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Seznam zkratek 
 

ZKRATKA VYSVĚTLENÍ ZKRATKY 

BRKO Biologicky rozložitelný komunální odpad  (v rozsahu stanoveném Matematickou 
soustavou indikátorů pro hodnocení POH) 

CENIA Česká informační agentura životního prostředí 

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

GIS Geografický informační systém 

GWR Geograficky vážená regrese (Geographically Weighted Regression) 

ISOH Informační systém odpadového hospodářství 

KO Komunální odpad 

OH Odpadové hospodářství 

OPŽP Operační program životního prostředí 

ORP Obec s rozšířenou působností 

POH Plán odpadového hospodářství 

SFŽP Státní fond životního prostředí 

SKO Směsný komunální odpad 
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Manažerské shrnutí 
Studie IREAS představuje metodiku pro hodnocení přínosu podpořených projektů v oblasti 

odpadového hospodářství z Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) v programových 

obdobích 2007-2013, 2014-2020 a 2021-2027 (dále i jako „Metodika hodnocení přínosů OPŽP“), a to 

ve vztahu k vybraným hlavním cílům Plánů odpadového hospodářství České republiky pro období let 

2003 až 2014 a let 2015 až 2024 (dále i jako „Plány odpadového hospodářství ČR“). Konkrétně se jedná 

se o hodnocení souborů projektů podpořených z OPŽP v programovém období 2007-2013 v oblasti 

podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady a z OPŽP v programovém období 2014-2020 pro prioritní 

osu 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika (specifické cíle 3.1, 3.2, 3.3).  

Cílem studie je vytvořit komplexní metodický nástroj pro hodnocení přínosů podpořených projektů 

z OPŽP k plnění vybraných cílů Plánu odpadového hospodářství ČR, tento nástroj otestovat a provést 

pilotní hodnocení přínosu projektů z programového období 2007 – 2013 a vybraných let 

z programového období 2014 – 2020 (s ohledem na dostupnost dat budou hodnoceny projekty z let 

2014 – 2017). Navrhované metodické postupy budou použity pro budoucí hodnocení přínosu 

podpořených projektů v odpadovém hospodářství, které budou zaměřeny na podobné cíle (tj. zejména 

pro oblast komunálních odpadů) dle POH ČR v novém programovém období 2021 – 2027. 

S ohledem na povahu hodnocených cílů POH ČR a dostupná data byly pro hodnocení vybrány zástupné 

indikátory, které sledují příspěvek projektů OPŽP k naplnění příslušných cílů POH nepřímo. V rámci 

hodnocení vycházíme ze základního předpokladu, že hlavním smyslem odděleného sběru využitelných 

složek je snížit produkci směsného komunálního odpadu (SKO) a zvýšit materiálové/energetické 

využití. Jakkoli se jedná o modelové zjednodušení reality, pak předpokládáme, že odděleně sbírané 

využitelné složky komunálního odpadu budou recyklovány (materiálově využity) a snížení produkce 

SKO znamená i nižší míru ukládání tohoto odpadu na skládky.  

Pro hodnocení byl zvolen tzv. mixed method approach, který stojí na kombinaci různých metodických 

přístupů. V případě této studie se jedná zejména o kombinaci kvantitativních metod (korelační analýza, 

vícekriteriální regresní analýza a komparativní analýza). Pro každou z těchto metod je typický specifický 

přístup k využití, zpracování a hodnocení datových vstupů, čemuž odpovídá i povaha výsledné 

informace, která je produktem dílčích analýz. Každá z těchto metod poskytuje pouze část informace o 

vlivu projektů podpořených z OPŽP na plnění jednotlivých cílů POH ČR. Teprve tehdy, jsou-li výsledky 

dílčích analýz interpretovány společně, je možné získat komplexní informaci o míře vlivu dotačních 

nástrojů na plnění cílů POH ČR.  

V případě předložené studie je základním metodickým přístupem korelační analýza, která zkoumá sílu 

závislosti mezi zvolenými indikátory plnění cílů POH ČR (např. produkce KO, SKO, materiálově 

využitelných komunálních odpadů apod.) a vybranými kategoriemi projektů podpořených z OPŽP. Síla 

závislosti však není dostatečná pro hodnocení, jaká je role projektů podpořených z OPŽP vzhledem k 

dalším proměnným (faktorům), které ovlivňují indikátory plnění cílů POH ČR, neboli zda jsou dotační 

nástroje klíčovým, či spíše marginálním prediktorem vývoje těchto indikátorů v programovacím 

období. Korelační analýzu proto v rámci navržených metodických přístupů doplňuje vícekriteriální 

regresní analýza, která se zabývá hodnocením vybraných skupin proměnných, které mohou ovlivňovat 

indikátory plnění cílů POH ČR. Ve vazbě na současný stav poznání a s ohledem na povahu České 
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republiky se jedná zejména o socio-ekonomické proměnné (demografické faktory – věk, úroveň 

vzdělání, migrace apod.) a situační proměnné (vybavenost sběrné sítě v obcích). Mimo rámec této 

studie tudíž zůstávají tzv. behaviorální faktory (např. role morálních a sociálních norem, 

environmentální povědomí apod.), které vyžadují jiné metodické přístupy a sběr primárních dat. 

Vícekriteriání regresní analýza tedy uvádí nejen sílu závislosti mezi zkoumanými proměnnými, ale i 

význam jednotlivých proměnných z hlediska jejich schopnosti ovlivňovat vývoj zvolených indikátorů 

plnění cílů POH ČR. Komparativní analýza doplňuje výsledky předchozích analýz o hodnocení rozdílu 

ve vývoji těchto indikátorů mezi ORP dle míry podpory, neboli zda vyšší míra podpory znamená i lepší 

schopnost plnit cíle POH ČR1.  

V rámci programovacího období 2007-2013 byly hodnoceny následující cíle POH ČR: 

1. Vytvořit integrované systémy nakládání s odpady na regionální úrovni a jejich propojení do 

celostátní sítě zařízení pro nakládání s odpady v rámci vybavenosti území;  

2. Zvýšit využívání odpadů s upřednostněním recyklace na 55 % všech vznikajících odpadů do roku 

2012 a zvýšit materiálové využití komunálních odpadů na 50% do roku 2010 ve srovnání s rokem 

2000  

3. Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky 

tak, aby podíl této složky činil v roce 2010 nejvíce 75 % hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50 % 

hmotnostních a výhledově v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství BRKO 

vzniklého v roce 1995. 

 Pro vyhodnocení 1. cíle byla využita GIS analýza a korelační analýza. Analýza GIS není dostečně 

průkazná k hodnocení, do jaké míry lokalizace zařízení na nakládání s odpady podpořené z OPŽP 

respektuje reálné potřeby odpadového hospodářství v daném ORP. Hlavním důvodem je absence dat 

o kapacitách podpořených a provozovaných zařízení, která by umožnila využít tzv. geograficky váženou 

regresi (GWR), jež má mnohem vyšší vypovídací hodnotu. Provedená analýza tak potvrdila, že síť 

zařízení je v rámci jednotlivých ORP ČR rovnoměrná, nicméně není patrné, zda je dostatečná s ohledem 

na skutečné potřeby odpadového hospodářství. Pouze v případě materiálově využitelného bioodpadu 

lze udělat závěr, že projekty OPŽP do bioplynových stanic a zejména kompostáren reagují na množství 

materiálově využitelného bioodpadu v jednotlivých ORP.  

Výsledky korelační analýzy pro 1. cíl potvrzují signifikantní závislost mezi vývojem podpory projektů 

odděleného sběru a využití využitelných složek KO a množstvím materiálově využitelných složek KO, 

resp. SKO a KO, přičemž pro většinu analyzovaných vztahů platí, že síla závislosti roste v jednotlivých 

letech. Reálný vývoj produkce jednotlivých druhů komunálního odpadu a poskytovaná podpora tak 

odpovídá reálným potřebám odpadového hospodářství a přispívá k dosažení cílů POH.  

                                                           

1 Na úrovni ORP není možná analýza založená na komparaci před a po realizaci projektů podpořených z OPŽP, stejně jako na 

komparaci s projekty a bez projektů. Tato komparace je možná pouze s využitím dat na úrovni obce, a proto byla v rámci 

předložené studie hodnocena míra podpory v jednotlivých ORP.  
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Z výsledků GIS analýzy a korelačních analýz vyplývá, že projekty podpořené z OPŽP přispěly k vybavení 

systémů nakládání s komunálními odpady příslušnou infrastrukturou (zařízení na nakládání s odpady, 

sběrné systémy) a významně ovlivnily množství produkce KO, SKO a materiálově využitelných KO. Lze 

tedy uzavřít, že projekty podpořené z OPŽP přispěly k naplnění cíle POH, neboli k vytvoření 

integrovaných systémů nakládání s odpady na regionální úrovni.  

Pro vyhodnocení 2. cíle byla využita vícekriteriální regresní analýza, korelační analýza a komparativní 

analýza. Hlavním smyslem vícekriteriální analýzy je identifikovat klíčové proměnné (faktory), které 

ovlivňují produkci vybraných druhů odpadu, a to včetně objemu prostředků, které směřují do projektů 

OPŽP. Výsledky vícekriteriální regresní analýzy se vyznačují tím, že vytvořené modely jsou signifikantní 

a ve většině případů vysvětlují více než 90 % variability. Tento výsledek značí vysokou prediktivní 

schopnost modelu. Klíčovými proměnnými, které vysvětlují produkci SKO a KO jsou přitom zejména 

socio-ekonomické proměnné (počet obyvatel, saldo migrace, úroveň vzdělání), infrastrukturální 

vybavení systémů odděleného sběru (počty nádob v systému) a v neposlední řadě i objem finančních 

prostředků na projekty podpořené z OPŽP v různých kategoriích. Dominantním faktorem, který 

vysvětluje většinu variability ve vytvořených modelech, je však počet obyvatel. Objem finančních 

prostředků na projekty podpořené z OPŽP v různých kategoriích přispívá k vysvětlené variabilitě 

modelu a tím i k vysvětlení míry produkce SKO a KO. Obecně platí, že čím vyšší je objem finančních 

prostředků na projekty podpořené z OPŽP, tím vyšší je celková produkce komunálního odpadu (z 

důvodu vzniku nebo posílení nových materiálových toků materiálově využitelných složek komunálního 

odpadu, zejména pak bioodpadu) a tím nižší je produkce SKO (z důvodu vyčlenění materiálově 

využitelných složek komunálního odpadu v důsledku odděleného sběru).  

Výsledky korelační analýzy většinou potvrzují závěry předchozího metodického přístupu. Výsledky 

potvrzují signifikantní závislost mezi vývojem podpory projektů odděleného sběru a využití v letech 

2009 - 2017 a vývojem produkce materiálově využitelných (recyklovatelných) složek KO, materiálově 

využitelných bioodpadů a materiálově využitelných KO (ostatní – oleje, baterie, elektro apod.). Nárůst 

korelačního koeficientu v jednotlivých letech naznačuje rostoucí sílu závislosti s tím, jak roste objem 

finančních prostředků, které byly využity na financování uvedených kategorií projektů. Uvedené 

kategorie projektů tak přispívají ke zvyšování množství materiálově využitelných komunálních odpadů 

a tím i k naplňování analyzovaného cíle POH. Stejný závěr platí i v případě vztahu mezi vývojem 

podpory projektů odděleného sběru využitelných složek a jejich využití a produkcí SKO a KO. I v tomto 

případě výsledky potvrzují signifikantní závislost, která naznačuje pozitivní vliv projektů OPŽP na 

modifikaci materiálových toků v ČR ve smyslu produkce vyšších objemů materiálově využitelných 

složek komunálního odpadu (zejména bioodpadů) a tím i celkové produkce komunálního odpadu, ale 

s pozitivním účinkem na mírný pokles produkce SKO.  

Komparativní analýza si kladla za cíl sledovat rozdíly v produkci vybraných odpadových toků v závislosti 

na míře podpory. Porovnávána byla měrná produkce vybraných složek komunálního odpadu s mírou 

podpory v jednotlivých ORP. Z výsledků je zřejmé, že s mírou podpory (v Kč/obyv.) roste nejen měrná 

produkce materiálově využitelných složek (vč. bioodpadu) v absolutním vyjádření, ale i změna 

produkce mezi lety 2009 a 2017. Výsledky současně potvrzují, že s mírou podpory v jednotlivých ORP 

roste celková měrná produkce KO, nicméně klesá měrná produkce SKO.  
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Z výsledků dílčích analýz vyplývá, že projekty podpořené z OPŽP do infrastruktury na oddělený sběr a 

využití materiálově využitelných KO ovlivňují množství produkce KO, SKO a materiálově využitelných 

KO a tím přispívají ke zvyšování míry využití s upřednostněním recyklace a ke zvyšování materiálového 

využití komunálních odpadů.  

Pro vyhodnocení 3. cíle byla využita opět vícekriteriální regresní analýza, korelační analýza a 

komparativní analýza. Vícekriteriální regresní analýza potvrdila signifikantní význam socio-

ekonomických proměnných (zejména počet obyvatel, s nižší mírou významu i saldo migrace a úroveň 

vzdělání), ale i vybavenosti sběrné sítě nádobami a v neposlední řadě i objem finančních prostředků 

na projekty podpořené z OPŽP v kategoriích, které podporují oddělený sběr a využití bioodpadů. I 

případě tohoto cíle se výsledky vícekriteriální regresní analýzy vyznačují tím, že vytvořené modely jsou 

signifikantní a ve většině případů vysvětlují více než 90 % variability. Nárůst vysvětlené variability v 

jednotlivých letech navíc značí, že postupné nabíhání projektů OPŽP v jednotlivých letech zvyšuje tlak 

na změnu odpadových toků ve smyslu vyššího využití bioodpadu a snížení jeho ukládání na skládky.  

Korelační analýza potvrzuje závěry regresní analýzy. Výsledky potvrzují signifikantní závislost mezi 

vývojem podpory projektů odděleného sběru a využití bioodpadu v letech 2009 - 2017 a vývojem 

produkce materiálově využitelných bioodpadů, odděleně sbíraných bioodpadů, resp. odpadů s 

obsahem BRKO. Nárůst korelačního koeficientu v jednotlivých letech naznačuje rostoucí sílu závislosti 

s tím, jak roste objem finančních prostředků, které byly využity na financování uvedených kategorií 

projektů. Uvedené kategorie projektů tak přispívají ke zvyšování množství materiálově využitelných 

bioodpadů a tím i k naplňování analyzovaného cíle POH. Stejný závěr platí i v případě vztahu mezi 

vývojem podpory projektů odděleného sběru využitelných složek a jejich využití a produkcí SKO a KO. 

I v tomto případě výsledky potvrzují signifikantní závislost, která naznačuje pozitivní vliv projektů OPŽP 

na modifikaci materiálových toků v ČR ve smyslu produkce vyšších objemů využitelných bioodpadů a 

tím i celkové produkce komunálního odpadu, ale s pozitivním účinkem na mírný pokles produkce SKO.  

Výsledky komparativní analýzy rovněž potvrzují rozdíly v produkci materiálově využitelných bioodpadů 

v závislosti na míře podpory. Z výsledků je zřejmé, že s mírou podpory (v Kč/obyv.): 

a. roste nejen měrná produkce materiálově využitelných bioodpadů v absolutním vyjádření, ale i 

změna produkce mezi lety 2009 a 2017; 

b. klesá množství skládkovaných odpadů s BRKO; 

c. roste měrná produkce odpadů s BRKO; 

d. roste měrná produkce odděleně sbíraných bioodpadů.  

Z výsledků dílčích analýz vyplývá, že projekty podpořené z OPŽP do infrastruktury na oddělený sběr a 

využití bioodpadů a odpadů s podílem BRKO ovlivňují množství produkce KO, SKO a materiálově 

využitelných bioodpadů a tím přispívají ke zvyšování míry využití a snížení množství BRKO ukládaného 

na skládky. 

V rámci programovacího období 2014 -2020 byly hodnoceny následující cíle POH ČR: 

1. Do roku 2015 zavést tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla a kovů.  
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2. Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití 

a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, 

a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z domácností.  

3. Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky 

tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství 

biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995.  

4. Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřenou a efektivní síť zařízení k nakládání s odpady na území 

kraje.  

5. Zvýšit celkovou recyklaci obalů na úroveň 70 % do roku 2020. 

6. Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší spotřebě primárních zdrojů a 

postupnému snižování produkce odpadů.  

Pro vyhodnocení 1. cíle byla využita GIS analýza a korelační analýza. Analýza GIS není dostečně 

průkazná k hodnocení, do jaké míry lokalizace zařízení na nakládání s odpady podpořené z OPŽP 

respektuje reálné potřeby odpadového hospodářství v daném ORP. Hlavním důvodem je absence dat 

o kapacitách podpořených a provozovaných zařízení, která by umožnila využít tzv. geograficky váženou 

regresi (GWR), jež má mnohem vyšší vypovídací hodnotu. Provedená analýza tak potvrdila, že síť 

zařízení je v rámci jednotlivých ORP ČR rovnoměrná, nicméně není patrné, zda je dostatečná s ohledem 

na skutečné potřeby odpadového hospodářství. Pouze v případě materiálově využitelného bioodpadu 

lze udělat závěr, že projekty OPŽP do bioplynových stanic a kompostáren reagují na množství 

materiálově využitelného bioodpadu v jednotlivých ORP.  

Výsledky korelační analýzy pro 1. cíl potvrzují signifikantní závislost mezi vývojem podpory projektů 

odděleného sběru a využití využitelných složek KO a množstvím materiálově využitelných složek KO, 

resp. SKO a KO, přičemž pro většinu analyzovaných vztahů platí, že síla závislost roste v jednotlivých 

letech. Reálný vývoj produkce jednotlivých druhů komunálního odpadu a poskytovaná podpora tak 

odpovídá reálným potřebám odpadového hospodářství a přispívá k dosažení cílů POH.  

Z výsledků GIS analýzy a korelačních analýz vyplývá, že projekty podpořené z OPŽP významně přispěly 

k vybavení systémů nakládání s komunálními odpady příslušnou infrastrukturou (zařízení na 

nakládání s odpady, sběrné systémy) a významně ovlivnily množství produkce KO, SKO a materiálově 

využitelných KO. Lze tedy uzavřít, že projekty podpořené z OPŽP přispěly k naplnění cíle POH, neboli k 

vytvoření integrovaných systémů nakládání s odpady na regionální úrovni. 

Pro hodnocení 2. cíle byla využita vícenásobná regresní analýza a korelační analýza a komparativní 

analýza. Regresní analýza potvrdila signifikantní význam socio-ekonomických proměnných (zejména 

počet obyvatel, s nižší mírou významu i saldo migrace a úroveň vzdělání), ale i vybavenosti sběrné sítě 

nádobami a v neposlední řadě i objem finančních prostředků na projekty podpořené z OPŽP v 

kategoriích, které podporují oddělený sběr a využití materiálově využitelných složek komunálního 

odpadu při vysvětlování produkce KO, SKO a recyklovatelných složek. Výsledky vícekriteriální regresní 

analýzy vyznačují tím, že vytvořené modely jsou signifikantní a ve většině případů vysvětlují zhruba 98 

% variability v případě KO a SKO, resp. 83 % v případě recyklovatelných složek. Zajímavým výsledkem 

je, že zatímco v případě KO a SKO je objem finančních prostředků na projekty podpořené z OPŽP 
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signifikantní proměnnou, v případě recyklovatelných složek tomu tak není. Vysvětlením může být 

krátká časová řada a malé množství projektů ve sledovaném období.  

Korelační analýza je rovněž ovlivněna tím, že byla zpracována pouze pro omezený počet projektů a 

časové období. Nicméně výsledky naznačují signifikantní vztah (na 95 % hladině významnosti) mezi 

produkcí KO, produkcí materiálově využitelných (recyklvoatelných) KO a projekty odděleného sběru 

využitelných složek komunálního odpadu. Ostatní hypotézy nelze z důvodu absence dat pro sledované 

období potvrdit.  

V hodnocení tohoto cíle POH byly metodicky plánovány kontrolní analýzy dle dat na úrovni obcí, 

nicméně v tomto průběžném hodnocení nebyly sestaveny z důvodu nízkého počtu ukončených 

projektů v roce 2016 (tj. 15 projektů).  

Jakkoli jsou výsledky analýzy ovlivněny malým počtem projektů ve sledovaném období, pak z výsledků 

dílčích analýz vyplývá, že projekty podpořené z OPŽP do infrastruktury na oddělený sběr a využití 

materiálově využitelných KO ovlivňují množství produkce KO a SKO (nikoli však recyklovatelné KO) a 

tím přispívají ke zvyšování míry využití s upřednostněním recyklace a ke zvyšování materiálového 

využití komunálních odpadů. 

Pro hodnocení 3. cíle druhého programovacího období byla použita vícenásobná regresní analýza a 

korelační analýza a komparativní analýza. Vícekriteriální regresní analýza potvrdila signifikantní 

význam socio-ekonomické proměnné počet obyvatel, ostatní proměnné jako je např. saldo migrace, 

úroveň vzdělání, vybavenost sběrné sítě nádobami a v neposlední řadě i objem finančních prostředků 

na projekty podpořené z OPŽP v kategoriích, které podporují oddělený sběr a využití bioodpadů, 

vysvětlují variabilitu modelu pro KO a SKO pouze nepatrně. I v případě tohoto cíle se výsledky 

vícekriteriální regresní analýzy vyznačují tím, že vytvořené modely jsou signifikantní a vysvětlují zhruba 

98 % variability. Výsledky pro materiálově využitelné bioodpady a odděleně sbírané bioodpady jsou 

rovněž signifikantní, přičemž kromě počtu obyvatel jako klíčové proměnné ovlivňují variabilitu modelu 

(jakkoli pouze omezeně) i saldo migrace, množství nádob v systému a objem finančních prostředků na 

projekty odděleného sběru a využití bioodpadů (model vysvětluje zhruba 70 % variability).  

Výsledky korelační analýzy nejsou pro hodnocení plnění cíle POH ČR signifikantní, hlavním důvodem je 

omezený počet projektů a krátká časová řada pro hodnocení. Lze však očekávat (s ohledem na výsledky 

1. programovacího období), že s nárůstem počtu projektů a delší časovou řadou dat o produkci a 

nakládání s komunálními odpady síla závislosti mezi produkcí vybraných druhů bioodpadů a projekty 

odděleného sběru a využití bioodpadů ve sledovaném období (do konce roku 2020) poroste.  

Výsledky komparativní analýzy rovněž potvrzují rozdíly v produkci materiálově využitelných bioodpadů 

v závislosti na míře podpory. Z výsledků je zřejmé, že s mírou podpory (v Kč/obyv.): 

a. roste měrná produkce materiálově využitelných bioodpadů; 

b. měrná produkce odpadů s BRKO je konstantní; 

c. roste měrná produkce odděleně sbíraných bioodpadů.  
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Z výsledků dílčích analýz vyplývá, že projekty podpořené z OPŽP do infrastruktury na oddělený sběr a 

využití bioodpadů a odpadů s podílem BRKO ovlivňují množství produkce KO (omezeně i SKO) a 

materiálově využitelných bioodpadů a tím přispívají ke zvyšování míry využití a snížení množství BRKO 

ukládaného na skládky. Jelikož se však jedná o průběžné (nikoli ex-post) hodnocení, pak tyto závěry 

nelze přeceňovat a je třeba počkat na ukončení programovacího období.  

Pro hodnocení 4. cíle druhého programovacího období byla použita GIS analýza a korelační analýza. 

Ani v tomto případě není analýza GIS dostečně průkazná k hodnocení. Hlavním důvodem je absence 

dat o kapacitách podpořených a provozovaných zařízení, která by umožnila využít tzv. geograficky 

váženou regresi (GWR), jež má mnohem vyšší vypovídací hodnotu. Provedená analýza tak potvrdila, že 

síť zařízení je v rámci jednotlivých ORP ČR rovnoměrná, nicméně není patrné, zda je dostatečná s 

ohledem na skutečné potřeby odpadového hospodářství. Pouze v případě materiálově využitelného 

bioodpadu lze udělat závěr, že projekty OPŽP na výstavbu bioplynových stanic a kompostáren reagují 

na množství materiálově využitelného bioodpadu v jednotlivých ORP.  

Výsledky korelační analýzy potvrzují signifikantní závislost mezi vývojem podpory projektů odděleného 

sběru a využití využitelných složek KO a množstvím materiálově využitelných složek KO, resp. odděleně 

sbíraným bioodpadem. Naopak výsledky pro SKO, KO, či recyklovatelné složky signifikantní nejsou. 

Reálný vývoj produkce jednotlivých druhů komunálního odpadu a poskytovaná podpora tak odpovídá 

reálným potřebám odpadového hospodářství a přispívá k dosažení cílů POH. Tyto výsledky do značné 

míry potvrzují, že projekty OPŽP lze usměrňovat tok komunálních odpadů a jeho využitelných složek. 

Z výsledků GIS analýzy a korelačních analýz vyplývá, že projekty podpořené z OPŽP přispívají k 

vybavení systémů nakládání s komunálními odpady příslušnou infrastrukturou (zařízení na nakládání 

s odpady, sběrné systémy) a ovlivňují množství materiálově využitelných KO. Vzhledem ke  skutečnosti, 

že programovací období ještě nebylo ukončeno, bude vhodné provést upřesňující hodnocení po jeho 

ukončení. Projekty podpořené z OPŽP tedy přispívají k naplnění cíle POH, neboli k vytvoření 

integrovaných systémů nakládání s odpady na regionální úrovni, nicméně míru tohoto příspěvku je 

třeba podrobit v následujících letech dalšímu testování.  

Pro hodnocení 5. cíle druhého programovacího období byly navrženy metody regresní a korelační 

analýzy, které lze považovat za vhodné (viz jejich aplikace u jiných cílů POH), ale testování metody 

ukázalo, že z důvodu nedostupnosti dat je nebylo možné v tomto případě provést (pozn. pro analýzu 

je potřeba dostatečný počet dat o intervencích z OPŽP a současně mít aktuální ,,odpadová" data). 

Pro hodnocení 6. cíle druhého programovacího období byla plánována vícenásobná regresní analýza, 

korelační analýza a komparativní analýza. Dle provedených regresních analýz pro SKO vyplývají jako 

signifikantní socio-ekonomické proměnné (zejména počet obyvatel), ostatní proměnné jako je saldo 

migrace, úroveň vzdělání (resp. množství vysokoškolsky vzdělané populace v daném ORP), ale i objem 

finančních prostředků na projekty podpořené z OPŽP do předcházení vzniku jsou sice signifikantní, ale 

jejich příspěvek je pouze omezený. Objem finančních prostředků na projekty podpořené z OPŽP do 

předcházení vzniku je signifikantní proměnnou rovněž v případě vysvětlení produkce skládkovaných 

odpadů s BRKO, nikoli však u odděleně sbíraných bioodpadů (v tomto případě je signifikantní 

proměnnou vybavení systému odděleného sběru sběrnými nádobami. Tyto výsledky naznačují určitý 

vliv projektů OPŽP na předcházení vzniku odpadů, avšak jakkoli se jedná o signifikantní výsledky, pak 

tento vliv není zásadní.  
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Výsledky korelační analýzy bohužel nepotvrdily předchozí závěry, protože výsledky nejsou pro většinu 

analýz signifikantní. Hlavním důvodem je omezená časová řada dat pro průběžné hodnocení 2. 

programovacího období, nicméně lze očekávat, že s nárůstem počtu projektů do konce roku 2020 

vzroste i síla závislosti. 

S ohledem na povahu projektů na předcházení vzniku odpadů, které jsou vázány na chování 

domácností, resp. rozhodování obcí o komunitním kompostování počítá metodický návrh založený na 

komparativní analýze se zpracováním dat na úrovni obcí, nicméně v tomto průběžném hodnocení 

nebylo možné analýzu provést z důvodu nízkého počtu ukončených projektů v roce 2016 (tj. 15 

projektů). Evaluátor si dále dovoluje poznamenat, že navržené metody hodnocení pro předcházení 

vzniku odpadů nejsou dostatečné. Pro hodnocení takových projektů je potřeba vytvořit specifické 

parametry, které budou zohledňovat změnu chování domácností a spotřebitelů.  

Jakkoli jsou provedené analýzy omezené nedostatkem projektů ve sledovaném období, pak z 

provedených analýz vyplývá, že projekty podpořené z OPŽP zaměřené na předcházení vzniku odpadu 

přispívají ke snižování produkce SKO a skládkovaných odpadů s BRKO. Vzhledem ke skutečnosti, že 

programovací období nebylo ukončeno, bude vhodné provést upřesňující hodnocení po jeho ukončení. 

Projekty podpořené z OPŽP tedy přispívají k naplnění cíle POH, neboli k postupnému snižování 

produkce odpadů.  

 

Závěr: 

Výsledky této studie naznačují, že projekty podpořené z OPŽP v 1. a 2. programovacím období 

přispívají k naplňování vybraných cílů POH ČR, které se zaměřují na oblasti nakládání s komunálními 

odpady.  



 

 
15 

Úvod 
Tento dokument představuje metodiku pro hodnocení přínosu podpořených projektů v oblasti 

odpadového hospodářství z Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) v programových 

obdobích 2007-2013, 2014-2020 a pro období 2021-2027 (dále i jako „Metodika hodnocení přínosů 

OPŽP“), a to ve vztahu k vybraným hlavním cílům Plánů odpadového hospodářství České republiky pro 

období let 2003 až 2014 a let 2015 až 2024 (dále i jako „Plány odpadového hospodářství ČR“). 

Konkrétně se jedná se o hodnocení souborů projektů podpořených z OPŽP v programovém období 

2007-2013 v oblasti podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady, a z OPŽP v programovém období 

2014-2020 pro prioritní osu 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika (specifické cíle 3.1, 

3.2, 3.3).  

Cílem tohoto dokumentu je představit metodiku a výsledky testování navrhnutých metodických 

přístupů dle dohody se zadavatelem a v návaznosti na některá doporučení, která vzešla z oponentního 

řízení. V této zprávě jsou tudíž zahrnuty výsledky statistických analýz zaměřených na hodnocení 

přínosů podpořených projektů k plnění vybraných cílů Plánu odpadového hospodářství ČR, 

tj. hodnocení přínosů projektů z programového období 2007-2013, resp. vybraných let 

z programového období 2014-2020 (s ohledem na dostupnost dat budou hodnoceny projekty z let 

2014-2017).  

Výsledná navržená metodika pak umožní pravidelné hodnocení účelnosti veřejných prostředků 

vynakládaných na financování projektů z OPŽP, jejichž cílem je podpořit plnění cílů Plánu odpadového 

hospodářství ČR. Výsledky hodnocení jsou předpokladem pro prioritizaci podporovaných oblastí 

v odpadovém hospodářství v programovacím období 2021-2027 a v návaznosti na použité metody i 

pro volbu prioritních regionů podpory v ČR.  

Navržené metodické přístupy a jejich testování je založené na datových vstupech poskytnutých pro 

tento úkol zadavatelem (viz kapitola 2.2).  

Otestovaná metodika se v první kapitole tohoto dokumentu zaměřuje na popis základního přehledu 

metod a datových vstupů evaluace, včetně vymezení hodnocených cílů POH. Ve druhé kapitole jsou 

představeny základní kontextové informace OPŽP v programovém období 2007 – 2013. Třetí a čtvrtá 

kapitola obsahují stěžejní části testování navrhované metodiky dle jednotlivých cílů POH (vč. popisu 

vazby na datovou základnu, výsledků a interpretace analýz a odkazů na přílohy této zprávy). Pátá 

kapitola uvádí závěr z testování metodiky a doporučení k rozsahu dat pro hodnocení projektů v dalším 

programovém období 2021-2027.  
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1. Základní přehled metod a datových vstupů 

evaluace  

1.1 Metodické přístupy evaluace 

Testovaná metodika pro hodnocení přínosu podpořených projektů v oblasti odpadového hospodářství 

z OPŽP je v této zprávě postavena primárně na analýze dat. V této fázi je hlavním účelem ověření 

navrhovaných statistických analýz na příslušných datech. Dle dohody se zadavatelem nebyl realizován 

expertní panel, neboť Ministerstvo životního prostředí koordinuje vlastní pracovní skupiny, jejichž 

prostřednictvím je možné v dalších letech závěry obdobných evaluací ověřovat. 

V následujícím textu je uveden přehled metodických přístupů analýzy dat: 

1) Desk research trendů a legislativní úpravy oblasti odpadového hospodářství v ČR - rešerše a 

využití pramenů a informací již publikovaných ve studiích a relevantních analýzách, indikátorů 

a souborů dat je zahrnuta na příslušných místech této zprávy u interpretace výsledků 

jednotlivých analýz. 

2) Statistická analýza - statistická analýza byla provedena na datové základně definované 

v následující kapitole. Data byla zpracována v programu SPSS, nicméně všechny aplikované 

statistické techniky a metody (korelační analýza, regresní analýza aj.) lze dle uvedené metodiky 

zpracovat i v programu Excel a v dalších bežně přístupných softwarech. V tomto smyslu lze 

metodický přístup uvedený v tomto dokumentu bez problému replikovat v budoucích 

hodnoceních. Evaluátor využil následující statistické přístupy: 

- Analýzy časových řad – evaluátor využil tyto analýzy pro identifikaci trendů vývoje 

ukazatelů, které byly použity k hodnocení jednotlivých cílů POH, např. produkce a způsoby 

nakládání s komunálními odpady. Součástí přístupu je analýza dynamiky dlouhodobých 

časových řad u vybraných ukazatelů za účelem porozumění mechanismu generující 

hodnoty časových řad a pochopení podmínek a vazeb působících na vznik těchto hodnot. 

Na základě této analýzy časových řad bylo možné určit míru přispění OPŽP k plnění 

jednotlivých cílů POH. 

- Komparativní analýza vývoje před a po realizaci podpořených projektů – tato část 

statistických analýz navazuje na analýzy časových řad a je zaměřena na srovnání 

dosažených výsledků v oblasti odpadového hospodářství, zpravidla prostřednictvím 

popisné statistiky na úrovni ORP a krajů. Doplňkově bylo rovněž provedeno i porovnání 
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mezi skupinou podpořených2 a nepodpořených3 obcí, pokud se takové doplnění jevilo 

jako vhodné.  

- Vícekriteriální regresní analýza byla využita jako doplňková metoda, díky které bylo 

možné identifikovat, kvantifikovat a vyhodnotit souvislosti (závislosti) mezi dvěma a vice 

proměnnými. Konkrétně bylo snahou objasnit vztah mezi produkcí odpadu (závisle 

proměnná) s dalšími socioekonomickými znaky/charakteristikami obyvatel/území, u nichž 

se dle rešerše literatury předpokládal vliv na produkci odpadů (tj. podmiňující faktory – 

vysvětlující proměnné). Mezi takové faktory patří změna počtu obyvatel (tj. celkový 

přírůstek/úbytek obyvatel), míra vzdělanosti, míra nezaměstnanosti, ukazatele 

ekonomické výkonnosti (čistý disponibilní důchod domácností, HDP, průměrná mzda). 

Ve všech částech této zprávy byla aplikovaná mnohonásobná regrese v softwaru SPSS 24. 

Vzorec pro výpočet byl: 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 

kde 

Y je závisle proměnná (tj. vysvětlovaná proměnná) 

a je konstanta,  

hodnoty b1, b2, b3, atd. jsou parciální regresní koeficienty  

X1, X2, X3 atd. jsou hodnoty vysvětlujících faktorů, tj. nezávisle proměnné 

U všech regresních analýz aplikovaných při zpracování bylo postupováno jednotně a sice dle 

následujících kroků. 

