětovné 
použití

Jiné
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zřetelně označených kontejnerů. Sběr je organizován prostřednictvím veřejné sbírky, jejímž 
pořadatelem je příspěvková organizace – Veřejná zeleň města Brna (VZmB p. o.). Darované předměty 
jsou prodávány za symbolický poplatek a 100 % výtěžku sbírky putuje na financování projektu 
„KVĚTINY V BRNĚ“. To znamená, že na vybraných místech městské veřejné zeleně jsou vysazovány 
okrasné květiny. Na projektu se podílí Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, Veřejná zeleň 
města Brna a SAKO Brno, a.s. V rámci dotazníkového šetření bylo uvedeno, že za rok 2019 prošlo re-
use konceptem cca 22 tun upotřebeného zboží (vč. nábytku). V roce 2016 spustil Magistrát města Brna 
také projekt na podporu dalšího využívání použitého nábytku, tzv. nábytkovou banku. Obyvatelé Brna 
mohou darovat nepotřebný nábytek lidem v sociální nouzi. K 31. 3. 2018 bylo zachráněno 24,55 tun 
nábytku, který najde další využití.24 Od srpna 2016 lze darovat také vše, co je v domácnostech již 
nepotřebné, vyrobené před rokem 1989 a zároveň atraktivní zejména pro kulturní instituce. Statutární 
město Brno na projektu spolupracuje s Americkým fondem, o.p.s. a dalšími kulturními institucemi, např. 
Moravská galerie, Technické muzeum Brno, Vojenský historický ústav25. 
 
V případě, že se použité výrobky, které jsou funkční či opravitelné. stanou odpadem, ale existuje 
možnost realizovat přípravu pro opětovné použití formou veřejnoprávního subjektu, sociálně 
charitativního subjektu či komerčního subjektu a dojde k naplnění ustanovení zákona o odpadech 
(návrh zákona o odpadech; Paragraf 9, odst. 3) a dalších souvisejících zákonů (spotřebitelský, ochrana 
zdraví, …), lze vyjmout tyto výrobky po přípravě k opětovnému použití z odpadového režimu. 
 
Kromě klasických komerčních bazarů i některé obce či jejich příspěvkové organizace realizují také 
online tržiště, zejména formou portálu „nevyhazujto“, který je provozován pro konkrétní město, např. 
Chrudim26, Beroun27, Olomouc28, Liberec29 či Praha30. Tyto portály umožňují občanům darovat 
nepotřebné věci, věcem najít nového majitele, jenž pro ně ještě najde využití a prodlouží tak dobu jejich 
služby. Portál funguje formou inzerátů nabízejících zboží. Inzerát může publikovat kdokoliv, kdo 
souhlasí s podmínkami používání portálu, a to zejména s bezúplatnou nabídkou věcí. Inzerované věci 
bývají nabízeny jen za odvoz. Společnost goodooga s.r.o. obdržela finanční podporu z OPŽP s cílem 
provést redesign vč. kompletního předělání základů aplikace „nevyhazujto“, aby se navýšil potenciál 
toku re-use zboží.  
 
Některá města mají vlastní internetové bazárky jako např. Nový Jičín31. Součástí je i nabídka města či 
městem zřízených institucí, např. při vyřazování nábytku. 
 
Tabulka 6: Přehled re-use projektů realizovaných či připravovaných obcemi a městy ČR (2020) 

Obec 
Název projektu / 

oblast 
Zdroj 

financování 
Popis 

Bělá pod 
Bezdězem 

RE-USE 
CENTRUM 

V přípravě32 Součástí nového sběrného dvora. 

Beroun   Vyhrazený prostor (stůl) v atriu úřadu pro zaměstnance a návštěvníky úřadu.  

 
24

 www.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4086696  
25

 https://www.sako.cz/pro-brnaky/cz/791/jak-spravne-tridit/#je-vam-lito-veci-vyhazovat  
26

 https://chrudim.nevyhazujto.cz/  
27

 https://beroun.nevyhazujto.cz/  
28

 https://olomouc.nevyhazujto.cz/ 
29

 https://liberec.nevyhazujto.cz/ 
30

 https://praho.nevyhazujto.cz/  
31

 https://bazarek.novyjicin.cz/  
32

 https://www.mubela.cz/wp-content/uploads/2019/09/Ve%C5%99ejn%C3%A1-zak%C3%A1zka-Sb%C4%9Brn%C3%BD-
dv%C5%AFr-a-re-use-centrum-B%C4%9Bl%C3%A1-pod-Bezd%C4%9Bzem-zpracov%C3%A1n%C3%AD-projektov%C3%A9-
dokumentace.pdf 

 

http://www.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4086696
https://www.sako.cz/pro-brnaky/cz/791/jak-spravne-tridit/#je-vam-lito-veci-vyhazovat
https://chrudim.nevyhazujto.cz/
https://beroun.nevyhazujto.cz/
https://olomouc.nevyhazujto.cz/
https://liberec.nevyhazujto.cz/
https://praho.nevyhazujto.cz/
https://bazarek.novyjicin.cz/
https://www.mubela.cz/wp-content/uploads/2019/09/Ve%C5%99ejn%C3%A1-zak%C3%A1zka-Sb%C4%9Brn%C3%BD-dv%C5%AFr-a-re-use-centrum-B%C4%9Bl%C3%A1-pod-Bezd%C4%9Bzem-zpracov%C3%A1n%C3%AD-projektov%C3%A9-dokumentace.pdf
https://www.mubela.cz/wp-content/uploads/2019/09/Ve%C5%99ejn%C3%A1-zak%C3%A1zka-Sb%C4%9Brn%C3%BD-dv%C5%AFr-a-re-use-centrum-B%C4%9Bl%C3%A1-pod-Bezd%C4%9Bzem-zpracov%C3%A1n%C3%AD-projektov%C3%A9-dokumentace.pdf
https://www.mubela.cz/wp-content/uploads/2019/09/Ve%C5%99ejn%C3%A1-zak%C3%A1zka-Sb%C4%9Brn%C3%BD-dv%C5%AFr-a-re-use-centrum-B%C4%9Bl%C3%A1-pod-Bezd%C4%9Bzem-zpracov%C3%A1n%C3%AD-projektov%C3%A9-dokumentace.pdf
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Obec 
Název projektu / 

oblast 
Zdroj 

financování 
Popis 

Bílý Kostel 
nad Nisou 
/ Liberec 

Nábytková banka, 
z. s. 

Dotační fond 
Libereckého 
kraje 

Realizátor: Nábytková banka, z. s. 
V září 2018 vznikl projekt NA-BANK pro sociálně potřebné. V rámci projektu se snaží 
shánět prostředky a materiální dary, aby jimi mohli pomoci potřebným. Nábytková 
banka řeší zejména nábytek, ale také další potřebné věci z domácnosti, především 
elektrospotřebiče (pračky, ledničky aj.), oblečení, obuv, hygienické prostředky a hračky. 
Redistribuuje materiální pomoc na základě doporučení ve spolupráci se statutárním 
městem Liberec (sociální bydlení a jeho programy) a sociálními službami NNO, měst 
a obcí v Libereckém kraji. Jádrem práce je Liberec, působnost organizace je krajská. 
V roce 2019 byl spolek přejmenován na Nábytkovou banku, z. s. IČO, sídlo a provozní 
sklad zůstávají stejné33. 

Blatná  
 

RE-USE 
CENTRUM – 
NOVÉ VYUŽITÍ 
PRO STARÉ 
VĚCI 

 

Realizátor: město Blatná 
Od ledna 2020 bylo spuštěno v areálu Riegrova (poblíž kompostárny) re-use centrum, 
které tvoří 3 mobilní buňky, ve kterých bude probíhat příjem a výdej vyřazených věcí, 
pro které bude mít někdo jiný ještě další využití.34 
Příklady věcí, pro které je projekt určen: nábytek (zejména židle, stolky, skříňky, 
osvětlovací tělesa atd.); zařízení a vybavení domácnosti (např. keramické, 
porcelánové 
i skleněné nádobí, hrnce, plechy na pečení, talíře, hrníčky); obrazy, rámy na obrazy, 
vázy, dekorace do domácnosti, květináče, mechanické domácí spotřebiče atd.; 
mediální produkty (CD, DVD, videokazety, knihy, časopisy); hračky, sportovní 
vybavení, jízdní kola; knihy, časopisy.  
Projekt není určen pro ošacení, obuv apod., a pro elektrozařízení.  
Pouze pro čisté a funkční věci. 
Vše ohledně tohoto projektu je bezplatné, není vyplácena žádná částka za předané 
věci, občané si mohou odnášet věci z tohoto centra také zdarma. 

Brno 

Předcházení 
vzniku odpadů 
v Brně 
 

OPŽP (výzva 
05_16_040) 

Realizátor: SAKO Brno a.s. 
Projekt je rozdělen na čtyři složky předcházení vzniku odpadu:  
- RE-TEX (předcházení vzniku textilního odpadu)  
- Biologicky rozložitelný odpad  
- RE-NAB (předcházení vzniku velkoobjemového odpadu)  
- Druhý život (předcházení vzniku drobného domovního odpadu) 

Brno 
Předcházení 
vzniku odpadů 
v Brně II 

OPŽP (výzva 
05_18_103) 

Realizátor: SAKO Brno a.s. 
Projekt je rozdělen na dvě složky předcházení vzniku odpadu:  
- Biologicky rozložitelný odpad  
- RE-USE (předcházení vzniku domovního odpadu). Tento projekt se skládá ze dvou 
složek, a to využití velkoobjemového odpadu (nábytku) a drobných věcí z domácnosti. 

Bučovice 

Pořízení 
kompostérů 
a štěpkovače pro 
Technické služby 

Bučovice, 
příspěvková 
organizace 
(vč. re-use) 

OPŽP (výzva 

05_17_068) 

Realizátor: Technické Služby Bučovice 
Předmětem předkládaného projektu je nákup 1 ks kontejneru na textil, štěpkovače 

a bude zřízeno místo pro zpětný odběr použitého funkčního majetku.  
 

Cehnice 

Centrum pro 
opětovné použití 
výrobků v obci 
Cehnice 
 

OPŽP (výzva 
05_18_103) 

Realizátor: obec Cehnice 
Vybudování vhodných prostor (rekonstrukce bývalé budovy kotelny na RE-USE 
centrum) pro uskladnění předmětů a materiálů určených pro opětovné využití. 
Součástí projektu je vytvoření informačního systému pro prezentování přijatých 
předmětů a materiálů od občanů.  

Čermná 
nad Orlicí 

Domácí 
kompostování – 
obec Čermná nad 
Orlicí 
(vč. re-use) 

OPŽP (výzva 
05_17_068) 

Realizátor: obec Čermná nad Orlicí 
Předmětem předkládaného projektu je nákup kompostérů, 3 ks kontejnerů na textil, 
štěpkovače a vytvoření místa pro odběr použitého funkčního majetku. 
 

Dětkovice 
Domácí 
kompostování – 
obec Dětkovice 

OPŽP (výzva 
05_17_068) 

Realizátor: obec Dětkovice 
Předmětem projektu je nákup kompostérů, kontejneru na textil, drtiče a vytvoření 
místa pro odběr použitého funkčního majetku.  

Dobříš 
VEM DEJ / 
spotřební zboží 

 

Realizátor: DOKAS Dobříš, s.r.o. 
Město Dobříš realizuje službu pro občany města „VEM DEJ“ (Vem si co potřebuješ – 
dej co můžeš) na sběrném místě DOKAS Dobříš, s.r.o. V rámci tohoto místa se 
odebírají šest dní v týdnu použitelné věci (podmínkou je, že jsou věci v pořádku, 
funkční a nepotřebují opravu; věci jako nádobí, vybavení kuchyně, sportovní a dětské 
předměty, interiérové předměty, řemeslné nástroje a nářadí), které jsou dále zdarma 
vydávány komukoliv, kdo je dál využije. Nepřebírají se elektrospotřebiče, oděvy a textil 
a knihy35. 

 
33

 https://na-bank.cz/o-nas/  
34

 ftp://46.23.56.43/BLAT_LISTY_ARCHIV/2020/BL_01-20.pdf  
35

 http://www.mestodobris.cz/projekt-vem-dej-vem-si-co-potrebujes-dej-co-muzes/d-474478  

https://na-bank.cz/o-nas/
ftp://46.23.56.43/BLAT_LISTY_ARCHIV/2020/BL_01-20.pdf
http://www.mestodobris.cz/projekt-vem-dej-vem-si-co-potrebujes-dej-co-muzes/d-474478
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Obec 
Název projektu / 

oblast 
Zdroj 

financování 
Popis 

Doubravice 
nad 
Svitavou 

Pořízení 
kompostérů pro 
městys 
Doubravice nad 
Svitavou 
(vč. re-use) 

OPŽP (výzva 
05_17_068) 

Realizátor: městys Doubravice nad Svitavou 
Předmětem předkládaného projektu je nákup kompostérů, 1 ks kontejneru na textil, 
štěpkovače a vytvoření místa pro odběr použitého funkčního majetku.  
 

Dubá 
RE-USE 
CENTRUM 

Dotační fond 
Libereckého 
kraje 

Realizátor: obec Dubá 
V rámci obcí provozovaného sběrného dvora malá hala o rozměrech 10x6 m, kde se 
shromažďují použité funkční výrobky k dalšímu použití36. 

Dvůr 
Králové 

Druhá šance  
- s námi použité 
výrobky na 
skládce neskončí 
(RE-USE 
CENTRUM) 
 

OPŽP (výzva 
05_17_068) 

Realizátor: Katalpa z. s. 
Projekt provozuje spolek KATALPA a zaměřuje se na tyto použité věci: spotřební zboží 
a nábytek (mimo elektrospotřebičů a oblečení/textilu). Shromážděné věci jsou 
následně prodávány za symbolickou cenu. Výtěžek z prodeje se využije na provoz RE-
USE CENTRA. Nepotřebnou věc je potřeba předem vyfotografovat a poslat do RE-
USE CENTRA. Věci musí být funkční a čisté37. 

Halenkov 
RE-USE 
CENTRUM 

V přípravě38 Re-use centrum obce Halenkov. 

Heřmanův 
Městec 

Re-use centrum 
města Heřmanův 
Městec 

OPŽP (výzva 
05_17_068) 

Realizátor: město Heřmanův Městec 
V areálu sběrného dvora provozování tzv. re-use centra pro občany města Heřmanův 
Městec (Re-use centrum bude od sběrného dvora funkčně odděleno). V re-use centru 
občané odevzdávají zdarma nepotřebné věci jako je nábytek, zařízení a vybavení 
domácnosti, obrazy, rámy na obrazy, vázy, dekorace do domácnosti, květináče, 
mechanické domácí spotřebiče, hračky, sportovní vybavení nebo koberce.  

Hustopeče 
Bazar Druhé 
šance 

Z daru od 
spol. 
ASEKOL 

Realizátor: město Hustopeče 
Umístění na sběrném dvoře. Předání věcí do bazaru je bezúplatné. Mohou se věnovat 
drobné užitné předměty, nábytek či knihy. Nepřijímají se předměty drobné elektroniky, 
domácí elektroniky, pracovní elektrické nástroje či jiné elektrozařízení. V bazaru jsou 
umístěné, dokud si ho někdo nevezme nebo dokud nerozhodne obsluha jinak. 39 
V rámci dotazníkového šetření bylo uvedeno, že za rok 2019 prošlo re-use konceptem 
cca 1 tuna upotřebeného zboží.  

Hutisko – 
Solanec 

RE-USE 
CENTRUM 
HUTISKO – 
SOLANEC / 
použité zboží  

OPŽP 
(výzva 
05_17_068) 

Realizátor: obec Hutisko – Solanec 
Občané darují nepotřebné věci (funkční a čisté; o zařazení věcí do projektu má právo 
rozhodovat odpovědná osoba RE-USE CENTRA; z hygienických důvodů nelze 
přijmout čalouněný nábytek, z bezpečnostních důvodů elektrospotřebiče) do RE-USE 
CENTRA (případně obec zajišťuje i odvoz od původních majitelů) a následně po 
roztřídění jsou věci nabízeny prostřednictvím webových stránek obce k prodeji za 
symbolickou cenu. Výtěžek jde na provoz RE-USE CENTRA a na květinovou výsadbu 
veřejných prostranství v obci40. 

Hradec 
Králové 

RE-USE POINT 
Vlastní, 
v přípravě 

Realizátor: město Hradec Králové a Hradecké služby 
Ve dvou sběrných dvorech ve městě vznikne místo, kam budou moci lidé darovat věci 
k opětovnému užití, které za malou částku zase poslouží někomu dalšímu. Za vybrané 
peníze zajistí Městské lesy výsadbu nových stromů na městských pozemcích. Na 
projektu by měly spolupracovat i Hradecké služby, které pro projekt zajistí vhodný 
personál41. 

Chodouny 

Podpora 
domácího 
kompostování 
obce Chodouny 
(součástí je 
knihobudka) 

OPŽP (výzva 
05_16_040) 

Realizátor: obec Chodouny 
Předmětem projektu je pořízení kompostérů, štěpkovače, nádoby na použitý textil 
a „knihobudky“ na použité knihy s vyhrazeným prostorem také na CD/DVD 
nosiče.  
 

 
36

 
http://www.mestoduba.cz/e_download.php?file=data/editor/266cs_1.pdf&original=Program%20obnovy%20venkova%202019-
2023.pdf  
37

 https://m.mudk.cz/cs/mesto/zivotni-prostredi/odpady-a-trideni/spolek-katalpa-pripravuje-ve-dvore-kralove-nad-labem-nove-re-
use-centrum/ 
38

 www.halenkov.cz 
39

 https://www.hustopece.cz/2017/10/dejte-druhou-sanci-nechtenym-vecem  
40

 http://www.hutisko-solanec.eu/re-use-centrum/ds-1154 
41

 https://www.komunalniekologie.cz/info/hradec-kralove-chysta-re-use-projekt 

 

http://www.mestoduba.cz/e_download.php?file=data/editor/266cs_1.pdf&original=Program%20obnovy%20venkova%202019-2023.pdf
http://www.mestoduba.cz/e_download.php?file=data/editor/266cs_1.pdf&original=Program%20obnovy%20venkova%202019-2023.pdf
https://m.mudk.cz/cs/mesto/zivotni-prostredi/odpady-a-trideni/spolek-katalpa-pripravuje-ve-dvore-kralove-nad-labem-nove-re-use-centrum/
https://m.mudk.cz/cs/mesto/zivotni-prostredi/odpady-a-trideni/spolek-katalpa-pripravuje-ve-dvore-kralove-nad-labem-nove-re-use-centrum/
http://www.halenkov.cz/
https://www.hustopece.cz/2017/10/dejte-druhou-sanci-nechtenym-vecem
http://www.hutisko-solanec.eu/re-use-centrum/ds-1154
https://www.komunalniekologie.cz/info/hradec-kralove-chysta-re-use-projekt


  

35  Podklady pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového 
dokumentu v Operačním programu Životní prostředí 2021 - 2027 

Obec 
Název projektu / 

oblast 
Zdroj 

financování 
Popis 

Chrudim 

Podpora 
domácího 
kompostování 
města Chrudim 
(součástí je 
knihobudka) 

OPŽP (výzva 
05_16_040) 

Realizátor: město Chrudim 
Předmětem projektu je realizování několika opatření, kterými se dojde k předcházení 
vzniku čtyř druhů odpadů (BRO, papír, textilní materiál, elektrické a elektronické 
zařízení CD/DVD) na území města Chrudim. Bylo pořízeno:  
- zahradní kompostéry,  
- nádoba na textilní materiál,  
- knihobudky na použité knihy s vyhrazeným prostorem na použité CD/DVD 
nosiče. 

Chrudim 

RE-USE 
CENTRUM (SD 
v ulici Obce 
Ležáků)  

Technické 
služby 
Chrudim 
2000, spol. 
s.r.o., 
propagace 
také přes 
Zdravé město 
a MA 2142 

Realizátor: město Chrudim a Technické služby Chrudim 2000 spol. s.r.o. 
Vybudování Re-use centra bylo jedním z požadavků veřejnosti vzešlé z veřejného 
projednání Desatera problémů města 2018. Re-use centrum bylo spuštěno 1. června 
2019 na sběrném dvoře a je provozováno na principu darování použitých výrobků 
Technickým službám Chrudim 2000 spol. s.r.o., které předměty zpeněží ihned v rámci 
re-use centra za symbolickou cenu (stanoven pevný ceník: od 10 Kč za drobné a 
částečně poškozené předměty (drobné nádobí, hrnky, drobná bižuterie, příbory, 
květináče, hračky, …) po 200 Kč za kvalitní a zachovalé předměty jako kola, šlapací 
šicí stroje, obrazy, hodiny, kočárky) a financují tím útulek pro psy Chrudim43. Do Re-
use centra nelze odložit nábytek, jakoukoli elektroniku, oblečení, čalouněné předměty, 
zvířecí hračky a pelechy.  

Jesenice 
Re-use centrum 
města Jesenice 

OPŽP 
(výzva 
05_18_103) 

Realizátor: město Jesenice 
V rámci projektu je vybudováno tzv. re-use centrum v budovách dvou stodol. 

Jilemnice Re-use centrum  Zajištěno vlastními zaměstnanci, pro drobné vybavení domácnosti.  

Jince 

Centrum pro 
opětovné použití 
výrobků v 
městyse Jince 
 

OPŽP 
(výzva 
05_18_103) 

Realizátor: městys Jince 
V rámci projektu dojde k vybudování vhodných prostor (výstavba dvou budov; součástí 
sběrného dvora) včetně pořízení vybavení pro uskladnění předmětů a materiálů 
určených pro opětovné využití. Součástí projektu je dále vytvoření informačního 
systému pro prezentování přijatých předmětů a materiálů od občanů (součástí 
softwarového řešení bude systém vyhledávání předmětů, fotodokumentace předmětů, 
popisy předmětů, mailová komunikace a další funkcionality).  

Karlík/ 
Mořinka 

Re-use Centrum 
Mořinka 

OPŽP 
(výzva 
05_17_068) 

Realizátor: COLONY s.r.o., v rámci statutární obce Karlík 
Jedná se o projekt vytvoření systému svozu door to door v kombinaci s vybudováním 
centra opětovného použití výrobků.  

Kasejovice 

Kasejovice, 
stodola v areálu 
bývalého 
špýcharu 
 

OPŽP 
(výzva 
05_18_103) 

Realizátor: město Kasejovice 
Předmětem projektu je vybudování RE-USE centra, místa pro předcházení vzniku 
komunálního odpadu, místa pro opětovné využití výrobků, které by jednoznačně 
skončily jako odpad. Toto místo bude vytvořené v objektu p. č. 460 katastrální území 
Kasejovice, které je ve vlastnictví města. Jedná se o stodolu z 20. let minulého století.  

Kostelní 
Lhota 

Centrum pro 
opětovné použití 
výrobků pro 
občany obce 
Kostelní Lhota 

OPŽP (výzva 
05_17_068) 

Realizátor projektu: obec Kostelní Lhota 
V nové budově haly pro uskladnění předmětů a materiálů určených pro opětovné 
využití na sběrném dvoře, občané mohou zdarma dávat věci, které by ještě mohly 
posloužit druhým. Kdokoliv přijde, může si cokoliv vzít. Součástí je pořízení nákladního 
vozidla (do 3,5 t s pohonem na CNG, případně LPG), kterého bude obcí využíváno ke 
svozu předmětů a materiálu od občanů a k občanům. Součástí projektu je vytvoření 
informačního systému pro prezentování přijatých předmětů a materiálů od občanů. 
A dále bude pořízena váha44. 

Kunčina 

Pořízení 
kompostérů, 
štěpkovače a 
kontejneru na 
textil – obec 
Kunčina 

OPŽP 
(výzva 
05_17_068) 

Realizátor: obec Kunčina 
Předmětem předkládaného projektu je nákup kompostérů, kontejnerů na textil, 
štěpkovač a vytvoření místa pro odběr použitého funkčního majetku.  

Králíky 

Pořízení 
kompostérů se 
štěpkovačem – 
Služby města 
Králíky, s.r.o. 
(součástí je i 
kontejner na 

nábytek) 

OPŽP 
(výzva 
05_17_068) 

Realizátor: Služby města Králíky s.r.o. 
Předmětem projektového záměru je pořízení kompostérů, kontejneru na oděvy, 
kontejneru na nábytek a drtiče, které budou sloužit k předcházení vzniku biologicky 
rozložitelných a dalších odpadů.  
 

Liberec RE-USE BAZAR V přípravě Součástí nového sběrného dvora. 

 
42

 https://usv.dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/chrudim-re-use-centrum-chrudim 
43

 https://www.chrudim.eu/vismo/dokumenty2.asp?id=9964&n=sberny-dvur-rozsiruje-sve-
sluzby&fbclid=IwAR0Si91hv6Kq6fvOlSDU5AZ2d32K_Dte9C4weAB9VRn5-_FaOfmYvP37Wek  
44

 http://www.kostelni-lhota.cz/detail-aktuality/1005 

 

https://usv.dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/chrudim-re-use-centrum-chrudim
https://www.chrudim.eu/vismo/dokumenty2.asp?id=9964&n=sberny-dvur-rozsiruje-sve-sluzby&fbclid=IwAR0Si91hv6Kq6fvOlSDU5AZ2d32K_Dte9C4weAB9VRn5-_FaOfmYvP37Wek
https://www.chrudim.eu/vismo/dokumenty2.asp?id=9964&n=sberny-dvur-rozsiruje-sve-sluzby&fbclid=IwAR0Si91hv6Kq6fvOlSDU5AZ2d32K_Dte9C4weAB9VRn5-_FaOfmYvP37Wek
http://www.kostelni-lhota.cz/detail-aktuality/1005
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Obec 
Název projektu / 

oblast 
Zdroj 

financování 
Popis 

Lomnice 
nad 
Popelkou 

RE-USE 
CENTRUM 
(SD)  

Dotační fond 
Libereckého 
kraje 

Realizátor: město Lomnice nad Popelkou 
Na sběrném dvoře byl vybudován přístřešek, do kterého občané mohou shromažďovat 
nepotřebné, ale stále funkční věci (nábytek, vybavení domácností, hračky, knihy 
…). Věci musí být předány čisté, ve funkčním stavu a bez zjevného napadení parazity, 
škůdci nebo infekcemi hub a plísní. Odložené věci si budou moci zdarma zase odnést 
ti, kteří danou věc využijí. 
O přijetí či nepřijetí věcí do RE-USE centra má právo rozhodnout, a to i bez udání 
důvodů, obsluha sběrného dvora. Pokud nějaká věc ve lhůtě 30 - ti dní nenajde 
nového majitele, bude odstraněna (demontována) jako odpad45. 

Mělník 

Centrum pro 
opětovné použití 
výrobků ve městě 
Mělník 
 

OPŽP 
(výzva 
05_18_103) 

Realizátor: město Mělník 
V rámci projektu dojde k vybudování vhodných prostor (výstavba prefabrikované haly) 
včetně pořízení vybavení pro uskladnění předmětů a materiálů určených pro opětovné 
využití. Součástí projektu je dále vytvoření informačního systému pro prezentování 
přijatých předmětů a materiálů od občanů (součástí softwarového řešení bude systém 
vyhledávání předmětů, fotodokumentace předmětů, popisy předmětů, mailová 
komunikace a další funkcionality).  

Morkovice – 
Slížany 

Předcházení 
vzniku odpadů-
Technické služby 
města Morkovice-
Slížany, 
příspěvková 
organizace 

OPŽP 
(výzva 
05_17_068) 

Realizátor: Technické služby města Morkovice-Slížany, příspěvková organizace 
Předmětem projektového záměru je pořízení kompostérů a kontejnerů na oděvy a 
bude zřízeno místo pro zpětný odběr nepotřebných věcí z domácností obyvatel 
města a bude též pořízen svozový prostředek na elektrický pohon k zajištění 
svozu a dovozu objemných nepotřebných věcí, příp. též šatstva.  

Mratín 

Centrum pro 
opětovné použití 
výrobků v obci 
Mratín 

OPŽP 
(výzva 
05_18_103) 

Realizátor: obec Mratín 
V rámci projektu dojde k vybudování vhodných prostor (výstavba dvou hal) včetně 
pořízení vybavení pro uskladnění předmětů a materiálů určených pro opětovné využití. 
Součástí projektu je dále vytvoření informačního systému pro prezentování přijatých 
předmětů a materiálů od občanů (součástí softwarového řešení bude systém 
vyhledávání předmětů, fotodokumentace předmětů, popisy předmětů, mailová 
komunikace a další funkcionality).  

Němčovice 

Centrum pro 
opětovné použití 
výrobků v obci 
Němčovice 

OPŽP 
(výzva 
05_18_103) 

Realizátor: obec Němčovice 
V rámci projektu dojde k vybudování vhodných prostor (výstavba budovy) včetně 
pořízení vybavení pro uskladnění předmětů a materiálů určených pro opětovné využití. 
Součástí projektu je dále vytvoření informačního systému pro prezentování přijatých 
předmětů a materiálů od občanů (součástí softwarového řešení bude systém 
vyhledávání předmětů, fotodokumentace předmětů, popisy předmětů, mailová 
komunikace a další funkcionality).  

Olomouc 
ISNO v Olomouci 
– opětovné využití 
starých věcí 

OPŽP 
(výzva 
05_17_068) 

Realizátor: Technické služby města Olomouce, a.s. 
Realizací projektu dojde k vytvoření re-use centra v Olomouci pro opětovné využití 
starých věcí. Bude tak vytvořená nová kapacita pro předcházení vzniku komunálního 
odpadu. Realizátorem projektu jsou Technické služby města Olomouce a.s. V rámci 
projektu bude pořízeno hmotné a nehmotné vybavení, realizovány budou propagační 
aktivity projektu. Re-use centrum bude sloužit pro odevzdání nepotřebných věcí a 
jejich nabízení k dalšímu využití občanům, pro větší objemy bude fungovat svozové 
vozidlo. 

Olomouc 

Odpadové 
centrum Olomouc 
–  
RE-USE centrum 
 

OPŽP 
(výzva 
05_17_084) 

Realizátor: Statutární město Olomouc 
Předmětem projektu je vybudování RE-USE centra v rámci budování nového 
moderního odpadového centra Olomouc v místní části Chválkovice. V RE-USE centru 
dojde k vytvoření podmínek pro předcházení vzniku odpadů na území města 
Olomouce, bude posílena prevence vzniku odpadů, osvěta a vzdělávání. 

Ostrava Re-use centrum V přípravě  

Pozořice 
REUSE 
POZOŘICE 
 

 
Realizátor: městys Pozořice a Farnost Pozořice 
Re-use aktivity na základě výzvy – Dům č.p.250 a farní dvůr, výtěžek jde např. na 
podporu žáků ZŠ Pozořice ze znevýhodněných rodin46. 

Praha Cirkulární dílna  

Pražské služby, a.s. realizují několik pilotních projektů ve spolupráci s Cirkulární dílnou 
(Kampus Hybernská v Praze 1) a Institutem Cirkulární Ekonomiky. Jeden projekt cílí 
na použitý nábytek. Obsluha sběrného dvora posuzuje, zda přinesený nábytek je 
vhodný k renovaci. Pokud ano a majitel souhlasí s tím, že bude předmět opraven 
a znovu použit, je umístěn do speciálního kontejneru. Tým Cirkulární dílny pravidelně 

navštěvuje pražské sběrné dvory a z vyčleněných kontejnerů si vybírají zajímavé 
kousky k renovaci, které vozí do Kampusu Hybernská. Zde je nábytek nabízen 
veřejnosti zdarma. Jedinou podmínkou je krátké využití dílny k jeho renovaci, nebo 
když to není nutné, tak alespoň k jeho vyčištění. Tyto projekty mají pomoci prošlapat 
cestu podobným projektům po celé Praze47. V rámci zmiňované Cirkulární dílny si lze 
zadarmo opravit nábytek, půjčit nářadí či získat odbornou pomoc a asistenci od týmu 
zkušených řemeslníků. 

 
45

 http://m.lomnicenadpopelkou.cz/re-use-startuje-1-rijna/d-15169 
46

 http://mokra-horakov.cz/reuse-pozorice/a-1703/p1=3219 
47

 http://www.neprekonatelny.blog/2019/05/20/vitejte-v-cirkularni-dilne-cast-2-nabytek-dostava-druhou-
sanci/?fbclid=IwAR2hiTVSYtCXGpeSjAOQIdxQjOnMVrE8ySB4LfrQ_sup3CAGj2zzox4L0tM  

http://m.lomnicenadpopelkou.cz/re-use-startuje-1-rijna/d-15169
http://mokra-horakov.cz/reuse-pozorice/a-1703/p1=3219
http://www.neprekonatelny.blog/2019/05/20/vitejte-v-cirkularni-dilne-cast-2-nabytek-dostava-druhou-sanci/?fbclid=IwAR2hiTVSYtCXGpeSjAOQIdxQjOnMVrE8ySB4LfrQ_sup3CAGj2zzox4L0tM
http://www.neprekonatelny.blog/2019/05/20/vitejte-v-cirkularni-dilne-cast-2-nabytek-dostava-druhou-sanci/?fbclid=IwAR2hiTVSYtCXGpeSjAOQIdxQjOnMVrE8ySB4LfrQ_sup3CAGj2zzox4L0tM
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Obec 
Název projektu / 

oblast 
Zdroj 

financování 
Popis 

Příbor 
Vybudování RE-
USE centra ve 
městě Příbor 

OPŽP 
(výzva 
05_17_068) / 
OPŽP 
(výzva 
05_18_103) 

Realizátor: město Příbor 
Vybudování RE-USE centra na pozemku s parc. č. 2922/224 k. ú. Příbor, s kapacitou 
75,1 tun/rok. V rámci tohoto projektu bude postavena budova, ve které bude re-use 
centrum umístěno. Pořízeno bude základní vybavení sloužící k provozu. Budou 
přijímány pouze věci označitelné za odpady skupiny 20. Příjem věcí bude zdarma.  

Radějov 

Domácí 
kompostování – 
obec Radějov 
(vč. re-use) 

OPŽP 
(výzva 
05_17_068) / 
 

Realizátor: obec Radějov 
Předmětem předkládaného projektu je nákup kompostérů, 1 ks kontejneru na textil, 
štěpkovač a vytvoření místa pro odběr použitého funkčního majetku.  

Rakovník 

Kompostéry pro 
občany města 
Rakovník 
(součástí je 
knihobudka) 

OPŽP 
(výzva 
05_16_040) 

Realizátor: město Rakovník 
Předmětem projektu je realizování několika opatření, kterými dojde k předcházení 
vzniku čtyř druhů odpadů (BRO, papír, textilní materiál, elektrické a elektronické 
zařízení – CD/DVD) na území města Rakovník. 

Slaný  

Město Slaný – 
Prevence vzniku 
odpadů 
 

OPŽP 
(výzva 
05_18_103) 

Realizátor: město Slaný 
V rámci projektu dojde k předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních 
odpadů prostřednictvím domácích kompostérů pro občany města. Dále projekt řeší 
předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu, a to prostřednictvím rozšíření 
sběrné sítě o jeden kontejner na textil a předcházení vzniku papírového odpadu 
umístěním knihobudky. 

Svazek 
měst a obcí 
Jihočeské-
ho kraje 
(České 
Budějovice, 
Český 
Krumlov, 
Chelčice, 
Deštné, …) 

RE-USE CENTRA 
/  
Nábytek, drobné 
spotřební zboží 
(mimo předmětů 
podléhající 
zpětnému odběru) 

OPŽP 
(výzva 
05_18_103) 

Realizátor: Svaz měst a obcí Jihočeského kraje 
Účast v projektu byla nabídnuta všem členským obcím (přihlásilo se celkem 20 obcí). 
V rámci projektu by měly být pořizovány klasické kompostéry pro domácnosti 
(500 l/118 ks a 1000 l/460 ks), kontejnery na textil (18 ks) a mobilní buňky, resp. 
10 ks malých REUSE buněk (2,4x4 m) a 31 ks velkých (2,4x6 m). Mobilní buňky by 
byly určeny pro uskladnění věcí, které jsou ještě využitelné chataři nebo méně 
majetnými občany. V mobilních buňkách by mohl být umístěn např. nábytek, drobné 
předměty do domácnosti (skleničky, nádobí, …) retro věci, hračky a dětské sportovní 
vybavení jako kola, lyže, dále knihy, obrazy, CD, desky…. Nemohou zde být jen věci 
podléhající zpětnému odběru48. 

Svazek 
měst a obcí 
regionu 
Pomalší 

Pomalší – 
předcházení 
vzniku odpadu 
 

OPŽP 
(výzva 
05_18_103) 

Realizátor: Svazek měst a obcí Pomalší 
Předmětem projektu je stavební úprava plochy na sběrném dvoře ve Vidově 
a dodávka garáží a vybavení nářadí pro sběrný dvůr Vidov a sběrné místo Římov. 

Tábor 

Rozšíření 
systému 
předcházení 
vzniku odpadů ve 
městě Tábor 

OPŽP 
(výzva 
05_16_040) 

Realizátor: město Tábor 
Projekt je zaměřen na předcházení vzniku odpadů, má 2 části: 1) rozšíření systému 
dom. kompostování (nákup kompostérů), 2) zavedení sběru odložených knih (ve 
4 sběrných dvorech města Tábor). 

Valašské 
Klobouky 

Re-use Valašské 
Klobouky 

 

Realizátor: město Valašské Klobouky 
Prázdný přístřešek před sběrným dvorem byl využit pro odkládání ještě použitelného 
zboží. Darované věci si potom mohou občané zdarma odnést. Provádí se také 
fotodokumentace. Součástí projektu Zdravé město a MA 21.  

Velká Lhota 
Re-Use centrum 
obce Velká Lhota  
 

OPŽP 
(výzva 
05_18_103) 

Realizátor: obec Velká Lhota 
Projekt řeší předcházení vzniku odpadů v obci Velká Lhota. Jedná se o kombinovaný 
projekt, kdy bude vybudováno centrum opětovného použití výrobků a zároveň 
dojde k pořízení kompostérů pro občany obce Velká Lhota. Centrum opětovného 
použití výrobků bude sloužit pro obce Velká Lhota, Malá Bystřice a Valašská Bystřice.  

Velké 
Hostěrádky 

Pořízení 
kompostérů pro 
obec Velké 
Hostěrádky 
(vč. re-use místa) 

OPŽP 
(výzva 
05_17_068) 

Realizátor: obec Velké Hostěrádky 
Předmětem předkládaného projektu je nákup kompostérů, 1 ks kontejneru na textil 
a vytvoření místa pro odběr použitého funkčního majetku.  
 

Vranová 
Lhota 

Pořízení 
kompostérů a 
štěpkovače pro 
obec Vranová 
Lhota 
(vč. re-use místa) 

OPŽP 
(výzva 
05_17_068) 

Realizátor: obec Vranová Lhota 
Předmětem předkládaného projektu je nákup, 1 ks kontejneru na textil, štěpkovač 
a vytvoření místa pro odběr použitého funkčního majetku.  
 

Vysoké 
Mýto 

Systém 
předcházení 
vzniku 
komunálních 
odpadů ve 
Vysokém Mýtě 
 

OPŽP 
(výzva 
05_17_068) 

Realizátor: Technické Služby Vysoké Mýto 
Předmětem projektu je vytvořit systém pro předcházení vzniku komunálních odpadů 
ukládaných na skládku ve Vysokém Mýtě, systém znovuvyužívání zboží a předmětů, 
které pro své majitele již nemají využití (re-use systém). V rámci projektu bude pořízen 
svozový vůz a základní vybavení centra, kde budou využitelné předměty 
shromažďovány a následně dále předávány k opětovnému využití. 
V rámci dotazníkového šetření bylo uvedeno, že za rok 2019 prošlo re-use konceptem 
cca 2 000 kusů upotřebeného zboží. 

 
48

 http://www.smojk.cz/predchazeni-vzniku-odpadu-re-use-centra/d-15015/p1=16085  

http://www.smojk.cz/predchazeni-vzniku-odpadu-re-use-centra/d-15015/p1=16085
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Obec 
Název projektu / 

oblast 
Zdroj 

financování 
Popis 

Zábřeh na 
Moravě 

RE-USE (SD 
SEPAREX ul. 
Leštinská) / RE – 
USE Bazar (v ul. 
Školská) 

Z vlastních 
zdrojů 

Realizátor: EKO servis Zábřeh s.r.o. 
Městská spol. EKO servis Zábřeh s.r.o. vytvořila v rámci města re-use koncept. Ten je 
založen na darování použitých předmětů na re-use místo (samostatná buňka) v rámci 
prostoru sběrného dvora Separex. Darované použité funkční věci si vyzvedává 
zástupce komerčního bazaru, který je v rámci prostoru bazaru prodává za symbolickou 
částku zájemcům. RE-USE zboží je označeno samolepkou, aby se odlišilo komerční 
bazarové zboží a zájemci věděli, že nákupem podpořili Psí útulek (provozován taktéž 
pod spol. Eko servis Zábřeh s.r.o.) Častou komoditou je nábytek či dětské vybavení.  
Za rok 2019 bylo tímto re-use systémem předejito vzniku 690 kg odpadů a čistý 
finanční příspěvek na Psí útulek činil téměř 6 tis. Kč.  
Z pohledu bilance produkce odpadů předejité odpady tvoří 0,02 % v tom roce 
vyprodukovaného směsného komunálního odpadu a objemného odpadu (vychází se 
z předpokladu, že část drobného zboží by byla odložena do SKO a druhá část jako je 
nábytek, kočárky apod. do objemného odpadu)49. 

Zděchov 

Předcházení 
vzniku odpadů v 
obci Zděchov  
 

OPŽP 
(výzva 
05_18_103) 

Realizátor: Obec Zděchov 
Projekt řeší předcházení vzniku odpadů v obci Zděchov. Jedná se o kombinovaný 
projekt, kdy v rámci nově vybudovaného sběrného dvora bude zřízeno centrum 
opětovného použití výrobků a zároveň dojde k pořízení kompostérů a nádoby na 
sběr textilu pro občany obce Zděchov.  

Zdounky 

Předcházení 
vzniku odpadů v 
obci Zdounky 
 

OPŽP 
(výzva 
05_18_103) 

Realizátor: obec Zdounky 
Jedná se o kombinovaný projekt, kdy v rámci již vybudovaného sběrného dvora bude 
zřízeno centrum opětovného použití výrobků a zároveň dojde k pořízení 
kompostérů, domovních štěpkovačů a nádoby na sběr textilu pro občany obce 
Zdounky.  

Znojmo 
Vše nemusí 
skončit v 
kontejneru 

OPŽP 
(výzva 
05_17_068) 

Realizátor projektu: město Znojmo 
V rámci projektu dojde k vybudování centra pro opětovné využití výrobků ve městě 
Znojmě. Pro účely svozu nepotřebných věcí od občanů bude v rámci projektu pořízeno 
svozové vozidlo. Cílem projektu je motivovat občany, aby darovali nepotřebné funkční 
věci ze svých domácností před jejich vyhozením a zároveň podpořit zájem si podobný 
výrobek odebrat. 

Zruč nad 
Sázavou 

Pořízení 
kompostérů pro 
občany města 
Zruč nad Sázavou 
(vč. knihobudky) 

OPŽP 
(výzva 
05_18_103) 

Realizátor: město Zruč nad Sázavou 
Předpokladem projektu je umístění jednoho kompostéru k jednomu rodinnému domu. 
Dalším prvkem projektu bude vytvoření jednoho místa, kde budou moct občané 
odkládat knihy do kontejneru. 
 

Žlutava 

Předcházení 
vzniku odpadů v 
obci Žlutava  
 

OPŽP 
(výzva 
05_18_103) 

Realizátor: obec Žlutava 
Projekt řeší předcházení vzniku odpadů v obci Žlutava. Jedná se o kombinovaný 
projekt, kdy v rámci již fungujícího odpadového centra v obci bude vybudováno 
centrum opětovného použití výrobků a zároveň dojde k pořízení kompostérů pro 
občany obce Žlutava a jednoho kontejneru na sběr textilu po obci.  

Poznámka: Seznam nepodléhá záruce kompletnosti, 2020 
Zdroj: Zpracování GREEN Solution s.r.o. - vlastní rešerše, data SFŽP, dotazníkové šetření ORP 

 
Z výše uvedených dat je zřejmé, že se jedná obecně o podporu opětovného použití mimo režim odpadů 
v rámci sběrných dvorů pro běžné spotřební zboží (mimo elektrospotřebiče, a většinou i mimo 
oblečení). Dva projekty (Brno a Liberec) se zaměřují na komoditu nábytku (tzv. nábytkové banky) pro 
využití v sociální oblasti.  
 
Re-use bez souvislosti s obecním systémem lze potkat i u různých veřejnoprávních institucí jako např. 
Knihovna věcí v Goethe Institutu v Praze (místo pro setkávání lidí se zájmem o sdílení znalostí, nástrojů 
a užitečných předmětů, kromě knih a filmů lze sdílet i předměty, nástroje nebo hračky)50 nebo Knihovna 
věcí v Hybernské ulici v Praze.  
 
Dále postupně vznikají různé neziskové či sociální projekty zaměřené na re-use, často spojené se 
sdílenou dílnou a vzdělávacími aktivitami. Například neziskový projekt „Z pokoje do pokoje“ se snaží 
zachraňovat starý nábytek51. Dále pak např. „KABINET CB“, což je českobudějovické re-use centrum 
realizované formou sociálního podnikání. Darovat v něm lze neponičený a funkční nábytek; dřevěné, 
plastové, kovové stoly, stolky, židle, skříně, police, komody, knihovny atp.; dřevěné či kovové rámy 
postelí, matrace pouze ve stavu „jako nové“; funkční a použitelné potřeby do domácnosti, nádobí, 
obecné funkční vybavení bytu. Centrum naopak nepřijímá elektrozařízení a čalouněný nábytek a textil. 

 
49

 Osobní jednání se zástupci společnosti EKO Servis Zábřeh s.r.o., 7.2.2020 
50

 https://www.goethe.de/ins/cz/cs/kul/the/bdr.html?wt_sc=knihovnaveci  
51

 https://www.zpokojedopokoje.cz/o-nas 
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Darované předměty mohou být opraveny a z prodeje je podpořen chod sociálního podniku; použity jako 
školicí materiál při kurzech; mohou být zrenovovány nebo re-designovány a z prodeje je opět podpořen 
chod sociálního podniku; mohou být darovány do projektu Materiální banka spolku DialogCB pro rodiny 
v sociální tísni; mohou být použity na náhradní díly. KABINET CB dále nabízí vyklízení nemovitostí. 
Mimo jiné také provozují Mobilní kredenc, tj. půjčovnu nádobí na různé akce52. 
 
Re-use pouze pro nepotřebné knihy je rozšířen mnohem častěji než pro širší spektrum výrobků. Veřejné 
knihobudky se objevují na různých veřejných místech, v městských / obecních knihovnách (např. 
Městské knihovny Svatopluka Čecha v Pečkách), městských koupalištích (např. přírodní koupací biotop 
Kotynka v Dobřanech), městských kulturních zařízeních (např. Bělá pod Bezdězem53), na veřejném 
prostranství (ulice městské části Praha 7, Žďár nad Sázavou54, Janovice55), v místech odpočinku aj. 
Řada knihobudek je uskutečněna v rámci projektu Knihobudka, na jehož webových stránkách je 
znázorněna i poloha jednotlivých knihobudek a veřejných knihovniček56. 
 
Do opatření k PVO spotřebního zboží patří také různé bazárky, např. dětského sportovního zboží 
organizované některou příspěvkovou organizací města (např. škola) nebo zájmovými spolky (spolek 
přátel školy, mateřská či dětská centra) či jiné sousedské aktivity, jejichž příkladem je tzv. garážový 
výprodej, kdy na základě registrace jsou stanoveny po městě místa, kde mohou zájemci (občané 
města) nabídnout nepotřebné věci sousedům. Koná se většinou 1-2x ročně, akce se účastní pouze 
registrovaní (může se vybírat registrační poplatek na pokrytí např. propagačních letáků – mapka 
s označením registrovaných domů) a pouze soukromé osoby (žádní živnostníci či privátní prodejci) 
a provádí se za přesně definovaných podmínek (ve stanovenou dobu, nikdo nepřebírá zodpovědnost 
za nabízené zboží, oblast definovaného nabízeného sortimentu, každý si sám cedulkou označí svůj 
registrovaný dvorek,…)57. 
 
Dále se může jednat o různé charitativní sbírky nepotřebného zboží (hračky, oblečení, …) ve spolupráci 
s konkrétní organizací (město poskytuje např. zázemí a informační podporu; město nepřebírá darované 
upotřebené zboží do svého vlastnictví, probíhá za přesně stanovených podmínek, včetně druhů 
a kvality zboží), např. pro konkrétní nemocnici, záchranné sbory, dětský domov58,59,60. 
 
Důležitým segmentem, který vede k prodloužení životnosti výrobků, jsou servisní a opravárenské 
služby. Ty mohou mít nejrůznější formy (viz výše již uvedené příklady projektů „Z pokoje do pokoje“ či 
„KABINET CB“). Může se jednat i o tradiční komerční opravny např. kol či nábytku. Například společnost 
IKEA, která poskytuje zákazníkům službu „Druhý život nábytku“. Na základě vyplnění formuláře 
a poslání fotografie použitého nábytku IKEA dostane zákazník nabídku na cenu odprodeje (formou 
slevové karty na nákup v IKEA), a pokud souhlasí, může ho odvézt na prodejnu IKEA61. 

2.3.3.2 Re-use oděvy a textil 

Množství vyrobeného oblečení od roku 2000 do roku 2015 celosvětově vzrostlo na dvojnásobek. 
Z 97 % se přitom vyrábí z nových materiálů a jen z 2 % z recyklátů62. Spotřeba a výroba textilu a oděvů 
je vysoce globalizovaná, Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) uvádí, že v EU existuje 
v textilním průmyslu (včetně oděvů) přibližně 171 000 společností, které zaměstnávají 1,7 milionu lidí. 

 
52

 www.kabinetcb.cz  
53

 www.mkzbela.cz  
54

 https://www.zdarns.cz/aktivne-pro-zdar/aktivne-ve-verejnem-prostoru/knihobudka 
55

 http://www.obecjanovice.cz/knihobudka/ds-1178  
56

 http://www.knihobudka.cz/  
57

 https://www.garagesalecernosice.cz/  
58

 https://www.kostelecno.cz/sbirka-plysovych-hracek/gs-1117 
59

 http://www.nivnice.cz/aktuality-1/akce-150/humanitarni-sbirka-osaceni-hracek-do-detskeho-domova-v-bojkovicich-aj-
1186_201cs.html 
60

 http://www.halenkovice.cz/zivot-v-obci/archiv-kulturnich-akci/sbirka-osaceni-obuvi-drogerie-hracek-apod.html 
61

 https://www.ikea.com/cz/cs/customer-service/services/druhy-zivot-nabytku-pub3b4b2bd0 
62

 https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/mnozstvi-vyrobeneho-obleceni-se-od-roku-2000-zdvojnasobilo-
t/r~ef1009b2558511ea820cac1f6b220ee8/?utm_source=centrumHP&utm_medium=newsbox&utm_content=default&utm_term
=position-0&utm_campaign=Aktualne 
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V roce 2017 vyrobila EU 7,4 kg textilu na osobu a současně činila její spotřeba téměř 26 kg na osobu. 
EU je tedy zejména dovozcem textilu (zejména hotových výrobků z Asie)63. 
 
Zdrojem oděvního a textilního odpadu jsou jednak výrobci textilních materiálů a výrobci oděvů, kteří 
produkují odpad ve formě odstřižků a zbytků vláken a látek či zmetkových výrobků. Dále se jedná 
o velkoobchod a maloobchod v podobě poškozených či neprodaných oděvních a textilních výrobků. 
Významnou skupinu tvoří samotní spotřebitelé, ať už se jedná o občany nebo podnikající subjekty 
využívající např. větší množství specifických oděvních či textilních výrobků (např. hotely, zdravotnická 
a sociální zařízení). Za nakládání s výrobním odpadem či textilním výrobkovým odpadem odpovídají 
jeho podnikatelští původci. Za nakládání s textilním odpadem, pokud je součástí komunálního odpadu, 
má odpovědnost obec.  

Sběr oděvů a textilu  

Oblast odpadového hospodářství obcí je doprovázena snahou o minimalizaci vyprodukovaného 
množství komunálního odpadu a maximalizaci vytříděných a využitých složek. Nakládání s textilním 
odpadem se tato snaha ještě v nedávné době netýkala. S ohledem na požadavek z aktualizované 
směrnice o odpadech na zavedení tříděného sběru použitých oděvů, obuvi a textilu s předpokládanou 
účinností od 1. ledna 2025 lze předpokládat určité přesměrování toků a z pohledu odpadového režimu 
k ujednocení systémů. V současnosti není v ČR jasně vymezena hranice s ohledem na odpadový 
(katalogová čísla 20 01 10 Oděvy a 20 01 11 Textilní materiály) a neodpadový režim (v rámci PVO), 
přestože systém sběru v jednotlivých obcích a následné nakládání může být totožné.  
 
Komunální textilní odpad se odděleně shromažďuje zejména prostřednictvím donáškového sběru, 
případně pomocí odvozového sběru. Většina obecních systémů sběru je založena na venkovních 
kontejnerech, které jsou umístěny buď na veřejném prostranství (24 h k dispozici) nebo na sběrném 
dvoře či shromažďovacím místě (k dispozici dle otevírací doby; některé obce preferují umístění na 
zabezpečený sběrný dvůr z důvodu obav o možné vykrádání či přímo na základě zkušenosti se 
zcizováním z kontejnerů lokalizovaných na veřejném prostranství). Většina kontejnerů je provozována 
externí společností na základě smlouvy s obcí. Výjimkou je např. statutární město Brno, jehož městská 
společnost SAKO provozuje vlastní kontejnery. Venkovní kontejnery mohou být k dispozici i na 
pozemku právnické osoby (např. dohoda mezi provozovatelem kontejneru a supermarketem / 
hobbymarketem o umístění na parkoviště). Některé obce vyhlašují i občasný pytlový sběr oděvů (např. 
Technické služby Pelhřimov) či jiný typ mobilního dočasného svozu. Ve vybraných projektech v rámci 
OPŽP si již řada obcí požádala o dotaci na kontejnery na textil (viz Tabulka 9).  
 
V ČR je celá řada společností, které se zabývají sběrem použitého textilu a oděvů (např. Armáda spásy, 
AIDED z.s., Diakonie Broumov, sociální družstvo; Potex s.r.o., TextilEco, a.s.; H.B. TEXTILIE, s.r.o.; 
Dimatex CS, s.r.o.; spol. Koutecký a další, viz Tabulka 10). Používané veřejné kontejnery jsou různého 
typu (nejvíce o kapacitě 2–2,3 m3), designu i barvy. Diakonie Broumov využívá kontejnerů pískové 
barvy, společnost Potex s.r.o. kontejnery oranžové barvy, společnosti Dimatex CS, s.r.o. a TextilEco, 
a.s. kontejnery bílé barvy s různým typem označení atd. Městská čtvrť Praha 7 v rámci údržby 
veřejného prostranství prosadila, aby kontejnery na textil umístěné ve veřejném prostranství měly 
jednotnou barvu (konkrétně odstínu šedé). Tento typ městského mobiliáře doporučil Institut plánování 
a rozvoje hl. m. Prahy. Některé obce mají na sběrných dvorech i vlastní shromažďovací prostředky na 
použitý textil a oděvy, které mohou v některých případech pojmout i objemnější kusy jako koberce. 
 
Graf 8 ukazuje zastoupení využívaných systémů pro sběr použitého textilu a oděvů vyplývajícího 
z dotazníkového šetření v rámci ORP a MČ (Diakonie Broumov, sociální družstvo – 17 %, POTEX s.r.o. 
– 3 %, KOUTECKÝ s.r.o. – 7 %, TextilEco a.s. – 33 %, společnost FCC – 3 %, Charita – 9 %, DIMATEX 
CS s.r.o. – 19 %, H.B. Textilie s.r.o. – 2 %, společnost Rumpold-P – 1 %, KAPEX s.r.o. – 1 %, městské 
svozové společnosti – 3 %, bez konkretizace subjektu – 3 %). Jedná se pouze o velmi ilustrativní 
přehled, jelikož součástí respondentů byla pouze větší města.  
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 https://www.eea.europa.eu/themes/waste/resource-efficiency/textiles-in-europe-s-circular-economy 

https://www.eea.europa.eu/themes/waste/resource-efficiency/textiles-in-europe-s-circular-economy
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Graf 8: Přehled procentuálního zastoupení využívaných systémů pro sběr použitého textilu a oděvů na základě 

obdržených dotazníků od ORP a MČ (2020) 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření ORP a MČ, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Jak již bylo řečeno, tento venkovní kontejnerový sběr probíhá v odpadovém i neodpadovém režimu 
(organizace / subjekty shromažďují výše uvedené textilní a další artikly jako „dary“, tj. množství 
shromážděného textilu či oděvů není evidováno jako odpad; do režimu odpadů se dostává až odpadní 
textil po třídění či předání oprávněné osobě) v závislosti na provozovateli stacionárního kontejneru a jím 
nastaveném systému. I přes odlišně nastavené režimy je u obou systémů část upotřebených oděvů 
a textilu opětovně použita (zejména v závislosti na kvalitě shromážděných oděvů, na navazujících 
možnostech odbytu či na kvalitě vytřídění na lince) a zbytek pak využit z největší části materiálově, 
případně energeticky. V případě kombinace odpadového a neodpadového režimu nelze většinou 
stanovit celkovou produkci shromážděných upotřebených oděvů a textilních materiálů. V hlášení 
o produkci a nakládání s odpady dle Přílohy č. 20 k vyhlášce Ministerstva životního prostředí 
č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady se objevují data pouze za společnosti, které 
evidují v režimu odpadů. Graf 9 a 

Graf 10 ukazuje na vývoj produkce oděvů a textilu, které jsou v rámci komunálních odpadů evidovány 
v odpadovém režimu. Z grafů je patrno, že produkce těchto dvou komodit postupně roste, což by mělo 
být důsledkem stále vyššího rozvoje odděleného sběru textilu a oděvů. 

 

Tabulka 7: Vývoj produkce oděvů (20 01 10) a textilních materiálů (20 01 11) v ČR za období 2010–2018 

 Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 
Vývoj produkce oděvů (20 01 10) a textilních materiálů (20 01 11) v ČR za období 2010–2018 

(všichni producenti, kategorie „O“) (tuny) 
 

20 01 11 Textilní materiály 4 163 5 266 5 121 5 892 7 604 10 247 11 602 12 221 12 727 

20 01 10 Oděvy 1 033 2 613 4 747 11 044 9 841 14 124 15 691 19 645 21 095 

Celkem 5 196 7 879 9 868 16 936 17 445 24 371 27 293 31 866 33 822 

 
Vývoj produkce oděvů (20 01 10) a textilních odpadů (20 01 11) v ČR za období 2010–2018 

(obce, kategorie „O“) (tuny) 
 

20 01 11 Textilní materiály 2 500 3 326 3 374 3 702 5 453 6 716 8 218 6 780 6 794 

20 01 10 Oděvy 388 1 719 2 944 5 972 8 661 12 751 14 385 18 033 19 796 

Celkem 2 888 5 045 6 318 9 674 14 114 19 467 22 603 24 813 26 590 

Zdroj: CENIA, zpracování GREEN Solution s.r.o. 
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Graf 9: Vývoj produkce oděvů (20 01 10) a textilních materiálů (20 01 11) v ČR za období 2010–2018 (všichni 

producenti, kategorie „O“) 

 
Zdroj: CENIA, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 

Graf 10: Vývoj produkce oděvů (20 01 10) a textilních odpadů (20 01 11) v ČR za období 2010–2018 (obce, 

kategorie „O“) 

 
Zdroj: CENIA, zpracování GREEN Solution s.r.o. 
 

Tabulka 8 ukazuje počty instalovaných venkovních kontejnerů na textil umístěných v jednotlivých obcích 
a městech (rozděleno dle velikostní kategorie) dle dat z dotazníků AOS EKO-KOM a.s. Tabulka také 
dává přehled o tom, v jakém režimu obce instalované kontejnery evidují. Z tabulky vyplývá, že většina 
obcí má na svém území kontejnery na textil mimo režim odpadů (v poměru cca 1:1,7). Z dotazníků mezi 
ORP a MČ vyšel obdobný, ale opačný poměr (tj. vyšší pro režim odpadů). Data z dotazníků AOS EKO-
KOM a.s. představují nesrovnatelně vyšší počet respondentů a současně s reálným velikostním 
rozdělením obcí, odpovídají tedy více realitě. Data z dotazníků mezi ORP a MČ představují stav pouze 
ve větších městech. Minimální počet nainstalovaných kontejnerů na textil na území ČR je 8 060 kusů 
(dle dotazníků dat AOS EKO-KOM a.s., 2018). Na základě dat získaných z dotazníků ORP a MČ lze 
předpokládat, že reálný počet je ještě o cca 1 000 kontejnerů vyšší. Z toho vyplývá, že v rámci území 
ČR je reálně instalováno minimálně 9 000 kontejnerů na oděvy a textil. Z dotazníkového šetření mezi 
ORP a MČ vychází (po vynechání extrémních hodnot) množství na jeden kontejner sesbíraných oděvů 
/ textilu cca 3,71 t/rok (celkově pracováno s 80 daty; min.: 0,24 t/rok; max.: 7,84 t/rok; směrodatná 
odchylka 1,52 t/rok). Tato hodnota je však závislá na různých faktorech, zejména velikosti kontejnerů 
(většina kontejnerů měla objem okolo 2,3 m3), dále pak počtu kontejnerů na daném území či míry 
výtěžnosti občany. Lze předpokládat, že u malých obcí bude hodnota množství shromážděného textilu 
za rok na jeden kontejner výrazně nižší.  
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Tabulka 8: Počet umístěných venkovních kontejnerů v obcích a městech (2018) 

Velikostní kategorie obce 
Počet kontejnerů 

v odpadovém režimu 
Počet kontejnerů v režimu 

PVO 
Počet kontejnerů celkem 

Do 500 268 1 048 1 316 

501–1 000 326 963 1 289 

1 001–4 000 569 1 560 2 129 

4 001–10 000 411 609 1 020 

10 001–20 000 403 283 686 

20 001–50 000 516 290 806 

50 001–100 000 161 183 344 

Nad 100 001 339 131 470 

Celkem 2 993 5 067 8 060 

Zdroj: AOS EKO-KOM a.s., zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Některé obce si již pořídily vlastní kontejnery na textil, přičemž využily možnosti čerpání finanční 
podpory z OPŽP, jak ukazuje Tabulka 9 a Graf 11. Jedná se většinou o pořízení 1 kontejneru o objemu 
2–2,5m3 na projekt, výjimečně o max. 5 kusů. Nejkomplexnějším projektem je Projekt Baltazar, který 
realizuje Diecézní Charita Brno (z tohoto důvodu počet pořízeních kontejnerů na textil v Jihomoravském 
kraji počtem převyšuje jiné kraje). Projekt má za cíl předcházet vzniku textilního a oděvního odpadu 
prostřednictvím rozšíření již vybudované, funkční a sociálně zaměřené sítě sběrných kontejnerů 
a pořízením svozového auta. V centrech třídění a opětovného použití jsou zohledněna sociální hlediska 
a Diecézní charita Brno úzce spolupracuje s obcemi Jihomoravského kraje, městskými částmi 
statutárního města Brna, úřady práce, Odborem životního prostředí a sociálními odbory Magistrátu 
města Brna a Jihomoravského kraje a neziskovou sférou.  
 
Tabulka 9: Počet podpořených kontejnerů na textil z OP ŽP v jednotlivých krajích (2015–2019) 

Kraj Počet kontejnerů Kraj Počet kontejnerů 

Hlavní město Praha 18 Moravskoslezský kraj 30 

Jihočeský kraj 48 Olomoucký kraj 27 

Jihomoravský kraj 412 Pardubický kraj 38 

Karlovarský kraj 8 Plzeňský kraj 28 

Kraj Vysočina 28 Středočeský kraj 79 

Královéhradecký kraj 22 Ústecký kraj 35 

Liberecký kraj 9 Zlínský kraj 27 

Celkem: 809 

Zdroj: SFŽP, zpracování GREEN Solution s.r.o. 
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Graf 11: Počet podpořených kontejnerů na textil z OPŽP v jednotlivých krajích (2015–2019) 

 
Zdroj: Zpracování GREEN Solution s.r.o. z dat SFŽP 

 
Tabulka 10 uvádí subjekty, které mohou být partnery pro obce v nastavení systému sběru oděvů 
a textilů. Většina subjektů však svoje aktivity rozvíjí se zaměřením pouze na určitý region, případně 
působí pouze lokálně. Některé společnosti sbírají použité oděvy v režimu odpadů, některé mimo režim.  
 
Tabulka 10: Přehled komerčních, sociálních, charitativních či jiných subjektů v ČR, které realizují činnosti 
v oblasti opětovného použití výrobků z domácnosti, zejména šatstva, oděvů a textilu (2020)  

Název Popis činnosti se zaměřením na aspekty PVO 

ADRA 

V České republice je ADRA aktivní od roku 1992, koordinuje dobrovolnická centra, která se zaměřují 
především na pomoc seniorům, dětem a zdravotně postiženým. Součástí některých center ADRA jsou tzv. 
charitativní obchůdky (např. ve Frýdku-Místku, Havířově, Ostravě či Chomutově) a sociální šatníky, kde 
mohou potřební lidé získat oblečení nebo vybavení domácnosti zdarma. Sběr textilu v současnosti 
probíhá přes veřejné kontejnery (např. Havířov) a charitativní obchůdky. ADRA zahájila prodej věcí 
z „druhé ruky“ na podzim roku 2010. Jedná se projekt sociálního podnikání, kterým humanitární 
organizace ADRA nabízí darované, nepotřebné věci formou prodeje, čímž si zajišťuje část finančních 
prostředků na podporu dobrovolnických programů. Celý projekt může být realizován díky štědrosti dárců, 
kteří darují zachovalé oblečení, obuv, hračky, povlečení, ručníky, nádobí, knihy, bytové doplňky atd. 
Oblečení, které nemůže být využito, se odevzdává firmám na ekologické zpracování. Darované oblečení 
může být využito i v zahraničí (Srbsku, Ukrajině). Přes sociální šatníky a charitativní obchůdky se 
k opětovnému použití předá asi 20–30 % sebraného textilu. 
Zdroj: https://www.adra.cz/ 

AIDED z.s. 

AIDED je charitativně – ekologický spolek vzniklý pro pomoc lidem v nouzi. Ve svých aktivitách se 
zaměřuje na sběr (stacionární přes kontejnery, asistovaný mobilní sběr (přes pytle), individuální sběr 
v rámci škol či jiných subjektů) a třídění textilu. Co se týče kontejnerů, realizují činnost např. v okresech 
Jihlava (např. Křižanov, Stará Říše), Zlín (např. Zlín), Jindřichův Hradec, Třebíč či v oblasti Břeclavska. 
Sbírají použitý textil (oblečení, utěrky, ručníky, ložní prádlo, záclony, deky, přikrývky, …), spárovanou 
obuv, hračky (i poškozené), nepřijímají koberce. Roztříděný použitý textil, obuv a hračky expedují do 
oblastí po živelných pohromách v tuzemsku i zahraničí (cca 30 %), cca 10 % nechávají podle požadavků 
v regionu pro potřeby domovů důchodců, dětských domovů, útulků pro zvířata apod., cca 30 % expedují 
v rámci celosvětových programů humanitární pomoci do některých zemí v Africe, Asii, již silně opotřebený 
textil odváží k technickému zpracování (cca 25 %) a zbytek je odstraňován ve spalovnách (cca 5 %).  
Zdroj: www.aided.cz  
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Název Popis činnosti se zaměřením na aspekty PVO 

Armáda Spásy  

Armáda spásy poskytuje sociální služby na základě křesťanských zásad pro osoby, které jsou 
v nepříznivé sociální situaci. V začátku 90. letech, v začátcích aktivit Armády spásy v ČR, získávala 
organizace ošacení od mateřské společnosti v Nizozemí. Aktuálně získává ošacení a další využitelné 
komodity (nádobí, nábytek, …) přes individuální dary od občanů jednotlivým sociálním střediskům, přes 
firmy a v rámci projektu veřejných kontejnerů ReShare. Projekt ReShare byl spuštěn v prosinci 2013. 
Jeho smyslem a cílem je pomocí sběrných kontejnerů na šatstvo vytvářet pracovní příležitost pro lidi bez 
domova a poskytnout tak těmto osobám i nezbytný pracovní trénink přímo v Armádě spásy (na 
pomocných pozicích, např. závozník nebo pracovníci na třídění šatstva, pracují dlouhodobě 
nezaměstnaní lidé z řad klientů, kteří díky projektu ReShare získají pracovní příležitost s možností 
dlouhodobého pracovního poměru). Je snaha o maximalizaci opětovného použití (v rámci Armády spásy 
či jiných charitativních a humanitárních organizací), včetně zajištění drobných oprav. Vybraný textil, který 
nelze již opětovně použít je využíván k přešívání na potřebné kusy (spodní prádlo pro muže, jednorázové 
kapesníky, chňapky do kuchyně, …). Ošacení, které nenajde uplatnění v ČR, je případně využíváno také 
mateřskou organizací v Nizozemí, případně je předáváno na materiálové využití (vlastní či prodávání 
komerčním subjektům), cca 10-15 % tvoří odpad. Organizace disponuje vlastní bankou připravenou pro 
humanitární / charitativní účely. Sběrné kontejnery na sběr šatstva jsou umístěny především v Praze a 
Ostravě. Sváží také darovaný nábytek nebo prování likvidaci pozůstalosti. Některé kusy nábytku nebo 
bytového vybavení jsou určeny i jako startovací podpora pro klienty v tréninkových bytech. Armáda Spásy 
provozuje také několik „Reshare Store“ použitého a vintage oblečení.  
Zdroj: https://armadaspasy.cz/reshare/sber-satstva/  

DIAKONIE 
Broumov, 
sociální 
družstvo 
 

Činnost družstva směřuje na podporu sociální soudržnosti za účelem pracovní a sociální integrace 
znevýhodněných osob do společnosti s přednostním uspokojováním místních potřeb a využíváním 
místních zdrojů. Patří mezi nejstarší společnost zabývající se sběrem oblečení a textilu v ČR. Sbírková 
činnost družstva je prováděna již více než 25 let. Provozuje sběrná a výdejní střediska, dále také sběrné 
kontejnery na textil téměř po celé ČR. Dále pořádá sbírky nevyužitého textilu, kde občané nosí darovaný 
textil na konkrétní sběrná místa (např. do auta k nádraží).  
Na třídící lince v Broumově (Královehradecký kraj) jsou shromážděné oděvy, textil a další doplňkové 
komodity tříděny a předávány do výdejních míst (nejkvalitnější), do východní Evropy, do zemí třetího 
světa (zejména Afrika) a zbytek je upravován na čisticí hadry či na další průmyslové využití. Celkem 95 % 
je opětovně použito nebo materiálově využito. Nevyužitelný textil je nabízen do cementárny ke 
spoluspalování či je jinak odstraňován.  
Zdroj: http://www.diakoniebroumov.cz/  

CORETEX CZ 
SE 

Společnost CORETEX CZ SE provozuje projekty Textileco a Mobileco. Hlavním partnerem projektu je 
Český červený kříž. V rámci projektu Textilexo je po území ČR rozdistribuováno přes 300 kontejnerů. Do 
kontejnerů lze vhodit: oděvy, oděvní doplňky, kabelky a tašky, párovou obuv, hračky a bytový textil. Vedle 
kontejnerových sběrů pořádají na vybraných místech domovní sběry, o kterých se informuje pomocí 
letáčku do schránky. Dále společně se společností ASEKOL a.s. organizují mobilní sběr oblečení a 
některého vysloužilého, drobného elektra (mobilní přívěs je rozdělen na sběrovou část na oblečení a část 
na elektro). Mobilní kontejner je přistavován na různá prostranství. Vybraný textil je prostřednictvím ČCK 
distribuován potřebným v ČR, ale také do rozvojových zemí. Část materiálu může putovat do 
secondhandů (cca 5–8 %). Mechanicky poškozený textil je předáván k recyklaci, případně je odstraňován 
ve spalovně.  
Zdroj: https://www.coretex.cz/ 

DIMATEX CS 
s.r.o.       
 

Společnost DIMATEX CS s.r.o. byla založena v roce 1991. Za účelem naplnění předmětu činnosti se 
společnost zabývá sběrem použitého textilu a také obuvi. Na území ČR má instalováno přes 1 700 
kontejnerů. Vytříděné hadry a textilie jsou poskytnuty charitativním organizacím (neziskové organizace, 
export (24 %)) a zbytek je určen k druhotnému využití (výrobní surovina (20 %); průmyslové čisticí hadry 
(26 %); průmyslové zpracování (15 %)), a na další způsoby (15 %) jako např. alternativní palivo (5 %). 
Společnost podporuje různé oblastní charity, diecézní charity, farní charity, střediska SOS a další subjekty.  
Společnost DIMATEX ve spolupráci se společností VIVE Innovation vyvinula textilní kompozit WOOTEX, 
který je vyroben ze zpracovaných textilních vláken a odpadních fólií. Výrobky z toho materiálu se 
používají ke stavbě pergol, zpevněných cest, teras, … 
Zdroj: http://www.dimatex.cz/ ; https://www.wootex.cz/ 

E+B Textil, 
s.r.o. 
 

Společnost E+B Textil, s.r.o. byla založena v roce 1993. Společnost se specializuje na recyklaci textilních 
materiálů. Sběr použitého textilu se uskutečňuje pomocí speciálních sběrných kontejnerů. Nasbíraný textil 
je roztříděn v třídírně společnosti do kategorií podle kvality a použitelnosti. Společnost nabízí čisticí textilie 
na čištění strojů a zařízení; do autodílen, servisů, myček; tiskáren, lakoven, brusíren; domácností 
nemocnic apod.  
Zdroj: https://www.info-brno.cz/e-b-textil-zabovresky/index.html 

H.B.TEXTILIE, 
s.r.o. 

Společnost H.B.TEXTILIE sbírá použitý textil pomocí venkovních kontejnerů (západní Čechy), třídí 
použitý textil od obcí a měst a také dovážený z Německa.  
Zdroj: http://www.hbtextilie.cz/  

https://armadaspasy.cz/reshare/sber-satstva/
http://www.diakoniebroumov.cz/
https://www.coretex.cz/
http://www.dimatex.cz/
https://www.wootex.cz/
https://www.info-brno.cz/e-b-textil-zabovresky/index.html
http://www.hbtextilie.cz/
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Název Popis činnosti se zaměřením na aspekty PVO 

HELP TEX, 
z.s. 

Společnost HELP TEX provádí sběr použitého textilu (vč. obuvi a hraček) přes sběrné kontejnery. Většinu 
shromážděného textilu prodávají jako surovinu a získané prostředky využívají na charitativní činnost. 
Partnerem je Dětské Krizové centrum, které podporují (z každého získaného 1 kg starého oblečení obdrží 
centrum 1 Kč). 
Zdroj: http://www.helptex.cz/  

KAPEX s.r.o. 

Firma KAPEX s.r.o. se specializuje na poskytování služeb v odpadovém hospodářství pro všechny typy 
zákazníků – producentů či zpracovatelů odpadů z řad měst, městysů a obcí, podniků a živnostníků. Její 
specializace není výhradně textil a oděvy.  
Zdroj: http://kapex.eu/  

KOUTECKÝ 
s.r.o. 
 

Textil je sbírán prostřednictvím stacionárních kontejnerů (označené KLOKTEX, KOUTEX). Kontejnery na 
sběr textilu jsou umístěny ve městech a obcích nacházejících se převážně v severozápadní části ČR. 
Tyto aktivity jsou propojeny s projektem KLOKTEX, který podporuje Fond ohrožených dětí Klokánek. 
Z každého odloženého kilogramu textilu do kontejneru označeným logem FOD Klokánek se přispívá 
jednou korunou.   
Společnost KOUTECKÝ s.r.o. se zabývá od roku 1990 recyklací textilního odpadu. Shromážděný textil je 
tříděn pro použití v automobilovém, strojírenském, stavebním, hutním, těžebním a leteckém průmyslu 
a také pro obory s náročnější hygienou jako je zdravotnictví, polygrafie či potravinářství.  
Zdroj: http://www.koutecky.cz/; https://www.kloktex.cz/ 

POTEX s.r.o. 