1. Do modelu vložíme závisle proměnnou. 

2. Do modelu vložíme všechny uvedené vysvětlující proměnné. 

3. Nastavíme typ regrese (v případě této metodiky byla vždy aplikována metoda Enter a 

potom metoda Stepwise) 

4. Nastavíme test multikolinearity, který je součástí výpočtu vícenásobné regrese. K tomu 

je určen tzv. variable inflation factor (VIF) a také hodnota o toleranci (tolerance). Obě 

hodnoty jsou běžnou součástí výpočtu regrese.  

5. Následně je spuštěn výpočet regresního modelu a jsou zpracovány výsledné hodnoty 

regrese. Pro účely hodnocení POH byla vždy pozornost zaměřena na tabulku se sumarizací 

modelu a dále na tabulku s výsledky regresních koeficientů u jednotlivých proměnných. 

Tyto výsledky byly dále interpretovány. Pro budoucí replikaci metodiky má smysl provést 

                                                           

2 Tj. všechny obce, na jejichž území byl realizován projekt, jehož nositelem byla obec nebo jí zřízené či založené 

technické služby. 

3  Tj. všechny obce, na jejichž území nebyl realizován žádný projekt z OPŽP v hodnocených opatřeních ve 

sledovaných programových obdobích. 
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stejné měření se stejnými proměnnými (pouze aktualizovanými v čase) a pozornost by měla 

být zaměřena na porovnání (tj. sledování změn) hodnot jednotlivých koeficientů. 

Na stejném datasetu byl postup vždy opakován 2x. Mnohonásobná regresní analýza byla vždy 

provedena metodou standardní (tj. metodou Enter) a dále metodou postupného vkládání (tj. 

metodou Stepwise). Metoda Enter se využívá pro odhalení vlivu a významu každé z nezávisle 

proměnných. Jedná se o vhodnou metodu pro prvotní otestování vysvětlovaných proměnných 

a jejich významu. Metoda Stepwise má za cíl identifikovat „nejvhodnější“ model složený z 

vysvětlujících proměnných. Do výpočtu a do modelu vstupují nezávisle proměnné postupně 

(na rozdíl od metody Enter) a navíc model pracuje pouze s těmi proměnnými, které jsou 

statisticky významně vztaženy s proměnnou závislou. Výsledkem je několik modelů, jejich 

vypovídací hodnota a význam jednotlivých proměnných. 

- Korelační analýza byla aplikována u hodnocení většiny cílů POH a měla za cíl nalézt 

základní vztahy a asociace mezi proměnnými. U každé analýzy byla vždy zjišťována hladina 

spolehlivosti, tj. zda je závislost signifikantní na 99 % hladině spolehlivosti. V takovém 

případě je korelační koeficient doplněn o symbol ** (95 % hladina spolehlivosti je 

označena *). 

Pearsonův korelační koeficient je počítán podle vzorce:  

 

kde je aritmetický průměr prvních měření a je aritmetický průměr 

druhých měření.  

 

1.2 Přehled dostupných dat pro hodnocení 

V této kapitole je uveden přehled dat, která měl řešitelský tým k dispozici pro hodnocení přínosů 

projektů podpořených z OPŽP na plnění cílů Plánu odpadového hospodářství ČR. V závěru této studie 

však řešitelský tým formuluje požadavek na rozsah dat, který by byl s ohledem na budoucí hodnocení 

optimální.  

 

Datové vstupy ISOH (MŽP)  

Jedná se o výstupy z ISOH, který pracuje s daty o produkci a nakládání s odpady od jednotlivých 

původců odpadů, kteří mají ohlašovací povinnost dle zákona o odpadech. Výstupy za vyšší územní celky 

jsou pak upravovány, aby zohledňovaly produkci odpadů neohlašujících subjektů. Zadavatelem byly 

poskytnuty tyto datové výstupy: 
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• Produkce komunálního odpadu a vybraných složek KO a obalových odpadů z obcí za ORP, 

kraje, ČR (t/rok) – časová řada 2009 až 2017 

Kódy nakládání, katalogová čísla odpadů: výpočet produkce v souladu s Matematickým 

vyjádřením výpočtu soustavy indikátorů OH pro dané roky. 

                 pro odpad skupiny 20:              A00, AN60 - evident neomezen 

                                                                       BN30 - partner občan obce 

                 pro odpad podskupiny 15 01:   A00, AN60 - evident obec 

                                                                        BN30 - partner občan obce 

 Poznámka: Pro data za rok 2009 není pro výpočet produkce použitý kód nakládání AN60. 

• Produkce komunálního odpadu za obce, produkce využitelných složek (papír, plasty, sklo, 

kovy), produkce biologicky rozložitelného odpadu (t/rok) – stav za rok 2009 a 2016 (odpad 

z obcí a odpad mimo systém obce) 

o Katalogové číslo odpadu: skupina 20 - Komunální odpady (Odpady z domácností 

a podobné živnostenské), včetně složek z odděleného sběru; podskupina 15 01 - Obaly 

(včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)  

o Katalogové číslo odpadu: 20 03 01 - Směsný komunální odpad   

o Katalogové číslo odpadu: 20 03 07 - Objemný odpad  

o Katalogové číslo odpadu: 20 01 01 - Papír a lepenka, 15 01 01 - Papírové a lepenkové 

obaly   

o Katalogové číslo odpadu: 20 01 39 - Plasty, 15 01 02 - Plastové obaly  

o Katalogové číslo odpadu: 20 01 02 - Sklo, 15 01 07 - Skleněné obaly   

o Katalogové číslo odpadu: 20 01 40 - Kovy, 15 01 04 - Kovové obaly  

o Katalogové číslo odpadu: 20 02 01 - Biologicky rozložitelný odpad  

o Katalogové číslo odpadu: 20 01 08 - Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a 

stravoven 

 

• Materiálové využití komunálního odpadu, energetické využití komunálního odpadu, 

skládkování, spalování komunálních odpadů (t/rok)za kraje a ČR – časová řada 2009 až 

2017 

Kódy nakládání, katalogová čísla odpadů: výpočet nakládání - materiálové využití, energetické 

využití, skládkování a spalování komunálních odpadů v souladu s Matematickým vyjádřením 

výpočtu soustavy indikátorů OH pro dané roky pro ČR a kraje. 
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Sledování změny způsobů nakládání s odpady je stěžejní pro vyhodnocení plnění některých 

cílů POH s kvantitativními ukazateli. Pro potřeby metodiky byly požadovány způsoby nakládání 

pro vybrané složky KO a dalších odpadů v časové řadě, aby bylo možné přínos projektů 

podpořených OPŽP detailněji vyhodnotit. Způsoby nakládání pouze pro celou skupinu KO 

představuje omezení následného hodnocení.  

•  Registr zařízení v ISOH (MŽP)  

Seznam zařízení: databáze všech zařízení povolených a provozovaných na území ČR je součástí 

informačním systému ISOH - Registr zařízení a spisů. 

Veřejně dostupný Registr zařízení poskytuje pouze omezené informace o zařízeních pro 

nakládání s odpady provozovaných na území ČR. Pro hodnocení cílů POH na vytvoření 

dostatečné sítě zařízení pro nakládání s odpady je nutné znát kapacitu (plánovanou nebo 

povolenou) provozovaných zařízení, kterou by bylo možné porovnat s produkcí 

zpracovávaných odpadů v území a vyhodnotit tak dostatečnost kapacity typů zařízení v území 

a to ve vazbě na předpokládané změny produkce některých odpadů ve vztahu k cílům POH. 

V Registru zařízení nejsou informace o kapacitě zařízení uvedeny. Rovněž nejsou k dispozici 

dostatečné informace o datu uvedení zařízení do provozu, což je předpoklad pro stanovení 

změny počtu a kapacity zařízení v území. Používaná klasifikace typů zařízení navíc neumožňuje 

bližší specifikaci ve vazbě na provozované technologie dle sítě zařízení uvedených v POH ČR 

(např. dotřiďovací linky na odpady papíru a plastů apod.) a jednoznačné přiřazení podpořených 

projektů za výstavbu či modernizaci zařízení. Vyhodnocení přínosu takových projektů bude 

poměrně obtížné.    

  

Datové vstupy OP ŽP 

• Seznam podpořených projektů za programové období 2007 – 2013 a 2014 – 2020 obsahuje 

následující typologii informací/údajů k podpořeným projektům: 

o Identifikace projektu a žadatele (akceptační/registrační číslo, název projektu, název 

žadatele, právní forma žadatele) 

o Lokalizace (kraj, okres, obec) 

o Financování (celkové výdaje, způsobilé výdaje, příspěvek EU, míra dotace) 

o Datum zahájení a ukončení realizace (datum podpisu ROPD, datum podání žádosti, 

skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu, skutečné datum ukončení fyzické 

realizace projektu) 

o Monitorovací indikátory 

o Stručný popis projektu 

Pro potřeby evaluátora byly podpořené projekty z obou programovacích období 

překlasifikovány tak, aby bylo možné projekty přiřadit k podpoře vybraných cílů obou POH ČR, 

na které se podpora vztahovala.  
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Datové vstupy ČSÚ 

• Socioekonomické charakteristiky na úrovni krajů a ORP 

o Celkový přírůstek/úbytek obyvatel (přirozený přírůstek/úbytek obyvatel + migrační 

saldo). Meziroční změny na všech řádovostních úrovních (tj. obec, ORP i kraj) a 

vypočítat celkový index změny počtu obyvatel mezi 2007 – 2018. 

o Čistý disponibilní důchod domácností – časová řada 2007 – 2018 (kraje a celá ČR) 

o Hrubý domácí produkt - časová řada 2007 – 2018 (kraje a celá ČR) 

o Míra nezaměstnanosti - meziroční změny na všech řádovostních úrovních (tj. obec, 

ORP i kraj) a vypočítat celkový index změny nezaměstnanosti mezi 2007 – 2018. 

o Index stáří - vyjadřuje, kolik je v populaci obyvatel ve věku 60 let a více na 100 dětí ve 

věku 0-14 let (pouze SLDB 2011). 

o Index vzdělanosti – vyjadřuje počet osob s ukončeným VŠ vzděláním na celkovém 

počtu ekonomicky aktivních obyvatel (pouze SLDB 2011) 

 

 

Datové vstupy z databáze EKO-KOM, a.s. 

Pro potřeby hodnocení přínosu některých druhů projektů byla využita také data Autorizované obalové 

společnosti EKO-KOM, a.s., se kterou má zadavatel dohodu o poskytování dat. V rámci svojí činnosti 

sbírá EKO-KOM, a.s. údaje o vývoji sběrné sítě, tj. počty, typy sběrných nádob v jednotlivých obcích, 

počty sběrných dvorů a sběrných míst zřizovaných obcemi.  Pro potřeby Hodnocení byly poskytnuty 

ůdaje za období 2010 – 2018 (po jednotlivých letech), v rozsahu ORP, krajů a ČR. Jednalo se o počty 

sběrných nádob na papír, plast, sklo, nápojový karton, kovy, počty sběrných dvorů (dle výkazniství obcí 

do systému EKO-KOM), počty nádob na bioodpad, počty sběrných dvorů a sběrných míst (dle údajů 

ročního dotazníku v systému EKO-KOM).  Údaje jsou použity pro hodnocení projektů, které byly 

zaměřeny na nákup sběrných nádob na oddělený sběr využitelných složek KO (papír, plast, sklo, kovy, 

nápojový karton).  

Další datové zdroje  

Pro potřeby metodiky mohou být využity i další podpůrné datové zdroje. Jedná se o veřejné zdroje, 

jako jsou POH krajů a jejich hodnotící zprávy a některé odborné studie z oblasti odpadového 

hospodářství apod. (viz seznam použitých zdrojů).  

 

 



 

 
22 

1.3 Hodnocené cíle POH  

Na základě předběžné analýzy podporovaných typů projektů byly společně se zástupci ministerstva 

životního prostředí identifikovány následující cíle POH jako vhodné pro hodnocení přínosu OPŽP 

k jejich naplňování. Jedná se především o cíle zaměřené na oblast komunálních odpadů. V tabulkách 

1.4.1 a 1.4.2 v další podkapitole jsou kurzívou označeny vedlejší cíle a další souvislosti.  

Hodnocené cíle POH pro OPŽP  2007 – 2013 (vycházejí z POH ČR pro období 2003 – 2014): 

• Vytvořit integrované systémy nakládání s odpady na regionální úrovni a jejich propojení 

do celostátní sítě zařízení pro nakládání s odpady v rámci vybavenosti území; 

• Zvýšit využívání odpadů s upřednostněním recyklace na 55 % všech vznikajících odpadů 

do roku 2012 a zvýšit materiálové využití komunálních odpadů na 50% do roku 2010 

ve srovnání s rokem 2000 

• Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných 

na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2010 nejvíce 75 % hmotnostních, v roce 2013 

nejvíce 50 % hmotnostních a výhledově v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového 

množství BRKO vzniklého v roce 1995 

Hodnocené cíle POH pro OPŽP  2014 – 2020 (vycházejí z POH ČR pro období 2015 – 2024): 

• Do roku 2015 zavést tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla a kovů. 

• Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému 

použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících 

z domácností, a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné 

odpadům z domácností. 

• Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných 

na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového 

množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995. 

• Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřenou a efektivní síť zařízení k nakládání s odpady 

na území kraje 

• Zvýšit celkovou recyklaci obalů na úroveň 70 % do roku 2020... atd. 

• Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší spotřebě primárních zdrojů 

a postupnému snižování produkce odpadů (oblast předcházení vzniku odpadů)  

 

1.4 Struktura dat pro hodnocení 

V následujících tabulkách č. 1.4.1 a 1.4.2 je uveden přehled hodnocených cílů POH v jednotlivých 

programových obdobích. U každého cíle je uveden výzkumný předpoklad (hypotéza), které jsou 

předmětem testování a následného hodnocení. Výzkumný předpoklad vždy vychází z cíle POH a 

potenciálních příspěvků OPŽP a odráží dostupná data, rozšíření datové základny o nová šetření (sběry 

dat). Formulace výzkumného předpokladu má podobu ideového rámce hodnocení, neboť specifikuje 
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(definuje), jak projekty OPŽP přispívají (nebo by měly přispívat) k naplňování cílů POH. Znalost tohoto 

ideového rámce by měla předcházet definici priorit pro další programové období a návrhu konkrétních 

projektů, které mohou být podpořeny z OPŽP. 

Součástí hodnoceného cíle jsou i parametry, na jejichž základě je možné hodnocení provést, a návrh 

vhodných ukazatelů (indikátorů). S ohledem na uvedené metodické přístupy mají jednotlivé parametry 

podobu změnových veličin (“jak se změní ukazatel XY v důsledku realizace podpořeného projektu”?). 

Parametry vycházejí z výzkumného předpokladu, přičemž jej operacionalizují do podoby, která 

umožňuje provedení hodnocení. Parametry odrážejí tzv. environmentální účinnost (‘environmental 

effectiveness’) podpory z OPŽP, neboli to, do jaké míry jsou projekty podpořené z OPŽP účinné ve 

změně environmentálních ukazatelů.  

Ukazatele (indikátory) představují data, která jsou základem pro hodnocení. Ukazatele odráží aktuální 

stav datové základny v ČR, kterou je možné v budoucím období využít pro evaluaci projektů 

podpořených z OPŽP. 
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Tabulka 1.4.1: OPŽP 2007 - 2013 

 
Hodnocený cíl 

 
Hypotéza/Výzkumný předpoklad 

 
Sledovaný parametr 

 
Ukazatel 

Vytvořit integrované 
systémy nakládání s 
odpady na regionální 
úrovni a jejich propojení do 
celostátní sítě zařízení pro 
nakládání s odpady v rámci 
vybavenosti území 
  

 Výstavbou vhodných zařízení na oddělený sběr 
(sběrné systémy, sběrné dvory) a na využití 
odpadů (kompostárny, dotřiďovací linky, 
zpracovatelé druhotných surovin apod.) dojde 
k rozšíření celostátní i regionální sítě zařízení, 
která jsou nutná pro nakládání s komunálními 
a dalšími odpady 

 
Doplňkově 

 Výstavbou zařízení dojde ke zvýšení množství 
využitých odpadů a ke zvýšení míry využití 
odpadů v ČR/v krajích 

 Změna kapacity jednotlivých typů 
zařízení v ČR/na úrovni krajů 

 Změna způsobů nakládání s vybranými 
druhy odpadů (zejména komunální 
odpad, recyklovatelné složky, 
bioodpad, objemný odpad 

 Změna množství vybraných druhů 
odpadů, které byly využity 
(materiálově, energeticky) a které 
skládkovány 

 Počet zařízení v ČR/v krajích dle jednotlivých typů – 
výchozí stav např. v r. 2010 a následně stav v r. 2013, 
2015, 2017 

 Projektované kapacity jednotlivých typů zařízení - 
výchozí stav např. v r. 2010 a následně stav v r. 2013, 
2015, 2017 

 Způsoby nakládání s vybranými druhy odpadů v % na 
úrovni ČR, krajů – výchozí stav 2009 a následně stav 
v letech 2010-2015 (n+2) 

 Produkce vybraných druhů odpadů výchozí stav např. 
v r. 2009 a následně stav v letech 2010-2015 (n+2). 
Odpady celkem / z obcí. ČR, kraje 

 Množství vybraných druhů odpadů podle způsobu 
nakládání v ČR, v krajích - výchozí stav např. v r. 2009 a 
následně stav v v letech 2010-2015 (n+2).  

Zvýšit využívání odpadů s 
upřednostněním recyklace 
na 55 % všech vznikajících 
odpadů do roku 2012 a 
zvýšit materiálové využití 
komunálních odpadů na 
50% do roku 2010 ve 
srovnání s rokem 2000 
 
(hodnocení se zaměřilo 
pouze na druhou část cíle, 

 Rozšířením sběrné sítě na využitelné odpady 
(sběrné systémy v obcích, sběrné dvory) dojde 
ke zvýšení množství odděleně sbíraných 
odpadů určených k dalšímu využití a to 
především u komunálních odpadů 

 Rozšířením sběrné sítě na využitelné odpady 
dojde ke snížení produkce SKO (resp. SKO vs. 
využitelné složky) 

 Změna kapacity a dostupnosti sběrné 
sítě v obcích 

 Změna počtu sběrných dvorů  

 Změna množství vybraných druhů 
odpadů, které byly sbírány odděleně 

 Změna produkce SKO 

 Změna vypočtené materiálového 
využití KO   

 Stav sběrné sítě v obcích na využitelné složky (počty 
nádob podle komodit, instalovaný objem nádob podle 
komodit) – stav 2010, dále pak 2013, 2015, 2017 pro ČR 
a kraje, obce 

 Počet sběrných dvorů v obcích – výchozí stav 2010, dále 
2013, 2015, 2017 – ČR, kraje, obce 

 Produkce využitelných složek KO z obcí/celkem – výchozí 
stav 2009, dále v letech 2010-2015 (n+2) ČR, kraje, ORP, 
obce 

 Produkce SKO z obcí/celkem - výchozí stav 2009, dále 
v letech 2010-2015 (n+2). ČR, kraje, ORP, obce  
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tj. céle pro komunální 
odpady) 
  
  

 Výstavbou a rozšířením sítě zařízení pro využití 
odpadů dojde ke zvýšení množství využitých 
(materiálové využití) komunálních odpadů 

 Rozšířením sítě zařízení pro využití odpadů 
dojde ke zvýšení míry využití odpadů celkem a 
rovněž komunálních odpadů 

 Rozšířením sítě zařízení dojde k poklesu 
množství skládkovaných odpadů a 
skládkovaných KO a SKO 

 Změna množství odpadů, které byly 
využity (zejména materiálově), a které 
skládkovány. Komunální odpady 

 Změna způsobů nakládání s 
komunálními odpady a jejich složkami 
(zejména recyklovatelné složky, 
bioodpad, objemný odpad) 

 Produkce vybraných druhů odpadů výchozí stav např. 
v r. 2009 a následně stav v letech 2010-2015 (n+2) 
Odpady celkem / z obcí. ČR, kraje, ORP 

 Množství vybraných druhů odpadů podle způsobu 
nakládání v ČR, v krajích, ORP - výchozí stav např. v r. 
2009 a následně stav v letech 2010-2015 (n+2) 

 Způsoby nakládání s vybranými druhy odpadů v % na 
úrovni ČR, krajů, ORP – výchozí stav 2009 a následně 
stav v letech 2010-2015 (n+2) 

Snížit maximální množství 
biologicky rozložitelných 
komunálních odpadů 
ukládaných na skládky tak, 
aby podíl této složky činil v 
roce 2010 nejvíce 75 % 
hmotnostních, v roce 2013 
nejvíce 50 % hmotnostních 
a výhledově v roce 2020 
nejvíce 35 % hmotnostních 
z celkového množství BRKO 
vzniklého v roce 1995 

 Podporou domácího kompostování v obcích 
dojde k omezení množství skládkovaných 
BRKO, jejichž součástí jsou bioodpady  

 Podporou domácího kompostování dojde ke 
snížení produkce SKO 

 změna produkce SKO v obcích 

 změna množství skládkovaných složek 
BRKO 

 změna podílu skládkovaných BRKO  

 Produkce SKO z obcí/celkem - výchozí stav 2009, dále 
v letech 2010-2015 (n+2). ČR, kraje, ORP, obce  

 Podporou a rozšířením sběrné sítě na 
recyklovatelné složky BRKO (papír, bioodpad, 
textil apod.) dojde ke zvýšení množství 
odděleně sbíraných BRKO určených k dalšímu 
využití a tím k omezení skládkování těchto 
odpadů 

 Podporou sběrné sítě na recyklovatelné složky 
BRKO dojde ke snížení produkce SKO 

 Změna produkce odděleně sbíraných 
složek BRKO (papír, bioodpad, textil) 

 změna produkce SKO v obcích 

 změna množství skládkovaných složek 
BRKO 

 změna podílu skládkovaných BRKO  

 Produkce vybraných druhů odpadů výchozí stav např. 
v r. 2009 a následně stav v letech 2010-2015 (n+2) 
Odpady celkem / z obcí. ČR, kraje, ORP 

 Produkce SKO z obcí/celkem - výchozí stav 2009, dále 
v letech 2010-2015 (n+2) ČR, kraje, ORP, obce  

 Množství vybraných složek BRKO odstraněných 
skládkováním - výchozí stav v r. 2009 a následně stav 
v letech 2010-2015 (n+2). ČR, kraje, ORP 

 Podíl skládkovaných BRKO – r. 2009, dále v letech 2010-
2015 (n+2) ČR, kraje, ORP  
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 Rozšířením sběrných dvorů v obcích dojde ke 
zvýšení množství odděleně sbíraných 
bioodpadů a rovněž ke zvýšení třídění 
objemných odpadů za účelem jejich využití. 
Tím dojde k omezení množství skládkovaných 
BRKO 

 Změna produkce odděleně sbíraných 
složek BRKO (papír, bioodpad, textil) 

 Změna způsobů nakládání 
s objemnými odpady 

 změna množství skládkovaných složek 
BRKO 

 změna podílu skládkovaných BRKO 

 Produkce vybraných druhů odpadů výchozí stav např. 
v r. 2009 a následně stav v letech 2010-2015 (n+2). 
Odpady celkem / z obcí. ČR, kraje, ORP 

 Množství objemných odpadů podle způsobu nakládání. 
v ČR, v krajích - výchozí stav 2009 a následně stav 
v letech 2010-2015 (n+2)  

 Množství vybraných složek BRKO odstraněných 
skládkováním - výchozí stav v r. 2009 a následně stav 
v letech 2010-2015 (n+2). ČR, kraje, ORP 

 Podíl skládkovaných BRKO – r. 2009, následně v letech 
2010-2015 (n+2). ČR, kraje, ORP  

 Výstavbou zařízení na zpracování bioodpadů 
dojde ke zvýšení množství využitých 
bioodpadů a složek BRKO a tím ke snížení 
množství skládkovaných BRKO 

 Změna množství využitých bioodpadů 

 změna množství skládkovaných 
bioodpadů 

 Množství bioodpadů materiálově využitých v r. 2009, a 
následně v letech 2010-2015 (n+2). ČR, kraje, ORP 

 Množství vybraných složek BRKO odstraněných 
skládkováním - výchozí stav v r. 2009 a následně stav 
v letech 2010-2015 (n+2). ČR, kraje, ORP 

 Výstavbou zařízení na recyklaci některých 
složek BRKO (papír, dřevo, textil) dojde ke 
zvýšení množství využitých bioodpadů a složek 
BRKO a tím ke snížení množství skládkovaných 
BRKO 

 Změna množství využitých složek 
BRKO (papír, textil, dřevo) 

 změna množství skládkovaných složek 
BRKO 

 Množství složek BRKO materiálově využitých v r. 2009, 
následně v letech 2010-2015 (n+2). ČR, kraje, ORP 

 Množství vybraných složek BRKO odstraněných 
skládkováním - výchozí stav v r. 2009 a následně stav 
v letech 2010-2015 (n+2). ČR, kraje, ORP 

 Výstavbou vhodných zařízení na oddělený sběr 
(sběrné systémy, sběrné dvory, včetně 
podpory domácího kompostování) a na využití 
odpadů (kompostárny, dotřiďovací linky, linky 
na stavební odpady, zpracovatelé druhotných 
surovin apod.) dojde ke zvýšení množství 
využitých odpadů a tím ke snížení množství, 
resp. snížení hmotnostního podílu odpadů 
ukládaných na skládky 

 Změna způsobů nakládání s odpady 

 Změna množství odpadů, které byly 
odstraněné skládkováním  

 Produkce všech odpadů v ČR, krajích, ORP za r. 2009, 
následně v letech 2010-2015 (n+2) 

 Množství odpadů odstraněné skládkováním v r.2009,  
následně v letech 2010-2015 (n+2) v ČR, krajích, ORP 

 Podíl odpadů odstraněných skládkováním v r.2009, 
následně v letech 2010-2015 (n+2) v ČR, krajích, ORP 

 

  



 

 
27 

Tabulka 1.4.2: Hodnocení projektů OPŽP 2014 – 2020 

 
Hodnocený cíl 

 

Hypotéza/Výzkumný předpoklad 
 
Sledovaný parametr 

 
Ukazatel 

Do roku 2015 zavést tříděný sběr minimálně 
pro odpady z papíru, plastů, skla a kovů. 
 
(cíl souvisí s cíli pro zpětný odběr a využití 
prodejních obalů a obalů celkem) 

 Rozšířením sběrné sítě na vybrané 
využitelné odpady (sběrné systémy 
v obcích, sběrné dvory) dojde k plošnému 
rozšíření míst pro oddělený sběr těchto 
odpadů 

 Změna kapacity a dostupnosti sběrné sítě 
v obcích 

 Změna počtu sběrných dvorů  

 Stav sběrné sítě v obcích na využitelné 
složky (počty nádob podle komodit, 
instalovaný objem nádob podle komodit) 
– stav 2013, dále pak 2015, 2017 pro ČR a 
kraje, obce 

 Počet sběrných dvorů v obcích – výchozí 
stav 2013, dále 2015, 2017 – ČR, kraje, 
obce 

Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % 
hmotnosti celkovou úroveň přípravy k 
opětovnému použití a recyklaci alespoň u 
odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, 
sklo, pocházejících z domácností, a případně 
odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky 
odpadů podobné odpadům z domácností. 
 
(cíl souvisí s cíli pro zpětný odběr a využití 
prodejních obalů a obalů celkem) 

 Rozšířením sběrné sítě na vybrané 
využitelné odpady (sběrné systémy 
v obcích, sběrné dvory) dojde ke zvýšení 
množství odděleně sbíraných odpadů 
určených k dalšímu využití 

 Rozšířením a dovybavením zařízení ke 
sběru a výkupu dojde ke zvýšení množství 
odděleně sbíraných využitelných odpadů 
(papír, kovy) 

  Výstavbou zařízení na úpravu a 
zpracování druhotných surovin (papír, 
plast, sklo) dojde ke zvýšení množství 
využitých vybraných odpadů 

 Změna produkce odděleně sbíraných 
vybraných využitelných odpadů (papír, 
plast, sklo, kovy) 

 Změna produkce materiálově 
využitelných komunálních odpadů 

 Změna vypočtené míry recyklace papíru, 
plastů, skla a kovů z KO 

 Produkce využitelných složek KO (papír, 
plasty, sklo, kovy) v obcích/celkem – obce, 
ORP, kraje, ČR – rok 2013, dále pak 2014 - 
2017 

Zvlášť A00 a BN30 (výkupny) 

 Množství materiálově využitých vybraných 
složek KO (papír, plast, sklo, kovy)  - ORP, 
kraje, ČR, rok 2013, dále pak 2014 - 2017 

 Vypočtená míra recyklace ORP, kraje, ČR, 
2013, dále pak 2014 - 2017 
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Snížit maximální množství biologicky 
rozložitelných komunálních odpadů 
ukládaných na skládky tak, aby podíl této 
složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % 
hmotnostních z celkového množství 
biologicky rozložitelných komunálních 
odpadů vyprodukovaných v roce 1995. 

 Podporou a rozšířením sběrné sítě na 
bioodpad a recyklovatelné složky BRKO 
(papír, textil apod.) dojde ke zvýšení 
množství odděleně sbíraných BRKO 
určených k dalšímu využití a tím 
k omezení skládkování těchto odpadů 

 Podporou sběrné sítě na bioodpad a 
recyklovatelné složky BRKO dojde ke 
snížení produkce SKO 

 Změna produkce odděleně sbíraných 
složek BRKO (papír, bioodpad, textil) 

 změna produkce SKO v obcích 

 změna množství skládkovaných složek 
BRKO 

 změna podílu skládkovaných BRKO  

 Produkce vybraných druhů odpadů 
výchozí stav v r. 2013 a následně stav v 
letech 2014-2017. Odpady celkem / z obcí. 
ČR, kraje, ORP 

 Produkce SKO z obcí/celkem - výchozí stav 
2013, dále v letech 2014-2017. ČR, kraje, 
ORP, obce  

 Množství vybraných složek BRKO 
odstraněných skládkováním - výchozí stav 
v r. 2013 a následně stav v v letech 2014-
2017. ČR, kraje, ORP 

 Podíl skládkovaných BRKO – r. 2013, v 
letech 2014-2017. ČR, kraje, ORP  

 Výstavbou zařízení na zpracování 
bioodpadů dojde ke zvýšení množství 
využitých bioodpadů a složek BRKO a tím 
ke snížení množství skládkovaných BRKO 

 Změna množství využitých bioodpadů 
změna množství skládkovaných bioodpadů 

 Množství bioodpadů materiálově 
využitých v r. 2013, v letech 2014-2017. 
ČR, kraje, ORP 

 Množství vybraných složek BRKO 
odstraněných skládkováním - výchozí stav 
v r. 2013 a následně stav v r. v letech 
2014-2017. ČR, kraje, ORP 

 Výstavbou zařízení na recyklaci některých 
složek BRKO (papír, dřevo, textil) dojde ke 
zvýšení množství využitých bioodpadů a 
složek BRKO a tím ke snížení množství 
skládkovaných BRKO 

 Změna množství využitých složek BRKO 
(papír, textil, dřevo) 

 změna množství skládkovaných složek 
BRKO 

 Množství složek BRKO materiálově 
využitých v r. 2013, v letech 2014-2017. 
ČR, kraje, ORP 

 Množství vybraných složek BRKO 
odstraněných skládkováním - výchozí stav 
v r. 2013 a následně stav v v letech 2014-
2017. ČR, kraje, ORP 

Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřenou 
a efektivní síť zařízení k nakládání s odpady 
na území kraje 

 Výstavbou vhodných zařízení na oddělený 
sběr (sběrné systémy, sběrné dvory) a na 
využití odpadů (kompostárny, dotřiďovací 
linky, zpracovatelé druhotných surovin 
apod.) dojde k rozšíření sítě zařízení v 
krajích, která jsou nutná pro nakládání s 
komunálními a dalšími odpady 

 Změna kapacity jednotlivých typů zařízení 
v ČR/na úrovni krajů 

 Počet zařízení v ČR/v krajích dle 
jednotlivých typů – výchozí stav např. v r. 
2013 a následně stav v r. 2015, 2017 

 Projektované kapacity jednotlivých typů 
zařízení - výchozí stav např. v r. 2013 a 
následně stav v r. 2015, 2017 
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Zvýšit celkovou recyklaci obalů na úroveň 70 
% do roku 2020...atd. 

 Výstavbou zařízení k recyklaci a využití 
obalových odpadů, dojde ke zvýšení 
množství využití obalových odpadů a ke 
snížení množství jejich skládkování. 

 Změna množství - využití a recyklace 
obalových odpadů 

 Množství obalových odpadů dle 
hodnocení plnění cílů zákona č. 477/2001 
Sb., o obalech – lze hodnotit pouze na 
úrovni ČR 

Koordinovaným a jednotným přístupem 
vytvořit podmínky k nižší spotřebě 
primárních zdrojů a postupnému snižování 
produkce odpadů. 
 
(včetně některých dílčích cílů pro 
předcházení vzniku odpadů) 

 podporou domácího kompostování, 
komunitního kompostování a výstavby 
komunitních kompostáren v obcích dojde 
k omezení množství skládkovaných BRKO, 
jejichž součástí jsou bioodpady  

 podporou domácího kompostování, 
komunitního kompostování a výstavby 
komunitních kompostáren dojde ke 
snížení produkce SKO a produkce 
evidovaných bioodpadů z obcí 

 změna produkce SKO v obcích 

 změna množství skládkovaných složek 
BRKO 

 změna podílu skládkovaných BRKO  

 změna produkce bioodpadů 

 změna počtu komunitních kompostáren 

 Produkce SKO z obcí/celkem - výchozí stav 
2013, dále pak v letech 2014-2017. ČR, 
kraje, ORP, obce 

 Produkce bioodpadů z obcí - výchozí stav 
2013, dále pak v letech 2014-2017. ČR, 
kraje, ORP, obce 

 Množství vybraných složek BRKO 
odstraněných skládkováním - výchozí stav 
v r. 2013 a dále pak v letech 2014-2017. 
ČR, kraje, ORP  

 Počet komunitních kompostáren výchozí 
stav 2013, dále pak v letech 2014-2017. 
ČR, kraje, ORP, obce 

 podporou RE-USE center a dalších aktivit 
dojde ke snížení produkce komunálních 
odpadů a jejich složek (objemný odpad, 
SKO) 

 změna produkce KO a vybraných složek 
KO (objemný odpad, SKO) v obcích 

 Produkce SKO z obcí/celkem - výchozí stav 
2013, dále pak v letech 2014-2017. ČR, 
kraje, ORP, obce 

 Produkce objemných odpadů  
z obcí/celkem - výchozí stav 2013, dále 
pak v letech 2014-2017. ČR, kraje, ORP, 
obce 
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2. Základní kontextové informace hodnocených 

operačních programů 

2.1 OPŽP 2007 – 2013 

K vyhodnocení přínosu OPŽP pro jednotlivé cíle POH, bylo nejprve nutné roztřídit podpořené projekty 

dle zaměření jejich podpory. Každý projekt byl evaluačním týmem na základě jeho popisu začleněn do 

jedné z kategorií zařízení (jejich přehled viz tabulka 2.1). Toto rozdělení projektů je nezbytné pro další 

analýzy ve vztahu k plnění cílů POH. Některé projekty spadají do více kategorií (proto s nimi bylo 

počítáno ve více kategoriích), u některých projektů se naopak nepodařilo určit jejich kategorii a byly 

označeny „x“.    V rámci kategorizace se pracovalo také s kategorií „4 – kombinace všech dalších 

možností“, avšak výsledně při kategorizaci nebyla využita, tudíž ji dále v přehledu neuvádíme. 
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Tabulka 2.1: Kategorizace projektů, které přispívají k naplnění cílů POH 

1. Bioplynové 
stanice 

2. Kompostárny 3. Ostatní zařízení 
(úprava odpadů, 
zpracování odpadů) 

5. Rekultivace skládek, 
odstranění nepovolených 
skládek ve ZCHÚ 

6. Sběrné dvory 7. Systémy odděleného 
sběru (nádoby, jiné 
sběrné prostředky) 

8. Zařízení na 
překládání 
odpadů 

X – nedá se 
určit/jiné 

bez 
podkategorie 

2a. malá zařízení 
(§33b) 

3a. třídící linky (papír, 
plasty, sklo 

rekultivacemi se studie 
zabývat nebude! 

6a. papír, 
plasty, sklo, 
kovy 

7a. papír, plasty, sklo, 
kovy 

bez podkategorie bez 
podkategorie 

 2b. kompostárny 
(§14) 

3b. recyklace (papír, 
plasty, sklo, kovy) 

 6b. bioodpad 7b. bioodpad   

 2c. komunitní 
kompostárny 

3c. recyklace (stavební 
odpad) 

 6c. objemný 
odpad 

7c. domácí kompostéry 
(prevence) 

  

  3d. dotřídění a využití 
(objemný odpad) 

 6d. stavební 
odpad 

7d. zpětný odběr, 
elektro 

  

  3e. zpracování oleje  6e. nebezpečný 
odpad 

7e. sběr objemný 
odpad 

  

  3f. zpracování 
pneumatiky 

  7f. sběr stavební odpad   

  3g. zpracování 
elektroodpad 

  7g. sběr oleje   

  3h. zpracování 
autovraky  

  7h. sběr textil   

  3i. zpracování dřevo   7i. sběr jiné odpady   

  3j. zpracování 
nebezpečných odpadů 

     

  3k. ostatní      

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat OPŽP 
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Popisná statistika OPŽP 

Celkem bylo v programovém období 2007-2013 v prioritní ose 4.1 podpořeno 3939 projektů v celkové 

výši 12 769 408 285,48 Kč z veřejných prostředků. Projekty byly také rozřazeny na základě jejich místa 

realizace, a to na úroveň jednotlivých obcí, ORP a krajů. Následující přehledy jsou uváděny na úrovni 

krajů, ale na vyžádání je možné dodat i data pro ORP a obce. Nejvíce projektů bylo realizováno ve 

Středočeském kraji, kam také směrovalo nejvíce veřejných prostředků. Na druhém místě co do počtu 

projektů i alokace finančních prostředků je Jihomoravský kraj. Naopak nejméně veřejných finančních 

prostředků z OPŽP bylo investováno v Hlavním městě Praze, Karlovarském a Libereckém kraji (viz 

tabulka 2.2). 

Tabulka 2.2: Počty projektů a alokace finanční veřejné podpory z OPŽP v jednotlivých krajích 

Název kraje Počet projektů Dotace celkem Průměrná výše dotace 
na projekt 

Hlavní město Praha 62 194 028 849,53 Kč 3 129 497,57 Kč 

Středočeský kraj 602 1 996 248 952,87 Kč 3 316 028,16 Kč 

Jihočeský kraj 345 1 198 346 200,72 Kč 3 473 467,25 Kč 

Plzeňský kraj 183 570 245 546,62 Kč 3 116 095,88 Kč 

Karlovarský kraj 78 293 909 427,27 Kč 3 768 069,58 Kč 

Ústecký kraj 171 733 179 702,55 Kč 4 287 600,60 Kč 

Liberecký kraj 100 425 500 081,16 Kč 4 255 000,81 Kč 

Královéhradecký kraj 223 639 496 525,38 Kč 2 867 697,42 Kč 

Pardubický kraj 269 885 479 731,60 Kč 3 291 746,21 Kč 

Kraj Vysočina 393 1 122 201 911,61 Kč 2 855 475,60 Kč 

Jihomoravský kraj 482 1 553 967 519,76 Kč 3 223 999,00 Kč 

Olomoucký kraj 362 1 212 537 054,87 Kč 3 349 549,88 Kč 

Zlínský kraj 369 1 084 901 396,19 Kč 2 940 112,18 Kč 

Moravskoslezský kraj 300 859 365 385,35 Kč 2 864 551,28 Kč 

Celkem 3939 12 769 408 285,48 Kč 3 241 789,36 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat OPŽP 

Podpořené projety byly rozčleněny dle jednotlivých kategorií zařízení, které od OPŽP získaly podporu. 

Podrobný přehled počtu projektů v jednotlivých kategoriích je uveden v tabulce 2.3. Z Přehledu 

vyplývá, že nejvíce projektů bylo realizováno v oblasti systémů odděleného sběru bioodpadů včetně 

předcházení jeho vzniku  (kategorie 7b – bioodpady a 7c – domácí kompostéry). 

Na základě provedené kategorizace projektů byly kategorie podpořených zařízení v rámci projektů 

spojovány do různých skupin vždy pro jednotlivé analýzy. Která zařízení jsou pro danou analýzu brána 

v potaz, je uvedeno vždy u přehledu datových vstupů pro jednotlivé cíle POH. 
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Tabulka 2.3: Typologie projektů, jejich celkové plnění a rozdělení dle krajů ČR 
Kraj/Kategorie 
projektu 

1 2 2a 2b 2c 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 3h 3i 3j 3k 6 6e 7 7a 7b 7c 7d 7e 7f 7g 7h 7i 8 x 

Hlavní město Praha 0 0 4 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 6 34 9 0 0 0 0 1 0 1 0 

Středočeský kraj 0 2 39 78 3 7 17 15 3 0 1 0 0 8 0 6 54 0 0 61 316 77 2 3 1 0 3 2 1 11 

Jihočeský kraj 0 2 31 48 1 2 5 5 0 0 1 0 2 1 0 1 61 0 0 32 159 33 0 2 0 0 3 1 3 0 

Plzeňský kraj 0 0 27 28 2 1 4 2 0 0 0 0 1 0 0 1 30 0 0 7 72 26 2 3 0 0 1 0 1 1 

Karlovarský kraj 0 0 3 8 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 7 37 13 0 2 0 0 0 0 0 1 

Ústecký kraj 3 0 16 19 0 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 2 26 0 0 13 82 25 0 0 0 0 1 1 1 3 

Liberecký kraj 0 0 2 12 1 0 7 2 1 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 13 52 16 0 0 0 0 1 0 0 2 

Královéhradecký kraj 3 0 12 29 2 2 2 3 0 0 0 0 1 1 0 1 21 0 0 24 120 39 0 1 0 0 3 0 0 2 

Pardubický kraj 0 0 13 27 4 8 9 9 2 0 0 0 0 1 1 1 24 0 0 29 144 43 0 0 0 0 0 4 2 7 

Kraj Vysočina 2 4 107 60 15 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 1 30 0 0 24 177 54 0 2 0 0 0 0 1 4 

Jihomoravský kraj 1 2 38 38 25 4 12 12 1 0 0 0 0 2 0 5 95 0 0 27 159 122 0 2 0 0 0 0 2 5 

Olomoucký kraj 1 4 7 40 8 6 12 7 0 0 0 1 1 1 0 5 40 1 1 39 153 85 1 2 0 0 0 0 2 8 

Zlínský kraj 0 4 29 20 19 3 12 5 0 1 1 0 0 0 0 3 63 0 0 40 128 116 0 2 0 0 1 0 2 13 

Moravskoslezský kraj 0 1 8 27 5 2 8 2 1 0 0 0 4 1 0 1 30 0 0 30 108 106 0 2 0 0 0 0 1 7 

Celkem 11 21 336 436 88 41 102 70 9 1 3 1 9 20 1 28 500 1 8 352 1741 764 5 21 1 0 14 8 25 64 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat OPŽP 
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V Tabulce 2.4 jsou uvedeny počty projektů v jednotlivých kategoriích včetně celkové výše podpory a 

průměrné podpory na jeden projekt. Z výsledků vyplývá, že největší část podpory z OPŽP 2007-2013 

směřovala do oblasti systémů odděleného sběru (podkategorie 7b – bioodpady), sběrných dvorů 

(kategorie 6) a do oblasti kompostáren zřízených dle §14 (podkategorie 2b). Významná část projektů 

byla zaměřena na podporu předcházení vzniku odpadů v podobě domácích kompostérů. Protože však 

POH 2003 – 2012  nebyl cíl na předcházení vzniku odpadů obsažen, byly tyto projekty zařazeny do 

podpory sběru a využití bioodpadů a využitelných složek KO. 

Dle průměrné výše podpory na jeden projekt byly finančně nejnáročnější projekty na podporu 

bioplynových stanic (kategorie 1) a zpracování pneumatik (podkategorie 3f). 

Tabulka 2.4: Finanční aspekty podpořených projektů dle kategorizace 

Kategorie projektu Počet projektů Dotace celkem Průměrná výše dotace na 
projekt 

1 10 272 049 020,43 Kč 27 204 902,04 Kč 

2 19 164 281 671,54 Kč 8 646 403,77 Kč 

2a 336 615 558 954,34 Kč 1 832 020,70 Kč 

2b 436 2 261 452 715,02 Kč 5 186 818,15 Kč 

2c 88 213 583 417,97 Kč 2 427 084,30 Kč 

3a 41 250 369 664,22 Kč 6 106 577,18 Kč 

3b 102 811 036 398,33 Kč 7 951 337,24 Kč 

3c 70 557 937 994,29 Kč 7 970 542,78 Kč 

3d 9 52 706 592,37 Kč 5 856 288,04 Kč 

3e 1 3 734 027,44 Kč 3 734 027,44 Kč 

3f 3 102 724 914,00 Kč 34 241 638,00 Kč 

3g 1 3 659 607,00 Kč 3 659 607,00 Kč 

3h 9 39 716 597,21 Kč 4 412 955,25 Kč 

3i 20 85 340 928,52 Kč 4 267 046,43 Kč 

3j 1 5 527 125,00 Kč 5 527 125,00 Kč 

3k 28 136 995 799,88 Kč 4 892 707,14 Kč 

6 494 2 650 467 268,45 Kč 5 365 318,36 Kč 

6e 1 2 591 726,50 Kč 2 591 726,50 Kč 

7 1 1 113 466,85 Kč 1 113 466,85 Kč 

7a 352 953 384 155,05 Kč 2 708 477,71 Kč 

7b 1741 3 994 070 203,86 Kč 2 294 124,18 Kč 
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7c 764 1 060 851 131,17 Kč 1 388 548,60 Kč 

7d 5 44 631 008,51 Kč 8 926 201,70 Kč 

7e 21 57 798 437,60 Kč 2 752 306,55 Kč 

7f 1 2 673 675,00 Kč 2 673 675,00 Kč 

7h 14 44 082 639,11 Kč 3 148 759,94 Kč 

7i 8 18 058 724,59 Kč 2 257 340,57 Kč 

8 17 63 260 567,44 Kč 3 721 209,85 Kč 

x 64 452 498 081,20 Kč 7 070 282,52 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat OPŽP 

Tabulka 2.5 zobrazuje počty projektů ukončených v jednotlivých letech (obdobně i objem podpory, kdy 

celková výše podpory byla započítána vždy ke skutečnému datu ukončení projektu). V tabulce jsou 

uvedeny jak počty projektů a objem podpory OPŽP ukončených v jednotlivých letech, tak kumulativní 

počty pro jednotlivé roky. I v tomto z tabulky vyplývá, že největší množství projektů bylo ukončeno 

v letech 2014 a 2015, tedy spíše ke konci programového období. Lze tedy předpokládat, že plný efekt 

podpory OPŽP se ve sledovaném období projevuje až v letech 2016 a zejména 2017.  

Tabulka 2.5: Počty ukončených projektů v jednotlivých letech 

Skutečný rok 
ukončení realizace 

Počet 
projektů 

Kumulativní počet 
ukončených projektů 

Objem podpory 
v tis. Kč 

Kumulativní objem 
podpory v tis. Kč 

2008 67 67 342 208,80 342 208,80 

2009 122 189 676 423,60 1 018 632,40 

2010 193 382 1 204 249,50 2 222 882,10 

2011 207 589 1 427 585,80 3 650 467,90 

2012 239 828 886 670,80 4 537 138,70 

2013 459 1287 1 222 664,00 5 759 802,70 

2014 826 2113 2 192 817,80 7 952 620,60 

2015 1780 3893 4 505 322,80 12 457 943,40 

2016 46 3939 311 464,90 12 769 408,30 

2017 0 3939 0 12 769 408,30 

Pozn.: U 8 projektů nebylo uvedeno datum skutečné datum ukončení, byly tedy zahrnuty mezi 
projekty ukončené v roce 2016 (dle pravidla n+2) 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat OPŽP 
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2.2 OPŽP 2014 – 2020 

K vyhodnocení přínosu OPŽP i pro současné programové období 2014 – 2020 bylo nutné pro jednotlivé 

cíle POH podpořené projekty roztřídit dle zaměření jejich podpory. Každý projekt byl evaluačním 

týmem na základě jeho popisu začleněn do jedné z kategorií zařízení (jejich přehled viz tabulka 2.1). 

Toto rozdělení projektů je nezbytné pro další analýzy ve vztahu k plnění cílů POH. Některé projekty 

spadají do více kategorií (proto s nimi bylo počítáno ve více kategoriích), u některých projektů se 

naopak nepodařilo určit jejich kategorii a byly označeny „x“.    V rámci kategorizace se pracovalo také 

s kategorií „4 – kombinace všech dalších možností“, avšak výsledně při kategorizaci nebyla využita, 

tudíž ji dále v přehledu neuvádíme. 

Popisná statistika OPŽP 

Tabulka 2.6 zobrazuje počty ukončených projektů a čerpání dotací z OPŽP 2014-2020 v jednotlivých 

letech. Z tabulky vyplývá, že první realizované projekty byly ukončeny až v roce 2016 a ve větší míře až 

v letech 2017 a 2018. Vzhledem k omezené dostupnosti dat o odpadech (evaluátor měl k dispozici 

pouze data za rok 2017) a nízkému počtu ukončených projektů bylo třeba následně také limitovat 

počet provedených analýz. K prezentovaným údajům je třeba přistupovat tak, že se jedná o průběžné 

hodnocení programu a tudíž i výsledky hodnocení přínosu programu jsou průběžné. Lze předpokládat, 

že tyto analýzy budou v následujících letech opakovány a doplní tak nyní prezentované výsledky.  

Tabulka 2.6: Počty projektů ukončených v jednotlivých letech 

Indikátor /rok ukončení 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet projektů 0 0 15 167 428 

Kumulativní počet projektů 0 0 15 182 610 

Objem dotace EU 0 Kč 0 Kč 21 708 294 Kč 464 665 240 Kč 890 407 316 Kč 

Kumulativní objem dotace EU 0 Kč 0 Kč 21 708 294 Kč 486 373 534 Kč 1 376 780 850 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat OPŽP 2014-2020 

Tabulka 2.7 zobrazuje počty ukončených projektů v jednotlivých letech. Nejvíce projektů a zároveň 

největší objem veřejných prostředků z OP ŽP směřoval do Středočeského, Jihočeského a 

Jihomoravského kraje. Naopak nejméně projektů bylo realizováno v Karlovarském kraji, Hlavním městě 

Praze a Libereckém kraji. 
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Tabulka 2.7: Počty projektů ukončených v jednotlivých letech na krajské úrovni 

Název kraje 

Počet 
projektů 

(ukončené 
do konce 

roku 2017) 

Počet 
projektů 

(ukončené 
do konce 

roku 2018) 

Počet 
projektů 
celkem (i 

neukončené 
projekty) 

Objem dotace 
(projekty 

ukončené do 
konce roku 

2017) 

Objem dotace 
(projekty 

ukončené do 
konce roku 

2018) 

Objem dotace 
celkem (i 

neukončené 
projekty) 

Hlavní město Praha 2 17 30 6 701 141 Kč 42 764 309 Kč 59 498 619 Kč 

Středočeský kraj 33 101 205 97 897 488 Kč 250 311 818 Kč 500 774 668 Kč 

Jihočeský kraj 16 74 119 40 269 232 Kč 169 643 814 Kč 264 463 742 Kč 

Plzeňský kraj 8 30 59 19 317 688 Kč 69 344 015 Kč 124 851 484 Kč 

Karlovarský kraj 6 12 20 18 757 084 Kč 32 433 351 Kč 43 903 191 Kč 

Ústecký kraj 8 33 59 24 408 014 Kč 78 195 555 Kč 126 054 800 Kč 

Liberecký kraj 4 20 36 13 091 954 Kč 62 901 949 Kč 101 012 265 Kč 

Královéhradecký kraj 13 35 88 38 589 308 Kč 79 933 633 Kč 179 046 656 Kč 

Pardubický kraj 10 35 99 24 805 670 Kč 76 570 343 Kč 227 745 756 Kč 

Kraj Vysočina 20 51 76 51 142 309 Kč 96 728 995 Kč 135 922 255 Kč 

Jihomoravský kraj 16 62 104 36 440 449 Kč 112 677 964 Kč 188 468 719 Kč 

Olomoucký kraj 15 47 93 39 482 504 Kč 109 317 746 Kč 220 231 430 Kč 

Zlínský kraj 17 45 77 35 641 301 Kč 86 672 246 Kč 138 975 131 Kč 

Moravskoslezský kraj 14 48 86 39 829 392 Kč 109 285 112 Kč 199 141 134 Kč 

Celkem  182 610 1151 486 373 534 Kč 1 376 780 850 Kč 2 510 089 850 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat OPŽP 2014-2020 

 

Každý projekt byl evaluačním týmem na základě jeho popisu začleněn do jedné z kategorií, stejně jako 

tomu bylo u hodnocení za období 2007 – 2013. 
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Tabulka 2.8 zobrazuje počty projektů v jednotlivých kategoriích (některé projekty spadají do více 

kategorií). V rámci OPŽP 2014-2020 bylo nejvíce projektů realizováno v oblasti podpory systémů 

odděleného sběru odpadů (kategorie 7 – papír, sklo, plast, kovy, bioodpad a domácí kompostéry), 

kompostáren (kategorie 2) a sběrných dvorů (kategorie 6). 

Tabulka 2.8: projekty dle jednotlivých kategorií podpořených zařízení 

Kategorie 
projektu 
(zařízení) 

Počet 
projektů 

(ukončené 
do konce 

roku 2017) 

Objem dotace 
(projekty 

ukončené do 
konce roku 

2017) 

Počet 
projektů 

(ukončené 
do konce 

roku 2018) 

Objem dotace 
(projekty 

ukončené do 
konce roku 

2018) 

Počet 
projektů 
celkem (i 

neukončené 
projekty) 

Objem dotace 
celkem (i 

neukončené 
projekty) 

1 0 0 Kč 0 0 Kč 2 13 224 310 Kč 

2 33 121 965 340 Kč 45 179 526 352 Kč 66 263 450 137 Kč 

2a 1 1 235 475 Kč 1 1 235 475 Kč 1 1 235 475 Kč 

2b 48 184 911 959 Kč 71 279 689 751 Kč 74 292 212 376 Kč 

2c 0 0 Kč 0 0 Kč 0 0 Kč 

3a 0 0 Kč 1 10 972 794 Kč 3 19 003 411 Kč 

3b 0 0 Kč 0 0 Kč 0 0 Kč 

3c 0 0 Kč 0 0 Kč 0 0 Kč 

3d 0 0 Kč 0 0 Kč 0 0 Kč 

3e 0 0 Kč 0 0 Kč 0 0 Kč 

3f 0 0 Kč 0 0 Kč 0 0 Kč 

3g 0 0 Kč 0 0 Kč 0 0 Kč 

3h 0 0 Kč 0 0 Kč 1 2 730 555 Kč 

3i 0 0 Kč 0 0 Kč 1 1 679 940 Kč 

3j 0 0 Kč 0 0 Kč 4 16 168 831 Kč 

3k 0 0 Kč 2 12 337 032 Kč 5 23 037 152 Kč 

6 29 66 999 623 Kč 65 186 248 962 Kč 122 440 943 542 Kč 

6a 0 0 Kč 0 0 Kč 1 808 802 Kč 

6e 0 0 Kč 0 0 Kč 1 808 802 Kč 

7 8 18 518 333 Kč 46 56 644 260 Kč 59 85 974 190 Kč 

7a 32 49 992 397 Kč 109 161 986 744 Kč 256 445 963 765 Kč 

7b 36 44 376 748 Kč 198 331 920 861 Kč 302 488 906 281 Kč 

7c 14 23 165 613 Kč 128 231 578 116 Kč 342 539 822 903 Kč 

7d 0 0 Kč 0 0 Kč 1 656 986 Kč 



 

 
39 

7e 1 590 221 Kč 13 16 877 814 Kč 17 21 160 659 Kč 

7f 0 0 Kč 0 0 Kč 0 0 Kč 

7g 0 0 Kč 0 0 Kč 0 0 Kč 

7h 10 11 822 837 Kč 43 49 411 279 Kč 163 194 196 713 Kč 

7i 0 0 Kč 1 562 075 Kč 1 562 075 Kč 

8 0 0 Kč 0 0 Kč 0 0 Kč 

x 0 0 Kč 5 6 986 488 Kč 11 21 965 819 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat OPŽP 2014-2020 

Tabulka 2.9 zobrazuje průměrnou výši dotace na projekty realizované v různých kategoriích. Ukazuje 

se, že v průměrné výši dotace nejsou mezi jednotlivými kategoriemi příliš výrazné rozdíly.   

Tabulka 2.9: průměrná výše podpory dle jednotlivých kategorií projektů 

Kategorie 
projektu 
(zařízení) 

Průměrná výše dotace na 1 
projekt (ukončené do konce 

roku 2017) 

Průměrná výše dotace na 1 
projekt (projekty ukončené do 

konce roku 2018) 

Průměrná výše dotace na 
1 projekt (i neukončené 

projekty) 

1 0,0 Kč 0,0 Kč 6 612 155,0 Kč 

2 3 695 919,4 Kč 3 989 474,5 Kč 3 991 668,7 Kč 

2a 1 235 475,0 Kč 1 235 475,0 Kč 1 235 475,0 Kč 

2b 3 852 332,5 Kč 3 939 292,3 Kč 3 948 815,9 Kč 

2c 0,0 Kč 0,0 Kč 0,0 Kč 

3a 0,0 Kč 10 972 794,0 Kč 6 334 470,3 Kč 

3b 0,0 Kč 0,0 Kč 0,0 Kč 

3c 0,0 Kč 0,0 Kč 0,0 Kč 

3d 0,0 Kč 0,0 Kč 0,0 Kč 

3e 0,0 Kč 0,0 Kč 0,0 Kč 

3f 0,0 Kč 0,0 Kč 0,0 Kč 

3g 0,0 Kč 0,0 Kč 0,0 Kč 

3h 0,0 Kč 0,0 Kč 2 730 555,0 Kč 

3i 0,0 Kč 0,0 Kč 1 679 940,0 Kč 

3j 0,0 Kč 0,0 Kč 4 042 207,8 Kč 

3k 0,0 Kč 6 168 516,0 Kč 4 607 430,4 Kč 

6 2 310 331,8 Kč 2 865 368,6 Kč 3 614 291,3 Kč 

6a 0,0 Kč 0,0 Kč 808 802,0 Kč 
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6e 0,0 Kč 0,0 Kč 808 802,0 Kč 

7 2 314 791,6 Kč 1 231 397,0 Kč 1 457 189,7 Kč 

7a 1 562 262,4 Kč 1 486 116,9 Kč 1 742 046,0 Kč 

7b 1 232 687,4 Kč 1 676 368,0 Kč 1 618 895,0 Kč 

7c 1 654 686,6 Kč 1 809 204,0 Kč 1 578 429,5 Kč 

7d 0,0 Kč 0,0 Kč 656 986,0 Kč 

7e 590 221,0 Kč 1 298 293,4 Kč 1 244 744,6 Kč 

7f 0,0 Kč 0,0 Kč 0,0 Kč 

7g 0,0 Kč 0,0 Kč 0,0 Kč 

7h 1 182 283,7 Kč 1 149 099,5 Kč 1 191 390,9 Kč 

7i 0,0 Kč 562 075,0 Kč 562 075,0 Kč 

8 0,0 Kč 0,0 Kč 0,0 Kč 

x 0,0 Kč 1 397 297,6 Kč 1 996 892,6 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat OPŽP 2014-2020 

Tabulka 2.10 zobrazuje počty zařízení v provozu pro jednotlivé kategorie a počty realizovaných 

projektů z OP ŽP v jednotlivých kategoriích. V tabulce jsou také zobrazeny počty realizovaných projektů 

v poměru k počtu zařízení celkem. Vzhledem k nízkému počtu ukončených projektů v letech 2017 a 

2018 nelze činit žádné předčasné závěry o míře podpory z OP ŽP pro jednotlivé kategorie.  

Tabulka 2.10: Míra podpory ve vztahu k počtu zařízení 

Typ zařízení Počet 
zařízení v 
provozu 
dle ISOH 

(09/2019) 

Počet 
projektů 

OPŽP 
(ukončené 
do konce 

roku 2017) 

Počet 
projektů 

OPŽP 
(ukončené 
do konce 

roku 2018) 

Počet 
projektů 
OPŽP na 

jedno 
zařízení 
(2017) 

Počet 
projektů 
OPŽP na 

jedno 
zařízení 
(2018) 

Bioplynové stanice - 1 15 0 0 0,00 0,00 

Kompostárny - malá zařízení (§33b) - 2a 349 1 1 0,00 0,00 

Kompostárny - (§14) - 2b 532 48 71 0,09 0,13 

Kompostárny celkem (2+2a + 2b) 881 82 141 0,09 0,16 

Sběrné dvory - 6 816 29 65 0,04 0,08 

Recyklace (papír, plasty, sklo, kovy) - 3b 281 0 0 0,00 0,00 

Třídění (sklo) - 3a 91 0 1 0,00 0,01 

Recyklace (dřevo) - 3i 45 0 0 0,00 0,00 

Recyklace pneumatiky - 3f 25 0 0 0,00 0,00 
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Recyklace a demontáž autovraků - 3h 476 0 0 0,00 0,00 

Zpracování elektra - 3g 21 0 0 0,00 0,00 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat OPŽP 2014-2020 a ISOH 

Tabulka 2.11 ukazuje plnění jednotlivých monitorovacích indikátorů sledovaných v rámci OP ŽP. 

V tabulce jsou uvedeny jak výchozí hodnoty indikátorů, tak cílové hodnoty (do konce roku 2018). 

Hodnoty jsou také porovnávány s dosaženými hodnotami, ty však nebyly doplněny u všech projektů. 

Údaje za jednotlivé indikátory jsou uváděny v tunách za rok.  

Tabulka 2.11: Plnění monitorovacích indikátorů OPŽP 2014-2020 (do konce roku 2018) 

Popisky řádků 
Výchozí 
Hodnota (t/ 
rok) 

Cílová 
Hodnota 
(t/rok) 

Dosažená 
Hodnota 
(t/rok) 

Celkové množství energeticky využitých ostatních odpadů 0 15 885  

Kapacita nově podpořených nebo zmodernizovaných zařízení 
pro nakládání s nebezpečnými odpady 

0 8 039 650 

Kapacita nově vybudovaných nebo zmodernizovaných 
zařízení na energetické využití komunálních odpadů 

0 14 625  

Kapacita nově vybudovaných nebo zmodernizovaných 
zařízení na energetické využití ostatních odpadů 

0 69 591  

Kapacita podpořených zařízení pro materiálové využití 
komunálního odpadu 

0 190 522,8 53 677,22 

Kapacita podpořených zařízení pro materiálové využití 
ostatních odpadů 

0 17 0911 86 788,9 

Množství energeticky využitých komunálních odpadů 0 460  

Množství nevyprodukovaného průmyslového odpadu 0 140,4 140,4 

Množství odpadů zpracovaných v systémech separace a 
svozu všech odpadů 

21 516,84 56 909,61 18 992,96 

Nově vybudovaná kapacita pro předcházení vzniku 
komunálního odpadu 

0 117 348,3 45 437,66 

Nově vytvořená kapacita systémů separace a svozu všech 
odpadů 

0 172 235,9 63 338,15 

Zvýšení kapacity pro recyklaci odpadů 0 51 805,64 4 902,06 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat OPŽP 2014-2020 
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3. Evaluace intervencí OPŽP v odpadovém 

hospodářství v programovém období 2007 – 

2013 ve vazbě na příslušné cíle POH pro 

období 2003 – 2012 

V této kapitole je provedeno hodnocení přínosu podpořených projektů na plnění vybraných cílů POH 

ČR. U každého cíle je uvedeno doporučení optimálního rozsahu hodnocených dat a postupů, které by 

bylo vhodné uplatnit pro detailnější a přesnější statistické vyhodnocení dopadů jednotlivých opatření 

(projektů podpořených z OPŽP.   

 

3.1 Cíl POH: Vytvořit integrované systémy nakládání s odpady na 

regionální úrovni a jejich propojení do celostátní sítě zařízení 

pro nakládání s odpady v rámci vybavenosti území 

3.1.1 Datová základna a metody (popis dat, vč. kódů odpadu a nakládání 

s odpady, vstupních a výstupních proměnných)  

Pro hodnocení tohoto cíle byly využity celkem dvě kvantitativní metody: a) analýza v rámci 

Geografických informačních systémů (GIS), b) korelační analýza. Výsledky poskytované pomocí 

jednotlivých analýz byly doplněny popisnou statistikou, která staticky dokresluje přínos OPŽP k plnění 

tohoto cíle POH. V rámci dílčích korelačních analýz byly využity níže popsané datové vstupy.  

Zdroje a analýza dat 

Pomocí GIS je analyzována souvislost počtu zařízení pro nakládání s KO podle jednotlivých kategorií 

podpořených projektů a vývoje produkce KO a jeho využitelných složek. Předmětem zájmu je územní 

dimenze podpory z OPŽP, tj. zda podpora reflektuje reálné potřeby území a napomáhá tak k vytváření 

integrovaných systémů nakládání s odpady.  

Tato analýza je doplněna o popisnou statistiku, která vyjadřuje, do jakých zařízení nejvíce směřovala 

podpora OPŽP 2007-2013 (vyjádřeno počtem realizovaných projektů). Údaje o realizovaných 

projektech byly následně porovnávány s celkovými počty zařízení (obecně) pro jednotlivé územní celky 

i souhrnně pro celou Českou republiku. Výsledný údaj vyjadřuje míru podpory OPŽP pro jednotlivé 

kategorie zařízení a vyjadřuje tak míru podpory programu OPŽP. 
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Výsledkem analýz jsou kartodiagramy podle území ORP, kde je vizualizován vývoj počtu (lokalizace) 

zařízení v příslušných ORP a produkce odpadů. Kartodiagramy umožní odhalit regiony, kde existuje 

nesoulad mezi zařízeními a produkcí odpadů. 

Pro tuto analýzu byla využita následující data: 

 Projekty OPŽP (vč. jednotlivých kategorií podporovaných zařízení) – počet projektů, výše 

finanční podpory (celkově i v jednotlivých letech) 

 Data z registru zařízení ISOH  - údaje o počtu zařízení a jejich typech  

 

Korelační analýza - zdroje dat 

V rámci korelační analýzy je zkoumán vztah dvou (či více) proměnných. V rámci této dílčí části analýzy 

je zkoumán zejména vztah mezi vývojem počtu projektů, výší finanční podpory OPŽP s různým 

zaměřením (tj. projektů zaměřených na různé kategorie zařízení) a vývojem produkce vybraných druhů 

komunálního odpadu. Analýzy jsou vždy provedeny na úrovni správních území ORP v časové řadě 2009 

až 2017. Pro analýzy byl využit Pearsonův korelační koeficient.  

Pearsonův korelační koeficient je počítán podle vzorce:  

 

kde je aritmetický průměr prvních měření a je aritmetický průměr druhých 
měření.  

Tento typ analýzy pomohl identifikovat, k jakým změnám došlo v meziročním srovnání (tj. jak se 

zvyšuje/snižuje korelační koeficient mezi uvažovanými proměnnými v čase). Vstupní proměnné byly 

následující: 

• Materiálově využitelné KO – CELKEM (veškeré materiálově využitelné složky KO), které zahrnují: 

- Materiálově využitelné KO (150101, 150102, 150104, 150105, 150107, 200101, 200102, 

200110, 200111, 200139, 200140) 

- Materiálově využitelné bioodpady (200108, 200138, 200201) 

- Materiálově využitelné KO ostatní (200125, 200133, 200134, 200135, 200136) 

• Materiálově využitelné KO – REC (recyklovatelné složky KO vyjma bioodpadů), které zahrnují: 

- Materiálově využitelné KO (150101, 150102, 150104, 150105, 150107, 200101, 200102, 

200110, 200111, 200139, 200140) 

- Materiálově využitelné KO ostatní (200125, 200133, 200134, 200135, 200136) 
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• Materiálově využitelné bioodpady (200108, 200138, 200201) 

• Odděleně sbírané bioodpady – 200108, 200201 

• Produkce KO (sk. 20 + podsk. 1501) 

• Produkce SKO (200301) 

• Projekty OPŽP (vč. jednotlivých kategorií podporovaných zařízení) – počet projektů, výše finanční 

podpory (celkově i v jednotlivých letech) 

V rámci této analýzy jsou uvažovány následující výzkumné otázky: 

1. Závisí vývoj počtu projektů a výše podpory z OPŽP  na vývoji produkce KO/SKO v jednotlivých 

letech 2009 – 2017 (kategorie 6, 7, tj. pouze systémy odděleného sběru)? 

2. Závisí vývoj počtu projektů a výše podpory z OPŽP na vývoji produkce ‘využitelných odpadů’ (tj. 

Materiálově využitelné KO – CELKEM 2009-2017) v jednotlivých letech 2009 – 2017 (pouze 

projekty zaměřené na podporu zařízení kategorie 6, 7a, 7b, 7c, t.j. systémů odděleného sběru 

využitelných složek)? 

3. Závisí vývoj počtu projektů a výše podpory z OPŽP na vývoji produkce ‘využitelných odpadů’ 

(papír, plasty, sklo, kovy, bioodpad) (tj. Materiálově využitelné KO – CELKEM 2009-2017) 

v jednotlivých letech 2009 – 2017 (kategorie 1, 2, 3a, 3b, 6, 7a, 7b, 7c, tj. zařízení pro nakládání 

s odpady a systémy odděleného sběru využitelných složek)  

4. Závisí vývoj počtu projektů a výše podpory z OPŽP na vývoji produkce ‘využitelných odpadů’ 

(papír, plasty, sklo, kovy) (tj. Materiálově využitelné KO – CELKEM 2009-2017) v jednotlivých 

letech 2009 – 2017 (kategorie 3a, 3b, 6, 7a, tj. zařízení na úpravu a recyklaci odpadů a  systémy 

odděleného sběru využitelných, resp. recyklovatelných složek)? 

5. Závisí vývoj počtu projektů a výše podpory z OPŽP na vývoji produkce ‘využitelných odpadů’ 

(bioodpad) (tj. Materiálově využitelné bioodpady 2009-2017) v jednotlivých letech 2009 – 2017 

(kategorie 1, 2, 6, 7b, 7c, tj. zařízení pro nakládání s bioodpady a systémy odděleného sběru 

bioodpadu)? 

6. Závisí vývoj počtu projektů a výše podpory z OPŽP na vývoji produkce odděleně sbíraných 

bioodpadů (tj. Odděleně sbírané bioodpady 2009-2017) v jednotlivých letech 2009 – 2017 

(kategorie 6, 7b, 7c, tj. systémy odděleného sběru využitelných KO)? 

7. Závisí vývoj počtu projektů a výše podpory z OPŽP na vývoji produkce ‘bioodpadu’ (tj. Materiálově 

využitelné bioodpady 2009-2017) v jednotlivých letech 2009 – 2017 (kategorie 1, 2, tj. zařízení pro 

nakládání s bioodpady)? 