Společnost realizuje ekologicko-charitativní projekt s názvem POTEX, který spočívá ve sběru 
a následném zpracování použitého textilu. Cílem projektu je snížení množství textilního odpadu v SKO 
prostřednictvím speciálních oranžových kontejnerů v Praze a v blízkém okolí. Společnost spravuje více 
než 600 kontejnerů, které jsou pravidelně vyprazdňovány, a současně zajistí údržbu nejbližšího okolí 
kontejnerů. Takto bylo v roce 2019 sesbíráno 2 750 t použitého textilu. Z toho 100 t oblečení na míru 
připraveného darovali svým partnerů, např. organizace Naděje; Centru sociálních služeb Praha, které se 
starají o osamělé a o lidi bez domova, Progressive a Sananimu, kde pracují s drogově závislými. Použitý 
textil je předáván také do dobročinného obchodu COMEBACK. Další část nepoužitelný textil je předáván 
do třídíren, odkud může putovat do zemí třetího světa, do východní Evropy či na recyklaci textilu k využití 
na čisticí hadry, výplně do autosedaček apod. Část výtěžku firmy POTEX směřuje do neziskových 
organizací jako je např. Klokánek.  
POTEX spolupracuje např. i s Prague swap, od kterého přebírá oblečení, které ze swapu zbyde. 
Zdroj: http://www.potex.cz/ ; https://www.recyklujemetextil.cz/ 

TextilEco a.s.  
 

Společnost TextilEco a.s. působí v České republice a na Slovensku. Umisťování kontejnerů je realizováno 
vždy pro spádovou oblast cca 500 obyvatel. Veškeré nepotřebné oděvy, boty a hračky sesbírané z měst 
a obcí putují do třídírny v Boskovicích. Zde jsou oděvy roztříděny do tří základních skupin. Vytříděné 
materiály putují do prodejen společensky odpovědné módy, do chráněných dílen, do charitativních 
organizací či pro použití v průmyslu. Firma spolupracuje, resp. podporuje Nadaci SOVA, UNICEF ČR 
a Lékaře bez hranic. 
Zdroj: https://textil-eco.cz/ 

Poznámka: Seznam nepodléhá záruce kompletnosti (2020) 
Zdroj: Zpracování GREEN Solution s.r.o., vlastní rešerše 

 
Existují také nejrůznější sociální, dobročinné či charitativní organizace, které jako dílčí aktivitu mají 
provoz dobročinných či charitativní obchůdků, přes které je shromažďováno darované oblečení, které 
je dále prodáváno či jinak využíváno (např. Dobročinné obchody Sue Ryder, …) nebo vlastních 
sociálních šatníků (např. jednotlivé farní charity). Například Diecézní charita Plzeň (DCHP) provozuje 
tzv. charitativní šatník a humanitární sklad v Plzni, díky kterému nabízí široké veřejnosti rozsáhlý 
sortiment nového i použitého zboží. Jedná se o dětské oblečení, dámské i pánské oděvy, pracovní 
oblečení, dětskou obuv či sportovní potřeby, nejrůznější domácí potřeby, nádobí, dětské hračky, knihy, 
LP desky, kočárky a nábytek. Současně zde probíhá i sociální výdej ošacení a nábytku na základě 
žádosti vydané od poskytovatelů sociálních služeb. Nejčastěji spolupracují pracovníci humanitárního 
skladu se sociálním odborem magistrátu nebo městských obvodů, úřady práce a neziskovými 
organizacemi v Plzni. V praxi to vypadá tak, že do skladu přichází klienti s doporučením od příslušné 
instituce na vybavení domácnosti, přičemž předtím se poskytovatel sociálních služeb snaží nejprve 
kontaktovat sklad, aby zjistil, zda takovéto výrobky jsou k dispozici. Pokud tomu tak je, vyplní žádost 
o vydání věci, se kterou klient do skladu přichází. Navíc ženy, které na šatníku v rámci humanitního 
skladu pracují, jsou klientkami Střediska sociální rehabilitace.  
 
Existuje také řada sociálních firem, které prostřednictvím třídění, zpracování či prodeje oblečení z druhé 
ruky vytvářejí a udržují pracovní místa pro osoby se zdravotním znevýhodněním, např. sociální firma 
Secondhelp.  
 

http://www.helptex.cz/
http://kapex.eu/
http://www.koutecky.cz/
https://www.kloktex.cz/
http://www.potex.cz/
https://www.recyklujemetextil.cz/
https://textil-eco.cz/
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Je nutno mít na paměti, že ne všechny firmy či organizace zabývající se prvními fázemi sběru a třídění 
textilu zpracovávají použité oděvy či textilní výrobky pocházející v ČR, může se jednat i o použité oděvy 
ze zahraničí.  
 
Další možností pro opětovné použití oděvů a textilu jsou komerční second handy. Textilní průmysl se 
kvůli negativnímu dopadu na životní prostředí i etice výroby oblečení v posledních letech ocitá pod 
palbou kritiky. Někteří lidé se tak odvrací od řetězců s takzvanou rychlou módou a hledají ekologičtější 
alternativy oblékání. Jednou z nich jsou právě second handy, o které by mohl být v následujících letech 
mnohem vyšší zájem.  
 
Z pohledu PVO jsou velmi důležité i aktivity, které jsou realizovány přímo mezi občany, tedy mimo např. 
systém shromažďování textilu a oděvů pomocí veřejných kontejnerů. Může se jednat o swapy, 
občanské bazary oblečení, sousedské bleší trhy, sousedské garážové prodeje aj. Např. výměnné akce 
oděvů, tzv. swapy, začaly v Praze organizovat Lucie Poučová a Kristýna Holubová v rámci projektu 
Udržitelně chic, pod hlavičkou SWAP Prague. Uvádí se, že při průměrném swapu o 200 lidech se 
shromáždí kolem 2 tun věcí a vymění se 97 % oblečení. Zbytek si odveze firma zajišťující recyklaci 
textilu.64 Od začátků organizace projektu SWAP Prague (rok 2015) přišlo na více než 50 akcí více než 
10 000 lidí, kteří přinesli cca 100 tun oblečení, ze kterého byla většina vyměněna v rámci akce.65 
Součástí swapů jsou často i doprovodné akce, např. panelové diskuze na téma udržitelné módy. Swapy 
se postupně rozšiřují i do dalších měst, např. Zábřeh, Mělník, Varnsdorf a další. 
 
V rámci dotazníkového šetření mezi ORP a MČ byly dotazovány i další formy sběru či výměny oblečení. 
Procentuální rozložení zastoupení jednotlivých odpovědí ukazuje Graf 12. Z pohledu procentuálního 
rozložení aktivit směrem ke sběru či výměně oblečení (jakožto doplňková aktivita ke kontejnerovému 
sběru) uvedlo 33 % ORP formu přes místní charitativní organizace, 31 % přes výměnné bazárky či 
swapy, 13 % přes humanitární sbírky, 13 % přes charitativní obchody, 9 % přes místní farnosti a 1 % 
přes jiné formy. 
 
Graf 12: Procentuální rozložení forem sběru a výměny oblečení z obdržených dotazníků od ORP a MČ (2020) 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

Zpracování použitých oděvů a textilu 

Zpracování použitých oděvů a textilu je založeno na jeho dotřiďování a následné úpravě. Jedná se 
o ruční třídění na manipulačních stolech na základní druhy v rámci třídicích linek. Jedna část použitých 
vytříděných oděvů je určena pro opětovné použití do humanitárních sbírek či sociálních šatníků. 
V tomto případě je vytříděný textil předán organizacím, které zprostředkovávají tuto pomoc. Součástí 
přípravy k opětovnému použití může být i praní, čistění, žehlení či drobné opravy. Část vytříděného 
materiálu je prostřednictvím lisů na textil zabalena do balíků a expedována do prodejen (second handy, 
charitativní obchody). V prodejnách se vytříděný textil prodává konečnému zákazníkovi. Jedná se 

 
64

 https://zajimej.se/%EF%BB%BFcesty-obnoseneho-obleceni/ 
65

 Štěpán Vaškevič, Staré oblečení: textilní odpad nebo pro jiného poklad? str. 20 a 21, Odpadové Fórum 1/ 2020 
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o obchody, kdy cenu určuje prodejce. Zbytek po vytřídění se buď odesílá do třetích zemí, využívá pro 
výrobu hadrů a čisticích tkanin, nebo se odstraňuje jako odpad. V případě zpracování na druhotnou 
surovinu může být materiál u třídicí firmy zpracován na finální výrobek nebo na polotovar, respektive 
na surovinu pro další zpracování, např. stříháním, šitím, lisováním, čištěním apod.  
 
V případě úpravy na čisticí textilie, se na třídicí lince separuje nepoškozený materiál s dobrými savými 
vlastnostmi a následně je nařezán na požadovanou velikost. V případě textilní recyklace přichází na 
řadu rozvlákňování, tj. úprava odpadů do vlákenné formy, tzv. trhaniny. Trhaninu lze použít jako 
náhražku primárních textilních vláken pro výrobu přízí, plstí, netkaných textilií nebo pro netextilní 
použití. Před transportem se tato surovina lisuje do kompaktních stohovatelných balíků. S trhaninou se 
dále pracuje tradičními technologickými postupy textilního odvětví. 
 
Mimo textilní recyklaci lze využít technologické procesy spočívající ve využívání syntetických textilních 
materiálů. Mechanickou recyklací spočívající v drcení a mletí odpadu do podoby granulí nebo prachu 
se například zpracovávají koberce nebo jiné vlákenné kompozity. Další možností je finančně nákladná 
a technologicky komplikovaná forma depolymerace, kdy je původní polymer rozložen na základní 
jednotky (monomery), aby byl získaný monomer opět použit pro výrobu nového polymeru. Tavitelný 
odpad (PP, PET, PE, PA) lze recyklovat regranulací, kdy je materiál rozdrcen a přetaven do formy 
granulí použitelných pro výrobu vláken66. Příkladem recyklačního procesu je např. zařízení společnosti 
ARCA, která textilní materiály na své recyklační lince přetváří na textilní trhaninu. Trhanina je vyráběna 
v barvě režné, bílé, černé, šedé, šedomodré, červené, šedočerné nebo pestré. V případě dodání 
vstupního materiálu zákazníkem je barva trhaniny vyrobena na základě vzájemné dohody. Stejně tak 
kvalita výstupních výrobků je dána specifikací zákazníka, který definuje materiálové složení trhaniny, 
průměrnou délku vláken, barvu, míru rozvláknění a fyzikální vlastnosti trhaniny67.  
 
Rouna a vaty nacházejí uplatnění jako vycpávkový nebo izolační materiál do přikrývek, spacích pytlů 
nebo speciálních oděvů. Dále je lze využít také v průmyslu automobilovém, nábytkářském, galanterním 
apod. Netkané textilie vznikají z rouna jeho dalším zpevňováním technikou vpichování, proplétání, 
pojení nebo plstění. Použití pojiva umožňuje zpracovat i jinak nezužitkovatelná velmi krátká vlákna, 
přičemž zároveň toto pojivo výrazně omezuje využití původních vlastností použitého materiálu. Netkané 
textilie se uplatňují jako výplňkový a tepelně izolační materiál do spacích pytlů, zimních oděvů 
a v ostatních průmyslových odvětvích v podobě podkladového a vycpávkového materiálu v obuvnictví, 
čalounické náplně a obalového materiálu v nábytkářském průmyslu, jako geotextilie, filtrační materiál, 
tepelné a zvukové izolace ve stavebnictví a průmyslu automobilovém a elektrotechnickém. Netextilní 
využití textilních odpadů zahrnuje zejména výrobu papíru a lepenky, čisticích a výplňkových materiálů, 
plošných desek a jiné68. 
 
Tabulka 11 ukazuje, jaká třídící a zpracovatelská zařízení na oděvy a textil jsou v ČR v provozu. 
U třídicích linek se jedná i o ta, která nejsou provozována jako zařízení dle § 14 odst. 1 zákona 
o odpadech. Některá zpracovatelská zařízení svoje kapacity využívají pro oděvy a textil přivážené ze 
zahraničí. Některá zařízení se zaměřují na zbytky textilních materiálů z průmyslu, nikoliv tedy na 
sběrový textil z obcí.  
 

 
66

 RIEGL, Dušan a Jan KADLEC. Textilní druhotné suroviny: Získávání, opracování a zpracování textilních odpadů. Praha: 
SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1985. 
67

 https://www.arca-chrast.cz/produkty/  
68

 RIEGL, Dušan a Jan KADLEC. Textilní druhotné suroviny: Získávání, opracování a zpracování textilních odpadů. Praha: 
SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1985. 
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Tabulka 11: Přehled třídicích a zpracovatelských linek oděvů a textilu v ČR (2020) 

Název 
subjektu 

IČZ zařízení / kódy nakládání / krátký popis / web (zdroj) Umístění 
Vstupní 

materiál / 
odpad 

ARCA Chrast 
s.r.o. 
 

IČZ: CZE00024 
 
11.1.0 Sběr a výkup odpadů kromě autovraků a elektrozařízení dle části 4 
dílu 8 zákona 
3.2.0 Drcení odpadu 
3.4.0 Třídění, dotřídění odpadu 
 
Maximální okamžitá kapacita zařízení: 2 t 
Roční projektovaná kapacita zařízení: 3 000 t/rok 
Roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení: 2 200 t/rok 
 
Zpracování druhotné textilní suroviny, textilních zbytků a textilních odpadů 
z prvovýroby na textilní trhaninu.  
 
Web: https://www.arca-chrast.cz/ 

Nové Hrady 
(Vysoké 
Mýto) 

04 02 09, 
04 02 21, 
04 02 22, 
15 01 09, 
19 12 08, 
20 01 10, 
20 01 11 

Armáda 
spásy 

Ruční třídění sběrového použitého oblečení a textilie z veřejných 
(obecních) kontejnerů (více viz Tabulka 10). 
 
Web: https://armadaspasy.cz/reshare/sber-satstva/  

Praha, 
Ostrava, 
Krnov, Opava 

Komunální 
oděvy 
a textilie 
z ČR 

Diecézní 
Charita Brno 

 
Dle indikátoru projektu OPŽP kapacita 300 t/rok. 
 
Ruční třídění sběrového použitého oblečení a textilie z veřejných 
městských kontejnerů. 
 
Web: https://www.sako.cz/pro-brnaky/cz/694/bile-kontejnery/  

Brno 

Komunální 
oděvy 
a textilie 
z ČR 
(oblast 
Brno) 

CzechFibre, 
spol. s.r.o. 

IČZ: CZL00351 
 
12.1.0 Skladování odpadů 
5.2.0 Recyklace odpadu 
 
Maximální okamžitá kapacita zařízení: 1 200 t 
Roční projektovaná kapacita zařízení: 5 000 t/rok 
Roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení: 5 000 t/rok 
 
Zařízení na výrobu regenerovaného textilního vlákna využitelného pro 
termoizolace, geotextilie, výplně dutin v karoseriích automobilů, filtrační 
materiály.  
 
Web: https://www.czechfibre.cz/  

Raspenava 

04 02 09, 
04 02 21, 
04 02 22, 
07 02 13, 
15 01 19, 
19 12 08, 
20 01 11 
(čisté) 

BROOME, 
s.r.o. 

 
Třídění použitého šatstva ze zahraničí, sociální podnik (více viz 
Tabulka 1). 
 
Web: http://www.socialni-firma.cz/ 
 

Bystré 
u Poličky 

Oděvy ze 
zahraničí 

Diakonie 
Broumov, 
sociální 
družstvo 

 
Ruční třídění, kapacita 7 500 t/r. 2013* (více viz Tabulka 10) 
 
Web: http://www.diakoniebroumov.cz/ 
 

Broumov 

Komunální 
oděvy 
a textilie 
z ČR  

DIMATEX 
CS, spol. 
s.r.o. 

IČZ: CZL00360 
 
3.2.0 Drcení odpadu 
3.4.0 Třídění, dotřídění odpadu 
 
Maximální okamžitá kapacita zařízení: 110 t 
Roční projektovaná kapacita zařízení: 15 000 t/rok 
Roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení: 4 000 t/rok 
 
Zpracovává se textil pro využití v automobilovém, strojírenském 
a stavebním průmyslu (více viz Tabulka 10). 
 
Web: http://www.dimatex.cz/; https://www.wootex.cz/ 
 

Stráž nad 
Nisou 

15 01 09, 
19 12 08, 
20 01 10, 
20 01 11 
(komunální 
sběr ČR) 

https://www.arca-chrast.cz/
https://armadaspasy.cz/reshare/sber-satstva/
https://www.sako.cz/pro-brnaky/cz/694/bile-kontejnery/
https://www.czechfibre.cz/
http://www.socialni-firma.cz/
http://www.diakoniebroumov.cz/
http://www.dimatex.cz/
https://www.wootex.cz/
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ECOTEXTIL, 
s.r.o. 

Je výrobcem a prodejcem netkaných textilií vyrobených technologií melt 
blown. Vstupní surovina je nestandardní odpad z výroby netkaných textilií 
nebo celulózy od jiných dodavatelů. 
 
Web: https://www.ecotextil.cz/  
 

Neratovice 
Různý 
textilní 
materiál 

EKOTEX 
s.r.o. 

 
Kapacita zpracování textilního materiálu 1 800 t/r. 2013* 
 
Přímé zušlechťování textilních druhotných surovin a následně výroba 
technických textilií, vyráběných netkanou technologií s následnou 
možností impregnace a termopojení.  

 
Web: http://www.ekotex.cz/cz/index.htm 
 

Ivančice 
Různý 
textilní 
materiál 

ETCIMEX 
s.r.o. 

IČZ: CZH00084 
 
5.2.0 Recyklace odpadu,  
11.1.0 Sběr a výkup odpadů kromě autovraků a elektrozařízení dle části 4. 
dílu 8. zákona o odpadech 
 
Projektovaná denní zpracovatelská kapacita: 17 t 
Roční projektovaná kapacita zařízení: 5 000 t/rok 
Roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení: 5 000 t/rok 
 
Třídírna secondhand zboží ze zahraničí, neprodejné / poškozené oblečení 
se zpracovává a využívá se v automobilovém průmyslu, ve stavebnictví 
a strojírenství.  
 
Web: https://www.etcimex.cz/  
 

Hradec 
Králové 

20 01 10, 
20 01 11 
(zahraničí) 
 

E+B Textil 
s.r.o. 

IČZ: CZB00140 
 
3.4.0 Třídění, dotřídění odpadu 
 
Roční projektovaná kapacita zařízení: 900 t/rok 
 
Sesbíraný textil přes veřejné kontejnery je v třídírně roztříděn do kategorií 
podle kvality a použitelnosti. Společnost nabízí čistící textilie na čištění 
strojů a zařízení, do autodílen, servisů, myček, tiskáren, lakoven, 
brusíren, domácností, nemocnic apod.  
 
Web: https://www.info-brno.cz/e-b-textil-zabovresky/index.html 
 

Pohořelice 
20 01 10, 
20 01 11 

H.B. 
TEXTILIE, 
s.r.o. 

Třídírna.  
 
Použitý textil z obcí ČR, Červeného kříže a ze zahraničí. 
 
http://www.hbtextilie.cz/ 
 

Zbůch u 
Plzně 

Komunální 
oděvy 
a textilie 
z ČR 
a zahraničí 

HdG s.r.o. 

IČZ: CZL00230 
 
3.2.0 Drcení odpadu 
3.4.0 Třídění, dotřídění odpadu 
 
Roční projektová kapacita zařízení: 2 000 t/rok 
 
Firma se zabývá výrobou čisticích hadrů a dovozem originál second 
handu z Holandska a Švédska a tříděného dětského second handu z 
Holandska.  
 
Web: https://hdg-s-r-o.webnode.cz/  
 

Chrastava 
20 01 10, 
20 01 11 

Fibertex 
Nonwovens, 
a.s. 

 
Zpracování netkaných textilií pro automobilový průmysl, stavebnictví, 
oděvní a zemědělský průmysl. Hlavní výrobní technologie: vpichování a 
termické pojení.  
 
Kapacita zpracování textilního materiálu 1 500 t/r. 2013* 
 
Web: https://www.fibertex.com/cs/o-nas/technologie  
 

Svitavy 
Různý 
textilní 
materiál 

https://www.ecotextil.cz/
http://www.ekotex.cz/cz/index.htm
https://www.etcimex.cz/
https://www.info-brno.cz/e-b-textil-zabovresky/index.html
http://www.hbtextilie.cz/
https://hdg-s-r-o.webnode.cz/
https://www.fibertex.com/cs/o-nas/technologie
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Ing. Václav 
Kraus – UNIS 
– čistící textil 

 
Tříděné čisté textilie pro použití v automobilovém, strojírenském, 
tiskárenském, stavebním a úklidovém oboru. Hadry jsou určeny k čistění 
rukou, výrobků, strojů, součástek a mastnot.  
 
Web: http://www.cisticitextil.cz/ 
 

Bohumín 
Různý 
textilní 
materiál 

JILANA, a.s. 

 
Vyrábí, inovuje a prodává širokou řadu produktů v oblasti netkaných a 
technických roun. Struto technologie (forma termicky pojeného kolmého 
kladení vláken).  
 
Web: https://jilana.cz/ 
 

Malý Beranov 
u Jihlavy 

Různý 
textilní 
materiál 

NAVRO, 
spol. s.r.o. 
 
 

 
Dovoz (EU), zpracování a prodej použitých oděvů. Nabídka textilie na 
čištění – čistící hadry. Převzetí portfolio od firmy CUPPRO Zábřeh.  
 
Web: http://navrosweb.webmium.com/  
 

Zábřeh 
Oděvy ze 
zahraničí 

Klatex s.r.o. 

IČZ: CZP00186 
 
5.2.0 Recyklace odpadu 
 
Recyklace a zpracování čistých textilních odpadů a výroba netkaných 
textilií. 
 
Web: http://www.klatex.cz/ 
 

Klatovy 
04 02 22, 
20 01 11 

KOUTECKÝ 
s.r.o. 

IČZ: CZU00492 
 
11.1.0 Sběr a výkup odpadů kromě autovraků a elektrozařízení dle části 4. 
dílu 8 zákona 
5.2.0 Recyklace odpadu 
3.4.0 Třídění, dotřídění odpadu 
 
Projektovaná denní zpracovatelská kapacita: 6,5 t 
Roční projektovaná kapacita zařízení: 1 500 t/rok 
Roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení: 1 500 t/rok 
 
Recyklace textilního odpadu. Shromážděný textil je tříděn pro použití 
v automobilovém, strojírenském, stavebním, hutním, těžebním a leteckém 
průmyslu a také pro obory s náročnější hygienou jako je zdravotnictví, 
polygrafie či potravinářství (více viz Tabulka 10). 
 
Web: http://www.koutecky.cz/ 
 

Duchcov 20 01 11 

KOUTECKÝ 
s.r.o. 

IČZ: CZU00780 
 
11.1.0 Sběr a výkup odpadů kromě autovraků a elektrozařízení dle části 4. 
dílu 8 zákona 
5.2.0 Recyklace odpadu 
3.4.0 Třídění, dotřídění odpadu 
 
Projektovaná denní zpracovatelská kapacita: 7,2 t 
Roční projektovaná kapacita zařízení: 1 800 t/rok 
Roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení: 1 800 t/rok 
 
Recyklace textilního odpadu. Shromážděný textil je tříděn pro použití 
v automobilovém, strojírenském, stavebním, hutním, těžebním a leteckém 
průmyslu a také pro obory s náročnější hygienou jako je zdravotnictví, 
polygrafie či potravinářství (více viz Tabulka 10). 
 
Web: http://www.koutecky.cz/ 
 

Lahošť 20 01 11 

http://www.cisticitextil.cz/
https://jilana.cz/
http://navrosweb.webmium.com/
http://www.klatex.cz/
http://www.koutecky.cz/
http://www.koutecky.cz/
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Marie 
Dalecká – 
Datex 
Sdružení 

IČZ: CZH00540 
 
11.1.0 Sběr a výkup odpadů kromě autovraků a elektrozařízení dle části 4. 
dílu 8 zákona 
3.4.0 Třídění, dotřídění odpadu 
 
Maximální okamžitá kapacita zařízení: 3 t 
Roční projektovaná kapacita zařízení: 100 t/rok 
 
Nakládání s textilními odpady, recyklace textile.  
 
Web: - 
 

Záměl 

04 02 22, 
15 01 09, 
15 02 03, 
20 01 11 

Martin 
Skřivánek 

 
Ruční třídění dle požadované skladby a rozměrů na čistící bavlnu (řezaná 
bavlna, neřezaná bavlna, pucvol). Čisticí bavlna pocházející ze sběrných 
dovozových bavlněných textilií.  
 
Web: http://www.cistici-bavlna.cz/ 
 

Opava 
Průmyslové 
textilie 

Pavel Bouška 
BOMAX 

IČZ: CZS02267 
 
5.2.0 Recyklace odpadu 
Třídění. Textil ze zahraničí. 
 
Projektovaná denní zpracovatelská kapacita: 13 t 
Roční projektovaná kapacita zařízení: 5 000 t/rok 
 
Secondhandový textile, textile k dalšímu zpracování – čisticí bavlna. 
 
Web: http://1secondhand.cz/ 
 

Příbram 

04 02 21, 
04 02 22, 
15 01 09, 
19 12 08, 
20 01 10, 
20 01 11 

Milan Hulán, 
Ing. 

IČZ: CZL00289 
 
3.4.0 Třídění, dotřídění odpadu 
 
Roční projektovaná kapacita zařízení: 4 150 t/rok 
 
Web: - 
 

Česká Lípa 

04 02 21, 
04 02 22, 
04 02 99, 
15 01 01, 
15 01 02, 
15 01 04, 
15 01 05, 
15 01 07, 
20 01 01, 
20 01 02, 
20 01 10, 
20 01 39, 
20 01 40 

OPATEX 
s.r.o. 

IČZ: CZE00568 
 
3.4.0 Třídění, dotřídění odpadu 
 
Projektovaná denní zpracovatelská kapacita: 25 t 
Roční projektovaná kapacita zařízení: 22 000 t/rok 
Roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení: 22 000 t/rok 
 
Provádí třídění. Netříděný textil, tzv. originál převážně ze zemí EU.  
 
Web: https://www.opatex.cz/  
 

Opatov 
u Svitav 

20 01 10, 
20 01 11 

Orion OK, 
a.s. 
 

IČZ: CZB00297 
 
5.2.0 Recyklace odpadu,  
5.1.0 Biologické procesy 
 
Maximální okamžitá kapacita zařízení: 45 t/rok 
Roční projektovaná kapacita zařízení: 2 000 t/rok 
Roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení: 2 000 t/rok 
 
Provádí třídění. Textil ze zahraničí.  
 
Web: https://orionok.cz/ 
 

Zbýšov 
u Brna 

20 01 10, 
20 01 11 

http://www.cistici-bavlna.cz/
http://1secondhand.cz/
https://www.opatex.cz/
https://orionok.cz/
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Polytex, s.r.o. 

 
Výroba netkané textilie pojené klasickými technologiemi. Klasicky nebo 
pneumaticky tvořená vlákenná vrstva se pojí termoplasticky, chemicky, 
propletem nebo kombinací těchto metod. Některé netkané textilie se dál 
zušlechťují a zpracovávají do finálních výrobků. 
 
Web: https://www.polytex.eu/ 
 

Malé 
Svatoňovice 

Různý 
textilní 
materiál 

Pospíšil s.r.o. 
– Second 
Hand Land 

 
Provádí třídění. Dováží textil ze zahraničí (Velká Británie). Kromě 
secondhandového textilu nabízí také čistící textilie.  
 
https://www.second-hand-textil.cz/ 
 

Praha 
Oděvy ze 
zahraničí 

Potex s.r.o. 

 
Sběr a ruční třídění dílčí části sběrového textilu z obcí (více viz Tabulka 
10). 
 
Web: http://www.potex.cz/; https://www.recyklujemetextil.cz/ 
 

Průhonice 
Komunální 
oděvy 
a textil 

Ragtex s.r.o. 

IČZ: CZL00260 
 
3.4.0 Třídění, dotřídění odpadu 
 
Roční projektovaná kapacita zařízení: 4 800 t/rok 
 
Třídění za účelem prodeje různých čisticích hadrů. Zpracování sběrového 
textilu dováženého ze zahraničí.  
 
Web: http://www.ragtex.cz/ 
 

Višňová 
(Frýdlantsko) 

04 02 09, 
04 02 21, 
04 02 22, 
20 01 11 

RETEX a.s. 

 
Zpracování textilních druhotných surovin. Zaměření výroby na vývoj a 
výrobu netkaných textilií. Produkty jsou určeny zejména pro výrobu 
komponent pro automobilový průmysl a stavebnictví.  
 
Web: https://www.retex.cz/  
 

Moravský 
Krumlov 

Různý 
textilní 
materiál 

TABITA o.p.s. 
Třídírna oděvů, sociální podnik 
 
Zaniklo k 27.4.2017 

Rokycany  

TextilEco a.s. 

IČZ: CZB00891 
 
5.2.0 Recyklace odpadu 
3.4.0 Třídění, dotřídění odpadu 
 
Projektovaná denní zpracovatelská kapacita: 20 t 
Roční projektovaná kapacita zařízení: 4 800 t/rok 
Roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení: 4 800 t/rok 
 
Veškeré nepotřebné oděvy, boty a hračky sesbírané z měst a obcí putují 
do třídírny v Boskovicích. (více viz Tabulka 10) 
 
Web: https://textil-eco.cz/ 
 

Boskovice 
20 01 10, 
20 01 11 

UO TEX, 
s.r.o. 

IČZ: CZE00795 
 
5.2.0 Recyklace odpadu 
Výroba geotextilií, výplní do pokrývek a polštářů a výrobě čistících a 
netkaných textilií.  
 
Kapacita zpracování textilního odpadu 1 400 t/ r. 2013* 
 
Web: https://www.uotex.cz/o-firme/ 
 

Ústí nad 
Orlicí 

04 02 22, 
07 02 13, 
15 01 02, 
19 12 08, 
20 01 10, 
20 01 11 
a další 2 

https://www.polytex.eu/
https://www.second-hand-textil.cz/
http://www.potex.cz/
https://www.recyklujemetextil.cz/
http://www.ragtex.cz/
https://www.retex.cz/
https://textil-eco.cz/
https://www.uotex.cz/o-firme/
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WILTEX s.r.o. 

IČZ: CZP00295 
 
11.1.0 Sběr a výkup odpadů kromě autovraků a elektrozařízení dle části 4. 
dílu 8 zákona 
3.4.0 Třídění, dotřídění odpadu 
 
Roční projektovaná kapacita zařízení: 2 000 t/rok 
 
Dovoz použitého textilu ze zahraničí. Třídění. Výroba savých čisticích 
hadrů. 
 
Web: http://www.wiltex.cz/ 
 

Přeštice 

15 01 09, 
19 12 08, 
20 01 10, 
20 01 11 

Poznámka: Seznam nepodléhá záruce kompletnosti 
Zdroj: Zpracování GREEN Solution s.r.o. – vlastní šetření, konzultace se sdružením ARETEX, z dat ISOH – Registru zařízení, 
* HÁNĚLOVÁ, Eva. Analýza rizik spojených se zakládáním podniku v oblasti zpracování textilu jako druhotné suroviny. Uherské 
Hradiště, 2014. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení69 
 

V ČR bylo v roce 2019 založeno sdružení ARETEX (Asociace recyklace použitého textilu, z.s.), které 
sdružuje aktuálně společnosti: RETEX a.s., Diakonie Broumov, sociální družstvo, POTEX s.r.o., 
DIMATEX CS s.r.o, CORETEX CZ SE, AIDED z.s., Ekocharita Slovensko a Armáda Spásy. Posláním 
asociace je podpora separace, sběru, využívání a recyklace použitého textilu.70 Podporuje myšlenku 
přechodu na cirkulární ekonomiku i v oblasti textilu a oděvů.  

2.3.3.3 Re-use elektrozařízení 

Na evropské půdě dlouhodobě sílí tlaky a požadavky na delší životnost elektrozařízení, což mimo jiné 
souvisí s jejich lepší opravitelností. Toto se také promítlo do Akčního plánu pro oběhové hospodářství 
a následně do nově (na podzim 2019) přijatých nařízení spadajících pod směrnici k ekodesignu.  
 
I samotní výrobci, kteří cítí odpovědnost a jde jim o kvalitu značky, se snaží vlastními iniciativami 
podporovat prodlužování životního cyklu jejich výrobků. Společnost Group SEB (značky jako Moulinex, 
Rowenta, Krups, Tefal a další) zavedla politiku zaměřující se na lepší opravitelnost ve formě „10 let 
opravitelného výrobku“. Společnost uvádí, že oddělení výzkumu a vývoje v průběhu sedmi let 
přepracovalo design výrobků tak, aby se daly snadno demontovat. Společnost poskytuje schváleným 
opravnám více než 40 000 řádových položek uložených ve vlastních skladech. Tyto díly jsou k dispozici 
10 až 15 let po ukončení výroby71. 
 
Nařízení z 1. října 2019 zmíněná v kapitole 2.2.1.2 týkající se deseti výrobkových skupin (např. pračky 
a sušičky, myčky, chladničky) by měla podpořit opravitelnost těchto výrobků. Přesné požadavky uvádí 
Příloha I, obecně mají výrobci stanovenou povinnost zajistit dostupnost náhradních dílů, a to i po 
skončení produkce dané výrobní řady, dodací lhůta náhradních dílů nemá překročit stanovenou dobu 
(15 dnů), vyměnitelnost by měla být možná za použití dostupných nástrojů, měla by se zlepšit 
dostupnost informací (zejména pro opravny autorizované výrobci). Autorizované opravny, které projeví 
zájem, budou mít přístup k návodům na opravy. Opravny autorizované výrobci musí splnit určitá kritéria 
(odbornost, pojištění odpovědnosti), aby byla zajištěna bezpečnost i po opravě. Další nezbytnou 
nutností je zajištění shody s technickými požadavky na výrobky v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., 
v platném znění, (výrobek by měl být vyzkoušen především s ohledem na jeho bezpečnost osobou 
k tomu oprávněnou a vybaven potvrzením o shodě s technickými požadavky).  
 
U komodity elektrozařízení je právě bezpečnost při opravě a bezpečnost po opravě klíčová. Upotřebená 
elektrozařízení musí být tedy, ať už ve fázi opětovného použití nebo v rámci přípravy na opětovné 
použití, minimálně přezkoušena proškoleným pracovníkem, který rozhodne o bezpečné funkčnosti či 
vhodnosti opravitelnosti daného elektrospotřebiče.  
 
Důležitým segmentem, který vede k prodloužení životnosti elektrospotřebičů, jsou servisní 
a opravárenské služby. Autorizované servisy jsou jednotlivými výrobci pravidelně proškolovány 
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k jednotlivým výrobkovým řadám. Spotřebitelům poskytují službu nejenom v rámci záruky, ale v případě 
zájmu o placenou službu v pozáruční době.  
 
Výrobci, respektive kolektivní systémy pro oblast zpětného odběru a odděleného sběru elektrických 
a elektronických zařízení, mají taktéž na základě zákona povinnost předcházet vzniku odpadů.  
 
Kolektivní systém ELEKTROWIN, a.s. od roku 2015 rozvíjí projekt „Jsem zpět“. Občan, který má doma 
spotřebič a chtěl by ho darovat jako pomoc potřebným, může využít speciální sběrnou síť pro 
odevzdávání funkčních spotřebičů (13 servisních míst a 1 sběrný dvůr – sběrné středisko odpadů 
Vídeňská v Brně) nebo může využít webového rozhraní www.jsemzpet.cz. Nabízené použité 
elektrospotřebiče jsou ověřeny na funkčnost a bezpečnost certifikovaným servisním gestorem. 
Následně jsou tyto funkční a bezpečné spotřebiče předávány zapojeným charitativním organizacím. Do 
začátku roku 2019 bylo zapojeno 65 takovýchto charitativních organizací (např. Diakonie, Armáda 
spásy, Klokánky Fondu ohrožených dětí, azylové domy či jiné vybrané organizace) a bylo předáno 531 
kusů spotřebičů (z těch velkých to bylo 179 chladniček, 187 praček a 45 myček)72.   
 
Opravárenské služby mohou být podporovány taktéž vhodně nastaveným networkingem 
opraven servisů. Příkladem s celorepublikovým dosahem je webové rozhraní a aplikace „Opravárna“, 
kterou provozuje Opravárna s.r.o. Služba se nezaměřuje pouze na zprostředkování možnosti opravy 
elektrozařízení (hlavní úsek), ale také na oblečení, obuv či tašky. Na jedné straně sdružuje odborné 
servisy či drobné opraváře v ČR a na druhé straně nabízí zájemcům o opravu možnost zadat zakázku 
jednomu ze spolupracujících opravářů. Momentálně služba čítá přes 1 500 zaregistrovaných opravářů 
a servisů po celé republice, prošlo jí 4 889 zakázek s mírou opravitelnosti 56 % (poměr zadaných 
zakázek a úspěšně opravených)73. Opravárna s.r.o. je partnerem spolku Opravme Česko, který s cílem 
PVO a přechodu na cirkulární ekonomiku vede mediální a osvětovou kampaň na podporu zvyšování 
opravitelnosti výrobků. Taktéž organizují opravárenské workshopy (obdobná forma, jakou propaguje 
celosvětová iniciativa Repair Café, více na http://repaircafe.org), kterých se účastní opraváři, kteří jsou 
k dispozici občanům, kteří si s sebou přinesou elektrozařízení, které potřebují spravit. Vstup je 
dobrovolný a cena za opravu je na domluvě. Neopravitelné výrobky jsou namístě odevzdávány v rámci 
zpětného odběru kolektivnímu systému ASEKOL a.s.74  
 
V rámci projektu Opravme Česko bylo analyzováno celkem 901 zakázek zadaných do opravárenské 
sítě a hodnotilo se, o jaké zakázky je mezi servisy a opraváři vyšší či nižší zájem. Z průzkumu vyplynulo, 
že největší zájem je o kategorii notebook a mobil (většinou se opravuje rozbitý displej), nejmenší 
o hodiny a fotoaparáty (v této kategorii však současně není zatím dostatek potřebných dat). 
Problematická je skupina domácího elektra jako levné tyčové mixery či mikrovlnky, jejichž pořizovací 
cena je nízká a forma konstrukce znamená strávení tolika hodin nad opravou, že oprava ekonomicky 
nedává smysl75. 

 
V případě opětovného použití je potřeba zvážit všechny aspekty, jakými jsou technické možnosti 
(konstrukce výrobku, dostupnost náhradních dílů, …), ekonomické a energetické (energetická účinnost 
versus vliv na výrobu) otázky, poskytování záruky, zajištění bezpečnosti. U opětovného použití 
elektrozařízení je více než u jiných výrobků potřeba dbát na kontrolu a zajištění bezpečnosti.  
 
V otázce prodlužování životnosti výrobků hraje také důležitou roli spotřebitel, a to v celé fázi užití, jednak 
při rozhodování o koupi nového elektrospotřebiče (zde se hovoří o „morálním zastarávání“ některých 
elektrospotřebičů, vyšší např. u mobilních zařízení, či o „zastarávání z pohledu energetické náročnosti“ 
u zařízení s delší dobou životnosti jako lednička či pračka), při volbě během samotného nákupu 
elektrospotřebiče, při poskytování péče během užití a při upřednostnění opravy, pokud je možná.   
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Co se týče zastarávání z pohledu vysoké energetické náročnosti u zařízení s dlouhou dobou životnosti, 
Öko-Institut dospěl k závěru, že doba ekologické návratnosti pračky, která byla vyrobena v roce 2000 
a je stále v dobrém stavu, a to zhruba 40 let76. 
 
To, že je o opravy zájem, dokládá projekt spolkové země Horní Rakousko, která zavedla v roce 2018 
tzv. Bonus na opravy elektrozařízení, který byl vzorem i pro další spolkové země. Ten, kdo si nechá 
opravit elektrozařízení v opravně zavedené v oficiálním průvodci opraváren, může obdržet jako finanční 
podporu na opravu až 100 € (50 % ceny z opravy, přičemž maximální částka je 100 €). Na tiskové 
konferenci konané 18. června 2019 bylo uvedeno, že od září 2018 bylo vyplaceno 3 500 žádostí od 
soukromých osob a uvádí se, že díky takto podpořené opravě mohlo být zamezeno vzniku cca 120 tun 
odpadů77.  

 
Jednou z bariér při realizaci rozbíhajících se aktivit pro prodlužování životnosti elektrozařízení formou 
oprav může být nedostatek opravářů. Radek Hacaperka, generální ředitel sdružení APPLiA CZ, 
konstatuje: „Nová evropská legislativa vytváří tlak na delší životnost a opravitelnost domácích 
spotřebičů, což bude do budoucna vyžadovat potřebu většího množství odborných servisních techniků. 
Nové nařízení nicméně přichází v době, kdy vlivem stagnující výuky a vlny odchodu do důchodu počet 
opravářů spíše klesá. Po zhruba dvacetileté stagnaci je potřeba tyto obory znovu nastartovat 
a systematicky rozvíjet.“78 
 
V reakci na tento fakt sdružení APPLiA CZ (APPLiA – Home Appliance Europe, zastupuje výrobce 
domácích spotřebičů z celé Evropy) rozbíhá pilotní učební projekt Výchova nových servisních techniků, 
který cílí na nastartování a systematické rozvíjení tohoto oboru (pilotně jsou zapojeny čtyři střední 
odborné školy z Ostravy, Plzně, Chomutova a Prahy)79. 
 
Na obdobný trend poukazuje také výsledek dotazování v rámci opravárenské sítě ve městě Štýrský 
Hradec v Rakousku. Mezi výzvy na pracovním trhu 80 % firem řadí, že není k dispozici dostatek 
vhodných pracovníků. Jedná se zejména o oblast elektrospotřebičů (HiFi a televize, domácnost, IT 
a kancelář) stejně jako o oblast oprav kol80. 

2.3.3.4 Omezení jednorázových obalů 

Některé subjekty včetně obcí se snaží na různých frontách omezovat jednorázové obaly, zejména ty 
plastové. Tyto snahy byly podpořeny i Směrnicí 2019/904 o omezení dopadu některých plastových 
výrobků na životní prostředí.  
 
Ministerstvo životního prostředí ČR organizuje iniciativu #dostbyloplastu, díky níž se prostřednictvím 
zapojených podniků a institucí nabízí alternativa omezující či zcela zamezující používání jednorázových 
obalů či nádobí. Součástí jsou koncepty „zero waste“, bezobalu, opakovaně použitelné či zálohované 
systémy. Na stránkách iniciativy (https://www.cr2030.cz/zavazky/dost-bylo-plastu/) si lze přečíst tipy pro 
prodejny a restaurace, instituce a obce či pro jednotlivce. Do iniciativy se zapojil např. Jihomoravský 
kraj, město Krnov, statutární město Chomutov, městys Černá Hora, některé pražské městské části 
(např. Praha 4, Praha 10, Praha 5). Prvním městem, které se k této výzvě připojilo, bylo město 
Litoměřice. Město organizuje např. Týden prevence vzniku odpadů81. V rámci tohoto týdne bylo v roce 
2018 zástupcům jednotlivých odborů předáno nádobí, které nahradí jednorázové používané obaly82. 
Taktéž MAS Podřipsko je aktivní v této iniciativě. Celá aktivita je zaměřená na osvětu obyvatel na území 
MAS Podřipsko, která má za cíl změnit pohled či postoje na problematiku „zbytečných obalů“. Mezi 
stanovená opatření patří také např. omezení produkce odpadu v rámci kanceláře a celé organizace 
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(např. kupování obědů do vlastních krabiček, zrušení jednorázových kelímků na kávu na akcích MAS 
Podřipsko). Aktivity je možné sledovat na webových stránkách a na facebookovém účtu MAS83.  
 
Úřad může jít sám příkladem nebo může deklarovat interním předpisem nebo jiným zveřejněním (např. 
na webových stránkách), že v souladu s hierarchií nakládání s odpady požaduje i od podřízených 
organizací nebo pořadatelů veřejných akcí omezení obalů. Může se například jednat o: 

► omezení používání malých balení (mlíčka a cukry balené po jednotlivých dávkách) a nahrazení 
velkými obaly a nádobím na opětovné použití (např. cukřenka s dávkovačem, mléčenka), 

► uplatnění zálohových systémů na vratné nádobí (podmíněno vyřešením logistiky umývání 
a s tím spojených hygienických zásad), 

► využití možnosti přinesení vlastního nádobí, 

► omezení používání jednorázových výrobků jako jednorázových plastových brček či svrchních 
plastových krytů na teplé nápoje. 

V rámci dotazníkového šetření byly ORP a pražské MČ dotazovány ohledně aktivit, které jsou ve městě 
realizovány na podporu omezování obalových odpadů a jednorázových výrobků (nastavená pravidla 
v rámci provozu úřadu; nastavená pravidla v rámci provozu příspěvkových organizací; nastavená 
pravidla při akcích organizovaných na obecním prostranství – městské slavnosti, farmářské trhy; provoz 
bezobalové prodejny či jiné). Cca 58 % obcí, které na dotazník odpověděly, uvedlo minimálně jednu 
aktivitu vedoucí k omezování obalových odpadů, kterou v rámci obce provádí či plánuje realizovat. 
Procentuální zastoupení uváděných odpovědí představuje Graf 13. U 25 % obcí to jsou nastavená 
pravidla v rámci provozu úřadu, u 13 % nastavená pravidla v rámci provozu příspěvkových organizací, 
u 30 % nastavená pravidla při akcích organizovaných na obecním prostranství, u 11 % to jsou různé 
aktivity jako osvěta, práce s veřejností, rozdávání síťovek. 21 % obcí odpovědělo, že mají v obci 
bezobalovou prodejnu. Toto sice nespadá do aktivit obcí, ale může přispět k pozitivní edukaci občanů 
s pozitivním důsledkem pro odpadové hospodářství obce.  
 
Graf 13: Přehled procentuálního zastoupení aktivit směřujících k omezování obalových odpadů z obdržených 
dotazníků ORP a MČ (2020) 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Hlavním cílem kampaně Kraj bez plastu u Jihomoravského kraje je snížení produkce odpadů 
z jednorázových plastů na krajském úřadě a v krajských příspěvkových organizacích a osvěta 
a motivace v kraji zejména u obcí (např. darovány kelímky NickNack obcím zapojeným do Projektu 
Zdravý kraj a MA21), měst a škol. 
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Státní zdravotní ústav ve smyslu řešení redukce spotřeby jednorázového plastového nádobí a s ním 
dalším spojeným vybavením pro podávání či servírování potravin a nápojů a jejich nahrazení výrobky, 
které jsou určeny pro opakované použití, případně nádobami či obaly přinesenými spotřebitelem, 
vypracoval a vydal odborné stanovisko, ve kterém stanovuje obecné podmínky pro takovéto systémy 
(kapitola 2.2.2.7).  
 
Obce během svých aktivit na veřejnosti mohou využívat i komerčních systémů (např. systém kelímků 
z polypropylenu nebo polykarbonátu na vícero použití, s možností specifického potisku, skladování 
a služby mytí). 
 
Například město Litoměřice začalo v roce 2018 používat, poprvé v rámci Pivních slavností, vratné 
kelímky. Organizátor Městské kulturní zařízení vyzval písemně přihlášené pivovary, aby nové nařízení 
respektovaly. Princip vratných zálohovaných kelímku je postaven na záloze v hodnotě 50 Kč. Při 
dočepování piva obsluha vymění kelímek za čistý. Návštěvník pohárek vrátí, tím dostane zálohu zpět, 
nebo si kelímek s designem Pivních slavností může třeba nechat na památku84. Taktéž město Mělník 
v roce 2018 ověřovalo vratné kelímky v rámci vinobraní85. 

 
Vratné kelímky se mohou uplatňovat i v rámci určité budovy. V písecké Sladovně jsou na chodbách 
budovy instalovány barely s pitnou vodou. K tomu byly poskytovány jednorázové plastové kelímky 
(v roce 2017 bylo vydáno téměř 40 000 plastových kelímků). Nyní mají návštěvníci dvě možnosti, jak 
barely s vodou využít. Na recepci galerie je k zakoupení trvanlivý kelímek s motivem výstavy Cesta do 
mytologie, který může zároveň sloužit jako pěkný suvenýr. Případně si lidé do Sladovny mohou přinést 
kelímek vlastní86. 
 
Mnohé obce v této oblasti trpí nedostatkem informací, zejména čím nahrazovat jednorázové plastové 
obaly. Existují například nejistoty okolo použití bioplastů a následného nakládání s nimi nebo okolo 
hygienických a zdravotních rizik (obal nesmí ovlivnit vlastnosti jídla nebo nápoje, například uvolňováním 
plastu z obalu při vysokých teplotách; obal musí být také řádně vyčištěný).  
 
U bioplastů (biodegradabilní) je nutno rozlišovat, na jaké bázi jsou vyrobené. Jedná se o tři základní 
skupiny: 

► na bázi obnovitelných zdrojů a biologicky odbouratelné, 

► na bázi obnovitelných zdrojů, ale biologicky neodbouratelné, 

► na bázi neobnovitelných fosilních zdrojů a biologicky odbouratelné. 
 
Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR v rámci výzkumného projektu (TA01020744) dělal 
průzkum ohledně kompostovatelnosti různých druhů bioplastů. Projekt dospěl k závěru, že po pěti 
letech se většina plastů v půdě nerozpadla, pouze trochu zkřehla; některé do půdy uvolňují chemikálie 
a nebezpečné ftaláty. Biologická degradace bez nastavení definovaných podmínek pro rozklad daných 
materiálů (teplota, vlhkost, výskyt potřebných mikroorganismů, doba působení) je u velké většiny 
biodegradabilních plastů velmi pomalá a může trvat několik let. Bioplasty mohou být potenciálním 
rizikem pro nárůst odhazovaných odpadů na veřejných prostranstvích i ve volné přírodě díky 
přesvědčení spotřebitelů, že to, co je biodegradabilní, se po odhození rozloží a zmizí. Dalším negativem 
je, že neexistuje systém samostatného sběru odpadů z biodegradabilních plastů; v případě třídění do 
nádob na plasty jsou snadno zaměnitelné a při dotřiďování pro materiálovou recyklaci kontaminují 
vytříděné plasty87,88. Z těchto důvodů se alternativní použití výrobků z bioplastů jako náhrady 
jednorázových plastových výrobků a obalů nejeví jako vhodné.  
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Pokud to místní podmínky umožňují, je vhodné používat opakovatelné systémy. Ve městě Telč v roce 
2019 vyzkoušeli zálohovatelné kelímky včetně mobilní myčky kelímků, kterou si pronajali a v budoucnu 
zvažují gastromyčku pořídit.89 V rámci konkrétní akce Prázdniny v Telči (více než 10 000 návštěvníků) 
provoz a obsluhu mycího centra zajišťovaly 2 osoby (více než 300 hodin, zajištění svozu, rozvozu a 
přesné evidence kelímků). Bylo použito více než 11 000 kelímků a bylo umyto více než 41 000 kelímků. 
Kladně byla vnímána např. čistota, snížení množství odpadů, snížení dopravy, ukázka dobré praxe 
a propagace, naopak zápory byly ve formě potřeby zajištění vybavení (kelímky, myčky, přepravky), 
organizační náročnost či nekázeň zapojených subjektů90.  
 
Město Sedlec-Prčice uvádí v analýze k jednorázovým plastům seznam veřejných akcí konaných na 
území obce Sedlec-Prčice a na základě počtu návštěvníků a předpokladu průměrného počtu použitých 
0,5 l kelímků dochází k celkovému množství 645,6 kg vzniklého jednorázového odpadu. Pro město 
uvádí přínos v podobě snížení ekologické zátěže o 40 m3 plastového odpadu a celkové snížení odpadu 
na veřejných akcích o 70 %91.  
 
V České republice kompletní službu výroby, logistiky a mytí nabízí již několik společností. Např. 
společnost NICKNACK s.r.o. z Brna nebo Cup System s.r.o. Společnost NICK NACK s.r.o. má 
k dispozici produktovou řadu NICKNACK kelímků pro studené nápoje s různými možnostmi potisku 
a nově i Hot Cup pro horké nápoje s víčkem. U společnosti lze využít i služby pronájmu kelímků 
a uskladnění nakoupených kelímků. Pokud se akce koná v okolí Brna, může být smysluplné využít 
i službu servisního mytí (provoz vysokokapacitní mycí linky vyvinuté speciálně pro vratné kelímky)92. 
Společnost Cup System s.r.o. nabízí širokou škálu plastových kelímků CupSystem (vratné nápojové 
kelímky PP, vratné kávové kelímky, gastroskleničky PC), včetně výroby s konkrétním potiskem. Mimo 
jiné nabízí v servisním a logistickém centru v Soběslavi i mytí kelímků na průmyslových myčkách93. 
 
Je uváděno, že v České republice a na Slovensku se každý rok spotřebuje zhruba 450 milionů 
jednorázových kelímků na kávu94. V některých městech se rozvíjí právě systémy na zálohovatelné 
kelímky na kávu formou „to go“ (např. Projekt „Otoč kelímek“ od roku 2018 buduje systém vratných 
kelímků v Česku a na Slovensku).  
 
Další oblastí, která pomáhá omezovat jednorázové obaly, je trend bezobalových prodejen. Vizi 
bezobalových prodejen v ČR již několik let razí nezisková organizace Bezobalu, která zkoumá a rozvíjí 
způsoby tohoto prodeje. Kromě provozu několika vlastních prodejen v Praze provádí školení 
a konzultace pro zájemce o otevření bezobalového obchodu či jiné již vzniklé bezobalové obchody.  
 
Na podporu systému nákupů bez jednorázových obalů nabízí česká společnost MIWA kompletní 
obchodní systém na bázi znovupoužitelných obalů (kapsle, stojany a další prvky systému).  
 
PVO je spojeno také s litteringem – náhrada např. obalů na jedno použití systémy na opětovné použití 
(např. zálohy kelímků na studené a teplé nápoje) vede k omezení litteringu a má pozitivní vliv na čistotu 
veřejných prostranství včetně snižování nákladů na úklid veřejných prostranství. Naopak neudržované 
veřejné systémy (šatní skříně, knihobudky, …) mohou negativně působit na čistotu prostoru. 

2.3.3.5 Domácí kompostování  

Každá zahrada musí poskytovat rostlinám živiny, a proto jsou ve formě kompostu znovu přidávány do 
půdy. Nejpřirozenějším způsobem oběhu živin je právě návrat formou zkompostovaného rostlinného 
materiálu. Tím se omezuje aplikace na výrobu energeticky náročných syntetických hnojiv. Tato 
decentralizovaná forma vlastního kompostování by měla být podporována. Ne každý rostlinný odpad 
a ne všechny kuchyňské zbytky jsou však vhodné pro vlastní kompost. Tím se zároveň vytváří 

 
89

 https://www.jihlavske-listy.cz/clanek27989-telc-vyhlasila-stop-klasickym-kelimkum.html  
90

 Zbyněk Bouda. Energetická agentura Vysočiny. Jde to i bez odpadu (?). Energetická agentura Vysočiny. EVVO konference 
Praha 2019.  
91

 https://www.sedlec-prcice.cz/odpadove-hospodarstvi-mesta/ds-1030/p1=4566  
92

 https://www.nicknack.cz/ 
93

 https://www.cupsystem.cz/sluzby/#myti 
94

 https://otockelimek.cz/ 

https://www.jihlavske-listy.cz/clanek27989-telc-vyhlasila-stop-klasickym-kelimkum.html
https://www.sedlec-prcice.cz/odpadove-hospodarstvi-mesta/ds-1030/p1=4566
https://www.nicknack.cz/
https://www.cupsystem.cz/sluzby/#myti
https://otockelimek.cz/


  

60  Podklady pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového 
dokumentu v Operačním programu Životní prostředí 2021 - 2027 

biologický odpad, který je vhodné prostřednictvím veřejného systému předávat do centrálních zařízení 
na zpracování bioodpadu. Vlastní kompostování a další způsob sběru bioodpadu se tedy nevylučuje.  
 
Pro domácí kompostování je typická závislost na rozhodnutí samotného občana, zda bude své 
bioodpady kompostovat. Proto zde důležitou roli hraje dostatečná informovanost občana o přínosech 
tohoto způsobu nakládání. Zahradní kompostér může být využíván také na pozemku školy, domova 
důchodců, v zahrádkářské kolonii či na jiném vhodném místě. Vhodné umístění a určení osoby, která 
zodpovídá za správný průběh kompostování, včetně složení a struktury materiálu, za pořádek v blízkém 
okolí a správné užití kompostu, jsou nejdůležitějšími podmínkami efektivního zahradního kompostování 
v případě zapojení skupiny více občanů či subjektů. Podpora domovního kompostování může probíhat 
i formou poskytování služby štěpkovače.  
 
V současnosti se rozšiřují i typy kompostérů uzpůsobené pro použití přímo v bytech,  
tzv. vermikompostéry (výhodou je poskytnutí zrychleného kompostování za pomoci speciálních násad 
– žížal). Existuje i řada propagačních aktivit osvětlujících tento způsob včetně možnosti výroby vlastního 
vermikompostéru. Příkladem pro využívání vermikompostování přímo v úřadě je Městský úřad Hlučín, 
který provozuje vermikompostér Urbalive. Stejný typ vermikompostéru využívá i Potravinová banka 
Praha.  
 
Podpora klasického domovního (zahradního) kompostování probíhá často pomocí dotačních projektů, 
které jsou realizovány orgány samosprávy. Umístění zahradních kompostérů je často stanovováno na 
základě zájmu občanů. Zakoupené kompostéry jsou pak většinou bezplatně nebo za zvýhodněné ceny 
zapůjčeny zájemcům z řad občanů či vybraných institucí (např. školy), a to na základě smlouvy 
o výpůjčce (obvykle na dobu 5 let). Po uplynutí této lhůty se občan prostřednictvím darovací smlouvy 
stává vlastníkem kompostéru. Součástí projektů někdy bývá i informační kampaň, v rámci níž získají 
občané potřebné informace k administrativním i technickým principům. Udržitelnost minimálně této míry 
domácího kompostování by měla být i nadále podporována, zejména osvětovými kampaněmi.  
 
V rámci podpory z OPŽP bylo v období 2015–2019 podpořeno pořízení minimálně 123 772 kusů 
domácích kompostérů, společně s minimálně 221 kusy štěpkovačů (tyto počty nemusí být kompletní 
vzhledem k tomu, že se často jedná o kombinované projekty).  
 
Tabulka 12 ukazuje, jakou formou jednotlivé obce podporují domácí kompostování (na základě 
agregovaných dat od AOS EKO-KOM a.s. z Dotazníku o nakládání s komunálním odpadem v obci, se 
zaměřením na tříděný sběr za rok 2018). Celkem 1 929 obcí uvedlo, že domácí kompostování 
podporuje formou poskytování domácích zahradních kompostérů. Dále pak 1 964 obcí domácí 
kompostování podporuje informační kampaní a 724 obcí formou uvedení tohoto způsobu v obecně 
závazné vyhlášce obce.  

 
Co se týče struktury, jakým způsobem jsou domácí kompostéry financovány, ze 77 odpovědí mezi ORP 
a MČ bylo zjištěno, že ze 78 % se jedná o podporu přes OPŽP (spolufinancování z obecních rozpočtů), 
z 12 % přes krajské dotační tituly, a ze zbylých 10 % se jednalo o obecní rozpočet (např. přes obecní 
fondy) či jiné nespecifikované dotační tituly.  
 
V rámci dotazníkového šetření byly obce dotazovány na procentuální odhad domácností provádějících 
domácí (zahradní) kompostování. Z odpovědí byla zjištěna průměrná hodnota 28 %. Jedná se o velmi 
orientační číslo, neboť způsob odhadování využívání domácího (zahradního) kompostování v rámci 
obce (obecně, nikoliv v rámci pouze pořízených kompostérů z dotací) nebyl jednotný. 
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Tabulka 12: Přehled počtu obcí a formy podpory domácího kompostování (2018) 

Velikostní kategorie obce Vyhláška obce Informační kampaň Zapůjčení kompostérů 

Do 500 328 862 742 

501–1 000 156 481 498 

1 001–4 000 154 462 516 

4 001–10 000 48 102 107 

10 001–20 000 18 33 31 

20 001–50 000 14 16 26 

50 001–100 000 5 6 5 

Nad 100 001 1 2 4 

Celkem 724 1964 1929 

Zdroj: Zpracování GREEN Solution s.r.o. z dat AOS EKO-KOM a.s. 

 
V případě bioodpadů, které obsahují i zbytky jídla, včetně vedlejších živočišných produktů, se někteří 
původci rozhodli pro pořízení tzv. elektrického kompostéru. Elektrický kompostér se provozuje v místě 
vzniku bioodpadu a není proto třeba bioodpad do kompostéru dovážet. Právě skloubení potřeby velmi 
časté (i denní) frekvence odvozu a nabídky tras svozových společností do koncových zařízení mohlo 
být tím zásadním aspektem při rozhodování. Elektrický kompostér využívá od dubna 2019 Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje, který jím zpracovává veškerý biologický odpad vznikající v budově (mimo 
bufet a jídelnu – provozováno jiným právnickým subjektem) od zaměstnanců (tj. zbytky ze svačin či 
přinesených obědů). Výstup z kompostéru Střední zahradnická škola v Ostravě dokompostuje 
a kompost se následně využívá na krajských pozemcích. Na základě vstupního pilotního projektu, který 
zjišťoval produkci bioodpadu, se zavedením třídění bioodpadu předpokládá snížení množství 
směsného komunálního odpadu o cca 43 %95. Pro zbytky zejména cateringu provozuje dva elektrické 
kompostéry Pražská paroplavba, taktéž je využívají v pražské zoo či v řadě škol, mateřských škol 
a domovů pro seniory (v Moravskoslezském kraji se jedná minimálně o 15 kusů v těchto typech 
zařízení). Současně při záměru využití elektrických kompostérů je vhodné zhodnotit okolní existující 
infrastrukturu a možnosti napojení na svozové trasy. Například právě část regionu Moravskoslezského 
kraje může využívat i bioplynovou stanici Rapotín umístěnou v sousedním Olomouckém kraji.  
 
V roce 2018 provedla Vysoká škola chemicko-technologická v Praze studii „Posouzení různých 
způsobů (technologií) nakládání s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven z pohledu 
metody LCA“. Jednalo se o zhodnocení potenciálních environmentálních dopadů provozu technologie 
elektrického kompostéru (typově GREENGood), aerobní fermentace a anaerobní digesce. Bylo 
zjištěno, že elektrické kompostéry vykazují nejvyšší hodnoty ve všech hodnocených kategoriích 
dopadu. Anaerobní digesce vykazuje díky využití elektrické energie získané spalováním bioplynu 
naopak environmentální dopady nejnižší. V závislosti na typu elektrického kompostéru (kapacitě) se 
vzdálenost, do jaké se vyplatí bioodpad dovážet ke zpracování, pohybuje v rozpětí 241–536 km pro 
aerobní fermentaci a v rozpětí 500–793 km pro anaerobní digesci96. Při volbě elektrického kompostéru 
je nutno zhodnotit celou řadu aspektů, včetně řešení dalšího nakládání se vzniklým výstupem.  
 
Z výše uvedeného vyplývá, že odpady z kuchyní a stravoven by měly být prioritně s ohledem na 
disponující infrastrukturu zpracovávány v bioplynových stanicích či kompostárnách s odpovídajícím 
stupněm hygienizace, ve kterých dochází k řízené přeměně vstupního materiálu.  
 
Do této podkapitoly lze začlenit i tzv. komunitní zahrady. Koncepty komunitních zahrad získávají 
zejména ve městech v posledních letech na popularitě. Jedná se o místa, jež sdružují lidi nevlastnící 

 
95

 Ing. Kateřina Durčáková, KÚ Moravskoslezského kraje., Informace k nakládání s BIOODPADEM na krajském úřadu – od 
dubna 2019 
96

 VŠCHT v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí, Posouzení různých způsobů (technologií) nakládání s biologicky 
rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven z pohledu metody LCA, 2019 

 



  

62  Podklady pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového 
dokumentu v Operačním programu Životní prostředí 2021 - 2027 

žádnou zahradu, kde mají prostor pro pěstování zeleniny, ovoce či okrasných rostlin. První komunitní 
zahrady v Praze vyrostly v roce 2012, rok nato jich bylo 10, ke konci roku 2017 již 24 a v roce 2019 
přes 40. Celkově bylo pak k 17. 10 2019 na celorepublikové mapě zaregistrováno 100 zahrad.97 Více 
informací lze získat v metodice „Zakládání komunitních zahrad“ vypracované společností Kokoza, o.p.s 
pro Magistrát hlavního města Prahy v roce 2020. Koncept komunitních zahrad v sobě spojuje několik 
aspektů PVO. Jedná se o příklad uzavřeného cyklu (využití vlastního kompostu pro pěstování ovoce 
a zeleniny a následného začlenění vzniklých rostlinných odpadů do kompostu), o určitou formu 
omezování obalové složky (náhrada vlastní produkce nákupem často spojeným s obalovým 
materiálem) a o formu aktivního vzdělávání spotřebitele k udržitelnějším návykům a uvědomování si 
hodnoty potravin. Komunitní zahrady provozují například i ekocentra, která je mohou využít i v rámci 
ekologické výchovy (např. komunitní zahrada v ekocentru Prales provozovaná Lesy hl. m. Prahy)98. 

2.3.3.6 Komunitní kompostárny 

Od 1. dubna 2019 jsou obce povinna zajistit celoroční oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného 
komunálního odpadu, a to minimálně rostlinného původu. Splnění tohoto požadavku umožňuje 
i provozování komunitní kompostárny. Komunitní kompostování je dle § 10a odst. 1, písm. a) zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech definováno jako „systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby 
zeleně a zahrad na území obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený kompost.“ Obec může 
dle § 10a odst. 2 „ve své samostatné působnosti, jako opatření pro předcházení vzniku odpadů, stanovit 
obecně závaznou vyhláškou obce systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného 
kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce.“  
 
Komunitní kompostárnou však nelze zpracovávat kompletní spektrum biologicky rozložitelných odpadů 
vznikajících na území obce. V takovémto případě je potřeba systém zkombinovat s dalšími způsoby. 
Proto je zde velmi důležité zvážit i pohled možného rizika tříštění systému v případě využívání 
kombinace několika způsobů sběru, svozu a zpracování bioodpadu. Obec se tedy musí rozhodnout pro 
určitý sběr a zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Výsledný způsob soustřeďování bioodpadu 
v obci je pro každou obec individuální, protože musí reflektovat konkrétní potřeby a možnosti dané 
obce. Většinou se jedná o kombinaci několika způsobů. Taktéž s provozem a následným využitím 
vzniklého zeleného kompostu na pozemcích obce jsou různorodé zkušenosti. V posledních deseti 
letech byla realizována celá řada komunitních kompostáren, a to i díky možnosti čerpání finančních 
prostředků z OPŽP. K říjnu 2015 byl v rámci projektu Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového 
hospodářství 2014–2020 identifikován v ČR provoz orientačně 278 komunitních kompostáren99.  
 
Tabulka 13 ukazuje (na základě agregovaných dat od AOS EKO-KOM a.s. z Dotazníku o nakládání 
s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr za rok 2018), jaký počet obcí využívá 
nějakou formu komunitního kompostování. Jedná se celkem o 2 141 obcí. V případě, že obec nezvolila 
možnost zpracování veřejné zeleně, ale pouze možnost zpracování ze zahrad či domácností (např. 
zbytky ze zeleniny a ovoce), se zřejmě jednalo o komunitní kompostování ve smyslu společného 
zahradního kompostování několika domácností. V rámci dotazníku bylo dotazováno, zda v obci existuje 
možnost předat rostlinný odpad z veřejné zeleně, ze zahrad či z domácnosti ke komunitnímu 
kompostování. Nejvíce obcí uvedlo, že tímto způsobem zajišťuje zpracování veřejné zeleně 
(2 056 obcí). Odpovědi však nevypovídají o tom, kolik je v obci komunitních kompostáren.  
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 https://kokoza.cz/wp-content/uploads/2020/03/5546_KOKOZA_Metodika_zakladani_KZ-WEB.pdf  
98

 https://www.lhmp.cz/eko/ekocentrum-prales/komunitni-zahrada/  
99

 https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/program_predchazeni_vzniku_odpadu/$FILE/OODP-pruvodce_obce-
20170201.pdf  

https://kokoza.cz/wp-content/uploads/2020/03/5546_KOKOZA_Metodika_zakladani_KZ-WEB.pdf
https://www.lhmp.cz/eko/ekocentrum-prales/komunitni-zahrada/
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/program_predchazeni_vzniku_odpadu/$FILE/OODP-pruvodce_obce-20170201.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/program_predchazeni_vzniku_odpadu/$FILE/OODP-pruvodce_obce-20170201.pdf
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Tabulka 13: Počet obcí využívající nějaký způsob komunitního kompostování (2018) 

Velikostní 
kategorie obce 

Celkový 
počet obcí* 

Možnost 
zpracování 

veřejné zeleně 

Možnost 
zpracování 
rostlinného 
odpadu ze 

zahrad 

Možnost 
zpracování 
rostlinného 

odpadu (zbytky 
ze zeleniny 

a ovoce) 
z domácností 

Celkem – komunitní 
kompostování ** 

Do 500 3 432 932 732 502 971 

501–1 000 1 377 516 402 284 539 

1 001–4 000 1 115 490 382 257 508 

4 001–10 000 207 87 57 34 90 

10 001–20 000 68 18 17 15 19 

20 001–50 000 44 10 6 6 11 

50 001–100 000 12 2 1 1 2 

Nad 100 001 6 1 1 0 1 

Celkem 6 261 2056 1598 1099 2 141 

* Počet obcí, od kterých byly zpracována data z dotazníků 
** Stanoveno z kombinace možných odpovědí (uvedena alespoň jedna možnost): možnost předat rostlinný odpad z veřejné 
zeleně, ze zahrad či z domácnosti ke komunitnímu kompostování. 
Zdroj: Zpracování GREEN Solution s.r.o. z dat AOS EKO-KOM a.s. 

 
Údaje, jež uvádí Tabulka 13, však nevypovídají o počtu komunitních kompostáren. Obce mohou 
provozovat na svém území několik komunitních kompostáren nebo naopak několik měst může 
provozovat společné komunitní kompostárny, jak je tomu například v případě Mikroregionu Jilemnicko. 
Mikroregion jakožto svazek 21 obcí a měst provozuje společné komunitní kompostárny v šesti obcích 
– Bukovina u Čisté, Vítkovice v Krkonoších, Roztoky u Jilemnice, Horní Branná, Jilemnice a Rokytnice 
nad Jizerou. Veškerý vytříděný materiál je sbírán a svážen společnou technikou. Výsledný kompost 
disponuje certifikací, a proto může každý občan Jilemnicka tento produkt zdarma získat. Stačí pouze 
kontaktovat obecní či městský úřad, pod nějž příslušná kompostárna spadá, a domluvit se na výdeji100. 

 

V rámci dotazníkového šetření mezi ORP a MČ byla položena také otázka na počet komunitních 
kompostáren dle § 10a zákona o odpadech na celém území ORP. V naprosté většině ORP tento údaj 
neznaly. Z toho důvodu počty, jež uvádí Tabulka 14, jsou neúplné a jen velmi orientační.  
 
  

 
100

 http://www.kompostovanijilemnicko.cz  

http://www.kompostovanijilemnicko.cz/
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 Tabulka 14: Počet komunitních kompostáren na území ČR uvedených v rámci dotazníkového šetření mezi ORP 

a MČ (2020) 

Kraj Počet Komentář 

Hlavní město Praha 1 Dále desítky případů komunitního kompostování (např. v rámci komunitních zahrad) 

Jihočeský kraj 16  

Jihomoravský kraj 7  

Karlovarský kraj 1  

Kraj Vysočina 5  

Královéhradecký kraj 12  

Liberecký kraj 8  

Moravskoslezský kraj 10  

Olomoucký kraj 2  

Pardubický kraj 5 Z toho 1 ukončila v roce 2019 provoz 

Plzeňský kraj 2  

Středočeský kraj 1  

Ústecký kraj 5  

Zlínský kraj 9  

Celkem 84  

Zdroj: Dotazníkové šetření, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Z ORP, které zaslaly odpovědi, 19 uvedlo, že provozují komunitní kompostárnu přímo na svém území 
obce. Grafy Graf 14–Graf 16 poskytují vyhodnocení tohoto malého vzorku odpovědí s ohledem na rok 
instalace, způsob financování komunitní kompostárny a výstupní materiál. Graf 14 ukazuje, že v období 
od roku 2010 do roku 2017 vznikal kromě roku 2012 a 2016 shodný počet komunitních kompostáren. 
V posledních let (2018-2020) nebyla uvedena žádná nová instalace.  
 
Graf 14: Přehled procentuálního rozložení let instalace komunitních kompostáren z obdržených dotazníků ORP 
(2020) 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Graf 15 pak ukazuje procentuální podíly forem financování tohoto zlomku komunitních kompostáren. 
Z 26 % to byl obecní rozpočet, ze 48 % podpora v rámci OPŽP, z 5 % zdroje dotací nebyly blíže 
uvedeny, z 5 % se jednalo o privátní zdroje a u 16 % informace nebyla uvedena.  
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Graf 15: Přehled procentuálního rozložení zdrojů financování komunitních kompostáren z obdržených dotazníků 

ORP (2020) 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Graf 16 ukazuje na procentuální podíly forem využívání výstupního materiálu z uváděných komunitních 
kompostáren. Z 64 % je to pro vlastní účely, 5 % pro občany, z 10 % jako kompost, z 5 % jako 
certifikované hnojivo a 16 % odpověď neuvedlo.  
 
Graf 16: Přehled procentuálního rozložení použití výstupního materiálu z komunitních kompostáren z obdržených 
dotazníků ORP (2020) 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

2.3.3.7 Potravinový odpad 

Potravinový odpad definuje připravovaný zákon o odpadech (§ 11, odst. 2, písm. k) jakožto „potraviny 
podle čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, které se staly odpadem.“ Pro 
účely tohoto nařízení se potravinou rozumí jakákoli látka nebo výrobek, zpracované, částečně 
zpracované nebo nezpracované, které jsou určeny ke konzumaci člověkem nebo u nichž lze důvodně 
předpokládat, že je člověk bude konzumovat. Mezi potraviny patří nápoje, žvýkačky a jakékoli látky 
včetně vody, které jsou úmyslně přidávány do potraviny během její výroby, přípravy nebo zpracování101.  
 
Dále lze rozdělit potravinový odpad na vyhnutelný, potenciálně vyhnutelný a nevyhnutelný.  
 
1. Vyhnutelný potravinový odpad 

 
101

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R0178&from=CS 
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Vyhnutelným potravinovým odpadem se rozumí vyhozené poživatelné jídlo a nápoje, tj. potraviny, které 
byly v určité době před odstraněním poživatelné, např. mléko, hlávkový salát, ovocný džus, maso 
(WRAP, 2009).  
 
2. Potenciálně vyhnutelný potravinový odpad  

Potenciálně vyhnutelným potravinovým odpadem jsou potraviny a nápoje, které někteří lidé konzumují, 
zatímco ostatní nikoliv, např. kůrky od chleba, a potraviny, které se konzumují při určitých způsobech 
úpravy jídla, např. slupky od brambor (WRAP, 2012). 
 
3. Nevyhnutelný potravinový odpad 

Nevyhnutelným potravinovým odpadem jsou potraviny za normálních okolností nepoživatelné, např. 
kosti, skořápky od vajec, čajové sáčky, slupky od ananasu (WRAP, 2012). 
 
Světová potravinová organizace (FAO) zveřejnila v roce 2011 data o celosvětovém potravinovém 
odpadu. Podle nich je asi třetina potravin vyrobených po celém světě vyhazována, což odpovídá 
1,3 miliardám tun ročně. Z toho připadá 90 milionů tun potravin ročně na země Evropské unie. 
V rozvojových zemích se ročně vyhodí 6–11 kg potravin na člověka oproti 95–115 kg potravin na 
člověka v rozvinutých zemích (Gustavsson a kol. 2011). Pro rozvojové země jsou charakteristické 
potravinové ztráty ve fázi pěstování a skladování výpěstků, v rozvinutých zemích je plýtvání potravinami 
především výsledkem chování spotřebitele. V Evropské unii se přes 40 % všeho vyhozeného jídla 
znehodnotí na úrovni domácností (Evropský parlament 2012). Vzhledem ke skutečnosti, že více než 
jedna miliarda lidí trpí podvýživou, se z plýtvání potravinami stává především etický problém. Obdobně 
jako dopady na životní prostředí se i ekonomické ztráty kumulují v průběhu dodavatelského řetězce, 
což znamená, že jedna tuna potravinového odpadu vyprodukovaného domácnostmi (tzn. v poslední 
fázi řetězce) má mnohem větší ekologické a ekonomické náklady než jedna tuna potravinového odpadu 
vyprodukovaná ve výrobním sektoru. 
 
Produkce potravin je bez ohledu na to, jsou-li zkonzumovány či vyhozeny, doprovázena negativními 
vlivy na životní prostředí. Plýtvání potravinami představuje úbytek nejen nezbytně důležitých živin, ale 
i vzácných zdrojů, jakými jsou půda, voda a energie, které se spotřebovávají při produkci, zpracování 
a distribuci potravin. Tyto ztráty navíc ještě prohloubí značná proměna stravovacích návyků: od 
v obilovin, jež v současné době převládají, směrem ke stále větší konzumaci výrobků živočišného 
původu. Předpokládá se, že vzhledem k rostoucímu blahobytu v rozvojových zemích se kalorický příjem 
masa na jednoho obyvatele do poloviny století zvýší o 40 % (IMECHE 2013). Produkce výrobků 
živočišného původu je mnohem náročnější na zdroje než produkce potravin na bázi obilovin. 
 