8. Závisí vývoj počtu projektů a výše podpory z OPŽP na vývoji produkce využitelných odpadů (tj. 

Materiálově využitelné KO – CELKEM 2009-2017), SKO a KO v jednotlivých letech 2009 – 2017 

(kategorie 6, 7a, tj. systémy odděleného sběru)? 
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9. Závisí vývoj počtu projektů a výše podpory z OPŽP na vývoji produkce ‘využitelných odpadů (tj. 

Materiálově využitelné KO – CELKEM 2009-2017) v jednotlivých letech 2009 – 2017 (kategorie 3a, 

3b, tj. zařízení pro úpravu a recyklaci odpadů)? 

 

3.1.2 Výsledky a interpretace  

Tabulka 3.1.2-1 ukazuje pro vybrané kategorie zařízení počty projektů, které byly realizované v rámci 

OPŽP 2007-2013. V tabulce jsou kombinovány údaje o počtu zařízení v provozu v jednotlivých 

kategoriích získané z veřejné databáze ISOH. Jedná se o zařízení provozovaná k září 2019 v porovnání 

s množstvím projektů realizovaných s podporou OPŽP. Vzhledem k rozdílnosti časových období může 

docházet k dílčím zkreslením, nicméně i přesto data ukazují relativní míru pokrytí OPŽP vzhledem 

k celkovému počtu zařízení a tedy demonstrují míru přínosu OPŽP v jednotlivých oblastech. Výsledky 

ukazují, že nejvyšší počet projektů vztažených na jedno zařízení vykazuje oblast kompostáren, kde je 

pokrytí OPŽP nejvyšší (až 90 %). Následovány jsou podporou bioplynových stanic a sběrnými dvory, 

kde vychází více než  0,5 projektu na jedno zařízení. 

Tabulka 3.1.2-1: Míra podpory ve vztahu k počtu zařízení 

Typ zařízení Počet zařízení v provozu 
dle ISOH (09/2019) 

Počet projektů OPŽP 
(2007-2013) 

Počet projektů OPŽP 
na jedno zařízení 

Bioplynové stanice - 1 15 10 0,667 

Kompostárny - malá zařízení (§33b) - 2a 532 436 0,820 

Kompostárny - (§14) - 2b 349 336 0,963 

Kompostárny celkem (2a + 2b) 881 791 0,898 

Sběrné dvory - 6 816 495 0,607 

Recyklace (papír, plasty, sklo, kovy) - 3b 281 102 0,363 

Třídění (sklo) - 3a 91 41 0,451 

Recyklace (dřevo) - 3i 45 20 0,444 

Recyklace pneumatiky - 3f 25 3 0,120 

Recyklace a demontáž autovraků - 3h 476 9 0,019 

Zpracování elektra - 3g 21 1 0,048 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat OPŽP a ISOH 

V Tabulce 3.1.2-2 je zobrazeno plnění jednotlivých indikátorů podpořených projektů v rámci OPŽP. 

Ukazatele ohledně kapacit jsou uváděny v tunách, kdy v posledním sloupci je zobrazeno navýšení 

kapacit, případně množství pro jednotlivé indikátory v podpořených projektech.  Bohužel nejsou 

systematicky sledovány kapacity pro všechna jednotlivá zařízení v rámci ČR, tudíž nelze porovnat míru 
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navýšení kapacity z projektů OPŽP a jednoznačně tak vyjádřit přínos OPŽP na rozvoj celorepublikové 

sítě zařízení.4 

Tabulka 3.1.2-2: Plnění monitorovacích indikátorů OPŽP 2007-2013 

Název indikátoru / ukazatel 
Před intervencí OPŽP v 

tunách 
Po intervenci OPŽP v tunách 

(aktuální hodnota) 
Navýšení kapacit v 

tunách 

Kapacita kompostárny 568 750,78 1 443 620,13 874 869,36 

Kapacita překladiště a skladů 
odpadů 

20 399,00 101 768,80 81 369,80 

Kapacita sběrného dvora neevidováno 422 394,71 N/A 

Kapacita systému separace a svozu 
odpadů 

459 151,36 1 643 936,14 1 184 784,78 

Kapacita zařízení na energetické 
využití odpadů 

neevidováno 64 488,00 N/A 

Kapacita zařízení na materiálové 
využití odpadů 

2 010 728,28 6 913 082,92 4 902 354,64 

Kapacita zařízení na nakládání s 
nebezpečnými odpady 

120,00 567,00 447,00 

Kapacita zařízení na třídění odpadů 282 151,68 605 016,39 322 864,71 

Kapacita zařízení na úpravu odpadů 487 079,20 996 952,73 509 873,53 

Množství materiálově využitých 
odpadů 

0,00 160 000,00 160 000,00 

Množství upravených odpadů 15,00 4 110,00 4 095,00 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat OPŽP 

Budeme-li uvažovat poslední data publikovaná MŽP (MŽP, 2019), tak celková projektovaná kapacita 

kompostáren v České republice odpovídá 2 615 224 tun (z toho je využívaná kapacita 1 367 114 tun). 

Díky OP ŽP 2007-2013 se dle monitorovacích indikátorů podařilo navýšit kapacitu kompostáren o 

874 869,36 tun, což odpovídá 33,45 % celkové kapacity v ČR. Další dílčí srovnávací základnu poskytuje 

studie společnosti Ernst & Young (2015). Studie u třídících a dotřiďovacích linek uvádí celkovou 

kapacitu v rámci ČR ve výši 1 082 961,6 tun, díky podpoře z OP ŽP došlo k navýšení kapacit zařízení na 

třídění odpadů o 322 864,71 tun, což představuje 29,81 % celkových kapacit. U ostatních typů zařízení 

jsme schopni pouze říci, o kolik se navýšila kapacita díky podpoře OP ŽP, avšak již není možné vyjádřit 

míru přínosu OP ŽP. Vzhledem k tomu, že se jedná o monitorovací indikátory vyplněné příjemci dotace 

a že jsou porovnávána rozdílná časová období, je nutné tyto výsledky chápat spíše orientačně. 

  

                                                           

4 Kapacity některých provozovaných zařízení (dotřiďovací linky, zařízení pro recyklaci odpadů apod.) jsou uvedeny ve studii 

EY (r.2015-2016). Obecně však kapacity zařízení nejsou k dispozici v použitelné a oficiální formě. 
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Prostorové nerovnoměrnosti mezi lokalizací zařízení a produkcí odpadu 

Obrázek č. 3.1.2-1 znázorňuje lokalizaci bioplynových stanic a kompostáren podpořených z OPŽP ve 

vztahu k míře produkovaného SKO. Z obrázku je patrné rovnoměrné rozmístění zařízení na území České 

republiky, nicméně výsledky neumožňují potvrdit hypotézu o tom, že s rostoucí vybaveností území 

zařízeními na materiálové a jiné využití bioodpadu klesá produkce SKO. Tyto výsledky potvrzují 

výsledky dalších dílčích analýz této studie s tím, že výsledky naznačují, že oddělený sběr materiálově 

využitelných bioodpadů se na poklesu produkce SKO podílí pouze omezeně. Produkce SKO je ovlivněna 

jinými faktory (zejména spotřebními návyky domácností, velikostí důchodu apod.). 

Obrázek č. 3.1.2-2 popisuje lokalizaci bioplynových stanic a kompostáren podpořených z OPŽP ve 

vztahu k míře produkovaného materiálově využitelného bioodpadu. Výsledky analýzy naznačují 

pozitivní vztah mezi vybaveností území těmito zařízeními a produkcí materiálově využitelného 

bioodpadu. Počet zařízení tak reaguje na reálné potřeby odpadového hospodářství v daném ORP. 

Obrázek č. 3.1.2-3 znázorňuje lokalizaci zařízení na dotřídění, úpravu a recyklaci využitelných složek 

komunálního odpadu podpořených z OPŽP ve vztahu k míře produkovaného recyklovatelného 

komunálního odpadu (ostatního). Z obrázku je patrné rovnoměrné rozmístění zařízení na území České 

republiky, nicméně výsledky neumožňují potvrdit, že rostoucí vybavenost území zařízeními na 

dotřídění, úpravu a recyklaci využitelných složek komunálního odpadu reaguje na reálné potřeby 

odpadového hospodářství v daném ORP. Důvodem je především absence informací o kapacitách 

zařízení v registru ISOH. 

Obrázek č. 3.1.2-4 znázorňuje lokalizaci zařízení na dotřídění, úpravu a recyklaci využitelných složek 

komunálního odpadu podpořených z OPŽP ve vztahu k míře produkovaného SKO. Z obrázku je patrná 

vybavenost území České republiky uvedenými zařízeními, nicméně výsledky neumožňují potvrdit, do 

jaké míry rostoucí vybavenost území zařízeními na dotřídění, úpravu a recyklaci využitelných složek 

komunálního odpadu souvisí s vývojem produkce SKO. 

Obrázek č. 3.1.2-5 znázorňuje lokalizaci sběrných dvorů podpořených z OPŽP ve vztahu k míře 

produkovaného SKO. I přes rovnoměrné pokrytí území ČR těmito zařízeními ani v tomto případě však 

nelze potvrdit, do jaké míry rostoucí vybavenost území sběrnými dvory souvisí s vývojem produkce 

SKO. Důvodem je především absence informací o kapacitách zařízení v registru ISOH. 

Obrázek č. 3.1.2-6 znázorňuje lokalizaci sběrných dvorů podpořených z OPŽP ve vztahu k míře 

produkovaného materiálově využitelného komunálního odpadu. I přes rovnoměrné pokrytí území ČR 

těmito zařízeními ani v tomto případě však nelze potvrdit, do jaké míry rostoucí vybavenost území 

sběrnými dvory souvisí s vývojem produkce materiálově využitelného komunálního odpadu. 
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Obr. č. 3.1.2-1: Lokalizace bioplynových stanic a kompostáren pro zpracování komunálních 
bioodpadů (počet zařízení/ORP) ve vztahu k produkci SKO v ORP (v kg/obyv./rok) 

 

Obr. č. 3.1.2-2  Lokalizace bioplynových stanic a kompostáren pro zpracování komunálních 
bioodpadů (počet zařízení/ORP) ve vztahu k produkci materiálně využitelných bioodpadů v ORP (v 
kg/obyv./rok) 
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Obr. č. 3.1.2-3 Lokalizace zařízení na přetřídění, úpravu a recyklaci komunálních odpadů (počet 
zařízení/ORP) ve vztahu k produkci recyklovatelných KO (ostatní) v ORP (v kg/obyv./rok) 

 

Obr. č. 3.1.2-4 Lokalizace zařízení na přetřídění, úpravu a recyklaci komunálních odpadů (počet 
zařízení/ORP) ve vztahu k produkci SKO v ORP (v kg/obyv./rok) 
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Obr. č. 3.1.2-5  Lokalizace sběrných dvorů (počet zařízení/ORP) ve vztahu k produkci SKO v ORP (v 
kg/obyv./rok) 

 

 
Obr. č. 3.1.2-6  Lokalizace sběrných dvorů (počet zařízení/ORP) ve vztahu k produkci materiálově 
využitelných komunálních odpadů v ORP (v kg/obyv./rok) 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle dat z registru zařízení ISOH a dat MŽP 
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Dílčí korelační analýzy: 

1. Závisí vývoj výše finanční podpory projektů (kategorie 6, 7, pouze systémy odděleného sběru 

využitelných odpadů- jednotlivě i celkem) na vývoji produkce KO/SKO? (výsledky v příloze 1) 

v jednotlivých letech 2009 – 2017? 

Výsledky analýzy potvrzují signifikantní závislost mezi vývojem podpory projektů odděleného sběru 

v letech 2009 - 2017 (kategorie 6 a 7) a vývojem produkce KO a SKO. Nárůst korelačního koeficientu 

v jednotlivých letech v případě KO současně naznačuje rostoucí sílu závislosti. Výše finanční podpory 

do systémů odděleného sběru tak ve sledovaném období reaguje na vývoj v produkci KO. V případě 

SKO korelační koeficient kolísá, jakkoli je závislost signifikantní. Tyto výsledky potvrzují, že 

s narůstající podporou projektů na oddělený sběr využitelných složek včetně bioodpadů dochází 

k nárůstu celkové produkce KO, a to zejména v důsledku odděleného sběru bioodpadů, které se bez 

podpory v takové míře nesbíraly. V praxi se ukazuje, že produkce SKO není jednoznačně závislá na 

množství vytříděných odpadů a bioodpadů a souvisí spíše se spotřebou domácností a růstem životní 

úrovně. 

2. Závisí vývoj výše finanční podpory projektů (kategorie 6, 7a, 7b, 7c, t.j. systémy odděleného sběru 

využitelných složek - jednotlivě i celkem) na vývoji produkce ‘využitelných odpadů’ (výsledky 

v příloze 2) v jednotlivých letech 2009 – 2017? 

Výsledky analýzy potvrzují signifikantní závislost mezi vývojem podpory projektů odděleného sběru 

v letech 2009 - 2017 (kategorie 6, 7a, 7b, 7c) a vývojem produkce materiálově využitelných 

komunálních odpadů. Významný nárůst korelačního koeficientu v jednotlivých letech současně 

naznačuje rostoucí sílu závislosti a tím i to, že podpora reaguje na skutečný vývoj produkce 

materiálově využitelných komunálních odpadů. Poskytnutá podpora na rozvoj sběrných systémů 

tak je významným faktorem, který ovlivnil množství odděleně sbíraných a dále využitelných složek 

KO. 

3. Závisí vývoj výše finanční podpory projektů (kategorie 1, 2, 3a, 3b, 6, 7a, 7b, 7c, zařízení pro 

nakládání s využitelnými odpady a systémy odděleného sběru využitelných složek - jednotlivě i 

celkem) na vývoji produkce ‘využitelných odpadů’ (papír, plasty, sklo, kovy, bioodpad)   (výsledky 

v příloze 3) v jednotlivých letech 2009 – 2017? 

Z hlediska nakládání s materiálově využitelnými komunálními odpady jsou klíčové nejen systémy 

odděleného sběru, ale i zařízení pro další nakládání s komunálními odpady (jejich dotřídění, úprava 

a následné využití). I v tomto případě výsledky analýzy potvrzují signifikantní závislost mezi vývojem 

podpory projektů odděleného sběru a projektů na zařízení pro nakládání s využitelnými 

komunálními odpady v letech 2009 - 2017 (kategorie 1, 2, 3a, 3b, 6, 7a, 7b, 7c) a vývojem produkce 

materiálově využitelných komunálních odpadů. Nárůst korelačního koeficientu ve sledovaném 

období současně potvrzuje, že systém nakládání s těmito odpady reaguje na reálný vývoj produkce 

a poskytovaná podpora tak odpovídá reálným potřebám odpadového hospodářství a přispívá 

k dosažení cílů POH.  

4. Závisí vývoj výše finanční podpory počtu zařízení (kategorie 3a, 3b, 6, 7a, zařízení pro nakládání 

s recyklovatelnými odpady a systémy odděleného sběru využitelných složek - jednotlivě i celkem) 
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na vývoji produkce ‘využitelných odpadů’ (papír, plasty, sklo, kovy) (výsledky v příloze 4) 

v jednotlivých letech 2009 – 2017 

Soustředíme-li se pouze na materiálově využitelný, resp. recyklovatelný komunální odpad 

(nejčastěji papír, plasty, sklo, kovy, nápojové kartony), tj.  bez sbíraných bioodpadů, pak i v tomto 

případě analýza potvrdila signifikantní vztah mezi vývojem podpory do systémů odděleného sběru 

a využití (kategorie projektů 3a, 3b, 6, 7a) a produkcí materiálově využitelných komunálních 

odpadů, nicméně velikost korelačního koeficientu naznačuje, že tento vztah není tak silný, jako v 

minulém případě. Nicméně i pro tuto závislost platí, že je signifikantní a roste v čase. Odpovídá to 

také vývoji OH v ČR, kdy systémy sběru a nakládání s recyklovatelnými složkami KO byly vytvářeny 

již od 90. let. Podpora z OPŽP přispěla pozitivně k jejich dalšímu rozvoji, tj. ke zlepšení dostupnosti 

sběrné sítě a následné úpravě a využití odpadů, neměla však vzhledem ke stávající saturaci systémů 

takový vliv jako v případě odděleného sběru a využití komunálních bioodpadů, které se začaly 

teprve rozvíjet.       

5. Závisí vývoj výše finanční podpory projektů - počtu zařízení (kategorie 1, 2, 6, 7b, 7c, tj. zařízení pro 

nakládání s odpady a systémy odděleného sběru bioodpadu + jednotlivě i celkem) na vývoji 

produkce ‘využitelných bioodpadů’ (bioodpad), tj. Mater. Využit. Bioodp._2009? (výsledky 

v příloze 5) v jednotlivých letech 2009 – 2017 

Pokud budeme uvažovat projekty na podporu odděleného sběru a využití bioodpadu (bez papíru, 

plastu a skla), pak analýza potvrdila signifikantní vztah mezi vývojem podpory do těchto systémů 

(kategorie projektů 1, 2, 6, 7b, 7c) a produkcí materiálově využitelných bioodpadů. Velikost 

korelačního koeficientu naznačuje silnou závislost a nárůst korelačního koeficientu ve sledovaném 

období současně potvrzuje, že systém nakládání s těmito odpady reaguje na reálný vývoj produkce 

a podpora tak odpovídá reálným potřebám odpadového hospodářství.  

6. Závisí vývoj výše finanční podpory projektů systémů odděleného sběru, resp. počtu nádob a 

sběrných dvorů (kategorie 6, 7b, 7c) na vývoji produkce ‘bioodpadu’, SKO a KO (výsledky v příloze 

6) v jednotlivých letech 2009 – 2017? 

Vyjdeme-li z hypotézy, že hlavním smyslem systémů odděleného sběru materiálově využitelných 

bioodpadů je snížit podíl organické složky v SKO (tj. pokles produkce SKO) a KO, pak je zajímavé 

sledovat závislost podpory projektů odděleného sběru bioodpadu na velikosti produkce těchto 

druhů odpadu. I v tomto případě je závislost ve všech případech signifikantní (na 99 % hladině 

spolehlivosti), nicméně nárůst korelačního koeficientu v čase je typický pouze pro závislosti mezi 

mírou podpory a produkcí materiálově využitelných bioodpadů. U celkové produkce KO nelze 

očekávat žádný zásadní pokles, protože snížením produkce SKO v důsledku odděleného sběru 

organické složky se část SKO přesune do vytříděných bioodpadů, takže celková produkce KO se 

nemění. V dalším období po roce 2015 (zákonná povinnost třídění bioodpadu v obcích) to přestává 

platit, protože se do KO dostaly bioodpady, které nebyly dříve odpadem (především ze zahrad) a 

produkce KO tak celkově narostla, přičemž produkce SKO nijak zásadně neklesla. 
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7. Závisí vývoj výše finanční podpory zařízení (kategorie 1, 2) na vývoji produkce ‘bioodpadů’ 

(výsledky v příloze 7) v jednotlivých letech 2009 – 2017? 

Výsledky této analýzy potvrzují závislost mezi produkcí materiálově využitelných bioodpadů a 

vývojem podpory projektů využití bioodpadů (kategorie 1, 2), nicméně velikost korelačního 

koeficientu v jednotlivých letech naznačuje, že v prvních letech podpory (2009 - 2011) nebyla tato 

závislost signifikantní. Teprve od roku 2012 korelační koeficient roste a závislost je signifikantní 

(na 99 % hladině spolehlivosti). I v tomto případě tak můžeme říct, že po letech postupného 

nabíhání projektů podpory do zařízení na využití materiálově využitelných bioodpadů odpovídá 

podpora reálné potřebě, která plyne ze skutečné produkce tohoto druhu odpadu.  

8. Závisí vývoj výše finanční podpory systémů odděleného sběru (kategorie 6, 7a) na vývoji produkce 

využitelných odpadů, SKO a KO (výsledky v příloze 8) v jednotlivých letech 2009 – 2017? 

Výsledky analýzy v tomto případě naznačují nižší míru závislosti mezi velikostí finanční podpory do 

projektů odděleného sběru materiálově využitelných komunálních odpadů a produkcí těchto 

odpadů, SKO a KO. Signifikantní závislosti bylo dosaženo až od roku 2014, v případě SKO je tato 

závislost po většinu sledovaného období nesignifikantní. Výsledky naznačují závislost mezi 

produkcí materiálově využitelných komunálních odpadů a projekty odděleného sběru, nicméně v 

jednotlivých letech tato závislost kolísá a nelze učinit jednoznačný závěr o tom, zda podpora 

reaguje na skutečné potřeby odpadového hospodářství. Jedním z vysvětlení je, že rozvoj systémů 

třídění recyklovatelných složek KO byl podporován nákupem sběrných prostředků také z jiných 

zdrojů (nádoby pořizované AOS EKO-KOM a jejich bezplatná výpůjčka obcím, nákupy svozových 

firem a obcí a měst, jiné dotační programy). Množství sbíraných odpadů zejména pak u ostatních 

původců (vyjma obcí) je ovlivněno také situací na trhu s druhotnými surovinami a výkupními 

cenami sbíraných komodit. Z praktických zkušeností současně vyplývá, že s navýšením počtu 

sběrných nádob nedochází po určité době k dalšímu zásadnímu nárůstu množství vytříděných 

odpadů - sběrná síť je pohodlnější a dostupnější, ale produkce souvisí i s chováním domácností, 

spotřebou a předcházením vzniku odpadů.   

9. Závisí vývoj výše finanční podpory zařízení na úpravu a recyklaci využitelných odpadů (kategorie 

3a, 3b) na vývoji produkce ‘využitelných odpadů’ (výsledky v příloze 9) v jednotlivých letech 2009 

– 2017? 

I v tomto případě lze potvrdit signifikantní statistickou závislost podpory projektů zařízení na 

dotřídění, úpravu a recyklaci a produkce materiálově využitelných komunálních odpadů, jakkoli 

síla závislosti kolísá mezi 95 % a 99 % hladinou spolehlivosti ve sledovaném období. Sílu závislosti 

ovlivňuje fakt, že podpořených zařízení na úpravu a další zpracování recyklovatelných složek KO 

bylo velmi málo. 

Hlavním smyslem korelační analýzy provedené pro hodnocení tohoto cíle POH ČR je zjistit, do jaké míry 

odpovídá podpora projektů z OPŽP (v závislosti na příslušné kategorii projektů) reálným potřebám 

odpadového hospodářství, které jsou demonstrovány vývojem produkce KO, SKO a materiálově 

využitelných komunálních odpadů (papír, plasty, sklo, kovy atd.) včetně odděleně sbíraných 

bioodpadú. Z výsledků korelační analýzy vyplývá, že téměř ve všech sledovaných případech lze potvrdit 

silnou závislost mezi velikostí podpory vybraných kategorií projektů OPŽP a vývojem produkce 
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uvedených druhů odpadů. Lze tak potvrdit, že velikost podpory odpovídá skutečným potřebám 

odpadového hospodářství. 

3.1.3 Shrnutí 

Analýza založená na využití GIS dat (lokalizace zařízení na nakládání s odpady, avšak bez znalosti kapacit 

jednotivých zařízení) dokládá rovnoměrné rozmístění vybraných zařízení na nakládání s komunálními 

odpady, nicméně výsledky neumožňují učinit závěr, zda územní rozložení jednotlivých zařízení reaguje 

na reálné potřeby regionů v ČR definované velikostí produkce vybraných druhů odpadu. Pouze 

s určitou mírou nejistoty je možné učinit závěr, že projekty OPŽP do bioplynových stanic a zejména 

kompostáren z hlediska jejich lokalizace reagují na vývoj produkce materiálově využitelného 

bioodpadu.  

Nejistotu, která pramení z interpretace výsledků analýzy založené na GIS datech, je možné do určité 

míry snížit  využitím výsledků korelační analýzy. Výsledky této analýzy potvrzují signifikantní závislost 

mezi vývojem podpory projektů odděleného sběru a využití materiálově využitelných složek 

komunálního odpadu, resp. směsného komunálního odpadu a komunálního odpadu celkem, přičemž 

výsledky současně potvrzují, že síla závislosti roste v jednotlivých letech programovacího období. 

Naplňuje se tak hypotéza, že oddělený sběr významně ovlivňuje odpadové toky v obci ve smyslu vyšší 

produkce materiálově využitelných složek a nižší produkce směsného komunálního odpadu, jakkoli 

celkové množství komunálního odpadu z důvodu vzniku nových odpadových toků může růst (např. 

bioodpad). 

Výsledky dílčích analýz založených na využití GIS dat a korelační analýze dokládají, že zařízení na 

nakládání s odpady jsou v rámci jednotlivých regionů ČR rozmístěny rovnoměrně a současně projekty 

OPŽP přispívají k rostoucí vybavenosti území příslušnou infrastrukturou nakládání s odpady (vč. sběrné 

sítě). Lze tedy uzavřít, že projekty podpořené z OPŽP přispěly v prvním programovacím období 

k vytváření integrovaných systémů nakládání s komunálními odpady v ČR jako celku, ale i 

v jednotlivých regionech.   
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3.2 Cíl POH: Zvýšit využívání odpadů s upřednostněním recyklace 

na 55 % všech vznikajících odpadů do roku 2012 a zvýšit 

materiálové využití komunálních odpadů na 50% do roku 2010 

ve srovnání s rokem 2000 

3.2.1 Datová základna a metody (popis dat, vč. kódů odpadu a nakládání s 

odpady, vstupních a výstupních proměnných)  

Jak již bylo uvedeno, vlastní hodnocení se zaměřilo na druhou část cíle, která stanoví navýšení 

materiálového využití komunálních odpadů.  Pro hodnocení cíle byly využity celkem tři kvantitativní 

metody:  

a) vícekriteriální regresní analýza,  

b) korelační analýza, 

c) komparativní analýza.  

V rámci dílčích analýz byly využity níže popsané datové vstupy. V případě vícekriteriální regresní 

analýzy byly vytvořeny celkem 4 modely, které popisují různé typy faktorů, ovlivňujících produkci 

komunálních odpadů a způsoby nakládání s nimi (materiálové využití, energetické využití, skládkování, 

spalování). 

Pro každý typ hodnocení jsou uvedeny použité zdroje dat (včetně hodnocené úrovně), dále jednotlivé 

použité proměnné (včetně výčtu skupin, podskupin nebo kódů odpadů dle Katalogu odpadů). 

 

Vícekriteriální regresní analýza A - zdroje dat 

 

 ISOH (MŽP) (2009 - 2017) - úroveň ORP 

 OPŽP (projekty dle navržené kategorizace) 

 ČSÚ (socio-ekonomické proměnné) -  

 EKO-KOM (infrastrukturální vybavenost, resp. dostupnost sběrné sítě pro oddělený sběr 

využitelných složek KO, tj.  počet sběrných nádob, počet sběrných dvorů) 

 

Vysvětlovaná proměnná:  

 produkce KO (sk. 20 + podsk. 1501), produkce SKO (200301) 

 

Vysvětlující proměnné: 

• projekty OPŽP (vč. jednotlivých kategorií) 

• socio-ekonomické proměnné 



 

 
56 

• počet sběrných nádob 

• počet sběrných dvorů 

 

Vzorec pro výpočet byl: 
Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 
kde 
Y je závisle proměnná (tj. vysvětlovaná proměnná) 
a je konstanta,  
hodnoty b1, b2, b3, atd. jsou parciální regresní koeficienty  
X1, X2, X3 atd. jsou hodnoty vysvětlujících faktorů, tj. nezávisle proměnné 
 

U všech regresních analýz aplikovaných při zpracování bylo postupováno jednotně a sice dle 

následujících kroků. 

1. Do modelu vložíme závisle proměnnou. 

2. Do modelu vložíme všechny uvedené vysvětlující proměnné. 

3. Nastavíme typ regrese (v případě této metodiky byla vždy aplikována metoda Enter a potom metoda 

Stepwise) 

4. Nastavíme test multikolinearity, který je součástí výpočtu vícenásobné regrese. K tomu je určen tzv. 

variable inflation factor (VIF) a také hodnota o toleranci (tolerance). Obě hodnoty jsou běžnou součástí 

výpočtu regrese.  

5. Následně je spuštěn výpočet regresního modelu a jsou zpracovány výsledné hodnoty regrese. Pro 

účely hodnocení POH byla vždy pozornost zaměřena na tabulku se sumarizací modelu a dále na tabulku 

s výsledky regresních koeficientů u jednotlivých proměnných. Tyto výsledky byly dále interpretovány. 

Pro budoucí replikaci metodiky má smysl provést stejné měření se stejnými proměnnými (pouze 

aktualizovanými v čase) a pozornost by měla být zaměřena na porovnání (tj. sledování změn) hodnot 

jednotlivých koeficientů. 

 

Na stejném datasetu byl postup vždy opakován 2x. Mnohonásobná regresní analýza byla vždy 

provedena metodou standardní (tj. metodou Enter) a dále metodou postupného vkládání (tj. metodou 

Stepwise). Metoda Enter se využívá pro odhalení vlivu a významu každé z nezávisle proměnných. Jedná 

se o vhodnou metodu pro prvotní otestování vysvětlovaných proměnných a jejich významu. Metoda 

Stepwise má za cíl identifikovat „nejvhodnější“ model složený z vysvětlujících proměnných. Do výpočtu 

a do modelu vstupují nezávisle proměnné postupně (na rozdíl od metody Enter) a navíc model pracuje 

pouze s těmi proměnnými, které jsou statisticky významně vztaženy s proměnnou závislou. Výsledkem 

je několik modelů, jejich vypovídací hodnota a význam jednotlivých proměnných. 

 

Vícekriteriální regresní analýza B - zdroje dat 

• ISOH (MŽP) (2016) - úroveň obec 

• OPŽP (projekty dle navržené kategorizace) 

• ČSÚ (socio-ekonomické proměnné)  

• EKO-KOM (infrastrukturální vybavenost, resp. dostupnost sběrné sítě pro oddělený sběr využitelných 

složek KO, tj.  počet sběrných nádob, počet sběrných dvorů) 

 

Vysvětlovaná proměnná:  

 produkce KO v t (sk. 20 + podsk. 1501) 
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Vysvětlující proměnné: 

• projekty OPŽP (vč. jednotlivých kategorií) 

• socio-ekonomické proměnné 

• počet sběrných nádob na využitelné odpady 

• počet sběrných dvorů 

 

Vzorec pro výpočet byl: 
Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 
kde 
Y je závisle proměnná (tj. vysvětlovaná proměnná) 
a je konstanta,  
hodnoty b1, b2, b3, atd. jsou parciální regresní koeficienty  
X1, X2, X3 atd. jsou hodnoty vysvětlujících faktorů, tj. nezávisle proměnné 
Vícekriteriální regresní analýza C - zdroje dat 

• ISOH (MŽP) (2009 - 2017) - úroveň kraj 

• OPŽP (projekty dle navržené kategorizace) 

• ČSÚ (socio-ekonomické proměnné)  

• EKO-KOM (resp. dostupnost sběrné sítě pro oddělený sběr využitelných složek KO, tj.  počet sběrných 

nádob, počet sběrných dvorů) 

 

Vysvětlovaná proměnná:  

 Množství materiálově využitých KO v t + množství energeticky využitých  KO v t 

Vysvětlující proměnné: 

• projekty OPŽP (vč. jednotlivých kategorií) 

• socio-ekonomické proměnné 

• počet sběrných nádob na využitelné odpady 

• počet sběrných dvorů 

 

Vzorec pro výpočet byl: 
Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 
kde 
Y je závisle proměnná (tj. vysvětlovaná proměnná) 
a je konstanta,  
hodnoty b1, b2, b3, atd. jsou parciální regresní koeficienty  
X1, X2, X3 atd. jsou hodnoty vysvětlujících faktorů, tj. nezávisle proměnné 
 

Vícekriteriální regresní analýza D - zdroje dat 

• ISOH (MŽP) (2009 - 2017) - úroveň kraj 

• OPŽP (projekty dle navržené kategorizace) 

• ČSÚ (socio-ekonomické proměnné)  

• EKO-KOM (infrastrukturální vybavenost, neboli dostupnost sběrné sítě - např. počet sběrných nádob, 

počet sběrných dvorů) 

 

Vysvětlovaná proměnná:  

 Množství skládkovaných KO v t + množství spalovaných KO v t 
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Vysvětlující proměnné: 

• projekty OPŽP (vč. jednotlivých kategorií) 

• socio-ekonomické proměnné 

• počet sběrných nádob na využitelné odpady 

• počet sběrných dvorů 

 

Vzorec pro výpočet byl: 
Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 
kde 
Y je závisle proměnná (tj. vysvětlovaná proměnná) 
a je konstanta,  
hodnoty b1, b2, b3, atd. jsou parciální regresní koeficienty  
X1, X2, X3 atd. jsou hodnoty vysvětlujících faktorů, tj. nezávisle proměnné 
 

Korelační analýza - zdroje dat 

V rámci korelační analýzy je zkoumán vztah dvou (či více) proměnných. V rámci této dílčí části analýzy 

je zkoumán zejména vztah mezi vývojem počtu projektů, výší finanční podpory OPŽP s různým 

zaměřením (tj. projektů zaměřených na různé kategorie zařízení) a vývojem produkce vybraných druhů 

komunálního odpadu. Analýzy jsou vždy provedeny na úrovni správních území ORP v časové řadě 2009 

až 2017. Pro analýzy byl využit Pearsonův korelační koeficient.  

Pearsonův korelační koeficient je počítán podle vzorce:  

 

kde je aritmetický průměr prvních měření a je aritmetický průměr druhých 

měření.   

Vstupní proměnné jsou následující: 

• Materiálově využitelné KO – CELKEM (v t), které zahrnují: 

• Materiálově využitelné KO (150101, 150102, 150104, 150105, 150107, 200101, 200102, 

200110, 200111, 200139, 200140) 

• Materiálově využitelné bioodpady (200108, 200138, 200201) 

• Materiálově využitelné KO ostatní (200125, 200133, 200134, 200135, 200136) 

• Materiálově využitelné KO – REC (v t), které zahrnují: 

• Materiálově využitelné KO (150101, 150102, 150104, 150105, 150107, 200101, 200102, 

200110, 200111, 200139, 200140) 

• Materiálově využitelné KO ostatní (200125, 200133, 200134, 200135, 200136) 

• Produkce KO v t (sk. 20 + podsk. 1501) 

• Produkce SKO v t ( 200301) 

• Množství (v t) materiálově a energeticky využitých komunálních odpadů 

• Množství (v t) skládkovaných a spalovaných komunálních odpadů  

• Projekty OPŽP (vč. jednotlivých kategorií) - počet, výše finanční podpory 
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V rámci korelační analýzy byly sledovány  následující  výzkumné otázky: 

1. Závisí množství materiálově využitelných KO - CELKEM na realizaci projektů OPŽP - vývoj 

v jednotlivých letech 2009 – 2017 dle výše finanční podpory (kategorie projektů 1, 2, 3, 6, 7)?  

2. Závisí množství materiálově využitelných KO - CELKEM na realizaci projektů OPŽP - vývoj 

v jednotlivých letech 2009 – 2017 dle výše finanční podpory z kategorií, které značí oddělený sběr 

využitelných složek včetně bioodpadů (kategorie projektů 6, 7a, 7b)?  

3. Závisí množství materiálově využitelných KO - REC na realizaci projektů OPŽP - v jednotlivých 

letech 2009 – 2017 dle výše finanční podpory (kategorie projektů 6, 7a, 7d-i)?  

4. Závisí množství materiálově využitelných KO - REC na realizaci projektů OPŽP - vývoj v jednotlivých 

letech 2009 – 2017 dle výše finanční podpory (kategorie projektů 3, 6, 7a, 7d-i)? 