Evropská unie v návaznosti na cíle udržitelného rozvoje chce do roku 2030 snížit plýtvání potravinami 
na polovinu, a to na obyvatele na úrovni maloobchodu a spotřebitele, a zredukovat potravinové ztráty 
v oblasti výroby potravin a dodavatelských řetězců a omezit potravinové ztráty v celém výrobním 
a dodavatelském řetězci. Jako mezistupeň se uvádí snížení o 30 % do roku 2025. 
 
Dle Evropské komise je podstatné analyzovat celý potravinový řetězec, stanovit hierarchii nakládání 
s potravinovými odpady a priority a výsledky, kterých je možné dosáhnout. Obrázek 1 nastiňuje 
hierarchii nakládání s potravinovými odpady.  
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Obrázek 1: Hierarchie nakládání s potravinovými odpady 

 
Zdroj: Evropská komise, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
V rámci projektu FUSION byla vypracována studie Food waste data set for EU-28 – New Estimates 
and Environmental Impact („Soubor údajů o potravinovém odpadu pro EU-28 – Nové odhady a dopad 
na životní prostředí“), která zpracovala a analyzovala data týkající se potravinového odpadu z celé 
Evropy. Ze svých dat a výpočtů studie uvedla odhad potravinového odpadu v EU-28 na 88 milionů tun. 
Tento odhad je pro rok 2012 a zahrnuje jak vyhnutelný potravinový odpad, tak i ten nevyhnutelný. To 
se rovná 173 kg potravinového odpadu na osobu v EU-28 za rok. Sektory, které nejvíce přispívají 
k plýtvání potravinami, jsou domácnosti a zpracovatelský průmysl. Tato dvě odvětví představují cca 72 
% potravinového odpadu EU, ačkoli existuje značná nejistota kolem odhadu ve zpracovatelském 
sektoru. Ze zbývajících 28 % potravinového odpadu pochází cca 12 % ze stravovacích služeb, cca 
10 % z prvovýroby a cca 5 % z velkoobchodu a maloobchodu102. 
 
Tabulka 15: Rozložení potravinové odpadu v celém potravinovém řetězci v EU-28 (2012), zahrnuje vyhnutelný i 
nevyhnutelný potravinový odpad 

Fáze 
Potravinový odpad (miliony tun) s 95% 

intervalem spolehlivosti 
Potravinový odpad (kg na osobu) s 95% 

intervalem spolehlivosti 

Prvovýroba 9,1 ± 1,5 18 ± 3 

Zpracování potravin 16,9 ± 12,7 33 ± 25 

Prodej (velkoobchod 
a maloobchod) 

4,6 ± 1,2 9 ± 2 

Stravovací služby 
a catering 

10,5 ± 1,5 21 ± 3 

Domácnosti 46,5 ± 4,4 92 ± 9 

Celkem 
potravinového 

odpadu 
87,6 ± 13,7 173 ± 27 

Zdroj: http://www.eu-fusions.org/phocadownload/Publications/Estimates%20of%20European%20food%20waste%20levels.pdf 

 
Tabulka 15 znázorňuje, že potravinový odpad vzniká během celého potravinového cyklu: od pěstování, 
při produkci a zpracování surovin, při výrobě samotných potravin, při balení potravin a jejich transportu 
až po odpady vznikající v domácnostech, ve stravovacích zařízeních (restaurace, hotely, kantýny, 
závodní jídelny) a během prodeje. Bližší aspekty přibližuje Tabulka 16.  
 

 
102

 http://www.eu-fusions.org/phocadownload/Publications/Estimates%20of%20European%20food%20waste%20levels.pdf 
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Tabulka 16: Přehled jednotlivých fází potravinového cyklu a faktory ovlivňující plýtvání s potravinami 

Fáze Faktory 

Zemědělská 
výroba / sklizeň 

Ze všech zemědělských primárních výrobků určených k zásobování lidskou potravou je použitelná pouze část, 
proto v průběhu sklizně dochází k takzvaným ztrátám úrody, např.:  
- část produktů je vytříděna na základě kvalitativních kritérií odběratele (hmotnost, velikost, tvar a vzhled) 
- tržní ceny neodpovídající nákladům na sklizeň 
- nadprodukce daná např. smlouvami s odběrateli 
- ztráty při sklizni ovlivněné přírodními podmínkami 

Výroba 

Během dalšího zpracování dochází ke ztrátám z procesu, např.: 
- nedůsledností ve výrobním procesu (vady, poničení) 
- kontaminací během výrobního procesu (snížení kvality) 
- nadprodukcí danou smlouvami s odběrateli 
- nadprodukcí danou privátními značkami výrobků, které mohou být prodávány jen v určitých typech obchodů 

Balení potravin 
a jejich přeprava / 
distribuce 

Obal poskytuje mnoho výhod od ochrany a uchování potravin z místa výroby do místa spotřeby až po prevenci 
potravinového odpadu. V souvislosti s balením potravin je nutno zohlednit i aspekt vhodné míry obalu z pohledu 
prevence obalových materiálů. Závadná balení mohou znehodnotit produkt. 

Maloobchod 
a velkoobchod 

Odpadu z prodeje potravin lze jednak předcházet dodržováním určitých pravidel při manipulaci s potravinami na 
straně prodávajícího, ale i zákazníka. Ke ztrátám dochází např.: 
- při nadbytečných objednávkách 
- změnou vlivem skladovacích podmínek 

Pohostinství a 
stravovací služby 

Zde má rozdělení odpadu z potravin na dvě kategorie, a to 1) odpad vzniklý během přípravy pokrmů a 2) zbytky 
pokrmů nespotřebované zákazníkem. 
 
V tomto segmentu existuje celá řada fází, kde dochází k plýtvání potravinami / jídlem, např.:  
- pro nadměrné porce 
- pokrm neodpovídá požadavkům zákazníka 
- problémy s odhadováním poptávky 
 
V jednotlivých fázích, je možné se zaměřit například na tyto postupy:  
Plánování a nákup potravin:  
- Plánovat předem nákup a využití potravin. 
- Nákupy realizovat skrze jednoho společného nákupčího (tj. konzistentní přístup jedné osoby, který nevede 
k duplicitám). 
- Kontrolovat doručené potraviny. 
- Preferovat kvalitu před kvantitou z důvodu využití větší části potraviny (např. ovoce, zelenina včetně slupky). 
- Označit všechny potraviny datem doručení. 
- Využití pravidla 20 / 20, tj.: 20 % nadzásobení pro rušný den a další 20 % zmrazené potraviny pro případ 
nenadálé události. 
Skladování potravin: 
- Zacházet opatrně se zásobami potravin, tak aby nedošlo k jejich poškození.  
- Pravidelně rovnat zásoby tak, aby nejnovější suroviny byly uloženy do zadní části skladovacího prostoru (tj. 
nejstarší suroviny budou automaticky spotřebovány jako první, tzv. systém FIFO „First In First Out“). 
- Použít odpovídající nádoby k uložení potravin. Použít vakuové balení některých surovin z důvodu prodloužení 
doby použitelnosti. 
- Zvolit správné postupy při chlazení teplých pokrmů. 
- Nastavit správné teploty v chladicích zařízeních pro různé typy potravin. 
- Pravidelně kontrolovat datum spotřeby / minimální dobu trvanlivosti u potravin uložených jak v lednici, tak ve 
skladu (1x týdně). 
- Monitorovat poptávku po různých pokrmech a tím zabránit přílišnému skladování jednotlivých surovin. Zároveň 
identifikovat potraviny, které na skladu nesmějí nikdy chybět. 
- Zjednodušit nabídku, aby se zabránilo zbytečnému skladování rezervních potravin. 
Příprava pokrmu: 
- Vytvořit menu, ve kterém bude použito méně ingrediencí, z důvodu snížení rizika množství prošlých surovin. 
- Vytvořit „specialitu dne“ jako vhodný prostředek, jak využít potraviny, kterým bude končit expirační doba. 
- Identifikovat, které potraviny se stávají nejčastěji odpadem. 
- Vyhnout se vyhazování ořezků potravin typu ryb, masa, ovoce a zeleniny (využít ořezané části k výrobě paštik 
nebo polévek). 
Optimalizace porcí / menu: 
- Nabízet několik různých velikostí porcí, které budou zákazníkovi vyhovovat (např. na základě zjištění, že většina 
zákazníků nezkonzumuje celý salát a dle toho nabídnou menší porci; dětské porce). 
- Změnit pevně dané menu na systém „a la carte“ (hosté vybírají libovolné kombinace z dostupných jídel, příloh 
a nápojů). Tento systém dovoluje lepší řízení servírovaných porcí. 
- Plánovat menu takovým způsobem, aby byly prioritně využity rychle se kazící potraviny. 
- Zvážit zavedení akcí na podporu spotřeby potravin blížících se datu použitelnosti.  
- Využití přebytečných potravin s přihlédnutím k jejich bezpečnosti (datum spotřeby, čerstvost).  
- Každý den zaznamenávat množství odpadu z potravin a vyhodnocovat záznamy a přezkoumat cíle pro snížení 
produkce odpadu z potravin.  
Osvěta zákazníků: 
- Možnost zabalit zbylé či celé jídlo s sebou. 
- Nabízet různé velikosti menu. 
- Zajistit zpětnou vazbu a názory od zákazníků k velikosti pokrmů a návrhy na minimalizaci plýtvání potravinami. 
Možnosti nakládání s přebytky a vzniklým odpadem:  
- Darovat potravinové přebytky potravinovým bankám či humanitárním organizacím před vypršením doby 
trvanlivosti.  
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Fáze Faktory 

Domácnosti 

U domácností dochází k plýtvání potravinami např. z těchto důvodů:  
- neplánované a nadměrné nakupování potravin 
- nevhodné skladování potravin 
- záměny a neznalost pro pojmy datum spotřeby a minimální doba trvanlivosti 
- příprava nadměrného množství jídla 

Zdroj: Zpracování GREEN Solution s.r.o.; TAČR Beta TB050MZP009 Hledání nových způsobů informační podpory při realizaci 
Programu předcházení vzniku odpadů ČR 

 
Z pohledu poslední části potravinového řetězce nelze opomenout ani plývání potravinami ve 
specifických zařízeních, jako jsou zdravotnická zařízení. Výsledky z australské studie poukazují na to, 
že u 32 zkoumaných nemocnic ukázaly hodnoty mediánu odpadu zbylého z talířů od pacientů jako 
30 % hmotnostních (rozsah 6–65 %), tj. mnohem vyšší než v jiných stravovacích zařízeních. Nižší 
úroveň plýtvání je zaznamenávána u nemocnic využívajících systém hromadného zásobování 
potravinami ve srovnání s dodávkou pokrmů již rozdělených na porce. Důvody pro tyto vysoké hodnoty 
mohou souviset s klinickým stavem pacientů, jídlem a jídelníčkem (špatná kvalita potravin, nevhodné 
velikosti porcí a omezený výběr menu), problémy se službami (včetně obtížného přístupu k jídlu 
a objednávkovému systému) a faktory prostředí (například nevhodné doby jídla, přerušení 
a nepříjemné prostředí)103. Studie Wageningen University and Research v Holandsku ukazuje na 
plýtvání ve zdravotnických zařízení v úrovni vyšší než 25 %104. Vyhnutelných potravinových odpadů 
v nemocnicích nebo pečovatelských zařízeních v Rakousku je s 61 000 t/rok více než u gastronomie 
(45 000 t/rok)105. Strategie pro minimalizaci tohoto odpadu mohou zahrnovat snížené velikosti porcí 
s jídlem v uzavřených obalech, asistence při konzumaci jídla, nastavení „chráněné“ doby pro 
konzumaci jídla atd. Některé nemocnice například neposkytují automaticky celoplošně polévky, jelikož 
tento aspekt vnímají jako generační záležitost, kdy starší lidé polévku jedí rádi a naopak mladší nikoliv. 
Z pohledu evidence tohoto odpadu je otázkou, zda se tento odpad vykazuje jako gastroodpad 20 01 08 
nebo jako infekční odpad 18 01 03.  
Obrázek 2 ukazuje odhadované množství potravinového odpadu v jednotlivých zemích EU. Vyplývá 
z toho, že Česká republika se řádí mezi země s nejnižšími hodnotami. Nicméně se jedná o odhady, 
které jsou již několik let staré. 
 
Obrázek 2: Odhadované celkové množství potravinového odpadu v EU (2010), v kg na obyvatele 

 
Zdroj: EP Briefing – Tackling food waste, The EU´s contribution to a global issue, 11/2016 

 
103

 Peter G. Williams. Karen Walton. Faculty of Science, Medicine and Health. University of Wollongong Australia. Plate waste 
in hospitals and strategies for change. 2011. 
https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1911&context=hbspapers; 
104

 http://toruspak.com/inhalte/uploads/White-Paper-on-food-wastage-in-the-healthcare-sector-2016.pdf 
105

 https://www.derstandard.at/story/2000069443615/projekt-zur-verarztung-der-lebensmittelverschwendung  

https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1911&context=hbspapers
http://toruspak.com/inhalte/uploads/White-Paper-on-food-wastage-in-the-healthcare-sector-2016.pdf
https://www.derstandard.at/story/2000069443615/projekt-zur-verarztung-der-lebensmittelverschwendung
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Přesná data týkající se množství plýtvání jídlem v ČR, která by vycházela z přesného zkoumání, zatím 
neexistují. Tabulka 17 uvádí některá dílčí data. 
  
Tabulka 17: Dílčí data k produkci potravinového odpadu v ČR  

Oblast Produkce potravinového odpadu 

Zemědělství 

Nejsou k dispozici data, která by umožňovala odhad pro celou oblast.  
Problém je např. tzv. „křivá zelenina“, kdy se z estetických důvodů zcela zbytečně zaorá cca 20–30 % 
produkce. 
Dílčí data:  
Iniciativa Zachraň jídlo uvádí, že v projektu Paběrkování zachránila od zemědělců v roce 2019 20,5 tun 
ovoce a zeleniny, od začátku projektu v roce 2015 se jedná o 53,3 tun106. 
Tabulka 18 uvádí souhrnná data z Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH). 

Produkce 
Nejsou k dispozici data, která by umožňovala odhad pro celou oblast.  
Tabulka 18 uvádí souhrnná data z Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH).  

Maloobchod 
a velkoobchod 

Předání z obchodů na potravinové banky či jiné humanitární subjekty (zlomový rok 2018, kdy začala platit 
novela zákona č. 180/2016 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, která ukládá povinnost darování 
neprodejných, ale plnohodnotných potravin všem obchodům s plochou nad 400 m2). 
 
Firmě Tesco Czech Republic se podařilo snížit potravinový odpad o 55 % (v absolutním množství) mezi 
obdobími 2016/17 a 2018/2019.107 

Ve finančním roce 2018/19 prodalo Tesco v Česku 662 058 tun potravin, z nichž 11 722 tun činily 
potravinové přebytky (zboží nebylo v konečném důsledku prodáno zákazníkům). Jedná se o potraviny 
vhodné pro lidskou spotřebu, krmiva pro zvířata a potraviny, které nejsou vhodné k darování, tedy určené 
k likvidaci. Potravinovým bankám a místním charitativním organizacím darovalo Tesco celkem 1 125 tun 
potravin. To představuje nárůst o 29 % ve srovnání s předchozím rokem. Společnost navíc darovala 
4 277 tun potravin jako krmivo pro zvířata108. 
 

Veřejné 
stravování 
a restaurace 

V bistrech a restauracích se podle Technologického centra Akademie věd v Česku 
vyhodí zhruba 27 tisíc tun odpadu ročně109. 
Přes aplikaci „Nesnězeno“ bylo zachráněno za 8 měsíců provozu 25 000 porcí jídla.  

Domácnosti 

Projekt TAČR č. TL02000092 „Podpora proenvironmentálních vzorců chování a incentivy pro behaviorální 
změnu v produkci potravinových odpadů a plýtvání“ sleduje na základě fyzických rozborů směsného 
komunálního odpadu podíl vyhozeného potravinového odpadu ve vybraných zástavbách v Brně. Po 
letních a podzimních rozborech SKO jsou výsledky následující: sídliště 33 kg/obyvatele a rok, vilová 
zástavba 20 kg/obyvatele a rok, venkovská zástavba 21 kg/obyvatele a rok110. 

Zdroj: Zpracování GREEN Solution s.r.o.; https://neplytvejpotravinami.mendelu.cz/; https://zachranjidlo.cz/ 

 
Z podkladů, které byly v rámci projektu FUSION zpracovány, vyplývá, že v současné době není 
k dispozici žádná univerzální metoda použitelná ke shromažďování dat u všech fází potravinového 
řetězce a zahrnující všechna relevantní kritéria. V důsledku toho je nutné kombinovat různé metody. 
Praxe ukazuje, že různé metody jsou použitelné pro různé fáze potravinového řetězce. Například přímé 
měření se používá hlavně ve výrobě (společně s metodou výpočtu ze statistických údajů) a ve fázích 
zpracování. Skenování (pomocí čárových kódů) a dotazníky se používají ve fázích zpracování, logistiky, 
velkoobchodu a maloobchodu a redistribuce. V těchto různých fázích dodavatelského řetězce se také 
často používá přímé vážení. Pokud jde o stravovací služby a domácnosti, bylo zjištěno, že 
nejefektivnějšími metodami jsou analýza složení odpadu a odpadové deníky (oba využívají odběru 
vzorků). Co se týče kvality údajů, studie FUSION zjistila konzistentní mezery v údajích. Odlišné 
metodiky na národní úrovni jsou poté komplikací pro nadnárodní studie. Podstatným faktorem, který 
zpochybňuje kvalitu datových souborů, je často rozdílný účel sběru, který ovlivňuje jak definici, tak 
rozsah potravinového odpadu. 
 

 
106

 https://zachranjidlo.cz/ 
107

 https://champions123.org/wp-content/uploads/2019/09/champions-12-3-2019-progress-report.pdf  
108

 https://www.mistoprodeje.cz/obsah/zajimavosti-z-retailu/retezec-tesco-zverejnil-zpravu-o-plytvani-potravinami-za-rok-2018-
19/  
109

 https://zachranjidlo.cz/redpot/ 
110

 https://neplytvejpotravinami.mendelu.cz/ 
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Cílem studie Review of EUROSTAT's reporting method and statistics (FUSIONS, 2013)111 bylo zaměřit 
se na vyhodnocení, jak jsou vnitrostátní statistiky odpadů v EU týkající se potravinového odpadu 
vykazovány, a na posouzení, jak je Eurostat dále používá ke stanovení společných evropských statistik 
týkajících se odpadů. Bylo zjištěno, že odlišné prvky národních metodik brání efektivnímu použití údajů, 
které slouží k vytvoření nadnárodních statistik. Studie proto poskytla doporučení k větší harmonizaci 
metodik. 
 
V rámci projektu FUSIONS byl vydán manuál Quantification Manual112 pro kvantifikaci potravinového 
odpadu. Tato příručka poskytuje členským státům praktické pokyny pro kvantifikaci potravinového 
odpadu v různých krocích potravinového řetězce. Cílem je větší harmonizace a efektivita použitelnosti 
údajů. Manuál je určen především státním orgánům členských států a jeho cílem je podpořit tyto orgány 
při vývoji koherentních metod k získávání vnitrostátních údajů o potravinovém odpadu, které pokrývají 
všechna odvětví potravinového řetězce. Může být také použit jako pomocný dokument pro výzkumné 
pracovníky shromažďující údaje jménem vnitrostátních orgánů a národních statistických úřadů. 
 

Souhrnná množství produkce nejvýznamnějších odpadů, ve kterých se mohou projevit prvky plýtvání / 
prevence potravinového odpadu z jednotlivých zemědělských a potravinářských sektorů, je možné 
získat z Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH), viz Tabulka 18 a Graf 17, Graf 18 
a Graf 19. Při součtu všech relevantních produkcí (viz Tabulka 18) lze pozorovat postupný mírný nárůst 
produkce, s určitými výkyvy. K mírnému navyšování produkce dochází zejména v segmentech 
zpracování rostlinných pletiv a surovin nevhodných ke spotřebě nebo zpracování charakteru, jako je 
ovoce a zelenina, naopak snižování můžeme pozorovat v segmentech zpracování živočišných tkání 
a surovin nevhodných ke spotřebě nebo zpracování charakteru, jako je maso a ryby.  
 
Tabulka 18: Dílčí data k produkci potravinového odpadu v letech 2013–2018 – suroviny a zpracování (všichni 
producenti, kategorie „O“) v tunách 

Druh odpadu 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

02 01 02 Odpad živočišných tkání 2 091 2 289 2 782 2 387 688 442 

02 01 03 Odpad rostlinných pletiv 25 036 40 746 37 899 46 058 40 062 47 665 

02 02 03 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 
(maso, ryby aj.) 

7 759 7 701 6 384 7 336 7 547 5 804 

02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 
(ovoce, zelenina, obiloviny aj.) 

49 751 48 605 46 592 48 637 50 716 54 627 

02 05 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 
(mlékárenský průmysl) 

1 748 2 529 1 141 1 532 1 768 2 814 

02 06 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 
(pekárny a cukrovinky) 

11 723 12 903 16 848 19 476 19 167 19 293 

02 07 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 
(výroba nápojů) 

6 865 5 618 5 070 5 295 5 174 4 635 

Celkem 104 973 120 391 116 716 130 721 125 122 135 280 

Zdroj: Zpracování GREEN Solution s.r.o. z dat CENIA 

 

 
111

 http://eu-fusions.org/index.php/download?download=6:review-of-eurostat-s-reporting-method-and-statistics  
112

 http://eu-fusions.org/phocadownload/Publications/FUSIONS%20Food%20Waste%20Quantification%20Manual.pdf 
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Graf 17: Vývoj produkce odpadů 02 01 02 a 02 01 03 za období 2013–2018 (všichni producenti, kategorie „O“) 

 
Zdroj: Zpracování GREEN Solution s.r.o. z dat CENIA 

 
Odpady katalogového čísla 02 01 03 (Odpad rostlinných pletiv) vykazují od roku 2013 do roku 2018 
postupný nárůst, v roce 2018 se nachází v maximu. Oproti tomu produkce odpadu katalogového čísla 
02 01 02 (Odpad živočišných tkání) postupně klesá, v roce 2018 se nachází v minimu. 
 
Graf 18: Vývoj produkce odpadů 02 06 01 a 02 03 04 za období 2013–2018 (všichni producenti, kategorie „O“) 

 
Zdroj: Zpracování GREEN Solution s.r.o. z dat CENIA 

 
Odpad katalogového čísla 02 03 04 (Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování – u výrobní 
oblasti ovoce, zelenina, obiloviny aj.) vykazoval od roku 2013 postupný pokles a od roku 2015 opět 
nárůst, v roce 2018 se nachází v maximu. Odpad katalogového čísla 02 06 01 (Suroviny nevhodné ke 
spotřebě nebo zpracování – u výrobní oblasti pekárny a cukrovinky) vykazoval od roku 2013 postupný 
nárůst a od roku 2016 se drží přibližně na konstantní úrovni.  
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Graf 19: Vývoj produkce odpadů 02 07 04, 02 05 01 a 02 02 03 za období 2013-2018 (všichni producenti, 

kategorie „O“) 

 
Zdroj: Zpracování GREEN Solution s.r.o. z dat CENIA 

 
Odpad katalogového čísla 02 07 04 (Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování – výroba nápojů) 
vykazoval od roku 2013 postupný pokles, v roce 2018 se nachází v minimu. Odpad katalogového čísla 
02 05 01 (Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování – mlékárenský průmysl) vykazuje v roce 
2018 maximum. Odpad katalogového čísla 02 02 03 (Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 
– u výrobní oblasti maso, ryby aj.) vykazoval od roku 2013 postupný pokles a od roku 2015 byl opět 
v nárůstu, nicméně v roce 2018 se dostal za dané sledované období do minima.  
 
Tabulka 19 a Graf 20 ukazují vývoj produkce odpadů z kuchyní a stravoven (20 01 08 Biologicky 
rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven) a kuchyňských olejů (20 01 25 Jedlý olej a tuk).  
 
Tabulka 19: Dílčí data k produkci potravinového odpadu v letech 2013–2018 – kuchyně a stravování (všichni 

producenti, kategorie „O“) 

Druh odpadu 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní 
a stravoven 

20 168 23 376 31 516 34 261 34 647 31 399 

20 01 25 Jedlý olej a tuk 5 541 6 729 7 406 7 379 9 712 12 714 

Zdroj: Zpracování GREEN Solution s.r.o. z dat CENIA 

 

Odpad katalogového čísla 20 01 08 (Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven) vykázal 
v roce 2015 skokový nárůst na cca 32 00 tun z cca 23 tis. tun v roce 2014. Od té doby se produkce 
pohybuje nad úrovní 31 tis. tun (maximum v roce 2017 s téměř 35 tis. tunami). Odpad katalogového 
čísla 20 01 25 (Jedlý olej a tuk) vykazuje za sledované období postupný nárůst produkce. U obou druhů 
odpadů postupně zvyšující se produkce souvisí s postupným nastavováním třídění těchto odpadů 
u jednotlivých producentů.  
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Graf 20: Vývoj produkce odpadů 20 01 08 a 20 01 25 za období 2013–2018 (všichni producenti, kategorie „O“) 

 
Zdroj: Zpracování GREEN Solution s.r.o. z dat CENIA 

 
Z dat produkce jednotlivých vybraných odpadů vyplývá sice většinou nárůst, nicméně významným 
faktorem může být lepší třídění u původců a celkově zvýšená výrobní produkce. Téma plýtvání 
potravinami rezonuje v posledních letech ve společnosti a jednotlivé subjekty i z pohledu ekonomického 
se snaží tyto odpady eliminovat. Níže je uvedeno několik příkladů z praxe.  

Příklady dobré praxe 

V roce 2019 tomu bylo již deset let, co je realizován projekt Meníčka pro bezdomovce pod Centrem 
sociálních služeb (dále také „CSS“) v Brně. Projekt funguje na principu, že provozovny veřejného 
stravování poskytují zdarma v pracovní dny nespotřebovaná (respektive neprodaná) polední menu 
včetně polévek lidem bez přístřeší. Pracovníci CSS sváží neprodané polední menu přímo z provozoven 
a vozí je do Městského střediska krizové sociální pomoci, kde tito lidé mohou zdarma dostat kvalitní 
teplou stravu, která by v případě neexistence projektu končila v odpadkových koších. Celkem bylo od 
února 2010 do konce roku 2018 rozdáno 244 622 porcí, což odpovídá cca 98 tunám kvalitních potravin, 
které by jinak skončily v odpadu113. 
 
Iniciativa Zachraň jídlo od roku 2015 realizuje projekt Paběrkování. Principem projektu je, že 
dobrovolníci vyjíždí po dohodě k zemědělcům pro úrodu, která neodpovídá standardům pro obchody, 
a proto se ji nevyplácí sklízet. Ovoce a zelenina shromážděné paběrkováním se většinou vozí do 
místních potravinových bank.  
 
Mobilní aplikace Nesnězeno.cz 
„Nesnězeno“ je aplikace, která propojuje strávníky a gastro podniky – restaurace, kavárny a bistra, 
kterým zbývá neprodané jídlo. Uživatel si zdarma stáhne aplikaci a následně se mu zobrazí nabídky od 
nejbližších podniků v okolí, vybere si jídlo, na které má chuť, přes aplikaci ho zaplatí a poté si ho 
v daném podniku vyzvedne. Všechna jídla v aplikaci bývají se slevou minimálně 30 %. Aplikace je 
spuštěna několik měsíců a celkem bylo jejím prostřednictvím před vyhozením zachráněno 25 000 porcí 
jídla. „Nesnězeno“ funguje nejvíce v Brně, kde byl projekt založen, rozšiřují se nabídky a množství 
podniků v Praze, dále funguje také v Ostravě, Olomouci, Českých Budějovicích a Plzni. Do projektu se 

 
113

 http://www.menickaprobezdomovce.cz/zprava-o-stavu-projektu-za-rok-2018/  
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mohou zapojit všechny restaurace, kavárny, bistra, cukrárny, obchůdky, které chtějí doprodat své zbylé 
jídlo před expirací114. 
 
Společnost Sodexo v ČR provozuje okolo 80 restaurací, z nichž se většina nachází přímo 
v klientských firmách. Denně je vyrobeno na 40 000 jídel, 5–7 % z tohoto počtu je však nutno vyhodit. 
V roce 2014 činilo nevyužité jídlo 332 tun. Po dobrých zkušenostech v zahraničí se společnost Sodexo 
rozhodla zavést i v ČR program „waste watch“ („sledování odpadu“), díky kterému plánuje do roku 2025 
snížit objem potravinového odpadu o 30 %. „Waste watch“ spočívá v monitorování a vyhodnocování 
odpadů z potravin. Při měření se rozděluje odpad do 4 kategorií. První tvoří potraviny, které není možno 
spotřebovat z důvodu znehodnocení nebo prošlého data spotřeby. Druhou je odpad vzniklý při přípravě 
pokrmů, jako jsou rostlinné zbytky či skořápky. Třetí kategorii tvoří již připravené porce, které nakonec 
nebyly vydány zákazníkům. Zde je možno minimalizovat odpad vhodným nastavením služeb pro 
klienta, např. skrze zúžení nabídky jídel a optimalizace přípravy dle počtu zákazníků v různých denních 
hodinách. Poslední čtvrtou kategorií jsou jídla připravená i vydaná, která ale zákazníci nedojedli nebo 
vrátili zpět. Skutečnost, že je odpad měřen, pomáhá dle zástupců společnosti na některých místech 
zredukovat odpad až o 50 %. Sodexo usiluje i o rozvážnější stravovací návyky zákazníků, pro které 
pořádá ve všech restauracích na světě tzv. Wasteless Week („bezodpadový týden“). Během tohoto 
týdne jsou zákazníci pobízeni, aby zbytky pečiva nevyužitého při jídle odkládali do zvláštních nádob. 
Tato vizualizace objemu zbytků u spotřebitelů způsobuje, že je v daných restauracích v následujících 
týdnech zaznamenáno výrazné snížení potravinového odpadu115. 
 
Společnost Eurest zajišťuje stravování pro více než 360 firem a více než 200 škol a školek. Při své 
činnosti produkuje několik druhů odpadů, z nichž významnou část tvoří biologicky rozložitelné odpady. 
Aby bylo možné vzniku těchto odpadů efektivně předcházet, je nutné detailně znát, monitorovat 
a vyhodnocovat množství odpadů, místa jejich vzniku a suroviny/pokrmy, které nejvíce přispívají ke 
vzniku těchto odpadů. Dalším důležitým aspektem přispívajícím ke vzniku odpadů jsou požadavky 
klientů, hostů a omezení vyplývající z platné legislativy. Pro společnost Eurest jsou odpady, předcházení 
jejich vzniku i následná likvidace důležitými tématy, kterým se aktivně věnuje a své procesy neustále 
zdokonaluje. Vzhledem k sounáležitosti se skupinou Compass Group, největší gastronomickou 
skupinou na světě, převzal Eurest jasně definované interní procesy a nástroje, které jsou platné napříč 
všemi státy, kde se nachází. Jedním z těchto nástrojů je i systém monitorování a evidence množství 
a druhu biologicky rozložitelných odpadů, které vznikají při poskytování stravovacích služeb. Systém je 
založen na využití IT řešení, zejména propojení hardwarového a softwarového vybavení. Výsledkem je 
detailní report a díky analýze dat lze přesně určit, které suroviny, procesy a druhy pokrmů v průběhu 
dne nejvíce přispívají k tvorbě biologicky rozložitelných odpadů. Tato data se následně využívají pro 
lepší práci s dodavateli, surovinami, recepturami, plánováním, komunikaci s obchodními partnery atd. 
Důležitou součástí celého procesu je i následná komunikace s hosty116. 
 
Na oblast plýtvání potravinami byly dotázány také ORP a pražské MČ v rámci dotazníkového šetření. 

Obce měly zaškrtnout oblasti, které jsou ve městě realizovány na podporu omezování potravinového 

odpadu (existuje-li o daných aktivitách přehled). Jednalo se o tyto oblasti:  

► podpora aktivit potravinové banky  

► podpora aktivit humanitárních organizací 

► informační podpora (městské akce, zpravodaj, …) 

► veřejné stravování v rámci úřadu či příspěvkových organizací  

► školky, školy či jiné vzdělávací instituce  

► soukromé stravovací provozy  

 
114

 http://eagri.cz/public/web/file/644888/Zpravy_z_MZe_01_2020.pdf  
115

 Průvodce předcházením vzniku odpadů z potravin v soukromém sektoru a pohostinství a stravování, isbn: 978-80-7212-
612-5, zpracováno v rámci projektu TAČR Beta č. TB050MZP009 „Hledání nových způsobů informační podpory při realizaci 
Programu předcházení vzniku odpadů ČR“, 2017  
116

 Průvodce předcházením vzniku odpadů z potravin v soukromém sektoru a pohostinství a stravování, isbn: 978-80-7212-
612-5, zpracováno v rámci projektu TAČR Beta č. TB050MZP009 „Hledání nových způsobů informační podpory při realizaci 
Programu předcházení vzniku odpadů ČR“, 2017 

http://eagri.cz/public/web/file/644888/Zpravy_z_MZe_01_2020.pdf
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► sdílená veřejná lednička 

► jiné  
 
Cca 44 % obcí uvedlo některou aktivitu směřující k omezování plýtvání potravinami. Některé obce sice 
uvedly, že je provozováno veřejné stravování, nicméně nebyla uvedena žádná konkrétní specifika, co 
zde bylo zavedeno k omezení plýtvání, proto se domníváme, že tato část dotazu byla nepochopena. 
Proto byly tyto odpovědi z vyhodnocení vyřazeny. Nejvíce obcí se snaží působit na občany v rámci 
informačních aktivit (42 %). Některé obce podporují činnost potravinových bank (28 %) nebo 
humanitárních organizací (14 %). Dále jsou také v obcích v provozu sdílené veřejné ledničky (14 %) 
a také jsou zaváděna opatření ve vzdělávacích institucích (2 %).  
 
Graf 21: Přehled procentuálního rozložení aktivit směřujících k omezování potravinových odpadů z obdržených 

dotazníků ORP a pražských MČ 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

Potravinové banky 

Potravinové banky shromažďují zdarma potraviny, skladují a rozdělují je humanitárním nebo 
charitativním organizacím, které poskytují potravinovou pomoc potřebným lidem (dětem, seniorům, 
samoživitelkám, postiženým, lidem bez domova a v nouzi). Činnost se opírá o dobrovolnou bezplatnou 
pomoc a dárcovství. Mezi odběratele patří zejména poskytovatelé sociálních služeb. Rozdělování je 
vždy zcela v kompetenci každé regionální potravinové banky. Snaha je především pomoci lidem 
v akutní nouzi, ale svou roli hraje i velikost a možnosti odběratelské organizace. Dárci potravinových 
bank jsou zemědělští výrobci; výrobci potravin; potravinové řetězce, maloobchodníci; Evropský 
program potravinové pomoci, Operační program potravinové a materiální pomoci (v rámci MPSV) 
a široká veřejnost prostřednictvím potravinových sbírek. Potravinové banky mají status potravinářského 
podniku, musí mít zaveden systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů HACCP při 
manipulaci s potravinami a schválen provoz krajskou veterinární správou. 
 
Počátky potravinových bank můžeme sledovat již v roce 1967, kdy John Van Hengel zakládá první 
potravinovou banku ve Phoenixu v Arizoně (USA), aby čelil nárůstu chudoby a současně bojoval proti 
plýtvání potravinami. Tímto krokem se nechává inspirovat několik charitativních organizací v Paříži 
a v roce 1984 založí první potravinovou banku. Ty pak dále vznikají i v jiných zemích (Polsko, Itálie, 
Portugalsko). V roce 1986 se jednotlivé potravinové banky spojily do Evropské federace potravinových 
bank. Česká federace potravinových bank je zastřešující organizací potravinových bank v České 
republice. Zastupuje na národní i nadnárodní úrovni všech 15 fungujících potravinových bank. Jako 
první vznikla v roce 2009 PB Praha a Středočeský kraj, z.s., následovaly v roce 2010 PB v Ostravě, 
z.s. a PB v Ústeckém kraji, z.s. Roky poté postupně vznikaly další regionální potravinové banky a do 
letošního roku se ustálily na zmiňovaném počtu patnácti (PB Libereckého kraje, z. s. (založení v roce 
2012), PB Vysočina, z.s. (2013), PB pro Brno a Jihomoravský kraj, z.s. (2014), PB Plzeň, z.s. (2014), 
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PB ve Zlínském kraji, z.s. (2015), PB v Olomouckém kraji z. s. (2015), PB Pardubice z.s. (2015), PB 
Karlovarského kraje z.s. (2015), PB Hradec Králové, z.s. (2015), PB Jihočeského kraje z. s. (2016), PB 
Džbánsko, z.s. (2017), PB Central (2018). Na základě dotazníkového šetření mezi jednotlivými 
potravinovými bankami ukazuje Graf 22 na počet odběratelských subjektů jednotlivých PB. Mezi PB 
s největším počtem odběratelských subjektů (více než 151 odběratelských subjektů) patří PB Praha 
a Středočeský kraj, z.s. 3 PB jsou v rozmezí 51–100 odběratelských subjektů a zbylých 11 PB má méně 
než 50 odběratelských subjektů.  
 
Graf 22: Přehled o zastoupení počtu odběratelských subjektů jednotlivých potravinových bank 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
V roce 2012 potravinové banky získaly pouze 93 tun potravin. V roce 2016 šlo přes potravinové banky 
již 1 209,8 tun potravin, v roce 2017 to bylo 2 336 tun. Hodnoty za rok 2018 a 2019 znázorňuje Graf 23 
a jsou shromážděny na základě dotazníkového šetření a měly by představovat množství pouze 
potravin, u kterých se předešlo vyplýtvání (za rok 2018 to činilo 3 643,74 tun a za rok 2019 se množství 
navýšilo na 4 707,39 tun). Časová řada v grafu není kompletní, jelikož hodnoty uváděné z předchozích 
let nebyly k dispozici odděleně pouze pro potraviny, u kterých se předešlo plýtvání. V jiných zdrojích se 
právě hodnoty mohou lišit s ohledem na to, že některé banky redistribuují i drogerii nebo dochází 
k rozlišení potravin, u kterých se díky PB zamezilo vyhození a které byly např. nakoupeny a následně 
darovány s cílem pomoci potřebným (zejména v rámci potravinových sbírek, tj. nejedná se o předejití 
plýtvání potravinami). Hodnota potravin, které v roce 2018 potravinové banky pomohly zachránit, je 
přibližně 282 milionů korun, pomoc obdrželo přes 100 000 osob117. Postupné navyšování množství 
redistribuovaných potravin je způsobeno postupným zvyšováním počtu potravinových bank, jejich 
kapacitou a od roku uvádění do praxe § 11 zákona č. 180/2016 Sb. o potravinách a tabákových 
výrobcích.  
 

 
117

 https://potravinovebanky.cz/  
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Graf 23: Přehled o množství zachráněných potravin za všechny potravinové banky jako celek v roce 2018 a 2019 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření, zpracování GREEN Solution s.r.o. 
 
Graf 25 znázorňují, že největší množství redistribuovaných potravin šlo v roce 2018 a 2019 přes PB 
Praha a Středočeský kraj, z.s. (40 % v roce 2018 a 43 % v roce 2019). Následuje PB v Ostravě (13 % 
v roce 2018 a 11 % v roce 2019), PB pro Brno a Jihomoravský kraj (8 % v roce 2018 a 9 % v roce 
2019), PB Jihočeského kraje (8 % v roce 2018 a 9 % v roce 2019), PB v Ústeckém kraji (5 % v roce 
2018 a 3 % v roce 2019), PB Džbánsko (4 % v roce 2018 a 4 % v roce 2019) a PB Pardubice (3 % 
v roce 2018 a 5 % v roce 2019). Ostatní potravinové banky mají méně než 4% podíl v obou letech. Při 
porovnání poměrů za rok 2018 a 2019 nejsou mezi jednotlivými PB zřetelné žádné výrazné výkyvy 
a svědčí to o stabilním redistribučním prostředí.  
 

3 643,74

4 707,39

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

2018 2019

M
n
o
ž
s
tv

í 
z
a
c
h
rá

n
ě
n
ý
c
h
 

p
o
tr

a
v
in

 (
t)

Rok

2%

4%

3%

8%
2%

3%

3%

3%

13%

5%

2%

2%

8%

2%

40%

PB Central

PB Džbánsko, z.s.

PB Hradec Králové, z.s.

PB Jihočeského kraje z. s.

PB Karlovarského kraje z.s.

PB Libereckého kraje, z. s.

PB Pardubice z.s.

PB v Olomouckém kraji z. s.

PB v Ostravě, z.s.

PB v Ústeckém kraji

PB ve Zlínském kraji, z.s.

PB Vysočina, z.s.

PB pro Brno a Jihomoravský kraj,
z.s.
PB Plzeň, z.s.

PB Praha a Středočeský kraj,z.s.



  

79  Podklady pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového 
dokumentu v Operačním programu Životní prostředí 2021 - 2027 

Graf 24: Přehled o procentuálním poměru zachráněných potravin jednotlivými potravinovými bankami v roce 2018 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Graf 25: Přehled o procentuálním poměru zachráněných potravin jednotlivými potravinovými bankami v roce 2019 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Jednotlivé potravinové banky fungují jako zapsaný spolek založený dle zákona č. 83/1990 Sb. 
o sdružování občanů. Potravinové banky jsou finančně podporovány partnerskými městy, kraji, různými 
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partnery (Nadační Fond TESCO z programu “Vy rozhodujete, my pomáháme”) a od roku 2016 
Ministerstvem zemědělství v rámci dotačního programu 18 Podpora činnosti potravinových bank 
a dalších subjektů s humanitárním zaměřením. Dotační program 18A je určen pro podporu režijních 
nákladů (financování pronájmů skladovacích prostor, mzdy, …), dotační program 18B je určen na 
investice (chladicí zařízení, nákup aut pro svoz darovaných potravin, …). Jedná se aktuálně o jediný 
stabilní zdroj financování potravinových bank z veřejných zdrojů. V rámci OPŽP byla vypsána výzva, 
kterou využila PB Džbánsko, z.s. k posílení skladových a svozových kapacit. Tabulka 20 jednotlivé 
potravinové banky v krátkosti představuje.  

 
Tabulka 20: Přehled aktivit jednotlivých potravinových bank v rozdělení po krajích (rok 2019) 

Kraj Potravinové banky 

Hlavní město 
Praha 

Potravinová banka Praha a Středočeský kraj, z.s. byla založena v roce 2009. V současné době je 
největší bankou v ČR, má přes 150 odběratelských organizací, mezi nimi jsou např. Naděje, Charita, 
Armáda spásy, Červený kříž, Diakonie, Klokánek, Nízkoprahová centra, Azylové domy, Romodromy, 
Sluneční domov, Magdaléna, Středisko křesťanské pomoci. Aktuálně má sklady ve Zdibech 
a v Letňanech. V Letňanech je sklad vybaven i kuchyní, kde se mohou zpracovávat potraviny (zejména 
zelenina a ovoce), u kterých by např. přes víkend, než by byly vyzvednuty partnerskými organizacemi, 
došlo ke znehodnocení. Jsou zde organizovány také vzdělávací kuchařské aktivity, které předávají 
zkušenosti, jak zpracovávat různé potraviny (např. pro samoživitelky). 

Jihočeský kraj 

Potravinová banka Jihočeského kraje z.s. byla založena v roce 2016. Zakládajícími členy byly: 
Ledax o.p.s, Jihočeský Patriot o.s., Mgr. Veronika Láchová, Dis., Kristýna Škabradová.  
Specifikou této potravinové banky je shromažďování formou paběrkování. Tj. vyráží na pole a do sadu 
ručně sbírat ovoce a zeleninu (např. z biodynamického statku Bemagro), která je příliš malá, velká, 
srostlá nebo křivá a nedostala by se tak na pulty obchodních řetězců. Potravinová banka nabízí 
i přednášky a workshopy pro děti, mládež, i širokou veřejnost, exkurze ve skladě či možnost firemního 
dobrovolnictví.  

Jihomoravský 
kraj 

Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj byla založena v roce 2014. Jejím cílem je 
shromažďovat potravinové přebytky, skladovat je a následně je distribuovat organizacím, pracujícím 
s chudými a sociálně vyloučenými lidmi. Kromě toho se soustředí na osvětovou činnost a organizuje 
veřejné debaty na téma plýtvání potravinami. Snažíme se také o propojení potenciálních dárců potravin 
s jejich příjemci – neziskovými organizacemi – přímo na místě. Do vybraných supermarketů v kraji 
umísťujeme FoodBoxy – schránky sloužící k non-stop výběru darovaných potravin. 

Karlovarský kraj 

Potravinovou banku Karlovarského kraje z.s. založilo 7 subjektů: Diecézní charita Plzeň, Farní 
charita Karlovy Vary, Oblastní charita Ostrov, Farní charita Aš, Armáda spásy a Pomoc v nouzi, o.p.s. 
Cílem je získávat zdarma přebytky produkce zemědělského i potravinářského průmyslu nebo 
neprodejné, ale poživatelné potraviny. K dalším aktivitám patří například shromažďování potravin při 
veřejných sbírkách v obchodních řetězcích a školách a koordinace těchto akcí. 

Královéhradecký 
kraj 

Potravinová banka Hradec Králové, z. s. zajišťuje od r. 2015 pro celý Královéhradecký kraj distribuci 
darovaných potravin určených pro lidi v nouzi, předává je odběratelským organizacím v celém kraji. 
Někde jsou potraviny využity i pro společné vaření pro tyto cílové skupiny.  

Kraj Vysočina 

Iniciátorem a jedním za zakladatelů Potravinové banky Vysočina, z.s. byla společnost Háta, o.p.s., 
která v roce 2014 poskytla potravinové bance „azyl“. V dnešní době se sklady rozrostly na více jak 400 
m2 a potravinová banka směřuje k stále větší profesionalizaci. Zaměstnává také osoby se zdravotním 
postižením.  

Liberecký kraj 

Potravinová banka Libereckého kraje z.s. byla založena v roce 2012. Výroční zpráva za rok 2018 
uvádí, že se jí v roce 2018 podařilo získat a tím i zachránit před likvidací celkem 110, 2 tun potravin 
v hodnotě 10 695 586 Kč. V témže roce obdržela díky dotace MZe zcela nový zásobovací vůz. Taktéž 
získala finanční dar ve výši 20 000 Kč od společnosti Tesco Stores ČR na nákup nových termoboxů pro 
přepravu tzv. fresh potravin. Tyto termoboxy byly v průběhu 1. čtvrtletí 2018 zapůjčeny odběratelům pro 
převoz potravin do jejich organizací ke zvýšení kvality transportu a zároveň dodržení přísných 
hygienických a veterinárních požadavků při manipulaci s těmito výrobky. 

Moravskoslezský 
kraj 

Potravinová banka v Ostravě, z.s. provedla registraci u Ministerstva vnitra v dubnu 2009. O rok 
později pak zahájila svoji oficiální činnost. V roce 2010 přijala/vydala potravinová banka cca 29 tun 
potravin, následoval postupný nárůst, v roce 2013 množství poprvé překonalo 100 tun a v roce 2018 
poskočilo oproti roku 2017 o 264 tun.  
V roce 2017 realizovala PB celkem 5 projektů, z nichž 3 byly zaměřené na stabilizaci organizace, 
udržení a rozvoj jejího provozu, 1 pilotní projekt, 1 investiční projekt. Jednalo se např. o: 
- Investiční projekt podpořený dotací Ministerstva zemědělství „Potravinová banka v Ostravě – 
rozšíření, modernizace a vybavení stávajících skladovacích prostor, skladové techniky a služebního 
vozidla II“.  
- Provoz první veřejné lednice v Ostravě (zahájení dne 28. června 2017) v blízkosti střediska Armády 
spásy ČR, Sociální služba pro ženy a matky s dětmi v Ostravě.  
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Kraj Potravinové banky 

Olomoucký kraj 

Potravinová banka v Olomouckém kraji, z.s. byla založena v roce 2015, přičemž členskými 
organizacemi jsou od počátku Arcidiecézní charita Olomouc, Charita Olomouc, Armáda spásy a Člověk 
v tísni. Potravinová banka spolupracuje s organizacemi v celém kraji a počet těchto odběratelů stále 
roste. Podílí se na různých typech veřejných sbírek, jmenovitě Národní potravinová sbírka, Luštěninová 
sbírka nebo Den lidí bez domova.  

Pardubický kraj 

Potravinová banka Pardubice z.s. byla založena za účelem získávat zemědělské přebytky, přebytky 
produkce potravinářského průmyslu nebo neprodejné, ale poživatelné potraviny, ale také příspěvky 
shromážděné při veřejných sbírkách v supermarketech, ve školách apod., jejich skladování a 
distribuce.  

Plzeňský kraj 

Potravinová banka Plzeň, z.s. byla založená v Plzni dne 13. 6. 2014, zakládajícími organizacemi byla 
Diecézní Charita Plzeň, Městská Charita Plzeň, NADĚJE, Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, 
Občanské sdružení ONŽ, DOMUS – centrum pro rodinu, Oblastní Charita Klatovy, Oblastní Charita 
Horažďovice, Oblastní Charita Rokycany, Oblastní Charita Sušice.  

Ústecký kraj 

V tomto kraji působí dvě potravinové banky.  
Potravinová banka v Ústeckém kraji funguje již od roku 2010.   
Potravinová banka Džbánsko, z.s. vznikla jako 14. potravinová banka v České republice. Jejím 
zakládajícím členem je společnost Džbánsko, o.p.s., která začala provozovat služby potravinové banky 
od roku 2014 v rámci Potravinové banky v Ústeckém kraji, z.s. v okresech Louny a Most. Potravinová 
banka Džbánsko je regionální potravinovou bankou pro západní část Ústeckého a Středočeského kraje 
– okresy Chomutov, Most, Louny, Rakovník a Kladno. 
V roce 2019 získala finanční podporu z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní 
prostředí. Předmětem podpory bylo vybudování systému pro PVO na území Ústeckého kraje, pomocí 
posílení svozových a skladových kapacit. Realizací tohoto projektu by mělo dojít ke snížení produkce 
odpadů o cca 106 t/rok.  

Středočeský kraj 

Potravinová banka Central vznikla v roce 2018 a patří k nejmladším bankám v České republice. 
Vznikla zejména z potřeby pomoci při svozu a distribucích potravin a drogerie ve Středních Čechách, 
kde vše do té doby zajišťovala pouze Potravinová banka Praha. PB Central sdílí sklad s logistickým 
centrem ČFPB v Modleticích. Stará se o spolupracující organizace z okresů Beroun, Příbram, Benešov, 
Kutná Hora, Kolín a dále pak jižní části okresů Praha – východ a Praha – západ. 

Zlínský kraj 
Potravinová banka ve Zlínském kraji, z.s. pomáhá lidem bez domova, neúplným rodinám s dětmi 
a dalším osobám, které trpí nedostatkem potravin na území Zlínského kraje. 

Zdroj: Zpracování GREEN Solution s.r.o., vlastní šetření z veřejných dat publikovaných jednotlivými potravinovými bankami  

 
Potravinové banky mají různé možnosti získání potravin k redistribuci potravin. Tabulka 21 tyto zdroje 
upřesňuje. Všechny potravinové banky přebírají potraviny od obchodních řetězců ve smyslu naplňování 
zákona č. 180/2016 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích (§ 11). Taktéž se všechny zapojují do 
potravinových sbírek. Tabulka 21 znázorňuje, že významný potenciál je u redistribuce jídel z veřejného 
a komerčního stravování, což s sebou nese i náročnější vybavení a logistiku systému zejména 
z pohledu hygienického. V případě odpovědi „jiné“ bylo specifikováno jako sběrná zařízení na trvanlivé 
potraviny pro veřejné sbírky s názvem FoodBox. Jedná se způsob potravinové sbírky, která probíhá 
kontinuálně, vkládáním trvanlivých potravin do těchto zařízení umístěných zejména u obchodů. 
Potravinové banky prokázaly, že jsou stabilní součástí redistribučního řetězce i během stavu nouze při 
pandemii COVID-19. 
 



  

82  Podklady pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového 
dokumentu v Operačním programu Životní prostředí 2021 - 2027 

Tabulka 21: Přehled aktivit jednotlivých potravinových bank v rozdělení po krajích (rok 2019) 

Zdroj Počet odpovědí PB Podíl (%) 

Zemědělci (vč. paběrkování) 8 53 

Výrobci 12 80 

Obchodní řetězce 15 100 

Potravinové sbírky 15 100 

Veřejné stravování 0 0 

Komerční stravování 1 7 

Evropský program potravinové pomoci 6 40 

Operační program potravinové pomoci 12 80 

Jiné 1 7 

Zdroj: Dotazníkové šetření, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Některé potravinové banky realizují také osvětovou činnost. V rámci dotazníkového šetření uvedlo 13 
potravinových bank nějakou formu vzdělávacích aktivit. Jedná se zejména o edukativní činnost na 
školách a školkách, stejně jako u odběratelských subjektů.  
 
Již bylo konstatováno, že neexistují kompletní data k produkci vyplýtvaných potravin. Proto je důležité 
podporovat projekty, které se snaží pro daný segment tato data zmonitorovat.  

Projekty zabývající se problematikou plýtvání potravinami  

Projekt TAČR č. TL02000092 Podpora proenvironmentálních vzorců chování a incentivy pro 
behaviorální změnu v produkci potravinových odpadů a plýtvání, který je řešen s finanční 
podporou Technologické agentury ČR z Programu na podporu aplikovaného společenskovědního 
a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Cílem projektu je poskytnout 
aplikačním garantům a územním samosprávným celkům postupy a výsledky aplikace behaviorální 
změny chování domácností, a to v podobě, která bude snadno aplikovatelná pro aktéry v oblasti 
odpadového hospodářství (tj. územní samosprávné celky). Významnými přínosy projektu jsou jednak 
získání spolehlivých primárních dat, která doposud chybí, dále kvantifikace přímých dopadů 
behaviorální intervence a zpřístupnění těchto postupů např. formou best practices subjektům v oblasti 
odpadového hospodářství. Základní kostra projektu je kontrolovaný intervenční experiment zaměřený 
na chování domácností. Harmonogram projektu je následující:  

► První rok řešení: Zjišťování reálného množství vyplýtvaných potravin v komunálním odpadu 
(3 typy zástaveb: venkovská zástavba, vilová zástavba a sídlištní zástavba – vždy 2 
experimentální skupiny po 100 domácnostech plus jedna kontrolní skupina v každém typu 
zástavby); sběr 4x ročně (vyloučení sezonních vlivů) 

► Druhý rok řešení: Intervenční experiment – působení na domácnosti ve vybraných lokalitách; 2 
typy intervenčních módů – „levný“ versus „nákladnější“; měření změny chování – rozbor 
komunálního odpadu opět 4x ročně. Cílem bude zjistit, zda došlo u experimentálních skupin ke 
změně chování, jak významná tato změna byla a jaká je efektivita různých intervenčních módů. 

► Třetí rok řešení: Monitoring chování domácností – identifikace toho, zda efekty intervence 
přetrvávají i po skončení aktivní intervence 

Projekt řeší Mendelova univerzita v Brně společně se SAKO Brno a.s. a GREEN Solution s.r.o.118 
 
Projekt TAČR č. TL01000071 Redukce plýtvání potravinami ve veřejném stravování, který je řešen 
s finanční podporou Technologické agentury ČR z Programu na podporu aplikovaného 
společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Projekt v období 
1. 3. 2018–31. 8. 2020 řeší Technologické centrum Akademie věd České republiky společně s MEDIAN 
s.r.o., Zachraň Jídlo, z.s., Ústavem zemědělské ekonomiky a informací. Cílem projektu RedPot je 

 
118

 https://neplytvejpotravinami.mendelu.cz/ 

https://neplytvejpotravinami.mendelu.cz/
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navázat na doporučení pro mapování a sledování potravinových ztrát ze sociálního, ekonomického 
a environmentálního hlediska, která byla vypracována v rámci evropského projektu EU FUSIONS, 
a navrhnout konkrétnější národní metodiku pro analýzu a následnou redukci plýtvání ve veřejném 
stravování v České republice. Obsah projektu:  

► kvantifikovat potravinový odpad (ztráty) ve vybraných řetězcích jídelen a rychlého občerstvení, 
provést odhad množství odpadu a ztrát v celém segmentu rychlého stravování v ČR 

► identifikovat příčiny potravinových ztrát na straně provozovatelů a na straně spotřebitelů 
(zákazníků) ve vybraných provozovnách a z nich odvodit obecné faktory, které způsobují 
potravinové ztráty v jídelnách a rychlém občerstvení  

► navrhnout opatření pro redukci potravinového odpadu / ztrát v segmentu veřejného stravování 
pro praxi, podpůrné (nevládní) organizace a statní správu (Výsledkem bude vytvoření 
odborného podkladu z oblasti omezení potravinových ztrát pro kvalifikované politické 
rozhodování státní správy a tvůrců politik a současně návrh inovací technologických 
a organizačních postupů vybraných řetězců veřejného stravování.) 

V rámci projektu byly měřeny potravinové ztráty ve vybraných provozovnách veřejného stravování 
(12 provozoven, 3 řetězce veřejného stravování). Průměrná celková potravinová ztráta či odpad 
v šetřených provozovnách představuje 111 gramů na 1 kg připravených pokrmů. Více jak polovina 
(56 %) potravinových ztrát a odpadu vzniká v kuchyni, 30 % u konzumentů a jen 14 % ve výdeji a prodeji 
jídla. Na základě výzkumu se odhaduje, že segment rychlého občerstvení a jídelen vyprodukuje 
přibližně 27 000 tun odpadu a ztrát ročně119. 

 
Projekt: Zmapování problematiky plýtvání potravinami při respektování manuálu vytvořeném 
v rámci projektu FUSIONS v rámci odborného servisu pro MZe, 2017. Věcný obsah úkolu: 

► potravinové ztráty a potravinový odpad při výrobě a zpracování potravin (za rok 2016) 

► potravinový odpad při prodeji potravin – velkoobchod maloobchod (za rok 2016) 

► potravinový odpad – restaurace, jídelny, kavárny 

► potravinový odpad v domácnostech (za rok 2016) možnosti využití potravinového odpadu 

► definování hlavních aktérů, produktů, klíčových procesů apod. v uvedených článcích řetězce 

► zjištění možných zdrojů, dostupnosti a kvality dat, analýza dat, která jsou již k dispozici 

► oslovení specializovaných agentur za účelem navržení metodiky sběru dat v oblastech, pro 
které data k dispozici nejsou vč. prozkoumání možností jejich získání (resp. ochoty poskytovat 
je) a související finanční náročnosti 

► pilotní sběr vybraných dat dle možnosti oslovené agentury120 
 
Z výše uvedeného popisu vyplývá, že problematika plýtvání potravinami v celém potravinovém řetězci 
je velmi komplikovaná pro komplexní uchopení. Prioritou by měly být segmenty, u kterých se podaří 
stanovit, že mají potenciál prevence nevyšší.  
 

2.4 Shrnutí analytické části současného stavu v oblasti PVO 

Analytická část je rozdělena do tří základních kapitol. První kapitola pouze v krátkosti vymezuje oblast 
PVO. Druhá kapitola se zabývá shrnutím legislativního rámce. Důležitost této kapitoly spočívá v tom, 
že se jedná o velmi dynamickou oblast zejména s ohledem na legislativu EU.  
 
Kapitola 2.2.1 shrnuje nejvýznamnější strategické dokumenty včetně Sdělení Evropské komise 
Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů 
k Novému akčnímu plánu pro oběhové hospodářství z března 2020 a legislativní předpisy EU. V tomto 
Novém akčním plánu je popsána řada plánovaných legislativních iniciativ s vlivem na PVO.  Součástí 

 
119

 https://redpot.strast.cz/cs 
120

 https://www.uzei.cz/2017/zmapovani-problematiky-plytvani-potravinami-pri 

https://redpot.strast.cz/cs
https://www.uzei.cz/2017/zmapovani-problematiky-plytvani-potravinami-pri


  

84  Podklady pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového 
dokumentu v Operačním programu Životní prostředí 2021 - 2027 

této kapitoly je i Příloha I, která obsahuje výtah z nových nařízení vázajících se k ekodesignu, které byly 
přijaty EU ke konci roku 2019 a měly by mít vliv na podporu trvanlivosti, opravitelnosti či opětovné 
použitelnosti u vybraných výrobků. Od roku 2021 mají výrobci uvádějící na evropský trh vybrané 
výrobky (pračky a sušičky, myčky na nádobí, chladící zařízení, elektrické displeje a další) poprvé plnit 
povinnosti, které by měly podpořit opravitelnost spotřebičů (měly by být následovány dalšími 
výrobkovými skupinami).   
 
Kapitola 2.2.2 vymezuje pro oblast PVO legislativu národní, včetně připravovaných zákonů o odpadech, 
o obalech a o výrobcích s ukončenou životností, s jejichž platností se počítá od 1. 1. 2021 a které taktéž 
nově významně upravují oblast vázající se na PVO, zejména potom přípravu na opětovné použití. 
S redistribucí potravin, opětovným použitím a přípravou k opětovnému použití, zejména s ohledem na 
práva spotřebitele a povinnosti při prodeji použitých výrobků je provázána řada dalších zákonů mimo 
gesci MŽP. Ty nejvýznamnější jsou také citovány a je nutno na tyto povinnosti při vytváření konceptů 
k předcházení vzniku odpadů pamatovat.  
 
Kapitola 2.3 je nejobsáhlejší, protože mapuje jednak finanční podporu PVO, tak i koncepční činnost na 
krajské a komunální úrovni a zejména pak jednotlivá realizovaná opatření PVO v ČR.  
 
Kromě OPŽP a specifického cíle 3.1 „Prevence vzniku odpadů“ lze nalézt projekty s vlivem na PVO 
i u Evropského fondu pro regionální rozvoj – Integrovaný regionální operační program a u Evropského 
sociálního fondu. V obou případech jde o projekty sociálního podnikání, kde primárně nejde o PVO. 
Cílem by však mělo být, efektivně tyto aktivity propojovat. Například v projektech se zaměřením na 
třídění, čištění a opravy oděvů by bylo vhodné, aby vznikaly lokálně či regionálně provázané koncepty, 
např. aby vstupním zdrojem byly oděvy z daného regionu v ČR, nikoliv dovážené ze zahraničí. 
Ministerstvo zemědělství má vlastní dotační projekty pro potravinové banky a další subjekty 
s humanitárním zaměřením (stanovené na základě rozhodnutí MZe) pro redistribuci potravin. Dotační 
titul má investiční i neinvestiční část (vč. financování režijních nákladů). Vzhledem k tomu, že 
v aktuálních POH krajů je nově oblast PVO významněji zastoupena než dříve, na podporu tohoto 
koncepčního dokumentu vypisují některé kraje dotační tituly i ve vazbě na PVO. Přehled aktuálních 
výzev či těch z roku 2019 je uvedeno v kapitole 2.3.1.1 Velmi detailně propracovanou podporu PVO má 
např. Liberecký kraj a Kraj Vysočina.  
 
Pokud se podíváme na koncepční činnost (Kapitola 2.3.2), která by měla udávat vizi směřování oblasti, 
významně se díky evropské legislativě dostává PVO do koncepčních dokumentů až v roce 2014, na 
národní úrovni v podobě Programu předcházení vzniku odpadu ČR, následuje POH ČR 2015–2024 
a POH krajů a obcí. Všechny krajské POH obsahují cíle a opatření pro tuto oblast, spíše se však drží 
v obecné rovině a nelze z nich vyvodit žádné konkrétnější projekty. Oblast PVO se také v určité míře 
promítá do POH obcí (příklady jsou uvedeny v Příloze II). Obce ve svých POH kladou v PVO důraz na 
sběr textilu, domácí kompostování, různou formu informování, vzdělávání a osvětu, případně na re-use 
aktivity.  
 
Protože má PVO vliv do mnoha odpadových toků v závislosti na konkrétním výrobkovém segmentu, 
byly kapitoly zaměřené na realizovaná opatření (Kapitola 2.3.3) rozděleny do následujících oblastí 
(přičemž některé oblasti se prolínají): 

► re-use spotřebního zboží (mimo elektrozařízení a oděvů) 

► re-use oděvů a textilu 

► re-use elektrozařízení 

► omezení jednorázových obalů (včetně nádobí) 

► domácí kompostování  

► komunitní kompostárny 

► potravinový odpad 
 
Informace v uvedených podkapitolách jednotlivých oblastí PVO byly zpracovány na základě vlastních 
rešerší, osobních jednání s klíčovými hráči pro jednotlivé oblasti, z agregovaných dat poskytnutých 
AOS EKO-KOM, a.s. z dotazníků (Dotazník o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením 
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na tříděný sběr za rok 2018), které pro AOS pravidelně vyplňují obce (byla využita pouze agregovaná 
data týkající se oblasti PVO) a vlastního dotazníkového šetření. V rámci tohoto projektu se uskutečnilo 
několik dotazníkových šetření: 
 
1. dotazníkové šetření mapující činnosti a plánované aktivity jednotlivých potravinových bank 

(dotazník tvoří Přílohu III), 

2. dotazníkové šetření mapující aktuální stav ve vybraných oblastech PVO a plánované aktivity 
včetně plánovaných projektů obcí s rozšířenou působností (dotazník tvoří Přílohu IV), 

3. dotazníkové šetření mapující aktuální stav ve vybraných oblastech PVO ve vybraných pražských 
městských částech (dotazník tvoří Přílohu V).  

Výstupy dotazníkového šetření zaměřeného na aktivity potravinových bank obsahují odpovědi od všech 
patnácti aktuálně existujících potravinových bank (návratnost byla tedy 100 %). V případě 
dotazníkového šetření cílícího na ORP se jednalo o návratnost 52 %. Některé výstupy z dotazníků jsou 
uváděny až v následující kapitole 3.1 (zejména informace ve vazbě na projekty a čerpání z OPŽP). 
Dále se pracovalo s daty získanými od SFŽP a CENIA v podobě dat z ISOH.  

Níže je shrnuto to nejvýznamnější z jednotlivých oblastí.  

► Re-use spotřebního zboží (mimo elektrozařízení a oděvy) (Kapitola 2.3.3.1) 

První re-use projekty zaštítěné především obcemi začaly v ČR vznikat v roce 2016. I když se 
v posledních letech re-use koncepty začaly rozšiřovat (Tabulka 6 v kapitole 2.3.3.1 se tyto projekty, 
nejenom podpořené přes SFŽP, snaží postihnout), stále se jedná o velmi nízký počet (max. 60 re-use 
konceptů, většinou navázaných na aktivity sběrného dvora, v některých případech pouze ve formě 
vyčleněného prostoru pro knihy, CD či DVD). K tomu je nutno přidat řadu drobných aktivit spojených 
např. s instalací knihobudek či různých regálů sloužících k výměně drobných použitých výrobků 
umístěných ve veřejném prostoru, na úřadě apod. Právě knihy byly nejvíce zastoupenou re-use 
komoditou (28 %), uváděnou v rámci dotazníků mezi ORP. Bylo identifikováno několik projektů 
nábytkových bank se zaměřením na využití v sociální oblasti a současně nábytek uvedlo jakožto 
součást re-use konceptů 12 % ORP. U této komodity spatřujeme potenciál i z pohledu návaznosti na 
sociální podnikání. A současně má tato komodita i znatelnější potenciál v množství zamezitelného 
odpadu. Z dotazníkového šetření mezi ORP vyplynulo, že všechny uváděné re-use koncepty jsou 
realizovány mimo režim odpadů a zároveň pouze 15 % konceptů přijaté upotřebené zboží nijak 
nereguluje, 24 % rozhoduje o vhodnosti / nevhodnosti převzít použité zboží do re-use, 27 % provádí 
jednoduché třídění, 24 % kontroluje funkčnost, 6 % provádí drobné úpravy a / nebo čištění a ve 3 % 
nebyla uvedena žádná bližší specifikace. Oblíbenými se také staly on-line tržiště, které jsou 
provozovány pro konkrétní město. Obce také různou formou podporují organizování bazárků či 
humanitárních sbírek.      

► Re-use oděvů a textilu (Kapitola 2.3.3.2) 

Oblast oděvů a textilu je specifická tím, že je vysoce globalizovaná a množství vyrobeného oblečení 
stále vzrůstá. EU proto plánuje se na tento výrobkový segment v blízké budoucnosti také zaměřit, 
zejména v podpoře směřování této oblasti k vyšší udržitelnosti. K významné legislativní povinnosti 
v této oblasti dojde k 1. lednu 2025 se zavedením povinného třídění použitých oděvů a textilu. 
I s ohledem na tuto povinnost začaly obce žádat v rámci OPŽP dotace na sběrné prostředky na textil. 
Většinou se jednalo o jeden kontejner (objem 2–2,5 m3) na obec. Výjimku tvoří statutární město Brno, 
které vytvořilo komplexní projekt na re-use oděvů zahrnující sběr, třídění a opětovné použití se 
zohledněním sociálního hlediska přes Diecézní Charitu Brno. Na základě agregovaných dat od AOS 
EKO-KOM a.s. a dotazníkového šetření mezi ORP je odhadováno, že reálně může být na území ČR 
aktuálně instalováno minimálně 9 000 kontejnerů na oděvy a textil. V ČR je celá řada společností, které 
se zabývají sběrem použitého textilu a oděvů (např. Armáda spásy, AIDED z.s., Diakonie Broumov, 
sociální družstvo; Potex s.r.o., TextilEco, a.s.; H.B. TEXTILIE, s.r.o.; Dimatex CS, s.r.o.; spol. Koutecký 
a další) a se kterými obce mohou spolupracovat. Aktivity těchto společností jsou detailně popsány 
v Tabulka 10. V roce 2019 bylo také založeno sdružení ARETEX (Asociace recyklace použitého textilu, 
z.s.), jehož posláním je podpora sběru, separace, využívání a recyklace použitého textilu. Rozvoj aktivit 
těchto společností se projevil i v přesměrování dílčí produkce odpadů ze směsného komunálního 
odpadu do separovaného sběru (zejména výrazný je nárůst produkce oděvů pod katalogovým číslem 
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20 01 10). K tomu je nutno připomenout, že celá řada společností sbírá oděvy a textil mimo režim 
odpadů. Orientační poměr (režim odpadů vs. mimo režim odpadů) byl v kapitole také zaznamenán. 
Z pohledu procentuálního rozložení aktivit směrem k opětovnému použití oblečení (jakožto doplňková 
aktivita ke kontejnerovému sběru) uvedlo 33 % ORP formu sběru přes místní charitativní organizace, 
31 % přes výměnné bázárky či swapy, 13 % přes humanitární sbírky, 13 % přes charitativní obchody, 
9 % přes místní farnosti a v 1 % jinou nespecifikovanou formou. S ohledem na legislativní výhledy bude 
třeba hledat nová partnerství pro sběr a další způsoby nakládání s oděvy a textilem, optimálně se 
snahou zajistit pro dílčí tok opětovné použití. Z tohoto důvodu byl v kapitole zpracován přehled 
aktuálních třídících a zpracovatelských linek oděvů a textilu s prioritou na komunální textil.  

► Re-use elektrozařízení (Kapitola 2.3.3.3) 

V posledních letech sílí tlaky na prodlužování životnosti a lepší opravitelnost elektrozařízení a postupně 
se tento aspekt začíná promítat i do právní úpravy (viz Kapitola 2.2.1.2 a Příloha I). V případě re-use 
aktivit u této výrobkové skupiny je klíčové zajištění bezpečnosti při opravě a po opravě. Důležitým 
segmentem, který vede k prodloužení životnosti elektrospotřebičů, jsou servisní a opravárenské služby, 
protože spotřebitelům poskytují služby v rámci záruky (autorizované servisy; dochází k pravidelnému 
proškolování výrobci k jednotlivým výrobkovým řadám), ale i v rámci pozáruční doby, kdy se však jedná 
již o placenou službu spotřebitelem. Zde pak vznikají zásadní rozhodnutí s ohledem na cenu opravy, 
ochoty zákazníka opravu zaplatit versus ceny za pořízení nového výrobku. V Rakousku některé 
spolkové země zavedly tzv. Bonus na opravy elektrozařízení, právě aby podpořily opravny a rozhodnutí 
spotřebitelů upřednostnit opravu před koupí nového výrobku. 
 
Z dotazníkového šetření mezi ORP a MČ a z analýzy aktuálních re-use konceptů vyplývá, že tato 
výrobková komodita není právě s ohledem na její komplikovanost (minimální nutnost odzkoušení 
funkčnosti a zajištění bezpečnosti) zatím řešena. Některé obce spolupracují nebo aspoň informačně 
podporují projekt kolektivního systému ELEKTROWIN, a.s. „Jsem zpět“. Mezi jednu 
z nejvýznamnějších aktivit v ČR z pohledu opravárenských služeb s celorepublikovým dosahem se řadí 
„Opravárna“, která sdružuje odborné servisy či drobné opraváře v ČR (nejedná se výhradně jen 
o opravy elektrozařízení) a na druhé straně nabízí zájemcům o opravu možnost poptat tyto služby 
online. Partnerem „Opravárny“ je spolek Opravme Česko, který se snaží o mediální a osvětovou činnost 
na podporu oprav výrobků. Mimo jiné i organizuje opravárenské workshopy, které by se z pohledu 
zahraniční praxe daly připodobnit k tzv. Repair Café (viz Kapitola 3.2.1). Významnou podmínkou, aby 
se tento segment začal rozvíjet, je zajištění dostatku kvalifikovaných servisních techniků. S ohledem na 
tuto skutečnost sdružení APPLiA CZ v tomto roce rozbíhá pilotní učební projekt Výchova nových 
servisních techniků. Tento projekt by mohl představovat i institucionární potenciál pro re-use aktivity.  

► Omezení jednorázových obalů (Kapitola 2.3.3.4) 

Další významně legislativně regulovanou oblastí je omezování jednorázových obalů, zejména těch 
plastových. V praxi se proto postupně objevují projekty či iniciativy, které se snaží tento trend podpořit. 
Ministerstvo životního prostředí ČR organizuje iniciativu #dostbyloplastu, díky níž se prostřednictvím 
zapojených podniků a institucí (např. obce, kraje, MAS) podporují alternativní řešení omezující či zcela 
zamezující používání jednorázových obalů či nádobí. 
 
V rámci dotazníkového šetření mezi ORP a MČ byly zjišťovány aktivity, které jsou ve městě realizovány 
na podporu omezování obalových odpadů a jednorázových výrobků. Cca 58 % obcí, které na dotazník 
odpověděly, uvedly minimálně jednu aktivitu vedoucí k omezování obalových odpadů, kterou v rámci 
obce provádí či plánují realizovat. U 25 % obcí to jsou nastavená pravidla v rámci provozu úřadu, 
u 13 % nastavená pravidla v rámci provozu příspěvkových organizací, u 30 % nastavená pravidla při 
akcích organizovaných na obecním prostranství, u 11 % to jsou různé aktivity jako např. osvěta, práce 
s veřejností, rozdávání síťovek. Dále 21 % obcí odpovědělo, že mají v obci bezobalovou prodejnu. Toto 
sice nespadá do aktivit obcí, ale může přispět k edukaci občanů s pozitivním důsledkem pro OH obce.  
Byl zaznamenán zejména významný pokrok ve snaze nahradit jednorázové plastové nádobí na 
nejrůznějších obecních / městských akcích. Na tuto skutečnost reagoval také trh a objevily se první 
firmy, které nabízí služby při výrobě či vypůjčení opětovně použitelného nádobí (zejména kelímků) 
včetně logistiky a mytí použitého nádobí (zde se aktuálně naráží na nedostatečnou infrastrukturu 
a dlouhé dopravní vzdálenosti) nebo systémy podporující nákupy bez jednorázových obalů. 
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Z analýzy je tedy zřejmé, že komunální sféra se snaží k této problematice přistupovat aktivně. Je zde 
tedy i potenciál realizace projektů, které by mohly být podpořeny z OPŽP.  

► Domácí kompostování (Kapitola 2.3.3.5) 

Domácí kompostéry patří mezi nejrozšířenější opatření v PVO i z pohledu čerpání z OPŽP. V rámci 
podpory z OPŽP bylo v období 2015-2019 podpořeno pořízení min. 123 772 kusů domácích 
kompostérů, společně s min. 221 kusy štěpkovačů. Orientačně vyšla hodnota zpracované biologické 
složky na 677 kg/kompostér. Vzhledem k tomu, že řada projektů ještě nebyla ukončena (nebylo 
v datech uvedeno dosažené množství) a často se jednalo o kombinaci několika opatření (domácí 
kompostování, re-use, textil), nemusely být do hodnocení zahrnuty všechny projekty obsahující domácí 
kompostování. Detailními aspekty množství biologického materiálu zpracovávaného při domácím 
kompostování se zabývá Kapitola 3.1.5. 
 