5. Závisí množství materiálově využitelných bioodpadů na realizaci projektů OPŽP - vývoj 

v jednotlivých letech 2009 – 2017 dle výše finanční podpory (kategorie projektů 6, 7b, 7c)?  

6. Závisí množství materiálově využitelných bioodpadů na realizaci projektů OPŽP  - vývoj 

v jednotlivých letech 2009 – 2017 dle výše finanční podpory (kategorie projektů 1, 2, 6, 7b, 7c)? 

7. Závisí produkce KO/SKO na realizaci projektů OPŽP vývoj v jednotlivých letech 2009 – 2017 dle 

výše finanční podpory (kategorie projektů 1, 2, 3, 6, 7)?  

8. Závisí produkce KO/SKO na realizaci projektů OPŽP z kategorií, které značí oddělený sběr 

využitelných složek (kategorie projektů 6, 7a, 7b)?  

Pozn.: korelace 9. a 10. je na krajské úrovni. 

9. Závisí množství materiálově a energeticky využitých odpadů na realizaci projektů OPŽP (kategorie 

projektů 1, 2, 3, 6, 7)? 

10. Závisí množství skládkovaných a spalovaných odpadů na realizaci projektů OPŽP (kategorie 

projektů 1, 2, 3, 6, 7, 8)? 

 

 

Komparativní analýza - zdroje dat 

V rámci komparativní analýzy je porovnána produkce (úroveň ORP) a způsoby nakládání (úroveň krajů) 

s komunálními odpady v jednotlivých ORP v závislosti na míře podpory (objem prostředků 

vynaložených na projekty OPŽP dle jednotlivých kategorií).  

Pro úroveň ORP je v tomto porovnání využit program MS Excel a bodové grafy, ve kterých jsou názorně 

prezentovány vztahy vybraných proměnných. Míra podpory je ve dvou rovinách, tj. přepočet podpory 

na obyvatele a počet projektů na obyvatele v daných ORP. V těchto grafech je rovněž znázorněn i 

polynomický trend vztahu sledovaných ukazatelů, vč. regresní rovnice. Dále byla sestavena tabulka, ve 

které byly ORP rovnoměrně rozděleny do šesti skupin dle intervalu míry dotace Kč na obyv. 2017 (v 

kategoriích 1+2+3+6+7). Do přehledové tabulky byla sestavena popisná statistika počty projektů, 

celková dotace a průměrné hodnoty materiálově využitelných KO včetně bioodpadů (kg/obyvatel/rok), 

včetně průměrných přepočtených hodnot KO a SKO a uvedením T-Testu (rovněž dle MS Excel). 

Pro hlubší pohled na sledovaný vývoj hodnocených ukazatelů byla také v rámci analýz stanovena  

procentní změna produkce KO mezi lety 2009 a 2017 a porovnána opět prostřednictvím bodových 

grafů prostřednictvím MS Excel. Pro „produkci materiálově využitelných bioodpadů“ nebyla procentní 

změna produkce pro materiálově využitelné bioodpady počítána, protože % změny vychází u 
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jednotlivých ORP nejen v porovnání 2017/2009 ale třeba i 2015/2009 mnohonásobné (někdy i desítky 

tisíc procent) a nelze tak smysluplně porovnat mezi sebou.  

Pro ORP byly hodnoceny tyto proměnné/ukazatele: 

• Materiálově využitelné KO - CELKEM (úroveň ORP), které zahrnují: 

• Materiálově využitelné KO v t (150101, 150102, 150104, 150105, 150107, 200101, 200102, 

200110, 200111, 200139, 200140) 

• Materiálově využitelné bioodpady v t (200108, 200138, 200201) 

• Materiálově využitelné KO ostatní  v t (200125, 200133, 200134, 200135, 200136) 

• Materiálově využitelné KO – REC v t (úroveň ORP), které zahrnují: 

• Materiálově využitelné KO (150101, 150102, 150104, 150105, 150107, 200101, 200102, 

200110, 200111, 200139, 200140) 

• Materiálově využitelné KO ostatní (200125, 200133, 200134, 200135, 200136) 

• Produkce KO (sk. 20 + podsk. 1501) - úroveň ORP 

• Produkce SKO (200301) - úroveň ORP 

 

Pro úroveň krajů byla sestavena přehledová popisná statistika ve vybraných proměnných (viz níže) 

přepočtených na obyvatele za každý kraj. Za každý kraj byla dále vypočítána dotace (v příslušných 

kategoriích projektů) na obyvatele a počet realizovaných projektů v daném kraji. Pro úroveň krajů byly 

použity tyto proměnné/ukazatele: 

 Množství  Materiálově a energeticky využitých komunálních odpadů v t (úroveň kraj) 

 Množství skládkovaných a spalovaných komunálních odpadů v t (úroveň kraj) 

 Projekty OPŽP (vč. jednotlivých kategorií) - počet, výše finanční podpory 

 

Na úrovni obcí byla sestavena přehledová popisná statistika podpořených projektů OPŽP v rozdělení 

dle velikostních kategorií obcí (kategorie projektů 1+2+3+6+7), nichž je sledována situace před a po 

realizaci projektů, tj. porovnání situace v letech 2009 vs. 2016, vč. uvedení T-Testu (rovněž dle MS 

Excel). S ohledem na dostupnost dat sestavil evaluátor doplňkově také tabulku se stejnou popisnou 

statistikou týkající se KO, SKO a objemného odpadu i za nepodpořené obce. Na úrovni obcí byly tedy 

využity následující proměnné: 

 KO - Množství odpadu vyprodukovaného obcí (kg) na obyvatele (průměr)   

 SKO - Množství odpadu vyprodukovaného obcí (kg) na obyvatele (průměr)   

 Objemný odpad 2009 - Množství odpadu vyprodukovaného obcí (kg) na obyvatele (průměr) 

 

3.2.2 Výsledky a interpretace 

Vícekriteriální regresní analýza A 

Data: MŽP (2009/10 – 2013/14 - 2017) dle ORP 

Vysvětlovaná proměnná: produkce KO/SKO  
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Vysvětlující proměnná: projekty OPŽP (dle jednotlivých kategorií, i celkem), socio-ekonomické 

proměnné, vybavenost sběrné sítě (EKO-KOM) Pozn.: tj. počty sběrných nádob a zvlášť počty sběrných 

dvorů (v přepočtu na počet obyvatel + rozloha) 

Výsledky vícekriteriální regresní analýzy (‘metoda Enter’) pro vysvětlovanou proměnnou produkce SKO 

naznačují, že regresní model vysvětluje 82,3 % celkově variability v roce 2010, 97,6 % v roce 2013 a 98,2 

% v roce 2017. Pro všechny uvedené roky jsou modely signifikantní. Zatímco v roce 2010 je klíčovou 

vysvětlující proměnnou počet obyvatel (čím vyšší je počet obyvatel, tím vyšší je produkce SKO) a objem 

finančních prostředků na projekty podpořené z OPŽP v kategoriích 1, 2, 3, 6, 7, neboli projekty 

odděleného sběru a využití využitelných složek komunálních odpadů, pak v roce 2013 jsou to kromě 

počtu obyvatel rovněž projekty odděleného sběru využitelných složek (6, 7a, 7b). V roce 2017 patří ke 

klíčovým vysvětlujícím proměnným opět počet obyvatel, dále pak saldo migrace a v neposlední řadě i 

úroveň vzdělání (resp. množství vysokoškolsky vzdělané populace v daném ORP). Tyto výsledky potvrzují 

výsledky zahraničních analýz, které rovněž vysvětlují produkci SKO počtem obyvatel a úrovní vzdělání.  

Výsledky vícekriteriální regresní analýzy (‘metoda Stepwise’) pro vysvětlovanou proměnnou SKO 

naznačují, že regresní model vysvětluje 81,9 % celkově variability v roce 2010, 97,6 % v roce 2013 a 98,2 

% v roce 2017. Pro všechny uvedené roky jsou modely signifikantní. Výsledky oproti předchozímu 

přístupu se liší v tom, že v roce 2010 je klíčovou vysvětlující proměnnou pouze počet obyvatel, v roce 

2013 jsou to kromě počtu obyvatel rovněž projekty odděleného sběru využitelných složek (6, 7a, 7b). 

Čím větší objem prostředků byl poskytnut do projektů odděleného sběru, tím nižší je sledovaná 

produkce SKO. V roce 2017 patří ke klíčovým vysvětlujícím proměnným opět počet obyvatel, dále pak 

saldo migrace (čím vyšší je saldo migrace, tím vyšší je produkce SKO), úroveň vzdělání (resp. počet 

vysokoškolsky vzdělaných lidí v daném ORP - čím vyšší je podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel 

daného ORP, tím nižší je produkce SKO) a dále pak i objem finančních prostředků na projekty podpořené 

z OPŽP v kategoriích 1, 2, 3, 6, 7, neboli projekty odděleného sběru a využití využitelných složek 

komunálních odpadů (čím vyšší objem finančních prostředků, tím nižší produkce SKO).  

Výsledky vícekriteriální regresní analýzy (‘metoda Enter’) pro vysvětlovanou proměnnou KO naznačují, 

že regresní model vysvětluje 91,5 % celkově variability v roce 2010, 96,1 % v roce 2013 a 97,8 % v roce 

2017. Pro všechny uvedené roky jsou modely signifikantní. Zatímco v roce 2010 je klíčovou vysvětlující 

proměnnou počet obyvatel (čím vyšší je počet obyvatel, tím vyšší je produkce SKO) a objem finančních 

prostředků na projekty podpořené z OPŽP v kategoriích 1, 2, 3, 6, 7, neboli projekty odděleného sběru 

a využití využitelných složek komunálních odpadů, pak v roce 2013 jsou to kromě počtu obyvatel rovněž 

nádoby na bioodpad (čím více nádob, tím vyšší produkce KO) a úroveň vzdělání (čím vyšší je podíl 

vysokoškolsky vzdělaných obyvatel daného ORP, tím nižší je produkce KO). V roce 2017 patří ke klíčovým 

vysvětlujícím proměnným opět počet obyvatel, dále pak saldo migrace (čím vyšší je saldo migrace, tím 

vyšší je produkce SKO), úroveň vzdělání (resp. množství lidí se základním vzděláním v daném ORP - čím 

vyšší je podíl obyvatel se základním vzděláním v daném ORP, tím nižší je produkce KO) a množství nádob 

v systému. 

V r. 2017 se již zcela jasně projevuje vliv nárůstu odděleně sbíraných biooodpadů (se zavedením 

zákonné povinnosti od r. 2015 došlo k masivnímu rozvoji systémů odděleného sběru bioodpadů ve všech 

obcích) na celkovou produkci KO. Nárůst produkce bioodpadů však většinově  neznamenal, že se jedná 

o složky SKO, ale o zcela nové odpady (nejvíce ze zahrad, zeleně), které nebyly dříve evidovány v režimu 
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zákona o odpadech. Nárůst počtu nádob na bioodpady velmi významně přispěl k nárůstu produkce 

těchto odpadů.   

Výsledky vícekriteriální regresní analýzy (‘metoda Stepwise’) pro vysvětlovanou proměnnou produkce 

KO naznačují, že regresní model vysvětluje 91,5 % celkově variability v roce 2010, 96,1 % v roce 2013 a 

97,8 % v roce 2017. Pro všechny uvedené roky jsou modely signifikantní. Výsledky oproti předchozímu 

přístupu se liší v tom, že v roce 2010 i 2013 je klíčovou vysvětlující proměnnou pouze počet obyvatel. V 

roce 2017 patří ke klíčovým vysvětlujícím proměnným opět počet obyvatel, dále pak saldo migrace (čím 

vyšší je saldo migrace, tím vyšší je produkce KO), úroveň vzdělání (resp. počet lidí se základním 

vzděláním v daném ORP - čím vyšší je podíl těchto lidí v daném ORP, tím nižší je produkce KO) a dále 

pak počet nádob na bioodpad a nádob celkem v systémech obcí (čím více nádob v systému, tím vyšší 

produkce KO). 

Výsledky jednotlivých interpretovaných regresí jsou uvedeny v příloze 10. 

 

Vícekriteriální regresní analýza B 

Data: MŽP (2016) dle jednotlivých obcí  

Vysvětlovaná proměnná: produkce KO  

Vysvětlující proměnná: projekty OPŽP, socio-ekonomické proměnné, vybavenost sběrné sítě (EKO-

KOM) 

Výsledky regrese jsou uvedeny v příloze 11. 

Výsledky vícekriteriální regresní analýzy B pro vysvětlovanou proměnnou KO naznačují, že regresní 

model vysvětluje 23,9 % celkově variability v roce 2016, přičemž všechny modely jsou signifikantní. 

Klíčovou vysvětlující proměnnou je objem finančních prostředků na projekty podpořené z OPŽP 

v kategoriích 1, 2, 3, 6, 7, neboli projekty odděleného sběru a využití využitelných složek komunálních 

odpadů. Vnášení dalších proměnných do modelu (počet obyvatel, nebo kategorie projektů 

podpořených z OPŽP, jež se zaměřují pouze na oddělený sběr využitelných složek - 6,7) zvyšují 

vysvětlenou variabilitu modelu pouze nepatrně, nicméně tyto proměnné jsou signifikantní. Výsledky 

této analýzy tak potvrzují závěry, které vyplývají z vícekriteriální regresní analýza A, jakkoli vysvětlená 

variabilita je nižší. V tomto případě je to dáno množstvím analyzovaných jednotek - vícekriteriální 

regresní analýza A pracuje s úrovní ORP, vícekriteriální regresní analýza B s úrovní obce, jež představuje 

více než 6.000 jednotek. Obecně platí, že čím vyšší je analyzovaný vzorek, tím nižší je vysvětlená 

variabilita. S ohledem na tyto skutečnosti nicméně dosažený výsledek značí silný vliv projektů 

podpořených z OPŽP na oddělený sběr a využití využitelných složek komunálních odpadů. 

 

Vícekriteriální regresní analýza C a D 

Regresní analýza C a D nebyla zpracována z důvodu nedostupnosti dat na úrovni ORP a na krajské 

úrovni (tj. se 14 regionálními jednotkami a jejich hodnotami) by analýza neměla vypovídací hodnotu. 
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Na krajské úrovni byly zpracovány alespoň korelační analýzy (konkrétně níže uvedená korelační analýza 

9 a 10), které neměří sílu závislosti, ale indikují „pouze“ základní asociace mezi proměnnými. Z tohoto 

důvodu tedy nebyly regresní analýzy na krajské úrovni provedeny. V případě dostupnosti uvažovaných 

proměnných na úrovni ORP je vhodné v budoucnu tento typ analýzy provést na této nižší geografické 

úrovni. 

Korelace 

1. Závisí produkce materiálově využitelných KO, materiálově využitelných bioodpadů,  materiálově 

využitelných KO ostatních na počtu projektů a výši finanční podpory (podpořené projekty kategorie 

1,2,3,6,7 - celkem) v jednotlivých letech 2009 – 2017 (výsledky v příloze 12) 

Výsledky analýzy potvrzují signifikantní závislost (na 1 % hladině významnosti) mezi vývojem 

podpory projektů odděleného sběru a využití v letech 2009 - 2017 (kategorie 1, 2, 3, 6 a 7) a vývojem 

produkce materiálově využitelných (recyklovatelných) složek KO, materiálově využitelných 

bioodpadů a ostatních materiálově využitelných KO (oleje, baterie, elektro apod.). Nárůst 

korelačního koeficientu v jednotlivých letech současně naznačuje rostoucí sílu závislosti s tím, jak 

roste objem finančních prostředků, které byly využity na financování uvedených kategorií projektů. 

Uvedené kategorie projektů tak přispívají ke zvyšování množství materiálově využitelných 

komunálních odpadů a tím i k naplňování analyzovaného cíle POH.  

2. Závisí produkce „Materiál.využit.KO CELKEM“ na počtu projektů a výši finanční podpory 

(podpořené projekty kategorie 6, 7a, 7b – celkem) v jednotlivých letech 2009 – 2017 ()? (výsledky 

v příloze 13) 

I v tomto případě výsledky analýzy potvrzují signifikantní závislost (na 1 % hladině významnosti) 

mezi vývojem podpory projektů odděleného sběru materiálově využitelných složek KO v letech 2009 

- 2017 (kategorie 6, 7a, 7b) a vývojem produkce materiálově využitelných KO, materiálově 

využitelných bioodpadů a materiálově využitelných KO (ostatní). S ohledem na výsledky předchozí 

korelace (3.2.1) a vzhledem k velikosti korelačního koeficientu v rámci této dílčí analýzy je zřejmé, 

že na síle závislosti mezi projekty OPŽP a množstvím materiálově využitelných KO se podílí zejména 

systémy odděleného sběru (např. vybavení systému sběrnými nádobami, dalšími sběrnými 

prostředky, či sběrnými dvory). Nárůst korelačního koeficientu v jednotlivých letech současně 

naznačuje rostoucí sílu závislosti s tím, jak roste objem finančních prostředků, které byly využity na 

financování uvedených kategorií projektů. Uvedené kategorie projektů tak přispívají ke zvyšování 

množství materiálově využitelných komunálních odpadů a tím i k naplňování analyzovaného cíle 

POH. 

3. Závisí produkce „Materiál.využit.KO REC-OST“ (tj. produkce materiálově využitelných KO + 

materiálově využitelných KO ostatních) na počtu projektů a výši finanční podpory (podpořené 

projekty kategorie 6, 7a, 7d-i; celkem)  v jednotlivých letech 2009 – 2017? (výsledky v příloze 14) 

V případě této dílčí analýzy výsledky potvrzují signifikantní závislost (na 1 % hladině významnosti 

pro rok 2012, 2016 a 2017) mezi vývojem podpory projektů odděleného sběru materiálově 

využitelných složek KO včetně bioodpadů v letech 2009 - 2017 (kategorie 6, 7a, 7b) a vývojem 

produkce materiálově využitelných KO a materiálově využitelných KO (ostatní), nicméně vzhledem 
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k velikosti korelačního koeficientu a kolísání v průběhu sledovaného období nelze tuto závislost 

přeceňovat. Velikost závislosti zůstává stabilní v celém sledovaném období bez ohledu na nárůst 

objemu finančních prostředků investovaných do systémů odděleného sběru využitelných složek 

komunálního odpadu (kromě bioodpadu). Jedním z vysvětlení může být paralelní financování 

systémů odděleného sběru z externích (nikoli dotačních) zdrojů (např. EKO-KOM, a.s.) – viz výše. 

Nicméně i přes tento závěr je možné uvést, že uvedené kategorie projektů tak přispívají ke zvyšování 

množství materiálově využitelných komunálních odpadů a tím i k naplňování analyzovaného cíle 

POH. 

4. Závisí produkce „Materiál.využit.KO REC-OST“ (produkce materiálově využitelných KO + 

materiálově využitelných KO ostatních) na počtu projektů a výši finanční podpory (podpořené 

projekty kategorie 3, 6, 7a, 7d-i; celkem) v jednotlivých letech 2009 – 2017 (? (výsledky v příloze 

15) 

Doplníme-li předchozí analýzu o projekty na podporu zařízení na dotřídění, úpravu a recyklaci 

využitelných složek komunálních odpadů, pak výsledky této dílčí analýzy potvrzují signifikantní 

závislost (na 1 % hladině významnosti) mezi vývojem podpory projektů odděleného sběru a využití 

materiálově využitelných složek KO (bez bioodpadů) v letech 2009 - 2017 (kategorie 3, 6, 7a, 7d-i) 

a vývojem produkce materiálově využitelných KO a materiálově využitelných KO (ostatní). Mírný 

nárůst korelačního koeficientu v jednotlivých letech současně naznačuje rostoucí sílu závislosti s 

tím, jak roste objem finančních prostředků, které byly využity na financování uvedených kategorií 

projektů. Uvedené kategorie projektů tak přispívají ke zvyšování množství materiálově využitelných 

komunálních odpadů a tím i k naplňování analyzovaného cíle POH. 

5. Závisí produkce materiálově využitelných bioodpadů na počtu projektů a výši finanční podpory 

(podpořené projekty kategorie 6, 7b, 7c; celkem) v jednotlivých letech 2009 – 2017 )? (výsledky 

v příloze 16) 

Výsledky této dílčí analýzy potvrzují velmi silnou (a signifikantní) závislost (na 1 % hladině 

významnosti) mezi vývojem podpory projektů odděleného sběru materiálově využitelných 

bioodpadů v letech 2009 - 2017 (kategorie 6, 7b, 7c) a vývojem produkce materiálově využitelných 

bioodpadů. Vzhledem k velikosti korelačního koeficientu je možné usuzovat na velmi silnou 

závislost mezi systémy odděleného sběru bioodpadu (sběrné nádoby, sběrné dvory) a množstvím 

materiálově využitelných bioodpadů. Nárůst korelačního koeficientu v jednotlivých letech současně 

naznačuje rostoucí sílu závislosti s tím, jak roste objem finančních prostředků, které byly využity na 

financování uvedených kategorií projektů. Uvedené kategorie projektů tak přispívají ke zvyšování 

množství materiálově využitelných komunálních odpadů a tím i k naplňování analyzovaného cíle 

POH. V souvislosti se sledováním této závislosti očekáváme, že produkce bioodpadu z roku 2017 

závisí i na projektech z programovacího období OPŽP 2014-2020 

6. Závisí produkce materiálově využitelných bioodpadů na realizaci projektů OPŽP (kategorie 1, 2, 6, 

7b, 7c; celkem)? (výsledky v příloze 16) 

Závěry předchozí dílčí analýzy platí i v případě, že jsou projekty odděleného sběru doplněny i o 

projekty na využití bioodpadu (BPS, kompostárny). Výsledky této dílčí analýzy potvrzují velmi silnou 

(a signifikantní) závislost (na 1 % hladině významnosti) mezi vývojem podpory projektů odděleného 
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sběru a využití bioodpadů v letech 2009 - 2017 (kategorie 1, 2, 6, 7b, 7c) a vývojem produkce 

materiálově využitelných bioodpadů. Nárůst korelačního koeficientu v jednotlivých letech současně 

naznačuje rostoucí sílu závislosti s tím, jak roste objem finančních prostředků, které byly využity na 

financování uvedených kategorií projektů. Uvedené kategorie projektů tak přispívají ke zvyšování 

množství materiálově využitelných komunálních odpadů a tím i k naplňování analyzovaného cíle 

POH. Pozn. Projekty 7c jsou zaměřené na podporu předcházení vzniku bioodpadů, ale v POH pro 

období 2003 - 2012 cíl pro předcházení nebyl obsažen, proto jsou zařazeny tyto projekty do podpory 

na využití bioodpadů. V dalším OPŽP budou hodnoceny zvlášť jako opatření k naplnění cíle o 

předcházení vzniku odpadů, který je obsažen v novém v současnosti platném POH.  

7. Závisí produkce KO/SKO na realizaci projektů OPŽP (kategorie 1,2,3,6,7 - celkem)? (výsledky 

v příloze 17) 

Závěry této dílčí analýzy potvrzují signifikantní závislost (na 1 % hladině významnosti) mezi vývojem 

podpory projektů odděleného sběru a využití komunálních odpadů v letech 2009 - 2017 (kategorie 

1, 2, 3, 6, 7) a vývojem produkce KO a SKO. Nárůst korelačního koeficientu v jednotlivých letech 

současně naznačuje rostoucí sílu závislosti s tím, jak roste objem finančních prostředků, které byly 

využity na financování uvedených kategorií projektů. Uvedené kategorie projektů tak přispívají 

k naplňování analyzovaného cíle POH. 

8. Závisí produkce KO/SKO na realizaci projektů OPŽP z kategorií, které značí oddělený sběr 

využitelných složek bez bioodpadů (kategorie 6, 7a, 7b - celkem)? (výsledky v příloze 17) 

Pokud z předchozí analýzy vydělíme pouze projekty odděleného sběru materiálově využitelných 

komunálních odpadu (kategorie 6, 7a, 7b), pak síla závislosti vzroste. Závěry této dílčí analýzy tak 

potvrzují signifikantní závislost (na 1 % hladině významnosti) mezi vývojem podpory projektů 

odděleného sběru komunálních odpadů v letech 2009 - 2017 (kategorie 6, 7a, 7b) a vývojem 

produkce KO a SKO. Nárůst korelačního koeficientu v jednotlivých letech současně naznačuje 

rostoucí sílu závislosti s tím, jak roste objem finančních prostředků, které byly využity na financování 

uvedených kategorií projektů. Uvedené kategorie projektů tak přispívají k naplňování 

analyzovaného cíle POH. 

9. Závisí množství materiálově a energeticky využitých odpadů na realizaci projektů OPŽP (kategorie 

1,2,3,6,7 - celkem)? (výsledky v příloze 18) 

Závěry této dílčí analýzy potvrzují signifikantní závislost (na 1, resp. 5 % hladině významnosti v 

letech 2015-2017) mezi vývojem podpory projektů odděleného sběru a využití komunálních odpadů 

v letech 2009 - 2017 (kategorie 1, 2, 3, 6, 7) a vývojem množství materiálově využitých KO. Nárůst 

korelačního koeficientu v jednotlivých letech současně naznačuje rostoucí sílu závislosti s tím, jak 

roste objem finančních prostředků, které byly využity na financování uvedených kategorií projektů. 

Uvedené kategorie projektů tak přispívají k naplňování analyzovaného cíle POH. Výsledky analýzy 

naopak neprokázaly vztah mezi vývojem podpory projektů odděleného sběru a množství využitých 

komunálních odpadů v letech 2009 - 2017 (kategorie 1, 2, 3, 6, 7) a vývojem množství energeticky 

využitého KO. 
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10. Závisí množství skládkovaných/spalovaných komunálních odpadů na realizaci projektů OPŽP 

(kategorie 1,2,3,6,7,8 - celkem)? (výsledky v příloze 19) 

Závěry této dílčí analýzy potvrzují signifikantní závislost (na 1, resp. 5 % hladině významnosti) mezi 

vývojem podpory projektů odděleného sběru, využití a překládání komunálních odpadů v letech 

2009 - 2017 (kategorie 1, 2, 3, 6, 7, 8) a vývojem množství KO ukládaného na skládky. Korelační 

koeficient je v jednotlivých letech stabilní a pozitivní, což značí přímou závislost. Z vývoje produkce 

KO a jeho využitelných složek vyplývá, že se vytřídilo a následně využilo více KO včetně bioodpadů. 

Nicméně v posledních 2 letech celková produkce KO roste i díky rostoucí spotřebě (včetně nárůstu 

SKO, který se ukládá na skládky) a množství skládkovaných KO se začalo opět navyšovat i přes 

pokračující třídění využitelných složek. Výsledky analýz naznačují, že vztah mezi produkcí SKO a 

bioodpadů není jednoznačný. Výsledky analýzy naopak neprokázaly vztah mezi vývojem podpory 

projektů odděleného sběru, využití a překládání komunálních odpadů v letech 2009 - 2017 

(kategorie 1, 2, 3, 6, 7, 8) a vývojem množství spalovaného KO bez využití energie (tento způsob 

nakládání s KO je velmi ojedinělý). 
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‘Kontrolní/komparativní’ analýza na úrovni ORP 

V této části je provedeno porovnání produkce materiálově využitelných KO, materiálově využitelných 

bioodpadů a materiálově využitelných KO ostatních (resp. každé z těchto kategorií zvlášť) v ORP s mírou 

podpory (počet, objem finanční dotace) realizovaných projektů OPŽP (podle jednotlivých kategorií). 

Produkce materiálově využitelných KO na úrovni ORP 

Obr. č. 3.2.2-1: Porovnání měrné produkce využitelných složek KO (v kg/obyvatel) s mírou podpory 

(v Kč/obyvatel), rok 2017 

 

Obr. č. 3.2.2-2: Porovnání měrné produkce využitelných složek KO (v kg/obyvatel) s mírou podpory 

(počet projektů/obyvatel), rok 2017   

 

V závislosti na míře dotace a počtu projektů (přepočteno na 1 průměrného obyvatele) uvedené grafy 

potvrzují, že projekty v kategoriích 1, 2, 3, 6 a 7, tj. projekty podporující vytváření systémů odděleného 

sběru a následného využit odpadů, vedou k nárůstu produkce odděleně sbíraného materiálově 

využitelného komunálního odpadu. Uvedené projekty tak přispívají k naplňování cíle, jehož smyslem 

je zvýšit materiálové využití komunálních odpadů.  
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Tabulka 3.2.2-1: Popisná statistika týkající se materiálového využití komunálních odpadů na úrovni ORP (2009 a 2017) v rozdělení dle míry podpory 

přepočtené na obyvatele. 

Porovnání produkce materiálově využitelných KO včetně bioodpadů (kg/obyvatel/rok) v ORP podle míry dotace (v Kč/obyvatel/ORP) 

Interval míry dotace Kč 
na obyv. 

2017_1+2+3+6+7 
Dle ORP 

Počet ORP 
v intervalu 

Počet projektů 
k 2017_1+2+3+6+7 v ORP 

v daném intervalu 

Celková dotace 
k 2017_1+2+3+6+7  v ORP 

v daném intervalu 

Materiál._využit_KO 
NA OBYV. 
PRŮMĚR 

 Mater. Využit. 
Bioodp. na 
obyvatele 
PRŮMĚR 

 Mater. Využit. 
KO_OSTATNÍ  
na obyvatele 
PRŮMĚR 

 KO_celkem 
na 

obyvatele 
PRŮMĚR 

 
SKO_na 

obyvatele 
PRŮMĚR 

 

2009 2017  2009 2017  2009 2017  2009 2017  2009 2017  

110 – 850 38 464 1 287 380 634 72 116 *** 23 59 *** 1,6 1,3  478 519 * 294 269  

851-1350 38 688 1 991 928 198 126 100  14 74 *** 0,8 1,2  497 513  292 264  

1351-1850 43 969 2 963 634 745 73 100 *** 17 93 *** 1,3 1,3  436 544 *** 267 268  

1851-2500 41 1149 3 266 700 056 65 112 *** 22 90 *** 1,1 1,3  404 520 *** 264 256  

2501-4000 35 975 3 514 859 634 67 102 *** 14 107 *** 1,3 1,0  421 535 *** 273 256 ** 

4001-6370 11 321 1 338 518 394 66 143 *** 11 145 *** 8,1 1,6  407 615 *** 264 255  

Pozn.: *,    **,    ***    stand    for    statistical    significance    at    10%,    5%,    1% 
Pozn.: Porovnání produkce materiálově využitelných KO + materiálově využitelných bioodpadů + materiálově využitelných KO ostatních 
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Při porovnání let 2009 a 2017 je evidentní žádoucí nárůst zejména u Materiál.využit. KO + Mater.Využit. 

Biodp. v přepočtu na obyvatele. Mater.využit.KO OSTATNÍ spíše vykazuje stagnaci. Důvodem je to, že 

se jedná o komodity (olej, baterky apod.), které se sbírají pouze doplňkově a nebyla na ně ani zaměřena 

zásadní podpora z OPŽP.  

V případě Mater.využit.bioodpadů v kg na obyvatele byl zaznamenán největší nárůst (tj. ze 14 na 107 

kg/obyv. ve sledovaných letech) v intervalu intenzity dotace 2,5 až 4 tis. Kč na obyv. V tomto intervalu 

bylo realizován největší objem investic v kategoriích projektů 1, 2,3,6,7 (cca 3,5 mld. Kč), přičemž 

v tomto intervalu byly podpořeny obce s celkovým počtem cca 1,2 mil. obyvatel.  

Produkce KO celkem vykazuje nárůst v přepočtu na obyvatele, který souvisí jednak s růstem spotřeby 

a vyšší životní úrovní a jednak od r. 2015 s výrazným nárůstem bioodpadů, které se dostaly do evidence 

podle zákona o odpadech po zavedení zákonné povinnosti odděleného sběru v obcích. Produkce SKO 

v přepočtu na obyvatele ve sledovaných letech vykazuje pokles. 

Jak je patrné z předchozí tabulky, došlo mezi roky 2009 a 2017 k nárůstu produkce materiálově 

využitelných komunálních odpadů a materiálově využitelných bioodpadů. V případě materiálově 

využitelných komunálních odpadů došlo k nárůstu v průměru o 53 % produkce, v případě materiálově 

využitelných bioodpadů došlo k více než 3-násobnému nárůstu produkce, což bylo zásadně ovlivněno 

zavedením zákonné povinnosti obcí sbírat bioodpad od r. 2015. Projekty OPŽP k rozvoji sběru 

významně přispěly. V důsledku zvyšování produkce zejména bioodpadů došlo ve sledovaném období 

k nárůstu produkce komunálního odpadu. Současně došlo k mírnému poklesu produkce směsného 

komunálního odpadu, který souvisí s nárůstem vytříděných využitelných odpadů. Z uvedených dat 

vyplývá, že dochází k ‘trade-off’ mezi zvyšováním produkce materiálově využitelných složek KO a 

snižováním produkce směsného komunálního odpadu. Je zřejmé, že projekty podporující oddělený 

sběr využitelných složek a jejich využití (kategorie 1, 2, 3, 6, 7) významnou měrou přispívají k 

naplňování cíle POH, který spočívá ve vyšší míře recyklace komunálního odpadu. Současně výsledky 

naznačují, že s výší finanční podpory roste i produkce materiálově využitelných složek a zejména 

bioodpadů, a s tím i celková produkce komunálního odpadu. U směsného komunálního odpadu se 

potvrdil správný směr intervence, protože území ORP s nižší mírou podpory v roce 2009 dosahovala v 

průměru vyšší produkce SKO, než ORP s vysokou mírou podpory. Cílem totiž je, aby produkce SKO 

klesala, pokud tedy území ORP s vyšší podporou vykazovala větší pokles produkce SKO, tak lze 

konstatovat, že podpora má vliv i na pokles produkce SKO. Startovací pozice v produkci odpadů (neboli 

míra produkce odpadu na počátku sledovaného období) ovlivňuje míru dopadu finanční podpory. 

V rámci analýz byla take stanovena  % změna produkce KO mezi lety 2009 a 2017 (viz následující grafy), 

což u produkce mater.využit.KO vychází pozitivně pro OPŽP. Avšak v případě dalšího typu „produkce 

materiálově využitelných bioodpadů“ byly výsledky již v podstatě nehodnotitelné - pro materiálově 

využitelné bioodpady vychází % změny u jednotlivých ORP nejen v porovnání 2017/2009 ale třeba i 

2015/2009 mnohonásobné (někdy i desítky tisíc procent) a nelze tak smysluplně porovnat mezi sebou. 

Hlavní problém spočívá v tom, že jednotlivá území ORP měla počáteční hodnotu téměř nulovou a 

jakýkoliv nárůst se projevil zásadním způsobem. Důvodem je, že bioodpady se začaly ve větší míře 

sbírat až od r. 2015, do té doby byla produkce ve většině obcí minimální. 
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Obr. č. 3.2.2-3: Porovnání (komparace) změny produkce materiálově využitelných KO (v %) s mírou 

dotace (v Kč/obyvatel) projektů kategorie 1,2,3,6,7 v období 2009-2017 

 
Pozn.: Graf vytvořen v MS Excel. Spojnice trendu polynomická.  

Závěry z předchozí dílčí analýzy potvrzuje i tento graf (č. 3.2.2.-3), který ukazuje % změnu produkce 

materiálově využitelného KO mezi lety 2017 a 2009, a dále výši dotace přepočtenou na obyvatele v 

ORP v projektech OPŽP v kategoriích 1,2,3,6,7 – celkem kumulativně k roku 2017. Z grafu je evidentní, 

že čím vyšší byla dotace OPŽP na obyvatele v daných kategoriích projektů, k tím vyšší % změně 

produkce materiálově využitelných KO došlo (porovnání produkce 2017/2009). 

Obr. č. 3.2.2-4: Porovnání (komparace) změny produkce materiálově využitelných KO (v %) s počtem 

projektů kategorie 1,2,3,6,7 (počet projektů/obyvatel) v období 2009-2017 

 
Pozn.: Graf vytvořen v MS Excel. Spojnice trendu polynomická.  

Předchozí závěr platí i v případě, kdy objem prostředků je v analýze nahrazen počtem projektů 

přepočtených na obyvatele v jednotlivých ORP. Tento graf ukazuje % změnu produkce materiálově 

využitelného KO mezi lety 2017 a 2009, a dále počet projektů kumulativně k roku 2017 přepočtených 

na obyvatele v ORP v projektech OPŽP (v kategoriích 1, 2, 3, 6, 7). Z grafu je zřejmé, že čím vyšší byl 

počet projektů OPŽP na obyvatele v daných kategoriích projektů, tím vyšší byla změna produkce 

materiálově využitelných KO (porovnání produkce 2017/2009). 
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GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ –  kontrolní analýzy 3.2 

Produkce materiálově využitelných bioodpadů na úrovni ORP 

Obr. č. 3.2.2-5: Porovnání změny produkce komunálních bioodpadů (v kg/obyv.) s mírou dotace 

(v Kč/obyv.) projektů kategorie 1,2,3,6,7, r. 2017. 

 
Pozn.: Graf ukazuje produkci materiálově využitelných bioodpadů za rok 2017 a míru dotace na 

obyvatele v ORP v projektech v kategorii 1,2,3,6,7 – celkem. 

Obr. č. 3.2.2-6: Porovnání  změny produkce komunálních bioodpadů (v kg/obyv.) s počtem projektů 

kategorie 1,2,3,6,7 (počet projektů/obyv.), r. 2017. 

 

Předchozí grafy potvrzují, že s rostoucí mírou podpory projektů OPŽP, stejně jako s rostoucím počtem 

projektů (přepočteno na obyvatele) roste i produkce materiálově využitelných bioodpadů. Projekty 

přispěly výrazně k rozvoji odděleného sběru a využití komunálních bioodpadů.  
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Produkce materiálově využitelných KO ostatních na úrovni ORP 

Obr. č. 3.2.2-7: Porovnání změny produkce materiálově využitelných KO ostatních (kg/obyv.) v ORP 

v r. 2017 s mírou dotace (Kč/obyv.) kumulativně do roku 2017 v projektech v kategorii 1,2,3,6,7 – 

celkem. 

 

Obr. č. 3.2.2-8: Porovnání produkce materiálově využitelných KO ostatních (kg/obyvatel) v ORP 

v r. 2017 s počtem projektů na obyvatele kumulativně do roku 2017 v projektech v kategorii 

1,2,3,6,7 – celkem. 

 
Pozn.: Výše uvedené grafy mají informativní character, protože počet projektů na podporu sběru a 

zpracování oleje, baterií, elektro byl malý. Řešitelský tým však dále konstatuje, že v případě množství 

těchto sbíraných odpadů, zejména u baterií a elektra je problém s jejich prokázáním, protože většina 

sbíraného množství je vedena v režimu zpětného odběru a není tudíž promítnuta do evidované 

produkce odpadů.  
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Celková produkce KO a produkce SKO na úrovni ORP 

Obr. č. 3.2.2-9: Porovnání produkce KO za r. 2017 (kg/obyvatel) s mírou dotace v projektech 

v kategorii 1,2,3,6,7  (Kč/obyvatel) kumulativně do r. 2017. 

 
 

Obr. č. 3.2.2-10: Porovnání produkce KO za r. 2017 (kg/obyvatel) s počtem projektů na obyvatele 

v ORP kumulativně do roku 2017 v projektech v kategorii 1,2,3,6,7 – celkem. 

 

I v tomto případě oba grafy potvrzují výše uvedené výsledky - díky vyššímu oddělenému sběru 

využitelných složek KO a jejich následnému využití v důsledku realizace projektů OPŽP roste míra 

produkce komunálního odpadu, a to jak s ohledem na míru dotace, pak na počet projektů (v přepočtu 

na obyvatele). Následující grafy současně potvrzují i pozitivní vliv projektů OPŽP na pokles produkce 

směsného komunálního odpadu.  
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Obr. č. 3.2.2-11: Porovnání vývoje produkce SKO (kg/obyvatel) v ORP v r. 2017 s mírou dotace 

na obyvatele (Kč/obyvatel) kumulativně do roku 2017 v projektech v kategorii 1,2,3,6,7 – celkem. 

 

 

Obr. č. 3.2.2-12: Porovnání vývoje produkce SKO (kg/obyvatel) v ORP v r. 2017 s počtem projektů 

na obyvatele v ORP kumulativně do roku 2017 v projektech v kategorii 1,2,3,6,7 – celkem. 
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‘Kontrolní/komparativní’ analýza na úrovni krajů 

Z tabulky 3.2.2-2:  je patrné, že mezi lety 2009 a 2017 došlo k navýšení množství materiálově 

využitelných komunálních odpadů, přičemž víceméně platí, že toto navýšení roste s objemem 

prostředků do projektů OPŽP (kategorie 1, 2, 3, 6, 7). Výjimkou jsou Jihomoravský, Středočeský, 

Jihočeský a Zlínský kraj, ve kterých došlo ke zvýšení množství materiálově využitelných komunálních 

odpadů, ale změna nepřesahuje 100 %. Výsledky pro energetické využití komunálních odpadů nejsou 

signifikantní, nicméně je zřejmé, že nejvyšší míry pochopitelně dosahují kraje, které disponují zařízením 

na energetické využití odpadu - Hlavní město Praha, Liberecký kraj, Jihomoravský kraj. V případě 

skládkování odpadu došlo k signifikantnímu poklesu skládkování ve všech sledovaných krajích (kromě 

Královéhradeckého kraje), nicméně nelze vysledovat jednoznačný vliv výše podpory projektů OPŽP.  

Z výsledků komparativní analýzy (viz Tabulka 3.2.2-3) sledující vývoj produkce v závislosti na míře 

podpory z OPŽP, a to dle velikostních kategorií obcí vyplývá, že míra podpory projektů z OPŽP 

(kategorie 1, 2, 3, 6, 7) roste s velikostní kategorií obcí dle počtu obyvatel (s výjimkou velikostní 

kategorie 50.000 +). Z výsledků rovněž plyne, že ve sledovaném období došlo ve všech velikostních 

kategoriích obcí k nárůstu produkce komunálních odpadů, ale míra nárůstu této produkce klesá s 

rostoucí velikostní kategorií obcí (statistická analýza současně potvrzuje, že rozdíly v produkci jsou 

signifikantní, a to na 1 % hladině významnosti pro velikostní kategorie 501 - 4.000 obyvatel; v nižších 

velikostních kategoriích je hladina významnosti 5 %, pro vyšší velikostní kategorie nejsou rozdíly 

signifikantní). Tzn., že k nejnižšímu nárůstu produkce komunálních odpadů došlo ve vyšších 

velikostních kategoriích obcí, které současně vykazují nejvyšší míru podpory projektů OPŽP ve 

sledovaných kategoriích. V případě množství produkovaného SKO je patrné, že i v tomto případě jsou 

rozdíly v produkci SKO ve sledovaném období v jednotlivých velikostních kategoriích obcí signifikantní 

(na 10 % hladině významnosti pro obce mezi 201 - 1.000 obyvatel, na 5 % hladině významnosti pro 

obce s 1.001 - 2.000 obyvateli a na 1% hladině významnosti pro obce s 2.001 - 50.000 obyvateli; v 

ostatních velikostních kategoriích nejsou rozdíly signifikantní). Z výsledků však není zřejmé, do jaké 

míry se na tomto poklesu podílely projekty OPŽP. Podobný závěr platí i pro objemný odpad. K 

signifikantnímu nárůstu produkce objemného odpadu ve sledovaném období došlo pouze v případě 

velikostní kategorie obcí 100 - 1.000 obyvatel, v ostatních případech nejsou rozdíly signifikantní. Ve 

velikostní kategorii obcí 100 - 4.000 obyvatel došlo k nárůstu produkce objemného odpadu, v ostatních 

velikostních kategoriích k poklesu. Opět však nelze potvrdit, do jaké míry se na tomto vývoji podílely 

projekty OPŽP.  

Z výsledků  tabulky 3.2.2-4 je patrné, že bez ohledu na velikostní strukturu obcí byla výchozí pozice 

podpořených a nepodpořených obcí s ohledem na produkci komunálních odpadů víceméně stejná. 

Míra produkce se liší pouze nepatrně, rozdíly v produkci nejsou signifikantní. Z údajů o produkci 

komunálních odpadů v referenčním roce 2016 je však zřejmé, že podpořené obce vykazují vyšší 

produkci komunálních odpadů. Tento výsledek potvrzuje výsledky předchozích analýz, neboť podpora 

projektů OPŽP do systémů odděleného sběru a využití zvyšuje množství materiálově využitelných 

(recyklovatelných) komunálních odpadů a tím i celkovou produkci komunálního odpadu. V případě SKO 

nejsou výsledky průkazné a není možné hodnotit rozdíl mezi podpořenými a nepodpořenými obcemi 

v různé velikostní kategorii. Průměrná produkce SKO poklesla v podpořených i nepodpořených obcích, 

nicméně rozdíly v produkci komunálních odpadů v referenčním roce 2016 nejsou významné. V případě 

objemného odpadu nejsou výsledky komparace podpořených a nepodpořených obcí průkazné a nelze 

odvodit, do jaké míry projekty OPŽP vedou k poklesu/nárůstu produkce objemných odpadů.  
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Tabulka 3.2.2-2: Porovnání množství materiálově využitých/energeticky využitých/skládkovaných/spálených odpadů v kg/obyvatel 

NÁZEV KRAJ 

3.2.9_2017 
1+2+3+6+7 
DOTACE na 
obyvatele 

3.2.9_2017 
1+2+3+6+7_ 
POČ.PROJ 

Materiál_ 
Využit_KO_ 
2009 na 
obyv. 

Materiál_ 
Využit_KO_ 
2017 na 
obyv. 

Energ_ 
využití_KO_ 
2009 na 
obyv. 

Energ_ 
využití_KO_ 
2017 na 
obyv. 

Skladkování 
_KO_2009  
na obyv. 

Skladkování 
_KO_ 2017 
na obyv. 

Spalování_ 
KO_2009 na 
obyv. 

Spalování_ 
KO_2017 na 
obyv. 

Hlavní město Praha 
                    

155.99  
66 65,8852 95,4129 166,3619 217,8801 90,0942 8,0176 0,026175 0,0019 

Středočeský kraj 
                

1,650.54  
698 204,0670 299,3330 2,2996 7,3629 533,7463 400,7302 0,129462 0,8500 

Jihočeský kraj 
                

2,019.80  
388 108,6950 197,4743 0,0460 0,2640 347,9855 300,7818 0,137714 0,2146 

Plzeňský kraj 
                

1,059.59  
206 111,8870 230,4152 2,9749 153,6032 321,6151 172,3040 0,036366 0,0703 

Karlovarský kraj 
                

1,188.28  
90 73,7478 251,7854 0,0003 0,0000 347,6336 326,7475 0,000000 0,0000 

Ústecký kraj 
                    

972.22  
196 215,2891 139,5274 0,1561 0,1125 416,2775 335,7807 0,393013 0,4896 

Liberecký kraj 
                

1,062.70  
113 70,4160 186,5224 115,1859 171,2559 203,0885 198,5731 0,029977 0,0569 

Královéhradecký kraj 
                

1,319.07  
263 45,7910 177,1255 1,2311 0,8793 207,8841 216,4220 0,010384 0,0003 

Pardubický kraj 
                

1,984.40  
319 75,4198 247,3863 0,1700 1,3636 444,4591 380,3395 0,159983 0,1175 

Kraj Vysočina 
                

2,640.32  
490 68,8727 318,4078 1,6546 11,2655 304,7924 226,9001 0,084487 0,1657 

Jihomoravský kraj 
                

1,433.48  
545 110,3808 192,7414 47,1178 172,1984 292,9090 172,5140 0,130581 0,0680 

Olomoucký kraj 
                

2,108.91  
413 70,5356 204,8102 0,6365 1,5918 371,7554 270,1391 0,007161 0,3718 

Zlínský kraj 
                

2,283.84  
447 69,6508 137,8818 1,5029 0,8517 262,9317 204,1799 0,709536 0,3478 

Moravskoslezský kraj 
                    

778.61  
332 153,3939 207,0040 0,1672 13,3022 363,4096 292,0862 0,566117 0,8921 
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‘Kontrolní/komparativní’ analýza na úrovni obcí pro programové období 2007-2013  
Tabulka 3.2.2-3:: Podpořené projekty OPŽP v rozdělení dle velikostních kategorií obcí (kategorie projektů 1+2+3+6+7) 

Obce dle 
velikostní 

struktury počtu 
obyvatel 

Počet obcí 
v dané 
skupině 

Počet projektů 
k 2016_1+2+3+6+7 

v obcích dané 
skupiny 

Celková dotace 
k 2017_1+2+3+6+7  

v obcích dané skupiny 

KO - Množství odpadu 
vyprodukovaného obcí (kg) NA OBYV. 

PRŮMĚR 

 SKO - Množství odpadu 
vyprodukovaného obcí 

(kg) na obyvatele PRŮMĚR 

 Objemny odpad 2009 - Množství 
odpadu vyprodukovaného obcí 

(kg) na obyvatele PRŮMĚR 

 

2009 2016  2009 2016  2009 2016  

0 – 100 32 58 126 490 955,7 189,9 435,8 ** 153,9 111,4  13,8 7,5  

101 – 500 517 794        1 677 315 486,49  263,9 444,2 ** 214,7 194,3 * 16,0 19,1 * 

501 - 1000 524      877      1 912 337 290,56  268,0 354,3 *** 224,7 206,5 * 18,7 23,7 ** 

1 001 – 2 000 447 886         2 437 937 001,19  268,2 346,7 *** 210,0 200,2 ** 26,6 27,2  

2 001 – 4 000 269 607     2 328 973 008,03  304,4 367,9 *** 230,6 203,9 *** 31,3 35,0  

4001 – 10 000 178      612      2 330 164 000,99  352,3 371,4  229,4 210,0 *** 35,8 34,2  

10 001 – 50 000 105      534        2 676 711 666,39  353,1 355,2  220,2 189,2 *** 48,5 45,2  

50 000+ 18      214,00          881 282 283,51  303,1 308,6  193,5 185,1  32,7 32,3  

Tabulka 3.2.2-4: Nepodpořené obce (velikostní kategorie) z OPŽP prostřednictvím projektů v kategoriích 1+2+3+6+7 

Obce dle velikostní 
struktury počtu obyvatel 

Počet obcí v 
dané skupině 

KO - Množství odpadu vyprodukovaného obcí (kg) 
NA OBYV. PRŮMĚR 

 
SKO - Množství odpadu vyprodukovaného obcí (kg) 

na obyvatele PRŮMĚR 

 Objemny odpad 2009 - Množství odpadu 
vyprodukovaného obcí 

(kg) na obyvatele PRŮMĚR 

 

2009 2016  2009 2016  2009 2016  

0 – 100 416 201,9 212,0  168,9 120,0 *** 10,1 16,5 *** 

101 – 500 2476 344,3 297,8  322,4 180,0  14,8 19,8 *** 

501 - 1000 853 266,1 333,8 *** 213,6 209,7  17,6 22,7 *** 

1 001 – 2 000 298 319,4 332,6  275,5 203,0  20,3 25,3 *** 

2 001 – 4 000 82 300,3 346,0  212,0 198,6  24,6 36,7 *** 

4001 – 10 000 29 308,3 346,7 ** 216,6 203,4  38,0 38,8  

10 001 – 50 000 8 327,2 332,9  234,2 206,2 * 35,6 44,5  

50 000+ 0 n/a n/a  n/a n/a  n/a n/a  

Pozn.: *, **, *** značí hladiny významnosti 10%, 5%, resp. 1%.
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3.2.3 Shrnutí 

 Výsledky vícekriteriální regresní analýzy potvrzují vliv socio-ekonomických proměnných (zejména 

počet obyvatel), situačních proměnných (infrastruktura odděleného sběru) a projektů podpořených 

z OPŽP na produkci vybraných druhů odpadu, přičemž vytvořené modely jsou nejen statisticky 

signifikantní, ale ve většině případů vysvětlují více než 90 % variability modelu. To jinými slovy 

znamená, že zvolené proměnné jsou vhodnými prediktory produkce vybraných druhů odpadů. 

Výsledky potvrzují, že čím vyšší je objem finančních prostředků na projekty podpořené z OPŽP, tím 

vyšší je produkce celková měrná produkce komunálního odpadu (díky vyšší produkci materiálově 

využitelných komunálních odpadů jako je např. bioodpad), ale tím nižší je produkce směsného 

komunálního odpadu (díky vyššímu oddělenému sběru využitelných složek), který je nutné odstranit 

(skládkování, či jinak).  

Výsledky korelační analýzy současně dokládají, že vztah mezi vývojem finanční podpory projektů 

odděleného sběru a využití v letech 2009 až 2017 a vývojem produkce materiálově využitelných složek 

komunálního odpadu je nejen silný, ale že síla závislosti roste s tím, jak roste objem finančních 

prostředků v jednotlivých letech programovacího období. Tyto výsledky tak potvrzují, že směřování 

podpory v jednotlivých letech do příslušných kategorií projektů posiluje schopnost těchto projektů 

naplňovat cíle POH ČR.  

Komparativní analýza srovnávající jednotlivé ORP dle míry podpory závěry korelační analýzy potvrzuje, 

neboť je patrné, že s mírou podpory roste nejen produkce materiálově využitelných složek, ale i 

celková produkce komunálního odpadu a klesá produkce směsného komunálního odpadu. Vývoj 

v jednotlivých letech současně dokládá, že roste nejen absolutní, ale i relativní změna produkce mezi 

roky 2009 a 2017.  
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3.3 Cíl POH: Snížit maximální množství biologicky rozložitelných 

komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této 

složky činil v roce 2010 nejvíce 75 % hmotnostních, v roce 2013 

nejvíce 50 % hmotnostních a výhledově v roce 2020 nejvíce 35 

% hmotnostních z celkového množství BRKO vzniklého v roce 

1995 

3.3.1 Datová základna a metody (popis dat, vč. kódů odpadu a nakládání s 

odpady, vstupních a výstupních proměnných) 

Pro hodnocení tohoto cíle byly opět využity celkem tři kvantitativní metody:  

a) vícekriteriální regresní analýza,  

b) korelační analýza,  

c) komparativní analýza.  

V rámci dílčích analýz byly využity níže popsané datové vstupy. V případě vícekriteriální regresní 

analýzy byly vytvořeny celkem 3 modely, které popisují různé typy faktorů, které ovlivňují produkci KO, 

SKO, materiálově využitelných bioodpadů a způsoby nakládání (s akcentem na skládkování).  

Vícekriteriální regresní analýza A - zdroje dat 

U všech regresních analýz aplikovaných při zpracování bylo postupováno jednotně, a sice dle 

následujících kroků: 

1. Do modelu vložíme závisle proměnnou. 

2. Do modelu vložíme všechny uvedené vysvětlující proměnné. 

3. Nastavíme typ regrese (v případě této metodiky byla vždy aplikována metoda Enter a potom 

metoda Stepwise) 

4. Nastavíme test multikolinearity, který je součástí výpočtu vícenásobné regrese. K tomu je 

určen tzv. variable inflation factor (VIF) a také hodnota o toleranci (tolerance). Obě hodnoty 

jsou běžnou součástí výpočtu regrese.  

5. Následně je spuštěn výpočet regresního modelu a jsou zpracovány výsledné hodnoty regrese. 

Pro účely hodnocení POH byla vždy pozornost zaměřena na tabulku se sumarizací modelu a 

dále na tabulku s výsledky regresních koeficientů u jednotlivých proměnných. Tyto výsledky 

byly dále interpretovány. Pro budoucí replikaci metodiky má smysl provést stejné měření se 

stejnými proměnnými (pouze aktualizovanými v čase) a pozornost by měla být zaměřena na 

porovnání (tj. sledování změn) hodnot jednotlivých koeficientů. 

Na stejném datasetu byl postup vždy opakován 2x. Mnohonásobná regresní analýza byla vždy 

provedena metodou standardní (tj. metodou Enter) a dále metodou postupného vkládání (tj. metodou 
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Stepwise). Metoda Enter se využívá pro odhalení vlivu a významu každé z nezávisle proměnných. Jedná 

se o vhodnou metodu pro prvotní otestování vysvětlovaných proměnných a jejich významu. Metoda 

Stepwise má za cíl identifikovat „nejvhodnější“ model složený z vysvětlujících proměnných. Do výpočtu 

a do modelu vstupují nezávisle proměnné postupně (na rozdíl od metody Enter) a navíc model pracuje 

pouze s těmi proměnnými, které jsou statisticky významně vztaženy s proměnnou závislou. Výsledkem 

je několik modelů, jejich vypovídací hodnota a význam jednotlivých proměnných. 

 ISOH (MŽP) (2009 - 2017) - úroveň ORP 

 OPŽP (projekty dle navržené kategorizace) 

 ČSÚ (socio-ekonomické proměnné )  

 EKO-KOM (infrastrukturální vybavenost, resp. dostupnost sběrné sítě, tj. počet sběrných 

nádob na bioodpad, počet sběrných dvorů) 

Vysvětlovaná proměnná:  

 produkce KO (sk. 20 + podsk. 1501),  

 produkce SKO (200301),  

 produkce materiálově využitelných bioodpadů (200108, 200138, 200201). 

 

Vysvětlující proměnné: 

 projekty OPŽP (kategorie 1, 2, 6, 7b, 7c + samostatně kategorie 6, 7b, 7c) 

 socio-ekonomické proměnné 

 počet sběrných nádob 

 počet sběrných dvorů 

 

Vzorec pro výpočet byl: 
Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 
kde 
Y je závisle proměnná (tj. vysvětlovaná proměnná) 
a je konstanta,  
hodnoty b1, b2, b3, atd. jsou parciální regresní koeficienty  
X1, X2, X3 atd. jsou hodnoty vysvětlujících faktorů, tj. nezávisle proměnné 
 
 

Vícekriteriální regresní analýza B - zdroje dat 

 ISOH (MŽP) (2016) - úroveň obec 

 OPŽP (projekty dle navržené kategorizace) 

 ČSÚ (socio-ekonomické proměnné )  

 EKO-KOM (infrastrukturální vybavenost, resp. dostupnost sběrné sítě, tj. počet sběrných 

nádob na bioodpad, počet sběrných dvorů) 
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Vysvětlovaná proměnná:  

 produkce KO (sk. 20 + podsk. 1501),  

 produkce SKO (200301) 

 

Vysvětlující proměnné: 

 projekty OPŽP (kategorie 1, 2, 6, 7b, 7c + samostatně kategorie 6, 7b, 7c) 

 socio-ekonomické proměnné 

 počet sběrných nádob 

 počet sběrných dvorů 

Vzorec pro výpočet byl: 
Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 
kde 
Y je závisle proměnná (tj. vysvětlovaná proměnná) 
a je konstanta,  
hodnoty b1, b2, b3, atd. jsou parciální regresní koeficienty  
X1, X2, X3 atd. jsou hodnoty vysvětlujících faktorů, tj. nezávisle proměnné 
 

Vícekriteriální regresní analýza C - zdroje dat 

• ISOH (MŽP) (2009 - 2017) - úroveň kraj 

• OPŽP (projekty dle navržené kategorizace) 

• ČSÚ (socio-ekonomické proměnné ) 

• EKO-KOM (infrastrukturální vybavenost, resp. dostupnost sběrné sítě, tj. počet sběrných nádob na 

bioodpad, počet sběrných dvorů) 

 

Vysvětlovaná proměnná:  

 množství skládkovaných KO v t 

 

Vysvětlující proměnné: 

 projekty OPŽP (kategorie 1, 2, 6, 7b, 7c + samostatně kategorie 6, 7b, 7c) 

 socio-ekonomické proměnné 

 počet sběrných nádob 

 počet sběrných dvorů 

Vzorec pro výpočet byl: 
Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 
kde 
Y je závisle proměnná (tj. vysvětlovaná proměnná) 
a je konstanta,  
hodnoty b1, b2, b3, atd. jsou parciální regresní koeficienty  
X1, X2, X3 atd. jsou hodnoty vysvětlujících faktorů, tj. nezávisle proměnné 
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Korelační analýza - zdroje dat 

V rámci korelační analýzy je zkoumán vztah dvou (či více) proměnných. V rámci této dílčí části analýzy 

je zkoumán zejména vztah mezi vývojem počtu projektů, výší finanční podpory OPŽP s různým 

zaměřením (tj. projektů zaměřených na různé kategorie zařízení) a vývojem produkce vybraných druhů 

komunálního odpadu. Analýzy jsou vždy provedeny na úrovni správních území ORP v časové řadě 2009 

až 2017. Pro analýzy byl využit Pearsonův korelační koeficient.  

Pearsonův korelační koeficient je počítán podle vzorce:  

 

kde je aritmetický průměr prvních měření a je aritmetický průměr druhých 

měření.  

 

 Vstupní proměnné jsou následující: 

• Materiálově využitelné bioodpady (200108, 200138, 200201) 

• Odpady s BRKO (150101, 200101, 200108, 200111, 200138, 200201, 200301, 200302, 200307) 

• Odděleně sbírané bioodpady (200108, 200201) 

• Produkce KO (sk. 20 + podsk. 1501) 

• Produkce SKO (200301) 

• Množství materiálově využitých KO v t, množství skládkovaných KO v t 

• Projekty OPŽP (vč. jednotlivých kategorií) - počet, výše finanční podpory 

 

V rámci korelační analýzy byly hodnoceny následující výzkumné otázky: 

1. Závisí produkce KO/SKO na realizaci projektů OPŽP dle výše finanční podpory (kategorie projektů 

7c)?  

11. Závisí množství skládkovaného KO na realizaci projektů OPŽP dle výše finanční podpory z kategorií, 

které značí oddělený sběr (kategorie projektů 6, 7a, 7b)?  

12. Závisí produkce KO/SKO na realizaci projektů OPŽP dle výše finanční podpory (kategorie projektů 

7b, tj. sběr bioodpadů)?  

13. Závisí produkce odděleně sbíraných bioodpadů na realizaci projektů OPŽP dle výše finanční 

podpory (kategorie projektů 6, 7b, 7c)? 

14. Závisí produkce sbíraných objemných odpadů na realizaci projektů OPŽP dle výše finanční podpory 

(kategorie projektů 6)?  

15. Závisí produkce odpadů obsahujících BRKO/materiálově využitelných bioodpadů na realizaci 

projektů OPŽP dle výše finanční podpory (kategorie projektů 1, 2)? 

16. Závisí množství materiálově využitých KO na realizaci projektů OPŽP dle výše finanční podpory 

(kategorie projektů 1, 2)?  

17. Závisí množství skládkovaných KO na realizaci projektů OPŽP dle výše finanční podpory (kategorie 

projektů 1, 2)?  
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Komparativní analýza - zdroje dat 

V rámci komparativní analýzy byla porovnána produkce materiálově využitelných bioodpadů/ odpadů 

s podílem BRKO/ odděleně sbíraných bioodpadů v jednotlivých ORP a nakládání s těmito odpady v 

krajích v závislosti na míře podpory (objem prostředků vynaložených na projekty OPŽP dle jednotlivých 

kategorií - 1, 2, 6, 7b, 7c).  

 

Postup komparativní analýzy je stejný jako v případě hodnocení předchozího cíle POH, pouze jsou 

hodnoceny jiné vstupující ukazatele. Jsou tedy opět využity bodové grafy vytvořené v MS Excel 

s uvedením polynomického trendu a uvedením regresní rovnice, a dále take přehledové tabulky 

s popisnou statistikou. 

 

K datovým vstupů pro tuto analýzu patří: 

• Materiálově využitelné bioodpady (200108, 200138, 200201) 

• Odpady s podílem BRKO (150101, 200101, 200108, 200111, 200138, 200201, 200301, 200302, 

200307) 

• Odděleně sbírané bioodpady (200108, 200201) 

• Množství materiálově a energeticky využitých komunálních odpadů (úroveň kraj) 

• Projekty OPŽP (vč. jednotlivých kategorií) - počet, výše finanční podpory 

3.3.2 Výsledky a interpretace 

Vícekriteriální regresní analýza A 

Data: ISOH (2009 – 2013/2014 - 2017) dle ORP 

Vysvětlovaná proměnná: produkce KO celkem/produkce SKO/produkce materiálově využitelných 

bioodpadů  

Vysvětlující proměnná: projekty OPŽP (kategorie 1,2,6,7b,7c celkem + kategorie 6,7b,7c celkem), socio-

ekonomické proměnné, vybavenost sběrné sítě (EKO-KOM) 

Výsledky vícekriteriální regresní analýzy (‘metoda Enter’) pro vysvětlovanou proměnnou produkce KO 

naznačují, že regresní model vysvětluje 88,2 % celkově variability v roce 2009, 96,0 % v roce 2013 a 

97,3 % v roce 2017. Pro všechny uvedené roky jsou modely signifikantní. Zatímco v roce 2009 je 

klíčovou vysvětlující proměnnou počet obyvatel (čím vyšší je počet obyvatel, tím vyšší je produkce KO) 

a objem finančních prostředků na projekty podpořené z OPŽP v kategoriích 1, 2, 6, 7b a 7c, tj. projekty 

odděleného sběru a využití bioodpadů (čím větší objem prostředků do systémů odděleného sběru, tím 

nižší je produkce KO), pak v roce 2013 je to kromě počtu obyvatel rovněž úroveň vzdělání (čím více 

vysokoškolsky vzdělaných lidí v ORP, tím nižší produkce KO). V roce 2017 patří ke klíčovým vysvětlujícím 

proměnným opět počet obyvatel, dále pak saldo migrace a v neposlední řadě i objem finančních 

prostředků na projekty odděleného sběru a využití bioodpadů (1, 2, 6, 7b, 7c - čím větší objem 

prostředků do systémů odděleného sběru a využití, tím nižší produkce KO).  

Výsledky vícekriteriální regresní analýzy (‘metoda Stepwise’) pro vysvětlovanou proměnnou produkce 

KO naznačují, že regresní model vysvětluje 87,5 % celkově variability v roce 2010, 95,9 % v roce 2013 
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a 97,3 % v roce 2017. Pro všechny uvedené roky jsou modely signifikantní. Výsledky oproti 

předchozímu přístupu se liší v tom, že v roce 2009 a 2013 je klíčovou vysvětlující proměnnou pouze 

počet obyvatel. V roce 2017 patří ke klíčovým vysvětlujícím proměnným opět počet obyvatel, dále pak 

saldo migrace (čím vyšší je saldo migrace, tím vyšší je produkce KO), úroveň vzdělání (resp. počet lidí 

se základním vzděláním v daném ORP - čím vyšší je podíl těchto obyvatel daného ORP, tím nižší je 

produkce KO).  

Výsledky vícekriteriální regresní analýzy (‘metoda Enter’) pro vysvětlovanou proměnnou produkce SKO 

naznačují, že regresní model vysvětluje 81,5 % celkově variability v roce 2009, 97,5 % v roce 2013 a 

98,2 % v roce 2017. Pro všechny uvedené roky jsou modely signifikantní. Zatímco v roce 2009 a 2013 

je klíčovou vysvětlující proměnnou počet obyvatel (čím vyšší je počet obyvatel, tím vyšší je produkce 

SKO), pak v roce 2017 patří ke klíčovým vysvětlujícím proměnným opět počet obyvatel, dále pak saldo 

migrace a v neposlední řadě i úroveň vzdělání (resp. množství vysokoškolsky vzdělané populace v 

daném ORP). Tyto výsledky potvrzují výsledky zahraničních analýz, které rovněž vysvětlují produkci 

SKO počtem obyvatel a úrovní vzdělání.  

Výsledky vícekriteriální regresní analýzy (‘metoda Stepwise’) pro vysvětlovanou proměnnou produkce 

SKO naznačují, že regresní model vysvětluje 81,8 % celkově variability v roce 2010, 95,9 % v roce 2013 

a 98,2 % v roce 2017. Pro všechny uvedené roky jsou modely signifikantní. Výsledky oproti 

předchozímu přístupu se liší v tom, že v roce 2009 a 2013, tedy v prvních letech, kdy nabíhají projekty 

podpořené z OPŽP, je klíčovou vysvětlující proměnnou pouze počet obyvatel. V roce 2017 patří ke 

klíčovým vysvětlujícím proměnným opět počet obyvatel, dále pak saldo migrace (čím vyšší je saldo 

migrace, tím vyšší je produkce SKO), a dále pak i objem finančních prostředků na projekty podpořené 

z OPŽP v kategoriích 1, 2, 3, 6, 7b, 7c neboli projekty odděleného sběru a využití bioodpadu (čím vyšší 

objem finančních prostředků, tím nižší produkce SKO). 

Výsledky interpretovaných regresních analýz jsou uvedeny v příloze 20. 

 

Vícekriteriální regresní analýza B (kontrolní analýza) 

Vysvětlující proměnná: projekty OPŽP, socio-ekonomické proměnné, vybavenost sběrné sítě (EKO-

KOM) 

Výsledky vícekriteriální regresní analýzy (‘metoda Enter’) pro vysvětlovanou proměnnou produkce 

materiálově využitelných bioodpadů naznačují, že regresní model vysvětluje 74,4 % celkově variability 

v roce 2017, 58,3 % v roce 2013 a 59,7 % v roce 2009. Pro všechny uvedené roky jsou modely 

signifikantní. Zatímco v roce 2009 je klíčovou vysvětlující proměnnou počet obyvatel (čím vyšší je počet 

obyvatel, tím vyšší je produkce SKO) a objem finančních prostředků na projekty podpořené z OPŽP v 

kategoriích 1, 2, 6, 7b a 7c, neboli projekty odděleného sběru a využití bioodpadů (čím větší objem 

prostředků do systémů odděleného sběru a využití, tím vyšší produkce materiálvoě využitelných 

bioodpadů), pak v roce 2013 je to pouze počet obyvatel. V roce 2017 patří ke klíčovým vysvětlujícím 

proměnným opět počet obyvatel, dále pak saldo migrace a v neposlední řadě i objem finančních 

prostředků na projekty odděleného sběru a využití bioodpadů (1, 2, 6, 7b, 7c - čím větší objem 
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prostředků do systémů odděleného sběru a využití, tím vyšší produkce materiálově využitelných 

bioodpadů). 

Výsledky vícekriteriální regresní analýzy (‘metoda Stepwise’) pro vysvětlovanou proměnnou produkce 

SKO naznačují, že regresní model vysvětluje 55,2 % celkově variability v roce 2009, 58,7 % v roce 2013 

a 74,1 % v roce 2017. Pro všechny uvedené roky jsou modely signifikantní. Výsledky oproti 

předchozímu přístupu se liší v tom, že v roce 2009 je klíčovou vysvětlující proměnnou pouze počet 

obyvatel, se jedná o objem finančních prostředků na projekty kategorie 1, 2, neboli využití materiálově 

využitelných bioodpadů. V roce 2017 patří ke klíčovým vysvětlujícím proměnným opět počet obyvatel, 

dále pak saldo migrace (čím vyšší je saldo migrace, tím vyšší je produkce materiálově využitelných 

bioodpadů), a dále pak i objem finančních prostředků na projekty podpořené z OPŽP v kategoriích 1, 

2, 3, 6, 7, neboli projekty odděleného sběru a využití materiálově využitelných bioodpadů (čím vyšší 

objem finančních prostředků, tím vyšší produkce materiálově využitelných bioodpadů). 

Výsledky interpretovaných regresních analýz jsou uvedeny v příloze 21. 