Pro domácí kompostování je typická závislost na ochotě občana provádět kompostování. Proto zde 
hraje důležitou roli dostatečná informovanost a osvěta. 
 
Z dat AOS EKO-KOM a. s. vyplývá, že 1 929 obcí podporuje domácí kompostování formou poskytování 
domácích zahradních kompostérů a 1 964 obcí tuto formu podporuje informačně. Z dotazníků mezi 
ORP a MČ vyplynula struktura jakým způsobem domácí kompostéry obce financují, ze 78 % přes 
OPŽP, z 12 % přes krajské dotační tituly a z 10 % se jednalo o obecní rozpočet nebo jiné 
nespecifikované dotační tituly. 
 
Při použití domácích kompostérů je třeba také zohlednit skutečnost, že občané mohou kromě 
zahradního kompostování využívat současně další způsoby sběru nabízené v dané obci (např. odvoz 
listí na sběrný dvůr). 
 
Do této kapitoly bylo zahrnuto i téma zakládání a provozu komunitních zahrad, které zejména ve 
městech získává na oblibě.   

► Komunitní kompostárny (Kapitola 2.3.3.6) 

Komunitní kompostování je systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně 
a zahrad na území obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený kompost. Komunitní 
kompostárnou nelze zpracovávat kompletní spektrum biologicky rozložitelných odpadů vznikajících na 
území obce. Zdá se, že komunitní kompostování je rozšířené zejména u menších obcí. Nicméně 
kompletní data o tomto způsobu nakládání nejsou k dispozici. Na základě agregovaných dat od AOS 
EKO-KOM a.s. (z Dotazníku o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr 
za rok 2018), bylo stanoveno, že nějakou formu komunitního kompostování využívá celkem 2 141 obcí 
(v případě, že obec nezaškrtla zpracování veřejné zeleně, ale pouze možnost zpracování ze zahrad či 
domácností, např. zbytky ze zeleniny a ovoce, se zřejmě jednalo o komunitní kompostování ve smyslu 
společného zahradního kompostování několika domácností). V rámci dotazníku bylo dotazováno, zda 
v obci existuje možnost předat rostlinný odpad z veřejné zeleně, ze zahrad či z domácnosti ke 
komunitnímu kompostování. Nejvíce obcí uvedlo, že tímto způsobem zajišťuje zpracování veřejné 
zeleně (2 056 obcí). Odpovědi však nevypovídají o tom, kolik je v obci komunitních kompostáren. 
V rámci dotazníkového šetření mezi ORP a MČ byla položena také otázka na počet komunitních 
kompostáren dle § 10a) zákona o odpadech na celém území ORP. V naprosté většině na tuto otázku 
nebyly ORP schopny odpovědět. 

► Potravinový odpad (Kapitola 2.3.3.7) 

Potravinový odpad patří taktéž mezi prioritní toky, kterým by se mělo zamezit. V Evropské unii se přes 
40 % ze všeho vyhozeného jídla znehodnotí na úrovni domácností (Evropský parlament, 2012). 
Vzhledem ke skutečnosti, že více než jedna miliarda lidí trpí podvýživou, se z plýtvání potravinami stává 
především etický problém. Evropská unie, v návaznosti na cíle udržitelného rozvoje, chce do roku 2030 
snížit plýtvání potravinami na polovinu, a to na úrovni maloobchodu a spotřebitele. Dále chce 
zredukovat i potravinové ztráty v oblasti výroby potravin a dodavatelských řetězců. Uchopení 
uváděných cílů je problematické s ohledem na neznalost srovnávací úrovně, která by umožňovala 
pokroky měřit. V rámci EU byl v roce 2012 realizován projekt FUSION, který se snažil základní data 
k plývání potravinami v jednotlivých fázích potravinového řetězce zmapovat, stejně tak i navrhl některé 
postupy, jak plýtvání potravinami stanovovat. V rámci projektu bylo konstatováno, že v současné době 
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není k dispozici žádná univerzální metoda použitelná ke shromažďování dat u všech fází potravinového 
řetězce a že je nutné kombinovat různé metody. Základní data k plývání potravinami a další zajímavé 
informace z projektu FUSION jsou součástí kapitoly 3.2.4 Stejně tak jsou v kapitole popsány jednotlivé 
fáze potravinového cyklu a faktory, které plývání s potravinami ovlivňují. V návaznosti na problematiku 
měřitelnosti potravinových ztrát byly či jsou také v ČR realizovány projekty, které se snaží získat data 
vztahující se přímo k ČR z dílčích segmentů potravinového řetězce.  

► Projekt TAČR č. TL02000092 s názvem Podpora proenvironmentálních vzorců chování 
a incentivy pro behaviorální změnu v produkci potravinových odpadů a plýtvání 

► Projekt TAČR č. TL01000071 s názvem Redukce plýtvání potravinami ve veřejném stravování 

► Projekt MZe, 2017, s názvem Zmapování problematiky plýtvání potravinami při respektování 
manuálu vytvořeném v rámci projektu FUSIONS  

 
Kapitola 2.3.3.7 ukazuje také na vývoj produkce nejvýznamnějších odpadů, ve kterých se mohou 
projevit prvky plývání / prevence potravinového odpadu z jednotlivých zemědělských a potravinářských 
sektorů. 
 
Významná část kapitoly 2.3.3.7 se zaměřuje na roli potravinových bank. Jsou zde popsány základní 
parametry jednotlivých patnáct potravinových bank a jsou uvedena základní data z dotazníkového 
šetření. V roce 2019 všechny potravinové banky dohromady zamezily 4 707, 39 tunám potravinového 
odpadu. Z toho nejvíce (43 %) zachránila PB Praha a Středočeský kraj, z. s., dále následovala s 11 % 
PB v Ostravě, z.s., s 9 % PB pro Brno a Jihomoravský kraj, z.s., s 8 % PB Jihočeského kraje z.s., s 5 % 
PB Pardubického kraje z.s., u ostatních PB leželo procento pod hodnotou pět. Potravinové banky mají 
různé zdroje k redistribuci potravin. Všechny PB přebírají potraviny od obchodních řetězců (ve smyslu 
naplňování § 11 zákona č. 180/2016 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích) a všechny se zapojují 
do potravinových sbírek. Významný potenciál je u redistribuce jídel z veřejného a komerčního 
stravování, což s sebou nese i náročnější vybavení a logistiku systému zejména z pohledu 
hygienického. 
 
Z výše uvedených souhrnů vyplývá, že jednotlivé komodity, přestože se mnohdy prolínají, s sebou 
nesou svá specifika, která je nutná v opatřeních PVO zohlednit. 
 
Na analytickou část navazuje kapitola 3 zaměřující se na vytipování a identifikaci opatření PVO.  
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3. Vytipování a identifikace efektivních opatření se zaměřením na 
prevenci vzniku vybraných komunálních odpadů 
a potravinových odpadů 

Od roku 2012 do roku 2018 vzrostla produkce komunálních odpadů ze 494 kilogramů na obyvatele na 
544 kilogramů na obyvatele. 
 
S cílem odklonění určitého množství jednotlivých komodit z komunálních odpadů lze nastavit řadu 
opatření, např. podporujících opětovné použití výrobků. Zejména jsou myšleny použité výrobky jako 
vybavení domácnosti, kuchyně či zahrady, nábytek, vybavení pro děti a mládež, sportovní potřeby, 
oděvy a knihy a podpora domácího kompostování či podpora opětovně použitelných obalových 
systémů či nádobí.  
 
V souvislosti s výše popisovaným je vhodné se na komunální úrovni zaměřit na tyto oblasti: 

► snižovat množství jednotlivých složek směsného komunálního odpadu  

► podporovat zpracování biologicky rozložitelného odpadu v režimu PVO, ale v souladu 
s nakládáním s biologicky rozložitelným komunálním odpadem jako celku  

► zaměřit se na prodlužování životnosti běžného zboží (textil, oděvy, obuv, hračky, sportovní 
potřeby, nábytek, …) 

► snižovat množství obalových odpadů (zejména jednorázových plastových obalů, 
jednorázového nádobí) 

 
Velmi orientační potenciál, co se týče jednotlivých komodit, by nám mohly poskytnout ukazatele skladby 
komunálního odpadu.  
 
V ČR byly ke zjišťování základních charakteristik komunálních odpadů z domácností zpracovány 
analýzy a metodiky v rámci několika projektů vědy a výzkumu (VaV) již před řadou let.  

► Intenzifikace sběru, dopravy a třídění komunálního odpadu – VaV/720/2/00 MŽP  

► Výzkum vlastností komunálních odpadů a optimalizace jejich využívání – SP2f1/132/05 MŽP  

► Metodika stanovení produkce živnostenských odpadů a jeho uplatnění v praxi – SPII2f1/2/07 
MŽP  

► Výzkum vlastností komunálních odpadů a optimalizace jejich využívání – SP2f1/132/08 

 
V rámci zmíněných projektů byly tedy vypracovány či modifikovány metodiky pro tyto oblasti: Metodika 
analýzy komunálních odpadů z domácností, Metodika analýz objemných odpadů a Metodika stanovení 
produkce živnostenských odpadů121.   
 
V rámci projektů vědy a výzkumy je aktuálně realizován projekt pro MŽP Prognózování produkce 
odpadů a stanovení složení komunálního odpadu (TIRSMZP719), jehož cílem je zjištění složení 
směsného komunálního odpadu z obcí. Výstupem projektu by měla být mj. Certifikovaná metodika pro 
stanovení složení směsného komunálního odpadu z obcí a komunálního odpadu122.  
  
Aktuálně jsou však k dispozici pouze data AOS EKO-KOM a.s. (a to pouze pro SKO a vybrané tříděné 
složky), která provádí svá systematická sledování od roku 2003 v návaznosti a s určitými úpravami 
metodiky vytvořené v rámci výzkumného projektu MŽP řešeného v letech 2000–2003. Analýzy skladby 
směsného komunálního odpadu jsou na území celé ČR prováděné periodicky každé dva roky a v roce 
2018 byl ještě navýšen celkový počet analyzovaných vzorků. Zatímco v roce 2016 bylo analyzováno 

 
121

 Libuše Benešová, Bohumil Černík, Markéta Doležalová, Věra Havránková, Zdenka Kotoulová, Karolína Marešová, Jan 
Slavík; Komunální a podobné odpady; Ing. Bohumil Černík – ENZO; 2011; ISBN: 978-80-901732-1-7 
122

 https://www.upi.fme.vutbr.cz/veda-vyzkum/projekt-tacr-slozeni-a-prognozovani-odpadu  

https://www.upi.fme.vutbr.cz/veda-vyzkum/projekt-tacr-slozeni-a-prognozovani-odpadu
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95 vzorků, v roce 2018 se jednalo o 121 vzorků z celkem 16 různých lokalit. Na každé lokalitě byl 
odděleně analyzován odpad ze sídlištní či typicky městské zástavby a z venkovské zástavby. Rozbory 
byly všude opakovány v pravidelných čtvrtletních intervalech, aby byly zachyceny změny v odpadovém 
chování lidí v různých ročních obdobích. Průměrnou skladbu SKO za rok 2018 zobrazuje Graf 26.  
 
Graf 26: Průměrná skladba SKO v ČR (2018) 

 
Zdroj: AOS EKO-KOM, a.s. 

 
Materiálové analýzy skladby SKO však mají svoje omezení z pohledu PVO, nelze z nich konkrétně 
vyvodit, jakému konkrétnímu upotřebenému zboží by se dalo v rámci PVO v SKO předejít. K tomu by 
bylo potřeba důkladnějších rozborů vztažených ke konkrétním místním podmínkám, například při 
úvahách o realizaci nějakého re-use konceptu.  
 
Komplikované je i například stanovení potenciálu pro upotřebené oblečení. Materiálové analýzy SKO, 
které jsou k dispozici, uvádí odlišné zjištěné údaje. Výsledky rozborů INCIEN (Institut Cirkulární 
Ekonomiky) uvádí na základě prováděných analýz směsného komunálního odpadu 7,1 % textilních 
materiálů. V absolutním měřítku za rok 2017 stanovují potenciál na zhruba 147 000 tun textilního 
odpadu123. V případě skladby stanovené AOS EKO-KOM, a.s. se jedná o nižší hodnoty. Jaké množství 
textilu by bylo ještě možné odklonit pro oblast opětovného použití, nelze z těchto dat určit.  
 
Z pohledu PVO je vhodnější hledání konkrétních lokální řešení, kde se v rámci například pracovní 
skupiny sejdou významní hráči (moderátor může být obec) a vytváří na základě svých dílčích znalostí 
lokální koncept. Určitý přehled o konkrétních typech předmětů (nábytek či další vybavení domácnosti) 
mohou mít pracovníci sběrných dvorů či realizátoři místních dětských bazárků či swapů, zástupci 
farností nebo i komerčních bazarů. Stejně tak je důležité pokusit se zapojit místní školní i mimoškolní 
organizace, které mohou sehrát významnou roli v edukační a osvětové oblasti (včetně ekologické 
výchovy). 
 
Speciální stanovení zaměřené na konkrétní komoditu v SKO a konkrétní pilotní území stanovuje projekt 
Podpora proenvironmentálních vzorců chování a incentivy pro behaviorální změnu v produkci 
potravinových odpadů a plýtvání. Po letních a podzimních rozborech SKO jsou výsledky potravinových 
odpadů z pohledu plýtvání potravinami následující:  

► sídlištní zástavba 33 kg/obyvatele a rok; 

 
123

 Štěpán Vaškevič, Staré oblečení: textiní odpad nebo pro jiného poklad?, str. 20 a 21, Odpadové Fórum 1/ 2020 
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► vilová zástavba 20 kg/obyvatele a rok; 

► venkovská 21 kg/obyvatele a rok124. 
 
Detailnější data z dalších průzkumů budou postupně zveřejňována na webových stránkách 
https://neplytvejpotravinami.mendelu.cz/.  
 
Identifikace re-use konceptů, které by měly fungovat efektivně, musí vycházet vždy z konkrétních 
místních podmínek. 

3.1 Vyhodnocení realizovaných opatření 

Kapitoly níže se zabývají zhodnocením na základě analytické části, příkladů ze zahraničí 
a prováděných dotazníkových šetření.  
 
V souhrnu byla zaznamenána pod oblastí PVO v rámci komunálního toku odpadů následující opatření:  

► domácí kompostování (zahradní, v omezené míře přímo v bytech)  

► koncepty komunitních zahrad 

► provoz komunitních kompostáren 

► výměny (např. formou swapů, sousedských knihoven, garážových prodejů, webových rozhraní) 
použitého spotřebního zboží jako oblečení, drobné interiérové vybavení, hračky, knihy, květiny 
apod. 

► prodej použitého spotřebního zboží (např. formou komerčních bazarů, občanských bazarů, 
bleších trhů apod.) 

► realizace různých modelů pro sběr upotřebených oděvů a textilu 

► různé formy opětovného použití shromážděných oděvů a textilu  

► zapojení veřejných prostor (např. knihobudky) 

► re-use koncepty obce (zejména v rámci sběrných dvorů) 

► re-use (nabídka/poptávka) v rámci obecní nástěnky/on-line platformy 

► uplatňování principu environmentálně šetrných zakázek (s ohledem na omezení např. obalové 
složky zboží)  

► realizace environmentálně šetrných přístupů v rámci nejrůznějších akcí (s ohledem na omezení 
jednorázových obalů a jednorázového nádobí) 

► realizace vhodných modelů včetně spolupráce/networkingu na aktivitách k předcházení vzniku 
odpadů / k přípravě k opětovnému použití: 

► s komerčními iniciativami, jejichž aktivity mají spojitost s PVO (např. opravny a servisy, 
kurzy šití, kreativní dílny) 

► se vzdělávacími organizacemi, jejichž aktivity mají spojitost s PVO (např. odborné školy, 
střediska ekologického vzdělávání ve formě výukových programů, komunitní centra, …) 

► s církevními a charitativními institucemi (farní šatníky, sbírky na konkrétní upotřebené 
zboží) 

► se sociálními podniky či chráněnými dílnami (třídění, čištění, drobné opravy, speciální 
přípravy k opětovnému použití) 

► provoz bezobalových obchodů nebo farmářských trhů 

► lokální zálohové systémy (kelímky na kávu, automaty na mléko, …) 

► sdílená ekonomika (provoz sdílených prostor – co-workingová centra; řemeslné nástroje; …) 
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Jak ukázala Kapitola 2.3.2, mnohá uvedená opatření jsou součástí existujících koncepčních dokumentů 
(POH obcí, POH krajů), nicméně se jedná spíše o obecnější popisnou úroveň bez konkrétních projektů. 
Konkrétní projekty se většinou vytváří mimo tuto koncepční činnost. Na některá z uvedených opatření 
využívají, zejména obce, finanční podporu ze strany SFŽP.  
 
V rámci dotazníkové šetření mezi ORP a MČ bylo zjištěno, že 47 % obcí žádalo o podporu z Operačního 
programu Životní prostředí 2014–2020, Prioritní osa 3 (Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže 
a rizika), Specifický cíl „Prevence vzniku odpadů“, v posledních 5 letech. Procentuální zastoupení 
odpovědí mapuje Graf 27. Tabulka 22 vypovídá o poměrech v čerpání po jednotlivých krajích.  
 
Graf 27: Procentuální zastoupení odpovědí respondentů k čerpání finanční podpory z OPŽP 2014–2020 (specifický 
cíl „Prevence vzniku odpadů“) v posledních pěti letech 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Tabulka 22: Procentuální zastoupení odpovědí respondentů k čerpání finanční podpory z OPŽP 2014–2020 
(specifický cíl „Prevence vzniku odpadů“) v posledních pěti letech, v rozdělení po krajích (2020) 

 Kraj ANO (%) NE (%) NEUVEDLO (%) 

Hlavní město Praha 33 44 22 

Jihočeský kraj 58 42 0 

Jihomoravský kraj 60 40 0 

Karlovarský kraj 100 0 0 

Kraj Vysočina 67 33 0 

Královéhradecký kraj 50 25 25 

Liberecký kraj 50 25 25 

Moravskoslezský kraj 36 64 0 

Olomoucký kraj 33 67 0 

Pardubický kraj 60 40 0 

Plzeňský kraj 44 33 22 

Středočeský kraj 36 55 9 

Ústecký kraj 0 100 0 

Zlínský kraj 40 60 0 

Zdroj: Dotazníkové šetření, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Obce nebo MČ podporu nečerpaly z následujících důvodů: 

► žadatelem byl jiný subjekt (příspěvková organizace, svazek obcí, svaz měst a obcí, městská 
svozová společnost, městské obvody) 

47 %

46 %

7 %

ANO

NE

NEODPOVĚDĚLO
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► čerpala se jiná podpora z OPŽP  

► dotační tituly neodpovídaly systému nakládání s odpady v obci 

► kritéria poskytnutí byla přísná a obec je nesplňovala  

► kvůli výpočtu množství produkce nebyla obec schopna splnit podmínku snížení produkce 
odpadů  

► nebyly připraveny vhodné projekty 

► složitá administrativa 

► připravují projekt na plánovanou výzvu v roce 2020 

► čerpaly před více než pěti lety 

► čerpána krajská dotace (v rámci OPŽP by se nedosáhlo na požadované bodové ohodnocení) 
 
Obce nebo MČ čerpaly podporu pro následující oblasti:  

► domácí kompostéry (převažovalo) 

► rekonstrukce sběrného dvora 

► re-use centrum 

► kontejnery na textil 

► pořízení knihovny na sběrný dvůr 

► štěpkovač 
 
ORP a MČ byly taktéž dotazovány, zda by z následujících oblastí v oblasti prevence vzniku odpadů 
(OPŽP 2021–2027 – specifický cíl 4 – Podpora přechodu k oběhovému hospodářství) uvítaly podporu: 

► domácí (zahradní) kompostéry  

► komunitní kompostárny  

► sběrné či skladové prostředky/kontejnery (re-use, oděvy, …)  

► přepravní prostředky  

► (mobilní) gastromyčky nádobí 

► obaly a výrobky na opětovné použití 

► informační podpora (web, mobilní aplikace, ...)  

► vybavení opravárenských dílen 

► vybudování komplexního re-use systému (příjem, výdej) 

► vybudování komplexního systému pro přípravu na opětovné použití (příjem, třídění, čistění, 
drobná oprava, výdej) 

► vybavení pro distribuci potravinových přebytků 
jiné 
 
Tabulka 23 ukazuje na zastoupení odpovědí u ORP a MČ pro jednotlivé oblasti. Nejčastěji se 
v odpovědích objevovalo „vybudování komplexního re-use systému (příjem, výdej)“ a následovaly 
„zahradní kompostéry“. V případě kategorie „jiné“ se jednalo o pořízení štěpkovače.  
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Tabulka 23: Zastoupení odpovědí respondentů k plánovanému čerpání finanční podpory z OP ŽP 2021–2027 

(specifický cíl „Prevence vzniku odpadů“)  

Oblast 
Počet 

odpovědí 
Podíl (%) 

Domácí (zahradní) kompostéry 43 14,2 

Komunitní kompostárny 18 5,9 

Sběrné či skladové prostředky/kontejnery (re-use, oděvy, …) 35 11,6 

Přepravní prostředky 23 7,6 

(Mobilní) gastromyčky nádobí 16 5,3 

Obaly a výrobky na opětovné použití 35 11,6 

Informační podpora (web, mobilní aplikace, ...) 36 11,9 

Vybavení opravárenských dílen 12 4,0 

Vybudování komplexního re-use systému (příjem, výdej) 48 15,8 

Vybudování komplexního systému pro přípravu na opětovné použití (příjem, třídění, čistění, 
drobná oprava, výdej) 

23 7,6 

Vybavení pro distribuci potravinových přebytků 13 4,3 

Jiné 1 0,3 

Celkem 303 100,0 

Zdroj: Dotazníkové šetření, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Graf 28 ukazuje na zastoupení odpovědí u ORP a MČ pro jednotlivé oblasti v procentuálním vyjádření.  

 
Graf 28: Procentuální zastoupení odpovědí respondentů k plánovanému čerpání finanční podpory z OPŽP 2021–
2027 (specifický cíl „Prevence vzniku odpadů“) (2020) 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Tabulka 24 uvádí toto rozdělení odpovědí respondentů k plánovanému čerpání finanční podpory z OP 
ŽP 2021–2027 po jednotlivých krajích.  

 
V dalších kapitolách jsou jednotlivé oblasti podpory, o které respondenti projevily zájem, podrobně 
rozepsány, včetně příkladů dobré praxe ze zahraničí. 
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Tabulka 24: Zastoupení odpovědí respondentů k plánovanému čerpání finanční podpory z OPŽP 2021–2027 (specifický cíl „Prevence vzniku odpadů“) po jednotlivých krajích 
(2020) 

Kraj Domácí 

kompostéry 

Komunitní 

kompostárny 
Sběrné 

kontejnery 
Přepravní 

prostředky 
Gastromyčky 

Obaly na 
opětovné 

použití 

Informační 
podpora 

 
 

Vybavení 
oprav. 
dílen 

 

Komplexní 
re-use 
systém 

Systém pro 
přípravu na 
opětovné 

použití 

Redistribuce 
potravin 

Jiné 

Hlavní město 
Praha 

6 4 3 1 2 5 2 0 3 2 1 0 

Jihočeský kraj 2 0 5 5 2 4 5 2 5 2 1 1 

Jihomoravský kraj 5 1 4 2 1 3 4 3 5 4 0 0 

Karlovarský kraj 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 

Kraj Vysočina 2 2 3 2 2 5 1 2 5 2 3 0 

Královéhradecký 
kraj 

2 1 2 3 2 1 2 0 4 0 0 0 

Liberecký kraj 3 0 1 1 1 2 2 0 1 0 0 0 

Moravskoslezský 
kraj 

6 4 4 1 3 3 6 1 7 3 2 0 

Olomoucký kraj 2 0 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 

Pardubický kraj 3 1 3 2 1 1 3 2 3 3 2 0 

Plzeňský kraj 2 1 2 0 0 2 1 0 3 2 0 0 

Středočeský kraj 3 1 2 3 0 3 3 1 4 2 0 0 

Ústecký kraj 4 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 

Zlínský kraj 3 0 2 3 2 4 2 1 4 3 3 0 

Celkem 43 18 35 23 16 35 36 12 48 23 13 1 

Zdroj: Dotazníkové šetření ORP a MČ, zpracování GREEN Solution s.r.o. 
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3.1.1 Re-use spotřebního zboží (mimo elektrozařízení a oděvy) 

Od roku 2015 se rozvinulo několik komunálních re-use konceptů (viz kap. 2.3.3.1) a v přípravné fázi 
jsou další. I přesto se stále jedná o zlomek, potenciál pro další re-use aktivit je stále významný. Toto 
dokládají i zkušenosti ze zahraničí (viz Kapitola 3.2.1), kde se re-use aktivity v některých lokalitách 
rozvinuly ve velmi komplexní systémy. Ale i zde byly tyto aktivity rozvíjeny postupně. Z dotazníkového 
šetření mezi ORP a MČ taktéž vyplývá, že obce mají zájem o finanční podporu pro tuto oblast. Tabulka 
25 poukazuje na poptávku ze strany obcí zjištěnou v rámci dotazníkového šetření ORP a MČ. Je nutno 
poznamenat, že na realizaci re-use centra se může vázat i pořízení softwaru, který bude evidovat 
jednotlivé předměty vč. např. vkládání jejich fotografií na speciální webovou stránku či do speciální 
mobilní aplikace, která zajistí vyšší odbyt pro nabízené upotřebené předměty. V zahraničích jsou i 
populární aukce těch hodnotnějších nabízených re-use předmětů. V případě většího re-use centra 
může přijít do úvahy i pořízení sběrného dopravního prostředku na vyzvedávání objemnějších kousků 
(např. při likvidaci pozůstalostí) nebo pořízení shromažďovacích prostředků (např. speciální re-use 
boxy, které občané mohou využívat ke shromažďování a odnosu upotřebených předmětů do re-use 
centra nebo které se mohou využívat ke shromažďování na různě vydefinovaných místech (sběrné 
dvory, školy, ….) se zajištěným pravidelným odvozem do centrálního re-use centra).  
 

Při vybavení re-use center se může konkrétně jednat například o tyto položky:  

► pořízení či rekonstrukce budovy (hala, stavební buňka, …) 

► sběrné prostředky 

► přepravní prostředky 

► vybavení skladu – regály, vážní zařízení, … 

► vybavení pro jednoduché čistění a opravy 

► vybavení softwarem 

► další  
 
Tabulka 25: Zastoupení odpovědí respondentů k plánovanému čerpání finanční podpory z OPŽP 2021–2027 
(specifický cíl „Prevence vzniku odpadů“) ve vazbě oblast re-use 

Oblast 
Počet 

odpovědí 
Podíl 
(%) 

Sběrné či skladové prostředky/kontejnery (re-use, oděvy, …)  35 11,6 

Přepravní prostředky  23 7,6 

Informační podpora (web, mobilní aplikace, ...)  36 11,9 

Vybudování komplexního re-use systému (příjem, výdej)  48 15,8 

Vybudování komplexního systému pro přípravu na opětovné použití (příjem, třídění, čistění, drobná 
oprava, výdej)  

23 7,6 

Celkem pro oblast re-use (možný překryv s dalšími oblastmi PVO) 165 54,5 

Poznámka: Procenta se vztahují k Tabulce 23 k zastoupení odpovědí pro jednotlivé oblasti podpory 
Zdroj: Dotazníkové šetření, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Základní principy re-use:  

► vyjasnit, kdo bude organizovat přebírání použitelného zboží (obec, technické služby, externí 
subjekt) a za jakých podmínek (kap. 2.3.3.1 uvádí aktuálně využívané formy) 

► vyjasnit, kdo bude organizovat nabídku použitého zboží zájemcům (komu bude nabízeno – jako 
humanitární sbírka, pro sociální potřeby, komukoliv, ….) a za jakých podmínek (zdarma, za 
poplatek, na základě poukázky vypsané příslušným úřadem, ….)  

► vyjasnit prostorové řešení (skladové prostory, prodejní prostory, …)  
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► vyjasnit, v jakém stavu bude použité zboží přebíráno (stanovení kritérií, která se mohou lišit 
s ohledem na zkušenosti s odbytem; nezapomínat na hygienická a zdravotní rizika, např. 
u čalouněného nábytku, obuvi; existence nebezpečí předání důvěrných dat – datové nosiče) 

► vyjasnit, zda bude probíhat nějaká forma kontroly, čištění, opravy apod. (zde nutno rozlišit, zda 
se již nebude jednat o přípravu k opětovnému použití – nutno aplikovat dle legislativních 
povinností) 

► rozhodnout, jaké upotřebené výrobky budou shromažďovány, zejména se může jednat o tyto 
výrobky:  

► kuchyňské vybavení (kuchyňské a stolní nádobí, …) 

► další drobné vybavení domácností (sušáky na prádlo, ramínka, věšáky, stojany, …) 

► dekorace (obrazy, rámy, svícny, vázy, ...) 

► vybavení pro děti a mládež (dětské kočárky, deskové společenské hry, hračky, ...) 

► sportovní potřeby (dětská odrážedla, jízdní kola, lyže, boby, sáně, …) 

► knihy, časopisy, hudební nosiče, filmové nosiče, počítačové hry 

► vybavení pro dílnu a zahradu (domácí nářadí, štafle, hřebíky, vruty) 

► nábytek 

► vyjasnit si, jak bude s použitým zbožím naloženo, pokud o něj v určitém časovém horizontu 
nikdo neprojeví zájem (předání oprávněné osobě jako odpad; předání na charitu; …) 

► nastavit evidence přijatého a předaného zboží 

► vypracovat „provozní řád“ re-use místa, obsahem může být např.:  

► seznam typů přebíraných použitých výrobků 

► komu re-use místo slouží (např. k dispozici pouze pro fyzické osoby s trvalým pobytem ve 
městě) 

► stav přebíraných výrobků (tj. plně funkční, případně s drobnou opravitelnou vadou) 

► podmínky převzetí (minimální právní forma předání výrobku od fyzické osoby na místo re-
use (formou darování výrobku - jako dar ve smyslu § 2055 a násl. Občanského zákoníku)); 
účel (ve smyslu priority předcházení vzniku odpadů zákona o odpadech, tj. hierarchie 
nakládání s odpady) a způsob, jak bude s výrobky dále naloženo (např. poskytnuto 
k volnému odběru / za drobnou úplatu zájemcům, pokud o výrobek nikdo neprojeví 
v období (např. 1 měsíce) zájem, bude předáno do příslušného odpadového toku 
a přechází do vlastnictví přebírajícího  

► podmínky předání/prodeje  

 
► promyslet PR pro re-use koncept, zejména důležitá je průběžná informační kampaň vůči 

občanům města (webové stránky, zpravodaj města, …), ideálně propojit i se vzdělávacím 
systémem a osvětou 

 
Další zkušenosti a inspirace je vhodné čerpat ze zkušeností z ČR i zahraničí (viz Kapitola 2.3.3.1 
a 3.2.1). 

3.1.2 Re-use oděvů a textilu 

Z analytické části (Kapitola 2.3.3.2) vyplývá, že oblast opětovného použití oděvů a textilu se postupně 
rozbíhá ve smyslu různých veřejných či charitativních šatníků, swapů apod. a zejména kontejnerového 
sběru. U kontejnerového sběru se mísí oblast předcházení vzniku oděvů a textilu s klasickým sběrem 
za účelem zejména materiálové využití.  
 
Můžeme rozlišit následující toky upotřebených oděvů/textilií, včetně možného dalšího použití či využití: 
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► re-use oblečení – zahrnuje oblečení předávané přímo v rámci rodiny / přátel, různých výměn 
/ prodejů, darování např. na charitativní účely (zahrnuje oděvy shromážděné prostřednictvím 
oděvních bank / šatníků), případně s následným stupněm třídění nebo v rámci obecního sběru 
po vytřídění kompletně shromážděného oblečení / textilie (lokální použití)  

► oprava použitého oblečení – úprava a prodloužení životnosti daného oblečení nebo přešití 
na nový oděv (např. patchwork) 

► re-use oblečení pro export – to obvykle znamená, že se oblečení prodává ve velkém na 
globální trhy. Jedná se buď o kompletní sběr z veřejných (obecních) kontejnerů nebo o určitý 
tok po základním přetřídění. Obdržené příjmy mohou částečně jít na podporu charitativních 
organizací nebo místních samospráv  

► recyklace – určité druhy oblečení a typy textilií, které není možno znovu použít, jsou předány 
do zpracovatelského / recyklačního průmyslu  

► kombinace výše uvedeného 
 
Vliv na možnosti opětovného použití oděvů či textilů může mít i sám místní textilní a oděvní průmysl. 
V uplynulých třiceti letech se český textilní a oděvní průmysl musel adaptovat na reálné tržní podmínky, 
přeorientovat své trhy, projít procesem privatizace, vyrovnat se s nástupem levné asijské konkurence 
a dalšími nelehkými aspekty jako vzestup nákladů spojených i s environmentálními požadavky 
a dalšími. „Český textilní a oděvní průmysl však prokázal v procesu rychlých a bolestivých změn 
neobyčejnou odolnost, pružnost, schopnost adaptace, schopnost tvořivě reagovat na nové výzvy 
a měnit názorová klišé uvnitř a zejména vně odvětví. S velkou mírou pravděpodobnosti lze vyslovit tezi, 
že textilní a oděvní sektor projde v příštích deseti až patnácti letech stejně zásadními změnami, jakými 
prošel od počátku nového milénia.“ (Ing. Josef Novák, str. 38, 39)125. Pro posilování 
konkurenceschopnosti tohoto odvětví bude klíčové zvolit vhodnou konkurenční strategii. V případě 
zvolení strategie blízkosti k zákazníkům (definována např. dokonalostí servisu, dlouhodobých vazeb se 
zákazníkem) či strategie produktového lídrovství (definována zejména uváděním unikátních výrobků 
a služeb) mohou vznikat unikátní modely, které v konečném důsledku mohou mít pozitivní vliv na PVO 
na lokální úrovni. Příkladem může být projekt Textil Mountain, jedná se o „galanterii“, ve které jsou 
prodávány vyřazené látky od českého textilního a oděvního průmyslu, módních návrhářů či bývalých 
galanterií; současně jsou nabízeny i opravy oděvů126.  
 
S ohledem na předpokládaný požadavek z aktualizované směrnice o odpadech na tříděný sběr textilu 
s předpokládanou účinností od 1. ledna 2025 bude potřeba sběr oděvů a textilu v ČR významně posílit. 
S ohledem na velikost obce je optimální množství minimálně 1 kontejner na 1 000 obyvatel, záleží, jaké 
doplňkové aktivity se v obci a okolí realizují (ve smyslu bazárků, bazarů, swapů, …). Závisí taktéž na 
frekvenci vyprazdňování kontejnerů či geografickém umístění obce. Pro některé obec tedy může být 
výhodnější stanovit i 1 kontejner na 500 obyvatel. Na základě analytické části lze říci, že sběrný systém 
není dostatečný a lze odhadnout, že bude k naplnění požadavku k 1. lednu 2025 potřeba doplnit i až 
o 12 500 kontejnerů na textil (za předpokladu 1 kontejneru na 500 obyvatel a že aktuálně je k dispozici 
cca 9 000 kontejnerů). To by znamenalo celkovou investici cca 250 milionů Kč. I data ze SFŽP ukazují, 
že obce v posledních letech začaly čerpat finanční podporu na kontejnery na sběr textilu a oděvů. 
Většinou se jednalo o systém, kdy obec uzavřela smlouvu s některým ze subjektů specializujícím se 
na sběr oděvů a textilu, který kontejner pravidelně kompletně vyváží a realizuje další stupně nakládání. 
V případě, že by si obec shromážděné oděvy a textil chtěla sama přetřídit, aby využila potenciálu pro 
opětovné použití v místě vzniku, se může dostat do problému s odbytem zbytku na materiálové použití. 
Toto řešení je proveditelné spíše jen u větších měst. 
 
Možné modely sběru a dalšího nakládání s upotřebenými oděvy a textilem:  

► kompletní zajištění zasmluvněním externího subjektu 

► zajištění vlastního kontejneru, případně i sběru a prodej komerčním subjektům  

 
125

 ČESKÝ TEXTIL, Tradice a perspektivy, vydáno k 25. výročí ATOK, 2015, autoři textů: Ing. Jiří Kohoutek, Ing. Josef Novák, 
Ing. Josef Jiránek, Mgr. Jiří Česal 
126

 https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/na-letne-vznikl-textile-mountain-koncept-ktery-nema-obdoby-v-cesku-ani-v-
zahranici 
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► zajištění vlastního sběru textilu, přetřídění pro vlastní účely (např. sociální potřeby, bazarový 
prodej) a nakládání se zbytkem jako s odpadem (ideálně dle hierarchie nakládání s odpady) 

► kombinace výše uvedeného, vhodná je kombinace také s doplňkovými aktivitami jako swap, 
občanský bazar oblečení, sousedský bleší trh, sousedský garážový prodej aj.  

 
Z dotazníkového šetření ORP a MČ taktéž vyplývá, že obce mají zájem o finanční podporu na tuto 
oblast sběru oděvů a textilů. Kromě venkovních kontejnerů sloužících ke sběru této komodity by se 
mohlo jednat i o systémy sběru door to door. Přičemž je nutno poznamenat, že pytlový sběr oděvů 
a textilu byl v ČR identifikován pouze v Pelhřimově. Součástí konceptu by mohla být i webová či mobilní 
aplikace pomáhající s odbytem re-use oděvů.  
 
Tabulka 26 pokuazuje na poptávku ze strany obcí zjištěnou v rámci dotazníkového šetření mezi ORP 
a MČ různým dílem vázající se na oblast sběru oděvů a textilu.  
 
Tabulka 26: Zastoupení odpovědí respondentů k plánovanému čerpání finanční podpory z OPŽP 2021–2027 
(specifický cíl „Prevence vzniku odpadů“) ve vazbě na sběru oděvů a textilu 

Oblast Počet odpovědí Podíl (%) 

Sběrné či skladové prostředky/kontejnery (re-use, oděvy, …)  35 11,6 

Přepravní prostředky  23 7,6 

Informační podpora (web, mobilní aplikace, ...)  36 11,9 

Celkem pro oblast re-use oděvů a textilu (možný překryv s dalšími oblastmi PVO) 94 31,1 

Poznámka: Procenta se vztahují k Tabulce 23 k zastoupení odpovědí pro jednotlivé oblasti podpory 
Zdroj: Dotazníkové šetření, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Tabulka 27 uvádí pro ilustraci příklady aktuálně na českém trhu nabízených kontejnerů na textil.  
 
Tabulka 27: Technické parametry kontejnerů na textil – ilustrační příklady 

Technické parametry kontejnerů na textil 

Dodavatel 
ELKOPLAST 

(kontejnery na textil) 

MEVA-TEC 

(Typ 3956) 

MEVA-TEC 

(Typ 3957) 

Vzhled 

 
 

 

Výška: 2000 / 2100 / 2200 mm 2200 mm 2010 mm 

Půdorys: 1150 x 1140 mm 1145 x 1210 mm 3010 x 1925 mm 

Velikost vhazovacího prostoru: 
Standardní, s dělící příčkou, 
skluzový 

cca 970 x 470 mm 2 x cca 502 x 385 mm 

Velikost vybíracího prostoru: cca 1150 x 1000 mm cca 1270 x 1000 mm cca 1395 x 2000 mm 

Nosnost: neuvedeno 250 kg 3000 kg 

Hmotnost: neuvedeno 150 kg 560 kg 

Kapacita: 1,75–2 m3 2,5 m3 9 m3 

Další specifikace střecha oblá, trapézová, šikmá   

Zdroj: https://www.mevatec.cz/fotky2340/fotov/_ps_38503956-Technicky-list.pdf; 
https://www.mevatec.cz/fotky2340/fotov/_ps_38513957-Technicky-list.pdf; https://www.elkoplast.cz/kontejnery-na-pouzity-textil; 
file:///C:/Users/pacesova.GS/Downloads/Kontejnery%20na%20pou%C5%BEit%C3%BD%20textil.pdf 
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Na sběr oděvů může být navázáno i na konkrétní re-use centrum. U vybavení re-use center pro oděvy 
a textil se může jednat například o:  

► pořízení či rekonstrukce budovy (hala, stavební buňka, …) 

► sběrné prostředky 

► přepravní prostředky 

► vybavení skladu (regály, třídící stoly, ...) 

► vybavení pro jednoduché čistění a opravy (např. pračky, sušičky) 

► a další  

 
U dotačních programů MPSV a MMR podporujících založení či rozvoj činnosti sociálních podniků, jak 
je patrno z Kapitoly 2.3.1.1, je primárním cílem právě sociální aspekt, nikoliv však automaticky i přínos 
pro oběhové hospodářství ČR (např. podpořené třídírny textilních oděvů berou jako vstupní textilní 
materiál i ten ze zahraničí). Vzhledem k tomu, že kapacity pro třídění a další zpracování textilních 
materiálů, i z pohledu předpokládaného (od 1. 1. 2025 povinnost třídění komunálních textilních 
materiálů) dalšího odklonu textilních materiálů ze směsného komunálního odpadu, jsou v ČR 
nedostatečné, bylo by vhodné zohledňovat i tuto skutečnost. Trh s textilním materiálem je součástí 
globálního trhu, u kterého může docházet k nejrůznějším výkyvům.  
 
Aktuálně nejsou k dispozici přesné materiálové toky textilního materiálu od jeho sběru až po finální 
zpracování. Avšak na základě analytické části lze konstatovat, že v rámci ČR nejsou k dispozici 
dostatečné kapacity a technologie pro recyklaci. S tím souvisí i omezené využití odpadního textilu 
jakožto druhotné suroviny.  

Popis možného zpracování 

Po sběru následuje manuální třídění na třídicí lince s cílem získat co nejvíce stejnorodý materiál. 
Pracovníci linky třídí podle různých kritérií – podle druhu (tkaniny, pleteniny, netkané textilie) 
a materiálového složení (BA, lýková vlákna, viskóza, PES, syntetická vlákna, směsi s převažujícím 
podílem BA/PES, a další), podle barvy (bílá/režná, světlé a ostatní barvy), velikosti, případně podle 
čistoty a poškození odpadu. Současně se při třídění zbavují textilie netextilních součástí (knoflíky, 
zdrhovadla, pruženky, kožešiny apod.) a částí textilních (švy, podšívky, výztuže, stužky a další). 
 
Další zpracování textilních odpadů, které běžně bývají znečištěny (zanesené prachem a nečistotami, 
zamaštěné, propocené, poškozené chemikáliemi nebo škůdci), vyžaduje, aby byl odpad těchto 
znečišťujících příměsí zbaven, a to mechanicky, případně i praním.  
 
V případě textilní recyklace přichází na řadu rozvlákňování, což je úprava odpadů do vlákenné formy, 
tzv. trhaniny. Tuto trhaninu je možno použít jako náhražku primárních textilních vláken pro výrobu přízí, 
vat, plstí, netkaných textilií nebo pro netextilní použití.  
 
Před transportem je objemná vlákenná surovina slisována do stohovatelných balíků. S trhaninou se 
dále pracuje tradičními technologickými postupy textilního odvětví. Mimo textilní recyklaci lze využít 
technologické procesy spočívající ve využívání syntetických textilních materiálů.  
Mechanickou recyklací spočívající v drcení a mletí odpadu do podoby granulí nebo prachu se například 
zpracovávají koberce nebo jiné vlákenné kompozity.  
 
Další možností je finančně nákladná a technologicky komplikovaná forma depolymerace, kdy je 
původní polymer rozložen na základní jednotky (monomery), aby byl získaný monomer opět použit pro 
výrobu nového polymeru. Tavitelný odpad (PP, PET, PE, PA) lze recyklovat regranulací, kdy je materiál 
rozdrcen a přetaven do formy granulí použitelných pro výrobu vláken. Textilní druhotné suroviny 
nabízejí širokou paletu možností využití.  
 
Finančně nejvýhodnější se jeví zachovat materiál v původní podobě. To je případ čisticích textilií, kdy 
se na třídicí lince separuje nepoškozený materiál s dobrými savými vlastnostmi (BA), aby se pak nařezal 
na požadovanou velikost.  
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Pokud se při dalším uvažování nad možnostmi nových výrobků zaměříme pouze na zpracování textilní 
suroviny rozvlákňováním, případně sekáním, a pomineme způsoby úpravy spadající spíše do 
chemického průmyslu, lze rozlišovat s ohledem na původ suroviny využití textilní a netextilní.  
 
V rámci textilního využití nahrazuje druhotná surovina surovinu primární, s ohledem na nižší jakost 
nového produktu, ve výrobě přízí, rounotvorných materiálů či netkaných textilií. Příze se získávají na 
trhacích strojích a využívají se především jako příměs k primárním vláknům. Rouna a vaty nacházejí 
uplatnění jako vycpávkový nebo izolační materiál do přikrývek, spacích pytlů nebo speciálních oděvů. 
Dále je lze využít také v průmyslu automobilovém, nábytkářském, galanterním apod. Netkané textilie 
vznikají z rouna jeho dalším zpevňováním technikou vpichování, proplétání, pojení nebo plstění. Použití 
pojiva umožňuje zpracovat i jinak nezužitkovatelná velmi krátká vlákna, přičemž zároveň toto pojivo 
výrazně omezuje využití původních vlastností použitého materiálu. Netkané textilie se uplatňují jako 
výplňkový a tepelně izolační materiál do spacích pytlů, zimních oděvů a v ostatních průmyslových 
odvětvích v podobě podkladového a vycpávkového materiálu v obuvnictví, čalounické náplně 
a obalového materiálu v nábytkářském průmyslu, jako geotextilie, filtrační materiál, tepelné a zvukové 
izolace ve stavebnictví a průmyslu automobilovém a elektrotechnickém.  
 
Netextilní využití textilních odpadů zahrnuje zejména výrobu papíru a lepenky, čisticích a výplňkových 
materiálů, plošných desek aj. Čisticí materiály a lešticí kotouče pro úpravu kovů nebo dřeva se zhotovují 
z přírodních materiálů pro dobrou savost celulózových vláken, stejně jako materiály výztužné a plnicí. 
Ty vylepšují mechanické a tepelné vlastnosti betonu nebo plastů. Plošné desky pro uplatnění ve 
stavebnictví nebo nábytkářství lze vyrábět z pazderného odpadu, který zůstává po zpracování lýkových 
vláken, nebo přímo z granulátu, kdy textilní odpad může být kombinován s další netextilní složkou.127  
 
Z pohledu technologického vybavení je třeba pořídit např. trhací stroj, lis, dopravní pásy, stroje pro 
řezání nesourodého materiálu, řezačky, vysokozdvižný vozík. V závislosti na prašnosti provozu při 
výrobě trhaniny je podstatné zajistit odsávání strojů a zabezpečit výrobní prostor také požárním 
samozhášecím systémem. 
 
Do výroby textilu jde 14 procent všech plastů a často je oblečení mixem vláken, například bavlny 
a polyesteru.128 Tyto mixy neumíme často průmyslově vůbec recyklovat, nové technologie se objevují 
teprve v laboratorních podmínkách. Např. výzkumníci ze dvou rakouských univerzit (TU ve Vídni 
a Báňská univerzita v Leobenu) představili novou metodu pro oddělení textilních materiálů v kombinaci 
bavlna a polyester. Prostěradla s 60 % bavlny a 40 % polyesteru rozřezali na menší část a následně 
přeměnili bavlnu pomocí enzymu na glukózu. Z oddělených, vysušených a vyčištěných polyesterových 
vláken následně vzniká granulát, který je použit při výrobě nových vláken.129 
 
Další informace k materiálovému použití oděvních a textilních odpadů obsahují kapitoly 
k Materiálovému využití odpadů a k biologicky rozložitelným odpadům. Další inspirace lze také čerpat 
v kapitole zkušeností ze zahraničí (kap. 3.2.2). V této oblasti se předpokládá, že zájemci o finanční 
podporu nemusí být jen z řad obcí, ale také se může jednat o příspěvkové organizace, o sociální 
podniky či o komerční subjekty.  

3.1.3 Re-use elektrozařízení 

Oblast re-use elektrozařízení s ohledem na dlouhodobě sílící tlaky na delší životnost, respektive 
opravitelnost elektrozařízení (Akční plán pro oběhové hospodářství, přijatá a plánovaná nařízení 
k ekodesignu apod.) by mohla v nadcházejícím období postupně posilovat.  
 
V oblasti re-use elektrozařízení je klíčové zajištění bezpečnosti při opravě a bezpečnost po opravě. 
Upotřebená elektrozařízení musí být tedy, ať už ve fázi opětovného použití, nebo v rámci přípravy na 

 
127

 RIEGL, Dušan a Jan KADLEC. Textilní druhotné suroviny: Získávání, opracování a zpracování textilních odpadů. Praha: 
SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1985. 
128

 https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/mnozstvi-vyrobeneho-obleceni-se-od-roku-2000-zdvojnasobilo-
t/r~ef1009b2558511ea820cac1f6b220ee8/?utm_source=centrumHP&utm_medium=newsbox&utm_content=default&utm_term
=position-0&utm_campaign=Aktualne 
129

 http://www.enviweb.cz/115399 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/mnozstvi-vyrobeneho-obleceni-se-od-roku-2000-zdvojnasobilo-t/r~ef1009b2558511ea820cac1f6b220ee8/?utm_source=centrumHP&utm_medium=newsbox&utm_content=default&utm_term=position-0&utm_campaign=Aktualne
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/mnozstvi-vyrobeneho-obleceni-se-od-roku-2000-zdvojnasobilo-t/r~ef1009b2558511ea820cac1f6b220ee8/?utm_source=centrumHP&utm_medium=newsbox&utm_content=default&utm_term=position-0&utm_campaign=Aktualne
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/mnozstvi-vyrobeneho-obleceni-se-od-roku-2000-zdvojnasobilo-t/r~ef1009b2558511ea820cac1f6b220ee8/?utm_source=centrumHP&utm_medium=newsbox&utm_content=default&utm_term=position-0&utm_campaign=Aktualne
http://www.enviweb.cz/115399
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opětovné použití minimálně přezkoušena proškoleným pracovníkem, který rozhodne o bezpečné 
funkčnosti či vhodnosti opravitelnosti daného elektrospotřebiče. Další nezbytnou nutností je zajištění 
shody s technickými požadavky na výrobky v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění, 
(výrobek by měl být vyzkoušen především s ohledem na jeho bezpečnost osobou k tomu oprávněnou 
a vybaven potvrzením o shodě s technickými požadavky).  
 
Je několik možných forem, jak realizovat re-use použitých elektrozařízení: 

► servisy a opravny autorizované výrobci pro servis výrobků uváděných výrobci zaregistrovanými 
pro ČR na trh 

► opravny s příslušným oprávněním 

► chráněné dílny s příslušným oprávněním 

► zpětné místo zřízené na sběrném místě, v rámci re-use konceptu ve spolupráci 
s certifikovaným servisním technikem 

► provoz mobilního opravárenského centra 

► zprostředkování oprav přes internet  

► organizace opravárenských setkání (Repair Café), např. při technických školách 

► a další 
 
Tabulka 28 poukazuje na poptávku ze strany obcí zjištěnou v rámci dotazníkového šetření mezi ORP 
a MČ vázající se na oblast re-use elektrospotřebičů.  
 
Tabulka 28: Zastoupení odpovědí respondentů k plánovanému čerpání finanční podpory z OPŽP 2021–2027 
(specifický cíl „Prevence vzniku odpadů“) ve vazbě na re-use elektrospotřebičů 

Oblast 
Počet 

odpovědí 
Podíl 
(%) 

Sběrné či skladové prostředky/kontejnery (re-use, oděvy, …)  35 11,6 

Přepravní prostředky  23 7,6 

Informační podpora (web, mobilní aplikace, ...)  36 11,9 

Vybavení opravárenských dílen  12 4,0 

Vybudování komplexního systému pro přípravu na opětovné použití (příjem, třídění, čistění, drobná 
oprava, výdej)  

23 7,6 

Celkem pro oblast re-use elektrozařízení (možný překryv s dalšími oblastmi PVO) 129 42,7 

Poznámka: Procenta se vztahují k Tabulce 23 k zastoupení odpovědí pro jednotlivé oblasti podpory 
Zdroj: Dotazníkové šetření, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
U vybavení re-use pro elektrospotřebiče se může jednat obecně o vybavení opraven a servisů, 
středních odborných škol, chráněných technických dílen, specializovaných sociálních podniků, 
specializovaných Repair Café (více viz Kapitola 2.3.3.3 a zkušenosti ze zahraničí v Kapitole 3.2.1), 
mobilních opraváren apod. 
 
Konkrétně se může jednat například o:   

► měřicí přístroje pro revize elektrospotřebičů (např. měřicí přístroj REVEX s tiskárnou štítků,  …)  

► nářadí (např. aku šroubováky s příslušenstvím, …) 

► manipulační technika (např. rudl schodový, kladkostroj, manipulační plošina, …) 

► balicí technika (např. paletizační folie, …) 

► plnicí soupravy (např. plnicí souprava pro plnění chladniček, …) 

► čisticí prostředky (např. čisticí pěny, …) 

► zařízení pro sběr ukládání dat (např. tablet, datalogger, …) 

► přepravní technika a vybavení pro zřízení mobilní opravárny 
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► a další 
 
Mobilní opravárenské centrum 
Koncept kopíruje mobilní knihovny a zaměřuje se na venkovskou zástavbu či slabě osídlené území. 
Funguje na principu Repair Café. Pomocí autobusů, přívěsů či podobných vhodných vozidel jsou 
převáženy nářadí a náhradní díly na určené místo. Udává se, že pro setkání v rámci např. jedné obce 
lze opravit 25 kusů výrobků a zabránit vzniku cca 50 kg odpadu130. 
 
V této oblasti se předpokládá, že zájemci o finanční podporu nemusí být jen z řad obcí, ale také se 
může jednat o příspěvkové organizace, o technické školy, o sociální podniky, o chráněné dílny či 
o komerční subjekty. Výrobci, resp. kolektivní systémy pro oblast zpětného odběru a odděleného sběru 
elektrických a elektronických zařízení mají taktéž na základě zákona povinnost předcházet vzniku 
odpadů.  
 
Další zkušenosti a inspirace je vhodné čerpat ze zkušeností z ČR i zahraničí (viz Kapitola 2.3.3.3 
a 3.2.1). 

3.1.4 Omezení jednorázových obalů 

K předcházení vzniku odpadů při organizování nejrůznějších akcí přistupuje komunální sféra čím dál 
tím aktivněji. Jako příklad lze uvést Hl. m. Prahu, která v Usnesení Rady hl. m. Prahy číslo 2832 ze dne 
16. 12. 2019 k zavedení opatření respektujících principy předcházení vzniku odpadů a minimalizace 
používání jednorázových obalů a výrobků, stanovuje mimo jiné „vyžadovat zavádění těchto opatření a 
principů k PVO, zejména při pořádání kulturních, sportovních, společenských aj. akcí, při jednáních, 
udělování dotací, grantů aj. finanční podpory Hl. m. Prahy apod.“ Opatření omezující jednorázové plasty 
se netýká jen akcí pro veřejnost, ale bude uplatňováno i v rámci samotného magistrátu. K jeho 
dodržování budou vyzvány i městské části a příspěvkové organizace hlavního města131. Další příklady 
praxe lze nalézt v Kapitole 2.3.3.4 a zahraniční příklady v Kapitole 3.2.3. 
 
I v rámci dotazníkového šetření mezi ORP a MČ cca 58 % obcí uvedlo minimálně jednu aktivitu vedoucí 
k omezování obalových odpadů, kterou v rámci obce provádí či plánují. 
 
Tabulka 29 pokazuje na poptávku ze strany obcí zjištěnou v rámci dotazníkového šetření ORP a MČ 
různým dílem vázající se na oblast omezování jednorázových obalů.  
 
Tabulka 29: Zastoupení odpovědí respondentů k plánovanému čerpání finanční podpory z OP ŽP 2021–2027 
(specifický cíl „Prevence vzniku odpadů“) pro oblast omezování jednorázových obalů 

Oblast Počet odpovědí Podíl (%) 

(Mobilní) gastromyčky nádobí  16 5,3 

Obaly a výrobky na opětovné použití  35 11,6 

Celkem pro oblast omezování jednorázových obalů (možný překryv s dalšími oblastmi PVO) 51 16,9 

Poznámka: Procenta se vztahují k Tabulce 23 k zastoupení odpovědí pro jednotlivé oblasti podpory 
Zdroj: Dotazníkové šetření, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
U omezování jednorázových obalů se může jednat například o toto vybavení:  

► mobilní gastromyčky + nádobí 

► náhrada produktů na jedno použití těmi na víceropoužití 

► pořízení přepravních systémů k opětovnému použití (jídla, potravin, ….) 

► podpora rozvoje systému na vícecestné nádobí a Take-away (zákazníci si odnesou a odevzdají 
na jiném do systému zapojeném místě)  

 

 
130

 Leitfaden zur Erstellung kommunaler Abfallvermeidungskonzepte, Bayerisches Staatsministerium fuer Umwelt und 
Verbraucherschutz, 2016 
131

 http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/tiskove_zpravy_z_mesta/konec_jednorazoveho_nadobi_na_prazskych.html  

http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/tiskove_zpravy_z_mesta/konec_jednorazoveho_nadobi_na_prazskych.html
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Rozvoj akceptace využívání systémů na opětovné použití může ovlivnit aktuální epidemiologická 
situace, která může mít vliv na přísnější hygienické zásady a také může narážet na obavy obyvatelstva. 
 
Mobilní vůz vybavený nádobím a gastromyčkou 
Obec může zařízení využívat pro vlastní potřeby nebo ho pronajímat. Jeho pořízení je nutné velmi 
dobře naplánovat, aby bylo přínosem z environmentálního i ekonomického hlediska. Udává se, že 
ekonomicky má pořízení smysl pro akce od 200–250 návštěvníků132. 

Jedná se o mobilní vůz (cca jako přívěs pro karavany) vybavený nádobím na víceropoužití, pro využití 
při různých veřejných akcích. Součástí je jedna nebo dvě gastromyčky. Pro použití musí být na místě 
k dispozici příslušná infrastruktura, jako jsou přípojky elektřiny, vody a kanalizace.  
 
S ohledem na omezení produkce odpadů se uvádí, že 0,5 l jednorázový kelímek z polystyrenu váží cca 
10,7 g, kelímek na více použití má hmotnost cca 62,6 g. Při stonásobném, respektive čtyřistanásobném 
opětovném naplnění se sníží specifická hmotnost pro použití kelímku na více použití na 0,63 g, 
respektive 0,16 g, tím kelímek zamezí odpadu o více než z 90 %133. 
 
Mobilní myčka vyhovuje u veřejných akcí od 200 návštěvníků za den. V Horním Rakousku je k dispozici 
přes 30 mobilních myček od privátních pronajímatelů nebo patřícím odpadovým svazkům. V posledních 
několika letech ušetřilo přes 4 000 „čistých oslav“ celkem 17 milionů plastových kelímků134. 

 
Pro provoz zařízení na určité akci je potřeba:  

► přívod pitné vody  

► přípojky na odtok odpadní vody 

► přípojka elektřiny s 380 V, 16 A (v závislosti na typu) 

► potřeba plochy dle typu cca 4–8 m délky, 2–6 m šířky a 2,4–3 m výšky 
 
Je nutno zajistit hygienické požadavky vyplývající z legislativy pro potravinářské provozy. Tabulka 30 
ukazuje ilustrační příklad speciálně vybaveného přívěsu jako mobilní gastromyčka.  
 
Tabulka 30: Technické parametry přívěsů s vybavením jako mobilní gastromyčka – ilustrační příklady 

Dodavatel WÖRMANN GmbH 

Vzhled 

 
 
 

 
 

Typ Mobilní myčka 1325/215 – přívěs Mobilní myčka 1530/2015 – přívěs 

Rozměry 2 550 x 2 150 x 2 300 mm 3 050 x 2 150 x 2 300 mm 

Hmotnost  1 350 kg 1 500 kg 

Pneumatiky 14‘‘ 14‘‘ 

Vybavení 
Termoizolační stěny, prodejní/výdejový 
poklop, manévrovací rukojeť, aj.  

Termoizolační stěny, prodejní/výdejový poklop, 
manévrovací rukojeť, aj. 

 
132

 Leitfaden zur Erstellung kommunaler Abfallvermeidungskonzepte, Bayerisches Staatsministerium fuer Umwelt und 
Verbraucherschutz, 2016 
133

 Leitfaden zur Erstellung kommunaler Abfallvermeidungskonzepte, Bayerisches Staatsministerium fuer Umwelt und 
Verbraucherschutz, 2016 
134

 https://www.umweltverbaende.at/?portal=abfallverband&vb=&kat=3405&ukat=34  

https://www.umweltverbaende.at/?portal=abfallverband&vb=&kat=3405&ukat=34
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Speciální vybavení 

Průchozí myčka nádobí v nerezovém 
provedení, mycí cyklus 40–20 košů za hodinu, 
1 univerzální koš, 2 koše na talíře, 3 nosiče na 
příbory, 1 mycí pult v nerezovém provedení se 
zabudovaným dřezem cca 500x500x300mm, 
15 l bojler, 1 baterie na přívod teplé a studené 
vody 

Průchozí myčka nádobí v nerezovém 
provedení, mycí cyklus 40–20 košů za hodinu, 
1 univerzální koš, 2 koše na talíře, 3 nosiče na 
příbory, 1 mycí pult v nerezovém provedení se 
zabudovaným dřezem cca 500x500x300mm,  
15 l bojler, 1 baterie na přívod teplé a studené 
vody 

Orientační cena 14 000 € 16 000 € 

Komentář: Jedná se o ilustrační příklad, dodavatelů přívěsů se speciálním vybavením jako mobilní myčka je celá řada, např. 
společnost Humer (www.humer.com), Moser (www.moser-fahrzeugbau.de), Nonnenmacher (https://www.nonnenmacher-
gmbh.de/). 

Zdroj: Nabídka ze dne 11.5.2020 od společnosti Wörmann GmbH, více informací na www.wormann.eu 

 
V této oblasti se předpokládá, že zájemci o finanční podporu nemusí být jen z řad obcí, ale také se 
může jednat o příspěvkové organizace, o různé zájmové skupiny či o komerční subjekty. 
 
Další zkušenosti a inspirace je vhodné čerpat ze zkušeností z ČR i zahraničí (viz Kapitola 2.3.3.4 
a 3.2.3). 

3.1.5 Domácí kompostování  

Domácí kompostování, někdy také domovní kompostování, je efektivní způsob, kterým si domácnost 
vyrábí kompost z rostlinného materiálu nespotřebovaného v domácnosti a z materiálu produkovaného 
na zahradě. Proto je domácí kompostování velmi užitečnou činností, kterou předcházíme vzniku 
odpadů.  
 
Na podporu domácího kompostování jsou často vytvářeny dotační projekty obvykle realizované orgány 
samosprávy nebo účelovými sdruženími měst a obcí. V rámci projektů jsou obcemi zakoupeny 
kompostéry, které jsou většinou bezplatně nebo za minimální ceny zapůjčeny zájemcům z řad občanů, 
a to na základě smlouvy o výpůjčce, obvykle na 5 let. Po uplynutí této lhůty se občan prostřednictvím 
darovací smlouvy stává vlastníkem kompostéru.  
 
Podpora domácího kompostování je jedním z opatření přijatých k realizaci „Programu předcházení 
vzniku odpadů ČR“. V návaznosti na to, byl v rámci metodické podpory programu zpracován návod pro 
hodnocení účinnosti takového opatření (Projekt TAČR Beta TB940MZP002, Metodiky pro sledování 
a hodnocení realizace Programu předcházení vzniku odpadů, 2015, dále také jako „Indikátor PPVO“). 
V rámci projektu byla stanovena soustava indikátorů domácího kompostování a jejich matematické 
vyjádření. V rámci opatření souvisejících s rozvojem domácího kompostování se doporučuje prověřit 
především jednotkové ukazatele produkce zahradního odpadu, které jsou důležitou součástí 
bilancování kompostovatelných materiálů využitých při domácím kompostování.  

Indikátor množství biologického materiálu zpracovaného při domácím kompostování 

Indikátor množství biologického materiálu zpracovaného při domácím kompostování je dle návodu pro 
hodnocení opatření „Programu předcházení vzniku odpadu v ČR“ vyjádřen v tunách za rok. Metodika 
výpočtu indikátoru je založena na počtu domácích kompostérů v obcích, jejichž podřízení bylo 
podpořeno z OPŽP. Počet těchto kompostérů se vynásobí 300 kg, což je průměrné množství 
kompostovaného materiálu při domácím kompostování za rok, připadající na jeden kompostér. 
 
Množství 300 kg vychází z předpokladu, že pro kompostování rostlinného materiálu ze zahrady 
rodinného domu o rozloze 500 m2 a obrátkovosti výroby kompostu v kompostéru 2x za rok je zapotřebí 
pořízení alespoň dvou kompostérů o objemu 750 litrů. Za těchto podmínek a při průměrné objemové 
hmotnosti zahradního odpadu 200 kg/m3 činí průměrné kompostované množství 600 kg/rok, tj. na jeden 
kompostér připadá 300 kg/rok. 
 
V souhrnu tedy připadá na 1 m2 zahradní plochy 1,2 kg biomasy vyprodukované v rámci jednoho 
vegetačního období.  
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Metodický návod pro zpracování plánu odpadového hospodářství obce 

Ukazatel množství biologického materiálu zpracovaného při domácím kompostování je také součástí 
„Metodického návodu pro zpracování plánu odpadového hospodářství obce“ (Ing. Pavel Novák, Ing. 
Martina Škvorová, Ing. Bohumil Černík Ph.D., Ing. Milan Dvořák, Ph.D.; 2015; dále také jako „MN POH 
obce“), zde je ukazatel chápán jako „kapacita kompostérů“ poskytnutých obcí občanům. V tomto 
případě kapacita 1 m3 kompostéru činí přibližně 1 t bioodpadu ročně, přičemž se zdůrazňuje, že je třeba 
následně zohlednit využití kapacity kompostérů, a to nejlépe na základě namátkového terénního 
průzkumu u obyvatel. Hodnota ukazatele, jak je uvedeno v metodickém návodu, byla stanovena na 
základě zkušeností a odborného výzkumu autorů. Dalším ukazatelem uvedeným v tomto dokumentu 
je množství bioodpadu vyskytujícího se v zástavbě rodinných domů, které je stanoveno na 140 
kg na obyvatele a rok135.  

Ověření množství biologického materiálu zpracovávaného způsobem domácího 
kompostování  

Množství biologického odpadu zpracovávaného způsobem domácího kompostování v ČR není 
sledováno v žádné centrální databázi ani v rámci informačních systémů měst a obcí či některých na 
problematiku specializovaných firem.  
 
K ověření stanovené hodnoty indikátoru v metodice z roku 2015 byl zvolen metodický postup založený 
na propočtech s užitím dílčích ukazatelů, jejichž hodnoty jsou dostupné v obecně užívaných databázích 
a tyto doplněny dostupnými daty z některých experimentálních činností. 
 
Soubor dílčích ukazatelů pro stanovení množství bioodpadu při domácím kompostování: 

► celková výměra zahradní plochy v ČR  

► množství zahradních parcel v ČR 

► průměrná výměra zahradní parcely v ČR 

► průměrný počet obyvatel na rodinný dům v ČR  

► množství zahradního bioodpadu na jednotku výměry 

► kapacita kompostéru pro průměrnou výměru zahradní plochy 

► průměrný objem užívaných kompostérů 

► množství zahradního odpadu na kompostér 
 
Ad/ Průměrná výměra zahradní parcely  
 
Aktuální informace o půdním fondu v ČR se nachází v databázi Českého úřadu zeměměřického 
a katastrálního. Úřad každoročně zpracovává souhrnné přehledy o výměře jednotlivých druhů ploch 
a počtu parcel v ČR. Ukazatel průměrné výměry zahradní parcely vychází z celkové výměry zahradní 
plochy v ČR a počtu zahradních parcel v ČR. 
 
Tabulka 31 zobrazuje data o celkové výměře zahradních ploch v ČR a celkového počtu zahradních 
parcel v ČR podle krajů převzatá ze souhrnného přehledu uvedeného úřadu k 31.12. 2018. Součástí 
tabulky je také propočet výměry zahrad na jedno parcelní místo, respektive průměrná výměra zahrady 
v ČR a v jednotlivých krajích.  
 
Na průměrnou výměru zahrady v ČR připadá 623 m2, v krajském měřítku se průměrná výměra zahrady 
pohybuje v rozmezí od 524 m2 v Jihomoravském kraji do 716 m2 v Královéhradeckém kraji.  
 

 
135

 https://www.ingpavelnovak.cz/wp-content/uploads/327_TACR_obce/Metodikum_POHo.pdf 
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Tabulka 31: Průměrná výměra zahrad na jedno parcelní místo podle krajů 

Kraj 
Celková výměra zahrad 

(ha) 
Celkový počet zahradních 

parcel (počet) 
Výměra zahrad na 1 parcelní 

místo (m2/parcela) 

Hlavní město Praha 3 954 74 830 528,40 

Středočeský kraj 27 938 438 409 637,26 

Jihočeský kraj 12 617 193 784 651,09 

Plzeňský kraj 11 724 181 647 645,43 

Karlovarský kraj 3 012 51 159 588,75 

Ústecký kraj 9 203 163 167 564,02 

Liberecký kraj 7 679 112 013 685,55 

Královéhradecký kraj 11 806 164 907 715,92 

Pardubický kraj 11 382 187 301 607,68 

Kraj Vysočina 10 394 179 283 579,75 

Jihomoravský kraj 16 425 313 609 523,74 

Olomoucký kraj 12 213 188 756 647,03 

Zlínský kraj 10 087 164 283 614,00 

Moravskoslezský kraj 17 917 255 086 702,39 

Celkem za ČR 166 351 2 668 234 623,45 

Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální (2019): Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České 
republiky k 31. 12. 2018136; výpočet GREEN Solution s.r.o. (2020)  

 
Ad/ Průměrný počet obyvatel na rodinný dům 
V rámci „Metodického návodu pro zpracování plánu odpadového hospodářství obce“ se také uvádí, že 
při instalaci kompostérů pro domácí kompostování je možné počítat s množstvím 140 kg/osobu a rok 
biologického odpadu ze zahrady rodinného domu. Tabulka 32 uvádí souhrnná data za ČR o počtu 
obyvatel v rodinných domech. Informace byly převzaty z dokumentu MMR z roku 2016 s tím, že 
ministerstvo zde pracuje s daty ze SLDB z r. 2011. Průměrný počet obyvatel na rodinný dům činí 
celkově 2,65 osob, na obydlený rodinný dům pak 3,24 osob.  
 
Tabulka 32: Průměrný počet obyvatel na rodinný dům 

 
Domy celkem 

z toho Počet osob 

rodinné 
domy 

bytové 
domy 

celkem z toho v rodinných domech 

Domy celkem 2 158 119 1 901 126 214 760 10 304 041 5 043 384 

Obydlené domy  1 800 075 1 554 794 211 252 10 304 041 5 043 384 

Výpočet:  
3,244 osob /1 rodinný dům obydlený 
2,653 osob /1 rodinný dům celkem  

Zdroj: ČSÚ, definitivní výsledky SLDB 2011. Cit. MMR ČR (2016): Bydlení v číslech v České republice. Ministerstvo pro místní 
rozvoj. ISBN 978-80-7538-109-5. www.mmr.cz; tabulkové zpracování GREEN Solution s.r.o. (2020) 

 
Ad/ Množství zahradního odpadu 
 
Množství rostlinného odpadu, které se zpracovává v rámci domácího kompostování, není 
v podmínkách ČR sledováno v žádné centrální databázi. Takovéto informace většinou nesoustřeďují 
ani samotné orgány samosprávy. Zjišťování množství zahradního odpadu může být předmětem 
experimentální činnosti prováděné jako součást výzkumných projektů. Dále jsou uváděny dostupné 
výsledky některých takovýchto sledování a další informace, které byly předmětem souvisejících 
rešeršních prací. 
 
Závěrečné práce Mendelovy univerzity v Brně 
 
Na stanovení množství zahradní biomasy pro domácí kompostování bylo v období let 2011–2013 
zaměřeno několik závěrečných prací na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Dvě 
diplomové práce a dvě bakalářské práce z tohoto období jsou orientovány na domácí kompostování 
travní biomasy a na experimentální sledování jejího množství v průběhu určitého vegetačního období 
v lokalitách vybraných pro tyto experimenty.  
 

 
136

 ČÚZK (2019): Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky k 31. 12. 2018. Český úřad 
zeměměřický a katastrální. 
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Účelem experimentální činnosti bylo stanovení množství rostlinné biomasy vzrostlé na jednotkové ploše 
zahrady rodinného domu. V návaznosti na výsledky experimentu byl stanoven objem kompostéru 
potřebný pro výskyt biomasy na daném pozemku v průběhu vegetační sezóny. 
Experimenty byly realizovány v období jaro–podzim roků 2011 a 2012 v lokalitách určených 
zpracovateli závěrečných prací. Vegetační podmínky vybraných lokalit byly přibližně shodné, zejména 
co do nadmořské výšky a klimatických podmínek vzatých z širšího geografického hlediska, jako jsou 
atmosférické srážky, teplota, vlhkost vzduchu. Vyměřené plochy byly na jaře zbaveny rostlinných 
zbytků. Travní plochy nebyly v průběhu experimentu hnojeny ani nijak upravovány. Průběžně byly 
sledovány úhrny atmosférických srážek. Základní informace o zahradních plochách vybraných pro 
experimentální sledování uvádí Tabulka 33. Tabulka 34 uvádí některé provozní parametry, a především 
výsledky experimentů domácího kompostování.  
 
Tabulka 33: Souhrn informací o zahradních plochách vybraných pro experimentální sledování 

Označení zdroje 
informací 

Období experimentu 
Výměra 
plochy 

(m2) 

Nadmořská 
výška 

(m. n. m.) 

Druh 
vegetace 

Frekvence 
sečení 
(dny) 

DP Nováková 24.4.–25.9.2011 43,75 426 travní 14 

BP Weiglová 15.5.–25.9.2011 35,0 310 travní 14 

DP Schmidtová 21.4.–24.9.2012 28,0 - travní 14 

BP Horáčková 15.5.–14.10.2012 450,5 325 

travní 
s ovocnými 

stromy 
(11 ks) 

28 

Zdroj: Horáčková, K. (2013)
137

, Nováková, E. (2012)
138

, Schmidtová, T. (2013)
139

, Weiglová, L. (2013)
140

, tabulkové zpracování 
GREEN Solution s.r.o. (2020) 

 
Tabulka 34: Informace o průběhu domácího kompostování a výsledky experimentu 

Označení 
zdroje 

informací 

Objem 
kompo-

stéru 
(dm3) 

Úprava 
biomasy 

Úhrn 
srážek 

 
(mm/m2) 

Celková 
hmotnost 
biomasy 

(kg) 

Celkový 
objem 

biomasy 
(dm3) 

Jednotková 
hmotnost 
biomasy 
(kg/m2) 

Jednotkový 
objem 

biomasy 
(dm3/m2) 

Objemová 
hmotnost 
biomasy 
(kg/m3) 

DP Nováková 300 *) 280 44,8 168 1,02 3,8 267 

BP Weiglová 270 0 348 28,4 74 0,81 2,2 384 

DP Schmidtová 290 **) 312 80,90 282 2,89 10,1 287 

BP Horáčková 800 0 287 350,0 640 0,78 1,4 547 

*) provzdušňování, překopávka, ke každé dávce přidány hobliny  
**) provzdušňování, překopávka  
Zdroj: Horáčková, K. (2013), Nováková, E. (2012), Schmidtová, T. (2013), Weiglová, L. (2013), tabulkové zpracování GREEN 
Solution s.r.o. (2020) 

 
Experimentální činnost byla ve třech sledováních zaměřena výhradně na travní plochy, v jednom 
případě pak na travní plochu osázenou ovocnými stromy (sadová úprava). Frekvence sečení byla 
stanovena na 14denní intervaly, v případě sadové plochy byl zvolen měsíční interval.  
 
Naměřené celkové úhrny srážek ve sledovaných vegetačních obdobích byly přibližně shodné, 
pohybovaly se okolo 300 mm/m2. Kompostéry zvolené pro domácí kompostování vykazovaly ve třech 
případech přibližně shodné objemy 300 dm3 a byly plněny travní biomasou. V případě sadové plochy 
byl zvolen kompostér o objemu 800 dm3. Ve dvou případech pak byla travní biomasa v průběhu zrání 
překopávána a provzdušňována, v jednom případě byla přidávána dřevní hmota v podobě hoblin.  
 

 
137

 Horáčková, K. (2013): Stanovení množství travní biomasy vyrostlé na zahradě v dané lokalitě za vegetační období. 
Bakalářská práce. Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav aplikované a krajinné ekologie. 
138

 Nováková, E. (2012): Systém domovního kompostování travní biomasy vyrostlé na zahradě za vegetační období. Diplomová 
práce. Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav aplikované a krajinné ekologie. 
139

 Schmidtová, T. (2013): Průběh procesu domovního kompostování travní biomasy vyrostlé na zahradě za vegetační období. 
Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav aplikované a krajinné ekologie. 
140

 Weiglová, L. (2013): Stanovení množství travní biomasy vyrostlé na zahradě v dané lokalitě za vegetační období. 
Bakalářská práce. Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav aplikované a krajinné ekologie. 
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Z výsledků experimentální činnosti vyplývá, že množství travní biomasy ze zahradní plochy se 
ve třech případech pohybuje v rozmezí 0,78 – 1,02 kg/m2, přibližně tedy 0,9 kg/m2 travní plochy. 
V jednom případě pak bylo naměřeno množství 2,89 kg/m2, přičemž se nejedná o sadovou plochu, kde 
v podzimních měsících bylo kompostováno i spadané listí, ani o případ s přídavkem dřevní hmoty či 
případ s maximem srážkového úhrnu. 
 
Průměrná objemová hmotnost travní biomasy činí 371 kg/m3. Jednotkový objem biomasy se 
pohybuje v rozmezí 1,4 – 3,8 dm3/m2 (bez zohlednění extrémní hodnoty 10,1 dm3/m2), v průměru 
činí 2,6 dm3/m2.  
 
Informace prodejců kompostérů  
 
Prodejci kompostérů obecně doporučují uživatelům zvolit objem kompostéru tak, aby na 100 m2 
zahradní plochy počítali s produkcí travní fytomasy o objemu 100 litrů na jednu seč.  
 
Ekologické organizace 
 
Ekologická organizace Arnika v dokumentech pro domácí kompostování, zpracovaných za účelem 
poradenské činnosti pro rok 2020, předpokládá pro rodinný dům se zahradou produkci 180 kg 
biologického odpadu na osobu a rok.  
 
Ad/ Průměrný objem kompostérů pro domácí kompostování 
 
Z vyhodnocení souboru informací o počtu a objemu kompostérů pro domácí kompostování, jejichž 
pořízení je obcím podpořeno z OPŽP k 31. 12. 2019 vyplývá, že průměrný objem kompostéru je 
1 000 litrů (1 m3/kompostér). 
 
Souhrn dosavadních informací 
 
Z dosavadních informací popsaných a zhodnocených v tomto dokumentu vyplývá, že: 
A/ V indikátoru pro hodnocení domácího kompostování v rámci dosavadního platného Programu 
předcházení vzniku odpadů v ČR je množství rostlinného materiálu ze zahrady rodinného domu pro 
jeden kompostér stanoveno na 300 kg/rok.  
Vychází se z následujících předpokladů: 
průměrná rozloha zahrady = 500 m2, 
objem kompostéru = 750 l, 
počet kompostérů = 2 ks, 
objemová hmotnost biomasy = 200 kg/m3, 
množství biomasy z celé výměry = 600 kg/rok.  
Z uvedených předpokladů vyplývá, že na 1 m2 zahradní plochy připadá 1,2 kg biomasy za rok, 
respektive za vegetační období.  
 
B/ Z výsledků experimentálních prací Mendelovy univerzity v Brně dospíváme k následujícímu závěru:  
- množství travní biomasy ze zahradní plochy činí 0,78 – 1,02 kg/m2, průměrná hodnota 0,9 kg/m2, při 
započtení extrémní hodnoty pak 1,79 kg/m2.  
- jednotkový objem biomasy se pohybuje v rozmezí 1,4 – 3,8 dm3/m2, v průměru pak 2,6 dm3/m2, 
- průměrná objemová hmotnost travní biomasy byla stanovena na 371 kg/m3.  
  
C/ Někteří prodejci kompostérů doporučují uživatelům zvolit objem kompostéru tak, že na 100 m2 
zahradní plochy připadá při jedné seči 100 l travní fytomasy. Přičemž za 10 dní ztratí biomasa přibližně 
jednu třetinu objemu.  
Pokud se předpokládá, že 
- na vegetační období připadá průměrně 10 sečí, 
- objem fytomasy ze 100 m2 při uvažovaném zrání = 430 l (4,3 l/m2), 
- objem fytomasy při průměrné výměře zahrady 623 m2 = 2 700 l,  
- potřeba kompostérů o objemu 1000 l (průměrný objem kompostérů podpořených z OPŽP) = 3 ks, 
- při objemové hmotnosti 371 kg/m3 (výsledek experiment MU) = 0,371 kg/l, 
- při 4,3 l/m2 a 0,371 kg/l pak jednotková hmotnost činí = 1,60 kg/m2 a rok. 
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D/ V rámci Metodického návodu pro zpracování POH obce je množství bioodpadu z rodinného domu 
se zahradou stanoveno na 140 kg/obyvatele a rok.  
Podle ekologické organizace ARNIKA činí množství bioodpadu z rodinného domu se zahradou 180 
kg/osobu a rok.  
Pokud podle statistických údajů připadá na 1 obydlený rodinný dům 3,244 osob, pak množství 
bioodpadu:  
- podle MN POH = 454 kg/rok a při průměrné výměře zahrady u rodinného domu 623 m2 = 0,73 kg/m2 

a rok, 
- podle organizace ARNIKA = 583 kg/rok a při průměrné výměře zahrady u rodinného domu 623 m2 = 
0,94 kg/m2 a rok. 
 
Tabulka 35: Přehled základních informací o množství bioodpadů při domácím kompostování 

Zdroj informací 

Množství na 
obyvatele RD 

za rok 
(kg/obyvatele) 

Množství 
na RD*) 
za rok 

(kg/RD) 

Množství na 
1 m2 

zahradní 
plochy a rok 

(kg/m2) 

Množství 
na RD**) 
za rok 

(kg/RD) 

Množství na 
1m3/ rok  

kompostéru 
(kg/m3) 

Indikátor PPVO 185 600 1,2 748 498 

MN POH obce  140 454 0,7 436 1 000 

Experimenty MU Brno***) - - 0,9 561 371 

Prodejci kompostérů - - 1,6 997 - 

Organizace Arnika 180 584 0,9 561 - 

POH Horní Rakousko 215 - - - - 
*) při průměrném počtu obyvatel na 1 obydlený rodinný dům 3,244  
**) při průměrné výměře zahradní plochy v ČR 623 m2 
***) jedná se pouze o travní fytomasu 
Poznámka: PPVO = Program předcházení vzniku odpadů ČR, MN POH obce = Metodický návod pro zpracování plánu 
odpadového hospodářství obce, MU Brno = Mendelova univerzita Brno, RD = rodinný dům. 

 
Závěr 
 
Dosavadní poznatky ukazují na to, že se informace o množství biologického odpadu zpracovávaného 
způsobem domácího kompostování v dostupných zdrojích uvádí v obsahově rozdílných indikátorech. 
Po srovnání indikátorů pomocí jednotných převodních dat vykazují přibližnou shodu ukazatele množství 
bioodpadů na obyvatele rodinného domu nebo na m2 zahradní plochy. Hodnoty množství bioodpadů 
na jeden kompostér za rok však vykazují výraznější odchylky.  
Hodnoty ukazatelů jednotkového množství zahradního bioodpadu se pohybují v následujícím rozmezí: 
- 140 až 185 kg/obyvatele RD a rok, hodnota se přibližuje množství stanovenému pro Horní Rakousko, 
které činí 215 kg/obyvatele RD a rok, 
- 454 až 600 kg/RD a rok při průměrném počtu obyvatel na 1 RD v ČR 3,244, 
- 0,7 až 1,6 kg/m2 zahradní plochy RD, 
- 371 až 1000 kg/m3 při průměrném objemu kompostéru v ČR 1000 litrů (1 m3) to je 371 až 1 000 
kg/kompostér.  
 
Nejvyšší odchylky hodnot jsou zaznamenány u množství zahradní biomasy na jeden kompostér 
za rok, respektive za vegetační období. V tomto případě minimální hodnota 371 kg náleží 
k experimentům MU Brno, kdy při domácím kompostování byla sledována pouze travní biomasa. 
Většinou při domácím kompostování se zpracovává další rostlinný materiál, vedle travní biomasy to 
jsou zbytky květin a zeleniny, spadané listí, spadané ovoce i dřevní hmota z prořezávek. Množství 
tohoto rostlinného odpadu může být stejné jako množství travní biomasy. 
 
Maximální hodnota 1000 kg je jedním z ukazatelů uvedených v MN pro zpracování POH obce, kde se 
zdůrazňuje, že je třeba následně zohlednit využití kapacity kompostérů.   
 
Při použití kompostérů je třeba také zohlednit skutečnost, že občané mohou kromě zahradního 
kompostování využívat současně další způsoby sběru nabízené v dané obci (např. odvoz listí či 
materiál z prořezávky dřevin na sběrný dvůr). V případě podpory domácího kompostování je nutné, aby 
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v rámci projektu byl zohledněn současný a plánovaný koncept sběru a nakládání s biologicky 
rozložitelnými odpady v konkrétní obci včetně návyků občanů obce.  
 
V případě optimalizace domácího kompostování v obci, je vhodné zjistit aktuální situaci. Níže je uveden 
příklad možného dotazování obce mezi občany.  
 

O vyplnění tohoto dotazníku prosíme osoby, které vlastní nějakou zahrádku, či zahradu u svého 

domu.  

1. Prosíme, zaškrtněte odpovídající výměru 

zelené (nezastavěné) plochy Vašeho 

pozemku: 

 

☐ do 300 m2 (včetně) 

☐ 300 – 500 m2 (včetně) 

☐ 500 – 1 000 m2 (včetně) 

☐ nad 1 000 m2 

2. Provozujete na svém pozemku domácí 

kompostování? 

 

☐ NE 

☐ ANO, pomocí vlastního kompostéru (určený 

prostor volný či ohraničený nějakou konstrukcí, na 

kterém se kompostuje) 

☐ ANO, pomocí komerčního kompostéru 

(dřevěný či plastový kompostér určený 

k domácímu kompostování) 

3. Pokud jste odpověděli u otázky č. 2 „ANO“, 

prosíme, doplňte základní informace o 

kompostování  

 

Celkový objem (odhad) využívaného prostoru ke 

kompostování (v případě více komerčních 

kompostérů se jedná o součet objemů) v litrech: 

_________________  

Pokud využíváte domácí komerční kompostéry, 

jaký je jejich počet: _________________ 

Pokud využíváte domácí komerční kompostér, 

jakou odhadujete frekvenci jeho naplnění, resp. 

vyprázdnění? (např. 2x ročně)? 

_________________  

 

4. V jakém odhadovaném poměru dáváte 

bioodpad do kompostéru (do vlastního i 

komerčního), rozdělte prosím 100 % mezi 

níže uvedené varianty: 

 

 

Tráva  % 

Listí  % 

Vlastní vypěstovaná zelenina a 

ovoce (přebytek, nevhodné ke 

konzumaci apod.) 

 % 

Rostlinný kuchyňský odpad 

(slupky od brambor, odřezky 

zeleniny apod.) 

 % 

Ostatní (plevel, řezané květiny, 

pokojové rostliny apod.) 

 % 

Celkem 100 % 
 

5. Jaký další způsob předávání 

vyprodukovaného bioodpadu využíváte?  

 

☐ Nádoba od obce na směsný komunální odpad 

☐ Nádoba od obce na separovaný bioodpad 

☐ Přistavený velkoobjemný kontejner od obce 

☐ Odvoz na sběrný dvůr 

☐ Jiné 

Nutno nastavit dle situace v konkrétní obci 
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Výše uvedené oblasti dotazování ke zmapování trendu chování obyvatel, u kterých se předpokládá 
provozování domácího kompostování byly navrženy k doplňujícímu zjišťování plánovanému v rámci 
projektu TAČR č. TL02000092 Podpora proenvironmentálních vzorců chování a incentivy pro 
behaviorální změnu v produkci potravinových odpadů a plýtvání. Z důvodu pandemie spojené 
s koronavirem SARS-CoV-2 muselo být osobní dotazování domácností časově posunuto a závěry zde 
tedy nemohly být publikovány.  
 
Domácí kompostéry patří mezi nejrozšířenější opatření v PVO i z pohledu čerpání z OPŽP. V rámci 
podpory z OPŽP bylo v období 2015-2019 podpořeno pořízení min. 123 772 kusů domácích 
kompostérů. Orientačně vyšla hodnota zpracované biologické složky 677 kg/kompostér. Vzhledem 
k tomu, že řada projektů ještě nebyla ukončena (nebylo v datech uvedeno dosažené množství) a často 
se jednalo o kombinaci několika opatření (domácí kompostování, re-use, textil), nemusely být do 
hodnocení zahrnuty všechny projekty obsahující domácí kompostování. Vzhledem k tomu, že 
i dotazníkové šetření mezi ORP a MČ ukázalo, že obce nevyužívají k podpoře domácího kompostování 
pouze dotační titul OPŽP, ale i např. krajské dotace, dále občané taktéž provozují domácí kompostování 
i bez dotovaného kompostéru, ke stanovení celkového podílu domácího kompostování v ČR 
doporučujeme zjistit reálné množství rozšíření kompostérů na území ČR, např. při statistickém 
zjišťování vybavenosti domácností. I z odpovědi Vlády Horního Rakouska (viz Kapitola 3.2.5) vyplývá, 
že prezentovaná hodnota vychází z dotazování domácností.  
 
V rámci dotazníkového šetření mezi ORP byly obce dotazovány na procentuální odhad domácností 
provádějících domácí (zahradní) kompostování. Z odpovědí vyšlo průměrné procento 28 %. Jedná se 
o velmi orientační číslo, jak obce odhadují využívání domácího (zahradního) kompostování v rámci své 
obce (obecně, nikoliv v rámci pouze pořízených kompostérů z dotací). 
 
V rámci dotazníkového šetření mezi ORP byly obce dotazovány také na procentuální odhad 
domácností aktuálně nezapojených do domovního (zahradního) kompostování, které by za určitých 
podmínek mohly začít kompostovat. Z odpovědí vyšlo průměrné procento 18 %. Z toho vyplývá, že 
obce stále vidí potenciál v oblasti rozvoje domácího kompostování.   
 
Tabulka 36 poukazuje na poptávku ze strany obcí zjištěnou v rámci dotazníkového šetření mezi ORP 
a MČ pro oblast domácích kompostérů (v oblasti „jiné“ byl uveden štěpkovač).  
 
Tabulka 36: Zastoupení odpovědí respondentů k plánovanému čerpání finanční podpory z OP ŽP 2021–2027 
(specifický cíl „Prevence vzniku odpadů“) pro oblast domácího kompostování 

Oblast 
Počet 

odpovědí 
Podíl (%) 

Domácí (zahradní) kompostéry  43 14,2 

Jiné 1 0,3 

Celkem 44 14,5 

Poznámka: Procenta se vztahují k Tabulce 23 k zastoupení odpovědí pro jednotlivé oblasti podpory 
Zdroj: Dotazníkové šetření, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

3.1.6 Komunitní kompostárny 

Domácí a komunitní kompostování je doplňkovým způsobem nakládání s bioodpady v obcích. 
Z dotazníkového šetření v rámci ORP je tato pestrost evidentní. V rámci dotazníkového šetření byly 
poptávány následující způsoby předávání bioodpadu občany:  

► nádoba na separovaný bioodpad (pouze rostlinný; i kuchyňský) 

► přistavený velkoobjemový kontejner (pouze rostlinný; i kuchyňský) 

► odvoz na sběrný dvůr (pouze rostlinný; i kuchyňský) 

► odvoz přímo na zařízení (kompostárnu / bioplynovou stanici) 

► odvoz na komunitní kompostárnu  

► domácí kompostéry 
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Tabulka 37 a Graf 29 ukazují jednotlivé odpovědi za ORP. Odvoz na komunitní kompostárnu byl 
zastoupen pouze ze 3 %.  
 
V případě zakomponování komunitní kompostárny do systému nakládání s bioodpady obce je velmi 
důležité zvážit i pohled možného rizika tříštění systému využívajícího kombinaci několika způsobu 
sběru, svozu a zpracování bioodpadů. Komunitní kompostování by mělo zapadat do celkového 
konceptu nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v území. Měl by být stanoven plán na využití 
výstupního materiálu (využití pro vlastní účely, jinak mít potřebnou certifikaci). Provoz komunitní 
kompostárny musí splňovat legislativní podmínky stanovené v novém zákoně o odpadech (§ 65, § 66 
zákona o odpadech stanovuje podmínky pro komunitní kompostování).  
 
Z dat SFŽP a dotazníků ORP lze odvodit, že zájem obcí o tento způsob nakládání s bioodpady 
v posledních letech spíše opadl. Nicméně je potřeba také zmínit, že dotazníky ORP potvrdily, že 
neexistuje přehled o aktuálně provozovaných komunitních kompostárnách ani na úrovni ORP.  
 
Tabulka 37: Přehled způsobů předávání bioodpadů občany na základě dotazníkového šetření (rok 2020)  

Zdroj 

Nádoba 
na bio-
odpad 

(R) 

Nádoba 
na bio-
odpad 

(K) 

VOK 

(R) 

VOK 

(K) 

Odvoz 
na SD 

(R) 

Odvoz 
na SD 

(K) 

Zařízení 
kompostárna 
/ bioplynová 
stanice 

Komunitní 
kompostár-
na 

Domácí 
kompos-
tování 

Počet 57 28 59 9 68 29 33 12 72 

% 16 8 16 2 19 8 9 3 20 

* R = rostlinný; K = kuchyňský rostlinný 
Poznámka: Procenta se vztahují k Tabulce 23 k zastoupení odpovědí pro jednotlivé oblasti podpory 
Zdroj: Dotazníkové šetření, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Graf 29: Přehled procentuálního zastoupení sběru bioodpadů v obcích (2020) 

 
Poznámka: kuchyňským odpadem je s ohledem na řešení ve vztahu k domácímu kompostování myšlen ten rostlinný (např. 
zbytky od zeleniny a ovoce), tj. bez živočišné složky. 
Zdroj: Dotazníkové šetření, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Tabulka 38 poukazuje na poptávku ze strany obcí zjištěnou v rámci dotazníkového šetření mezi ORP 
a MČ pro oblast komunitních kompostáren (v oblasti „jiné“ byl uveden štěpkovač).  
 
 

16 %

8 %

16 %

2 %

19 %

8 %

9 %

3 %

20 %

Nádoba na separovaný bioodpad
(pouze rostlinný bioodpad)

Nádoba na separovaný bioodpad
(rostlinný i kuchyňský bioodpad)

Přistavený velkoobjemový
kontejner (pouze rostlinný
bioodpad)

Přistavený velkoobjemový
kontejner (rostlinný i kuchyňský
bioodpad)

Odvoz na sběrný dvůr (pouze
rostlinný bioodpad)

Odvoz na sběrný dvůr (rostlinný i
kuchyňský bioodpad)
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Tabulka 38: Zastoupení odpovědí respondentů k plánovanému čerpání finanční podpory z OPŽP 2021–2027 

(specifický cíl „Prevence vzniku odpadů“) pro oblast komunitního kompostování 

Oblast 
Počet 

odpovědí 
Poměr (%) 

Komunitní kompostárny 18 5,9 

Celkem 18 5,9 

Poznámka: Procenta se vztahují k Tabulce 25 k zastoupení odpovědí pro jednotlivé oblasti podpory 
Zdroj: Dotazníkové šetření, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

3.1.7 Potravinový odpad 

Pro uvádění potravin a pokrmů do oběhu je nutné se držet všech příslušných legislativních předpisů. 
To se týká jak pro redistribuci potravin, tak i pokrmů v rámci prevence vzniku odpadů. Všechny 
potravinové banky, stravovací zařízení aj. mají velmi přísná interní hygienická pravidla a požadavky na 
zdravotní nezávadnost a jakost při výdeji, výrobě a skladování potravin a jídel stanovená zákonem 
č. 180/2016 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, v platném a účinném znění. Zákon provádí 
vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní 
a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném a účinném znění. Vyhláška 
identifikuje podmínky pro uvádění pokrmů do oběhu a dále uvádí způsob stanovení kritických bodů 
a jejich evidenci. Další navazující vyhlášky upravují specifické požadavky na skladování a uvádění 
konkrétních potravin do oběhu141. 

Povinnosti provozovatelů potravinářského podniku 

Dodržovat smyslové, fyzikální, chemické a mikrobiologické požadavky na jakost potravin; v případě, že 
tyto požadavky nejsou právními předpisy stanoveny, dodržovat požadavky stanovené provozovatelem 
potravinářského podniku, který potravinu vyrobil. 
Dodržovat ve všech fázích výroby, balení, krájení nebo jiného způsobu dělení a uvádění potravin na trh 
technologické a hygienické požadavky, způsob a podmínky přepravy, uchovávání a manipulace 
s potravinami; v případě, že tyto požadavky nejsou právními předpisy stanoveny, dodržovat požadavky 
stanovené provozovatelem potravinářského podniku, který potravinu vyrobil142. 
 
Podmínky uvádění pokrmů do oběhu – pokrmy nevydané ve lhůtě, která byla určena osobou 
provozující stravovací službu v rámci postupů založených na zásadách kritických bodů, nelze dále 
skladovat, opakovaně ohřívat ani dodatečně zchlazovat nebo zmrazovat. Teplé pokrmy se uvádějí do 
oběhu tak, aby se dostaly ke spotřebiteli co nejdříve, a to za teploty nejméně +60 ˚C. Teplým pokrmem 
se pro účely této vyhlášky rozumí potravina kuchyňsky upravená ke konzumaci v teplém stavu nebo 
udržovaná v teplém stavu po dobu uvádění do oběhu, rozvozu nebo přepravy143. 
 
Označování rozpracovaných pokrmů, polotovarů, cukrářských výrobků a pokrmů – specifické 
požadavky na označování na obalech jednotlivých porcí platí pro zchlazené nebo zmrazené pokrmy, 
balené studené pokrmy a cukrářské výrobky při uvádění do oběhu. Mimo jiné se uvádí datum 
použitelnosti nebo minimální trvanlivosti, údaj o teplotě skladování, a jde-li o zchlazené a zmrazené 
pokrmy, též údaj o způsobu ohřevu. Jde-li o teplé pokrmy v jednoporcovém balení, musí být spotřebitel 
vhodným způsobem informován o názvu pokrmu a době spotřeby. 

Dělení pokrmů a jednotlivé požadavky: 

► Zchlazený pokrm, tj. teplý nebo studený pokrm, který byl po ukončení výroby neprodleně 
zchlazen na teplotu + 4 °C a nižší ve všech částech pokrmu. 

► Zmrazený pokrm, tj. takový, který byl po ukončení výroby neprodleně zmražen na teplotu 
- 18 °C a nižší ve všech částech pokrmu. 

 
141

 Průvodce předcházením vzniku odpadů z potravin v soukromém sektoru a pohostinství a stravování, isbn: 978-80-7212-
612-5, zpracováno v rámci projektu TAČR Beta č. TB050MZP009 „Hledání nových způsobů informační podpory při realizaci 
Programu předcházení vzniku odpadů ČR“, 2017  
142

 zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, v platném a účinném znění 
143

 vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při 
činnostech epidemiologicky závažných, v platném a účinném znění 
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► Studený pokrm, tj. potravina kuchyňsky upravená ke konzumaci za studena a uchovávaná 
v chladu po dobu uvádění do oběhu, rozvozu nebo přepravy. 

 
Uchovávání a podávání potravin při chladírenských teplotách – potraviny musí být po tepelném 
opracování, nebo pokud se žádný tepelný proces nepoužívá, po konečné přípravě, co nejrychleji 
ochlazeny na teplotu, která nevede k ohrožení zdraví144. 
 
Rozmrazování potravin probíhá takovým způsobem, aby se minimalizovalo riziko růstu patogenních 
mikroorganismů nebo tvorba toxinů v potravinách. Při rozmrazování musí být potraviny vystaveny 
takovým teplotám, které nevedou k ohrožení zdraví. Po rozmrazení se musí s potravinami zacházet 
tak, aby se minimalizovalo riziko růstu patogenních mikroorganismů nebo tvorba toxinů 
v potravinách145. 
 
Balení potravin 
 
Materiál použitý pro první balení a další balení potravin nesmí být zdrojem kontaminace. Obalové 
materiály musí být skladovány takovým způsobem, aby nebyly vystaveny riziku kontaminace. Při 
prvním a dalším balení musí být postupováno tak, aby nedošlo ke kontaminaci produktu. Zejména 
u plechovek a sklenic musí být popřípadě zajištěno, aby byly neporušené a čisté. První a další obaly 
pro opakované použití u potravin musí být snadno čistitelné, a je-li to nezbytné, snadno 
dezinfikovatelné146. 
 
Organizačně-technické požadavky 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že pro redistribuci potravin a hotových jídel je nutné zajištění odpovídajícího 
technického a technologického vybavení vyplývá z platného legislativního rámce. Ten totiž předurčuje, 
jakým způsobem může být s potravinami nakládáno a ovlivňuje technologie používané pro jejich 
uchování. Především u potravin podléhajících rychlé zkáze dochází k velkým ztrátám díky 
nekonzistentnímu chlazení a překládkám147.  
 
Technologie pro šokové zmražení a chlazení 
 
„Blast chill“ a „Shock freeze“ jsou technologie chlazení potravin používané ve stravovacích zařízeních. 
„Blast chill“ je uzpůsobeno pro rychlé chlazení tepelně upravených pokrmů na 3 °C pomocí chladného 
proudícího vzduchu. Umožňuje tak rychleji překonat kritické teploty 10–60 °C, kde dochází 
k nejvyššímu množení bakterií a zhoršení kvality jídla oproti klasickým lednicím. Technologie „Shock 
freeze“ umožňuje na podobném principu rychlé zmražení potravin z pokojové teploty, čímž dochází 
k tvorbě menších ledových krystalů, a tedy menšímu narušení struktury jídla a maximálnímu zachování 
jeho vlastností. Tyto technologie jsou však stále výrazně dražší než klasická řešení, mohou si je tak 
dovolit pouze stravovací zařízení s velkým obratem a v rozvojových oblastech se prakticky 
nepoužívají148. 
 
Z výše uvedeného i v souvislosti s daty, která jsou prezentována v analytické části vyplývá, že existuje 
velký potenciál pro redistribuci nejenom zbylých potravin z provozoven uvádějící na trh potraviny, ale 
i těch z veřejného a komerčního stravování. K realizaci je však nutné mít odpovídající vybavení a velmi 
dobře nastavenou logistiku. Pro redistribuci potravin byla v minulých letech vytvořena stabilní síť 

 
144

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, příloha II, obecné hygienické požadavky pro 
všechny provozovatele potravinářských podniků (kromě přílohy I), kapitola IX - ustanovení týkající se potravin. 
145

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, příloha II, obecné hygienické požadavky pro 
všechny provozovatele potravinářských podniků (kromě přílohy I), kapitola IX - ustanovení týkající se potravin. 
146

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, příloha II, obecné hygienické požadavky pro 
všechny provozovatele potravinářských podniků (kromě přílohy I), kapitola X - ustanovení týkající se prvního balení a dalšího 
balení potravin. 
147 

www.cleanmetrics.com/pages/Ch9_0923.pdf 
148

 Průvodce předcházením vzniku odpadů z potravin v soukromém sektoru a pohostinství a stravování, isbn: 978-80-7212-
612-5, zpracováno v rámci projektu TAČR Beta č. TB050MZP009 „Hledání nových způsobů informační podpory při realizaci 
Programu předcházení vzniku odpadů ČR“, 2017  

 

http://www.cleanmetrics.com/pages/Ch9_0923.pdf
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potravinových bank, případně doplněna o další humanitární subjekty. Níže jsou uvedena data, která 
vyplývají z dotazníkového šetření a mapují aktuální vybavenost a připravenost jednotlivých 
potravinových bank.  

 
V rámci dotazníkové šetření mezi potravinovými bankami bylo zjištěno, že drtivá většina má svoje 
sklady v nájmu (kromě PB v Ústeckém kraji). Graf 30 ukazuje na procentuální zastoupení počtu skladů 
na jednu potravinovou banku. Je zde uvedeno, že většina PB má pouze jeden sklad (53 %). Graf 31, 
Graf 32 a Graf 33 představují aktuální situaci ve vybavení jednotlivých potravinových bank vč. určitého 
plánovaného výhledu pro nadcházející dva roky z pohledu skladovacích prostor, vybavení skladovacích 
prostor a vybavení svozovou technikou. Z grafů je patrno, že 40 % potravinových bank považuje 
vybavení svozovou technikou a vybavení skladových prostor za nedostatečné. 47 % potravinových 
bank není spokojena s kapacitou skladovacích prostor.  
 
Graf 30: Přehled procentuálního zastoupení počtu skladů na jednu potravinovou banku (2020)  

 
Zdroj: Dotazníkové šetření, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Graf 31: Přehled procentuálního zastoupení odpovědí – dostatečné/nedostatečné z pohledu skladovacích prostor 
(2020) 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření, zpracování GREEN Solution s.r.o. 
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Graf 32: Přehled procentuálního zastoupení odpovědí – dostatečné/nedostatečné z pohledu vybavení 

skladovacích prostor (2020) 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření, zpracování GREEN Solution s.r.o. 
 

Graf 33: Přehled procentuálního zastoupení odpovědí – dostatečné/nedostatečné z pohledu vybavení svozovou 
technikou 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Všechny potravinové banky chtějí rozvíjet spolupráci v redistribuci potravin, jejichž zacílení dle 
jednotlivých odběratelských subjektů ukazuje Graf 34 a Graf 35. Nejvíce PB uvedlo výrobce (14, tj. 
26 %), dále zemědělce (13, tj. 24 %), obchodní řetězce (9, tj. 16 %), potravinové sbírky (9, 16 %), 
veřejné a komerční stravování shodně po 3 odpovědích (tj. 6 %). V případě odpovědí „jiné“ (4, tj. 7 %) 
bylo specifikováno jako přeshraniční spolupráce s německými společnostmi Tafel, které plní na území 
Německa obdobnou funkci jako potravinové banky v ČR (údajně mají přebytek potravin) a dále pak 
formou výdejen potravin ve městě (včetně pojízdných) či komunitních kuchyní, které díky zpracování 
potravin prodlouží jejich trvanlivost.  
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Graf 34: Přehled odpovědí PB co do spolupráce s jednotlivými typy odběrových míst, které chtějí jednotlivé banky 

v nadcházejících 5 letech rozvíjet (2020) 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Graf 35: Přehled procentuálního zastoupení odpovědí PB na spolupráci s jednotlivými typy odběrových míst, 
které chtějí jednotlivé banky v nadcházejících 5 letech rozvíjet  

 
Zdroj: Dotazníkové šetření, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Graf 36 ukazuje, že v období 2014–2020 pouze jedna potravinová banka využila finanční podpory 
z OPŽP. Jednalo se o projekt Posílení svozových a skladových kapacit Potravinové banky Džbánsko, 
z.s., ve kterém došlo k nákupu ekologického svozového vozidla, skladových regálů a manipulační 
techniky ve skladu.  
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Graf 36: Přehled počtu potravinových bank, které zatím využily finanční podporu z OPŽP v období 2014–2020 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Co se týče důvodů, proč nevyužily finanční podporu i další potravinové banky, bylo uváděno následující:  

► potravinová banka zahájila činnost v závěru programového období 

► výzvy neodpovídaly aktuální potřebě (uvedeno několikrát) 

► nevyhovující dotační podmínky; výše procenta spolufinancování byla nereálná (uvedeno 
několikrát); nevlastnili pozemek na stavbu skladu (podmínka dotace) 

► neznalost možností a vhodnosti pro provozy PB 

► prozatím využívání dotací od Ministerstva zemědělství, resp. Státního zemědělského 
intervenčního fondu 

Graf 37 ukazuje přehled počtu potravinových bank (13 – ANO; 2 – NE), které plánují využití finanční 
podporu z OP ŽP v období 2021–2027.  
 
Graf 37: Přehled počtu potravinových bank, které zatím plánují využít finanční podporu z OPŽP v období 2021–
2027  

 
Zdroj: Dotazníkové šetření, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
V případě negativních odpovědí se jednalo o tyto důvody: 

► Za daného rozsahu provozu a zachování podpory převážně z MZe, neplánují. 

► Existuje vize nového vlastního skladu, jehož součástí by byla chladicí místnost, mrazicí 
místnost, sklad pro uložení trvanlivých potravin, zázemí pro zaměstnance, kancelář, rampa pro 
skládání palet z nákladních aut s minimální tonáží 12 t. Bohužel nevlastní pozemek ani objekt, 
který by se dal rekonstruovat. Nedostatek vlastních zdrojů pro spolufinancování. Vzhledem 
k tomu, že PB nejsou komerční subjekty, je obtížné vlastní zdroje získat.  

Co se týče oblastí, na které by potravinové banky chtěly žádat finanční podporu v dalším programovém 
období:  
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► zakoupení stavby / objektu a rekonstrukce objektu (uvedeno několikrát) 

► nákup pozemku a následná výstavba (eko)skladu (uvedeno několikrát) 

► rekonstrukce vlastních skladovacích prostor (uvedeno několikrát) 

► vybavení skladů (uvedeno několikrát)  

► vybavení / rozšíření svozovou technikou (malý dodávkový elektromobil s chlazením na rozvoz 
potravin) 

 
V rámci dotazníkového šetření byly také respondentům z řad PB předloženy možnosti finančních 
podpor pro redistribuci potravin. Tabulka 39 a Graf 38 ukazuje počty PB, které by tuto finanční podporu 
uvítaly. Pro PB byly nejzajímavější oblasti vybavení skladovacích prostor a rozšíření nebo vybudování 
nových skladovacích prostor. V kategorii „jiné“ se opět objevilo zakoupení skladu a jeho rekonstrukce 
nebo nákup pozemku a následná výstavba skladu. Taktéž byla zaznamenána odpověď vybavení 
kuchyně pro transformaci potravin. 
 
Tabulka 39: Přehled oblastí možné podpory pro redistribuci potravin na základě dotazníkového šetření mezi PB 
(2020) 

Oblast podpory Počet 
Podíl 
(%) 

Rozšíření nebo nové vybudování vhodných skladovacích prostor pro potraviny (stavební úpravy skladů) 11 14 

Vybavení skladovacích prostor (regály, chladicí a mrazicí boxy, měřicí systémy teploty, vážní systémy) 12 16 

Zabezpečovací systémy skladů 7 9 

Elektronické systémy pro skladovou evidenci 6 8 

Vybavení manipulační skladovací technikou (vysokozdvižný vozík, …) 7 9 

Čistící technika pro údržbu skladů a vozového parku 8 10 

Technika pro převoz potravin (zásobovací vozidla, chladírensko-mrazicí vozy, přívěsné vozíky s chladicí 
technikou, …) 

10 13 

Přepravní systémy (food boxy, přepravní systémy na opětovné použití, …) 6 8 

Šokovače a zmrazovače 6 8 

Jiné 4 5 

Celkem 100 

Zdroj: Dotazníkové šetření, zpracování GREEN Solution s.r.o. 
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Graf 38: Procentuální přehled oblasti možné podpory pro redistribuci potravin na základě dotazníkové šetření 

mezi PB (2020) 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

3.2 Identifikace vhodných opatření ze zahraničí 

Níže jsou popsány vybrané příklady ze zahraničí pro jednotlivé oblasti PVO, které demonstrují příklady 
dobré praxe, vhodně aplikovaná opatření či ukazují trendy v této oblasti.  

3.2.1 Re-use  

V jednotlivých zemích EU má opětovné použití a opravárenství různou tradici. Náklonost k podpoře 
opětovného použití můžeme vysledovat např. aktivním členstvím v platformě RREUSE. Jedná se 
o celosvětovou zastřešující organizaci, která reprezentuje sociální podniky působící v oblasti 
opětovného použití, oprav a recyklace. V roce 2018 zastřešovala organizace RREUSE 27 členů z 25 
evropských zemí (jedná se např. o tyto subjekty: rakouský RepaNet, holandský Kringloop, italské 
sdružení ORIUS) a USA. Členové RREUSE každoročně odklánějí kolem milionu tun výrobků/odpadů 
od uložení na skládky prostřednictvím opětovného použití, opravy a recyklace, čímž je dosaženo obratu 
cca 1 200 000 000 €. Konkrétně bylo v roce 2018 shromážděno 200 000 tun nábytku a z toho 80 000 tun 
bylo opětovně použito; 260 000 tun textilií a z toho 95 000 tun opětovně použito; 290 000 tun 
elektrozařízení a z toho 20 000 tun opětovně použito; 16 000 tun knih a jiných médií a z toho 5 500 tun 
opětovně použito; 30 000 tun “veteše” a z toho 14 000 tun opětovně použito.149 Tyto činnosti umožňují 
850 sociálním podnikům sdruženým v síti RREUSE plnit jejich sociální poslání, což je z větší části 
poskytování pracovních příležitostí, školení a podpůrných služeb pro znevýhodněné osoby. Do aktivit 
členů RREUSE se zapojuje přibližně 95 000 zaměstnanců, dobrovolníků a praktikantů. Členové 
zaměstnávají osoby ohrožené sociálně-ekonomickým vyloučením a pomáhají jim se dostat zpět do 
pracovního procesu. Kromě toho dávají upotřebené výrobky zpět na trh za dostupné ceny a poskytují 
tak základní vybavení domácnostem z nízkých příjmových skupin. 
 
Mezi hlavní aktivity členů patří:  

► sběr, třídění a přerozdělování použitého textilu a oděvů 

► sběr, opravy a opětovné použití použitých elektrospotřebičů, nábytku a jiného objemného 
odpadu 

► domácí a komunitní projekty kompostování 

► charitativní a secondhandové obchody 

 
149

 reuse.org/rreuse-2018-impact-activity-report/   
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► sběr a recyklace papíru, kartonu, dřeva, plastů, nátěrových hmot, kovů, knih a hraček 

► osvětové kampaně, mezinárodní projekty, výměny osvědčených postupů a podpora podnikání 

 
RREUSE podle aktuálních údajů uvádí, že lze 1/3 veškerého upotřebeného zboží (odpadů) 
přicházejícího do recyklačních center a míst občanské vybavenosti stále znovu použít a že minimálně 
25 % upotřebených elektrospotřebičů má stále významnou hodnotu opětovného použití.150 Další 
informace jsou k dispozici na: www.rreuse.org.  

3.2.1.1 Itálie  

Italské sdružení ORIUS  
Občanské sdružení aktivní ve střední Itálii (region Emilia Romagna) se účastní různých sociálních 
a ekologických projektů, v rámci sociálních aktivit při začleňování znevýhodněných osob do pracovního 
procesu, zaměřují se na opětovné použití oděvů, běžného spotřebního zboží, včetně elektrospotřebičů 
pomocí tréninkových center.  

3.2.1.2 Belgie 

Belgický kolektivní systém Recupel vytvořil síť 24 spolupracujících re-use center v rámci Belgie. Ty 
provádí potřebnou kontrolu shromážděných stále funkčních elektrospotřebičů a připravuje je k prodeji. 
Ve výroční zprávě za rok 2018 se konstatuje, že stále více Belgičanů se snaží dávat elektrospotřebičům 
druhý život. V průměru každá rodina rozdá nebo prodá 30 % jimi vyřazených elektrospotřebičů. Re-use 
obchody tak mají stále více obratu151. 

3.2.1.3 Francie  

V roce 2017 bylo ve Francii sebráno 689 000 t upotřebených elektrospotřebičů z domácností, přičemž 
teoretický předpoklad pro rok 2021, založený na předepsaných cílech, je 1 023 000 t. Studie od spol. 
ADEME ukazuje i na množství elektrospotřebičů určených k opětovnému použití. V roce 2017 se 
jednalo o 10 000 t a ve výhledu na rok 2021 se uvádí 16 000 t. 152 Ve Francii existuje více než 12 000 
sběrných míst. Spolupráce kolektivních systémů se sektorem opětovného použití funguje jak na 
neziskové, tak komerční úrovni. V roce 2019 vznikl nový kolektivní systém Ecosystem (ERS), který je 
spojením dřívějšího Eco-systemes a Recylum. ERS provozuje pro spotřebitele internetovou platformu, 
která spotřebitele v případě zbavování se funkčních elektrospotřebičů odkáže na nejbližší sběrné místo, 
kde je možné spotřebič darovat. Je třeba doplnit, že opětovné použití má své limity a při přípravě na 
opětovné použití vzniká množství elektroodpadu, které je předáváno kolektivním systémům k využití 
a odstranění. Jedná se o veškeré elektrospotřebiče, především jsou žádané: ledničky, pračky, 
mikrovlnné trouby, trouby, sporáky a vysavače. Elektrospotřebiče musí být v dobrém stavu a kompletní. 
Každoročně je cca 450 000 elektrospotřebičů vráceno do života díky společnostem, jako jsou Emmaüs 
a Envie, které jsou mimo jiné partnery ERS. 
ENVIE sbírá, renovuje a znovu prodává elektrická a elektronická zařízení: velká i malá, multimédia, 
telekomunikační a telefonní zařízení apod. Sebraná zařízení jsou opravena, testována a poté prodána 
za přijatelnou cenu (o 40–60 % levněji než nové zařízení) s minimálně jednoletou záruční dobou. 
V průměru jsou na renovaci jednoho elektrospotřebiče zapotřebí tři elektrospotřebiče a pět hodin práce, 
z čehož polovina připadá na vyčištění zařízení. Společnost provozuje 30 opravárenských dílen a 45 
specializovaných obchodů. Od počátku partnerství s Eco-systems (rok 2005) zaznamenala společnost 
Envie navýšení počtu opětovně použitých zařízení o 33 %. Eco-systems a jeho distributorští partneři 
od roku 2005 zpřístupnili Envie více než 2 miliony velkých domácích spotřebičů. V důsledku převzetí 
distributory „1 za 1“ bylo znovu použito více než 400 000 velkých spotřebičů. 
Charitativní síť Emmaüs získává dary od soukromníků a před prodejem je dává do pořádku. Od počátku 
partnerství s Eco-systems (rok 2005) zaznamenala společnost Emmaüs navýšení počtu opětovně 
použitých zařízení o 25 %. Od roku 2011 se Ecosystems podílí na diverzifikaci činností společnosti 

 
150

 www.rreuse.org 
151

 http://annualreport.recupel.be/index-en.html?_ga=2.196164585.49710597.1580805942-2080113393.1580805942 
152

 Diagnostic et état des lieux de la filiére de traitement mécanisé des DEEE en France, Rapport final, ADEME, sept 2019; 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/rapport-etude-economique-filiere-dechets-equipements-electriques-
electroniques-deee-2019.pdf 
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http://www.rreuse.org/
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/rapport-etude-economique-filiere-dechets-equipements-electriques-electroniques-deee-2019.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/rapport-etude-economique-filiere-dechets-equipements-electriques-electroniques-deee-2019.pdf
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Emmaüs podporou dceřiné společnosti Ateliers du Bocage, která se specializuje na opravy mobilních 
telefonů. 
Eco-systems a Emmaüs Francie pořádají solidární sbírky (pro malé i velké elektrické a elektronické 
přístroje, ale i menší předměty jako nábytek, dekorace, knížky či textil). Na stránkách ERS jsou termíny 
sbírek v jednotlivých lokalitách153. 

 

3.2.1.4 Rakousko 

Vídeň  

Magistrát města Vídeň realizuje již dlouhá léta celou řadu aktivit k předcházení vzniku odpadů. Součástí 
Plánu odpadového hospodářství města Vídeň (počet obyvatel 1,8 mil.) pro období 2013–2018 byl 
i Program předcházení vzniku odpadů. Aktivity k předcházení vzniku odpadů byly součástí i dřívějších 
POH a také byly v praxi rozvíjeny. Program předcházení vzniku odpadů jakožto součást Plánu 
odpadového hospodářství města Vídeň na období 2019–2024 
(https://www.wien.gv.at/umwelt/ma48/service/pdf/awp-avp-19-24.pdf) na tyto aktivity navazuje a dále je 
rozšiřuje. V aktivitách magistrátu jsou nejvýznamnější dvě oddělení: Oddělení ochrany životního 
prostředí – MA 22 a Oddělení odpadového hospodářství, čištění komunikací a vozového parku – MA 
48. V Programu předcházení vzniku odpadů je stanoveno 54 opatření, která jsou soustředěna do 
následujících devíti skupin (balíčků opatření, přičemž některá jsou popisována v dalších kapitolách): 

► re-use – další použití a opětovné použití 

► zboží a obaly pro opětovné použití 

► PVO a opětovné použití na stavbě 

► potravinové odpady 

► ekologické pořizování zboží 

► green events (udržitelné akce) 

► informace a uvědomělé vzdělávání  

► PVO v podnicích 

► další opatření  
 
D.R.Z (Demontage-und Recycling-Zentrum) a TrashDesignManufaktur: 
 
Od roku 2011 je v D.R.Z prováděna příprava k opětovnému použití u re-use vhodných upotřebených 
elektrospotřebičů, které jsou shromážděny na Vídeňských sběrných dvorech. Ročně je shromážděno 
více než 8 000 tun elektrozařízení, z toho se cca 1 500 tun dostává do D.R.Z, z toho do oddělení 
re-use 20 000 kusů (cca 100 tun) a z toho cca 50 % se dostává jako otestované znovu do oběhu. 
Takto otestované, očištěné a opravené elektrospotřebiče jsou prodávány (zejména zařízení 
domácností, HiFi, televize) ve Vídeňském re-use obchodu (Tandler), přímo v re-use obchodě D.R.Z 
nebo přes e-shop (https://www.willhaben.at/), a to s dvanácti měsíční zárukou.  
Demontážní a recyklační centrum (D.R.Z; http://www.drz-wien.at/produkte/) poskytuje tyto služby: 

► demontáž a odstranění 

► revize a opravy výrobků k opětovnému použití (re-use oddělení) 

► použití součástí elektrických a elektronických zařízení jako designové objekty 
(TrashDesignManufaktur, viz níže) 

Výrobky z TrashDesignManufaktur se skládají z částí elektrických a elektronických zařízení 
z demontážního a recyklačního centra D.R.Z. Tyto výrobky jsou vyráběny v dílně mj. lidmi, kteří si již 
delší dobu hledají zaměstnání. Koupí výrobků zákazník získá nejen originální, ručně vytvořený výrobek, 
ale také podpoří sociálně-ekonomický projekt a myšlenku udržitelnosti. Jako sociálně-ekonomický 
provoz VHS-Vídeň (Volkshochschule Wien) a jménem AMS Vídeň (Arbeitsmarktservice Wien) umožňují 
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lidem hledajícím zaměstnání znovu vstoupit na trh práce. D.R.Z funguje na principu sociálního podniku 
a na následujících třech pilířích:  

► práce: Integrace do pracovního procesu prostřednictvím pracovních pokynů, interního školení 
a získávání sociálních dovedností souvisejících s prací. 

► dohled: V rámci individuálních rozhovorů, školících modulů a dalšího vzdělávání jsou 
snižovány hendikepy a jsou vypracovány životní perspektivy 

► outplacement: Aby bylo dosaženo cíle umístění na trhu práce, jsou získávány společnosti 
pro praktika a stáže, je nabízena podpora při hledání zaměstnání a je prováděno školení při 
poptávání zaměstnání 

V TrashDesignManufaktur (http://www.trashdesign.at/) jsou z částí upotřebených elektrozařízení taktéž 
vyráběny šperky, nábytek a doplňky a prodávány přes webový e-shop trashdesign.at nebo v kamenném 
obchodě. 
 
48er bazar (48er Tandler Wiener Altwarenmarkt) (https://48ertandler.wien.gv.at/site/) 
 
48er Tandler nabízí upotřebené, ale ještě použitelné výrobky k prodeji na ploše 900 m2. Výroční zpráva 
z roku 2017 uvádí, že každý měsíc je do re-use kontejnerů (speciální krabice pro 48er Tandler) 
umístěných na vídeňských sběrných dvorech předáno přibližně 100 tun použitého zboží a vytříděno pro 
48er Tandler. V roce 2017 navštívilo secondhand více než 140 000 zákazníků, resp. 720 lidí denně. 
Prodáno bylo přes 158 000 položek. Nejprodávanějšími výrobky byly potřeby pro domácnost (nádobí) 
s více než 55 000 kusy, média (CD, desky, DVD) s přibližně 40 000 kusy, textil s 25 000 kusy a hračky 
s 16 000 kusy. Celkem bylo prodáno přes 4 000 kusů zkontrolovaných elektrospotřebičů (s roční 
zárukou). 154 Použité zboží je dodáváno jednak z Vídeňských sběrných míst nebo pochází od 
městských organizací, případně z nevyzvednutých věcí z míst ztráty a nálezy.  
Elektrická a elektronická zařízení jsou uvedena do prodeje až po provedení bezpečnostní kontroly. Je 
na ně poskytována jednoletá záruka, na jiné zboží záruka poskytována není. Zboží je prodáváno 
jménem a na účet „Die Wiener Volkshochschulen GmbH; Projekt D.R.Z“. Oddělení MA 48 poskytuje 
pouze prodejní plochu. Zboží se prodává jakožto použité zboží, tj. původní odpady, které byly 
připraveny k opětovnému použití, a je funkční, nicméně i přesto není kompletně bez závad. Proto není 
možné poskytovat záruku (tedy výjimku tvoří již zmíněné elektrospotřebiče, které jsou přezkoušeny na 
technickou funkčnost). Zboží není prodáváno za tržní cenu, ale pod cenou, která tedy neodpovídá 
skutečné hodnotě. To podporuje sociální instituce a účinně přispívá k ochraně životního prostředí. Proto 
je vyloučeno napadení z důvodu zkrácení záruky na polovinu a/nebo napadení chyby, stejně jako 
výměna nebo vrácení. Tím nejsou dotčeny záruční nároky vůči výrobcům předmětů nebo nároky vůči 
výrobcům nebo dovozcům z odpovědnosti za výrobky. Zboží je odebíráno bez výjimky v množství pro 
domácnost. Aktuálně existuje možnost nákupních šeků v hodnotě 5,- €.155 
 
Koncept pro stavebnictví – Baukarusell 
 
Pod zapojením sociálně-ekonomických partnerů vystupuje BauKarussell jako společnost do plánování 
a implementace šetrné demontáže zaměřené na recyklaci. BauKarussell podporuje v Rakousku 
a zejména ve Vídni rozvoj stavebního průmyslu, který přináší inteligentní implementaci principů 
oběhové ekonomiky ve stavebnictví. 
Příklad reference: Demontáž závodu společnosti Coca-Cola (realizační období: 2017): 
Demontáž závodu spol. Coca-Cola vytvořila, díky ruční demontáži šetrné k životnímu prostředí 
a optimální synergii pro opětovné použití a recyklaci v konsorciu osmi firem, výnos 100 000 EUR. 
Například 5 000 střešních tašek ze závodu společnosti Coca-Cola bylo dáno k dispozici jako tepelná 
izolace v novostavbě Biotope City Quartiers pro opětovné použití v místě vzniku. Rovněž bylo zajištěno 
a připraveno k použití 3 000 m2 rozsáhlých zelených střech, tj. horní vrstva půdního substrátu včetně 
rostlinného krytu. Tímto se zabránilo celkem 450 t odpadu. To odpovídá téměř jednomu procentu 
celkové demoliční hmoty.  
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Zvláštní formou ocenění je výslovná zmínka o BauKarussell jako o příkladu dobré praxe ve zprávě od 
Evropské komise k Rakousku a provádění environmentální politiky 2019 (str. 3): „Projektem 
BauKarussell byl úspěšně zaveden nový ekonomický model pro demontáž velkých budov, což 
umožňuje opětovné použití stavebních částí a vysoce kvalitní recyklaci.“156 
 
ReparaturNetzWerk Wien  
 
Vídeňský Reparaturnetzwerk byl založen v roce 1999 s cílem posílit služby opraváren. Síť poskytuje 
občanům Vídně jedno centrální místo pro dotazy k opravám (hotline, internetové stránky 
http://www.reparaturnetzwerk.at (zde je přehled o jednotlivých opravnách či o termínech Repair Café 
nebo Do-it-yourself workshopech)). Opravny musí dodržovat stanovená kritéria (např. podnik má min. 
50 % (kromě administrativy) pracovních míst spojených s činností oprav (kritérium zamezuje, aby 
prioritou podniku byl obchod)) a podílet se na koordinačních a společných aktivitách (např. setkání 
členů, další vzdělávání). ReparaturNetzWerk Wien má povinnost, se zapojením všech regionálních 
stakeholderů, vést, rozvíjet a provádět práci s veřejností. Je plánováno, aby provozovny v rámci 
ReparaturNetzWerk byly součástí Online plánu města. 
Aktuálně sdružuje cca 70 odborných opraven ve Vídni se zaměřením na širokou škálu zboží. Jedná se 
zejména o tyto oblasti: audio / foto / TV / video; kancelář / PC / telefon; kola / sport; domácí spotřebiče; 
topení / sanitární zařízení / elektro; vnitřní zařízení; elektrické nářadí.  
U jednotlivých oblastí jsou prolinky na kontakty na jednotlivé opravny. Některé podniky (opravny) nabízí 
přímo secondhandové zboží (odzkoušené a opravené upotřebené zboží) k prodeji. Součástí je služba 
„die Umweltberatung“ (konzultace pro životní prostředí), která je v provozu od roku 1999 a na hot lince 
se poskytuje poradenství ohledně konkrétního podniku dle poptávky zákazníka. Tento projekt je 
podporován iniciativou města Vídeň (INITIATIVE „natürlich wenig Mist“). Součástí informačního portálu 
je celá škála doporučení pro zákazníky. ReparaturNetzWerk Wien podporuje také klienty ve vlastní 
schopnosti/zručnosti pro opravu zboží formou tzv. Repair Café.  
Aktivity jsou podporovány projektem „die Umweltberatung“, který např. v období, kdy Windows 7 přestal 
být spol. Microsoft podporován, doporučuje, jakým způsobem u starších počítačů postupovat, tj. jakým 
způsobem přejít na Windows 10 a to bez velké nové instalace celého programového balíčku (pomocí 
Inplace-upgrades). A právě opravny v rámci ReparaturNetzwerk mohou být nápomocny.  
 
Opravárenské a servisní středisko R.U.S.Z bylo iniciátorem rakouské zastřešující organizace sociálních 
podniků RepaNet (www.repanet.at) a zastřešující organizace EU RREUSE (www.rreuse.org). Středisko 
R.U.S.Z společně s Rakouským institutem pro normy a dalšími partnery vyvinulo ekodesign etiketu pro 
elektrozařízení, která jsou konstruována s dlouhou dobou životnosti a jsou snadno opravitelná (ON-
regulace ONR 192102). R.U.S.Z získal již několik ocenění, např. Cenu životního prostředí hlavního 
města Vídně v roce 2013 o působení svých kampaní na zvyšování povědomí proti plánovanému 
opotřebení. V roce 2005 vyvinula R.U.S.Z spolu s O3 a Caritas Austria tzv. Wundertüte (taška zázraků; 
sběr upotřebených mobilních telefonů). Od roku 2010 je toto know-how využíváno v projektu „Darujte 
svou starou pračku“, jedná se o ekosociální přerozdělování domácích spotřebičů. Střediskem byla 
vyvinuta tzv. "tuning pračka", tj. zvyšování energetické účinnosti starých praček (technický postup jak 
použitou pračku "naladit" na energeticky úspornou, odpovídající současným standardním zařízením 
(prototyp 13 let staré pračky na úsporu vody o 30 % a úspory energie ve výši 20 %, lze přizpůsobit i pro 
myčky nádobí). Více informací na: http://www.rusz.at/ 
 
RepaNet 
 
RepaNet (zdroj: http://www.repanet.at/) si klade za cíl, spolu navzájem propojit sociálně integrační 
podniky, soukromé opravny, veřejné a soukromé zařízení pro nakládání s odpady a ostatní možné 
zainteresované podniky a organizace na regionální a nadregionální úrovni na podporu prodeje 
použitých výrobků, stejně jako významně navýšit využití služeb oprav, pronájmu (půjčoven) 
a souvisejícího. Dalším cílem je působení na zákonodárce ke změně právních a ekonomických 
rámcových podmínek směrem ke zvýhodnění delší životnosti výrobku. 
Sdružení RepaNet existuje od roku 2004, bylo založeno partnery stejnojmenného EU projektu, aby i po 
skončení podporovaného projektu, byly opravy a opětovné použití spojeno se získáním pracovních míst 
pro znevýhodněné a získáním funkčních kvalitních výrobků pro ekonomicky slabší osoby. Od začátku 
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existence je členem zastřešující organizace RREUSE. Těžištěm je etablování regionálních re-use sítí 
mezi obce a sociální podniky, posílení sociálního směrování sběru upotřebeného textilu a zlepšení 
opětovného použití elektrozařízení a obnovení schopnosti lidí provádění vlastních oprav pomocí 
opravárenských kurzů či setkání ve stylu Repair Café.  
RepaNet byla EU Komisí označena jako nejrozsáhlejší iniciativa Rakouska k opětovnému použití. 
V roce 2018 svými aktivitami zachránila 12 600 t upotřebeného zboží před odpadem tím, že ho dalo 
k opětovnému použití.  
Tok odpadů přes RepaNet podniky v roce 2018 (celkově jimi prošlo 26 504 t): shromážděno 13 266 t 
textilií, z toho 1 375 t prodáno v re-use shopu; shromážděno 4 234 t elektrozařízení, z toho 360 t 
prodáno v re-use shopu; shromážděno 9 004 t různých skupin výrobků (nábytek, hračky, zařízení 
domácností), z toho 5 017 t prodáno v re-use shopu. Zbytek byl předán do velkoobchodu, dalším 
obchodníkům, na recyklaci a 2 407 t zbylo jako odpadu.  

Horní Rakousko – Projekt ReVital 

Projekt ReVital je regionální projekt Horního Rakouska, na který jsou napojeny různé obecně prospěšné 
organizace. Projekt stojí na principech regionální, sociální integrace a celospolkové kooperace. Tento 
projekt vznikl v roce 2009 a postupně se rozšířil na více než 100 sběrných míst, 8 míst k přípravě na 
opětovné použití a 22 ReVital obchodů. Jedná se tedy o zdárně zavedenou re-use značku „ReVital“. 
Koordinační roli má společnost Landesabfallverband, je vlastníkem licence ReVital. Myšlenka vznikla 
v roce 2005 po inspiraci ve Flandrech. Následovalo vypracování studie proveditelnosti (mj. ta 
konstatovala, že na území Horního Rakouska je 26 obchodů prodávající výrobky z druhé ruky (zejména 
oděvy), ale nikterak mezi sebou nespolupracují a s minimální kapacitou provádět opravy). V roce 2009 
se uskutečnil pilotní projekt, do kterého se zapojilo 6 obchodů s použitým zbožím na dobu jednoho 
roku. V roce 2010 byla projektu ReVital udělena ochranná známka, bylo uzavřeno licenční partnerství 
a byly vyvinuty kritéria kvality. Od roku 2009 do konce roku 2018 bylo prodáno 6 500 tun ReVital zboží, 
např. v roce 2015 bylo takto prodáno cca 900 t zboží, v roce 2018 již cca 1 098 zboží157 a cíl pro rok 
2021 je 1 300 t.158 Typickým zbožím je nábytek, elektrospotřebiče či nádobí. Ty jsou po vyčištění či 
drobné opravě dále prodávány. Sběr probíhá na základě pevně stanovených kritérií (jsou kompletní, 
nepoškozená a zachovalá) a jsou tak přístupna občanům, aby věděli, jaké zboží mohou odevzdat. 
Příprava na opětovné použití je realizována ve spolupráci se sociálně-ekonomickými podniky a projekty 
se zaměřením na projekty zaměstnávání (Arbeitsmarktservice-Projekten). Pod značkou ReVital se smí 
přijímat a prodávat pouze upotřebené výrobky, které splňují stanovená kritéria a jsou kompletní, 
nepoškozená a zachovalá. V rámci projektu ReVital mohou být upotřebené výrobky odevzdávány také 
do tzv. ReVitalBoxu (opětovně uzavíratelná kartonová krabice o rozměrech 510 x 280 x 410 mm). Boxy 
jsou uzpůsobeny k opakovanému použití na vysloužilé výrobky (po kontrole funkčnosti jsou dále 
použity).159Jeden element této sítě je umístěn v Braunau am Inn. Při příležitosti desetiletého výročí 
projektu byla vyznamenána právě organizace ASZ Braunau jakožto partner, který shromáždil nejvíce 
ReVital množství za rok. ASZ Braunau je umístěné v městečku Braunau am Inn, s téměř 17 000 
obyvateli. Jako v jiných regionech Horního Rakouska i zde působí sociální podnik FAB (Verein zur 
Förderung von Arbeit und Beschäftigung – „Spolek na podporu práce a zaměstnávání“), který v rámci 
aktivit pro integraci dlouhodobě nezaměstnaných na pracovní trh spolupracuje na předcházení vzniku 
odpadů. FAB Braunau provádí sběr objemného odpadu na sběrném dvoře (předání opětovně 
použitelných a materiálově využitelných odpadů), svoz z domácností (v případě objednání) a mobilní 
svozy (1x ročně). Ze shromážděných odpadů jsou vhodné předměty čištěny a případně jsou na nich 
prováděny drobné opravy. Sociální podnik má povolení ke sběru a nakládání s odpady. Takto pro prodej 
upravené upotřebené předměty jsou prodávány přímo v prodejně, která je součástí sběrného dvora. 
Část těchto upotřebených předmětů, je opatřeno značkou ReVital (značka odzkoušené kvality). Projekt 
ReVital je regionální projekt Horního Rakouska, na který jsou napojeny i jiné obecně prospěšné 
organizace. V obchodě s upotřebenými výrobky jsou prodávány jak výrobky pod značkou ReVital, tak 
i ty, které pod ní nespadají160. 
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Ruku v ruce s tím jde projekt Spolkové země Horní Rakousko na tzv. Bonus na opravy elektrozařízení 
zavedený v roce 2018 a který byl vzorem i pro další spolkové země. Ten, kdo si nechá opravit 
elektrozařízení v opravně zavedené v průvodci opraven, může obdržet jako finanční podporu na opravu 
až 100 € (50 % ceny z opravy, přičemž maximální částka je 100 €). Na tiskové konferenci konané 18. 
června 2019 bylo uvedeno, že od září 2018 bylo vyplaceno 3 500 žádostí od soukromých osob a uvádí 
se, že díky takto podpořené opravě mohlo být zamezeno vzniku odpadů cca 120 tun odpadů161.  

Štýrský Hradec 

Město Graz k 1. 10. 2015 schválilo Program předcházení vzniku odpadů města Štýrský Hradec 
(Abfallvermeidungsprogram der Stadt Graz), jednalo se o první samostatný komunální program PVO 
v Rakousku. Program obsahoval existující opatření, plán opatření do roku 2017 a příklady dobré praxe. 
Program byl postavený na 7 oblastech působení: Reduce, Re-Use, Repair, Rethink, Redesign, Refuse, 
Recycle. Celkově obsahoval přes 30 opatření. Zde několik příkladů opatření:  
 
„Reduce“:  

► Iniciativy k redukci potravinových odpadů ve školách, domácnostech a podnicích 
 
„Re-use a Repair“:  

► Repair Café City – setkávání zájemců o opravy různého zboží za asistence odborníků 
(dobrovolníků) 

► Re-Use Box – systém sběru použitého zboží jako jsou knihy, nádobí, nářadí, hračky, sportovní 
nářadí, elektrozařízení aj. v rámci města Graz 

► ReUse-Friday – od 4. března do 28. října se konají v Recyklačním centru Sturzgasse každý 
pátek Re-Use-pátky. Tj. od 13 do 17 h. se mohou zdarma odevzdávat upotřebené výrobky, 
které by jiné osoby mohly použít. Sociálně-ekonomický integrační podnik BAN-Ökoservice 
převezme tyto předměty a prodává je dál. Personál v místě rozhoduje, které předměty jsou pro 
re-use vhodné. Vše, co není potřeba, musí být odstraněno přes objemný odpad (podléhá 
poplatku za objemný odpad). Sběrové komodity:  

► polstrovaný nábytek (pohovky, sedací nábytek, ...) 

► elektrospotřebiče (TV, pračky, ledničky, rádia...) 

► matrace a rošty 

► nábytek (postele, skříně, lavičky, křesla, …) 

► drobné předměty z domácnosti (příbory, nádobí, hrnce, sklenice, ...) 

► textil (oděvy, boty, povlečení, závěsy, …) 

► zřízení sítě opraváren na území města  

► bytvoření on-line městského plánu se všemi opravárnami ve městě Graz 
 
“Rethink”:  

► bytvoření brožury o půjčovnách 

“Redesign”:  

► Graz Tasche (taška města Graz) (poznámka: jedná se o tašku, která je vyrobena z místních 
čistých odpadových textilních materiálů, jako ruční práce iniciativou proti nezaměstnanosti 
mládeže) 

► zveřejnění souboru prolinků firem, které nabízí služby redesignu, přes webové stránky úřadu 
pro ŽP města Graz 

„Refuse“ 
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https://www.umweltprofis.at/fileadmin/user_upload/redakteure/_alle_bezirke_/Presse/Presseunterlage_10_Jahre_ReVital.pdf 
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► Jedná se o rozhodnutí jednotlivce a spadá jen omezeně do oblasti ovlivnitelné městem Graz – 
z tohoto důvodu nejsou stanovena opatření (existuje, ale řada oblastí, kde lze aplikovat jako 
např. nenakupovat bez nákupního seznamu, žádné reklamní předměty, …). 

 
Při prováděném hodnocení byly indikátory rozděleny na kvalitativní a kvantitativní. U kvalitativního bylo 
použito metody dopravního semaforu, kdy červená znamená, že s uvedením do praxe se ještě nezačalo 
nebo opatření byla vyřazena; oranžová, že uvedení do praxe probíhá a zelená, že uvedení do praxe je 
kompletně úspěšné. U kvantitativních platí: tam, kde je možné (např. počet organizovaných „Repair 
Café“ (pozn. město Graz má Směrnici stanovující podmínky podporovaných opravárenských 
setkávání162), analýza skladby košů s ohledem na jednorázové kelímky na „coffee to go“ (poznámka: 
od listopadu 2018 existuje systém vratných kelímků pro „coffee to go“) apod.163  

Salzburg 

Rakouské město Salzburg provozuje v rámci recyklačního dvora re-use koutek (recyklační dvůr je 
provozován komunálními službami města „Abfallservice“). Zde je možné odevzdávat čisté a dobře 
udržované, plně funkční a kompletní výrobky pro další použití. Konkrétně jsou odebírány: hračky 
a společenské hry, předměty z domácnosti (nádobí, příbory, rámy obrazů, zrcadla, …), drobný nábytek 
(křesla, noční stolky, ...), PC a notebooky (bez monitoru), malé elektrospotřebiče (CD přehrávače, …), 
hudební věže, elektronářadí (vrtačky, …), zařízení z domácnosti (mixéry, ...) a oděvy. Nejsou odebírány: 
ledničky a mrazáky, televize, poškozená zařízení, zařízení s chybějícími součástkami, hygienicky 
problematické zboží. Projekt byl zahájen v dubnu 2015 a spolupracujícími subjekty jsou oddělení 
ochrany ŽP města Salzburg, komunální služby „Abfallservice“, sociální podnik „Soziale Arbeit GmbH“. 
Sociální podnik Soziale Arbeit GmbH (společnost se statutem obecně prospěšné společnosti) 
zastřešuje několik sociálních podniků / institucí. Jejich hlavními činnostmi jsou poradenství, chráněné 
bydlení, zaměstnávání a integrace, přičemž každý má jinou pracovní náplň. Jedním z nich je „TAO & 
Mode Circel“, jehož hlavním posláním je pracovní začlenění žen a mužů. Zejména provádí svoz 
a vyklízení pozůstalostí (zachovalé výrobky odváží přímo do svých prostor, objemný odpad za poplatek 
odváží na sběrný dvůr) a dále přebírá shromážděné upotřebené zboží z re-use koutku sběrného dvora 
a také obsah stacionárních kontejnerů na oblečení a textil, které jsou rozmístěny po městě Salzburg 
a v několika okolních obcích. Zaměstnanci kontrolují stav věcí, třídí, provádějí drobné opravy. Podnik 
pak prodává zboží ve svých secondhandech. Pokud například nábytek potřebuje drobnou opravu, 
putuje do dalšího sociálního podniku „Lebensarbeit“. Ten umožňuje dlouhodobě nezaměstnatelným 
nástup na pracovní trh a dává jim na přechodnou dobu šanci uplatnění, vč. dalších forem podpory 
(sociální, psychologické aj. poradenství). Upotřebené předměty lze odevzdávat také přímo v „TAO & 
Mode Circel“ secondhand obchodech. V oblasti upotřebených elektrospotřebičů spolupracují také se 
sociálním podnikem Andereskompetent GmbH. Sociální podnik má povolení k nakládání 
s elektrospotřebiči. K dispozici má také odborníka, který může otestovat funkčnost upotřebeného 
elektrospotřebiče, v takovém případě jsou u PC a laptopů profesionálně smazána data, systém 
Windows 10 je nově nainstalován, vč. dalších softwarů. V případě nefunkčnosti je zařízení 
demontováno. Mezi další možnosti opětovného použití vyřazeného zboží patří veřejné knihovničky, 
jejichž iniciátoři jsou různé subjekty (komunální služby Abfallservice, školní a vzdělávací 
zařízení)164,165,166. Pokud škola, církevní spolek či jiná nezisková/obecně prospěšná organizace pořádá 
na území města Salzburg bleší trh/bazar, může požádat Komunální podnik města Salzburg 
(AbfallService) o odstranění vzniklých odpadů zdarma. Pokud komunální podnik po přezkoumání každé 
jednotlivé žádosti žadateli vyhoví, je žadatel povinen vyplnit jednoduchou tabulku, kde odhadne 
množství předmětů (oblečení, drobný nábytek, vybavení domácnosti, sportovní a volnočasové 
vybavení, média – knihy, CD, desky aj.), které byly prodány, tedy opětovně použity. V roce 2015 bylo 
na celkově šesti bleších trzích, které byly prováděny formou výše uvedené spolupráce, poskytnuto 

 
162

 https://www.graz.at/cms/beitrag/10320656/7765198/Foerderung_von_Reparaturmassnahmen.html 
163

 https://www.umwelt.graz.at/cms/ziel/6769368/DE/  
164

 https://www.stadt-salzburg.at/internet/wirtschaft_umwelt/abfall_abwasser/abfallservice/abfallservice_re_use_414224.htm;  
165

 https://www.anderskompetent.at/rws/ueber-uns/ 
166

 https://www.stadt-salzburg.at/pdf/folder-reuse_-_ausgedient__doch_noch_brauchbar__ab.pdf 
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k opětovnému použití 8 560 kg zboží.167 Nově byla pro domácnosti v Salzburku zavedena podpora pro 
opravy elektrospotřebičů (maximálně ve výši  €/rok)168. 

Sociálně-ekonomický subjekt Ho&Ruck v Innsbrucku 

Sociálně – ekonomický subjekt, který byl založen v roce 1984 a v roce 2018 umožňoval pracovně se 
začlenit cca 77 ženám a mužům (časově omezená pracovní místa). Na 1 001 m2 nabízí velký bleší trh 
pod střechou. Zachovalé upotřebené předměty od dárců jsou připraveny (částečně zrestaurovány, 
opraveny) pro obchod. Nakoupené také dle přání zákazníků dopraví do jejich domovů. V sortimentu je 
nábytek a vybavení domácnosti (vč. elektrospotřebičů), retro rarity, knihy a další inspirativní zboží 
z druhé ruky169. 

První vídeňská půjčovna – Mládežnická iniciativa Knihovna věcí „Leila.wien“ 

Půjčovna, resp. knihovna věcí funguje od roku 2014. Zájemce se zadarmo zaregistruje. Po registraci si 
lze v katalogu vybrat věc k zapůjčení (v katalogu jsou např. předměty ke kempování či sportovní 
potřeby). V otevírací době lze rezervovanou věc vyzvednout a stanovit, na jak dlouho ji budu 
potřebovat. Platí se půjčovné dle stanoveného denního tarifu (kromě dne vrácení). Pokud je předmět 
vrácen později, než bylo určeno při vypůjčení, platí se poplatek za zpoždění. Systém je finančně 
soběstačný přes jednotlivé uživatele170. 

Dolnorakouský odpadový spolek  

Dolnorakouský odpadový spolek je zastřešující platforma regionálních svazků a statutárních měst na 
území Dolního Rakouska s téměř 1,6 mil. obyvatel (cca 95 % obyvatel Dolního Rakouska). 
Dolnorakouský odpadový spolek provozuje elektronický bazar „SO GUT WIE NEU“, což v překladu 
znamená „STEJNĚ TAK DOBRÉ JAKO NOVÉ“. Platforma SOGUTWIENEU přístupná na 
www.sogutwieneu.at je bezplatná internetová služba občanům Dolního Rakouska, kde mohou 
prodávat, měnit a darovat použité výrobky všeho druhu. Cílem je, aby upotřebené, eventuálně i rozbité 
zboží – ve smyslu efektivního předcházení vzniku odpadů – zůstalo ve fázi užívání. K dispozici je tedy 
i průvodce opravnami, praktické tipy na téma „opravit místo vyhodit“, tj. jak se prakticky starat o nábytek, 
hudební nástroje či jak nakupovat vrtačku, aj. Oblast spadající pod opravárenství je provozována ve 
spolupráci s Dolnorakouskou obchodní komorou. 
Nabízené upotřebené výrobky jsou rozdělovány do osmi hlavních kategorií: nábytek, dům a zařízení; 
oblečení, sport a volný čas; stavba a nářadí; elektrospotřebiče, PC a hudba; vozidla a příslušenství; 
zahrada a zemědělství a vybavení domácnosti. Jednotlivé kategorie jsou dál členěny na podkategorie. 
Vyhledávání je také možné podle místa v rámci Dolního Rakouska. 
Od začátku fungování on-line platformy (rok 2014) byla prodloužena životnost cca 1,4 milionu kg 
předmětů. To odpovídá 300 000 kg ročně. V roce 2017 byla tato platforma propojena dolnorakouskými 
opravárnami, které se zde mohou prezentovat a nabízet své služby. Taktéž byl vytvořen koncept re-use 
shop v rámci sběrných dvorů. V plánu je pořízení „Repa-autobusu“. Což by měla být mobilní opravárna, 
která by objížděla bleší trhy a jiné akce a nabízela občanům např. přezkoušení rozbitých 
elektrospotřebičů, případně je i na místě opravila171. 

 
 

3.2.1.5 Německo 

Straubing  

Der Zweckverband Abfallwirtschaft Straubing Stadt und Land (ZAW-SR; Účelový Svazek pro odpadové 
hospodářství města Straubing a okolí; dále také „Svazek“) je zodpovědný za odpadové hospodářství 
ve městě Straubing a okresu Straubing-Bogen. Vznikl v roce 1976, přičemž v 90. letech byl 
přejmenován na současný název. Přidružena byla dceřiná společnost Abfallwirtschaftsgesellschaft 

 
167

 https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/program_predchazeni_vzniku_odpadu/$FILE/OODP-pruvodce_obce-
20170201.pdf  
168

 https://www.stadt-salzburg.at/internet/wirtschaft_umwelt/abfall_abwasser/reparaturbonus_486206.htm 
169

 https://horuck.at/indoor-flohmarkt/ 
170

 www.leihladen.at 
171

 http://www.noe.gv.at/Umwelt/Abfall  
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Straubing mbH (AWG-SR). Výkonnými orgány je shromáždění Svazku, resp. dozorčí rada. Členové 
jsou zástupci z místních zastupitelstev. Prvořadým principem Svazku je zajistit šetrný přístup 
k životnímu prostředí a trvale udržitelné nakládání s odpady ve městě a okrese.  
Svazek provozuje 38 sběrných dvorů a jedno centrum pro nakládání s odpady přímo ve městě 
Straubing (cca 46 tis. obyvatel). Právě na sběrném dvoře ve Straubingu lze odevzdávat upotřebené 
výrobky. Ty jsou přímo na sběrném dvoře, v rámci oddělené prodejny, hned prodávány. Děje se tak bez 
jakéhokoliv čištění či opravy. Knihy, nádobí, obrazy, hračky, sportovní nářadí, nábytek a další výrobky 
z domácnosti naceňují zaměstnanci na základě letitých praktických zkušeností. Obzvláště zajímavé 
výrobky jsou zařazeny do aukce (která se koná každé dva až tři týdny). Tím se nabízí širokému publiku 
šance, získat sběratelský kus. Na internetových stránkách Svazku jsou zveřejňovány termíny aukcí, 
v období před aukcí mohou zájemci odevzdávat svoje cenové nabídky na sběrném dvoře. Důležitá je 
propagace tohoto konceptu. Jedním z významných prvků je vánoční bazar. Po celý rok se shromažďují 
do drátěných klecí zajímavé výrobky, které se týkají vánočního období (vánoční dekorace, umělé 
vánoční stromy, sáně aj.) a ty jsou ve stanoveném termínu před Vánoci poskytnuty k prodeji. V roce 
2018 činil zisk z prodeje upotřebeného zboží 92 072 € a byl příjmovou položkou k vyúčtování poplatku 
za odpady. 
Ukotvení předcházení vzniku odpadů je součástí předpisu o odpadovém hospodářství Svazku – 
o předcházení vzniku odpadů, využití a dalším nakládání s odpady v Účelovém svazku pro odpadové 
hospodářství města Straubing a okolí (Satzung über die Vermeidung, Verwertung und sonstige 
Entsorgung von Abfällen im Verbandsgebiet des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Straubing Stadt und 
Land (Abfallwirtschaftssatzung; AWS))172. VHS (Volkshochschule) Straubing realizuje ve spolupráci 
s dobrovolnickým centrem (Freiwilligenzentrum), Občanskou nadací (Bürgerstiftung) a Svazkem (ZAW-
SR) mimo jiné projekt "Repair Café". V roce 2015 bylo realizováno první Repair Café. Zájemci mohli 
přinést na opravu vhodné výrobky z oblasti nábytku, elektrospotřebičů, textilu nebo kol. Tato služba je 
nabízena zdarma, mnozí poskytují drobný dar. V roce 2018 se uskutečnilo 11 termínů za celkové účasti 
477 návštěvníků. Jako novinka byl jako doprovodná akce uskutečněn swap kytek. Svazek se také 
zapojuje do aktivit na opětovné použití kelímků, zejména na nadregionálním projektu Recup. V roce 
2000 byla zavedena podpora látkových plen, a poptávka o podporu ve výši 70 € stoupá. V roce 2018 
bylo podpořeno celkem 24 žádostí. To bylo od zavedení tohoto opatření nejvíce173. 