 

Korelace 

1. Závisí produkce KO celkem/SKO na realizaci projektů OPŽP (kategorie 7c)? (výsledky jsou uvedeny 

v příloze 22) 

Výsledky analýzy potvrzují signifikantní závislost (na 1 % hladině významnosti) mezi vývojem 

podpory projektů odděleného sběru a využití odpadů v letech 2009 - 2017 (kategorie 1, 2, 3, 6 a 7) 

a vývojem produkce materiálově využitelných KO, materiálově využitelných bioodpadů a 

materiálově využitelných KO (ostatní). Nárůst korelačního koeficientu v jednotlivých letech 

současně naznačuje rostoucí sílu závislosti s tím, jak roste objem finančních prostředků, které byly 

využity na financování uvedených kategorií projektů. Uvedené kategorie projektů tak přispívají ke 

zvyšování množství materiálově využitelných komunálních odpadů a tím i k naplňování 

analyzovaného cíle POH. 

2. Závisí produkce odděleně sbíraných bioodpadů na realizaci projektů OPŽP (kategorie 6, 7b,c)? 

(výsledky jsou uvedeny v příloze 23) 

Výsledky analýzy potvrzují signifikantní závislost (na 1 % hladině významnosti) mezi vývojem 

podpory projektů odděleného sběru bioodpadů v letech 2009 - 2017 (kategorie 6, 7b, 7c) a vývojem 

produkce odděleně sbíraných bioodpadů. Nárůst korelačního koeficientu v jednotlivých letech 

současně naznačuje rostoucí sílu závislosti s tím, jak roste objem finančních prostředků, které byly 

využity na financování uvedených kategorií projektů. Uvedené kategorie projektů tak přispívají ke 

zvyšování množství odděleně sbíraných bioodpadů a tím i k naplňování analyzovaného cíle POH. 

3. Závisí produkce odpadů s BRKO celkem/materiálově využitelných bioodpadů na realizaci projektů 

OPŽP (kategorie 1,2)? (výsledky jsou uvedeny v příloze 24) 

Výsledky analýzy potvrzují signifikantní závislost (na 1 % hladině významnosti od roku 2013) mezi 

vývojem podpory projektů využití bioodpadů v letech 2009 - 2017 (kategorie 1, 2) a vývojem 
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produkce materiálově využitelných bioodpadů. Nárůst korelačního koeficientu v jednotlivých 

letech současně naznačuje rostoucí sílu závislosti s tím, jak roste objem finančních prostředků, 

které byly využity na financování uvedených kategorií projektů. Uvedené kategorie projektů tak 

přispívají ke zvyšování materiálově využitelných bioodpadů a tím i k naplňování analyzovaného 

cíle POH. Naopak vztah mezi vývojem podpory projektů využití bioodpadů v letech 2009 - 2017 

(kategorie 1, 2) a vývojem produkce odpadů s BRKO není signifikantní.  

4. Závisí množství využitých KO na realizaci projektů OPŽP (kategorie 1,2)? (výsledky jsou uvedeny 

v příloze 25) 

Výsledky této dílčí analýzy nejsou signifikantní. Jednou z hypotéz, proč tomu tak je, je agregace 

dat pouze na úroveň krajů.  

5. Závisí množství skládkováných KO na realizaci projektů OPŽP (kategorie 1,2)? (výsledky jsou 

uvedeny v příloze 25) 

Výsledky této dílčí analýzy nejsou rovněž signifikantní. Jednou z hypotéz, proč tomu tak je, je 

agregace dat na úroveň krajů. Je to dáno způsobem vedení zákonné evidence o odpadech, který 

neumožňuje detailnější členění nakládání s odpady ve vazbě na původce a konkrétní zařízení. 

 

‘Kontrolní/komparativní’ analýza 3.3 

V této části je provedeno porovnání produkce materiálově využitelných bioodpadů/odpadů s 

BRKO/odděleně sbíraných bioodpadů v ORP dle “počtu/finančního objemu” realizovaných projektů 

OPŽP (podle jednotlivých kategorií - 1,2,6,7b,7c) 
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Tabulka 3.3.2-1: Popisná statistika týkající se využitelných bioodpadů/odpadů s BRKO/odděleně sbíraných bioodpadů na úrovni ORP (2009 a 2017) 

v rozdělení dle míry podpory v Kč/obyvatel. 

Porovnání produkce materiálově využitelných bioodpadů/odpadů s BRKO/odděleně sbíraných bioodpadů (kg/obyv.) v ORP podle míry dotace 

Interval míry dotace 

Kč na obyv. 

2017_1,2,6,7b,7c 

Dle ORP 

Počet ORP 

v intervalu 

Počet projektů 

k 2017_1,2,6,7b,7c 

v ORP v daném 

intervalu 

Celková dotace 

k 2017_1,2,6,7b,7c 

v ORP v daném 

intervalu 

Mater. Využit. Bioodp. Skládk.odp. s BRKO 
Odpady s BRKO 

celkem 
Odd. sběr bioodp. 

2009 2017 2009 2017 2009 2017 2009 2017 

39 – 700 43 479,0             1 181 424 722,50  22,8 59,1 343,7 321,3 397,2 436,6 21,8 55,3 

701 - 1150 39 644,0     1 802 656 865,40  14,8 76,9 340,1 325,4 412,5 445,6 13,8 72,1 

1151 - 1500 42 788,0     2 014 058 842,05  18,3 90,5 313,1 316,6 364,7 443,8 17,4 83,0 

1501 - 2250 45 1028,0     2 957 724 092,28  19,4 94,4 304,8 305,8 352,6 444,2 17,9 85,6 

2251 - 5800 37 950,0     3 279 041 587,05  11,7 121,1 303,3 299,7 336,0 471,8 11,3 114,2 
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Z výsledků komparace vyplývá, že v podpořených obcích dochází v důsledku realizace projektů OPŽP v 

oblasti systémů odděleného sběru a využití bioodpadu (kategorie 1, 2, 6, 7b, 7c) ke zvýšení produkce 

materiálově využitelných bioodpadů, přičemž je zřejmé, že s mírou podpory roste i míra nárůstu 

produkce materiálově využitelných bioodpadů. Intenzifikace podpory do specifických projektů 

odděleného sběru a využití bioodpadu tak vedlo ke zvýšení množství materiálově využitelných 

bioodpadů. Z výsledků vyplývá, že ve sledovaném období došlo u podpořených obcí k poklesu produkce 

skládkovaných odpadů s obsahem BRKO, přičemž nejvyššího poklesu bylo dosaženo v obcích s nižší 

mírou podpory. V případě produkce odpadů s BRKO došlo ve sledovaném období v podpořených 

obcích v důsledku realizace projektů odděleného sběru a využití bioodpadu k nárůstu produkce odpadů 

s BRKO (nárůst především díky odděleně sbíranému bioodpadu, nikoli SKO), a to o 20,3 %. Současně je 

patrné, že čím vyšší je míra podpory, tím vyšší je nárůst produkce odpadů s BRKO. Tento výsledek 

potvrzuje pozitivní vliv projektů podpořených z OPŽP na produkci odpadů obsahujících BRKO určených 

k materiálovému a jinému využití. Stejný závěr je možné udělat i v případě odděleně sbíraného 

bioodpadu. I v tomto případě došlo ve sledovaném období v podpořených obcích v důsledku realizace 

projektů odděleného sběru a využití bioodpadu k 5-násobnému nárůstu produkce odděleně sbíraných 

bioodpadů, přičemž nárůst produkce odpadů s BRKO je tím vyšší, čím vyšší je míra podpory. Tento 

výsledek potvrzuje pozitivní vliv projektů podpořených z OPŽP na produkci odděleně sbíraných 

bioodpadů určených k materiálovému a jinému využití. 

 

Grafické znázornění na úrovni ORP – kontrolní analýza 3.3 

Obr. č. 3.3.2-1: Komparace produkce komunálního bioodpau (kg/obyvatel) a míry dotace 

(Kč/obyvatel) v ORP v projektech v kategorii 1,2,6,7b,7c, do r. 2017. 

 

 

y = -3E-06x2 + 0,0333x + 47,409

0,0

75,0

150,0

225,0

300,0

0,0 1500,0 3000,0 4500,0 6000,0 7500,0

M
at

er
. V

yu
ži

t. 
Bi

oo
dp

._
20

17
 (k

g/
ob

yv
.)

2017_kategorie 1+2+6+7b+7c_míra dotace v Kč na obyv.



 

 
89 

Tento graf potvrzuje výše uvedený závěr o pozitivním vlivu projektů OPŽP, které se soustřeďují na 

podporu systémů odděleného sběru bioodpadu a jeho využití na velikost produkce materiálově 

využitelných biodpadů určených k dalšímu využití.  

Obr. č. 3.3.2-2: Komparace množství skládkovaných BRKO (kg/obyvatel) s mírou dotace 

(Kč/obyvatel) v ORP v projektech v kategorii 1,2,6,7b,7c., kumulativně do roku 2017  

 

Jak bylo uvedeno výše, pak projekty OPŽP podporující systémy odděleného sběru bioodpadu a jeho 

využití vedou k nižší produkci odpadů obsahujících BRKO určených ke skládkování, přičemž z tohoto 

grafu je patrné, že čím vyšší je míra podpory, tím nižší je množství skládkovaných odpadů s BRKO. Tento 

závěr naznačuje pozitivní vliv projektů OPŽP podporujících systémy odděleného sběru bioodpadu a 

jeho využití na pokles skládkování odpadů, které obsahují organickou složku.  

Obr. č. 3.3.2-3: Komparace produkce odpadů z podílem BRKO (kg/obyvatel) s mírou dotace 

(Kč/obyvatel) v ORP v projektech v kategorii 1,2,6,7b,7c., kumulativně do roku 2017  
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Tento graf potvrzuje pozitivní vztah mezi výší podpory projektů OPŽP do systémů odděleného sběru 

bioodpadu a jeho využití a produkcí odpadů obsahujících BRKO a tím i pozitivní vliv projektů na plnění 

cíle o skládkování BRKO.  

Obr. č. 3.3.2-4: Komparace produkce komunálních bioodpadů (kg/obyvatel) s mírou dotace 

(Kč/obyvatel) v ORP v projektech v kategorii 1,2,6,7b,7c, .kumulativně do roku 2017  

 

V případě odděleně sbíraného bioodpadu došlo ve sledovaném období v podpořených obcích v 

důsledku realizace projektů odděleného sběru a využití bioodpadu k nárůstu produkce odděleně 

sbíraných bioodpadů, přičemž nárůst produkce odpadů s BRKO je tím vyšší, čím vyšší je míra podpory. 

Tento výsledek potvrzuje pozitivní vliv projektů podpořených z OPŽP na produkci odděleně sbíraných 

bioodpadů určených k materiálovému a jinému využití. 
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Tabulka č. 3.3.2-2: Porovnání vývoje množství materiálově využitých bioodpadů, množství skládkovaných odpadů s BRKO, produkce BRKO celkem a 

produkce odděleně sbíraných bioodpadů v krajích mezi roky 2009 a 2017 (kg/obyvatel) a počtu projektů a finanční dotace OPŽP k r. 2017 

NÁZEV KRAJ 

Dotace Kč na 
obyv. 
2017_1,2,6,7b,7c 

Počet projektů k 
2017_1,2,6,7b,7c 

Mater. 
Využit. 
Bioodp._2009 

Mater. 
Využit. 
Bioodp._2017 

Skládk.odp. 
s 
BRKO_2009 

Skládk.odp. 
s 
BRKO_2017 

Odpady s 
BRKO 
celkem_2009 

Odpady s 
BRKO 
celkem_2017 

Odd. sběr 
bioodp._2009 

Odd. sběr 
bioodp._2017 

Hlavní město Praha                    107,53                       52,00  33,0158 62,0250 459,4806 349,3299 556,2325 478,6302 26,0453 48,7376 

Středočeský kraj                 1 185,68                     569,00  25,2605 110,4314 131,2467 355,1283 156,5072 521,0466 24,6929 104,7032 

Jihočeský kraj                 1 695,23                     335,00  18,3749 111,1674 83,9721 289,2362 102,3470 454,9197 17,8310 99,5038 

Plzeňský kraj                    932,13                     185,00  14,1833 77,3333 95,2586 318,1671 109,4419 457,9579 13,7882 66,0808 

Karlovarský kraj                    827,69                       76,00  28,3783 85,5014 58,9884 344,0870 87,3666 466,5310 26,3344 82,3347 

Ústecký kraj                    748,55                     171,00  43,9401 69,7698 62,4830 341,5446 106,4231 464,0827 37,8264 64,5735 

Liberecký kraj                    549,79                       88,00  16,0447 58,4041 60,9399 333,6497 76,9846 441,8371 15,8410 55,7287 

Královéhradecký kraj                 1 078,02                     226,00  11,8659 85,0224 86,6775 299,4729 98,5434 436,9191 10,7920 80,8370 

Pardubický kraj                 1 442,26                     255,00  27,0137 89,8403 102,5877 290,0884 129,6014 422,4355 25,4559 81,6776 

Kraj Vysočina                 2 360,27                     449,00  16,5637 132,0165 83,4169 277,6303 99,9806 443,7513 15,9416 124,1941 

Jihomoravský kraj                 1 214,23                     480,00  13,2990 64,5163 68,2528 312,6493 81,5519 422,1601 10,8173 59,7280 

Olomoucký kraj                 1 622,05                     339,00  14,5286 105,3670 84,0659 297,0436 98,5945 462,1912 13,7159 100,2505 

Zlínský kraj                 1 725,55                     379,00  22,0079 61,0437 68,8506 281,9884 90,8585 397,1130 20,4863 53,3314 

Moravskoslezský kraj                    622,28                     285,00  28,3094 75,7656 89,1743 295,8108 117,4837 420,1967 27,0795 71,4512 
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V případě komparativní analýzy dle jednotlivých krajů platí, že ve všech krajích došlo ve sledovaném období 

k nárůstu produkce materiálově využitelných bioodpadů, přičemž lze potvrdit, že v krajích s vyšší mírou 

podpory je míra nárůstu produkce tohoto druhu odpadu vyšší. Opět lze tedy potvrdit, že projekty OPŽP 

přispívají ke zvyšování množství odděleně sbíraných materiálově využitelných biodpadů, které jsou 

předmětem recyklace a jiného využití a tím naplňují cíl POH ČR, jehož smyslem je snížit množství BRKO 

ukládaného na skládky. Ve sledovaném období dochází v jednotlivých krajích k nárůstu produkce odpadů s 

obsahem BRKO a odděleně sbíraných bioodpadů, nicméně nelze potvrdit, že tento nárůst se liší v krajích dle 

míry podpory.  

 

3.3.3 Shrnutí 

Vícekriteriální regresní analýza potvrdila hypotézu o tom, že socio-ekonomické proměnné (opět zejména 

počet obyvatel, ale v omezené míře i migrace a úroveň vzdělání), situační proměnné (vybavenost území obcí 

sběrnou sítí) a objem finančních prostředků na projekty podpořené z OPŽP jsou významnými faktory, které 

ovlivňují produkci materiálově využitelných bioodpadů, směsného komunálního odpadu a komunálního 

odpadu celkem. Tyto proměnné jsou přitom nejen signifikantní, ale ve většině vytvořených modelů vysvětlují 

více než 90 % variability. Výsledky analýzy tak potvrzují, že prostředky investované do sběrné sítě na oddělený 

sběr bioodpadu vedou nejen ke zvýšení jeho produkce, ale i ke snížení množství organické složky ve směsném 

komunálním odpadu, jakkoli je třeba přiznat, že síla vlivu je v porovnání se socio-ekonomickými proměnnými 

nižší. Projekty OPŽP tak přispívají ke snižování množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu 

ukládaného na skládky, čímž mají podíl na plnění cíle POH ČR.  

Korelační analýza rovněž potvrzuje signifikantní vztah mezi vývojem podpory projektů odděleného sběru a 

využití bioodpadu ve sledovaném období a vývojem produkce materiálově využitelných bioodpadů, odděleně 

sbíraných bioodpadů, resp. odpadů s obsahem BRKO. I v tomto případě se tedy potvrdilo, že finanční podpora 

z OPŽP mění odpadové toky ve směru vyššího využití materiálově využitelných bioodpadů, nižší produkce 

směsného komunálního odpadu a tím i nižšího množství biologicky rozložitelnéh o komunálního odpadu 

ukládaného na skládky.  

Výsledky komparativní analýzy současně doplňují, že s mírou podpory roste i míra vlivu na jednotlivé 

odpadové toky, neboli čím vyšší je míra podpory v daných ORP, tím vyšší je měrná produkce odpadů s BRKO 

a materiálově využitelných bioodpadů a tím nižší je měrná produkce skládkovaných odpadů s BRKO. 

Intenzifikace obecních systémů nakládání s bioodpady tak vede k vyššímu příspěvku k naplňování příslušného 

cíle POH ČR.   
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4. OPŽP v programovém období 2014 - 2020: 

odpadové hospodářství  

4.1 Cíl POH: Do roku 2015 zavést tříděný sběr minimálně pro odpady z 

papíru, plastů, skla a kovů. 

4.1.1 Datová základna a metody (popis dat, vč. kódů odpadu a nakládání s odpady, 

vstupních a výstupních proměnných)  

Pro účely vyhodnocení tohoto cíle pracujeme s údaji o projektech kategorie 7a, neboli systémy odděleného 

sběru (nádoby, jiné sběrné prostředky) na papír, plasty, sklo a kovy a hodnotíme, počet projektů a objem 

finančních prostředků, které byly vynaloženy do těchto projektů od počátku 1. programovacího období až do 

roku 2015 (cílový rok pro plnění cíle POH ČR).  

Datovým vstupem je tak databáze podpořených projektů OP ŽP za programové období 2007 – 2013 a 2014 

– 2020, přičemž klíčovými vstupními informacemi jsou: 

 lokalizace  

 financování  

 datum zahájení a ukončení realizace  

Výstupem analýzy je mapový podklad (kartodiagram), který kombinuje informaci o počtu projektů v 

příslušném ORP a současně i informaci o objemu finančních prostředků investovaných do příslušných 

projektů OPŽP (v přepočtu na počet obyvatel). 

4.1.2 Výsledky a interpretace 

Z výsledků je patrné pokrytí území České republiky projekty OPŽP kategorie 7a, neboli systémy odděleného 

sběru (nádoby, jiné sběrné prostředky) na papír, plasty, sklo a kovy. Z kartodiagramu je patrné, že rozložení 

v rámci území ČR není rovnoměrné, je možné vysledovat regiony s vysokou mírou podpory (jak s ohledem na 

počet projektů, tak s ohledem na objem prostředků) - např. Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Olomoucký kraj, 

či Zlínský kraj a naopak regiony s nižší mírou podpory - např. Plzeňský kraj, Ústecký kraj, nebo část 

Jihomoravského kraje. 

Nicméně protože obce pořizovaly v daném období sběrnou síť i z jiných (nejen dotačních) zdrojů - např. AOS 

EKO-KOM, a.s., vlastní zdroje, zdroje svozové společnosti apod., pak nelze vyhodnotit zcela jednoznačně, do 

jaké míry přispěly projekty OPŽP k naplnění daného cíle v plné míře. Nicméně je zřejmé, že projekty OPŽP 

hrají významnou roli v pořizování prostředků sběru využitelných složek komunálního odpadu.  
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Obr. č. 4.1 

 

 

 

 

Korelace (tabulky – viz příloha 7.26) 

1. Závisí produkce vybraných kategorií komunálního odpadu celkem na tom, zda daná obec realizovala 

projekt OPŽP/resp. v jakém objemu  

Výsledky korelační analýzy naznačují přímou signifikantní závislost mezi produkcí SKO, resp. KO a 

projekty OPŽP do systémů odděleného sběru využitelných složek KO (bez bioodpadu), a to na 95 % 

hladině spolehlivosti. S ohledem na velikost korelačního koeficientu však tato závislost není příliš silná.  

2. Závisí produkce SKO na tom, zda daná obec realizovala projekt OPŽP/resp. v jakém objemu? 

I v tomto případě výsledky korelační analýzy naznačují přímou signifikantní závislost mezi produkcí SKO 

a projekty OPŽP (bez rozlišení, dle velikosti dotace), a to na 95 % hladině spolehlivosti. S ohledem na 

velikost korelačního koeficientu však tato závislost není příliš silná. 

3. Doplňková analýza: v návaznosti na realizaci projektů v kategoriích 7a nebyl realizován dostatečný 

počet projektů v kategoriích 3a, 3b 

Počet projektů pro kategorii 3b nebyl dostatečný a korelace nemohla být provedena pro rok 2017, ani 

2018. 
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4. Doplňková analýza: byly v návaznosti na realizaci projektů v kategoriích 7b realizovány i projekty v 

kategoriích 1 a 2? 

Počet projektů (kategorie 1) nebyl dostatečný a korelace nemohla být provedena pro rok 2017, ani 2018. 

Nicméně ani korelační koeficient pro závislost mezi mírou dotace do projektů kategorie 7b (systémy 

odděleného sběru bioodpadu) a kategorie 2 (kompostárny) není signifikantní a není tak možné 

vyhodnotit, do jaké míry reagují investice do kompostáren na rozšiřování systémů odděleného sběru 

bioodpadu. (Pozn.: Tato analýza se zcela netýká plnění cíle, který je zaměřen pouze na papír, plast, sklo 

a kovy. Nikoliv na bioodpady.) 

 

4.1 Kontrolní analýzy 

V hodnocení tohoto cíle POH není metodicky plánováno provedení kontrolních analýz. 

 

4.1.3 Shrnutí 

Výsledky analýzy GIS dat naznačují, že systémy odděleného sběru (nádoby, jiné sběrné prostředky) na papír, 

plasty, sklo a kovy nejsou na území ČR rozmístěny rovnoměrně, jsou patrné regionální odlišnosti. Tyto 

výsledky však není možné přeceňovat, protože obce pořizovaly v daném období sběrnou síť nejen z 

prostředků OPŽP, ale i z jiných zdrojů - např. AOS EKO-KOM, a.s., vlastní zdroje, zdroje svozové společnosti 

apod. S ohledem na tuto skutečnost nelze vyhodnotit zcela jednoznačně, do jaké míry přispěly projekty OPŽP 

k naplnění daného cíle v plné míře. Nicméně je zřejmé, že projekty OPŽP hrají významnou roli v pořizování 

prostředků sběru využitelných složek komunálního odpadu. 

Jakkoli z výsledků předchozí analýzy nelze učinit jednoznačný závěr, pak výsledky korelační analýzy potvrzují 

přímou (a signifikantní) závislost mezi produkcí směsného komunálního odpadu, resp. komunálního odpadu 

a projekty OPŽP do systémů odděleného sběru využitelných složek KO (bez bioodpadu). Na druhou stranu je 

však třeba přiznat, že velikost korelačního koeficientu naznačuje, že tato závislost není příliš silná.  
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4.2 Cíl POH: Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou 

úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů 

z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících z 

domácností, a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto 

toky odpadů podobné odpadům z domácností. 

4.2.1 Datová základna a metody (popis dat, vč. kódů odpadu a nakládání s odpady, 

vstupních a výstupních proměnných)  

Pro hodnocení tohoto cíle byly opět využity celkem tři kvantitativní metody:  

a) vícekriteriální regresní analýza,  

b) korelační analýza,  

c) komparativní analýza.  

V rámci dílčích analýz byly využity níže popsané datové vstupy. V případě vícekriteriální regresní analýzy byly 

vytvořeny celkem 2 modely, které popisují různé typy faktorů, které ovlivňují produkci KO, SKO a 

recyklovatelných složek KO.  

Vícekriteriální regresní analýza A - zdroje dat 

• ISOH (MŽP) (2009 - 2017) - úroveň ORP 

• OPŽP (projekty dle navržené kategorizace) 

• ČSÚ (socio-ekonomické proměnné) 

• EKO-KOM (infrastrukturální vybavenost, resp. dostupnost sběrné sítě pro oddělený sběr využitelných 

složek KO, tj.  počet sběrných nádob, počet sběrných dvorů) 

 

Vysvětlovaná proměnná:  

 produkce KO (sk. 20 + podsk. 1501),  

 produkce SKO (200301),  

 produkce recyklovatelných složek KO (150101, 150102, 150104, 150105, 150107, 200101, 200102, 

200139, 200140). 

 

Vysvětlující proměnné: 

• projekty OPŽP (kategorie 3, 6, 7a + samostatně kategorie 6, 7a) 

• socio-ekonomické proměnné 

• počet sběrných nádob 

• počet sběrných dvorů 

 

U všech regresních analýz aplikovaných při zpracování bylo postupováno jednotně, a sice dle následujících 

kroků. 

1. Do modelu vložíme závisle proměnnou. 

2. Do modelu vložíme všechny uvedené vysvětlující proměnné. 
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3. Nastavíme typ regrese (v případě této metodiky byla vždy aplikována metoda Enter a potom metoda 

Stepwise) 

4. Nastavíme test multikolinearity, který je součástí výpočtu vícenásobné regrese. K tomu je určen 

tzv. variable inflation factor (VIF) a také hodnota o toleranci (tolerance). Obě hodnoty jsou běžnou 

součástí výpočtu regrese.  

2. Následně je spuštěn výpočet regresního modelu a jsou zpracovány výsledné hodnoty regrese. Pro účely 

hodnocení POH byla vždy pozornost zaměřena na tabulku se sumarizací modelu a dále na tabulku 

s výsledky regresních koeficientů u jednotlivých proměnných. Tyto výsledky byly dále interpretovány. 

Pro budoucí replikaci metodiky má smysl provést stejné měření se stejnými proměnnými (pouze 

aktualizovanými v čase) a pozornost by měla být zaměřena na porovnání (tj. sledování změn) hodnot 

jednotlivých koeficientů. 

 

Na stejném datasetu byl postup vždy opakován 2x. Mnohonásobná regresní analýza byla vždy provedena 

metodou standardní (tj. metodou Enter) a dále metodou postupného vkládání (tj. metodou Stepwise). 

Metoda Enter se využívá pro odhalení vlivu a významu každé z nezávisle proměnných. Jedná se o vhodnou 

metodu pro prvotní otestování vysvětlovaných proměnných a jejich významu. Metoda Stepwise má za cíl 

identifikovat „nejvhodnější“ model složený z vysvětlujících proměnných. Do výpočtu a do modelu vstupují 

nezávisle proměnné postupně (na rozdíl od metody Enter) a navíc model pracuje pouze s těmi proměnnými, 

které jsou statisticky významně vztaženy s proměnnou závislou. Výsledkem je několik modelů, jejich 

vypovídací hodnota a význam jednotlivých proměnných. 

 

 

Vícekriteriální regresní analýza B - zdroje dat 

• ISOH (MŽP) (2016) - úroveň obec 

• OPŽP (projekty dle navržené kategorizace) 

• ČSÚ (socio-ekonomické proměnné) 

• EKO-KOM (infrastrukturální vybavenost, resp.  dostupnost sběrné sítě pro oddělený sběr využitelných 

složek KO, tj.  počet sběrných nádob, počet sběrných dvorů) 

 

Vysvětlovaná proměnná:  

 produkce KO (sk. 20 + podsk. 1501),  

 produkce SKO (200301) 

 

Vysvětlující proměnné: 

• projekty OPŽP (kategorie 3, 6, 7a + samostatně kategorie 6, 7a) 

• socio-ekonomické proměnné 

• počet sběrných nádob 

• počet sběrných dvorů  
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Korelační analýza - zdroje dat 

V rámci korelační analýzy je zkoumána statistická závislost dvou proměnných, v rámci této dílčí části analýzy 

se zkoumá vztah mezi produkcí vybraných druhů komunálního odpadu a realizací projektů OPŽP. Vstupní 

proměnné jsou následující: 

• Recyklovatelné složky KO (150101, 150102, 150104, 150105, 150107, 200101, 200102, 200139, 200140) 

• Produkce KO (sk. 20 +podsk. 1501) 

• Produkce SKO (200301) 

• Množství materiálové využitých KO + množství energeticky využitých KO + množství skládkovaných KO + 

množství spalovaných KO 

• Projekty OPŽP (vč. jednotlivých kategorií) - počet, výše finanční podpory 

 

V rámci korelační analýzy byly hodnoceny následující výzkumné otázky: 

1. Závisí produkce KO/SKO na realizaci projektů OPŽP dle výše finanční podpory (kategorie projektů 6, 7a)?  

2. Závisí produkce recyklovatelných složek KO na realizaci projektů OPŽP dle výše finanční podpory 

(kategorie projektů 6, 7a)?  

3. Závisí produkce KO/SKO na realizaci projektů OPŽP dle výše finanční podpory (kategorie projektů 3a, 

3b)?  

4. Závisí produkce recyklovatelných složek KO na realizaci projektů OPŽP dle výše finanční podpory 

(kategorie projektů 3a, 3b)? 

5. Závisí množství materiálově využitých KO na realizaci projektů OPŽP dle výše finanční podpory (kategorie 

projektů 6, 7a)? 

6. Závisí množství materiálově využitých KO na realizaci projektů OPŽP dle výše finanční podpory (kategorie 

projektů 3a, 3b)?  

7. Závisí množství skládkovaných/spalovaných/energeticky využitých KO na realizaci projektů OPŽP dle 

výše finanční podpory (kategorie projektů 6, 7a)? 

8. Závisí množství skládkovaných/spalovaných/energeticky využitých KO na realizaci projektů OPŽP dle 

výše finanční podpory (kategorie projektů 6, 7a)? 

 

 

 

 

Komparativní analýza - zdroje dat 

V rámci komparativní analýzy byla porovnána produkce vybraných druhů KO v obcích, ve kterých byl v letech 

2014 - 2015 realizován projekt podpořený z OPŽP s obcemi, ve kterých v tomto období projekt podpořený 

nebyl. Byly provedeny 2 základní druhy komparace: 

a) komparace bez ohledu na povahu projektu,  

b) komparace v závislosti na vybraných kategoriích projektů:  

 6, 7a (pro vysvětlovanou proměnnou produkce KO + SKO) 

 6, 7b (7c) (pro vysvětlovanou proměnnou produkce KO + SKO) 

 3,6,7a (pro vysvětlovanou proměnnou produkce KO + SKO) 

 1,2,6,7b (7c) (pro vysvětlovanou proměnnou produkce KO + SKO) 
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 7e (pro vysvětlovanou proměnnou produkce objemného odpadu) 

 1,2,3,6,8 (pro vysvětlovanou proměnnou produkce KO + SKO) 

 

V rámci komparativní analýzy byly použity následující datové vstupy: 

• Produkce KO (sk. 20 + podsk.1501) 

• Produkce SKO (200301) 

• Produkce objemných odpadů (200307) 

• Projekty OPŽP (vč. jednotlivých kategorií) - počet, výše finanční podpory 

 

Doplňkovou komparací je komparace založená na porovnání produkce KO/SKO/objemných odpadů v obcích 

v roce 2009 (před potenciálně přijatou podporou) a 2016 (po přijaté podpoře). V rámci této komparace jsou 

použity následující datové vstupy: 

• Produkce KO (sk. 20 + podsk. 1501) 

• Produkce SKO (200301) 

• Produkce objemných odpadů (200307) 

• Projekty OPŽP (vč. jednotlivých kategorií) - počet, výše finanční podpory 

 

4.2.2 Výsledky a interpretace  

Vícekriteriální regresní analýza A (tabulky – viz příloha 7.27) 

Data: ISOH  (2009 - 2017) dle ORP 

Vysvětlovaná proměnná: produkce celkem/produkce SKO/produkce recyklovatelných složek  

Vysvětlující proměnná: projekty OPŽP (kategorie 3,6,7a celkem + kategorie 6,7a zvlášť), socio-ekonomické 

proměnné, vybavenost sběrné sítě (EKO-KOM) 

 

KO celkem  

Výsledky vícekriteriální regresní analýzy (‘metoda Enter’) pro vysvětlovanou proměnnou KO naznačují, 

že regresní model vysvětluje 97,5 % celkově variability v roce 2017, přičemž model je signifikantní. Klíčovými 

vysvětlujícími proměnnými (dle významnosti) je počet obyvatel (čím vyšší je počet obyvatel, tím vyšší je 

produkce KO), množství nádob v systému (čím více nádob v systému, tím vyšší produkce KO), saldo migrace 

(čím vyšší saldo migrace, tím vyšší produkce KO) a objem finančních prostředků na projekty podpořené 

z OPŽP v kategoriích 6 a 7a, neboli projekty odděleného sběru a využití využitelných složek komunálních 

odpadů. Ostatní proměnné (např. vzdělání) nejsou signifikantní. Tyto výsledky potvrzují výsledky 

zahraničních analýz, které rovněž vysvětlují produkci KO počtem obyvatel, resp. vybaveností sběrné sítě.  

Výsledky vícekriteriální regresní analýzy (‘metoda Stepwise’) pro vysvětlovanou proměnnou KO naznačují, 

že regresní model pro všechny signifikantní proměnné vysvětluje 97,5 % celkově variability v roce 2017. 

Ke klíčovým vysvětlujícím proměnným patří opět počet obyvatel, další proměnné zvyšují vysvětlenou 
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variabilitu pouze nepatrně, jakkoli se jedná o signifikantní proměnné (saldo migrace, množství nádob 

v systému a objem finančních prostředků na projekty podpořené z OPŽP v kategoriích 3, 6 a 7a, neboli 

projekty odděleného sběru a využití využitelných složek komunálních odpadů. Projekty OPŽP tak přispívají ke 

snižování produkce KO ve sledovaném období.  

 

SKO 2017  

Výsledky vícekriteriální regresní analýzy (‘metoda Enter’) pro vysvětlovanou proměnnou SKO naznačují, 

že regresní model vysvětluje 98 % celkově variability v roce 2017, přičemž vytvořený model je signifikantní. 

Klíčovými vysvětlujícími proměnnými (dle významnosti) je opět počet obyvatel (čím vyšší je počet obyvatel, 

tím vyšší je produkce SKO), saldo migrace, objem finančních prostředků na projekty podpořené z OPŽP 

v kategoriích 6 a 7a, neboli projekty odděleného sběru využitelných složek komunálních odpadů (čím větší 

objem prostředků, tím nižší produkce SKO) a v neposlední řadě i úroveň vzdělání (resp. množství 

vysokoškolsky vzdělané populace v daném ORP - čím vyšší je podíl VŠ vzdělaných ve společnosti, tím nižší 

produkce SKO). Tyto výsledky potvrzují výsledky zahraničních analýz, které rovněž vysvětlují produkci SKO 

počtem obyvatel, úrovní vzdělání a v neposlední řadě i vybaveností sběrné sítě na využitelné složky.  

Výsledky vícekriteriální regresní analýzy (‘metoda Stepwise’) pro vysvětlovanou proměnnou SKO naznačují, 

že regresní model vysvětluje 98 % celkově variability v roce 2017 s tím, že vytvořený model je signifikantní. 

Současně je zřejmé, že klíčovou vysvětlující proměnnou je počet obyvatel, ostatní proměnné zvyšují 

vysvětlenou variabilitu modelu pouze nepatrně. Jedná se o saldo migrace, objem prostředků do projekty 

odděleného sběru a využití využitelných složek (3, 6, 7a) a podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel. Projekty 

odděleného sběru a využití využitelných složek komunálních odpadů (čím vyšší objem finančních prostředků, 

tím nižší produkce SKO) tak ovlivňují produkci SKO a tím i předpokládané množství tohoto odpadu 

ukládaného na skládky.  

 

Recyklovatelné složky  

Výsledky vícekriteriální regresní analýzy (‘metoda Enter’) pro vysvětlovanou proměnnou recyklovatelné 

složky KO (150101, 150102, 150104, 150105, 150107, 200101, 200102, 200139, 200140) naznačují, 

že regresní model vysvětluje 82,9 % celkově variability v roce 2017, přičemž vytvořený model je signifikantní. 