Mnichov  

Technické služby města Mnichov (Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM)) jsou zřízeny městem 
Mnichov a organizačně spadají pod tzv. Komunální referát. V rámci webových stránek města v agendě 
Komunálního referátu jsou základní informace o aktivitách k předcházení vzniku odpadů, které realizují 
AWM a odkaz na webové stránky AWM, které mají kompletní samostatné menu k PVO: www.awm-
muenchen.de/abfallvermeidung. Zároveň o aktivitách informují přes sociální sítě.  
 
Základní principy portálu – bleší trhy: 
 
Provozní podmínky této bezplatné služby: např. AWM nepřebírá žádnou záruku za zveřejněné akce, za 
průběh akce samotné, za chování účastníků (pořadatelů), zadavatel do systému se zaručuje, že on je 
oficiální pořadatel, AWM si dále vyhrazuje právo kontrolovat obsahy příspěvků a bez udání důvodu je 
smazat, nárok na uveřejnění není, účastník souhlasí s těmito všeobecnými podmínkami. Možnost 
externího zadání konání blešího trhu (vč. možnosti smazání, po uskutečnění je příspěvek smazán 
automaticky). Obecné informace k typům bleších trhů (nesmí být zařazovány bleší trhy, na kterých je 
nabízeno zboží, které je právními předpisy zakázáno a akce na prodej nového zboží). 
 
Základní principy portálu – secondhandy: 
 
Provozní podmínky této bezplatné služby: např. AWM nepřebírá žádnou záruku za správnost údajů, za 
kvalitu jednotlivých secondhandů, za chování účastníků, AWM si dále vyhrazuje právo kontrolovat 
obsahy příspěvků a bez udání důvodu je smazat, nárok na uveřejnění není, účastník souhlasí s těmito 
všeobecnými podmínkami. 

 
172

 https://www.zaw-sr.de/sites/default/files/2015-07-28-NeufassungAWS%20f%C3%BCr%20Intranet%20Internet.pdf  
173

 https://www.zaw-sr.de/sites/default/files/Abfallwirtschaftsbericht%20ZAW-SR%202018_0.pdf#view=FitView 
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Nelze zadávat: secondhandy, které prodávají věci, které jsou zakázány právně a které jsou proti dobrým 
mravům, obchody s novým zbožím. Na webových stránkách je upozornění, že i upotřebené zboží 
podléhá ze zákona šestiměsíční záruce.  
 
Základní principy portálu – opravny: 
 
Provozní podmínky této bezplatné služby: např. AWM nepřebírá žádnou záruku za správnost údajů, za 
kvalitu jednotlivých opraven, za chování účastníků, AWM si dále vyhrazuje právo kontrolovat obsahy 
příspěvků a bez udání důvodu je smazat, nárok na uveřejnění není, účastník souhlasí s těmito 
všeobecnými podmínkami. Více než 400 opraven v Mnichově a okolí je zde registrováno. Součástí je i 
soupis všech Repair Café konaných v Mnichově a okolí.  
 
Základní principy nekomerčního portálu – darování a výměna: 
 
Lze nabídnout bezplatně upotřebené výrobky (darování a výměna) a také zadat poptávku, po 30 dnech 
je inzerát automaticky smazán, lze ho však opět zadat. Provozní podmínky této bezplatné služby (např. 
AWM nepřebírá žádnou záruku za informace, výrobky, chování uživatelů objevující se na portálu, AWM 
si dále vyhrazuje právo kontrolovat obsahy inzerátů a bez udání důvodu je smazat, nárok na uveřejnění 
není, účastník souhlasí s těmito všeobecnými podmínkami). Nelze využívat prolinky na jiné weby, Java 
a Javascripty, reklamní banery, animované GIF. Jsou vyjmenovány výrobky, které nelze nabízet (jako 
např. zbraně a další zboží, které patří pod další předpisy trestního zákona, léky, zvířata, služby,…). 
AWM nepřebírá žádnou záruku za informace, výrobky, chování uživatelů objevující se na portálu. 
Kategorie na portálu jsou následující: knihy, CD, DVD; vybavení domácnosti; domácí spotřebiče; 
hračky; zahrada; stoly a židle; postele a matrace; pohovky; koberce, … 
 
Koncept shromažďování a prodeje upotřebených výrobků:  
 
Původní koncept do roku 2016: V rámci mnichovského konceptu sváží zaměstnanci Technických služeb 
města Mnichov na jedno místo upotřebené výrobky ze všech sběrných dvorů. V tak zvané “hale 2” 
probíhá samotný prodej. Zaměstnanci sběrných dvorů dostávají pravidelnou zpětnou vazbu od 
vedoucího “haly 2”, jestli je kvalita výrobků dostatečná a po čem je aktuální poptávka. Na každém SD 
je takzvaná „hala na harampádí“, kde je shromažďováno toto upotřebené zboží k dalšímu použití. Velké 
výrobky (nábytek, kola atd.) se dávají do kontejneru, malé předměty (knihy, hračky, příbory) do 
dřevěných boxů.  
Nový koncept: Od října 2016 se prodej realizuje v “nové hale 2”, kam lze dovést dobře udržované 
výrobky i přímo (kromě elektrospotřebičů, ty lze předávat pouze přes sběrné dvory). V novém konceptu 
podléhá již shromážděné upotřebené zboží čištění. Přibyla také komodita elektrospotřebičů, u kterých 
je testována jejich bezpečnost a funkčnost, případně jsou u nich prováděny drobné 
opravy. Elektrospotřebiče jsou tedy testovány na bezpečnost a funkčnost a jsou opatřeny protokolem 
o zkoušce.  
Vhodné upotřebené zboží pro halu 2: Všechno, co je funkční, dobře zachované a vhodné pro další 
prodej nebo má hodnotu sběratele a odpovídá sortimentu zboží (žádné staré oblečení). Zaměstnanci 
AWM rozhodují o tom, co je vhodné k prodeji. Pravidelně se koná aukce pro cenné kusy. Předměty do 
aukce lze prohlížet online nebo přímo v aukční den předem. O vánocích se koná speciální vánoční 
aukce (zde jsou nabízeny různé kuriozní a hodnotné předměty a výtěžek jde na dobročinné účely). Dále 
ve stanovených dnech se konají výhodné prodeje např. v den evropského dne kol (červen), jsou jízdní 
kola za 50 %. Každý rok je předejito asi 1 000 tunám odpadu. Poplatek za odpad zůstává stabilní. Cílem 
je zvednout toto množství na 2 000 t/rok174. 

 
Webové stránky odkazují také na další projekty, které mohou občané využít. Jedná se např. o portál 
„Wohin damit“ (Kam s tím), www.wohindamit.org jenž je bezplatná a nezávislá internetová služba, kde 
si lze podle lokality najít registrovaný charitativní, humanitární či jinak sociálně zaměřený subjekt, 
kterému občan může darovat upotřebené nepotřebné zboží. Projekt má napomoci k přímému darování 
např. charitativním obchůdkům, u kterých se kromě výnosu z darovaného zboží podpoří např. 
i zaměstnanost175. 
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 https://www.awm-muenchen.de/fileadmin/PDF-Dokumente/awm/2017_AWM_Geschaeftsbericht.pdf 
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Augsburg 

Sozialkaufhaus Augsburg (Sozialkaufhaus von Contact e.V.) je obecně prospěšný pracovní projekt 
Arbeitshilfe 2000 e.V. Jedná se o resocializační projekt pro nemocné osoby (s tělesnými či duševními 
onemocněnými či závislostmi). V rámci tohoto projektu je chronicky nemocným osobám dána možnost 
získat snadnou cestou pracovní zařazení. V sociálním podniku lze koupit upotřebené zboží jako 
nábytek, elektrospotřebiče, vše do domácnosti, oblečení, knihy apod. (na 4000 m2, od roku 2009). 
Arbeitshilfe 2000 provádí stěhování, rekonstrukce či vyklízení podniků a domácností. Díky těmto 
aktivitám a darům je možné nabízet velmi dobré upotřebené výrobky. Získané upotřebené výrobky jsou 
zaměstnanci upravovány, čištěny a opravovány a v dobrém stavu jsou prodávány za ceny běžné na 
bleších trzích. Množství zamezeného odpadu ukazuje na potenciál 6-7 tun denně176. Současně k 
prodeji v kamenném obchodě jsou vybírány předměty, které jsou poskytované přes eBay a knihy přes 
Amazon.  
 
Obdobných sociálních projektů, které do sebe zapojují aspekt předcházení vzniku odpadů 
prostřednictvím shromažďování upotřebených předmětů a jejich přeprodávání za symbolickou cenu je 
v Německu nespočet177. 

BRAUCHBAR GmbH ve Würzburgu  

Nezisková společnost BRAUCHBAR GmbH byla založena v lednu 1997 společností Diakonisches 
Werk Würzburg e.V. a evangelickou farností ve Würzburku, aby čelila problému rostoucí 
nezaměstnanosti. Výsledkem je ucelený koncept, který vytváří zdroj s možností levnějšího nakupování 
pro lidi s nízkými příjmy a zároveň nabízí nové pracovní příležitosti pro dlouhodobě nezaměstnané. 
Společnost provozuje několik prodejen zaměřených na upotřebené předměty: antikvariát (v provozu od 
roku 2006 v Zellerau; kromě knih jsou v nabídce gramofonové desky, noty, CD, DVD a další média; 
nabízí zaměstnání pro dlouhodobě nezaměstnané v činnostech třídění knih a prodeje); pobočka 
HATWAS v Ochsenfurtu (v provozu od roku 2009) a v Klingentorpassage (v provozu od roku 2010) 
s nabídkou všeho možného (spolupráce s centrem práce okresu Würzburk; nabízí zaměstnání pro 
dlouhodobě nezaměstnané v oblastech: prodej, skladování, třídění a drobná řemesla; sociální obchodní 
dům (Sozialkaufhaus) (zde jsou zaměstnáváni lidi s různými znalostmi a dovednostmi v různých 
pracovněprávních vztazích, aby se jim nabídla lepší šance při opětovném vstupu na první pracovní trh; 
většina zaměstnanců dříve neúspěšně hledala práci více než rok; mohou si zde rozšířit stávající znalosti 
z provozní praxe a to v oblastech prodeje, skladování a třídění; “Limit” - Levné použité textilie (zde lze 
nalézt oblečení, boty, ložní prádlo atd. za velmi nízké ceny a nabízí se zde zaměstnání v oblasti 
prodeje)178. 

Okres Hassberge 

Okres udává, že ročně vyprodukuje 3 000 t objemného odpadu. Cca 30 % z toho je ještě schopno být 
dále používáno, některé za podmínky opravy. Na konci roku 2014 měl okres 84 152 obyvatel. Z toho 
vyplývá, že každý obyvatel produkuje 36 kg objemného odpadu ročně, okolo 11 kg (30 % z celku) by 
mohlo být schopno dalšího použití či téměř dalšího použití179. 

Repair Café 

Repair Café je iniciativa Holanďanky Martine Postma. Ta se od roku 2007 zasazovala o různé způsoby 
udržitelnosti na místní úrovni. Úplně první Repair Café organizovala dne 18. října 2009 v Amsterdamu. 
Následně byla založena nadace "Stichting Repair Café". Tato nizozemská nezisková organizace 
poskytuje od roku 2011 profesionální podporu místním skupinám doma i v zahraničí při otevření svého 
vlastního Repair Café. Více informaci na: http://repaircafe.org/, kde je možné získat za poplatek 
potřebnou podporu vč. provozního manuálu. Základním principem jsou dobrovolná setkání, na kterých 
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 Leitfaden zur Erstellung kommunaler Abfallvermeidungskonzepte, Bayerisches Staatsministerium fuer Umwelt und 
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 Leitfaden zur Erstellung kommunaler Abfallvermeidungskonzepte, Bayerisches Staatsministerium fuer Umwelt und 
Verbraucherschutz, 2016 

 

http://repaircafe.org/
http://www.sozialkaufhaus-augsburg.de/uber-uns/
https://www.brauchbarggmbh.de/verkaufsfilialen/


  

133  Podklady pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást 
Programového dokumentu v Operačním programu Životní prostředí 2021 - 2027 

účastník sám nebo společně s ostatními účastníky opravuje rozbité výrobky. V místech, kde Repair 
Café probíhá, jsou k dispozici nástroje a materiály pro všechny druhy oprav jako například pro oděvy, 
nábytek, elektrické spotřebiče, jízdní kola, hračky a další. Často jsou k dispozici i dobrovolníci se 
znalostmi a dovednostmi v různých oblastech, kteří jsou připraveni pomoci. K dispozici mohou být také 
různé knihy o opravách a kutilství. Repair Café se většinou organizují ve městech. Pro venkovskou 
oblast se v zahraničí rozvíjí koncepty mobilních karavanů180.  
 
Podpora Repair Café je také v Německu. Každý měsíc jsou v Bavorsku v průměru otevřeny 2 nové 
Repair Cafe (údaj z roku 2015). V srpnu 2015 jich bylo registrováno v Bavorsku 66, celoněmecky více 
než 220. Repair Café dosahují kvóty opravitelnosti 60–70 %, v průměru je přineseno 40 předmětů na 
setkání a dojde až k 28 úspěšným opravám. Téměř tři čtvrtiny těchto předmětů jsou elektrospotřebiče, 
následují kola a oděvy. Při čtvrtletním konání je množství zamezitelného odpadu okolo 200 kg181. 

Repair Café Germering  

V tomto městě je od října 2013 měsíčně organizováno Repair Café volným křesťanským sdružením 
(Freien christlichen Gemeinde Germering). V začátku se sedmi volnočasovými dobrovolníky, v roce 
2014 to bylo již téměř 40 pomocníků, kteří své dovednosti poskytovali bez nároku na honorář. Ukazovali 
návštěvníkům jak jejich nefunkční předměty (oděvy, kola, …) opravovat. Tím bylo možno za rok 
existence opravit téměř 500 předmětů182. 

3.2.1.6 Spojené království 

Subjekty, které mají na opětovné použití použitých předmětů největší vliv, jsou místní samosprávy, 
komunální odpadové společnosti, dále soukromé společnosti pracující s re-use předměty a charity. 
Způsob sběru upotřebených předmětů se liší v závislosti na typu předmětu a na místních podmínkách. 
Mezi nejběžnější způsoby patří: na vlastní náklady organizovaný odvoz zboží do Household Waste 
Recycling Centres (HWRCs)183, neboli sběrných dvorů. Další způsob probíhá formou svozů přímo 
z domácností organizovaných třetí osobou, nejčastěji komunálními odpadovými společnostmi, které 
zaštituje obec, nebo dalšími s obcí spolupracujícími subjekty. Obce či odpadové společnosti svážejí 
odpad ve většině případů za finanční náhradu. Mezi další hlavní používané způsoby sběru v UK řadíme 
charitativní banky, sběrné obchody, donášku přímo společnostem dobrovolníky či sběr upotřebených 
předmětů přímo od bývalých majitelů. Pro domácnosti, které se potřebují zbavit objemnějších předmětů, 
byl vládou UK vytvořen portál Collection of Large Waste items184, který podle adresy propojí uživatele 
s místní samosprávou, která může odvoz a sběr zboží zprostředkovat. Společnost WRAP se formou 
svých programů a studií snaží motivovat jednotlivé místní samosprávy, aby svážené předměty byly v co 
nejvyšší míře opět používány nebo recyklovány.  

Společnost WRAP a její platforma RecycleNow185 

Společnost WRAP spravuje internetovou platformu RecycleNow, skrz kterou, umožnuje efektivní 
vyhledávání nejbližších možných odběratelů a sběrných míst / charitativních bank pro sběr použitých 
předmětů. Uživatelé mohou podle své adresy najít širokou škálu odběrových míst po celém území 
Spojeného království. Spol. WRAP v rámci RecycleNow spolupracuje s mnohými charitami. Nutno 
podotknout, že program je prvotně zaměřen na re-use a recyklaci. Proto WRAP dále spolupracuje 
s organizací Charity Retail Association, která uživatelsky pracuje na podobném principu, ale seskupuje 
pouze odběrová místa určená charitativním účelům. V případech, kdy možnost odběrového místa 
chybí, fungují ve Spojeném království internetové portály, kde jsou předměty bezplatně nabízeny, 
Freecycle a Freegle186.  
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British Heart Foundation (BHF)187  

Charitativní organizace, která mimo jiné zaštiťuje a napomáhá rozvoji síti sociálních zařízení a obchodů 
pracující s předměty opětovného použití. Organizace BHF zajišťuje, aby její jednotlivé pobočky měly 
dostatek předmětů a položek, které mohou být využity namísto vyhození. BHF je příkladem společnosti, 
která kombinuje jednotlivé formy sběru. BHF organizuje charitativní banky napříč Spojeným 
královstvím. BHF má sjednáno dohody v několika regionech se společnostmi svážející odpad, týkající 
se dodávky specifických položek. Za rok 2019 BHF skrze své obchody dokázala znovu použít 
a recyklovat přes 41 000 tun nábytku a elektrických spotřebičů.  

Total Reuse188 

Total Reuse je jedna z re-use společností, která pracuje s produkty a předměty, které lidé vyhodí, 
a snaží se jím dát nový život. Ze svých statistik a výpočtů dovodila, že pokud by obstarala alespoň 
menší opravy, byla by schopna zvýšit počet předmětů s možností opětovného použití o desítky procent. 
Total Reuse proto přišla s programem Tool Shed, který má řešit problém s opravami předmětů 
a zároveň problém sociální izolovanosti obyvatel ve starším věku, kdy starší lidé často zůstávají 
opuštěni sami doma a psychicky strádají. Společnost začala organizovat workshopy, kde zaměstnávala 
seniory, kteří renovovali předměty pro re-use a zároveň tvořili komunitu lidí, kde se mohli společensky 
angažovat. Vytvořením ekonomických, environmentálních i sociálních hodnot, získalo Total Reuse 
několik ocenění. Total Reuse zaměstnává desítky lidí, pořádá školení, semináře, workshopy 
a dobrovolnické projekty. Předměty směřují do více než 150 charit a dalších uskupení určených pro 
sociálně slabší. Společnost spravuje tři prodejny, kde každý rok přes 9 000 rodin má možnost přístupu 
k vysoce kvalitním produktům za dostupné ceny. Celkově společnost ze svých činností dokázala získat 
více než 1 300 tun znovu použitelných položek za rok 2016. 

Režim odpadů 

Z hlediska právních předpisů je nutno rozlišovat, zda odevzdané upotřebené zboží vstoupí do právního 
režimu odpadů, či nikoli. Právní úprava UK vychází ze EU směrnice o odpadech a vytváří dva koncepty 
pro re-use předměty.189 První z konceptů, je situace, kdy se předmět vůbec odpadem nestává a do 
odpadového režimu nevstupuje. Právní úprava taxativně vyjmenovává výjimky, při kterých je možno 
tento přístup aplikovat. Jedná se zejména o předměty, které jsou odevzdány či vybrány charitativními 
společnostmi, předměty odevzdané do charitativních bank, či jiných zařízení určených ke sběru 
předmětů s možností re-use. Ale také ostatní re-use portály a společnosti, které nemají sociální podtext, 
například výše zmíněné Freecycle a Freegle190. 
Druhý koncept, kdy zboží vstupuje do právního režimu odpadu, nastává nejčastěji v případech odvozu 
předmětů odpadovými službami či po odvezení předmětů do sběrných dvorů. Ovšem anglická právní 
úprava umožňuje pro většinu předmětů, opětovné vyjmutí za ne příliš složitých podmínek. Právní 
předpisy pro jednotlivé skupiny předmětů uvádí tzv. Quality protocols, nebo specializované příručky, 
ve kterých jsou popsány pravidla a podmínky, které je nutno dodržet, aby předmět mohl být znovu 
použit a vyjmut z režimu odpadů191.  

Warwickshire County Council192  

Obec Warwickshire získala i několik ocenění za příkladnou práci s předměty opětovného použití a za 
ideální řízení sběrných dvorů. Warwickshire County Council se zapříčinila, že u každého sběrného 
dvora v regionu, byl zprovozněn plně fungující re-use shop nabízející předměty nashromážděné ve 
sběrném dvoře. Re-use shopy v oblasti fungují na principu franšízy, kde kvalitu a předpisy kontroluje 
obec. Tudíž se vytvořil řetězec re-use obchodů se stejným konceptem navázaných na místní sběrné 
dvory. Forma re-use shopu se může lišit v závislosti na místních podmínkách.  
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 https://www.bhf.org.uk/shop/furniture-and-electrical-shops 
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Dále existuje mnoho dalších příkladů, které ukazují různé možnosti opětovného použití ve sběrných 
dvorech, včetně sběrných a skladovacích míst pro prodej mimo provozovnu, plně vybavených obchodů 
na místě, venkovních prodejních ploch, aukčních domů nebo opraváren s pozdějším prodejem. Vše 
záleží na dostupnosti prostoru, lokaci, zaměření a rozsahu navrhované provozovny. Další alternativou 
k provozování obchodů s opětovným použitím předmětů ze sběrného dvora je rozvoj sběrného dvora 
jako centrálního úložiště, kdy na základě dohod organizace pracující s re-use předměty navštěvují 
sběrné dvory a svážejí si předměty do svých provozoven.  
V roce 2017, kdy obec Warwickshire získala Guardian Public Service Award, se díky jejímu programu 
podařilo znovu použít přes 700 tun odpadu193. 

3.2.2 Oděvy a textil 

3.2.2.1 Skandinávské země 

Na trh v severských zemích se uvádí 365 000 tun oděvů a bytového textilu každý rok. To odpovídá 
kolem 14 kg na obyvatele za rok. Pouze zhruba polovina putuje na opětovné použití a recyklaci. Velká 
část znovu použitelného textilu se vyváží a prodává na zahraničních trzích, obvykle ve východní 
Evropě, Africe nebo Asii194. 
 
Příklad nakládání s textilním odpadem ve Švédsku: 
 
V roce 2015 bylo ve Švédsku vyprodukováno téměř 100 000 tun textilního odpadu, přičemž převažovaly 
tři druhy materiálu – bavlna, polyester a vlna. Jednotlivé toky nakládání byly následující:  

► Bavlna (cca 57 000 tun): 50 % spalování, 10 % opětovné použití v severských zemích, 20 % 
opětovné použití v zahraničí, 10 % chemická recyklace, 10 % mechanická recyklace na přízi, 
10 % mechanická recyklace pro izolace do automobilového průmyslu  

► Polyester (34 %, tj. cca 34 000 tunám): 50 % spalování, 10 % opětovné použití v severských 
zemích, 20 % opětovné použití v zahraničí, 20 % chemická recyklace  

► Vlna (4 %, tj. cca 4 000 tun): 20 % spalování, 30 % opětovné použití v severských zemích, 
30 % opětovné použití v zahraničí, 20 % recyklace na přikrývky195 

 
Ve snaze zlepšit stav nakládání s oděvy a textilem byl definován dobrovolný „Závazek k opětovnému 
použití a recyklaci nordických textilních výrobků“ („The Nordic textile reuse and recycling commitment“, 
dále také „The Nordic Commitment“). Cílem je snížit dopad textilní spotřeby na životní prostředí a posílit 
konkurenceschopnost skandinávského regionu zvýšením opětovného použití a recyklace textilního 
odpadu vzniklého v severských zemích. Certifikační systém je dobrovolný a zajišťuje udržitelné 
a transparentní nakládání s použitým textilem. Certifikační systém zajišťuje, že certifikované organizace 
dodržují přísná kritéria sledovatelnosti a vlivu na životní prostředí při sběru a manipulaci s textilem. 
Shromážděné textilie budou znovu použity a recyklovány v souladu s hierarchií odpadu a všechny 
operace jsou kontrolovány nezávislou třetí stranou. Existují dva typy certifikace. První je pro sběr textilu, 
který je určen pouze k opětovnému použití, a druhý pro sběr textilu pro opětovné použití a textilní odpad 
pro recyklaci. „The Nordic commitment“ míří na všechny aktéry pracující s použitým textilem, kteří dále 
podle oblasti, v jaké s textilem pracují, jsou povinni dodržovat standardizovaná pravidla. Zejména jde 
o charitativní organizace, second hand obchody, společnosti zabývající se recyklací textilu, společnosti 
svážející textilní odpad atd. Je žádoucí, aby se do Nordic commitment zapojily i obce, které mají 
ústřední roli při sběru oděvů a textilu a dále i veřejné instituce např. orgány zdravotní a sociální péče, 
orgány bezpečnostních složek. Sběr by měli provádět certifikovaní aktéři, tj. aktéři zapojení do 
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LCA of different treatment pathways 
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 http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:957517/FULLTEXT02.pdf; Norden: Gaining benefits from discarded textiles, 
LCA of different treatment pathways 
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programu Nordic commitment. Mělo by jít zejména o charitativní organizace, dobročinné společnosti či 
samotné obce196. 

3.2.2.2 Německo 

 
Domácnosti v Německu vytřídí okolo 1,01 milionů tun textilií za rok (z toho největší podíl (cca 88 %) je 
shromážděn přes kontejnery na textil). Z toho je 54 % textilu určeno k opětovnému použití, 38 % je 
materiálově využíváno (z toho 21 % jako čistící hadry a 17 % jako izolační a vláknité materiály, například 
pro využití v automobilovém průmyslu). K energetickému využití směřuje 6 % a zbylá 2 % jsou z důvodu 
znečištění odstraňována197. 

Mnichov 

Technické služby města Mnichov provozují vlastní kontejnery na textil. Umístění kontejnerů na použité 
oděvy jsou po celém městě, zejména na hnízdech s dalšími nádobami na recyklovatelné odpady. 
Kromě tohoto městského systému funguje sběr textilu i přes charitativní organizace. Problém přináší 
nezákonně umístěné kontejnery na oblečení. Kvalita sebraného zboží je rozhodující: polovinu oblečení 
lze obvykle znovu nosit, zbytek recyklovat. Jako certifikovaná společnost pro nakládání s odpady 
spolupracuje AWM pouze se společnostmi, které jsou také akreditovány dle § 56 zákona o oběhovém 
hospodářství. Tím je zajištěno, že přeprava, třídění, recyklace použitých textilií, i likvidace zbytkových 
materiálů jsou prováděny řádně. Výtěžnost systému byla v roce 2017 3 kg/obyvatele (celkově 
4 588 t/rok). K tomu bylo další 1 kg /obyvatele shromážděno přes další systémy, resp. sociální projekty 
(celkově 1 688 t/rok)198. 

3.2.2.3 Rakousko 

Salzburg 

Sociální podnik Soziale Arbeit GmbH (společnost se statutem obecně prospěšné společnosti) 
zastřešuje několik sociálních podniků / institucí. Jedním z nich je „TAO & Mode Circel“, jehož hlavním 
posláním je pracovní začlenění žen a mužů. Zejména provádí svoz a vyklízení pozůstalostí (zachovalé 
výrobky odváží přímo do svých prostor, objemný odpad za poplatek odváží na sběrný dvůr) a dále 
přebírá shromážděné upotřebené zboží z re-use koutku sběrného dvora a také obsah stacionárních 
kontejnerů na oblečení a textil, které jsou rozmístěny po městě Salzburg a v několika okolních obcích 
(cca 100 kusů, ročně shromáždí cca 400 t starých textilních materiálů). Zaměstnanci kontrolují stav 
věcí, třídí, provádějí drobné opravy. Podnik pak prodává zboží ve svých secondhandech. Způsoby 
opětovného použití a využití shromážděného textilu jsou následující: 7 % oblečení 1. třídy zůstává ve 
městě Salzburk, 45 % textilu „2. kategorie“; 20 % recyklace na bavlnu, náplně do polštářů či 
automobilových sedaček; 20 % na čistící hadry a 8 % odstranění jako odpad199. 

3.2.2.4 Velká Británie  

Z celkového počtu 1,1 milionu tun oděvů, jde ročně až 350 tisíc tun na skládku bez dalšího využití 
s předpokládanou hodnotou 140 milionu liber, plus náklady na skládkování, tj. dalších 80 milionů liber. 
To tvoří průměrně 4,7 kg vyhozeného oblečení do směsného odpadu na osobu a rok.200 Například 
v Londýně tři z pěti Londýňanů vyhodí oblečení jednoduše proto, že už jim nesedí velikost.201 Odhaduje 
se, že v roce 2014 bylo shromážděno 650 000 tun oblečení pro opětovné použití a recyklaci, avšak 
pouze méně než 1 % všech materiálů z oděvů se recykluje do nových oděvů. Na základě údajů z roku 
2010 je průměrně více než polovina oděvů, které jsou shromážděny pro recyklaci nebo opětovné 
použití, vyváženy z UK do zahraničí, zatímco 32 % je určeno k opětovnému použití ve Spojeném 
království (prostřednictvím charitativních obchodů) a 9 % na recyklaci. Vývoz použitých oděvů je ve 
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197
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Velké Británii zajetým trendem. V roce 2014 Spojené království vyvezlo téměř 352 000 tun použitých 
oděvů v hodnotě 342 milionů GBP, což z něj činí třetího největšího vývozce použitých oděvů na světě 
po USA a Německu. WRAP v rámci Sustainable Clothing Action Plan (SCAP) přináší nové trendy do 
textilního odvětví, se snahou ovlivnit environmentální dopady oděvního průmyslu ve Spojeném 
království. V rámci programu WRAP poskytuje organizacím v oděvním průmyslu instrukce 
a doporučené šetrnější techniky202. 
 
Základní tři způsoby sběru oděvů v rámci regionální samosprávy (níže je potom uvedeno několik 
příkladů): 
1. Svozové odpadové služby – domácnosti shromažďují oděvy a textil na místě určeném ke sběru. Tyto 
služby lze provozovat buď místním úřadem, charitativními nebo komerčními subjekty. 
2. Banky/kontejnery na oděvy – umístěné zejména na veřejných prostranstvích, v komunitních centrech 
nebo recyklačních centrech (sběrné dvory). Ty mohou být poskytované buď místním úřadem, 
charitativními organizacemi, komerčními společnostmi nebo ve spolupráci (např. místní orgán 
poskytující obdržené textilie charitě). 
3. Iniciativy týkající se opětovného použití – to zahrnuje širokou škálu způsobů, jak sběr textilu, výměnu 
nebo prodej v charitativních obchodech, sbírky ve školách a dalších institucích veřejných, on-line 
výměny, drobný prodej atd.

 203 

CO-MINGLED KERBSIDE TEXTILE COLLECTION: SOUTHEND-ON-SEA 

Obec Southend-on-sea provozuje svoz tříděných odpadů od roku 2004, v podobě tří hlavních kategorií 
směsný, recyklovatelný a bioodpad. V rámci recyklovatelného byl svážen i textilní odpad. Avšak 
z důvodu vysokého stupně poškození a kontaminace z důsledku míchání textilu s ostatním 
recyklovatelným odpadem se obec roku 2006 rozhodla vytvořit pro textil vlastní kategorii a svážet ho 
odděleně. Jelikož obec Southend-on-sea používá převážně svoz formou door-to-door, zajišťuje 
domácnostem bezplatně speciální vaky na upotřebený textil, aby tak snížila kontaminaci a poškození 
materiálu. Pytle s textilem jsou poté sváženy společně s pytli s recyklovatelným odpadem 
a rozdělovány až po svozu v třídícím centru. V třídícím centru jsou pytle s textilem oddělovány a ještě 
v pytlech předány organizacím pracujícím s re-use textilem, se kterými má obec uzavřené dohody204. 

Charitativní obchody a organizace 

Ve Velké Británii existuje přibližně 9 000 charitativních obchodů provozovaných národními, regionálními 
a místními charitativními organizacemi. The Charity Retail Association (CRA) odhaduje, že každý 
charitativní obchod odkloní každý rok přibližně 40 tun textilu ze skládky. The Charity Retail Association 
zastupuje přibližně 80 % charitativních obchodů ve Velké Británii. Mimo jiné v roce 2005 představila 
„Code of Charity Retailing“ (Kodex charitativního prodeje), který je pro členy komory závazným 
dokumentem obsahující osvědčené pokyny, rady a předpisy týkajících se charitativních obchodů. 
Všichni členové Charity Retail Association ho musí od roku 2008 dodržovat205.  

Komunitní sbírky 

V komunitních sbírkách jsou textilie shromažďovány od škol, univerzit a dalších komunitních organizací, 
či soukromých organizací nebo organizací třetího sektoru, jako je například Bag2School (získávání 
peněz pro školy prostřednictvím sběru textilu206). Organizace mohou být placeny za materiál, který 
shromažďují, nebo za ně mohou být nabízeny další pobídky, jako je sportovní vybavení (např. Sport do 
škol).  
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Komunitní výměny a události sloužící k výměně oděvů 

Komunitní výměny jsou události, kde se obyvatelé mohou zbavit nežádoucích oděvů a vyzvednout něco 
jiného zdarma. Jsou známy pod řadou různých pojmenování včetně Give days, Take Days, Swishing 
a jejich popularita roste. 

Iniciativa RECAP – “Wear it, Love it, Share it” 

RECAP je iniciativa místních samospráv vzniklá za účelem osvěty a edukace obyvatel UK v oblasti 
odpadového hospodářství. Zaměřuje se hlavně na oblast textilního průmyslu a na re-use a recyklaci 
odpadu z textilního průmyslu. RECAP zorganizoval kampaň jménem “Wear it, Love it, Share it” s cílem 
informovat a poučit obyvatele o možnostech opětovného používaní oděvů. RECAP spolupracoval na 
kampani s 16 různými charitativními organizacemi v různých fázích projektu. Charity bezprostředně po 
této události zaznamenaly zvýšenou úroveň prodeje a darů207. 

3.2.3 Omezení jednorázových obalů 

3.2.3.1 Rakousko 

Green Events Austria  

S iniciativou „Green Events Austria“ si Spolkové ministerstvo pro udržitelnost a cestovní ruch stanovilo 
za cíl ukotvit spolu se spolkovými zeměmi a partnery z oblasti průmyslu, sportu a kultury organizování 
„udržitelných akcí“ v celé šíři odvětví (další informace jsou k dispozici na: 
https://www.bmlrt.gv.at/umwelt/nachhaltigkeit/green-events/initiative.html). V rámci iniciativy byla 
spuštěna e-knihovna, kde k jednotlivým oblastem lze dohledat odborné studie a příklady dobré praxe. 
V sekci “pořízení a odpady” jsou zpracována např. tato podtémata:  

► kelímky a nádobí na vícero použití, mobilní gastromyčky a vybavení  

► jednorázové kelímky, nádobí a obaly z obnovitelných zdrojů  

► čisticí prostředky  

► tisk, papír a kancelářské potřeby 

► květinová ozdoba a dekorace 

► předcházení vzniku odpadů, třídění a odstranění 

► textil208 

Program Magistrátu města Vídeň „ÖkoEvent“ 

ÖkoEvent je program vídeňského magistrátu (další informace k dispozici na: www.oekoevent.at), který 
má za cíl posílit výchovu k uvědomělému plánování akcí. Jedná se o zastřešující značku pro všechny 
iniciativy a zařízení ve Vídni, která se zasazují o environmentálně udržitelné akce. V rámci tohoto 
programu jsou poskytovány informační materiály, odborné poradenství při tvorbě odpadových konceptů 
aj. Organizátoři, kteří splní určitá kritéria (nejenom s ohledem na PVO), mohou danou akci realizovat 
pod značkou „Ökoevent“. V roce 2015 se uskutečnilo 70 akcí pod touto značkou.  
Sám Magistrát města Vídeň (Oddělení MA 48) má k dispozici vlastní vybavení, které si lze za úplatu 
zapůjčit. Jedná se o nádobí na opětovné použití (kelímky, hrnečky, malé a velké talířky, mističky) 
a mobilní vůz se zabudovanou gastromyčkou.  
Program stanovuje kritéria, která jsou relevantní pro organizaci udržitelných akcí. Rozlišuje se mezi 
povinnými a nepovinnými kritérii. Kritéria, která nejsou pro danou akci relevantní, nejsou hodnocena. 
Níže je uvedeno několik příkladů kritérií.  
Gastronomie (výběr příkladů):  

► výdej nápojů z opakovaně použitelných lahví a / nebo dávkovacích systémů, pokud je druh 
nápoje k dispozici v opakovaně použitelné formě  

► nápoj se podává v opakovaně použitelných skleničkách, kelímcích nebo šálcích  
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► k podávání jídel se podává nádobí k opakovanému použití 

► nápojové plechovky nejsou povoleny  

► při dávkování kávového krému, kečupu, majonézy, hořčice nebo džemů se nepoužívá žádná 
porcovaná balení  

► je zobrazena nabídka jídel a pro hosty je dobře rozpoznatelné, o jaký druh jídla se jedná  

► jsou přijímána zvláštní opatření, aby se zabránilo plýtvání potravinami  

► tam, kde je to možné, jsou zahrnuty také stravovací zařízení z místa konání akce 

► používá se opakovaně použitelný přepravní obal 

► k dispozici je pitná voda z kohoutku 
 
Odpad a zdroje (výběr příkladů):  

► pokud se očekává, že počet návštěvníků překročí 2 000, bude vypracován odpadový koncept 
(Poznámka: Pro všechny události s více než 2 000 účastníky, bez ohledu na to, zda se jedná 
o „ÖkoEvent“, platí povinnost, dle zákona o pořádání akcí, vypracovat koncept k nakládání 
s odpady. Limit 2 000 návštěvníků se vztahuje na celou dobu trvání akce, celkem za všechny 
dny (není míněno: v dané době přítomné osoby)) 

► na místě bude jmenována osoba odpovědná za nakládání s odpady  

► sběrné nádoby na odpad jsou umístěny s jasným označením  

► během montáže a demontáže (např. opětovným použitím) vzniká co nejméně odpadu; odpad, 
který je generován, se shromažďuje odděleně  

► žádná aktivní distribuce reklamních materiálů  

► se sponzory na nápoje je dohodnuto nabízet pouze opakovaně použitelné nápojové obaly  

► pro plakáty a jiná oznámení se používá ekologický papír  

► likvidace odpadu je plánována včas 

► zpětný odběr obalového materiálu je dohodnut s dodavateli, subdodavateli atd. 

► organizace a kontrola včasného vyprázdnění sběrných nádob během akce a po ní 

► krátké dopravní trasy, využití stávající infrastruktury 

► používá se opakovaně použitelný přepravní obal, např. dodavatelé nepoužívají jednorázové 
krabice, ale opakovaně použitelné přepravní obaly (plast, kov, dřevo) 

► výzdoba se vynechává, materiály se často znovu použijí, resp. k dekoraci se použijí materiály 
šetrné k životnímu prostředí209 

3.2.3.2 Německo 

Mnichov 

U velkých akcí na veřejném prostranství platí v Mnichově zákaz pro jednocestné nádobí  
(další informace k dispozici na:  
www.awm-muenchen.de/gewerbe/entsorgungswege/abfallvermeidung/einwegverbot.html).  
Již v roce 1992 bylo zakázáno jednorázové nádobí při městských akcích. Nejznámějším příkladem jsou 
pivní slavnosti „Oktoberfest“. Výsledkem bylo, že na návštěvníka klesla produkce odpadu z 2 kg na 
přibližně 200 g. Velké akce musí mít povolení od správního referátu. Při všech akcích a používání 
veřejných, resp. městských pozemků a ploch musí být dbáno na předpisy z oblasti OH. Město Mnichov 
nabízí zapůjčení mobilního přívěsu s gastromyčkou (další informace k dispozici na:  
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http://mobilspiel-servicepaket.de/index.php/geschirrmobile). Myčka je zabezpečená proti dešti a 
vhodná pro 300 až 1 000 návštěvníků. Pokud se vyjde z produkce odpadu 100–200 g odpadu u 
jednorázového nádobí na osobu, může být u návštěvnosti 1 000 návštěvníků a den zamezeno 100-200 
kg odpadu. Již u akcí od 250 návštěvníků může být využití mobilní myčky ekonomicky výhodnější než 
použití jednorázového nádobí210.  

Erlangen 

V roce 2015 město Erlangen odsouhlasilo Koncept odpadového hospodářství města Erlangen. 
Součástí jsou následující opatření: obchod s upotřebenými výrobky, e-portál pro darování a výměnu, 
zákaz jednocestných obalů ve veřejné oblasti, podpora domácího kompostování.  
Předpis města Erlangen o předcházení vzniku odpadů, využití a odstranění odpadů: 
§ 8 Podpora oběhovému hospodářství (PVO, opětovné použití a využití) 
(1) Množství přípustných odpadů je, pokud je to možné a rozumné, potřeba udržovat na minimu, tím že 
probíhá předcházení vzniku odpadů, opětovné použití nebo materiálové využití. Město poskytuje svým 
občanům a živnostníkům k tomu informace. 
(2) Při akcích musí být na vyžádání města předložen koncept odpadů, který obsahuje opatření 
k předcházení vzniku odpadů a třídění. Po skončení akce musí být předložena městu zpráva o 
vyprodukovaných odpadech podle druhu a množství. 
(3) Při akcích, které jsou organizovány na veřejných ulicích, cestách a místech, stejně jako v městských 
zařízeních, smí být vydávána jídla a nápoje pouze v zálohovaných, opětovně použitelných obalech a 
nádobách; tato povinnost platí především pro plochy komunikací, které jsou v majetku města. 
Osvobození od této povinnosti může být uděleno pro jednotlivé případy, když to vyžadují zájmy 
veřejného blaha.211 
 
V rámci města Erlangen (samotným městem podporovaná) je realizovaná iniciativa „Coffee to go – 
Erlangen“. Zapojené kavárny mají nalepenou samolepku, kterou zákazníky upozorňují na to, že si 
mohou přinést vlastní čistý hrneček na kávu, kterou si mohou odnést sebou. Na akce je také možné si 
zapůjčit mobilní gastromyčku vč. vybavení212.  

3.2.4 Potravinový odpad 

3.2.4.1 Rakousko 

V Rakousku je vyprodukováno cca 110 000 tun/rok potravinového odpadu z oblasti distribuce (mimo 
velkoobchod; 74 000 tun/rok potravinového odpadu a 35 600 tun/rok vráceného chleba a pečiva 
dodavatelům; z toho činí 6 000 tun/rok redistribuce na sociální zařízení). 213 Potravinové odpady ze 
stravování mimo domov tvoří 280 000 tun/rok (z toho 175 000 tun/rok, kterým by se dalo předejít).214 

Domácnosti vyprodukují 276 000 tun/rok potravinových odpadů v SKO (z toho 157 000 tun 
vyhnutelného potravinového odpadu) a 90 700 t/rok v bionádobě (z toho 49 000 t/rok vyhnutelného 
potravinového odpadu), data v sobě nezahrnují potravinové odpady, které jdou přes domácí 
kompostování, zkrmování a kanalizaci.215 Celkově je v Rakousku produkováno cca 760 000 tun 
potravinového odpadu kromě zemědělství, výroby, velkoobchodu a určitých toků v domácnosti (domácí 
kompostování, kanalizace), z toho cca 500 000 tun jsou vyhnutelné potravinové odpady216. 
 
V Rakouských závodních jídelnách, zdravotnických zařízeních, hotelech a restauracích je ročně 
vyhozeno přibližně 175 000 tun potravinových odpadů (v hodnotě 320 mil. €), kterým by se dalo předejít. 
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 Leitfaden zur Erstellung kommunaler Abfallvermeidungskonzepte, Bayerisches Staatsministerium fuer Umwelt und 
Verbraucherschutz, 2016 
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 Aufkommen an Lebensmittelverderb im österreichischen Lebensmittelhandel, im Auftrag der ECR Arbeitsgruppe, LEBER-
SORGER und SCHNEIDER 2014 
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 Sekundärstudie Lebensmittelabfälle in Österreich, im Auftrag des BMLFUW, SCHNEIDER et al. 2012;  
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Tyto výpočty jsou založeny na detailním zjišťování, které prováděla iniciativa „United Against Waste“ 
(„Společně proti odpadu“) v letech 2014 a 2015 společně s Ústavem pro nakládání s odpady Vídeňské 
univerzity (BOKU Vídeň) a Vyšší odbornou školou Horního Rakouska (FH Oberösterreich). V rámci 
tohoto zjišťování bylo sledováno množství a příčiny potravinových odpadů ve více než 50 provozech. 
Ve stravovacích provozovnách byly identifikovány nejdůležitější možnosti prevence, o které se opírá 
navazující dialog v tomto odvětví217.  

Iniciativa „Potraviny jsou cenné“ („Lebensmittel sind kostbar“) 

„Potraviny jsou cenné“ („Lebensmittel sind kostbar“) je iniciativa Rakouského Spolkového ministerstva 
zemědělství a lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství. Touto iniciativou si ministerstvo 
klade za cíl v úzké spolupráci s komerční sférou, spotřebiteli, obcemi a sociálními institucemi přispět 
k udržitelné prevenci a snížení potravinového odpadu. Konkrétně tato iniciativa usiluje o snížení 
vyhnutelného potravinového odpadu v celém potravinovém řetězci; věnuje se osvětě a zvýšení citlivosti 
k odpovědnému používání potravin tak, aby se dosáhlo udržitelného snížení potravinového odpadu ve 
všech oblastech. Podporuje procesy a systémy v ekonomice (produkce potravin, obchod, gastronomie 
atd.), které přispívají k udržitelnému snížení potravinového odpadu. Více informací lze nalézt na 
https://www.bmlfuw.gv.at/land/lebensmittel/kostbare_lebensmittel.html218. 

Odnosné krabičky od Wiener Tafel 

Nezisková společnost Wiener Tafel (organizace, která zejména shromažďuje darované nezávadné 
potraviny a distribuuje je lidem v nouzi) realizuje také program „Tafelbox“, tj. krabičky na odnos jídla. 
Jedná se o plastové krabičky, které jsou nabízeny na konci určité akce návštěvníkům (u provozovatelů 
hotelů či restaurací, cateringových akcí aj.). Hosté tak mají možnost si např. z bufetu odnést zbylé 
dobroty a přispět tak k předejití plýtvání s potravinami. Tato krabička stojí cca 50 centů, ze kterých se 
20 centy přispívá společnosti Wiener Tafel. Náklady na krabičky může převzít organizátor akce nebo je 
mohou zaplatit přímo hosté, kteří si takto odnesou nezkonzumované jídlo s sebou. Toto opatření proti 
plýtvání potravinami v rámci různých akcí doporučuje také město Vídeň v rámci svého programu 
„Ökoevent“. Více informací je k dispozici na www.oekoevent.at/vermeidung-lebensmittelabfaelle; 
www.wienertafel.at. Obdobné iniciativy jsou realizovány i v jiných rakouských regionech (v Tyrolsku je 
to například “Genuss-Box”219). 

3.2.4.2 Německo 

Spolkové ministerstvo pro potraviny, zemědělství a ochranu spotřebitele zveřejnilo v roce 2012 studii 
o potravinovém odpadu. Ta ukázala, že přibližně 82 kg potravin na osobu v domácnostech a rok se 
promění v odpad. Studie Stuttgartské univerzity počítá celkem s téměř 11 miliony tunami potravinových 
odpadů v Německu, které každý rok produkuje průmysl, obchod, velkoodběratelé a domácnosti. 220 
 
V roce 2015 se začalo pracovat na zmapování celého potravinového řetězce a potravinových ztrát. 
Studie „Potravinový odpad v Německu – základní linie 2015“ byla zveřejněna v září 2019 a ukázala na 
rozdělení ztrát pro 12 mil. tun potravinového odpadu. Produkce potravinového odpadu byla stanovena 
poprvé v celém potravinovém dodavatelském řetězci, tj. v odvětvích prvovýroby, zpracování potravin, 
velkoobchodu a maloobchodu, veřejném stravování a domácnostech. Studie Thünen Institutu ukázala, 
že v Německu – na základě roku 2015 - je každoročně vyhozeno kolem 12 milionů tun potravin, z toho 
12 % (1,4 milionu tun) potravinového odpadu je produkováno v primární produkci, sektor zpracování 
potravin produkuje 18 % (2,2 milionu tun), u velkoobchodu a maloobchodu se jedná se o 4 % 
(0,5 milionu tun), u veřejného a komerčního stravování 14 % (1,7 milionu tun) a většina 52 % 
(6,1 milionu tun) je připisována domácnostem221. 
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Iniciativa „Příliš dobré pro popelnici“ 

Od roku 2012 vede Spolkové ministerstvo pro výživu a zemědělství iniciativu „Příliš dobré pro popelnici“ 
(„Zu gut für die Tonne"). Cílem této iniciativy je, působit na spotřebitele a subjekty odpovědné v celém 
potravinovém dodavatelském řetězci za udržitelné používání potravin a snížit plýtvání potravinami. Na 
webových stránkách je mnoho informací o důsledcích vzniklých potravinových odpadů a možnostech, 
jak jim předcházet. Například mnohé příručky obsahují návody, jak lépe plánovat, nakupovat, skladovat 
a stravovat se222. V rámci této iniciativy běží také kampaň „Vychutnat si beze zbytku“ („Restlos 
genießen“). V rámci ní je podporován odnos zbytků jídel z restaurací a podobných zařízení pomocí 
odnosných boxů. Zapojená gastronomická zařízení mohou právě využívat pro své klienty tyto odnosné 
boxy223. 
 

3.2.4.3 Projekt FUSIONS 

Od srpna 2012 do července 2016 financovala Evropská komise projekt FUSIONS (Food Use for Social 
Innovation by Optimising Waste Prevention Strategies) zaměřený na společensky odpovědné využití 
odpadu z potravin. Projekt měl za cíl vytvořit evropskou platformu pro společné nalezení vize 
a strategie, aby se zabránilo ztrátám potravin a plýtvání v celém dodavatelském řetězci prostřednictvím 
sociálních inovací. Projekt FUSIONS se zabýval: 

► harmonizací monitorování plýtvání potravinami, metodikou sběru a vyhodnocení dat, 

► zlepšení porozumění, do jaké míry může sociální inovace omezit plýtvání potravinami, 

► vývojem obecných zásad pro společnou politiku potravinových odpadů pro EU-27. 

Projekt FUSIONS měl 21 projektových partnerů z 13 různých zemí, mezi které patřily univerzity, 
odborné ústavy, spotřebitelské organizace a podniky. 
 
Účastníkem projektu FUSIONS byla i Maďarská asociace potravinových bank (Hungarian Foodbank 
Association; HFA), která v jeho rámci provedla studii proveditelnosti návrhu řešení na využití přebytků 
jídla ze stravovacích zařízení pro nízkopříjmové obyvatele. Tato studie si kladla za cíl vytvoření 
a otestování modelu, který by propojoval restaurace pravidelně vykazující nadbytek porcí 
s charitativními organizacemi, které je budou redistribuovat potřebným. Model by přitom mělo být 
možné replikovat i v dalších státech s jinými aktéry. Za hlavní překážky v použitém postupu označují 
autoři studie hygienické předpisy v oblasti bezpečnosti potravin a koordinaci logistiky mezi jednotlivými 
články distribučního řetězce. Nezbytná je také aktivní komunikace s místními úřady. Autoři odhadují, že 
použitý postup by v Maďarsku ušetřil mezi 50 a 100 tisíci tun potravin ročně. Vzrůstající zapojení 
veřejnosti do společensky prospěšných aktivit by mohlo být katalyzátorem pro aplikaci tohoto modelu 
v širším měřítku224. 

3.2.4.4 Další příklady 

Projekt – Sociální supermarkety 

Tuto kampaň provedla Vídeňská univerzita BOKU (University of Natural Resources a Life Sciences, 
Institut of Waste Management) spolu se společností BIO Deloitte z Francie. Kampaň měla za cíl zavést 
sociální supermarkety nebo ozřejmit už fungující modely. Sociální supermarkety redistribuují 
přebytečné jídlo darované maloobchodníky, výrobci a subjekty ze sektoru pohostinství. Prodávají 
přebytečné jídlo za velice nízké ceny hlavně lidem v nouzi, či lidem z nižších sociálních vrstev. Hlavní 
rozdíl mezi sociálními supermarkety a dalšími způsoby přerozdělování potravin spočívá v tom, že jídlo 
se prodává na rozdíl od rozdávání zdarma; z toho důvodu mají sociální supermarkety větší kupní sílu 
a často nabízejí širší výběr produktů. Sociální supermarkety přispívají nejen ke snížení plýtvání 
potravinami, ale dále mohou přinést další sociální benefity225. 
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http://eu-fusions.org/phocadownload/FUSIONS%20Feasibility%20studies%20evaluation%20report.pdf


  

143  Podklady pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást 
Programového dokumentu v Operačním programu Životní prostředí 2021 - 2027 

Potravinový odpad ze zdravotnických zařízení 

Německá Trias i Pujol University Hospital v Badaloně (Španělsko) poskytuje řadu zdravotnických 
služeb pro více než 1 milion lidí a má přibližně 2 500 zaměstnanců. Centrální kuchyň je v současné 
době spravována cateringovou společností a slouží pacientům, personálu a návštěvníkům. Přibližně 
podává130 000 jídel (snídaně, oběd, občerstvení a večeře) ročně pacientům a 547 500 jídel se podává 
v jídelnách zaměstnancům i návštěvníkům. Nemocnice začlenila kritéria udržitelnosti při zadávání 
zakázek na potraviny se zaměřením na nákup místních a nebalených produktů. Od roku 2010 pracuje 
nemocnice na projektu, který zahrnuje „strategii 3R“: 

► snižování nebo optimalizace produkce u zdroje – přibližně 10 % jídel nebylo konzumováno 
(pacienti již byl propuštěni, převezeni nebo byli podrobeny zákroku mezi objednávkou a 
servisem) 

► redistribuce – přibližně 45 kg týdně přebytku jídel s vysokou nutriční hodnotou je nyní 
věnováno na sociální účely organizacím ve městě 

► recyklace – organické zbytky produkované v kuchyni a v jídelnách jsou nyní materiálově 
využívány (přibližně v průměru 200 tun v tunách ročně) 

Zpočátku nemocnice vyprodukovala přes 1,5 tuny biologického odpadu ročně. Realizací tohoto projektu 
došlo ke snížení plýtvání potravinami o přibližně jednu tunu. Množství odpad je nižší díky pracovní 
skupině sestávající se z kuchyňského personálu, zdravotních sester a manažerů. Tato skupina přispěla 
ke zlepšení komunikace a monitorování pacientů napříč odděleními s ohledem na přípravu jídla. 
Průzkumy spokojenosti pacientů a hodnocení jídla pacienty přináší pomoc sestrám, spolu 
s endokrinology a klinickými nutričními službami, aby se zabránilo podvýživě během pobytů pacientů 
a byla podpořena zdravá strava226. 
 
Ordensklinikum Linz (Rakousko) 
 
Ordensklinikum Linz pracuje na snižování plýtvání potravinami od roku 2011 a je partnerem iniciativy 
„United Against Waste“ (Rakouská iniciativa proti plýtvání potravinami) od roku 2014. V posledních 
letech byla přijata mnohá opatření ke zlepšení, pokud jde o udržitelnost. "Na začátku jsme přijali interní 
opatření, například recepty byly revidovány a velikost porcí upravena. Dalším proškolením našich 
zaměstnanců a lepší spoluprací s odděleními se nám podařilo udržitelně snížit plýtvání potravinami,“ 
zdůrazňuje vedoucí kuchyně Andrea Weidenauer v areálu Elisabethinen227. 

3.2.5 Domácí kompostování  

3.2.5.1 Rakousko 

Zpráva o stavu odpadového hospodářství v Rakousku (Die Bestandsaufnahme der Abfallwirtschaft in 
Österreich, Statusbericht 2019, Bundesministerium Nachhaltigkeit und Tourismus) z roku 2019 uvádí 
odhad podílu biologicky rozložitelného odpadu kompostovaného samotnými domácnostmi a komunami 
na 1,5 milionu tun. Tím se může vyjít z roční produkce 169 kg na osobu. Stanovení produkce bylo 
provedeno na základě Plánu odpadového hospodářství Horního Rakouska 2017. Regionální náležitosti 
Rakouska byly zohledněny a přepočteny na celé území Rakouska228. 
 
Plán odpadového hospodářství Horní Rakousko 2017 odhaduje roční množství odpadů z domácností 
v režimu vlastního kompostování kuchyňských odpadů a odpadů ze zahrad na 300 000 tun229. 
 
Na metodu stanovení byl poptán Odbor životního prostředí a vodního hospodářství Spolkové země 
Horního Rakouska. Odpověď ze dne 18. února 2020 obsahovala toto objasnění: „V roce 2007 bylo z 
245 577 vlastníků zahrad u domu s trvalou adresou v Horním Rakousku pomocí namátkového výběru 
vybráno 1 000 domácností, které byly obeslány různými otázkami k tématu vlastní kompostování. 

 
226

 Reducing hospital malnutrition with a circular economy approach; Paola Hernández Olivan, Food Project Officer, HCWH 
Europe, Grazia Cioci, Deputy Director, HCWH Europe, December 2017 
227

 https://www.ordensklinikum.at/de/suche/?q=United+Against+Waste 
228

 https://www.arge.at/Downloads/2_BAWPL_Statusbericht%202018.pdf  
229

 https://www.arge.at/Downloads/4_Landesabfallwirtschaftsplan_Oberoesterreich_2017.pdf 

https://www.arge.at/Downloads/2_BAWPL_Statusbericht%202018.pdf
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Z těchto 1 000 rozeslaných dotazníků mohla být využita data od 279 domácností. V souladu s touto 
zpětnou vazbou vyplynulo na obyvatele a rok množství 373 biologicky rozložitelných odpadů (posekaná 
tráva, větve a kuchyňské odpady), které jsou na zahradách kompostovány. Z této hodnoty byl odečten 
faktor nejistoty, z čehož vyplynula hodnota cca 300 000 t/rok pro Horní Rakousko (215 kg/obyvatele 
a rok).“ 
 
Plán odpadového hospodářství Horní Rakousko 2017 dále uvádí, že v roce 2015 bylo vyprodukováno 
726 000 t odpadu z domácností a podobných zařízení, což odpovídá 499 kg na osobu, z toho 31 % 
(153 kg na osobu) bylo biologicky rozložitelných odpadů z domácností a podobných zařízení, se kterými 
bylo nakládáno v kompostárnách nebo bioplynových stanicích. Není zde započítán výše uvedený 
odhad pro domácí kompostování230. 

3.2.5.2 Německo 

Průměrné množství organického kuchyňského odpadu se uvádí jako 63,5 kg na obyvatele a rok. 
U zahradního odpadu potom průměrně 2 kg/m² za rok. V zahradě o rozloze 500 m² by to byla asi tuna 
ročně. Množství zahradního odpadu závisí kromě velikosti zahrady také na typu využití půdy231. Pokud 
se podíváme pouze na velikost pozemku, bylo stanoveno průměrně 0,74 m3 kompostu vyrobeného za 
rok na 200 až 400 m2 půdy (LfULG 2017, Tabulka 22). Tato studie také ukázala, že množství odpadu 
ze zeleně (posekaná tráva) má rozhodující vliv na množství kompostu. 

 
Jak ukazují analýzy směsného komunálního odpadu, organická frakce obsažená ve směsném 
komunálním odpadu se skládá převážně z kuchyňského odpadu a zbytků z jídel/potravin. Odklon od 
směsného komunálního odpadu by proto měl nastat zavedením odděleného sběru kuchyňského 
odpadu. Jak ukazuje srovnání složení směsných komunálních odpadů z oblastí s a bez bionádob, sběr 
přes bionádobu odkloní od směsného komunálního odpadu průměrně o 15 až 20 kg organické hmoty 
na obyvatele a rok. Do bionádoby se dostane také zahradní odpad, který by byl jinak např. 
zkompostován, nelegálně odstraněn nebo spálen. Obecně lze říci, že odklonem 1 kg kuchyňského 
odpadu od směsného komunálního odpadu z veřejného systému se současně dodává více než 2 kg 
zahradního odpadu232. 
 
Právní povinnosti s ohledem na domácí kompostování 
Zákon o oběhovém hospodářství (KrWG) ukládá orgánům veřejné správy pro nakládání s odpady podle 
§ 11 odst. 1 odděleně sbírat biologický odpad, nejpozději od 1. ledna 2015. Podle definice biologického 
odpadu se tento požadavek týká bioodpadu jak ze zahrad, parků a údržby krajiny, tak i potravinových 
a kuchyňských bioodpadů. Výjimku tvoří takové bioodpady, které majitelé zahrady využívají pro vlastní 
kompostování na vlastním pozemku. Osvobození od napojení na bionádobu může proběhnout pouze, 
pokud domácnosti mohou vzniklé bioodpady kompostovat na vlastní zahradě. Níže jsou uváděna 
možná kritéria pro žádost o výjimku (poznámka: obce si stanovují samy).  
Žádosti o osvobození od napojení na bionádobu by měla vyžadovat přinejmenším tyto údaje:  

► vlastník nemovitosti  

► plocha nemovitosti  

► plocha zahrady,  

► forma bydlení (rodinný dům / dům pro více rodin) 

► počet domácností a obyvatel, kteří v nemovitosti žijí 

► důkaz o ploše nemovitosti a minimální zahradní ploše cca 50 m2 na obyvatele na základě plánu 
pozemku 

► fotodokumentace pozemku, zahrady a typu vlastního kompostování (např. kompostér) 
k posouzení místních podmínek233 

 
230

 https://www.arge.at/Downloads/4_Landesabfallwirtschaftsplan_Oberoesterreich_2017.pdf 
231

 www.kompost.de/fileadmin/user_upload/Dateien/HUK-Dateien/3_2016/Studie_zur_Eigenkompostierung_HUK_3_2016.pdf  
232

 Verpflichtende Umsetzung der Getrenntsammlung von Bioabfällen, TEXTE 84/2014, Umweltbundesamt 
233

 https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/publikationen/151207_stg_uba_kompostfibel_web.pdf  

http://www.kompost.de/fileadmin/user_upload/Dateien/HUK-Dateien/3_2016/Studie_zur_Eigenkompostierung_HUK_3_2016.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/publikationen/151207_stg_uba_kompostfibel_web.pdf
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3.2.6 Shrnutí 

Z výše popsané rešerše ze zahraničí (Kapitola 3.2) vyplývá, že témata, která v oblasti PVO 
rezonují v ČR, jsou víceméně shodná se zahraničím. Přístupy jsou v mnoha ohledech podobné, 
v některých oblastech je patrné, že v zahraničí disponují delšími, a tedy i vyššími zkušenostmi 
(zejména re-centra, sektor podpory opravárenství a organizování udržitelnějších akcí). Při 
zpracování re-use konceptů je tedy vhodné využívat právě i zahraničí zkušenosti.  
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4. Shrnutí možností optimalizace opatření s cílem vytvořit vhodné 
prostředí pro realizaci prevence vzniku odpadů v České 
republice 

4.1 Definování možných opatření pro podporu z OPŽP SFŽP 

V této kapitole je shrnuta prioritizace možných opatření pro podporu z OPŽP na základě dotazování 
u některých možných žadatelů a analýzy vyplývající z předešlých kapitol.  

4.1.1 Prioritizace opatření z pohledu možných žadatelů o podporu z OPŽP 

V rámci dotazníkového šetření mezi ORP a MČ byly dotazovány oblasti prevence vzniku odpadů pro 
podporu v rámci OPŽP 2021–2027. Tabulka 40 ilustruje zastoupení odpovědí pro jednotlivé oblasti. 
Nejčastěji se v odpovědích objevovalo vybudování komplexního re-use systému (příjem, výdej), hned 
v závěsu to byly domácí (zahradní) kompostéry. V případě kategorie „jiné“ se jednalo o pořízení 
štěpkovače.  
 
Tabulka 40: Zastoupení odpovědí ORP a MČ k plánovanému čerpání finanční podpory z OPŽP 2021–2027 

(specifický cíl „Prevence vzniku odpadů“)  

Oblast podpory 
Počet 

odpovědí 
Podíl 
(%) 

Domácí (zahradní) kompostéry 43 14,2 

Komunitní kompostárny 18 5,9 

Sběrné či skladové prostředky/kontejnery (re-use, oděvy, …) 35 11,6 

Přepravní prostředky 23 7,6 

(Mobilní) gastromyčky nádobí 16 5,3 

Obaly a výrobky na opětovné použití 35 11,6 

Informační podpora (web, mobilní aplikace, ...) 36 11,9 

Vybavení opravárenských dílen 12 4,0 

Vybudování komplexního re-use systému (příjem, výdej) 48 15,8 

Vybudování komplexního systému pro přípravu na opětovné použití (příjem, třídění, čistění, drobná 
oprava, výdej) 

23 7,6 

Vybavení pro distribuci potravinových přebytků 13 4,3 

Jiné 1 0,3 

Celkem 303 100 

Zdroj: Dotazníkové šetření, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
V rámci dotazníkového šetření mezi potravinovými bankami bylo dotazováno, zda plánují využít 
finanční podporu z OPŽP v období 2021–2027. Z toho 13 potravinových bank uvedlo, že plánuje využít 
finanční podporu a 2 potravinové banky nikoliv (bližší informace jsou uvedeny v Kapitole 3.1.7). Co se 
týče oblastí, na které by potravinové banky chtěly žádat finanční podporu v dalším programovém 
období, byly uváděny následující:  

► zakoupení stavby / objektu a rekonstrukce objektu (uvedeno několikrát) 

► nákup pozemku a následná výstavba (eko)skladu (uvedeno několikrát) 

► rekonstrukce vlastních skladovacích prostor (uvedeno několikrát) 

► vybavení skladů (uvedeno několikrát)  

► vybavení / rozšíření svozovou technikou (např. malý dodávkový elektromobil s chlazením na 
rozvoz potravin) 

V rámci dotazníkového šetření byly potravinovým bankám také předloženy oblasti možných finančních 
podpor pro redistribuci potravin. Tabulka 41 ukazuje počty potravinových bank, které by tuto finanční 



  

147  Podklady pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást 
Programového dokumentu v Operačním programu Životní prostředí 2021 - 2027 

podporu uvítaly. Pro PB byly nejzajímavější oblasti vybavení skladovacích prostor a rozšíření nebo 
vybudování nových skladovacích prostor. V kategorii „jiné“ se opět objevilo zakoupení skladu a jeho 
rekonstrukce nebo nákup pozemku a následná výstavba skladu. Taktéž byla zaznamenána odpověď 
vybavení kuchyně pro transformaci potravin.  

Tabulka 41: Přehled oblasti možné podpory pro redistribuci potravin 

Oblast podpory 
Počet 

odpovědí 
Podíl 
(%) 

Rozšíření nebo nové vybudování vhodných skladovacích prostor pro potraviny (stavební úpravy 
skladů) 

11 14 

Vybavení skladovacích prostor (regály, chladicí a mrazicí boxy, měřicí systémy teploty, vážní 
systémy, ….) 

12 16 

Zabezpečovací systémy skladů 7 9 

Elektronické systémy pro skladovou evidenci 6 8 

 
Vybavení manipulační skladovací technikou (vysokozdvižný vozík, …) 

 
7 9 

Čistící technika pro údržbu skladů a vozového parku 8 10 

Technika pro převoz potravin (zásobovací vozidla, chladírensko-mrazicí vozy, přívěsné vozíky 
s chladicí technikou, …) 

 
10 13 

Přepravní systémy (food boxy, přepravní systémy na opětovné použití, …) 
 

6 8 

Šokovače a zmrazovače 6 8 

Jiné 4 5 

Celkem 77 100 

Zdroj: Dotazníkové šetření, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Odpovědi jednotlivých respondentů (ORP, MČ, PB) odráží dobře současnou realitu a aktuální potřeby. 
V rámci programového období 2021-2027 může dojít k vývoji řady nových trendů či konceptů včetně 
posunu evropské legislativy, který je zřejmý i ze Sdělení Evropské komise Evropskému parlamentu, 
Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů k Novému akčnímu plánu 
pro oběhové hospodářství z března 2020.  
 
Obecně by v rámci podpory pro oblast PVO mělo být pamatováno na zasazení projektu do určité 
kategorie opatření vedoucích k PVO a stanovení si určitého měřitelného cíle.  

4.1.2 Kategorizace opatření (příklady)  

► Prevence u zdroje, tj. zamezí vzniku určitého materiálového toku, který by později vedl ke 
vzniku odpadu (např. domácí či komunitní kompostování; prevence jakožto kritérium při nákupu 
určitého zboží (použití kohoutkové vody v karafách), prodloužená záruka)  

► Substituce, tj. z několika variant je zvolena ta, která přináší nejmenší množství odpadu (např. 
místo jednorázové výrobku použití výrobku na víceropoužití; využití gastromyček a opětovně 
použitelného nádobí; opětovně naplnitelné tonery) 

► Intenzifikace užití a prodloužení životního cyklu výrobku, tj. výrobky jsou již v oběhu, ale jsou 
používány intenzivněji nebo delší dobu (snižuje se tím potřeba nových výrobků, některé se 
stanou odpadem později) (např. re-use centrum, Repair Café, internetový registr opraváren) 

 

4.1.3 Formulování cílů pro stanovená opatření (příklady) 

► Přímá kvantifikace, tj. měření konkrétního množství, kterému bylo opatřením předejito, např. 
předané množství potravin z malo- / velkoobchodu, od zemědělců apod. do sociálních zařízení 
za určité období; snížení množství jednorázových kelímků např. o 40 % ze stanoveného 
množství za dané období 

► Ukazatele poukazující na prevenci odpadů, např.:  
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► počet návštěvníků určitého on-line bazaru  

► počet uspořádaných Repair Café v daném místě za určité období 

► počet vrácených re-use boxů  

► počet návštěvnosti re-use obchodu 

► počet zastřešených opraven v re-use konceptu 

► počet začleněných sociálních podniků v re-use konceptu 

► počet vzniklých spoluprací v re-use konceptu 

► aj.  

4.1.4 Doporučené podmínky možností podpory pro jednotlivá opatření  

 
A/ Domácí kompostování (vč. štěpkovače) (bližší informace k opatření v Kapitole 3.1.5) 
 

► Musí být podloženo zájmem občanů (společenstvím vlastníků nemovitostí) či dalších subjektů 
(školská či vzdělávací instituce, zájmové spolky vč. spolku komunitní zahrady, …). 
 

► Musí být podloženo, že existuje potenciál pro domácí kompostování a že bude zajištěna 
funkčnost systému (např. dotazníkem uvedeným v kapitole 3.1.5; rozborem směsného 
komunálního odpadu v lokalitách, kde již dotované zahradní kompostéry v obci byly 
instalovány, pokud jde o rozšíření nebo rozborem směsného komunálního odpadu a zjištění 
potenciálu pro kompostéry tam, kde dotované zahraní kompostéry nejsou; bylo by vhodné 
vytvořit metodiku, podle které by se rozbory prováděly). 

 
► Musí zapadat do celkového konceptu nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v území.  

 
► Musí být spojeno s možností kontroly využívání domácího kompostéru ke kompostování ze 

strany poskytovatele (obec jakožto poskytovatel občanovi či dalším subjektům). 
 

► Musí být v rámci projektu stanoven návrh proškolení zapojených občanů či institucí. 
 

► Musí být stanoveno cílové předpokládané množství zkompostovaného biologicky 
rozložitelného materiálu.  

 
B/ Komunitní kompostárny (bližší informace k opatření v Kapitole 3.1.6) 
 

► Musí splňovat legislativní podmínky stanovené v novém zákoně o odpadech (§ 65, § 66 zákona 
o odpadech stanovuje podmínky pro komunitní kompostování).  

 
► Musí zapadat do celkového konceptu nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v území.  

 
► Musí být v rámci projektu stanoven návrh na proškolení obsluhy, vč. zpracování praktického 

manuálu pro obsluhu.  

 
► Musí být stanoveno cílové předpokládané množství zkompostovaného biologicky 

rozložitelného materiálu. 
 

► Musí být stanovený plán na využití výstupního materiálu (využití pro vlastní účely, jinak mít 
potřebnou certifikaci).  

 
C/ Re-use systémy (bližší informace k opatření v Kapitole 3.1.1) 
 

► Musí být vytvořen re-use koncept (prostorové řešení; příjem; forma úpravy / čištění / oprav; 
odbyt; re-use komodity; evidence; návrh provozního řádu; PR; …). 
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► Musí být vyjasněna organizační struktura re-use konceptu (vč. finančních toků). 

► V případě režimu přípravy na opětovné použití zajištění odpovídajících legislativních 
povinností. 

► Musí být stanoveno cílové předpokládané množství odkloněného odpadu.  
 

► Vybavení re-use center, např.:  

► pořízení či rekonstrukce budovy (hala, stavební buňka, …) 

► sběrné prostředky 

► přepravní prostředky 

► vybavení skladu (regály, vážní zařízení, …) 

► vybavení pro jednoduché čistění (pračky, sušička, …) a opravy 

► softwarové vybavení 

► další  
 

 
D/ Sběrné prostředky (bližší informace k opatření v Kapitole 3.1.1 a 3.1.2) 
 

► Musí být vytvořen koncept sběru.  
 

► Příklady pro sběrné prostředky:  

► re-use sběrné boxy / vaky na vícero použití 

► kontejnery 

► svozové prostředky pro door to door systémy – např. pytlový sběr oděvů; transport re-
use předmětů 

► další  
 
E/ Elektrospotřebiče (bližší informace k opatření v Kapitole 3.1.3) 
 

► Musí být vytvořen re-use koncept se zaměřením na kontrolu funkčnosti a opravu upotřebených 
elektrospotřebičů. 

► Musí být zajištěna garance pracovníky s příslušnou technickou specializací. 

► Musí být stanoveno cílové předpokládané množství odkloněného odpadu.  

► Vybavení opravárny, např.: 

► měřicí přístroje pro revize elektrospotřebičů 

► nářadí 

► manipulační technika 

► balící technika 

► plnící soupravy (např. plnicí souprava pro plnění chladniček, …) 

► čisticí prostředky (např. čisticí pěny, …) 

► zařízení pro sběr ukládání dat (např. tablet, datalogger, …) 

► přepravní technika v případě mobilní opravárny 

► další 

 
F/ Redistribuce potravin (bližší informace k opatření v Kapitole 3.1.7) 
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► Musí být vytvořen koncept na redistribuci potravin a jídel. 

► Musí být stanoveno cílové předpokládané množství redistribuovaných potravin a jídel.  

► Budou zajištěny hygienické požadavky vyplývající z legislativy pro potravinářské provozy.  

► Vybavení potravinových bank a jiných humanitárních organizací (schválené subjekty MZe pro 
naplňování zákona č. 180/2016 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích), např.:  

 
► zajištění skladových prostor a přidruženého zázemí 

► stavební úpravy skladů 

► vybavení skladů vč. různých technologií pro skladování (regálové systémy, chladicí a 
mrazicí boxy, vážní systémy, měřicí systémy teploty, …) 

► zabezpečovací systémy (elektronické zabezpečovací systémy, …) 

► čistící technika pro údržbu skladů a vozového parku 

► manipulační technika (vysokozdvižný vozík, …) 

► technika pro převoz potravin (zásobovací vozidla, chladírensko – mrazicí vozy, 
přívěsné vozíky s chladicí technikou)  

► elektronické systémy pro skladovou evidenci 

► šokovače a zamrazovače  

► přepravní systémy (food boxy, přepravní systémy na opětovné použití, …) 

 
G/ Omezení jednorázového zboží (bližší informace k opatření v Kapitole 3.1.4) 
 

► Musí být vytvořen koncept pro omezení jednorázového zboží. 

► Musí být stanoveno cílové předpokládané množství odkloněného odpadu.  

► Musí být naplněna podmínka náhrady produktů na jedno použití těmi na vícero použití. 

► Musí být zajištěna motivace spotřebitele ke zpětnému odevzdání použitého obalu a navrácení 
použitého nádobí (odpovídající záloha; jednoduchá forma odevzdání (např. formou automatů)).  

► V případě mobilní gastromyčky na nádobí bude pořizováno i vybavení (nádobí).  

► Budou zajištěny hygienické požadavky vyplývající z legislativy pro potravinářské provozy, 
pokud relevantní.  

► Příklady pro vybavení: 

► pořízení přívěsu s funkcí mobilní gastromyčky 

► pořízení nádobí 

► pořízení přepravních systémů k opětovnému použití 

► vybavení pro „take away“ systémy (zálohované kelímky, zálohované boxy na pizzu, 
….)  

► další.  

 
H/ Webové aplikace (jedná se podpůrné opatření vázající se k předchozím opatřením) 
 

► Musí být vytvořen re-use koncept webové aplikace. 
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► Musí být stanoveno cílové předpokládané množství odkloněného odpadu.  

► Stanovení cílových skupin pro sdílené informace.  

4.1.5 Shrnutí a prioritizace opatření  

Výše uvedená opatření povedou k naplňování Programu předcházení vzniku odpadů ČR z roku 2014, 
resp. Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2015-2024, stejně jako POH jednotlivých krajů 
(viz Kapitola 2.2.2.6, Kapitola 2.3.2). S ohledem na novou legislativu EU (zejména odpadové směrnice 
z roku 2018 a 2019, nařízení k ekodesignu (Příloha I)) a Sdělení Evropské Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a Sociálnímu výboru a Výboru regionů k Novému 
akčnímu plánu pro oběhové hospodářství z března 2020 (viz Kapitola 2.2.1.1) lze očekávat pozitivnější 
právní podmínky pro oblast PVO (tlak na opravitelnost, trvanlivost, celkové prodloužení životnosti 
výrobků, digitalizaci informací o výrobcích, vyšší míru udržitelnosti oděvů, zvýšení účasti spotřebitelů 
aj.). S tím budou spojeny i cíle pro tuto oblast (cíle pro omezení plýtvání potravinami, prodlužování 
životnosti výrobků, rozvoj přípravy k opětovnému použití vč. společných cílů k recyklaci), které budou 
potřeba implementovat do praxe. Současně by mělo postupně docházet k efektivnějšímu prosazování 
jednotlivých opatření do praxe. A to s ohledem na zkušenosti provedené v posledních letech 
(koresponduje s aktuálním programovým obdobím 2014-2020), kdy se opatření k PVO začaly vědomě 
aplikovat.  

 
Níže je k jednotlivým oblastem vytvořeno slovní hodnocení aktuálního stavu a předpokládaného či 
žádoucího vývoje.  

► Domácí kompostování  
 
Podpora domácích kompostérů je na komunální úrovni poměrně rozšířená a oblíbená. Z dotazníkového 
šetření vyplývá, že obce plánují požádat o podporu pro domácí (zahradní) kompostéry. Nastavený stav 
podpory zohledňuje zejména cíl pozitivní motivace pro občany na podporu domácího kompostování. 
Je otázkou, zda by nebyla účinnější i ekonomická motivace jako je tomu v sousedním Rakousku či 
Německu. Kde je povinna bionádoba a lidé, kteří k tomu mají podmínky, se mohou z této podmínky 
vyvázat (vč. platby za bionádobu), pokud budou provádět domácí kompostování. Způsob zpracování 
rostlinné biosložky formou domácího kompostování je preferovaný, nicméně forma podpory by měla 
zajišťovat vysokou efektivitu při uvedení do praxe. Měla by být spíše motivačním prvkem pro občany, 
kteří se nově rozhodnou kompostovat než pro ty, kteří již kompostují, a jednalo by se jen o obměnu 
kompostéru. 
 
Do této oblasti můžeme zahrnout také formu komunitního kompostování v rámci např. komunitních 
zahrad. Koncept komunitních zahrad v sobě skloubí vícero aspektů PVO. Jedná se o příklad 
uzavřeného cyklu (využití vlastního kompostu pro pěstování ovoce a zeleniny a následného začlenění 
vzniklých rostlinných odpadů do kompostu), o určitou formu omezování obalové složky (náhrada vlastní 
produkce nákupem často spojeným s obalovým materiálem) a o formu aktivní vzdělávání spotřebitele 
k udržitelnějším návykům a uvědomování si hodnoty potravin.   

► Komunitní kompostárny  
 
Komunitní kompostárny patří mezi další způsoby nakládání s rostlinnými bioodpady v rámci režimu 
PVO. S ohledem na rozvoj další infrastruktury pro nakládání s bioodpady (dostatečná kapacita 
kompostáren) se finanční podpora tímto směrem nejeví jako potřebná. Případně by se mělo jednat 
pouze o záměry doložené nutností zařazení do systému nakládání s bioodpady v tom daném regionu.   

► Re-use systémy (vč. oděvů a elektrospotřebičů) 
 
Obce v posledních letech začínají shromažďovat zkušenosti s re-use systémy. Žádosti v OPŽP v 2016-
2019 to dokládají. Jednoduché, ale funkční systémy vznikají i bez podpory z OPŽP (využívají např. 
aktuální infrastruktury sběrného dvora a již aktivních subjektů (charity, komerční bazary)). Zkušenosti 
ze zahraničí ukazují, že i zde re-use koncepty vznikaly jako samostatné a jednoduché koncepty, ze 
kterých se postupně při ověření a získání dobrých zkušeností rozvinuly komplexnější re-use systémy 
(např. Mnichov, Vídeň) nebo došlo k organizačnímu propojení několika jednotlivých konceptů do 
většího komplexnějšího celku (např. Horní Rakousko – obchodní značka Revital). I tento trend by byl 
žádoucí pro rozvoj re-use konceptů v ČR. Aktuálně realizované re-use koncepty mají více než efekt 
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snižování produkce odpadů, efekt osvětový, který ukazuje občanům hodnotu předmětu, která může 
nadále sloužit třeba někomu dalšímu. U re-use konceptů je důležité vyvažovat mezi nabídkou 
a poptávkou. Je nutno pamatovat, že mohou vznikat ekonomické zátěže v případě, že o nabízenou 
upotřebenou věc není zájem a je potřeba s ní nakonec naložit jako s odpadem. V případě re-use 
systému, kdy dochází např. i k čištění nebo i opravě, se potom jedná o vyšší ekonomickou ztrátu. 
 
Co se týče upotřebených elektrospotřebičů, je re-use oblast poměrně složitou záležitostí, proto také 
obce s touto komoditou zatím ve svých konceptech neuvažují. Pokud se podíváme do zahraničí, je 
oprava elektrospotřebičů často spojena se sociálním podnikáním, a tedy i určitou formou podpory na 
provoz této činnosti. Sociální podnikání může být navázané také na repasování nábytku či třídění, 
čistění a opravy oděvů. Koncept je nutno dobře ekonomicky nastavit i z dlouhodobého hlediska.  
 
Re-use koncepty by měly hrát důležitou roli v PVO, mělo by se společně se získávanými zkušenostmi 
a vývojem legislativy jednat o stále komplexnější koncepty spojené i s možností testování funkčnosti, 
opravami či čištěním. Měly by se rozvíjet ve všech základních komoditách, tj. drobné vybavení 
domácnosti, běžné spotřební zboží (sportovní potřeby, různé druhy médií (CD, DVD, …), nábytek, 
oděvy a elektrospotřebiče.  
 
V průběhu programového období, lze očekávat změny spojené s povinností sběru textilního zboží od 
1. 1. 2025. Zde je potenciál v doplnění sběrných nádob, nicméně lze očekávat, že dojde k přesměrování 
do režimu odpadů, ve kterém jen nepatrná část bude opětovně použita. Na základě analytické části lze 
říci, že sběrný systém není dostatečný a lze odhadnout, že bude k naplnění požadavku k 1. lednu 2025 
potřeba doplnit i až o 12 500 kontejnerů na textil (za předpokladu 1 kontejneru na 500 obyvatel 
a aktuálně odhadovanému množství disponujících cca 9 000 kontejnerů). To by znamenalo celkovou 
investici cca 250 milionů Kč. S ohledem na principy PVO by v budoucnu měly být podporovány zejména 
koncepty transparentně vykazující významný tok vedoucí k opětovnému použití. Může se týkat i formy 
zaštítěné charitativními / humanitárními organizacemi či sociálními podniky. Podmínkou by měl být 
vstup oděvů a textilu shromážděných v rámci ČR, nikoliv dovoz secondhandového zboží ze zahraničí.  

► Omezování plýtvání potravinami – redistribuce 
 
Mezi předpokládané žadatele o podporu se bude zřejmě jednat zejména o tzv. redistributory potravin. 
Těmi jsou zejména neziskové organizace jako potravinové banky či jiné organizace (při naplňování § 11 
zákona č. 180/2016 sb., o potravinách a tabákových výrobcích, jsou stanoveny rozhodnutím 
Ministerstva zemědělství). Činnost redistribuce potravin kromě omezení plýtvání potravinami přináší 
i ekonomické efekty, a to u původců, kteří ušetří za nakládání za odpady a potom u příjemců, kterými 
jsou klienti sociálních služeb, kteří dostávají potraviny zdarma. Samotní distributoři jsou však neziskové 
organizace, jejichž činnost je podporovaná členskými příspěvky (cílové humanitární nebo charitativní 
organizace přijímající potraviny pro své klienty), dary (např. od měst a krajů) a zejména dotačním 
programem Ministerstva zemědělství. Z toho vyplývá, že podpora vybudování stabilního zázemí pro 
tyto organizace může mít i dlouhodobý efekt v podobě úspor veřejných peněz (např. v podobě omezení 
plateb za nájem).  
 
S ohledem ke světové i evropské prioritě omezení plývání potravinami nelze vyloučit vznik dalších 
konceptů, které by mohly být podporovány z OPŽP. Velký potenciál je u nastavení konceptů redistribuce 
zbylých jídel u veřejného a komerčního stravování. Tyto koncepty mohou být i finančně náročné 
s ohledem na dodržení hygienických podmínek (viz Kapitola 3.1.7) a využití např. technologií pro 
šokové zmražení a chlazení.    

► Omezování jednorázového zboží (zejména plastového, vč. obalů)  
 
Vytváření konceptů pro omezování jednorázového zboží (zejména plastového, vč. obalů a nádobí) by 
mělo mít prioritu i s ohledem na připravovanou legislativu k omezování jednorázového plastu. Například 
vytvářené regionální koncepty (vč. formy sdílení a zápůjček vybavení) by měly mít i ekonomický efekt 
z dlouhodobého hlediska, s ohledem na omezení nákladů na vstupní materiál a výstupní odpady. Lze 
předpokládat vývoj různých konceptů, které by měly mít spíše lokální charakter. Současný systém, kdy 
pouze několik firem nabízí možnost mytí kelímků na opětovné použití s dlouhou dojezdovou 
vzdáleností, není environmentálně příznivý a měly by být podporovány komplexní lokální řešení.  
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Je nutno počítat i s možností zvýšených hygienických podmínek s ohledem na důsledky současné 
pandemické situace. Proto by prioritou měly být systémy na opětovné použití s řízeným 
a kontrolovaným způsobem zajištění hygienických podmínek, včetně mytí, skladování a distribuce.  
 
Musí být zajištěna motivace spotřebitele ke zpětnému odevzdání použitého obalu a navrácení 
použitého nádobí, aby nedocházelo ke snižování množství opětovně používaných obalů / nádobí 
(odpovídající výše záloha; jednoduchá forma odevzdání).  

► PAYT systémy  
 
U PAYT systémů se nejedná přímo o opatření PVO, nicméně zavedení těchto systémů, může mít 
sekundární efekt v participaci na PVO opatřeních. PAYT systém by měl jít ruku v ruce s možností 
realizace PVO aktivit, tj. občané by měly mít současně např. k dispozici možnost upotřebené funkční 
výrobky poskytnout do re-use systému.  

► Informační a osvětová podpora 
 
V rámci opatření PVO přinášejí efekt informační technologie, které propojují informace. Může se jednat 
o spotřebitele na straně poptávky a o konkrétní služby (např. opravny, Repair Café) na straně druhé. 
 
Motivace cílových skupin na participaci jednotlivých opatření je podmíněno dostatečnou osvětou 
o přínosech daných opatření. 
 

4.2 Shrnutí 

Níže (viz Tabulka 42) je uvedeno stručné hodnocení jednotlivých opatření PVO s ohledem na poptávku 
eventuálních žadatelů a prioritizace na základě legislativy a technických znalostí v závislosti na oblasti, 
která jsou v tomto dokumentu popisována. 
 
Tabulka 42: Prioritizace oblastí finanční podpory z OPŽP 2021–2027 (specifický cíl „Prevence vzniku odpadů“)  

Oblast 
Potenciální 

žadatelé 

Priorita 
u poptávaných 

vybraných 
subjektů* 

Priorita 
k plnění 

legislativních 
cílů 

Proveditelnost 
z pohledu 

odhadované 
připravenosti 
a zkušeností 

možných žadatelů  

Komentář 

Domácí (zahradní) 
kompostéry včetně 

štěpkovačů, 
koncepty komunitních 

zahrad 

Obce, svazky obcí, 
mikroregiony,  

neziskové, 
vzdělávací či jiné 

subjekty  

ᴑ ᴑ ᴑ  ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ 

Podmínkou je zajištění efektivnosti 
realizace. 

Potenciál pro realizaci je střední. 
Postupem času bude spíše nižší u 
domácích kompostérů. U konceptů 
komunitních zahrad lze očekávat 

naopak jejich rozvoj.  

Komunitní 
kompostárny 

Obce, svazky obcí, 
mikroregiony 

ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ  

Podmínkou je zajištění efektivnost 
realizace ve vazbě na celkový koncept 

nakládání s bioodpady v obci. 
Kapacita kompostáren je dostatečná.  
Potenciál pro realizaci je velmi nízký.  

Sběrné či skladové 
prostředky/kontejnery 

(re-use, oděvy, …) 

Obce, svazky obcí, 
mikroregiony, 

technické služby, 
komerční subjekty, 
charitativní subjekty 

ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ  
Podmínkou je zajištění celkového 

konceptu pro danou oblast. 
Potenciál pro realizaci je střední. 

Přepravní prostředky 

Obce, svazky obcí, 
technické služby, 

komerční subjekty, 
charitativní subjekty 

ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ  
Podmínkou je zajištění celkového 

konceptu pro danou oblast. 

Potenciál pro realizaci je střední. 

(Mobilní) gastromyčky 
nádobí 

Obce, svazky obcí, 
mikroregiony, kraje, 
technické služby, 

komerční subjekty, 
charitativní subjekty  

ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ  

Podmínkou je zajištění celkového 
konceptu pro danou oblast vč. nádobí.  

Potenciál pro realizaci je aktuálně 
nižší, ale mohl by být s vývojem 

legislativy střední. 
 

Obaly a výrobky na 
opětovné použití 

Obce, svazky obcí, 
mikroregiony, kraje, 
technické služby, 

komerční subjekty, 
charitativní subjekty 

ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ 

Podmínkou je zajištění celkového 
konceptu pro danou oblast.  

Potenciál pro realizaci je aktuálně 
střední, ale mohl by být s vývojem 

legislativy vysoký. 
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Oblast 
Potenciální 

žadatelé 

Priorita 
u poptávaných 

vybraných 
subjektů* 

Priorita 
k plnění 

legislativních 
cílů 

Proveditelnost 
z pohledu 

odhadované 
připravenosti 
a zkušeností 

možných žadatelů  

Komentář 

Informační podpora 
(web, mobilní 
aplikace, ...) 

Obce, svazky obcí, 
mikroregiony, 

komerční, neziskové 
či charitativní 

subjekty 

ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ  ᴑ ᴑ ᴑ 

Může mít celou řadu podob. 
Podmínkou je jasná struktura cílové 

skupiny a oblasti. Potenciál pro 
realizaci je aktuálně střední, ale mohl 

by být s vývojem legislativy a 
elektronizace vysoký. 

Vybavení 
opravárenských dílen 

Komerční subjekty, 
technické školy, 

neziskové či 
charitativní subjekty, 

případě 
obce, svazky obcí či 

další 

ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ  ᴑ ᴑ 

Lze očekávat jiný typ žadatelů, než 
bylo poptáváno. 

Může mít celou řadu podob. Potenciál 
pro realizaci je aktuálně nižší, ale mohl 

by být s vývojem legislativy střední. 
  

Vybudování 
komplexního re-use 

systému (příjem, 
výdej) 

Obce, svazky obcí, 
mikroregiony, 

technické služby, 
komerční, neziskové 

či charitativní 
subjekty  

ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ  ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ  ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ Potenciál pro realizaci je vyšší.   

Vybudování 
komplexního systému 

pro přípravu na 
opětovné použití 
(příjem, třídění, 
čistění, drobná 
oprava, výdej) 

Obce, svazky obcí, 
mikroregiony, 

technické služby, 
komerční, neziskové 

či charitativní 
subjekty 

ᴑ ᴑ  ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ 

Může mít celou řadu podob. 
Potenciál pro realizaci je aktuálně 
nižší, měl by se s postupem času 

zvyšovat. 
 Do budoucna by cílem měly být tyto 

typy komplexních projektů.  

Vybavení pro distribuci 
potravinových 

přebytků 

Potravinové banky, 
humanitární a 

charitativní 
organizace,  

případně další 
subjekty 

ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ 

Může mít celou řadu podob a 
žadatelů. 

Prioritně by měla být dobudována 
infrastruktury potravinových bank, 

které tvoří stabilní prvek v redistribuci 
potravin. S vývojem legislativních cílů 

se mohou přidávat další oblasti a 
žadatelé.  

Payt systémy 
Obce, svazky obcí, 

mikroregiony, 
technické služby 

Nebylo 
zjišťováno 

ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ ᴑ 

Mělo by být podpůrným opatřením pro 
aktivity v oblasti PVO, tj. pokud se 

bude nastavovat systém PAYT, tak by 
občan měl mít současně i možnost pro 

aplikaci PVO (např. re-use, domácí 
kompostování).  

*Poptávanými subjekty byly v rámci dotazníkových šetření ORP, pražské MČ, potravinové banky 
Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 

 
S ohledem na aktuální pandemii (březen až květen 2020) a předpokládané ovlivnění ekonomiky lze 
v nejbližších letech očekávat spíše žádosti vyžadující jednodušší přípravu a realizaci. Cílem i s ohledem 
na vývoj legislativy by měly být komplexnější projekty, které však budou i náročnější na přípravu 
a realizaci, avšak v konečném důsledku by měly mít vyšší vliv na prevenci produkce odpadů. 
Odkloněním stále funkčního výrobku před odpadovým režimem nějakou formou re-use může vést 
i k určité úspoře nákladů za odpadové hospodářství. To stejné platí i u přechodu na systémy 
opětovného použití obalů či nádobí nebo u motivování občanů pro domácí kompostování. Na druhou 
stranu je nutné pamatovat na to, že pokud u re-use aktivit nebude vyvážená nabídka a poptávka, může 
to znamenat náklady navíc, pokud o nabízené upotřebené zboží není zájem.  

 
Je nutno zdůraznit, že oblast PVO je značně závislá na ochotě občanů na určitém konceptu 
participovat, proto kromě investičních a provozních nákladů je nutno počítat s výraznou finanční 
podporou do osvěty a vzdělávání včetně konkrétního PR daného re-use konceptu.  
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8. Seznam zkratek 

AOS Autorizovaná obalová společnost  
BRKO Biologicky rozložitelný komunální odpad 

EEA Evropská environmentální agentura 

EK Evropská komise 

EP Environmentální poradenství 

EU Evropská unie 

EVVO Environmentální vzdělávání, výuka a osvěta 

HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points 

IKT informační a komunikační technologie 

IROP Integrovaný regionální operační program 

JMK Jihomoravský kraj 

KO Komunální odpad 

MAS Místní akční skupina 

MČ Městská část 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MZ Město Záhřeb 

MZe Ministertsvo zemědělství 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

NNO Nevládní nezisková organizace 

OH Odpadové hospodářství 

OPŽP Operační program Životní prostředí 

ORP Obec s rozšířenou působností 

OSN Organizace spojených národů 

OZP Osoba se zdravotním postižením 

PB Potravinová banka 

POH Plán odpadového hospodářství 

PVO Předcházení vzniku odpadu 

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 

SD Sběrný dvůr 

SDGs Cíle udržitelného rozvoje 

SSO Sběrná střediska odpadů 

TAČR Technologická agentura České republiky 

ÚP Úřad práce 
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Příloha I – Přehled nařízení k ekodesignu přijatých Komisí EU v roce 2019 
(výtah povinností k PVO) 
 

Název nařízení Výtah povinností s ohledem k PVO 

Nařízení Komise 
(EU) 2019/424 
ze dne 15. 
března 2019, 
kterým se 
stanoví 
požadavky na 
ekodesign 
serverů a 
datových 
úložišť podle 
směrnice 
Evropského 
parlamentu a 
Rady 
2009/125/ES a 
kterým se mění 
nařízení Komise 
(EU) č. 
617/2013  

Oblast: pro uvádění na trh a uvádění do provozu serverů a online datových úložišť 
Neaplikuje se na:  
a) servery určené pro vestavěné aplikace; b) servery klasifikované jako malé servery podle nařízení (EU) č. 617/2013; c) 
servery s více než čtyřmi procesorovými paticemi; d) serverová zařízení; e) velké servery; f) servery plně odolné vůči 
výpadkům; g) síťové servery; h) malá datová úložiště; i) velká datová úložiště. 
Příloha II, Požadavky na materiálovou efektivitu: 
Od 1. března 2020 musí výrobci zajistit, aby spojovací, upevňovací nebo těsnící technologické postupy nebránily 
demontáži pro účely opravy nebo opakovaného použití následujících součástí, pokud jsou přítomny: a) datová úložiště; 
b) paměť; c) procesor (CPU); d) základní deska; e) rozšiřující karta/grafická karta; f) zdroj napájení (PSU); g) skříň; h) 
baterie. 
Od 1. března 2020 musí být zpřístupněna funkcionalita bezpečného smazání dat pro účely smazání dat obsažených ve 
všech paměťových zařízeních daného výrobku. 
Od 1. března 2021 musí být nejnovější dostupná verze firmwaru zpřístupněna do dvou let po uvedení prvního výrobku 
určitého modelu výrobku na trh po minimální dobu osmi let od uvedení posledního výrobku určitého modelu výrobku, a to 
bezplatně nebo za spravedlivou, transparentní a nediskriminační cenu. Nejnovější dostupná bezpečnostní aktualizace 
firmwaru musí být zpřístupněna od okamžiku uvedení modelu výrobku na trh po dobu nejméně osmi let od uvedení 
posledního výrobku určitého modelu výrobku na trh, a to bezplatně. 

Nařízení Komise 
(EU) 2019/2020 
ze dne 1. října 
2019, kterým se 
stanoví 
požadavky na 
ekodesign 
světelných 
zdrojů a 
samostatných 
předřadných 
přístrojů podle 
směrnice 
Evropského 
parlamentu a 
Rady 
2009/125/ES a 
zrušují nařízení 
Komise (ES) č. 
244/2009, (ES) 
č. 245/2009 a 
(EU) č. 
1194/2012 

Oblast: Toto nařízení stanoví požadavky na ekodesign pro uvádění na trh: 
a) světelných zdrojů; 
b) samostatných předřadných přístrojů. 
Požadavky se vztahují rovněž na světelné zdroje a samostatné předřadné přístroje uvedené na trh jako součást výrobku, 
který je obsahuje. 
Toto nařízení se nevztahuje na světelné zdroje a samostatné předřadné přístroje uvedené v bodech 1 a 2 přílohy III. 
Světelné zdroje a samostatné předřadné přístroje uvedené v bodě 3 přílohy III musí splňovat pouze požadavky bodu 3 
písm. e) přílohy II. 
 
Článek 4 - Vyjmutí světelných zdrojů a samostatných předřadných přístrojů  
1. Výrobci, dovozci nebo zplnomocnění zástupci výrobků obsahujících světelný zdroj/předřadný přístroj zajistí, aby 
světelné zdroje a samostatné předřadné přístroje mohly být nahrazeny s použitím běžně dostupných prostředků a bez 
trvalého poškození výrobku, který je obsahuje, pokud nejsou dány technické důvody související s funkčností výrobků 
obsahujících světelný zdroj/předřadný přístroj uvedené v technické dokumentaci s vysvětlením, proč není vhodné 
světelné zdroje a samostatné předřadné přístroje nahrazovat. 
Technická dokumentace poskytne také návod, jak mohou být světelné zdroje a samostatné předřadné přístroje vyjmuty 
pro účely ověření orgány dozoru nad trhem, aniž by byly trvale poškozeny. 
2. Výrobci, dovozci nebo zplnomocnění zástupci výrobků obsahujících světelný zdroj/předřadný přístroj poskytnou 
informace o tom, zda koncoví uživatelé nebo kvalifikované osoby mohou či nemohou světelné zdroje a předřadné 
přístroje vyměnit bez trvalého poškození výrobku, který je obsahuje. Tyto informace musí být dostupné na volně 
přístupných internetových stránkách. U výrobků prodaných přímo koncovým uživatelům musí být tyto informace na 
obalu, alespoň ve formě piktogramu, a v návodu k použití. 
3.Výrobci, dovozci nebo zplnomocnění zástupci výrobků obsahujících světelný zdroj/předřadný přístroj zajistí, aby 
světelné zdroje a samostatné předřadné přístroje mohly být na konci doby životnosti z těchto výrobků vymontovány. 
Návody na vymontování musí být dostupné na volně přístupných internetových stránkách. 

Nařízení Komise 
(EU) 2019/2021 
ze dne 1. října 
2019, kterým se 
stanoví 
požadavky na 
ekodesign 
elektronických 
displejů podle 
směrnice 
Evropského 
parlamentu a 
Rady 
2009/125/ES, 
mění nařízení 
Komise (ES) č. 
1275/2008 a 
zrušuje nařízení 
Komise (ES) č. 
642/2009 

Oblast: Toto nařízení stanoví požadavky na ekodesign, které jsou předpokladem pro to, aby mohly být uváděny na trh a 
do provozu elektronické displeje, včetně televizních přijímačů, monitorů a digitálních informačních displejů. 
Toto nařízení se nevztahuje na: 
a) elektronické displeje s plochou obrazovky do 100 centimetrů čtverečních včetně; 
b) projektory; 
c) videokonferenční systémy typu „vše v jednom“; 
d) lékařské displeje; 
e) headsety pro virtuální realitu; 
f) displeje, které jsou integrované nebo mají být integrované do výrobků uvedených v čl. 2 odst. 3 písm. a) a odst. 4 
směrnice 2012/19/EU; 
g) displeje, jež jsou součástmi nebo podsestavami výrobků, na něž se vztahují prováděcí opatření přijatá podle směrnice 
2009/125/ES. 
Požadavky uvedené v příloze II částech A a B se nevztahují na tyto displeje: 
a) displeje pro vysílání; 
b) profesionální displeje; 
c) bezpečnostní displeje; 
d) digitální interaktivní tabule; 
e) digitální fotorámečky; 
f) digitální informační displeje. 
Požadavky uvedené v příloze II částech A, B a C se nevztahují na tyto displeje: 
a) stavové displeje; 
b) ovládací panely.  
 
PŘÍLOHA II 
D - POŽADAVKY NA ÚČINNOST VYUŽÍVÁNÍ MATERIÁLŮ 
Od 1. března 2021 musí elektronické displeje splňovat níže uvedené požadavky. 
Návrh umožňující demontáž, recyklaci a využití 



  

180  Podklady pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást 
Programového dokumentu v Operačním programu Životní prostředí 2021 - 2027 

Název nařízení Výtah povinností s ohledem k PVO 

Výrobci, dovozci nebo jejich zplnomocnění zástupci zajistí, aby způsoby spojování, uchycování nebo utěsňování 
nebránily možnosti vyjmout za použití běžně dostupných nástrojů konstrukční části uvedené v příloze VII bodě 1 
směrnice 2012/19/EU o OEEZ nebo v článku 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES (1) o bateriích a 
akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pokud jsou tyto součásti ve výrobku přítomny. 
Aniž je dotčen čl. 15 odst. 1 směrnice 2012/19/EU, poskytnou výrobci, dovozci nebo jejich zplnomocnění zástupci na 
volně přístupných internetových stránkách informace pro demontáž potřebné pro přístup ke kterékoli z konstrukčních 
částí výrobku uvedených v příloze VII bodě 1 směrnice 2012/19/EU. 
Informace pro demontáž obsahují posloupnost kroků demontáže, nástroje či technologie nutné pro přístup k 
požadovaným konstrukčním částem. 
Informace ke skončení životnosti musí být k dispozici nejméně po dobu patnácti let po uvedení posledního kusu daného 
modelu výrobku na trh. 
 
Návrh umožňující opravy a opětovné použití 
a) Dostupnost náhradních dílů: 
1) výrobci nebo dovozci elektronických displejů nebo zplnomocnění zástupci musí odborným opravnám poskytovat 
alespoň tyto náhradní díly: vnitřní napájecí zdroj, konektory pro připojení externích zařízení (kabel, anténa, USB, DVD a 
Blue-Ray), kondenzátory, baterie a akumulátory, v příslušných případech modul DVD/Blue-Ray a modul HD/SSD po 
dobu alespoň sedmi let poté, co byl na trh uveden poslední kus daného modelu;  
2) výrobci nebo dovozci elektronických displejů nebo zplnomocnění zástupci musí odborným opravnám a konečným 
uživatelům poskytovat alespoň tyto náhradní díly: vnější napájecí zdroj a dálkové ovládání po dobu alespoň sedmi let 
poté, co byl na trh uveden poslední kus daného modelu; 
3) výrobci musí zajistit, aby mohly být tyto náhradní díly vyměněny za použití běžně dostupných nástrojů, aniž by došlo k 
trvalému poškození přístroje; 
4) seznam náhradních dílů, jichž se týká bod 1, a postup pro jejich objednání musí být veřejně dostupné na volně 
přístupných internetových stránkách výrobce, dovozce nebo zplnomocněného zástupce nejpozději dva roky poté, co byl 
na trh uveden první kus daného modelu, a do konce doby dostupnosti těchto náhradních dílů a 
5) seznam náhradních dílů, jichž se týká bod 2, a postup pro jejich objednání a pokyny pro opravy musí být veřejně 
dostupné na volně přístupných internetových stránkách výrobce, dovozce nebo zplnomocněného zástupce v době, kdy je 
na trh uveden první kus daného modelu, a do konce doby dostupnosti těchto náhradních dílů. 
 
b) Přístup k informacím o opravách a údržbě 
Po uplynutí dvou let od uvedení prvního kusu daného modelu nebo rovnocenného modelu na trh až do konce období 
uvedeného v písmeni a) poskytne výrobce, dovozce nebo zplnomocněný zástupce odborným opravnám přístup k 
informacím o opravách a údržbě přístroje za těchto podmínek: 
1) na internetových stránkách výrobce, dovozce nebo zplnomocněného zástupce musí být uveden postup, jak se mohou 
odborné opravny zaregistrovat pro přístup k informacím. Pro přijetí takové žádosti mohou výrobci, dovozci nebo 
zplnomocnění zástupci požadovat, aby odborná opravna prokázala, že: 
i) odborná opravna má technickou způsobilost k opravám elektronických displejů a splňuje platné předpisy týkající se 
opraven elektrických zařízení v členských státech, v nichž působí. Jako důkaz souladu s tímto bodem se přijme odkaz na 
úřední systém registrace odborných opraven, pokud takový systém v daných členských státech existuje; 
ii) odborná opravna má sjednáno pojištění odpovědnosti vyplývající z její činnosti, a to bez ohledu na to, zda to požaduje 
daný členský stát; 
2) výrobci, dovozci nebo zplnomocnění zástupci registraci přijmou nebo zamítnou do pěti pracovních dní od data žádosti 
odborné opravny; 
3) výrobci, dovozci nebo zplnomocnění zástupci si mohou za přístup k informacím o opravách a údržbě nebo za 
pravidelné poskytování aktualizací účtovat přiměřené a úměrné poplatky. Poplatek je přiměřený, jestliže neodrazuje od 
přístupu k informacím tím, že nezohledňuje rozsah, v němž odborná opravna tyto informace využívá. 
Po zaregistrování se odborné opravně poskytne přístup k požadovaným informacím o opravách a údržbě do jednoho 
pracovního dne od žádosti. Dostupné informace o opravách a údržbě zahrnují: jednoznačnou identifikaci přístroje; 
schéma pro rozložení nebo zobrazení výrobku v rozloženém stavu; seznam nezbytného opravárenského a zkušebního 
vybavení; 
informace o součástech a diagnostické informace (například minimální a maximální teoretické hodnoty pro měření); 
schémata vodičů a zapojení; diagnostické kódy závad a chyb (v příslušných případech včetně specifických kódů 
výrobce) a záznamy dat o hlášených poruchách uložené v elektronickém displeji (v příslušných případech).  
 
c) Maximální dodací lhůta náhradních dílů 
1) během období uvedeného v bodě 5 písm. a) podbodech 1 a 2 musí výrobce, dovozce nebo zplnomocněný zástupce 
zajistit dodání náhradních dílů pro elektronické displeje do patnácti pracovních dní po obdržení objednávky; 
2)v případě náhradních dílů dostupných pouze odborným opravnám může být tato dostupnost omezena na odborné 
opravny zaregistrované v souladu s písmenem b). 
 
E – POŽADAVKY NA DOSTUPNOST INFORMACÍ 
Od 1. března 2021 musí výrobce, dovozce nebo zplnomocněný zástupce při uvedení prvního kusu daného modelu nebo 
rovnocenného modelu na trh zpřístupnit níže uvedené informace. 
Informace se poskytují bezplatně třetím stranám zajišťujícím odborné opravy a opětovné použití elektronických displejů 
(včetně třetích stran zajišťujících údržbu a vystupujících jako zprostředkovatelé a dodavatelé náhradních dílů). 

1. Dostupnost aktualizací softwaru a firmwaru 
a) Nejnovější dostupná verze firmwaru musí být zpřístupněna nejméně po dobu osmi let od uvedení posledního kusu 
určitého modelu výrobku na trh, a to bezplatně nebo za spravedlivou, transparentní a nediskriminační cenu. Nejnovější 
dostupná bezpečnostní aktualizace firmwaru musí být zpřístupněna nejméně po dobu osmi let od uvedení posledního 
výrobku určitého modelu na trh, a to bezplatně. 
b) Informace o minimální zaručené dostupnosti aktualizací softwaru a firmwaru, dostupnosti náhradních dílů a podpoře 
výrobku musí být uvedeny v informačním listu výrobku podle přílohy V nařízení (EU) 2019/2013.  

Nařízení Komise 
EU 2019/2019 
ze dne 1. října 
2019, kterým se 
stanoví 
požadavky na 
ekodesign 

Oblast: Nařízení stanoví požadavky na ekodesign, které musí splnit chladicí spotřebiče napájené z elektrické sítě 
s celkovým objemem více než 10 litrů a nanejvýš 1 500 litrů.  
(účinnost od 1. března 2021) 
Požadavky na účinné využívání zdrojů: Od 1. března 2021 musí chladicí spotřebiče splňovat tyto požadavky: 
a) Dostupnost náhradních dílů:  
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Název nařízení Výtah povinností s ohledem k PVO 

chladicích 
spotřebičů 
podle směrnice 
Evropského 
parlamentu a 
Rady 
2009/125/ES a 
zrušuje nařízení 
Komise (ES) č. 
643/2009 

1) výrobci, dovozci nebo zplnomocnění zástupci musí pro chladicí spotřebiče odborným opravnám poskytovat alespoň 
tyto náhradní díly: termostaty, teplotní čidla, desky plošných spojů a zdroje světla, po dobu alespoň sedmi let poté, co byl 
na trh uveden poslední kus daného modelu;  
2) výrobci, dovozci nebo zplnomocnění zástupci musí pro chladicí spotřebiče odborným opravnám a konečným 
uživatelům poskytovat alespoň tyto náhradní díly: dveřní kliky, dveřní závěsy, přihrádky a koše po dobu alespoň sedmi let 
a těsnění dveří po dobu alespoň deseti let poté, co byl na trh uveden poslední kus daného modelu;  
3) výrobci musí zajistit, aby mohly být tyto náhradní díly nahrazeny za použití běžně dostupných nástrojů, aniž by došlo k 
trvalému poškození spotřebiče;  
4) seznam náhradních dílů, jichž se týká bod 1, a postup pro jejich objednání musí být veřejně dostupné na volně 
přístupných internetových stránkách výrobce, dovozce nebo zplnomocněného zástupce nejpozději dva roky poté, co byl 
na trh uveden první kus daného modelu, a do konce doby dostupnosti těchto náhradních dílů;  
5) seznam náhradních dílů, jichž se týká bod 2, a postup pro jejich objednání a pokyny pro opravy musí být veřejně 
dostupné na volně přístupných internetových stránkách výrobce, dovozce nebo zplnomocněného zástupce v době, kdy je 
na trh uveden první kus daného modelu, a do konce doby dostupnosti těchto náhradních dílů. 
 
b) Přístup k informacím o opravách a údržbě: Po uplynutí dvou let od uvedení prvního kusu daného modelu nebo 
rovnocenného modelu na trh až do konce období uvedeného v písmeni a) poskytne výrobce, dovozce nebo 
zplnomocněný zástupce odborným opravnám přístup k informacím o opravách a údržbě spotřebiče za těchto podmínek:  
1) na internetových stránkách výrobce, dovozce nebo zplnomocněného zástupce musí být uveden postup, jak se mohou 
odborné opravny zaregistrovat pro přístup k informacím. Pro přijetí takové žádosti mohou výrobci, dovozci nebo 
zplnomocnění zástupci požadovat, aby odborná opravna prokázala, že:  
i) odborná opravna má technickou způsobilost k opravám chladicích spotřebičů a splňuje platné předpisy týkající se 
opraven elektrických zařízení v členských státech, v nichž působí. Jako důkaz souladu s tímto bodem se přijme odkaz na 
úřední systém registrace odborných opraven, pokud takový systém v daných členských státech existuje;  
ii) odborná opravna má sjednáno pojištění odpovědnosti vyplývající z její činnosti, a to bez ohledu na to, zda to požaduje 
daný členský stát;  
2) výrobci, dovozci nebo zplnomocnění zástupci registraci přijmou nebo zamítnou do pěti pracovních dní od data žádosti 
odborné opravny;  
3) výrobci, dovozci nebo zplnomocnění zástupci si mohou za přístup k informacím o opravách a údržbě nebo za 
pravidelné zasílání aktualizovaných informací účtovat přiměřené a úměrné poplatky. Poplatek je přiměřený, jestliže 
neodrazuje od přístupu k informacím tím, že nezohledňuje rozsah, v němž odborná opravna tyto informace využívá. Po 
zaregistrování se odborné opravně poskytne do jednoho pracovního dne od žádosti přístup k požadovaným informacím o 
opravách a údržbě. Dostupné informace o opravách a údržbě zahrnují: jednoznačnou identifikaci spotřebiče, schéma pro 
rozložení nebo zobrazení výrobku v rozloženém stavu, seznam nezbytného opravárenského a zkušebního vybavení, 
informace o součástech a diagnostické informace (například minimální a maximální teoretické hodnoty pro měření), 
schémata vodičů a zapojení, diagnostické kódy závad a chyb (v příslušných případech včetně specifických kódů 
výrobce) a záznamy dat o hlášených poruchách uložené v chladicím spotřebiči (v příslušných případech). 
 
c) Maximální dodací lhůta náhradních dílů:  
1) během období uvedeného v bodě 3 písm. a) podbodech 1 a 2 musí výrobce, dovozce nebo zplnomocněný zástupce 
zajistit dodání náhradních dílů pro chladicí spotřebiče do patnácti pracovních dní po obdržení objednávky;  
2) v případě náhradních dílů dostupných pouze odborným opravnám může být tato dostupnost omezena na odborné 
opravny zaregistrované v souladu s písmenem b). 
 
d) Požadavky na demontáž materiálů k využití a recyklaci při současném zabránění znečišťování:  
1) výrobci, dovozci nebo zplnomocnění zástupci zajistí, aby byly chladicí spotřebiče navrženy tak, aby materiály a 
konstrukční části uvedené v příloze VII směrnice 2012/19/EU mohly být odstraněny za použití běžně dostupných 
nástrojů;  
2) výrobci, dovozci a zplnomocnění zástupci plní povinnosti stanovené v čl. 15 odst. 1 směrnice 2012/19/EU.  

Nařízení Komise 
EU 2019/2023 
ze dne 1. října 
2019, kterým se 
stanoví 
požadavky na 
ekodesign 
praček pro 
domácnost a 
praček se 
sušičkou pro 
domácnost 
podle směrnice 
Evropského 
parlamentu a 
Rady 
2009/125/ES, 
mění nařízení 
Komise (ES) č. 
1275/2008 a 
zrušuje nařízení 
Komise (EU) č. 
1015/2010  

Oblast: pro uvádění na trh nebo do provozu praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost napájených z 
elektrické sítě, včetně vestavných praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost a včetně praček pro 
domácnost a praček se sušičkou pro domácnost napájených z elektrické sítě, které mohou být rovněž napájeny z baterií. 
Příloha II – Požadavky na ekodesign 
Bod 8 – Požadavky na účinné využívání zdrojů 
Od 1. března 2021 musí pračky pro domácnost a pračky se sušičkou pro domácnost splňovat tyto požadavky:  
1) dostupnost náhradních dílů: 
a) výrobci a dovozci praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost a jejich zplnomocnění zástupci 
zpřístupní odborným opravnám alespoň tyto náhradní díly po dobu nejméně deseti let po uvedení posledního kusu 
daného modelu na trh: motor a kartáče motoru; převod mezi motorem a bubnem; čerpadla; tlumiče otřesů a pružiny; 
prací buben, kříž bubnu a příslušná kuličková ložiska (samostatně nebo v kombinaci), trubky a trubice a související 
zařízení včetně všech hadic, ventilů, filtrů a akvastopů (samostatně nebo v kombinaci); desky plošných spojů; 
elektronické displeje; tlakové spínače; termostaty a čidla; software a firmware včetně softwaru pro obnovení nastavení; 
b) výrobci a dovozci praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost nebo jejich zplnomocnění zástupci 
zpřístupní odborným opravnám a konečným uživatelům alespoň tyto náhradní díly: dveře, závěs dveří a těsnění, jiná 
těsnění, sestava mechanismu uzavírání dveří a plastové příslušenství, jako jsou výdejníky detergentu, po dobu nejméně 
deseti let od uvedení posledního kusu daného modelu na trh; 
c) výrobci a dovozci praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost nebo jejich zplnomocnění zástupci musí 
zajistit, aby náhradní díly uvedené v písmenech a) a b) mohly být vyměněny za použití běžně dostupných nástrojů a bez 
trvalého poškození pračky pro domácnost nebo pračky se sušičkou pro domácnost; 
d) seznam náhradních dílů, jichž se týká písmeno a), a postup pro jejich objednání musí být veřejně dostupné na volně 
přístupných internetových stránkách výrobce, dovozce nebo zplnomocněného zástupce nejpozději dva roky poté, co byl 
na trh uveden první kus daného modelu, a do konce doby dostupnosti těchto náhradních dílů; 
e) seznam náhradních dílů, jichž se týká písmeno b), a postup pro jejich objednání a pokyny pro opravy musí být veřejně 
dostupné na volně přístupných internetových stránkách výrobce, dovozce nebo zplnomocněného zástupce při uvedení 
prvního kusu daného modelu na trh a do konce doby dostupnosti těchto náhradních dílů; 
 
2) maximální dodací lhůta náhradních dílů: 
během období uvedeného v bodě 1 musí výrobce, dovozce nebo zplnomocněný zástupce zajistit dodání náhradních dílů 
do patnácti pracovních dní od obdržení objednávky; 
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v případě náhradních dílů podle bodu 1 písm. a) může být dostupnost náhradních dílů omezena na odborné opravny 
registrované v souladu s bodem 3 písm. a) a b); 
 
3) přístup k informacím o opravách a údržbě: 
po uplynutí dvou let od uvedení prvního kusu daného modelu na trh až do konce období uvedeného v bodě 1 musí 
výrobce, dovozce nebo zplnomocněný zástupce odborným opravnám poskytovat přístup k informacím o opravách a 
údržbě pračky pro domácnost nebo pračky se sušičkou pro domácnost za těchto podmínek: 
a) na internetových stránkách výrobce, dovozce nebo zplnomocněného zástupce musí být uveden postup, jak se 
odborné opravny mohou zaregistrovat pro přístup k informacím. Pro přijetí takové žádosti mohou výrobci, dovozci nebo 
zplnomocnění zástupci požadovat, aby odborná opravna prokázala, že: 

i) má technickou způsobilost k opravám praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost a splňuje platné 
předpisy týkající se opraven elektrických zařízení v členských státech, v nichž působí. Jako důkaz souladu s tímto 
bodem se přijme odkaz na úřední systém registrace odborných opraven, pokud takový systém v daných členských 
státech existuje; 
ii) odborná opravna má sjednáno pojištění odpovědnosti vyplývající z její činnosti, a to bez ohledu na to, zda to 
požaduje daný členský stát; 

b) výrobci, dovozci nebo zplnomocnění zástupci registraci přijmou nebo zamítnou do pěti pracovních dní od data žádosti; 
c) výrobci, dovozci nebo zplnomocnění zástupci si mohou za přístup k informacím o opravách a údržbě nebo za 
pravidelné zasílání aktualizovaných informací účtovat přiměřené a úměrné poplatky. Poplatek je přiměřený, jestliže 
neodrazuje od přístupu k informacím tím, že nezohledňuje rozsah, v němž odborná opravna tyto informace využívá; 
d) po zaregistrování se odborné opravně poskytne do jednoho pracovního dne od žádosti přístup k požadovaným 
informacím o opravách a údržbě. Informace lze ve vhodných případech poskytnout pro rovnocenný model nebo model ze 
stejné skupiny; 
e) informace o opravách a údržbě pračky pro domácnost nebo pračky se sušičkou pro domácnost uvedené v písmeni a) 
zahrnují: 
- jednoznačnou identifikaci pračky pro domácnost nebo pračky se sušičkou pro domácnost, 
- schéma pro rozložení nebo zobrazení výrobku v rozloženém stavu, 
- technickou příručku s instrukcemi k opravám, 
- seznam nezbytného opravárenského a zkušebního vybavení, 
- informace o součástech a diagnostické informace (například minimální a maximální teoretické hodnoty pro měření), 
- schémata vodičů a zapojení, 
- diagnostické kódy závad a chyb (v příslušných případech včetně specifických kódů výrobce), 
- pokyny pro instalaci příslušného softwaru a firmwaru včetně softwaru pro obnovení nastavení a  
- informace o tom, jak získat přístup k uloženým záznamům údajů o hlášených poruchách uložených v dané pračce pro 
domácnost nebo pračce se sušičkou pro domácnost (v příslušných případech); 
 
4) požadavky na informace o chladicích plynech: 
niž je dotčeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, musí být na vnější straně praček pro 
domácnost a praček se sušičkou pro domácnost vybavených tepelným čerpadlem trvale a viditelně uveden čitelný 
chemický název použitého chladicího plynu nebo rovnocenný odkaz, jako je běžně užívaný a srozumitelný symbol, štítek 
nebo logo, například na zadním panelu. Lze použít více než jedno pojmenování stejné chemické látky. 
 
5) požadavky na demontáž za účelem využití materiálů a recyklace tak, aby při ní nedošlo ke znečišťování: 
- výrobci, dovozci nebo zplnomocnění zástupci zajistí, aby pračky pro domácnost a pračky se sušičkou pro domácnost 
byly koncipovány tak, aby materiály a konstrukční části uvedené v příloze VII směrnice 2012/19/EU mohly být odstraněny 
za použití běžně dostupných nástrojů; 
- výrobci, dovozci nebo zplnomocnění zástupci plní povinnosti stanovené v čl. 15 odst. 1 směrnice 2012/19/EU. 
 
Bod 9 – Požadavky na informace 
Od 1. března 2021 musí pračky pro domácnost a pračky se sušičkou pro domácnost splňovat tyto požadavky: 
návody k použití a instalaci musí být poskytovány ve formě uživatelské příručky na volně přístupných internetových 
stránkách výrobce, dovozce nebo zplnomocněného zástupce, přičemž musí obsahovat: 
1) obecné informace: …. 
2) hodnoty těchto parametrů: … 
3) návody k použití musí rovněž obsahovat pokyny k provádění údržby pro uživatele. Jde přinejmenším o pokyny týkající 
se: 
a) správné instalace (včetně umístění ve vodorovné poloze, připojení k elektrické síti a připojení k přívodům studené 
a/nebo případně teplé vody); 
b) správného používání detergentu, změkčovadel a dalších přípravků a informace o hlavních důsledcích nesprávného 
dávkování; 
c) odstranění cizího tělesa z pračky pro domácnost nebo pračky se sušičkou pro domácnost; 
d) pravidelného čištění a prevence tvorby vodního kamene, včetně optimální frekvence a postupu; 
e) v příslušných případech otevírání dveří mezi cykly; 
f) pravidelných kontrol filtrů, včetně postupu a optimální frekvence; 
g) identifikace chyb, významu chyb a nutných opatření, včetně identifikace chyb vyžadujících odbornou pomoc; 
h) informace o tom, jak získat přístup k odborným opravnám (internetové stránky, adresy, kontaktní údaje); 

uvedené pokyny musí rovněž obsahovat tyto informace: 
i) o veškerých důsledcích opravy provedené svépomocí nebo neodborné opravy na bezpečnost konečného uživatele a 
na záruku; 
j) informací o době, po kterou jsou danou pračku pro domácnost nebo pračku se sušičkou pro domácnost k dispozici 
náhradní díly. 

Nařízení Komise 
EU 2019/1784 
ze dne 1. října 
2019, kterým se 
stanoví 
požadavky na 
ekodesign 
svařovacích 
zařízení podle 

(účinnost od 1. ledna 2021) 
Oblast: svařovací zařízení 
Článek 3 “Požadavky na ekodesign” odkazuje na požadavky v příloze II nařízení.  
Požadavky na účinné využívání zdrojů: Ode dne 1. ledna 2021 musí svařovací zařízení splňovat tyto požadavky: 
a) Dostupnost náhradních dílů 
1) Po dobu nejméně deseti let po vyrobení posledního kusu daného modelu svařovacího zařízení zpřístupní výrobci, 
zplnomocnění zástupci nebo dovozci svařovacích zařízení odborným opravnám alespoň tyto náhradní díly: 
a) ovládací panel; 
b) zdroj(e) proudu; 
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směrnice 
Evropského 
parlamentu a 
Rady 
2009/125/ES 

c) skříň zařízení; 
d) baterie; 
e) svařovací hořák; 
f) hadice pro přívod plynu; 
g) regulátor(y) přívodu plynu; 
h) pohon svařovacího drátu nebo přídavného materiálu; 
i) ventilátor(y); 
j) elektrický napájecí kabel; 
k) software a firmware včetně softwaru pro obnovení nastavení. 
2) Výrobci musí zajistit, aby mohly být tyto náhradní díly nahrazeny za použití běžně dostupných nástrojů, aniž by došlo k 
trvalému poškození zařízení a dílu. 
3) Seznam těchto náhradních dílů a postup pro jejich objednání musí být veřejně dostupné na volně přístupných 
internetových stránkách výrobce, zplnomocněného zástupce nebo dovozce nejpozději dva roky poté, co byl na trh 
uveden první kus daného modelu, a do konce dostupnosti těchto náhradních dílů. 
 
b) Přístup k informacím o opravách a údržbě 
Nejpozději dva roky od uvedení prvního kusu daného modelu na trh a až do konce období uvedeného v písm. a) bodě 1 
poskytne výrobce, dovozce nebo zplnomocněný zástupce odborným opravnám přístup k informacím o opravách a 
údržbě svařovacího zařízení za těchto podmínek: 
1. na internetových stránkách výrobce, zplnomocněného zástupce nebo dovozce musí být uveden postup, jak se mohou 
odborné opravny zaregistrovat pro přístup k informacím; pro přijetí takové žádosti mohou výrobci, zplnomocnění zástupci 
nebo dovozci požadovat, aby odborná opravna prokázala, že: 
i) odborná opravna má technické odborné znalosti k opravám a údržbě svařovacích zařízení a splňuje platné předpisy 
týkající se opraven elektrických zařízení v členských státech, v nichž působí. Jako důkaz souladu s tímto bodem se 
přijme odkaz na úřední systém registrace odborných opraven, pokud takový systém v daných členských státech existuje; 
ii) odborná opravna má sjednáno pojištění odpovědnosti vyplývající z její činnosti, a to bez ohledu na to, zda to požaduje 
daný členský stát; 
2. výrobce, zplnomocněný zástupce nebo dovozce registraci přijmou nebo zamítnou do pěti pracovních dní od data 
žádosti odborné opravny. 
Po zaregistrování se odborné opravně poskytne přístup k požadovaným informacím o opravách a údržbě, a to do 
jednoho pracovního dne od jeho vyžádání. Informace lze v relevantních případech poskytnout pro rovnocenný model 
nebo model ze stejné skupiny. Dostupné informace o opravách a údržbě zahrnují: 
- informaci o jednoznačné identifikaci svařovacího zařízení, 
- schéma pro rozložení nebo zobrazení výrobku v rozloženém stavu, 
- seznam nezbytného opravárenského a zkušebního vybavení, 
- informace o součástech a diagnostické informace (například minimální a maximální teoretické hodnoty pro měření), 
- schémata vodičů a zapojení, 
- diagnostické kódy závad a chyb (v příslušných případech včetně specifických kódů výrobce), 
- záznamy dat o hlášených poruchách uložené ve svařovacím zařízení (v příslušných případech) a 
- pokyny pro instalaci příslušného softwaru a firmwaru včetně softwaru pro obnovení nastavení. 
Výrobci, zplnomocnění zástupci nebo dovozci si mohou za přístup k informacím o opravách a údržbě nebo za pravidelné 
zasílání aktualizovaných informací účtovat přiměřené a úměrné poplatky. Poplatek je přiměřený, jestliže neodrazuje od 
přístupu k informacím tím, že nezohledňuje rozsah, v němž odborná opravna tyto informace využívá. 
 
c) Maximální dodací lhůta náhradních dílů 
Během období uvedeného v písm. a) bodě 1 musí výrobce, dovozce nebo zplnomocněný zástupce zajistit, aby byly 
náhradní díly pro svařovací zařízení odborným opravnám dodány do patnácti pracovních dní po obdržení objednávky. 
Tato dostupnost může být omezena na odborné opravny registrované v souladu s písmenem b). 
 
d) Informace na displeji svařovacího zařízení 
Je-li u svařovacího zařízení poskytnut displej, musí uvádět údaje o spotřebě svařovacího drátu nebo přídavného 
materiálu v gramech za minutu nebo v ekvivalentních normalizovaných měrných jednotkách. 
 
e) Požadavky na demontáž za účelem využití materiálů a recyklace při současném zabránění znečišťování 
Výrobci zajistí, aby svařovací zařízení byla navržena tak, aby materiály a konstrukční části uvedené v příloze VII 
směrnice 2012/19/EU mohly být odstraněny za použití běžně dostupných nástrojů. Výrobci plní povinnosti stanovené v 
čl. 15 odst. 1 směrnice 2012/19/EU. 
 
3. Požadavky na informace 
Ode dne 1. ledna 2021 musí výrobci, jejich zplnomocnění zástupci nebo dovozci zajistit, aby byly v návodech k použití 
určených pro osoby provádějící instalaci a pro konečné uživatele a nejméně po dobu 10 let od uvedení prvního kusu 
modelu svařovacího zařízení na trh na volně přístupných internetových stránkách výrobců, jejich zplnomocněných 
zástupců nebo dovozců uvedeny tyto informace: 
a) druh výrobku; 
b) jméno výrobce, jeho zapsaný obchodní název a zapsaná adresa, na níž jej lze kontaktovat; 
c) identifikační značka modelu výrobku; 

d) účinnost zdroje proudu (v %); 
e) spotřeba energie v klidovém stavu (ve wattech); 
f) seznam rovnocenných modelů; 
g) informace relevantní pro recyklaci a likvidaci výrobku na konci doby jeho životnosti; 
h) seznam případných kritických surovin přítomných v orientačních množstvích přesahujících 1 gram na úrovni 
součásti a označení součásti (součástí), v nichž se tyto kritické suroviny vyskytují; 
i) orientační využití ochranného plynu pro reprezentativní rozvrhy a programy svařování; 
j) orientační využití svařovacího drátu nebo přídavného materiálu pro reprezentativní rozvrhy a programy svařování. 
Následující informace se uvedou na štítku svařovacího zařízení: 
a) rok výroby. 

Nařízení Komise 
EU 2019/2024 
ze dne 1. října 
2019, kterým se 

(účinnost od 1. března 2021) 
Oblast: chladicí spotřebiče 
Požadavky na účinné využívání zdrojů: Od 1. března 2021 musí chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí splňovat 
tyto požadavky: 
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Název nařízení Výtah povinností s ohledem k PVO 

stanoví 
požadavky na 
ekodesign 
chladicích 
spotřebičů 
s přímou 
prodejní funkcí 
podle směrnice 
Evropského 
parlamentu a 
Rady 
2009/125/ES  
 

a) Dostupnost náhradních dílů 
1) Výrobci, dovozci nebo zplnomocnění zástupci musí ke chladicím spotřebičům s přímou prodejní funkcí odborným 
opravnám poskytovat alespoň tyto náhradní díly: 
- termostaty, 
- spouštěcí relé, 
- topné rezistory proti námraze; 
- snímače teploty, 
- software a firmware včetně softwaru pro obnovení nastavení, 
- desky plošných spojů a 
- zdroje světla 
po dobu alespoň osmi let poté, co byl poslední kus daného modelu uveden na trh. 
2) Výrobci, dovozci nebo zplnomocnění zástupci musí ke chladicím spotřebičům s přímou prodejní funkcí odborným 
opravnám a konečným uživatelům poskytovat alespoň tyto náhradní díly: 
- dveřní kliky a dveřní závěsy, 
- otočné knoflíky, regulátory a tlačítka, 
- těsnění dveří a 
- doplňkové přihrádky, koše a police pro skladování 
po dobu alespoň osmi let poté, co byl poslední kus daného modelu uveden na trh. 
3) Výrobci a dovozci chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí nebo jejich zplnomocnění zástupci musí zajistit, aby 
náhradní díly uvedené v podbodech 1 a 2 bylo možné vyměnit s použitím běžně dostupných nástrojů 
a bez trvalého poškození spotřebiče. 
4) Seznam náhradních dílů, jichž se týká podbod 1, a postup pro jejich objednání musí být veřejně dostupné na 
volně přístupných internetových stránkách výrobce, dovozce nebo zplnomocněného zástupce nejpozději dva roky 
poté, co byl první kus daného modelu uveden na trh, až do konce doby dostupnosti těchto náhradních dílů. 
5) Seznam náhradních dílů, jichž se týká podbod 2, a postup pro jejich objednání a pokyny pro opravy musí být veřejně 
dostupné na volně přístupných internetových stránkách výrobce, dovozce nebo zplnomocněného zástupce v době, kdy je 
první kus daného modelu uveden na trh, až do konce doby dostupnosti těchto náhradních dílů. 
 
b) Maximální dodací lhůta náhradních dílů 
Během období uvedeného v písmeni a) musí výrobce, dovozce nebo zplnomocněný zástupce zajistit dodání náhradních 
dílů pro chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí do patnácti pracovních dní po obdržení objednávky. V případě 
náhradních dílů podle písm. a) podbodu 1 může být dostupnost náhradních dílů omezena na odborné opravny 
registrované v souladu s písm. c) podbodem 1 a 2. 
 
c) Přístup k informacím o opravách a údržbě 
Po uplynutí dvou let od uvedení prvního kusu daného modelu nebo rovnocenného modelu na trh až do konce období 
uvedeného v písmeni a) poskytne výrobce, dovozce nebo zplnomocněný zástupce odborným opravnám přístup k 
informacím o opravách a údržbě spotřebiče za těchto podmínek: 
1) na internetových stránkách výrobce, dovozce nebo zplnomocněného zástupce musí být uveden postup, jak se mohou 
odborné opravny zaregistrovat pro přístup k informacím; pro přijetí takové žádosti mohou výrobci, dovozci nebo 
zplnomocnění zástupci požadovat, aby odborná opravna prokázala, že: 
i) odborná opravna má technickou způsobilost k opravám chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí 
a splňuje platné předpisy týkající se opraven elektrických zařízení v členských státech, v nichž působí. Jako 
důkaz souladu s tímto bodem se přijme odkaz na úřední systém registrace odborných opraven, pokud takový 
systém v daných členských státech existuje; 
ii) odborná opravna má sjednáno pojištění odpovědnosti vyplývající z její činnosti, a to bez ohledu na to, zda to 
požaduje daný členský stát; 
2) výrobci, dovozci nebo zplnomocnění zástupci registraci přijmou nebo zamítnou do pěti pracovních dní od data žádosti; 
3) výrobci, dovozci nebo zplnomocnění zástupci si mohou za přístup k informacím o opravách a údržbě nebo za 
pravidelné zasílání aktualizovaných informací účtovat přiměřené poplatky. Poplatek je přiměřený, jestliže neodrazuje od 
přístupu k informacím tím, že nezohledňuje rozsah, v němž odborná opravna tyto informace využívá. 
Po zaregistrování se odborné opravně poskytne do jednoho pracovního dne od žádosti přístup k požadovaným 
informacím o opravách a údržbě. Informace lze ve vhodných případech poskytnout pro rovnocenný model nebo model ze 
stejné skupiny. 
Dostupné informace o opravách a údržbě zahrnují: 
- jednoznačnou identifikaci spotřebiče, 
- schéma pro demontáž výrobku nebo jeho zobrazení v rozloženém stavu, 
- technickou příručku s instrukcemi k opravám, 
- seznam nezbytného opravárenského a zkušebního vybavení, 
- informace o součástech a diagnostické informace (například minimální a maximální teoretické hodnoty pro měření), 
- schémata vodičů a zapojení, 
- diagnostické kódy závad a chyb (v příslušných případech včetně specifických kódů výrobce), 
- pokyny pro instalaci příslušného softwaru a firmwaru včetně softwaru pro obnovení nastavení a 
- informace, jak získat přístup k datovým záznamům o hlášených poruchách uloženým v chladicím spotřebiči 
s přímou prodejní funkcí (v příslušných případech). 
 

d) Požadavky na demontáž materiálů k využití a recyklaci při současném zabránění znečišťování 
1) Výrobci, dovozci nebo zplnomocnění zástupci zajistí, aby byly chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí navrženy 
tak, aby materiály a konstrukční části uvedené v příloze VII směrnice 2012/19/EU mohly být odstraněny za použití běžně 
dostupných nástrojů. 
2) Výrobci, dovozci a zplnomocnění zástupci plní povinnosti stanovené v čl. 15 odst. 1 směrnice 2012/19/EU. 
3) Pokud chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí obsahují vakuový izolační panel (VIP), musí být chladicí spotřebič s 
přímou prodejní funkcí označen písmeny „VIP“. 

Nařízení Komise 
EU 2019/1782 
ze dne 1. října 
2019, kterým se 
stanoví 
požadavky na 
ekodesign 

Oblast: Toto nařízení stanoví požadavky na ekodesign pro uvádění vnějších napájecích zdrojů na trh nebo do provozu. 
Toto nařízení se nevztahuje na:  
a) měniče napětí;  
b) zdroje nepřerušovaného napájení (UPS);  
c) nabíječe baterií bez funkce zdroje napájení;  
d) měniče pro osvětlení;  
e) vnější napájecí zdroje pro lékařská zařízení;  
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Název nařízení Výtah povinností s ohledem k PVO 

vnějších 
napájecích 
zdrojů podle 
směrnice 
Evropského 
parlamentu a 
Rady 
2009/125/ES a 
zrušuje nařízení 
Komise (ES) č. 
278/2009  
 

f) injektory aktivního napájení přes ethernet (PoE);  
g) dokovací stanice pro autonomní spotřebiče;  
h) vnější napájecí zdroje uvedené na trh před 1. dubnem 2025 pouze jako příslušenství nebo náhradní díl pro výměnu 
totožného vnějšího napájecího zdroje, který byl uveden na trh před 1. dubnem 2020, pod podmínkou, že na tomto 
příslušenství nebo náhradním dílu nebo jeho balení je jasně uvedeno „Vnější napájecí zdroj výlučně pro použití jako 
náhradní díl pro“ a primární spotřebič(e), se kterým(i) mají být toto příslušenství nebo tento náhradní díl používány. 
 
Článek 4 – posuzování shody 
5.Jestliže byly informace uvedené v technické dokumentaci pro určitý model získány:  
a) z modelu, který má stejné technické vlastnosti relevantní pro technické informace, které mají být poskytnuty, ale který 
je vyráběn jiným výrobcem, nebo  
b) výpočtem na základě konstrukčního návrhu nebo extrapolací z jiného modelu téhož nebo jiného výrobce, nebo oběma 
způsoby, musí tato technická dokumentace obsahovat podrobnosti o takovém výpočtu a jeho výsledky, posouzení 
provedené výrobci za účelem ověření správnosti výpočtu a v příslušných případech prohlášení o rovnocennosti mezi 
modely různých výrobců. Technická dokumentace musí obsahovat seznam všech rovnocenných modelů, včetně 
identifikačních značek modelu. 
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Příloha II – Výtah několika příkladů POH obcí ve vazbě na oblast PVO  
 
 

Město Název dokumentu 

Zábřeh 
(Olomoucký kraj) 

Plán odpadového hospodářství města Zábřeh (2016) 
Analytická část:  
- Textil v režimu odpadů, ve spolupráci se spol. DIMATEX 
- Potraviny – Charita + potravinová banka 
- Podpora domácí kompostování (v roce 2009 rozdáno 500 domácích kompostérů) 
- Komunitní kompostárna není 
 
Závazná část:  
- Hl. cíl a vybrané dílčí cíle z PPVO ČR 
- Stanoveno 7 opatření (Koordinovaný přístup v oblasti PVO na území MZ (1), Podpora informační 
základny v oblasti PVO v rámci MZ (2), Podpora postupů vedoucí k PVO na území MZ s ohledem na 
stabilizaci a snižování produkce KO (3), Informační a technická podpora zajišťující prodloužení 
životnosti některých výrobků, zajišťující zpětný odběr některých výrobků, vč. přípravy na opětovné 
využití, zejména v případě oděvů, textilu, obuvi, nábytku, nádobí, koberců, elektrických a 
elektronických zařízení v rámci MZ (4), Podpora postupů vedoucích ke snižování produkce odpadů 
z potravin (5), Informační a technická podpora domácího a komunitního kompostování za účelem 
podpory snižování produkce biologicky rozložitelných odpadů a ukládání odpadů na skládky (6), 
Podpora přístupů zohledňující udržitelný rozvoj a environmentální aspekty se zaměřením na PVO 
v rámci veřejné správy (7) 
 
Směrná část: 
- Aktivně jsou na území města prováděny činnosti v PVO v oblasti: textilu, sběru BRKO a podpora 
potravinové banky prostřednictvím charity 
- Domácí kompostování: MZ bude pokračovat v distribuci domácích kompostérů mezi obyvateli. 
Rozsah činnosti bude dán pokračujícím zájmem obyvatel a dostatkem finančních prostředků 
v rozpočtu města.  
- Další komodity: V rámci přípravy vybudování odpadového centra v lokalitě jsou připravovány také 
prostory pro příjem a znovuvyužití komodit jako je starý nábytek nebo koberce v kontextu filosofie RE-
USE. Tyto budou následně bezplatně nebo za symbolickou cenu nabízeny k dalšímu využívání.  

Blatná (Jihočeský 
kraj) 

Plán odpadového hospodářství města Blatná (2017) 
Analytická část:  
Mezi strategické cíle POH ČR a zároveň POH Jihočeského kraje patří právě předcházení vzniku 
odpadů a snižování měrné produkce odpadů. Je velmi problematické odhadovat množství odpadů, 
které nevznikly nebo byly znovu použity. Tento údaj nelze zjistit přímo z evidence odpadů, lze jej pouze 
u nějakých komodit odhadovat. 

- Bioodpad 
Město Blatná zprostředkovalo pro své občany celkem 340 ks kompostérů o celkové kapacitě 275 m3, 
což činí přibližně 275 tun bioodpadu. Občané mohou takto využít velké množství BRKO, které by jinak 
z velké části skončilo na skládce v podobě SKO. V zástavbě RD, kde se předpokládá využívání 
domácího kompostování, žije cca 3 400 obyvatel (cca 140 kg bioodpadu na obyvatele a rok v zástavbě 
RD). Při zohlednění výše zmíněných poskytnutých kompostérů, lze předpokládat množství domácího 
kompostování více než 200 tun bioodpadu. I kdyby byly domácí kompostéry využity jen z 50 %, tak 
občané mohou za rok zkompostovat cca 130 t BRKO. 

- Textil 
V Blatné je umístěn na sběrném dvoře kontejner na sběr textilu pro charitativní účely. Tímto způsobem 
se v roce 2015 sebralo 14,7 tun. Těžko sledovatelné jsou už ale další aktivity jako různé charity, 
bazary a burzy použitých věcí. 

- Ostatní 
V rámci osvěty a environmentální výchovy je možné působit na občany, aby snižovali množství 
obalových odpadů. Populární a efektivní je např. snižování spotřeby balené vody a využívaní tzv. 
"kohoutkové vody". 
 
Závazná část: stanovení cílů a opatření – mj. podpora přípravy k opětovnému použití u různých 
komodit (např. stavební odpad); osvěta a informační kampaně. 
 
Směrná část:  
Opatření: Důraz na komunikaci s občany, podpora předcházení vzniku a opětovného využití odpadů 
obce 
Technický popis: Přehledný a průběžně aktualizovaný web s množstvím informací o OH, pravidelné 
články v Blatenských listech, kontaktní kampaně pro občany; komunikace dobrých výsledků systému 
OH jako úspěchu obce, komunikace problémů OH obce a jejich řešení; Informování občanů obce o 
možnostech předcházení vzniku odpadů; podpora domácího kompostování, podpora sběru použitého 
textilu, podpora organizace bazarů a jiné. 

Horšovský Týn 
(Plzeňský kraj) 

Plán odpadového hospodářství města Horšovský Týn (2016) 
Analytická část:  



  

187  Podklady pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást 
Programového dokumentu v Operačním programu Životní prostředí 2021 - 2027 

Město Název dokumentu 

Město provádí osvětu v problematice OH – webové stránky města, Zpravodaj města Horšovský Týn.  
Prevence vzniku odpadů na úrovni města je uplatňována – zejm. sběr starého textilu a domácí 
kompostování.  
 
Závazná část:  
Obsahuje opatření pro předcházení vzniku odpadů v souladu s POH Plzeňského kraje. 
 
Směrná část: (příklady opatření) 
Číslo a název opatření: 1 - Důraz na komunikaci s občany, dostatek informací o správných způsobech 
nakládání s odpady mezi občany a živnostníky, informační a propagační akce města  
Technický popis: Vést přehledný a průběžně aktualizovaný web s množstvím informací o OH, 
uveřejňovat pravidelné články v městském periodiku „Zpravodaj města Horšovský Týn“ o správném 
nakládání s odpady o systému OH města a o předcházení vzniku odpadů, vyhodnocovat a zveřejňovat 
účinnosti zpětného odběru/odděleného sběru jednotlivých komodit na území města, komunikace 
dobrých výsledků systému OH jako úspěchu města, komunikace problémů OH města a jejich řešení, 
vyhodnocovat u občanů služby v odpadovém hospodářství, zaměřovat se na slabá místa a jejich 
řešení.  
 
Číslo a název opatření: 2 - Důraz na výchovu a vzdělávání, dostatek informací o správných způsobech 
nakládání s odpady mezi občany a živnostníky, informační a propagační akce města  
Technický popis: Podporovat a využívat programy krajské koncepce EVVO - naplňovat program 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro oblast odpadového hospodářství včetně zlepšení 
přístupu veřejnosti k informacím o stavu odpadového hospodářství. Každoroční školní vzdělávací akce 
s podílem/příspěvkem města, výukové materiály či pomůcky pro školy s příspěvkem města.  
Spolupracovat s místními školami a školkami při vzdělávání dětí v oblasti OH, Ochrany ŽP - výukové 
materiály pro školy a brožury pro občany o přednostním předcházení vzniku odpadů a o opětovném 
využití výrobků/odpadů od občanů, informační materiály o správném třídění odpadů a o možnostech 
systému odpadového hospodářství města, propagace separovaného sběru – uveřejnění v městském 
zpravodaji, výroba letáků a tiskovin, veřejné přednášky, besedy ve školách, na téma „jak a co třídit, co 
do kontejneru nepatří“ apod.  
 
Číslo a název opatření: 3 - Podpora předcházení vzniku a opětovného využití odpadů města  
Technický popis: Technicky zajišťovat šíření informací a osvětových programů za účelem postupného 
zvyšování množství zpětně odebraných oděvů, textilu, obuvi, hraček, knih, časopisů, nábytku, 
koberců, nářadí a dalších znovupoužitelných výrobků. Veřejně propagovat činnosti neziskových 
organizací zpětně odebírajících výrobky k opětovnému použití a podobných subjektů. Podporovat 
program kolektivního systému Elektrowin "Jsem zpět", který podporuje využívání použitých 
elektrospotřebičů a zajišťuje jejich poskytování potřebným, je zaměřený na vytváření speciální sítě 
míst zpětného odběru (elektroservisy - kontrola funkce a bezpečnosti, doplnění o návody k použití, 
označení), kde je možné odevzdat ještě funkční spotřebiče, které je možno dále používat (výhradně v 
charitativních organizacích). Podporovat charitativní organizací při organizaci charitativních sběrů 
šatstva a dalších nepotřebných doslouživších věcí z domácností, organizace bleších trhů a bazárků 
(předcházení vzniku textilních a jiných odpadů).  

Chrudim 
(Pardubický kraj) 

Plán odpadového hospodářství města Chrudim (2015) 
Analytická část:  
Dále je na území města sbírán nepotřebný textil (oděvy, obuv a textil). Po projednání s firmou 
REVENGE, a. s. a na základě písemné smlouvy bylo v říjnu 2012 rozmístěno ve městě 6 kontejnerů 
na sběr starého textilu. Třídění textilu není zahrnuto do obecně závazné vyhlášky, město poskytuje 
firmě místo pro umístění kontejnerů na textil, občané na základě dobrovolnosti darují nepotřebný textil, 
který by byl jinak pravděpodobně likvidován jako směsný komunální odpad. Počet kontejnerů je 
postupně navyšován (cca na 12 ks). Dále mají občané možnost předat nepotřebný textil do 
velkoobjemového kontejneru Diakonie Broumov s.r.o., umístěného na soukromém pozemku u nádraží 
v Chrudimi. 
 
Závazná část: Stanoveny cíle a opatření 
Opatření: Informační podpora, vzdělávání a osvěta 
a) Podporovat šíření informací a osvětových programů za účelem postupného zvyšování množství 
zpětně odebraných oděvů, textilu, obuvi, hraček, knih, časopisů, nábytku, koberců, nářadí a dalších 
znovupoužitelných výrobků.  
Podpořit propagování činností neziskových organizací zpětně odebírajících výrobky k opětovnému 
použití a podobných subjektů a podpořit vytvoření interaktivní veřejně přístupné sítě (mapy) těchto 
organizací a středisek.  
b) Využívat informační a vzdělávací podporu problematiky předcházení vzniku odpadů zaměřenou na 
všechny úrovně státní správy se zvláštním zaměřením na územní samosprávy měst a obcí s ohledem 
na stabilizaci produkce a postupné snižování produkce komunálních odpadů.  
Opatření: Regulace a plánování 
Podporovat technicky a osvětovými kampaněmi domácí, komunitní a obecní kompostování biologicky 
rozložitelných odpadů u fyzických osob.  
Opatření: Metodická podpora a dobrovolné nástroje 
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a) Vytvářet podmínky, případně realizovat dobrovolné dohody v oblastech dotčených Programem 
předcházení vzniku odpadů  
b) Prosazovat zohledňování environmentálních aspektů se zaměřením na předcházení vzniku odpadů 
při zadávání zakázek z veřejného rozpočtu, např. zohledňovat požadavky na environmentální systémy 
řízení, environmentální značení produktů a služeb, upřednostňování znovupoužitelných obalů a další; 
zohledňovat a upřednostňovat nabídky dokladující použití stavebních materiálů splňujících 
environmentální aspekty se zaměřením na předcházení vzniku odpadů (environmentální systémy 
řízení, dobrovolné dohody, environmentální značení); zohledňovat a upřednostňovat nabídky firem 
dokladující ve své činnosti použití „druhotných surovin“ bezprostředně souvisejících s konkrétní 
zakázkou.  
 
Směrná část: 
Cíl: Propagace předcházení vzniku odpadů  
a) Podpora zelené obce  
b) Komplexní informační podpora – Informační základna – web, interaktivní mapa obchodů a bazarů a 
re-use center, příručka pro občany, příručka pro restaurace, průvodce prevence ve stavebnictví, 
rámcové vzdělávací programy, výzkumné projekty, EVVO - vzdělávací programy, veřejná správa, 
kolektivní systémy – ekodesign, ekoznačení, environmentální aspekty při zadávání VZ, činnost 
neziskových organizací.  
Cíl: Podpora programů a kampaní zaměřených na předcházení vzniku odpadů  
c) Podpora zřizování re-use center – podpora středisek, samostatná v rámci sběrných dvorů, pro 
kontrolu a prodej použitých výrobků (elektro, nábytek)  
d) Podpora pro další život věcí - Charitativní obchody; bazary; potravinové banky (krajské pobočky); 
výměnné portály pro např. oděvy, textil, obuv, hračky, knihy, časopisy, nábytek, koberce, nářadí, 
stavební prvky; informační systémy pro sdílení věcí; informační systémy pro opravy zařízení 
domácností  
e) Podpora projektů kolektivních systémů (např.: ELEKTROWIN – „Jsem zpět“ – zaměřený na 
vytváření speciální sítě pro místa zpětného odběru elektrozařízení. ASEKOL – „Věnuj mobil a Věnuj 
počítač“ – zaměřený na sběr vysloužilých spotřebičů)  
Cíl: Předcházení vzniku BRKO přímo u občanů  
a) Informovat občany o možnostech a přínosech domácího kompostování, provést průzkum zájmu 
občanů o domácí kompostování.  
b) Podporovat rozvoj domácího a komunitního kompostování, zejména ve vesnické a příměstské 
zástavbě.  
c) Realizovat projekt na podporu domácího kompostování.  

Ostrava 
(Moravskoslezský 
kraj) 

Plán odpadového hospodářství města Ostrava (2017) 
Analytická část:  
Předcházení vzniku odpadů – textil  
Město spolupracuje s Diakonií Broumov, která sbírá starý textil prostřednictvím kontejnerů, některých 
sběrných dvorů a škol. Diakonie Broumov textil neváží, ale poskytla nám odhad množství 
odevzdaného textilu v Ostravě na 370 tun v roce 2015. Dále město spolupracuje s Armádou spásy, 
která má rovněž rozmístěné kontejnery na území města. Včetně sbírek a dalších aktivit v roce 2015 
zde bylo sebráno dle informací Armády spásy cca 211 tun textilu. 
 
Závazná část:  
Cíl 1.1: Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší spotřebě primárních zdrojů a 
postupnému snižování produkce odpadů.  
Cíl 1.2: Po celou dobu realizace Programu předcházení vzniku odpadů zajistit komplexní informační 
podporu o problematice a výchovných, osvětových a vzdělávacích aktivit související s ochranou a 
tvorbou životního prostředí.  
Cíl 1.3: Věnovat maximální pozornost odpadům z potravin a vytvořit podmínky pro postupné snižování 
těchto odpadů na všech úrovních potravinového cyklu (fáze výroby potravin včetně jejich uvádění na 
trh a konzumace).  
Cíl 1.4: Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a organizací za účelem 
prodlužování životnosti a opětovného používání výrobků a materiálů.  
Cíl 1.5 Vytvářet podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek komunálních odpadů a jejímu 
následnému snižování na všech úrovních veřejné správy a na úrovni občanů.  
Opatření:  
a) Zajistit informační a vzdělávací podporu problematiky předcházení vzniku odpadů.  
b) Podporovat programy v oblasti předcházení vzniku odpadů z potravin.  
c) Podporovat programy v oblasti udržitelné výstavby a rekonstrukce budov, snižování nebezpečných 
látek ve stavebních a konstrukčních materiálech a předcházení vzniku stavebních a demoličních 
odpadů.  
d)Vytvořit či spolupracovat na vytvoření středisek pro opětovné použití výrobků a materiálů. Občané ve 
střediscích mohou předat výrobky městu či pověřené organizaci, která tyto výrobky dále poskytne 
potřebným osobám či nabídne dalším osobám.  
 
Směrná část: 
Informační a komunikační strategie:  
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Stávající komunikační a informační kampaně k jednotlivým způsobům nakládání s odpady doplnit o 
kampaně pro předcházení vzniku a opakované využití odpadů. Rovněž do stávajících výchovných akcí 
zařadit problematiku předcházení vzniku a opakovaného využívání odpadů.  
 
Předcházení vzniku odpadů a opakované využití odpadů:  
Vybudovat místa pro převzetí věcí od občanů, které ještě slouží svému účelu, případně zajistit jejich 
renovaci a dále je předat potřebným občanům. V těchto místech by se shromažďoval nábytek, 
vybavení domácností, textil a případně další předměty. Ve spolupráci s organizacemi na zpětný odběr 
elektrozařízení realizovat opravny zařízení, které tyto organizace zajišťují pod názvem „Druhý život“. 
Rozvíjet spolupráci s Diakonií Broumov a Armádou spásy na úseku sběr textilu. Podporovat rozvoj 
potravinových bank. 

Valašské 
Klobouky (Zlínský 
kraj) 

Plán odpadového hospodářství města Valašské Klobouky (2017) 
Analytická část:  
Komunitní kompostování  
Město zřídilo v říjnu 2011 komunitní kompostárnu, do které byly přijímány rostlinné zbytky z údržby 
parků, uliční a sídlištní zeleně nebo ze zahrad občanů na území města. Zelený kompost byl následně 
využíván k údržbě a obnově veřejné zeleně. Komunitní kompostování město upravilo vyhláškou. Svoz 
nádob 1100 l s rostlinnými zbytky probíhal ve sledovaném období (kromě roku 2011) osm měsíců v 
roce (duben–listopad). Vzhledem k tomu, že se jedná o prevenci vzniku odpadů, nebyly rostlinné 
zbytky přijaté do komunitní kompostárny vedeny v průběžné evidenci odpadů, pouze byl veden 
přehled v provozním deníku komunitní kompostárny. 
Město Valašské Klobouky v průběhu sledovaného období podpořilo domácí kompostování tím, že 
poskytlo občanům v rámci dotací kompostéry do rodinných domů v celkovém počtu 900 ks (300 ks o 
objemu 900 l a 600 ks o objemu 720 l). V tomto případě byly výsledky předcházení vzniku bioodpadů 
nepřímo měřitelné, a proto byla použita nepřímá indikace. Ze zkušenosti a odborného výzkumu autorů 
Metodického návrhu pro zpracování POH obce (Novák a kol., 2015, s. 16) vyplývá, že kapacita 1 m3 
kompostéru činí přibližně 1 t bioodpadu za rok. Namátkovým terénním průzkumem u obyvatel bylo 
zjištěno, že využití kapacity kompostérů v zástavbě rodinných domů na území města Valašské 
Klobouky v roce 2015 odpovídalo cca 80 %. 
300 ks /900 l/ = 300 x 0,9 = 270 m3 = 270 t = 80% využití = 216 t  
600 ks /720 l/ = 600 x 0,72 = 432 m3 = 432 t = 80% využití = 345,6 t  
Z uvedených hodnot vyplývá, že v roce 2015 množství odpadů, které nevznikly nebo byly využity v 
rámci domácností na území zástavby rodinných domů, dosáhlo výše 561,6 tun. Kompostování v 
komunitě BD nebylo ve sledovaném období žádným způsobem řešeno. 
 
Závazná část:  
Opatření k PVO z POH Zlínského kraje.  
Cíle: např.: 
- Zajistit zvýšení celkové úrovně přípravy k opětovnému použití a recyklaci u odpadů pocházejících z 
domácností z materiálů papír, plast, sklo a kovy.  
- Zvýšit u stavebních a demoličních odpadů míru přípravy k opětovnému použití, míru recyklace, 
případně jiných druhů jejich materiálového využití.  
 
Směrná část:  
Opatření 9A: Oblast - Technika shromažďování: 
- zachování a případné rozšíření sítě shromažďování textilu  
- udržení a rozšíření prostoru pro odkládání použitých, ale stále ještě použitelných věcí (předcházení 
vzniku odpadů) za účelem nabídky k dalšímu využívání (nábytek, sportovní potřeby...)  
- podpora organizace bazarů a bleších trhů  

Brno 
(Jihomoravský 
kraj) 

Plán odpadového hospodářství statutárního města Brno (2017) 
 
Analytická část:  
V rámci systému sběru a svozu komunálního odpadu zajišťuje společnost SAKO Brno a.s. pro 
statutární město Brno sběr použitého textilu jako odpadu, a to do kontejnerů rozmístěných na 
veřejných prostranstvích na území města Brna a ve sběrných střediscích odpadů statutárního města 
Brna (dále jen „SSO“). Mimo režim odpadů sbírají textil do kontejnerů rozmístěných na území města 
Brna v rámci charitativní činnosti Diakonie Broumov, sociální družstvo a Diecézní charita Brno. 
Kontejnery jsou rozmisťovány v lokalitách po dohodě s jednotlivými městskými částmi. 
 
Projekt „Druhý život“  
Projekt „Druhý život“ přináší možnost do nově zřízených RE-USE POINTů (kryté zřetelně k tomuto 
účelu označené kontejnery na SSO) darovat předměty pro další použití (zejména zařízení a vybavení 
domácnosti, hračky, sportovní vybavení atp.) k následnému prodeji za symbolickou částku 

prostřednictvím sbírky organizované Veřejnou zelení města Brna, příspěvkovou organizací. 
Společnost Veřejná zeleň města Brna se zavázala využívat 100% zisku nabytého z prodeje 
darovaných předmětů na financování projektu „KVĚTINY V BRNĚ“, kdy budou vysazovány na 
vybraných pozemcích městské veřejné zeleně okrasné květiny. RE-USE POINTy jsou umístěny na 4 
sběrných střediscích odpadů v Brně, a to na ulici Veveří, Okružní, Jana Svobody a Hapalove, kde je 
využívána již existující infrastruktura i pracovníci, takže nedochází k navyšování nákladů města ani 
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partnerů (VZmB, p.o. a SAKO Brno, a.s.) A protože i SMB chce jít příkladem, byly pro RE-USE 
POINTy využity starší obytné buňky z majetku města, které opravami a novými nátěry také dostaly 
šanci na druhý život. 
 
Projekt RE-NAB  
V dubnu 2016 spustilo SMB projekt RE-NAB na podporu dalšího využívání použitého nábytku, tzv. 
nábytkovou banku. Projekt pro přecházení vzniku odpadu a další využití funkčního nábytku RE-NAB je 
příkladem koordinované spolupráce mezi Odborem životního prostředí a Odborem sociální péče 
Magistrátu města Brna (OSP MMB). Obyvatelé Brna mohou darovat nepotřebný nábytek lidem v 
sociální nouzi. Jedná se o komodity: dřevěné, kovové či plastové stoly, stolky, židle, skříňky, komody, 
postele i police, veškerý použitelný nábytek, včetně zahradního. Z hygienických důvodů není odebírán 
čalouněný nábytek. Na čtyřech sběrných střediscích odpadu (SSO Veveří, Jana Svobody, Okružní a 
Hapalova) jsou umístěny zastřešené velkoobjemové kontejnery, kam se tyto komodity ukládají. Poté je 
nábytek převážen do skladu společnosti SAKO Brno, a.s. Zde se provádí evidence a vzniká seznam 
aktuálně dostupného nábytku s fotografiemi. Následně jej Odbor sociální péče MMB nabízí sociálně 
potřebným obyvatelům města Brna, kteří nemají finanční prostředky na nové vybavení bytu. 
 

Projekt „RETRO-USE“  
Projekt statutárního města Brna „RETRO-USE“ patří mezi ojedinělou aktivitu, která propojuje 
předcházení vzniku odpadů s oblastí kultury a sociální oblastí. Od srpna 2016 podporuje RETRO-USE 
další smysluplné použití všeho, co je v domácnostech již nepotřebné, vyrobené před rokem 1989 a 
zároveň zajímavé zejména pro kulturní instituce. Z historického hlediska zajímavé předměty jako např. 
knížky, časopisy, vybavení domácnosti či technické vybavení, osobní písemnosti, staré fotografie, 
filmy, hračky, sportovní potřeby jsou zejména v rámci redistribuce do sbírek muzeí či fundusů divadel i 
čištěny či opravovány. RETRO-USE je současně i projekt sociální, součástí je zřízení chráněné 
pracovní dílny, navíc některé staré předměty mohou také ještě posloužit například studentům a 
nestanou se odpadem, protože projekt „RETRO-USE“ pomůže prosloužit jejich životní cyklus. 
Statutární město Brno na projektu spolupracuje s Americkým fondem, o.p.s. a dalšími kulturními 
institucemi jako např. Moravská galerie, Technické muzeum Brno, Vojenský historický ústav.  
Výše uvedené projekty jsou součástí uceleného souboru opatření, jehož cílem je zavedení tzv. re-use 
managementu, tedy opětovného použití výrobků. Cíle těchto opatření jsou po vzoru z jiných 
evropských zemí nejen environmentální (snížení produkce odpadů, efektivní nakládání se zdroji), ale 
také sociální (snadnější přístup sociálně slabších k některým komoditám). Snahou SMB je, aby se re-
use management stal běžnou praxí a minimalizovalo se tak množství vznikajícího odpadu. Zavedení 
re-use managementu přispívá k plnění povinností SMB v oblasti předcházení vzniku odpadů a jejich 
opětovného využití (zákon č. 185/2001Sb, o odpadech a směrnice 2008/98/ES ze dne 19. 11. 2008) a 
jedná se rovněž o signál, že statutární město Brno vnímá důležitost podpory přechodu z lineárního 
modelu spotřeby na novou vizi, kterou Evropská komise schválila 2. 12. 2015 v balíčku oběhového 
hospodářství s názvem Uzavření cyklu (Closing the loop) s cílem zdůraznit důležitost dodržování 
hierarchie způsobů nakládání s odpady (§ 9a zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech). 
 
Domácí kompostování  
Statutární město Brno v návaznosti na udržitelnost mezinárodního projektu MINIWASTE v rámci 
kterého byl realizován v letech 2010 - 2012 „Pilotní projekt domácího kompostování v městské části 
Brno – Žebětín“ (v MČ Žebětín rozmístěno 350 ks plastových kompostérů objemu 400 litrů a 20 ks 
kompostérů objemu 700 litrů) realizuje prodej kompostérů za poloviční cenu s 50% dotací města. V 
rámci prodeje kompostérů je realizováno školení o kompostování (podmínka prodeje kompostéru) v 
ENVIcentru SAKO Brno, a.s. V období 2013 – 2015 bylo prodáno 500 ks plastových kompostérů 
objemu 400 litrů, 30 ks kompostérů objemu 900 litrů a 170 ks kompostérů objemu 1000 litrů. 
Kompostéry jsou umístěny jak u rodinných domů, tak u bytových domů, kdy je využíván osobami z 
více bytů („komunitní“ kompostování). V prodeji kompostérů se bude pokračovat i v následujících 
obdobích, a to i s využitím dotačních titulů z Operačního programu životní prostředí. 
 
Závazná část:  
Cíl:  
Pokračovat v nastavených trendech budování a rozvíjení systému předcházení vzniku odpadů na 
úrovni SMB. 
Opatření:  
a) Vyhodnocovat stávající systém předcházení vzniku odpadů.  
b) Podporovat rozvoj aktivit a systému PVO.  
c) Realizovat osvětu občanů zaměřenou na aktivity v oblasti předcházení vzniku odpadů  
 
Směrná část:  
Projekty na předcházení vzniku odpadů jsou součástí uceleného souboru opatření, jehož cílem je 
zavedení tzv. re-use managementu, tedy opětovného použití výrobků.  
 
Projekt „Druhý život“  
SMB bude pokračovat v aktivitě zřizování tzv. RE-USE POINTů, které jsou popsány v analytické části. 
V další fázi projektu je plánováno navýšení počtu RE-USE POINTů a zavedení re-use boxů 
(kartonové, opakovaně využitelné krabice určené ke sběru výrobků určených k opětovnému použití), 
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kdy re-use boxy bude možné si vyzvednout i předat na všech sběrných střediscích odpadů v Brně i na 
dalších místech.  
 
Projekt „RE-NAB“  
V dubnu 2016 spustilo SMB projekt RE-NAB na podporu dalšího využívání použitého nábytku, tzv. 
nábytkovou banku (více info viz výše u výtahu z Analytické části).  
 
Projekt „RETRO-USE“  
Projekt statutárního města Brna „RETRO-USE“ patří mezi ojedinělou aktivitu, která propojuje 
předcházení vzniku odpadů s oblastí kultury a sociální oblastí (více info viz výše u výtahu z Analytické 
části).  
 
Projekt „RE-TEX“  
Projekt RE-TEX spočívá ve vytvoření možnosti předat zachovalé oblečení a textil k opětovnému 
využití. Do projektu budou zapojena všechna sběrná střediska odpadu (SSO) v Brně a také se počítá 
se širokou sítí kontejnerů umístěných přímo na ulicích města Brna, která sníží docházkovou 
vzdálenost a velmi pravděpodobně tak přispěje k vyšší využívanosti kontejnerů. Z kontejnerů bude 
prováděn svoz textilu do skladové haly, zde bude probíhat přetřídění, hygienizace a skladování. 
Opětovné využití vytříděného a hygienizovaného textilu je plánováno zejména prostřednictvím tzv. 
sociálního šatníku, který má OSP MMB. 
 
Domácí kompostování  
Město bude pokračovat v distribuci domácích kompostérů mezi obyvateli k rodinným a bytovým 
domům. Rozsah činnosti je dán pokračujícím zájmem obyvatel a potřebou snižování biologicky 
rozložitelných komunálních odpadů ve směsném komunálním odpadu. V rámci této aktivity lze využít i 
dotačních titulů SFŽP z Operačního programu životní prostředí a spolupracovat se svozovou 
společností SAKO Brno, a.s. 

Pelhřimov (Kraj 
Vysočina) 

Plán odpadového hospodářství města Pelhřimov (2016) 
Analytická část:  
Technické služby města Pelhřimov získaly v roce 2006, 2007, 2008 a 2010 dotaci z Kraje Vysočina 
prostřednictvím Fondu Vysočina na kompostéry pro domácnosti v celkovém objemu 202 000 l a pro 
školní zařízení 9 000 l (rok 2006).  
Aktuálně, dle odborného kvalifikovaného odhadu, je do domovního kompostování zapojeno cca 8 % 
domácností města, které žijí pro domovní kompostování vhodné zástavbě (zejm. rodinná zástavba). 
Udržitelnost minimálně této míry by měla být i nadále podporována, zejména osvětovými kampaněmi. 
Občan může již několik let odevzdávat textil a oděvy na sběrném dvoře, který je provozován 
Technickými službami města Pelhřimov (2x Evropská čtyřcestná síťovaná ohradová paleta o celkové 
kapacitě 1,5m3; možnost odkládat i větších velikostí jako např. koberce). Technické služby také 
vyhlašují občasný pytlový sběr oděvů. 
Od roku 2013 existuje stabilní sítě stacionárních kontejnerů umístěných v rámci vybraných sběrných 
míst na tříděný odpad.  
Oba dva systémy (sběr přes Technické služby města Pelhřimov; sběr společnosti TextilEco, a.s.) 
probíhají v odpadovém režimu. Sociální družstvo Diakonie Broumov vyhlašuje na území města 
Pelhřimov dvakrát ročně tzv. sběr do vagónu a Oblastní charita Pelhřimov má vyhlášenou kontinuální 
sbírku na své farnosti. Charitní šatník v Solní ulici přijímá upotřebené zboží každý všední den, 
současně je ve vybraných den prováděn i výdej. Zde se jedná o sběr mimo režim odpadů a městem 
Pelhřimov jsou tyto aktivity podporovány zejména informačně (informování na webu města a v 
Pelhřimovských novinách).  
Mezi další možnosti předcházení vzniku odpadů spadají i aktivity ZŠ Na Pražské v podobě burzy 
sportovního vybavení a Rodinného centra Krteček ve formě bazaru dětského oblečení. Na vlakovém 
nádraží Pelhřimov lze využít veřejné knihovny (v rámci projektu Kniha do vlaku). Tj. kdokoliv může do 
volně přístupné knihovny darovat nepotřebnou knihu či si sám z knihovničky nějakou vybrat. Tyto 
aktivity mají bezesporu i důležitý osvětový podtext ve smyslu sdílení věcí a udržování jejich hodnoty 
formou opětovného použití. 
Město Pelhřimov realizovalo v období 2011 – 2015 několik projektů díky dotaci získané od Kraje 
Vysočina v rámci grantového Fondu Vysočina. Projekty byly zaměřeny na podporu uceleného systému 
nakládání s bioodpadem na území města Pelhřimov. Součástí byly i vzdělávací a osvětové aktivity, 
které se dotýkaly i oblasti předcházení vzniku odpadů. Jednalo se o přednášku na téma "Třídění 
odpadů zaměřené na nakládání s bioodpady" pro klienty a zaměstnance Domova pro seniory v 
Pelhřimově a o ekologické výukové programy pro pedagogické pracovníky, děti mateřských škol a 
žáky základních škol na téma "Třídění odpadů zaměřené na nakládání s bioodpady a na předcházení 
vzniku odpadů a šetrné (rozumné) nakupování". V průběhu realizace projektů byla zajištěna 
spolupráce s koordinátory EVVO na příslušných školách. Realizace přednášek a ekologických 
výukových programů byla zajištěna prostřednictvím Střediska ekologické výchovy MRAVENEC.  
Město Pelhřimov se také zapojuje do akcí celokrajského rozsahu (Čistá Vysočina) či do akcí 
celosvětově připomínaných (Den Země). 
Vzdělávací a osvětové aktivity vázající se k přecházení vzniku odpadů jsou propojovány zejména s 
informováním o nakládání s odpady na území města (vč. spolupráce s AOS EKO-KOM – „Týden 
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mobility“), s agendou MA 21 a se systémem environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a 
environmentálním poradenstvím (dále také „EVVO a EP“).  
SEV MRAVENEC je nestátní neziskovou organizací zaměřující se na EVVO od roku 1997. Mj. nabízí 
pro děti MŠ a žáky ZŠ ekologické výukové programy. V aktuálním programu na školní rok 2016/2017 
je zařazen i program: „Bioodpady – přecházení vzniku odpadů, recyklace“. 
V rámci samotného provozu úřadu existují pravidla zahrnující i oblast předcházení vzniku odpadů. 
Konkrétně se jedná o využívání opětovného plnění prázdných náplní do tiskáren novými tonery, které 
je zajištěno prostřednictvím obchodní společnosti, se kterou má město uzavřenou smlouvu. 
Město Pelhřimov dále stanovuje v zadávacích dokumentacích podmínky pro environmentální šetrné 
přístupy při demontážích a stavebních činnostech.  
Město vyžaduje i environmentálně šetrné přístupy u organizací, kde je město zřizovatelem. Městská 
správa lesů Pelhřimov s. r. o. je držitelem certifikátu mezinárodně platného systému PEFC.  
Ve městě Pelhřimov existují i další aktivity vztahující se k předcházení vzniku odpadů, které jsou 
iniciativami místních subjektů. Např. v Kavárně Agata v budově kina Vesmír je od jara 2016 umístěna 
veřejná lednička. Přístupná je kdykoliv v pracovních dnech od deseti do osmnácti hodin. O víkendech 
a svátcích je zájemcům k dispozici půl hodiny před začátkem promítání filmů. Pro provoz veřejné 
ledničky platí jasně sepsaná pravidla. 
 
Závazná část:  
Stanovené cíle v souladu s POH Kraje Vysočina 
Opatření: Koordinovaný přístup v oblasti předcházení vzniku odpadů 
Zásady:  
- provádět systémovou koordinaci aktivit na území města v oblasti předcházení vzniku odpadů; 
- směřovat koordinační aktivity v souladu s opatřeními pro oblast předcházení vzniku odpadů 
definovanými v POH města. 
 
Opatření: Podpora informační základny o oblasti předcházení vzniku odpadů 
Zásady:  
- podporovat osvětové aktivity s cílem zvýšení povědomí o oblasti předcházení vzniku odpadů; 
- informačně propojovat aktivity realizované v oblasti předcházení vzniku odpadů na území města 
 
Opatření: Podpora a propagace předcházení vzniku odpadů na území města 
Pelhřimov s ohledem na stabilizaci a snižování produkce komunálního odpadu 
Zásady:  
- dodržovat hierarchii nakládání s odpady v obecním systému; 
- podporovat a propagovat udržitelný rozvoj a environmentální aspekty; 
- začlenit aspekty předcházení vzniku odpadů do plánů či konceptů odpadového hospodářství; 
- podporovat systém pravidelného vzdělávání zástupců samospráv v oblasti předcházení vzniku 
odpadů; 
- zajistit pravidelné informování občanů a dalších subjektů o možnostech předcházení vzniku odpadů v 
dané lokalitě. 
 
Opatření: Informační a technická podpora zajišťující prodloužení životnosti některých výrobků, 
zajišťující zpětný odběr některých výrobků, vč. přípravy na opětovné použití; zejména v případě oděvů, 
textilu, obuvi, nábytku, nádobí, koberců, elektrických a elektronických zařízení 
Zásady:  
- podporovat postupy vedoucí k prodloužení životnosti vybraných výrobků (zejména oděvů, textilu, 
obuvi, nábytku, nádobí a dalšího vhodného spotřebního zboží vč. elektrických a elektronických 
zařízení); 
- podporovat aktivity vedoucí u vybraných výrobků k přípravě na opětovné použití; 
- podporovat koordinované a dlouhodobě udržitelné postupy a aktivity; 
- podporovat postupy směřující primárně k využití vybraných výrobků v sociální či charitativní oblasti. 
 
Opatření: Informační podpora vedoucí ke snižování produkce odpadů z potravin 
Zásady:  
- podporovat informační kampaně směrované na snižování produkce odpadů z potravin zaměřené na 
spotřebitele a další vytipované subjekty; 
- preferovat aktivit sociální a charitativní dimenze 
 
Opatření: Informační a technická podpora domácího a komunitního kompostování za účelem podpory 
snižování produkce biologicky rozložitelných odpadů a ukládání těchto odpadů na skládky 
Zásady:  
- podporovat domácí a komunitní kompostování (na základě vyhodnocení účelnosti); 
- podporovat domácí a komunitní kompostování u vytipovaných veřejných institucí (na základě 
vyhodnocení účelnosti); 
- informovat o přínosech domácího a komunitního kompostování (na základě vyhodnocení účelnosti). 
 
Opatření: Podpora směřující k propagování informací o předcházení vzniku odpadů v rámci 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství „EVVO a EP“ 
Zásady:  
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- naplňovat aktuální koncepční dokumenty EVVO a EP; 
- systematicky začleňovat do aktivit realizovaných v rámci EVVO oblast předcházení vzniku odpadů. 
 
Opatření: Podpora přístupů zohledňujících udržitelný rozvoj a environmentální aspekty se zaměřením 
na předcházení vzniku odpadů v rámci veřejné správy (obecní úroveň) 
Zásady:  
-uplatňovat přístupy udržitelného rozvoje a environmentální aspekty v rámci činnosti veřejné správy; 
- podporovat systém pravidelného vzdělávání veřejné správy v oblasti předcházení vzniku odpadů; 
- podporovat výrobní a průmyslovou sféru ve snaze optimalizovat procesy řízení výroby z hlediska 
předcházení vzniku odpadů. 
 
Opatření:  
Informační a technická podpora vedoucí ke stabilizaci produkce stavebních a demoličních odpadů 
Zásady:  
- podporovat demontáž stavebních dílů a jejich opětovné použití; 
- podporovat třídění stavebních odpadů v místě vzniku; 
- podporovat environmentální aspekty u stavební a demoliční činnosti. 
 
Opatření: Spolupráce územních samospráv s neziskovým sektorem na propagaci předcházení vzniku 
odpadů 
Zásady: podporovat neziskový sektor v aktivitách směřujících k předcházení vzniku odpadů; 
- podílet se na projektech neziskového sektoru směřujících k efektivním a udržitelným aktivitám k 
předcházení vzniku odpadů. 
 
Směrná část:  
K jednotlivým opatřením (viz. Závazná část) jsou stanoveny nástroje a doporučení/návrhy aktivit.  
Např.: 
- Zhodnocení možností k rozšíření systému pro opětovné použití vybraných upotřebených výrobků 
(drobné vybavení domácnosti jako nádobí, sportovní vybavení, knihy, obrazy aj.), např.: realizací „re-
use koutku“ v návaznosti na provoz sběrného dvoru (realizují Technické služby města Pelhřimov ve 
spolupráci s městským úřadem) a to vyčleněním jasně vydefinovaného prostoru v rámci sběrného 
dvora nebo na sběrný dvůr přilehlé oblasti.  
- Informačně/poradensky podporovat aktivity proti plýtvání potravinami (občané, organizace města, 
aktivity ve vzdělávacích institucích aj.).  
- V rámci úřadu zavádět opatření např. pro omezování spotřeby papíru (např. při tisku (upřednostňovat 
elektronizaci agend), kopírování či obecně používání papíru); pro omezování odpadů při poskytování 
občerstvení na jednáních a jiných akcích úřadů (upřednostňovat nádobí na víceropoužití; 
upřednostňování potravin a nápojů bez obalů, ve vratných láhvích či s menší produkcí obalů); 
upřednostňování znovunaplnitelných prostředků či koncentrátů; aj.  
- Informovat a podporovat zavádění opatření k předcházení vzniku odpadů i u organizací města.  
- Zahrnovat oblast předcházení vzniku odpadů do výukových aktivit v rámci EVVO ve školních 
zařízeních, kde je město Pelhřimov zřizovatelem, a to ve spolupráci se SEV MRAVENEC.  
- Informačně/poradensky podporovat aktivity ke snižování množství stavebních odpadů a jejich 
nebezpečných vlastností (občané, organizace města, investoři, podniky zaměřené na stavební činnost 
aj.).  
- Informovat běžnými prostředky (webové stránky města Pelhřimov, webové stránky Technických 
služeb města Pelhřimov, SEV MRAVENEC…) o možnostech domácího kompostování, snaha o 
udržení či rozšíření aktuální úrovně domácího kompostování.  
- Z rozpočtu města (např. Rozvojový fond města Pelhřimov) poskytovat dotace i na podporu veřejně 
prospěšných projektů, které budou mj. směřovat i k předcházení vzniku odpadů na území města s 
ohledem na stabilizaci a snižování produkce komunálního odpadu.  
- Sledovat nabídky (projekty) neziskového sektoru a zvažovat možnosti konkrétní spolupráce.  

Opava 
(Moravskoslezský 
kraj) 

Plán odpadového hospodářství města statutárního města Opavy (2017) 
Analytická část: 
Problematika předcházení vzniku odpadů je nejvýš v hierarchii způsobů nakládání s odpady. Prevence 
v odpadovém hospodářství musí směřovat jak ke snižování množství odpadů, tak ke snižování jejich 
nebezpečných vlastností, které mají dopad na životní prostředí, a tudíž i na zdraví obyvatel. Součástí 
prevence je také opětovné využití výrobků a případná jejich oprava. Je to především úlohou 
ekologické a společenské výchovy a osvěty. Některé aktivity však může také SMO přímo iniciovat. V 
této souvislosti je možno zmínit bezplatný pronájem kompostérů občanům na podzim roku 2013. SMO 
využilo možnosti získat dotaci na nákup kompostérů. Jednalo se celkem o 2 303 kompostérů o 
celkové kapacitě 2 483 m3. S občany byla uzavřena smlouva o výpůjčce na dobu 5 let. Po této době se 
občané stanou jejich vlastníky. 
SMO dále umožnilo umístění kontejnerů na textil (Ve městě je jich umístěno celkem 41 včetně 
několika na soukromých pozemcích.). Textil je dále využíván ke stejnému účelu, příp. horší části jsou 
využity na čištění strojů.  
SMO využívá také možnosti odkazovat z vlastního webu z mapového portálu 
(http://www.opavacity.cz/cs/mapy-na-internetu) na jiné užitečné informace spojené s touto 
problematikou, např. na „Ekomapu“ Opavy (http://www.opavska-ekomapa.cz/#), kterou vytvořilo a 
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spravuje občanské sdružení Za Opavu s cílem ukázat Opavanům praktické možnosti pro ekologicky 
šetrné rozhodování.  
V rámci osvěty a environmentální výchovy je nutno působit na občany, na žáky škol v rámci ekologické 
výchovy, aby snižovali množství obalových a jiných odpadů. Populární a efektivní je snaha např. ve 
snižování nákupu balené vody, což se děje i na úřadě, kdy všichni zaměstnanci dostali možnost 
obdržet skleněný džbán na kohoutkovou vodu. Pro snižování produkce komunálních odpadů jsou v 
závazné a směrné části definované konkrétní cíle a opatření. 
 
Závazná část:  
Cíl: Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů. 
Indikátory:  
Celková produkce odpadů (t/rok) 
Produkce odpadů kategorie NO* (t/rok) 
Produkce odpadů kategorie OO (t/rok) 
Měrná produkce SKO (kg/obyvatele a rok) 
Produkce SKO (t/rok) 
 
Směrná část:  
Opatření: Podpora předcházení vzniku a opětovného využití odpadů obce 
Technický popis:  
Připravovat pravidelné informační kampaně pro místní obyvatele o možnostech předcházení vzniku 
odpadů. Aktivně podporovat environmentálního vzdělávání žáků všech stupňů škol a dospělých 
občanů (letáková osvětová kampaň, výukové programy se zaměřením na předcházení vzniku odpadů, 
osvětu v oblasti odpadového hospodářství či motivaci v oblasti šetrného přístupu k přírodě a jejím 
zdrojům). Podporovat organizaci bazarů a bleších trhů (drobné granty města na kulturní či 
společenské aktivity). Navazovat spolupráci s neziskovým sektorem v oblasti předcházení vzniku 
odpadů. Podporovat domácí kompostování informováním obyvatel o technice kompostování (formou 
letáku, případně pravidelných článků) a provádět osvětu o přínosech domácího kompostování. 
 
Opatření: Hustá síť infrastruktury OH (shromažďování textilu, kovů, VEEZ, baterií) 
Technický popis: Optimální hustota pro nádoby na textil a elektrozařízení je 1 000 obyvatel na 1 
nádobu. V případě dostatku míst pro stání nádob je možné sběrnou síť navyšovat ze současných 41 
až na počet 57 nádob na sběr textilu.  
 
Opatření: Důraz na výchovu a vzdělávání 
Technický popis: Zajišťovat každoroční školní vzdělávací akce s podílem či příspěvkem SMO, výukové 
materiály či pomůcky pro školy s příspěvkem SMO. Pokračovat ve spolupráci s neziskovými 
organizacemi s cílem zajistit environmentální výchovy pro děti a mládež se zaměřením na předcházení 
vzniku odpadů a osvětu v oblasti nakládání s odpady. Průběžně doplňovat témata za účelem 
informování a vzdělávání místních občanů zejména taková, která se vztahují k předcházení vzniku 
odpadů, osvětě v oblasti nakládání s odpady či ke snižování plýtvání potravinami. 
 
Opatření: Důraz na komunikaci s občany 
Technický popis: Vedle stávajících komunikačních kanálů je možné dále zařadit přímé oslovení 
obyvatel formou článků v obecním zpravodaji, případně informačních letáků nebo brožur do schránek. 
Obecně dojde k efektivním osvětovým a informačním kampaním zaměřeným zejména na: 
- předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností (šetření 
potravinami, centra pro odevzdání nepotřebných věcí, oblečení apod.) 
- popularizaci domácího kompostování a třídění BRKO 
atd.  

Zdroj: Zpracování GREEN Solution s.r.o. – vlastní šetření na základě jednotlivých POH měst Zábřeh, Blatná, Horšovský Týn, 
SM Brno, SM Opava, Pelhřimov, SM Ostrava, Valašské Klobouky  
(https://portal.gov.cz/obcan/zverejnene-informace/84274;  
https://www.mesto-
blatna.cz/e_download.php?file=data/editor/871cs_1.pdf&original=POH_Blatn%C3%A1_final_bez%20podp_.pdf; 
https://www.horsovskytyn.cz/urad/odbory-mu-informuji/odbor-zivotniho-prostredi-/;  
https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-zivotniho-prostredi/oddeleni-
odpadoveho-hospodarstvi-a-hydrogeologie/plan-odpadoveho-hospodarstvi/;  
https://www.opava-city.cz/cz/nabidka-temat/zivotni-prostredi/odpady/plan-odpadoveho-hospodarstvi-statutarniho-mesta-opavy-
obdobi-2017-2027.html;  
http://www.mestopelhrimov.cz/plan-odpadoveho-hospodarstvi/d-18807; 
https://zdravaova.cz/plan-odpadoveho-hospodarstvi/; 
https://www.valasskeklobouky.cz/plan-odpadoveho-hospodarstvi-mesta-valasske-klobouky-na-obdobi-2017-2022/d-463983) 
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Příloha III – Podklady pro dotazníkové šetření – potravinové banky 
 
 

Rozdělovník 

 

Potravinové banky:  

Potravinová banka Praha a Středočeský kraj, z.s.; Toužimská 856, Praha 18 - Letňany, 199 00 

Potravinová banka Central, z.s.; Modletice 71, Modletice 251 01 

Potravinová banka Jihočeského kraje z.s.; Riegrova 1756/51, České Budějovice 3, 370 01  

Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj, z.s.; Řipská 960/9a, Brno, 627 00  

Potravinová banka Karlovarského kraje z.s.; Merklínská 15, Karlovy Vary, 360 10 

Potravinová banka Hradec Králové, z.s.; Na Kropáčce 30/3, Hradec Králové, 500 03  

Potravinová banka Vysočina, z.s.; Barborka 1191, Ledeč nad Sázavou, 584 01 

Potravinová banka Libereckého kraje, z.s.; Pionýrů 976/15, Liberec 6 – Rochlice, 460 06 

Potravinová banka v Ostravě, z.s.; Hasičská 550/50, Ostrava Hrabůvka, 700 30 

Potravinová banka v Olomouckém kraji z.s.; Řepčínská 2/39, Řepčín, 779 00 Olomouc  

Potravinová banka Pardubice, z.s.; Chotovice 31, Chotovice, 570 01 

Potravinová banka Plzeň, z.s.; Politických vězňů 2003/5, Jižní Předměstí, Plzeň, 301 00 

Potravinová banka Džbánsko, z.s.; Liběšice 1, Liběšice, 439 63 

Potravinová banka v Ústeckém kraji, z.s.; Pražská 992/14, Litoměřice, 412 01 

Potravinová banka ve Zlínském kraji, z.s.; Hrbová 1561, Vsetín, 755 01 

 

Na vědomí: Česká federace potravinových bank; K Brance 11/19c, Praha 5 - Stodůlky, 155 00 
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Dotazníkové šetření  
Praxe v oblasti prevence vzniku potravinového odpadu  

formou redistribuce potravin   
 

Název potravinové banky:  

 

 

 
Kontaktní osoba a kontaktní údaje (tel., mail): 

 

 

 
 
ČÁST A: VYBAVENÍ A MNOŽSTVÍ REDISTRIBUOVANÝCH POTRAVIN 
1/ Rok vzniku potravinové banky: 

 

 
 
2/ Aktuální počet odběratelských organizací (prosíme, zvýrazněte odpovídající údaj): 

< 50  

51 - 100  

101 - 150 

> 151 

 
3/ Prosíme, zaškrtněte zdroje potravin k redistribuci (prosíme, zaškrtněte všechny odpovídající údaje): 

☐ Zemědělci (vč. paběrkování) 

☐ Výrobci 

☐ Obchodní řetězce 

☐ Potravinové sbírky 

☐ Veřejné stravování 

☐ Komerční stravování (restaurace, kavárny, ….) 

☐ Evropský program potravinové pomoci 

☐ Operační program potravinové a materiálové pomoci 

☐ Jiné, prosíme, specifikovat 

 

 

 

4/ Množství zachráněných potravin (pokud možno rozlišit pouze na potraviny zachráněné před 

vyhozením do odpadu) 

Za rok 2018 (v tunách): 

 

 

 

Za rok 2019 (v tunách): 

 

 

 
5/ Provádíte osvětu v oblasti prevence vzniku odpadů? (prosíme, zvýrazněte odpovídající údaj) 
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ANO 

NE  

Pokud ANO, prosíme, specifikovat: 

 

 

 
6/ Počet skladů pro potraviny: 

 

 
Prostory skladů si pronajímáte? (prosíme, zvýrazněte odpovídající údaj) 
 
ANO 
 
NE  
 
 
7/ Aktuální vybavení potravinové banky pro aktuální stav a plánovaný výhled pro nadcházející dva 
roky (Prosíme, zaškrtněte všechny odpovídající údaje): 

☐ Skladovací prostory – dostatečné  

☐ Skladovací prostory – nedostatečné 

☐ Vybavení skladovacích prostor – dostatečné  

☐ Vybavení skladovacích prostor – nedostatečné  

☐ Vybavení svozovou technikou – dostatečné 

☐ Vybavení svozovou technikou – nedostatečné 

☐ Jiné, prosíme, specifikovat: 

 

 

 
8/ Prosíme, specifikovat jakou oblast redistribuce plánujete v nadcházejících 5ti letech rozvíjet 
(prosíme, zaškrtněte všechny odpovídající údaje): 

☐ Zemědělci (vč. paběrkování) 

☐ Výrobci 

☐ Obchodní řetězce 

☐ Potravinové sbírky 

☐ Veřejné stravování 

☐ Komerční stravování (restaurace, kavárny, ….) 

☐ Jiné, prosím, specifikovat:  

 

 

 

ČÁST B: MOŽNOSTI PODPORY V OBLASTI PREVENCE VZNIKU ODPADŮ 
9/ Žádala Vaše organizace o finanční podporu v posledních 5 letech z Operačního programu Životní 
prostředí 2014-2020? (prosíme, zvýrazněte odpovídající údaj) 

ANO  prosíme, specifikovat předmět podpory: 

 
 

 

NE                                     prosíme, specifikovat důvod: 
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10/ Plánuje Vaše organizace žádat o finanční podporu v nadcházejících letech (Operační program 
Životní prostředí 2021-2027)? (prosíme, zvýrazněte odpovídající údaj) 
 

ANO  prosíme, specifikovat předmět podpory: 

 
 

 

NE                                     prosíme, specifikovat důvod: 

 
 

 
11/ Uvítala by Vaše organizace některou z níže uvedených finančních podpor v nadcházejících letech 
v oblasti redistribuce potravin? (prosíme, zaškrtněte všechny odpovídající údaje) 

☐ Rozšíření nebo nové vybudování vhodných skladovacích prostor pro potraviny (stavební úpravy 

skladů)  

☐ Vybavení skladovacích prostor (regály, chladicí a mrazicí boxy, měřicí systémy teploty, vážní 

systémy, ….)  

☐ Zabezpečovací systémy skladů 

☐ Elektronické systémy pro skladovou evidenci 

☐ Vybavení manipulační skladovací technikou (vysokozdvižný vozík, …)  

☐ Čistící technika pro údržbu skladů a vozového parku  

☐ Technika pro převoz potravin (zásobovací vozidla, chladírensko – mrazicí vozy, přívěsné vozíky 

s chladicí technikou, ….) 

☐ Přepravní systémy (food boxy, přepravní systémy na opětovné použití, …)  

☐ Šokovače a zmrazovače  

☐ Jiné, (prosíme, specifikovat) 

 
 
 
 

 

Mnohokrát děkujeme za Vaše úsilí a spolupráci!  
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Příloha IV – Podklady pro dotazníkové šetření – ORP 
 
Rozdělovník 
 
Název Druh Kraj 

Aš Město Karlovarský kraj 

Benešov Město Středočeský kraj 

Beroun Město Středočeský kraj 

Bílina Město Ústecký kraj 

Bílovec Město Moravskoslezský kraj 

Blansko Město Jihomoravský kraj 

Blatná Město Jihočeský kraj 

Blovice Město Plzeňský kraj 

Bohumín Město Moravskoslezský kraj 

Boskovice Město Jihomoravský kraj 

Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav Město Středočeský kraj 

Brno Statutární město Jihomoravský kraj 

Broumov Město Královéhradecký kraj 

Bruntál Město Moravskoslezský kraj 

Břeclav Město Jihomoravský kraj 

Bučovice Město Jihomoravský kraj 

Bystřice nad Pernštejnem Město Kraj Vysočina 

Bystřice pod Hostýnem Město Zlínský kraj 

Čáslav Město Středočeský kraj 

Černošice Město Středočeský kraj 

Česká Lípa Město Liberecký kraj 

Česká Třebová Město Pardubický kraj 

České Budějovice Statutární město Jihočeský kraj 

Český Brod Město Středočeský kraj 

Český Krumlov Město Jihočeský kraj 

Český Těšín Město Moravskoslezský kraj 

Dačice Město Jihočeský kraj 

Děčín Statutární město Ústecký kraj 

Dobruška Město Královéhradecký kraj 

Dobříš Město Středočeský kraj 

Domažlice Město Plzeňský kraj 

Dvůr Králové nad Labem Město Královéhradecký kraj 

Frenštát pod Radhoštěm Město Moravskoslezský kraj 

Frýdek-Místek Statutární město Moravskoslezský kraj 

Frýdlant Město Liberecký kraj 

Frýdlant nad Ostravicí Město Moravskoslezský kraj 

Havířov Statutární město Moravskoslezský kraj 

Havlíčkův Brod Město Kraj Vysočina 

Hlinsko Město Pardubický kraj 

Hlučín Město Moravskoslezský kraj 

Hodonín Město Jihomoravský kraj 

Holešov Město Zlínský kraj 

Holice Město Pardubický kraj 

Horažďovice Město Plzeňský kraj 

Horšovský Týn Město Plzeňský kraj 

Hořice Město Královéhradecký kraj 

Hořovice Město Středočeský kraj 

Hradec Králové Statutární město Královéhradecký kraj 

Hranice Město Olomoucký kraj 

Humpolec Město Kraj Vysočina 

Hustopeče Město Jihomoravský kraj 

Cheb Město Karlovarský kraj 

Chomutov Statutární město Ústecký kraj 

Chotěboř Město Kraj Vysočina 

Chrudim Město Pardubický kraj 

Ivančice Město Jihomoravský kraj 

Jablonec nad Nisou Statutární město Liberecký kraj 

Jablunkov Město Moravskoslezský kraj 

Jaroměř Město Královéhradecký kraj 

Jeseník Město Olomoucký kraj 

Jičín Město Královéhradecký kraj 

Jihlava Statutární město Kraj Vysočina 
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Název Druh Kraj 

Jilemnice Město Liberecký kraj 

Jindřichův Hradec Město Jihočeský kraj 

Kadaň Město Ústecký kraj 

Kaplice Město Jihočeský kraj 

Karlovy Vary Statutární město Karlovarský kraj 

Karviná Statutární město Moravskoslezský kraj 

Kladno Statutární město Středočeský kraj 

Klatovy Město Plzeňský kraj 

Kolín Město Středočeský kraj 

Konice Město Olomoucký kraj 

Kopřivnice Město Moravskoslezský kraj 

Kostelec nad Orlicí Město Královéhradecký kraj 

Kralovice Město Plzeňský kraj 

Kralupy nad Vltavou Město Středočeský kraj 

Kraslice Město Karlovarský kraj 

Kravaře Město Moravskoslezský kraj 

Králíky Město Pardubický kraj 

Krnov Město Moravskoslezský kraj 

Kroměříž Město Zlínský kraj 

Kuřim Město Jihomoravský kraj 

Kutná Hora Město Středočeský kraj 

Kyjov Město Jihomoravský kraj 

Lanškroun Město Pardubický kraj 

Liberec Statutární město Liberecký kraj 

Lipník nad Bečvou Město Olomoucký kraj 

Litoměřice Město Ústecký kraj 

Litomyšl Město Pardubický kraj 

Litovel Město Olomoucký kraj 

Litvínov Město Ústecký kraj 

Louny Město Ústecký kraj 

Lovosice Město Ústecký kraj 

Luhačovice Město Zlínský kraj 

Lysá nad Labem Město Středočeský kraj 

Mariánské Lázně Město Karlovarský kraj 

Mělník Město Středočeský kraj 

Mikulov Město Jihomoravský kraj 

Milevsko Město Jihočeský kraj 

Mladá Boleslav Statutární město Středočeský kraj 

Mnichovo Hradiště Město Středočeský kraj 

Mohelnice Město Olomoucký kraj 

Moravská Třebová Město Pardubický kraj 

Moravské Budějovice Město Kraj Vysočina 

Moravský Krumlov Město Jihomoravský kraj 

Most Statutární město Ústecký kraj 

Náchod Město Královéhradecký kraj 

Náměšť nad Oslavou Město Kraj Vysočina 

Nepomuk Město Plzeňský kraj 

Neratovice Město Středočeský kraj 

Nová Paka Město Královéhradecký kraj 

Nové Město na Moravě Město Kraj Vysočina 

Nové Město nad Metují Město Královéhradecký kraj 

Nový Bor Město Liberecký kraj 

Nový Bydžov Město Královéhradecký kraj 

Nový Jičín Město Moravskoslezský kraj 

Nymburk Město Středočeský kraj 

Nýřany Město Plzeňský kraj 

Odry Město Moravskoslezský kraj 

Olomouc Statutární město Olomoucký kraj 

Opava Statutární město Moravskoslezský kraj 

Orlová Město Moravskoslezský kraj 

Ostrava Statutární město Moravskoslezský kraj 

Ostrov Město Karlovarský kraj 

Otrokovice Město Zlínský kraj 

Pacov Město Kraj Vysočina 

Pardubice Statutární město Pardubický kraj 

Pelhřimov Město Kraj Vysočina 

Písek Město Jihočeský kraj 

Plzeň Statutární město Plzeňský kraj 
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Název Druh Kraj 

Podbořany Město Ústecký kraj 

Poděbrady Město Středočeský kraj 

Pohořelice Město Jihomoravský kraj 

Polička Město Pardubický kraj 

Praha Hlavní město Hlavní město Praha 

Prachatice Město Jihočeský kraj 

Prostějov Statutární město Olomoucký kraj 

Přelouč Město Pardubický kraj 

Přerov Statutární město Olomoucký kraj 

Přeštice Město Plzeňský kraj 

Příbram Město Středočeský kraj 

Rakovník Město Středočeský kraj 

Rokycany Město Plzeňský kraj 

Rosice Město Jihomoravský kraj 

Roudnice nad Labem Město Ústecký kraj 

Rožnov pod Radhoštěm Město Zlínský kraj 

Rumburk Město Ústecký kraj 

Rychnov nad Kněžnou Město Královéhradecký kraj 

Rýmařov Město Moravskoslezský kraj 

Říčany Město Středočeský kraj 

Sedlčany Město Středočeský kraj 

Semily Město Liberecký kraj 

Slaný Město Středočeský kraj 

Slavkov u Brna Město Jihomoravský kraj 

Soběslav Město Jihočeský kraj 

Sokolov Město Karlovarský kraj 

Stod Město Plzeňský kraj 

Strakonice Město Jihočeský kraj 

Stříbro Město Plzeňský kraj 

Sušice Město Plzeňský kraj 

Světlá nad Sázavou Město Kraj Vysočina 

Svitavy Město Pardubický kraj 

Šlapanice Město Jihomoravský kraj 

Šternberk Město Olomoucký kraj 

Šumperk Město Olomoucký kraj 

Tábor Město Jihočeský kraj 

Tachov Město Plzeňský kraj 

Tanvald Město Liberecký kraj 

Telč Město Kraj Vysočina 

Teplice Statutární město Ústecký kraj 

Tišnov Město Jihomoravský kraj 

Trhové Sviny Město Jihočeský kraj 

Trutnov Město Královéhradecký kraj 

Třebíč Město Kraj Vysočina 

Třeboň Město Jihočeský kraj 

Třinec Město Moravskoslezský kraj 

Turnov Město Liberecký kraj 

Týn nad Vltavou Město Jihočeský kraj 

Uherské Hradiště Město Zlínský kraj 

Uherský Brod Město Zlínský kraj 

Uničov Město Olomoucký kraj 

Ústí nad Labem Statutární město Ústecký kraj 

Ústí nad Orlicí Město Pardubický kraj 

Valašské Klobouky Město Zlínský kraj 

Valašské Meziříčí Město Zlínský kraj 

Varnsdorf Město Ústecký kraj 

Velké Meziříčí Město Kraj Vysočina 

Veselí nad Lužnicí Město Jihočeský kraj 

Veselí nad Moravou Město Jihomoravský kraj 

Vimperk Město Jihočeský kraj 

Vítkov Město Moravskoslezský kraj 

Vizovice Město Zlínský kraj 

Vlašim Město Středočeský kraj 

Vodňany Město Jihočeský kraj 

Votice Město Středočeský kraj 

Vrchlabí Město Královéhradecký kraj 

Vsetín Město Zlínský kraj 

Vysoké Mýto Město Pardubický kraj 
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Název Druh Kraj 

Vyškov Město Jihomoravský kraj 

Zábřeh Město Olomoucký kraj 

Zlín Statutární město Zlínský kraj 

Znojmo Město Jihomoravský kraj 

Žamberk Město Pardubický kraj 

Žatec Město Ústecký kraj 

Žďár nad Sázavou Město Kraj Vysočina 

Železný Brod Město Liberecký kraj 

Židlochovice Město Jihomoravský kraj 
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Dotazníkové šetření 
Praxe v oblasti prevence vzniku odpadů a nakládání s odpady 

 na komunální úrovni 
 

Název města: 

 

 

  
Kontaktní osoba a kontaktní údaje (tel., mail): 

 

 

 

 

 
 
ČÁST A: VYBAVENÍ NA ÚZEMÍ ORP 
Počet obcí v rámci ORP: 

 

 

 
Počet provozovaných sběrných dvorů na základě souhlasu krajského úřadu dle §14 odst. 1 zákona o 
odpadech: 

 

 

 
Počet provozovaných sběrných míst obce za základě OZV s oznámením na ORP: 

 

 

 
Počet malých zařízení k využívání bioodpadů dle § 33 odst. 1 písm. b) zákona o odpadech: 

 

 

 
Počet komunitních kompostáren dle § 10a) zákona o odpadech: 

 

 

 
 
ČÁST B: VYBAVENÍ A AKTIVITY NA ÚZEMÍ VAŠEHO MĚSTA 
I. Základní data ke sběru vybraných odpadů ve Vašem městě 

 
BIOODPADY / GASTROODPADY / KUCHYŇSKÉ OLEJE 

1/ Jaký způsob předávání vyprodukovaného bioodpadu poskytujete občanům? (prosíme, zaškrtnout 

všechny poskytované způsoby) 

☐ Nádoba na separovaný bioodpad (pouze rostlinný ☐, i kuchyňský ☐) 

☐ Přistavený velkoobjemný kontejner (pouze rostlinný ☐, i kuchyňský ☐) 

☐ Odvoz na sběrný dvůr (pouze rostlinný ☐, i kuchyňský ☐) 

☐ Odvoz přímo na zařízení (kompostárnu / bioplynovou stanici) 

☐ Odvoz na komunitní kompostárnu  

☐ Domácí kompostéry 
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2/ Jakým způsobem je řešeno nakládání s odpady z kuchyní a stravoven (20 01 08 - biologicky 

rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven)? Prosíme, specifikovat pro školky, školy, domovy seniorů 

apod., zejména z pohledu dostupnosti vhodného koncového zařízení (bioplynová stanice). 

 

 

 

3/ Jakým způsobem je řešen sběr kuchyňských olejů od občanů (20 01 25 - jedlý olej a tuk)?  

 

 

 
II. Základní data zahrnující prevenci vzniku odpadů ve Vašem městě  

KOMPOSTOVÁNÍ POMOCÍ DOMÁCÍCH KOMPOSTÉRŮ  
(zahradní kompostéry, případně specifikovat, pokud domácí vermikompostéry nebo 
elektrokompostéry) 
4/ Aktuální počet a kapacita kompostérů (poskytnuté domácnostem/institucím z dotace) na území 
města:  
Počet  

domácích 

kompostérů 

v užívání 

občany 

Jejich objem 

(celkový nebo 

specifický na 

jeden kompostér) 

Počet 

kompostérů 

v institucích 

spadajících pod 

obec 

Jejich objem 

(celkový nebo 

specifický na 

jeden 

kompostér) 

Rok  

instalace 

Forma finanční 

podpory (OPŽP, 

obecní rozpočet, 

krajská dotace, … ) 

 

 

  

 

   

 
5/ Podíl kompostování pomocí domácích zahradních kompostérů ve městě 
 
Procentuální odhad domácností provádějící domácí (zahradní) kompostování: 

 

 
Procentuální odhad domácností aktuálně nezapojených do domovního (zahradního) kompostování, 
které by za určitých podmínek mohly začít kompostovat: 

 

 
 
KOMUNITNÍ KOMPOSTOVÁNÍ  
 
6/ Počet a kapacita komunitních kompostáren na území města (aktuálně v provozu): 
Umístění 

komunitní 

kompostárny 

(lokalizace) 

Kapacita 

(t/rok) 

(případně 

kvalifikovaný 

odhad) 

Provozovatel Rok 

instalace   

Forma finanční 

podpory (OPŽP, 

obecní rozpočet, 

….) 

Forma využívání 

výstupu 

(vlastní, certifikované 

hnojivo) 
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UPOTŘEBENÉ ODĚVY A TEXTIL 
 
7/ Systém sběru textilu a oděvů formou nádob na veřejném prostranství: 
 
Počet 

veřejných 

kontejnerů 

Kapacita 

(celková nebo 

specifická na jeden 

kontejner) 

Provozovatel/é 

kontejnerů 

 

Množství v případě 

režimu odpadů 

(t/rok) 

(200111; 200110) 

za rok 2019 

Množství v případě 

režimu mimo odpadů 

(t/rok) 

za rok 2019 

 

 

 

 

    

 
Možnost umístění i jiných komodit (hračky, obuv):   ANO/NE   (prosíme, zvýrazněte odpovídající údaj) 
 
 
8/ Systém sběru textilu a oděvů formou pytlů: 
 

Organizátor sběru:  

 

 

Předáváno subjektu:  

 

 

Frekvence: 

 

 

Množství v režimu 

odpadů (t/rok, za rok 

2019): 

 

Množství mimo režim 

odpadů (t/rok, za rok 

2019): 

 

 
Možnost umístění i jiných komodit (hračky, obuv):  ANO/NE  (prosíme, zvýrazněte odpovídající údaj) 
 
 
9/ Systém sběru textilu a oděvů formou sběrného dvora: 
 

Organizátor sběru:  

 

 

Předáváno:  

 

 

Forma sběru: 

 

 

☐ Vlastní nádoba 

☐ Instalovaná/pronajatá nádoba od jiného subjektu 

☐ Samostatný re-use prostor 

Množství v režimu 

odpadů (2019): 

 

Množství mimo režim 

odpadů (2019): 

 

 
Možnost umístění i jiných komodit (hračky, obuv):  ANO/NE  (prosíme, zvýrazněte odpovídající údaj) 
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10/ Další forma výměny či sběru textilu a oděvů (případně v kombinaci s doplňkovými komoditami 

jako obuv, hračky, ….) (prosíme, zaškrtnout všechny odpovídající možnosti) 

☐ Místní farnost 

☐ Místní charitativní organizace (azylový dům, sociální zařízení aj.)  

☐ Výměnné bazárky či swapy (mateřská centra, školy, sousedské či komunitní akce aj.) 

☐ Humanitární sbírky 

☐ Charitativní obchody 

☐ Jiné (prosíme, specifikovat) 

 

 

 

OPĚTOVNÉ POUŽITÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ – RE-USE 

11/ Prosíme, zaškrtnout skupiny zboží, pro které má město nastaven re-use systém (nejedná se o 

komerční bazary) (prosíme, zaškrtnout všechny odpovídající možnosti) 

☐ Drobné vybavení domácnosti (nádobí, věšáky, sušáky, květináče, ….) 

☐ Sportovní potřeby (kola, odrážedla, stany, …) 

☐ Hračky 

☐ Knihy 

☐ Nábytek 

☐ Oděvy a textil 

☐ Elektrospotřebiče 

☐ Stavební materiál 

☐ Jiné (prosíme, specifikovat) 

 

 

 

12/ Množství re-use zboží (za rok 2019) - v tunách / případně počet kusů (+ přibližný odhad (v 

tunách)):  

 

 

 

13/ Forma provozování re-use konceptu: 

☐ Obec sama 

☐ Technické služby 

☐ Příspěvková organizace města (mimo technické služby) 

☐ Právnický subjekt vlastněný městem 

☐ Jiné (prosíme, specifikovat) 

 

 

 

14/ Forma přípravy před prodejem nebo před poskytnutím dalším zájemcům: 

☐ Žádná  

☐ Rozhodování o vhodnosti/nevhodnosti převzít použité zboží do re-use 

☐ Jednoduché třídění 

☐ Kontrola funkčnosti 

☐ Drobné úpravy a/nebo čištění 

☐ Přes odpadové zařízení – příprava pro opětovné použití 

☐ Jiné (prosíme, specifikovat): 
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OMEZOVÁNÍ OBALOVÝCH ODPADŮ A JEDNORÁZOVÝCH VÝROBKŮ 
 
15/ Prosím, zaškrtnout aktivity, které jsou ve městě realizovány na podporu omezování obalových 
odpadů a jednorázových výrobků (brčka, jednorázové nádobí aj.) (prosíme, zaškrtněte všechny 
odpovídající údaje): 

☐ Nastavená pravidla v rámci provozu úřadu  

☐ Nastavená pravidla v rámci provozu příspěvkových organizací 

☐ Nastavená pravidla při akcích organizovaných na obecním prostranství (městské slavnosti, 

farmářské trhy, …) 

☐ Provoz bezobalové prodejny 

☐ Jiné (prosíme, specifikovat):  

 

 

 
 
OMEZOVÁNÍ POTRAVINOVÉHO ODPADU 

16/ Prosím, zaškrtnout oblasti, které jsou ve městě realizovány na podporu omezování potravinového 

odpadu (pokud, existuje o daných aktivitách přehled) 

☐ Podpora aktivit potravinové banky  

☐ Podpora aktivit humanitárních organizací 

☐ Informační podpora (městské akce, zpravodaj, …) 

☐ Veřejné stravování v rámci úřadu či příspěvkových organizací (prosíme, specifikovat) 

 

 

 

☐ Školky, školy či jiné vzdělávací instituce (prosíme, specifikovat) 

 

 

 

☐ Soukromé stravovací provozy (prosíme, specifikovat) 

 

 

 

☐ Sdílená veřejná lednička 

☐ Jiné (prosíme, specifikovat) 

 

 

 

 

 
 

FINANČNÍ PODPORA 

17/ Žádalo Vaše město o podporu z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, Prioritní osa 

3 (Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika), specifický cíl „Prevence vzniku odpadů“ 

v posledních 5 letech? 
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(prosíme, zvýrazněte odpovídající údaj) 
 
ANO prosíme, specifikovat předmět podpory (název projektu, účel/obsah podpory, období realizace): 

 

 

NE    prosíme, specifikovat důvod: 

 

 
18/ Uvítalo by Vaše město některou z níže uvedených podpor v oblasti prevence vzniku odpadů (OP 

ŽP 2021 - 2027 – specifický cíl 4 – Podpora přechodu k oběhovému hospodářství)?  

☐ Domácí (zahradní) kompostéry  

☐ Komunitní kompostárny  

☐ Sběrné či skladové prostředky/kontejnery (re-use, oděvy, …)  

☐ Přepravní prostředky  

☐ (Mobilní) gastromyčky nádobí  

☐ Obaly a výrobky na opětovné použití  

☐  Informační podpora (web, mobilní aplikace, ...)  

☐ Vybavení opravárenských dílen  

☐ Vybudování komplexního re-use systému (příjem, výdej)  

☐ Vybudování komplexního systému pro přípravu na opětovné použití (příjem, třídění, čistění, drobná 

oprava, výdej)  

☐ Vybavení pro distribuci potravinových přebytků 

☐ Jiné, prosíme specifikovat 

 

 
19/ Uvítalo by Vaše město některou z níže uvedených podpor v oblasti nakládání s odpady (OP ŽP 

2021 - 2027 – specifický cíl 4 – Podpora přechodu k oběhovému hospodářství)?  

☐ Kompostárny (prosíme, uvést odůvodnění) 

 

 

☐  Třídící linky (prosíme, uvést pro jaké druhy odpadů)  

 

 

☐ Zařízení na úpravu odpadů (třídění, drcení, …)  

☐ Sběrné a soustřeďovací prostředky 

☐ Informační podpora  

☐ Jiné, prosíme specifikovat: 

 

 

Mnohokrát děkujeme za Vaše úsilí a spolupráci!  

Dotazník lze vyplnit také na http://bit.ly/PrevenceVznikuOdpadu_ORP , v takovém případě bude 

automaticky odeslán.  

 
  

http://bit.ly/PrevenceVznikuOdpadu_ORP
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Příloha V – Podklady pro dotazníkové šetření – vybrané městské části – Praha 
 
Rozdělovník 
 

Název Druh Kraj 

Praha 1 Městská část Hlavní město Praha 

Praha 10 Městská část Hlavní město Praha 

Praha 11 Městská část Hlavní město Praha 

Praha 12 Městská část Hlavní město Praha 

Praha 13 Městská část Hlavní město Praha 

Praha 14 Městská část Hlavní město Praha 

Praha 15 Městská část Hlavní město Praha 

Praha 16 Městská část Hlavní město Praha 

Praha 17 Městská část Hlavní město Praha 

Praha 18 Městská část Hlavní město Praha 

Praha 19 Městská část Hlavní město Praha 

Praha 2 Městská část Hlavní město Praha 

Praha 20 Městská část Hlavní město Praha 

Praha 21 Městská část Hlavní město Praha 

Praha 22 Městská část Hlavní město Praha 

Praha 3 Městská část Hlavní město Praha 

Praha 4 Městská část Hlavní město Praha 

Praha 5 Městská část Hlavní město Praha 

Praha 6 Městská část Hlavní město Praha 

Praha 7 Městská část Hlavní město Praha 

Praha 8 Městská část Hlavní město Praha 

Praha 9 Městská část Hlavní město Praha 

Praha-Čakovice Městská část Hlavní město Praha 

Praha-Kunratice Městská část Hlavní město Praha 

Praha-Libuš Městská část Hlavní město Praha 

Praha-Petrovice Městská část Hlavní město Praha 

Praha-Suchdol Městská část Hlavní město Praha 

Praha-Zbraslav Městská část Hlavní město Praha 
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Dotazníkové šetření 
Praxe v oblasti prevence vzniku odpadů a nakládání s odpady 

 na komunální úrovni 
 

Název městské části: 

 

 

  
Kontaktní osoba a kontaktní údaje (tel., mail): 

 

 

 
I. Základní data ke sběru vybraných odpadů ve Vaší městské části 

 
BIOODPADY / GASTROODPADY / KUCHYŇSKÉ OLEJE 

1/ Jaký způsob předávání vyprodukovaného bioodpadu poskytujete občanům? (prosíme, zaškrtnout 

všechny poskytované způsoby) 

☐ Nádoba na separovaný bioodpad (pouze rostlinný ☐, i kuchyňský ☐) 

☐ Přistavený velkoobjemný kontejner (pouze rostlinný ☐, i kuchyňský ☐) 

☐ Odvoz na sběrný dvůr (pouze rostlinný ☐, i kuchyňský ☐) 

☐ Odvoz přímo na zařízení (kompostárnu / bioplynovou stanici) 

☐ Odvoz na komunitní kompostárnu  

☐ Domácí kompostéry 

 

2/ Jakým způsobem je řešeno nakládání s odpady z kuchyní a stravoven (20 01 08 - biologicky 

rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven)? Prosíme, specifikovat pro školky, školy, domovy seniorů 

apod., zejména z pohledu dostupnosti vhodného koncového zařízení (bioplynová stanice). 

 

 

 

3/ Jakým způsobem je řešen sběr kuchyňských olejů od občanů (20 01 25 - jedlý olej a tuk)?  

 

 

 

 
II. Základní data zahrnující prevenci vzniku odpadů ve Vaší městské části  

 

KOMPOSTOVÁNÍ POMOCÍ DOMÁCÍCH KOMPOSTÉRŮ  
(zahradní kompostéry, případně specifikovat, pokud domácí vermikompostéry nebo 
elektrokompostéry) 
4/ Aktuální počet a kapacita kompostérů (poskytnuté domácnostem/institucím z dotace) na území 
města:  
Počet  

domácích 

kompostérů 

v užívání 

občany 

Jejich objem 

(celkový nebo 

specifický na 

jeden kompostér) 

Počet 

kompostérů 

v institucích 

spadajících pod 

obec 

Jejich objem 

(celkový nebo 

specifický na 

jeden 

kompostér) 

Rok  

instalace 

Forma finanční 

podpory (OPŽP, 

obecní rozpočet, 

krajská dotace, … ) 
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5/ Podíl kompostování pomocí domácích zahradních kompostérů ve městě 
 
Procentuální odhad domácností provádějící domácí (zahradní) kompostování: 

 

 
Procentuální odhad domácností aktuálně nezapojených do domovního (zahradního) kompostování, 
které by za určitých podmínek mohly začít kompostovat: 

 

 
 
KOMUNITNÍ KOMPOSTOVÁNÍ  
 
6/ Počet a kapacita komunitních kompostáren na území města (aktuálně v provozu): 
Umístění 

komunitní 

kompostárny 

(lokalizace) 

Kapacita 

(t/rok) 

(případně 

kvalifikovaný 

odhad) 

Provozovatel Rok 

instalace   

Forma finanční 

podpory (OPŽP, 

obecní rozpočet, 

….) 

Forma využívání 

výstupu 

(vlastní, certifikované 

hnojivo) 

 

 

     

 
 
UPOTŘEBENÉ ODĚVY A TEXTIL 
 
7/ Systém sběru textilu a oděvů formou nádob na veřejném prostranství: 
 
Počet 

veřejných 

kontejnerů 

Kapacita 

(celková nebo 

specifická na jeden 

kontejner) 

Provozovatel/é 

kontejnerů 

 

Množství v případě 

režimu odpadů 

(t/rok) 

(200111; 200110) 

za rok 2019 

Množství v případě 

režimu mimo odpadů 

(t/rok) 

za rok 2019 

 

 

 

    

 
Možnost umístění i jiných komodit (hračky, obuv):   ANO/NE   (prosíme, zvýrazněte odpovídající údaj) 
 
8/ Systém sběru textilu a oděvů formou pytlů: 
 

Organizátor sběru:  

 

 

Předáváno subjektu:  

 

 

Frekvence: 

 

 

Množství v režimu 

odpadů (t/rok, za rok 

2019): 

 

Množství mimo režim 

odpadů (t/rok, za rok 

2019): 

 

 
Možnost umístění i jiných komodit (hračky, obuv):   ANO/NE   (prosíme, zvýrazněte odpovídající údaj) 
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9/ Systém sběru textilu a oděvů formou sběrného dvora: 
 

Organizátor sběru:  

 

 

Předáváno:  

 

 

Forma sběru: 

 

 

☐ Vlastní nádoba 

☐ Instalovaná/pronajatá nádoba od jiného subjektu 

☐ Samostatný re-use prostor 

Množství v režimu 

odpadů (2019): 

 

Množství mimo režim 

odpadů (2019): 

 

 
Možnost umístění i jiných komodit (hračky, obuv):  ANO/NE    (prosíme, zvýrazněte odpovídající údaj) 
 

10/ Další forma výměny či sběru textilu a oděvů (případně v kombinaci s doplňkovými komoditami 

jako obuv, hračky, ….) (prosíme, zaškrtnout všechny odpovídající možnosti) 

☐ Místní farnost 

☐ Místní charitativní organizace (azylový dům, sociální zařízení aj.)  

☐ Výměnné bazárky či swapy (mateřská centra, školy, sousedské či komunitní akce aj.) 

☐ Humanitární sbírky 

☐ Charitativní obchody 

☐ Jiné (prosíme, specifikovat) 

 

 

 

 

OPĚTOVNÉ POUŽITÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ – RE-USE 

11/ Prosíme, zaškrtnout skupiny zboží, pro které má město nastaven re-use systém (nejedná se o 

komerční bazary) (prosíme, zaškrtnout všechny odpovídající možnosti) 

☐ Drobné vybavení domácnosti (nádobí, věšáky, sušáky, květináče, ….) 

☐ Sportovní potřeby (kola, odrážedla, stany, …) 

☐ Hračky 

☐ Knihy 

☐ Nábytek 

☐ Oděvy a textil 

☐ Elektrospotřebiče 

☐ Stavební materiál 

☐ Jiné (prosíme, specifikovat) 

 

 

 

12/ Množství re-use zboží (za rok 2019) - v tunách / případně počet kusů (+ přibližný odhad (v 

tunách)):  
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13/ Forma provozování re-use konceptu: 

☐ Obec sama 

☐ Technické služby 

☐ Příspěvková organizace města (mimo technické služby) 

☐ Právnický subjekt vlastněný městem 

☐ Jiné (prosíme, specifikovat) 

 

 

 

 

14/ Forma přípravy před prodejem nebo před poskytnutím dalším zájemcům: 

☐ Žádná  

☐ Rozhodování o vhodnosti/nevhodnosti převzít použité zboží do re-use 

☐ Jednoduché třídění 

☐ Kontrola funkčnosti 

☐ Drobné úpravy a/nebo čištění 

☐ Přes odpadové zařízení – příprava pro opětovné použití 

☐ Jiné (prosíme, specifikovat): 

 

 

 
 

OMEZOVÁNÍ OBALOVÝCH ODPADŮ A JEDNORÁZOVÝCH VÝROBKŮ 
 
15/ Prosím, zaškrtnout aktivity, které jsou ve městě realizovány na podporu omezování obalových 
odpadů a jednorázových výrobků (brčka, jednorázové nádobí aj.) (prosíme, zaškrtněte všechny 
odpovídající údaje): 

☐ Nastavená pravidla v rámci provozu úřadu  

☐ Nastavená pravidla v rámci provozu příspěvkových organizací 

☐ Nastavená pravidla při akcích organizovaných na obecním prostranství (městské slavnosti, 

farmářské trhy, …) 

☐ Provoz bezobalové prodejny 

☐ Jiné (prosíme, specifikovat):  

 

 

 
 
OMEZOVÁNÍ POTRAVINOVÉHO ODPADU 

16/ Prosím, zaškrtnout oblasti, které jsou ve městě realizovány na podporu omezování potravinového 

odpadu (pokud, existuje o daných aktivitách přehled) 

☐ Podpora aktivit potravinové banky  

☐ Podpora aktivit humanitárních organizací 

☐ Informační podpora (městské akce, zpravodaj, …) 

☐ Veřejné stravování v rámci úřadu či příspěvkových organizací (prosíme, specifikovat) 

 

 

☐ Školky, školy či jiné vzdělávací instituce (prosíme, specifikovat) 
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☐ Soukromé stravovací provozy (prosíme, specifikovat) 

 

 

☐ Sdílená veřejná lednička 

☐ Jiné (prosíme, specifikovat) 

 

 

 

FINANČNÍ PODPORA 

17/ Žádalo Vaše město o podporu z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, Prioritní osa 

3 (Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika), specifický cíl „Prevence vzniku odpadů“ 

v posledních 5 letech? 

(prosíme, zvýrazněte odpovídající údaj) 
 
ANO prosíme, specifikovat předmět podpory (název projektu, účel/obsah podpory, období 

realizace): 

 
 

 

NE            prosíme, specifikovat důvod: 

 
 
 

 

 

18/ Uvítalo by Vaše město některou z níže uvedených podpor v oblasti prevence vzniku odpadů (OP 

ŽP 2021 - 2027 – specifický cíl 4 – Podpora přechodu k oběhovému hospodářství)?  

☐ Domácí (zahradní) kompostéry  

☐ Komunitní kompostárny  

☐ Sběrné či skladové prostředky/kontejnery (re-use, oděvy, …)  

☐ Přepravní prostředky  

☐ (Mobilní) gastromyčky nádobí  

☐ Obaly a výrobky na opětovné použití  

☐  Informační podpora (web, mobilní aplikace, ...)  

☐ Vybavení opravárenských dílen  

☐ Vybudování komplexního re-use systému (příjem, výdej)  

☐ Vybudování komplexního systému pro přípravu na opětovné použití (příjem, třídění, čistění, drobná 

oprava, výdej)  

☐ Vybavení pro distribuci potravinových přebytků 

☐ Jiné, prosíme specifikovat: 

 

 

 
19/ Uvítalo by Vaše město některou z níže uvedených podpor v oblasti nakládání s odpady (OP ŽP 

2021 - 2027 – specifický cíl 4 – Podpora přechodu k oběhovému hospodářství)?  

☐ Kompostárny (prosíme, uvést odůvodnění) 
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☐  Třídící linky (prosíme, uvést pro jaké druhy odpadů)  

 

 

 

☐ Zařízení na úpravu odpadů (třídění, drcení, …)  

☐ Sběrné a soustřeďovací prostředky 

☐ Informační podpora  

☐ Jiné, prosíme specifikovat: 

 

 

 

Mnohokrát děkujeme za Vaše úsilí a spolupráci!  

 

Dotazník lze vyplnit také na http://bit.ly/PrevenceVznikuOdpadu_MěstskéČásti , v takovém případě 

bude automaticky odeslán.  

 
 

http://bit.ly/PrevenceVznikuOdpadu_ORP
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