Z výsledků vyplývá, že klíčovou vysvětlující proměnnou počet obyvatel a saldo migrace, ostatní proměnné 

(vč. objem finančních prostředků na projekty podpořené z OPŽP v kategoriích 6 a 7a, neboli projekty 

odděleného sběru využitelných složek komunálních odpadů) nejsou signifikantní. Tyto výsledky jsou 

překvapivé, protože se nepotvrdila hypotéza o tom, že lepší infrastrukturální vybavenost systémů 

odděleného sběru zvyšuje množství recyklovatelných složek. Nicméně v tento okamžik je třeba dodat, že 

model pracuje pouze s rokem 2017, což relativizuje uvedený závěr, protože počet projektů v dalších letech 

programovacího období narůstá. Obecně je nutné poznamenat, že intenzifikace odděleného sběru zvyšuje 

kvalitu služby pro obyvatele, která se může projevit ve zvýšení množství odděleně sbíraných komodit, nebo 

ve zvýšení čistoty odděleného sběru. V současné době je nutná spíše optimalizace dostupnosti a kapacity 

sběrné z hlediska jejího využití obyvatelstvem. 

Výsledky vícekriteriální regresní analýzy (‘metoda Stepwise’) pro vysvětlovanou proměnnou recyklovatelné 

složky KO naznačují, že regresní model vysvětluje 83 % celkově variability v roce 2017, přičemž vytvořený 
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model je signifikantní. Klíčovou vysvětlující proměnnou pouze počet obyvatel, ostatní proměnné (saldo 

migrace a míra nezaměstnanosti - čím vyšší míra nezaměstnanosti, tím nižší produkce recyklovatelných složek 

KO) vysvětlují variabilitu modelu pouze nepatrně. Opět platí, že tento výsledek je s ohledem na závěry jiných 

analýz  (např. Slavík, 2019) překvapivý.  

 

Korelace (tabulky – viz příloha 7.27) 

1. Závisí produkce KO celkem (sk. 20 + 1501) na realizaci projektů skupiny 6, 7a? 

Výsledky potvrzují signifikantní závislost (na 95 % hladině významnosti) produkce KO v roce 2017 na 

objemu prostředků v projektech kategorie 6 a 7a, nicméně velikost korelačního koeficientu naznačuje, 

že tato závislost není příliš silná.  

2. Závisí produkce recyklovatelných složek KO na realizaci projektů skupiny 6,7a? 

Výsledky potvrzují signifikantní závislost (na 95 % hladině významnosti) produkce materiálově 

využitelných (recyklovatelných) KO v roce 2017 na objemu prostředků v projektech kategorie 6 a 7a, 

nicméně velikost korelačního koeficientu naznačuje, že tato závislost není příliš silná.  

3. Závisí produkce celkem (sk. 20 + 1501) na realizaci projektů skupiny 3a,b? 

Nelze ověřit z důvodu nedostatku realizovaných projektů. 

4. Závisí produkce recyklovatelných složek na realizaci projektů skupiny 3a,b? 

Nelze ověřit z důvodu nedostatku realizovaných projektů. 

5. Závisí množství materiálově využitých odpadů na realizaci projektů skupiny 6, 7a? 

Výsledky potvrzují signifikantní závislost (na 95 % hladině významnosti) produkce materiálově 

využitelných (recyklovatelných) KO v roce 2017 na objemu prostředků v projektech kategorie 6 a 7a, 

nicméně velikost korelačního koeficientu naznačuje, že tato závislost není příliš silná.  

6. Závisí množství materiálově využitých odpadů na realizaci projektů skupiny 3a,b? 

Nelze ověřit z důvodu nedostatku realizovaných projektů. 

7. Závisí množství skládkovaných/spalovaných/energeticky využitých odpadů na realizaci projektů 

skupiny 6, 7a? 

Nelze ověřit z důvodu nedostupnosti dat. 

8. Závisí množství skládkovaných/spalovaných/energeticky využitých odpadů na realizaci projektů 

skupiny 3a,b? 

Nelze ověřit z důvodu nedostatku realizovaných projektů. 

 

4.2 Kontrolní analýzy 

V hodnocení tohoto cíle POH jsou metodicky plánovány kontrolní analýzy dle dat na úrovni obcí, nicméně 

v tomto průběžném hodnocení nebyly sestaveny z důvodu nízkého počtu ukončených projektů v roce 2016 

(tj. 15 projektů).  
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V ex-post hodnocení OPŽP 2014 – 2020 by měla mít kontrolní analýza následující parametry: 
 
Vícekriteriální regresní analýza B (kontrolní analýza) 
 
Data: ISOH  dle jednotlivých obcí 
 
Vysvětlovaná proměnná: produkce celkem/produkce SKO/produkce recyklovatelných složek 
(každou proměnnou zvlášť)  
 
Vysvětlující proměnná: projekty OPŽP (kategorie 3,6,7a celkem + kategorie 6,7a zvlášť), socio-
ekonomické proměnné, vybavenost sběrné sítě (EKO-KOM) 
 
Kontrolní analýza 
1. Porovnají se podpořené a nepodpořené obce (v období 2014 - 2020) s ohledem na jejich 

produkci KO (sk. 20 + 1501), SKO a objemných odpadů v roce 2016 (v tomto případě nehraje 
roli kategorie projektů) 

2. Porovnají se podpořené a nepodpořené obce (v období 2014 - 2020) s ohledem na jejich 
produkci KO (sk. 20 + 1501), SKO a objemných odpadů v roce 2016, a to v závislosti na 
vybraných kategoriích projektů: 
1. 6, 7a (pro vysvětlovanou proměnnou KO + SKO) 
2. 6, 7b (7c) (pro vysvětlovanou proměnnou KO + SKO) 
3. 3,6,7a (pro vysvětlovanou proměnnou KO + SKO) 
4. 1,2,6,7b (7c) (pro vysvětlovanou proměnnou KO + SKO) 
5. 7e (pro vysvětlovanou proměnnou objemný odpad) 
6. 1,2,3,6,8 (pro vysvětlovanou proměnnou KO + SKO) 

3. Porovnají se podpořené obce z hlediska jejich situace před přijatou podporou a po přijaté 
podpoře.  

 

4.2.3 Shrnutí 

Vícenásobná regresní analýza potvrdila, že produkci komunálního odpadu, směsného komunálního odpadu 

a recyklovatelných složek komunálního odpadu ovlivňují zejména socio-ekonomické proměnné (opět je to 

především počet obyvatel), vybavenost sběrné sítě nádobami a jinými prostředky sběru a rovněž objem 

finančních prostředků na projekty podpořené z OPŽP. Výsledky tak potvrzují, že finanční prostředky z OPŽP 

přispívají k naplňování daného cíle POH ČR, jakkoli je patrné, že v porovnání s ostatními proměnnými je síla 

tohoto vlivu nižší.  

Výsledky korelační analýzy jsou zkreslené omezeným počtem projektů ve sledovaném období, nicméně i 

výsledky této analýzy dokládají, že vztah mezi produkcí komunálního odpadu, materiálově využitelných 

(recyklovatelných) komunálních odpadů a projekty odděleného sběru využitelných složek je signifikantní.  

Z výsledků provedených analýz tak vyplývá, že projekty podpořené z OPŽP do systémů odděleného sběru 

využitelných složek komunálního odpadu ovlivňují množství komunálního odpadu a směsného komunálního 

odpadu a tím přispívají ke zvyšování míry využití s upřednostněním recyklace a ke zvyšování materiálového 

využití komunálních odpadů.  
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4.3 Cíl POH: Snížit maximální množství biologicky rozložitelných 

komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této 

složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového 

množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů 

vyprodukovaných v roce 1995 

4.3.1 Datová základna a metody (popis dat, vč. kódů odpadu a nakládání s odpady, 

vstupních a výstupních proměnných)  

Pro hodnocení tohoto cíle byly opět využity celkem tři kvantitativní metody:  

a) vícekriteriální regresní analýza,  

b) korelační analýza,  

c) komparativní analýza.  

V rámci dílčích analýz byly využity níže popsané datové vstupy. V případě vícekriteriální regresní analýzy byly 

vytvořeny celkem 3 modely, které popisují různé typy faktorů, ovlivňujících produkci KO, SKO, materiálově 

využitelných bioodpadů a způsoby nakládání s nimi (s důrazem na skládkování).  

 

Vícekriteriální regresní analýza A - zdroje dat 

• ISOH (MŽP) (2009 - 2017) - úroveň ORP 

• OPŽP (projekty dle navržené kategorizace) 

• ČSÚ (socio-ekonomické proměnné) 

• EKO-KOM (infrastrukturální vybavenost, resp. dostupnost sběrné sítě, tj. počet sběrných nádobna 

bioodpad, počet sběrných dvorů) 

 

Vysvětlovaná proměnná:  

 produkce KO (sk. 20 + podsk. 1501),  

 produkce SKO (200301),  

 produkce materiálově využitelných bioodpadů (200108, 200138, 200201), produkce odděleně sbíraných 

bioodpadů (200108, 200201). 

 

Vysvětlující proměnné: 

• projekty OPŽP (kategorie 1, 2, 6, 7b, 7c + samostatně kategorie 6, 7b, 7c) 

• socio-ekonomické proměnné 

• počet sběrných nádob 

• počet sběrných dvorů 

 

U všech regresních analýz aplikovaných při zpracování bylo postupováno jednotně, a sice dle následujících 

kroků. 
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1. Do modelu vložíme závisle proměnnou. 

2. Do modelu vložíme všechny uvedené vysvětlující proměnné. 

4. Nastavíme typ regrese (v případě této metodiky byla vždy aplikována metoda Enter a potom metoda 

Stepwise) 

5. Nastavíme test multikolinearity, který je součástí výpočtu vícenásobné regrese. K tomu je určen tzv. 

variable inflation factor (VIF) a také hodnota o toleranci (tolerance). Obě hodnoty jsou běžnou součástí 

výpočtu regrese.  

6. Následně je spuštěn výpočet regresního modelu a jsou zpracovány výsledné hodnoty regrese. Pro účely 

hodnocení POH byla vždy pozornost zaměřena na tabulku se sumarizací modelu a dále na tabulku 

s výsledky regresních koeficientů u jednotlivých proměnných. Tyto výsledky byly dále interpretovány. 

Pro budoucí replikaci metodiky má smysl provést stejné měření se stejnými proměnnými (pouze 

aktualizovanými v čase) a pozornost by měla být zaměřena na porovnání (tj. sledování změn) hodnot 

jednotlivých koeficientů. 

 

Na stejném datasetu byl postup vždy opakován 2x. Mnohonásobná regresní analýza byla vždy provedena 

metodou standardní (tj. metodou Enter) a dále metodou postupného vkládání (tj. metodou Stepwise). 

Metoda Enter se využívá pro odhalení vlivu a významu každé z nezávisle proměnných. Jedná se o vhodnou 

metodu pro prvotní otestování vysvětlovaných proměnných a jejich významu. Metoda Stepwise má za cíl 

identifikovat „nejvhodnější“ model složený z vysvětlujících proměnných. Do výpočtu a do modelu vstupují 

nezávisle proměnné postupně (na rozdíl od metody Enter) a navíc model pracuje pouze s těmi proměnnými, 

které jsou statisticky významně vztaženy s proměnnou závislou. Výsledkem je několik modelů, jejich 

vypovídací hodnota a význam jednotlivých proměnných. 

 

 

 

 

Vícekriteriální regresní analýza B - zdroje dat 

• ISOH (MŽP) (2016) - úroveň obec 

• OPŽP (projekty dle navržené kategorizace) 

• ČSÚ (socio-ekonomické proměnné) 

• EKO-KOM (infrastrukturální vybavenost, resp. dostupnost sběrné sítě, tj. počet sběrných nádobna 

bioodpad, počet sběrných dvorů) 

 

Vysvětlovaná proměnná:  

 produkce KO (sk. 20 + podsk. 1501),  

 produkce SKO (200301) 

 

Vysvětlující proměnné: 

• projekty OPŽP (kategorie 1, 2, 6, 7b, 7c + samostatně kategorie 6, 7b, 7c) 

• socio-ekonomické proměnné 

• počet sběrných nádob 

• počet sběrných dvorů 
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Vícekriteriální regresní analýza C - zdroje dat 

• ISOH (MŽP) (2009 - 2017) - úroveň kraj 

• OPŽP (projekty dle navržené kategorizace) 

• ČSÚ (socio-ekonomické proměnné) 

• EKO-KOM (infrastrukturální vybavenost, resp. dostupnost sběrné sítě, tj.  počet sběrných nádobna 

bioodpad, počet sběrných dvorů) 

 

Vysvětlovaná proměnná:  

 množství skládkovaných KO + množství materiálově využitých KO 

Vysvětlující proměnné: 

• projekty OPŽP (kategorie 1, 2, 6, 7b, 7c + samostatně kategorie 6, 7b, 7c) 

• socio-ekonomické proměnné 

• počet sběrných nádob 

• počet sběrných dvorů 

 

Korelační analýza - zdroje dat 

V rámci korelační analýzy je zkoumána statistická závislost dvou proměnných, v rámci této dílčí části analýzy 

se zkoumá vztah mezi produkcí vybraných druhů komunálního odpadu a realizací projektů OPŽP. Vstupní 

proměnné jsou následující: 

• Materiálově využitelné bioodpady (200108, 200138, 200201) 

• Odpady s podílem BRKO (150101, 200101, 200108, 200111, 200138, 200201, 200301, 200302, 200307) 

• Odděleně sbírané bioodpady (200108, 200201) 

• Produkce KO (sk. 20 + podsk. 1501) 

• Produkce SKO (200301) 

• Množství materiálově využitých KO + skládkovaných KO 

• Projekty OPŽP (vč. jednotlivých kategorií) - počet, výše finanční podpory 

 

V rámci korelační analýzy byly hodnoceny následující výzkumné otázky: 

1. Závisí produkce KO/SKO na realizaci projektů OPŽP dle výše finanční podpory (kategorie projektů 

7c)?  

2. Závisí množství skládkovaného KO na realizaci projektů OPŽP dle výše finanční podpory z kategorií, 

které značí oddělený sběr (kategorie projektů 6, 7a, 7b)?  

3. Závisí produkce KO/SKO na realizaci projektů OPŽP dle výše finanční podpory (kategorie projektů 

7b)?  

4. Závisí produkce odděleně sbíraných bioodpadů na realizaci projektů OPŽP dle výše finanční podpory 

(kategorie projektů 6, 7b, 7c)? 

5. Závisí produkce objemných odpadů na realizaci projektů OPŽP dle výše finanční podpory (kategorie 

projektů 6)?  

6. Závisí produkce odpadů s BRKO/materiálově využitelných bioodpadů na realizaci projektů OPŽP dle 

výše finanční podpory (kategorie projektů 1, 2)? 

7. Závisí množství materiálově využitých KO na realizaci projektů OPŽP dle výše finanční podpory 

(kategorie projektů 1, 2)?  
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Komparativní analýza - zdroje dat 

Postup komparativní analýzy je stejný jako v případě hodnocení obdobného cíle 3.2 POH za programové 

období 2007 – 2013. Jsou tedy opět využity bodové grafy vytvořené v MS Excel s uvedením polynomického 

trendu a uvedením regresní rovnice, a dále take přehledové tabulky s popisnou statistikou. Na úrovni ORP 

I krajů však evaluátor ještě doplnil hodnoty za sledovaná odpadová data také za rok 2013, aby byl zřejmý stav 

na počátku programového období 2014 – 2020 v daných krajích. 

 

V rámci komparativní analýzy byla porovnána produkce materiálově využitelných bioodpadů/odpadů 

s podílem BRKO/odděleně sbíraných bioodpadů v jednotlivých ORP a způsoby nakládání s odpady v krajích 

v závislosti na míře podpory (objem prostředků vynaložených na projekty OPŽP dle jednotlivých kategorií - 1, 

2, 6, 7b, 7c). K datovým vstupům pro tuto analýzu patří: 

• Materiálově využitelné bioodpady (200108, 200138, 200201) 

• Odpady s BRKO (150101, 200101, 200108, 200111, 200138, 200201, 200301, 200302, 200307) 

• Odděleně sbírané bioodpady (200108, 200201) 

• Množství materiálově a energeticky využitých komunálních odpadů (úroveň kraj) 

• Projekty OPŽP (vč. jednotlivých kategorií) - počet, výše finanční podpory 

 

4.3.2 Výsledky a interpretace 

Vícekriteriální regresní analýza A (tabulky – viz příloha 7.28) 

Data: MŽP (2009 - 2017) dle ORP 

Vysvětlovaná proměnná: produkce celkem/produkce SKO/produkce materiálově využitelných 

bioodpadů/produkce odděleně sbíraných bioodpadů (každou proměnnou zvlášť)  

Vysvětlující proměnná: projekty OPŽP (kategorie 1,2,6,7b,7c celkem + kategorie 6,7b,7c zvlášť), socio-

ekonomické proměnné, vybavenost sběrné sítě (EKO-KOM) 

 

Produkce KO celkem 

Výsledky vícekriteriální regresní analýzy (‘metoda Enter’) pro vysvětlovanou proměnnou KO naznačují, 

že regresní model vysvětluje 97,6 % celkově variability v roce 2017, přičemž vytvořený model je signifikantní. 

Klíčovými vysvětlujícími proměnnými je počet obyvatel (čím vyšší je počet obyvatel, tím vyšší je produkce 

KO), objem finančních prostředků na projekty podpořené z OPŽP v kategoriích 6, 7b, 7c, neboli projekty 

odděleného sběru bioodpadů a množství nádob v systému (čím větší množství nádob, tím vyšší produkce 

KO). K dalším signifikantním proměnným patří objem finančních prostředků na projekty podpořené z OPŽP 

v kategoriích 1, 2, 6, 7b, 7c, neboli projekty odděleného sběru a využití bioodpadů a saldo migrace. Tyto 

závěry jednoznačně potvrzují význam projektů podpořených z OPŽP na velikost produkce KO, nicméně 

výsledky překvapivě (oproti prvnímu programovacímu období) naznačují nepřímou závislost mezi projekty 

odděleného sběru a produkcí KO, zatímco v případě projektů odděleného sběru vč. využití naznačují přímou 

závislost.  



 

 
107 

Výsledky vícekriteriální regresní analýzy (‘metoda Stepwise’) pro vysvětlovanou proměnnou KO naznačují, 

že regresní model vysvětluje 97,6 % celkově variability v roce 2017, přičemž vytvořený model je signifikantní. 

Klíčovou vysvětlující proměnnou pouze počet obyvatel, ostatní proměnné (saldo migrace, množství nádob 

v systému, objem finančních prostředků na projekty podpořené z OPŽP v kategoriích 1, 2, 6, 7b, 7c, neboli 

projekty odděleného sběru a využití bioodpadů, resp. pouze projekty odděleného sběru) vysvětlují variabilitu 

modelu pouze nepatrně. Opět platí, že tento výsledek, který marginalizuje význam infrastruktury 

k oddělenému sběru, je s ohledem na závěry jiných analýz (např. Slavík, 2019) překvapivý.  

 

KO – Metoda Enter 

Výsledky vícekriteriální regresní analýzy (‘metoda Enter’) pro vysvětlovanou proměnnou SKO naznačují, 

že regresní model vysvětluje 98 % celkově variability v roce 2017, přičemž vytvořený model je signifikantní. 

Klíčovou vysvětlující proměnnou počet obyvatel (čím vyšší je počet obyvatel, tím vyšší je produkce SKO) 

a saldo migrace. K dalším signifikantním proměnným patří objem finančních prostředků na projekty 

podpořené z OPŽP v kategoriích 6, 7b, 7c, neboli projekty odděleného sběru využitelných složek komunálních 

odpadů a v neposlední řadě i úroveň vzdělání (resp. množství vysokoškolsky vzdělané populace v daném 

ORP).  

Výsledky vícekriteriální regresní analýzy (‘metoda Stepwise’) pro vysvětlovanou proměnnou SKO naznačují, 

že regresní model vysvětluje 98,1 % celkově variability v roce 2017, přičemž vytvořený model je signifikantní. 

Z výsledků nicméně vyplývá, že klíčovou proměnnou je počet obyvatel, ostatní (signifikantní) proměnné 

zvyšují vysvětlovanou variabilitu modelu pouze nepatrně. Jedná se o saldo migrace, objem prostředků do 

projektů odděleného sběru bioodpadu (6, 7b, 7c) a úroveň vzdělání (resp. počet vysokoškolsky vzdělaných 

lidí v daném ORP - čím vyšší je podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel daného ORP, tím nižší je produkce 

SKO).  

 

Materiálově využitelné bioodpady – metoda Enter 

Výsledky vícekriteriální regresní analýzy (‘metoda Enter’) pro vysvětlovanou proměnnou materiálově 

využitelné bioodpady naznačují, že regresní model vysvětluje 70,9 % celkově variability v roce 2017, přičemž 

vytvořený model je signifikantní. Klíčovou vysvětlující proměnnou  je počet obyvatel (čím vyšší je počet 

obyvatel, tím vyšší je produkce materiálově využitelných bioodpadů), saldo migrace, množství nádob v 

systému a objem finančních prostředků na projekty podpořené z OPŽP v kategoriích 1, 2, 6, 7a, 7b, neboli 

projekty odděleného sběru a využití bioodpadů (vč. projektů odděleného sběru zvlášť). Výsledky tak potvrzují 

význam projektů podpořených z OPŽP na zvyšování množství materiálvoě využitelných bioodpadů a tím i 

příspěvek těchto projektů k odklonění organické složky ukládané na skládky.  

Výsledky vícekriteriální regresní analýzy (‘metoda Stepwise’) pro vysvětlovanou proměnnou materiálově 

využitelné bioodpady naznačují, že regresní model vysvětluje 70,8 % celkově variability v roce 2017, přičemž 

vytvořený model je signifikantní. Klíčovou vysvětlující proměnnou je opět počet obyvatel, k dalším 

signifikantním proměnným, které však zvyšují vysvětlenou variabilitu modelu pouze nepatrně, jsou saldo 

migrace, množství nádob v systému a objem finančních prostředků na projekty podpořené z OPŽP v 

kategoriích 1, 2, 6, 7a, 7b, neboli projekty odděleného sběru a využití bioodpadů.  
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Odděleně sbírané bioodpady – Metoda Enter 

Výsledky vícekriteriální regresní analýzy (‘metoda Enter’) pro vysvětlovanou proměnnou odděleně sbíraný 

bioodpad naznačují, že regresní model vysvětluje 68,7 % celkově variability v roce 2017., přičemž vytvořený 

model je signifikantní. Klíčovými vysvětlujícími proměnnými jsou počet obyvatel (čím vyšší je počet obyvatel, 

tím vyšší je produkce odděleně sbíraných bioodpadů), množství nádob v systému a saldo migrace. 

Signifikantní proměnnou je však i objem finančních prostředků na projekty podpořené z OPŽP v kategoriích 

1, 2, 6, 7b, 7c, neboli projekty odděleného sběru a využití bioodpadu (vč. projektů odděleného sběru 

samostatně). Výsledky tak potvrzují význam infrastrukturálního vybavení pro zvyšování množství odděleně 

sbíraných bioodpadů, které částečně odklání tok organické složky od SKO a jeho ukládání na skládky.  

Výsledky vícekriteriální regresní analýzy (‘metoda Stepwise’) pro vysvětlovanou proměnnou oddělený sběr 

bioodpadu naznačují, že regresní model vysvětluje 68,6 % celkově variability v roce 2017, přičemž vytvořený 

model je signifikantní. Klíčovou proměnnou je počet obyvatel, ostatní proměnné vysvětlují variabilitu modelu 

pouze omezeně. K těmto proměnným patří množství nádob v systému, saldo migrace, objem finančních 

prostředků na projekty podpořené z OPŽP v kategoriích 1, 2, 6, 7b, 7c, neboli projekty odděleného sběru a 

využití bioodpadu (vč. projektů odděleného sběru samostatně). Výsledky tak potvrzují význam 

infrastrukturálního vybavení pro zvyšování množství odděleně sbíraných bioodpadů, které částečně odklání 

tok organické složky od SKO a jeho ukládání na skládky. 

 

Vícekriteriální regresní analýza B (kontrolní analýza) 

Data: MŽP (2016) dle jednotlivých obcí 

 

Vysvětlovaná proměnná: produkce celkem/produkce SKO/produkce materiálově využitelných 

bioodpadů/produkce odděleně sbíraných bioodpadů (každou proměnnou zvlášť)  

Vysvětlující proměnná: projekty OPŽP (kategorie 1,2,6,7b,7c celkem + kategorie 6,7b,7c zvlášť), socio-

ekonomické proměnné, vybavenost sběrné sítě (EKO-KOM) 

Nelze provést z důvodu nedostupnosti dat na úrovni obcí (do roku 2016 bylo ukončeno pouze 15 projektů, 

tudíž komparace s odpadovými daty nemá dostatečnou robustnost). 

 

Korelace 

1. Závisí produkce KO celkem/SKO na realizaci projektů OPŽP (kategorie 7c)? 

Jak vyplývá z výsledků, pak projekty předcházení vzniku komunálního odpadu (v tomto případě 

vybavení domácností kompostéry) ve sledovaném období nepřispívají ke snižování produkce SKO a KO 

(výsledky nejsou signifikantní). Tento výsledek může být důsledkem krátké časové řady dat, v dalších 

letech s postupným nabalováním projektů se výsledky mohou změnit. Projekty ovšem podporují plněcí 

cíle na předcházení vzniku odpadů a hodnocení jejich přínosu mírou vlivu na produkci SKO  není zcela 

vhodné. 
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2. Závisí množství skládkováného KO na realizaci projektů OPŽP (kategorie 6, 7b,c)? 

I v tomto případě je zřejmé, že se nepotvrdila hypotéza o pozitivním vlivu projektů OPŽP do odděleného 

sběru bioodpadu na produkci KO (výsledky nejsou signifikantní). Tento výsledek může být opět 

důsledkem krátké časové řady dat, v dalších letech s postupným nabalováním projektů se výsledky 

mohou změnit.  

3. Závisí produkce KO celkem/SKO na realizaci projektů OPŽP (kategorie 7b)? 

Rovněž pozitivní vliv projektů OPŽP do odděleného sběru bioodpadu (pouze nádobové systémy sběru) 

na produkci KO a SKO se nepotvrdil (výsledky nejsou signifikantní). Tento výsledek může být opět 

důsledkem krátké časové řady dat, v dalších letech s postupným nabalováním projektů se výsledky 

mohou změnit. 

4. Závisí produkce odděleně sbíraných bioodpadů na realizaci projektů OPŽP (kategorie 6, 7b,c)? 

Výsledky nejsou signifikantní ani pro sledování závislosti mezi projekty OPŽP do odděleného sběru 

bioodpadu a produkcí odděleně sbíraných bioodpadů. Tento výsledek může být opět důsledkem krátké 

časové řady dat, v dalších letech s postupným nabalováním projektů se výsledky mohou změnit. 

5. Závisí produkce objemných odpadů na realizaci projektů OPŽP (kategorie 6)? 

Nelze ověřit z důvodu nedostupnosti dat. 

6. Závisí produkce odpadů s BRKO celkem/materiálově využitelných bioodpadů na realizaci projektů 

OPŽP (kategorie 1,2)? 

Výsledky nejsou signifikantní ani pro sledování závislosti mezi projekty OPŽP do využití bioodpadu (BPS 

a kompostárny) a produkcí odpadů s BRKO. Naopak výsledky potvrdily signifikantní vztah  (na 95 % 

hladině spolehlivosti) mezi projekty OPŽP do využití bioodpadu (BPS a kompostárny) a produkcí 

materiálově využitelných bioodpadů, nicméně s ohledem na velikost korelačního koeficientu se nejedná 

o silnou závislost. Nicméně lze očekávat, že se v dalších letech s postupným nabalováním projektů 

výsledky mohou změnit, vč. síly závislosti mezi sledovanými proměnnými.  

7. Závisí množství využitých KO na realizaci projektů OPŽP (kategorie 1,2)? 

Výsledky pro sledování závislosti mezi projekty OPŽP do využití bioodpadu (BPS a kompostárny) a 

produkcí KO nejsou signifikantní. Tento výsledek může být opět důsledkem krátké časové řady dat, v 

dalších letech s postupným nabalováním projektů se výsledky mohou změnit. 

 

4.3 Kontrolní analýzy 

V hodnocení tohoto cíle POH jsou sestaveny kontrolní analýzy na úrovni ORP a krajů, tj.: 

- Porovnání produkce materiálově využitelných bioodpadů/odpadů s BRKO/odděleně sbíraných 

bioodpadů v ORP dle “počtu/objemu” realizovaných projektů OPŽP (podle jednotlivých kategorií - 

1,2,6,7b,7c); 

- Porovnání množství materiálově a energeticky využitého KO v krajích dle “počtu/objemu” 

realizovaných projektů OPŽP (podle jednotlivých kategorií - 1,2,6,7b,7c). 

Naopak nebyly sestaveny kontrolní analýzy na úrovni obcí z důvodu nízkého počtu ukončených projektů v 

roce 2016 (tj. 15 projektů) – evaluator má k dispozici data na úrovni obcí pouze za rok 2016. 
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Poznámka – úroveň obcí – kontrolní analýza 4.3: 
V ex-post hodnocení OPŽP 2014 – 2020 by měla mít kontrolní analýza následující parametry. 
Je nutné porovnat podpořené a nepodpořené obce (v období 2014 - 2020) s ohledem na jejich 
produkci KO (sk. 20 + 1501), SKO a objemných odpadů v roce XY, který bude vybrán pro ex-
post hodnocení dle kategorie projektů: 

 1,2,6,7b,7c 

 1,2 

 6,7b,7c 

 

 

Kontrolní analýza na úrovni ORP 

V této části je porovnána produkce materiálově využitelných bioodpadů/ odpadů s BRKO/ odděleně 

sbíraných bioodpadů v ORP dle “počtu/objemu” realizovaných projektů OPŽP (podle jednotlivých kategorií - 

1,2,6,7b,7c) 
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Grafické znázornění na úrovni ORP – kontrolní analýza 4.3 

Obr. č. 4.3.1: Komparace produkce materiálově využitelných bioodpadů (kg/obyvatel) a míry dotace 

(Kč/obyvatel) v ORP v projektech v kategorii 1,2,6,7b,7c, kumulativně do roku 2017 

 

I přes omezený počet projektů v tomto programovacím období výsledky komparativní analýzy potvrzují, že s 

růstem podpory projektů OPŽP, které se soustřeďují na podporu systémů odděleného sběru bioodpadu a 

jeho využití roste i produkce materiálově využitelných bioodpadů, které jsou určené k dalšímu využití. 

Projekty OPŽP tak mají pozitivní vliv na odklon bioodpadů z celkové produkce odpadů, které jsou ukládány 

na skládky.  

Obr. č. 4.3.2: Komparace produkce odpadů s BRKO celkem (kg/obyvatel) a míry dotace (Kč/obyvatel) v ORP 

v projektech v kategorii 1,2,6,7b,7c, kumulativně do roku 2017 
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Předchozí závěr však neplatí pro produkci odpadů s BRKO, která zůstává stabilní bez vazby na míru dotace, a 

to zejména z důvodu stabilní produkce SKO (z hlediska produkce nejvýznamější tok odpadů s obsahem BRKO), 

která je výsledkem působení celé řady neekonomických faktorů.  

Obr. č. 4.3.3: Komparace produkce odděleně sbíraných bioodpadů (kg/obyvatel) a míry dotace 

(Kč/obyvatel) v ORP v projektech v kategorii 1,2,6,7b,7c, kumulativně do roku 2017 
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Tabulka 4.3.1: Popisná statistika změn produkce materiálově využitelných bioodpadů/odpadů s BRKO/odděleně sbíraných bioodpadů, KO a SKO (v kg/obyvatel) 

na úrovni ORP (2009 a 2017) v rozdělení dle míry podpory (Kč/obyvatel),  OPŽP 2014 – 2020 

Porovnání produkce materiálově využitelných bioodpadů/nebo odpadů s BRKO/nebo odděleně sbíraných bioodpadů v kg/obyv./rok v ORP podle miry dotace 

Interval míry 
dotace Kč na 
obyv. 2017_ 

1+2+6+7b+7c 
Dle ORP 

Počet ORP v 
intervalu 

Počet projektů 
k 2017_ 

1+2+6+7b+7cv ORP 
v daném intervalu 

Celková dotace 
k 2017_ 

1+2+6+7b+7c 
v ORP v daném 

intervalu 

Mater. Využit. Bioodp. v 
kg na obyvatele 

PRŮMĚR 

 Odpady s BRKO celkem_ v kg 
na obyvatele 
PRŮMĚR 

 Odd. sběr bioodp._2009 v 
kg na obyvatele 

PRŮMĚR 

 KO_celkem 
v kg na obyvatele 

PRŮMĚR 

 SKO_ v kg na 
obyvatele 
PRŮMĚR 

 

2009 2013   2017  2009 2013 2017  2009 2013 2017  2009 2013 2017  2009 2013 2017  

1,00 – 40,00  22 23         38 885 678  16,6 35,1 100,7 *** 385,6 393,7 472,5 *** 15,4 32,2 92,8 *** 465,3 498,8 576,3 *** 284,0 268,7 263,2  

40,01 – 80,00 22 36         78 159 707  18,2 33,5 78,7 *** 355,8 352,6 425,3 *** 17,4 30,6 72,0 *** 424,9 453,5 506,3 *** 254,3 244,1 250,0  

80,01 – 200,00 25 46       149 463 341  17,2 25,0 89,0 *** 397,2 368,1 448,8  16,3 23,9 83,4 *** 462,2 457,8 534,0 * 313,3 270,4 264,6  

200,00 – 694,00 23 56       176 146 032  12,9 28,7 113,4 *** 357,9 364,7 460,1 *** 12,6 26,5 108,6 *** 403,6 437,0 543,1 *** 284,9 272,6 257,4 * 

Všechna ORP s 
podporou 

92 161       442 654 758  16,2 30,4 95,4 *** 374,7 369,7 451,7 *** 15,4 28,2 89,2 *** 439,4 461,4 539,8 *** 285,1 264,3 259,0 ** 

ORP bez podpory (n=114) 18,8 36,1 81,5 *** 371,2 381,3 444,6 *** 17,6 33,5 75,0 *** 448,8 469,3 524,3 *** 270,3 264,6 265,0 * 

Pozn.: *, **, *** značí hladiny významnosti 10%, 5%, resp. 1%. 
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Z výsledků komparace vyplývá, že v podpořených ORP dochází v důsledku realizace projektů OPŽP v oblasti 

systémů odděleného sběru a využití bioodpadu (kategorie 1, 2, 6, 7b, 7c) ke zvýšení produkce materiálově 

využitelných bioodpadů, přičemž je zřejmé (s výjimkou ORP s nejnižší mírou podpory), že s mírou podpory 

roste i míra nárůstu produkce materiálově využitelných bioodpadů. Projekty odděleného sběru a využití 

bioodpadu tak vedly k žádoucí změně v množství materiálově využitelných bioodpadů. Rozdíly v produkci 

tohoto druhu odpadu jsou ve sledovaném období signifikantní. Z komparace produkce materiálově 

využitelných bioodpadů v podpořených a nepodpořených ORP současně vyplývá pozitivní závěr, a sice že 

zatímco v nepodpořených ORP došlo k poklesu produkce materiálově využitelných bioodpadů, pak  v 

podpořených ORP nejen, že došlo ke zvýšení této produkce, ale produkce materiálově využitelných 

bioodpadů je v těchto ORP vyšší než v nepodpořených ORP. Stejný závěr platí i pro odděleně sbírané 

bioodpady, i v tomto případě jsou rozdíly v produkci signifikantní. Signifikantní výsledky platí i pro rozdíly v 

produkci komunálních odpadů dle míry podpory s tím, že opět s vyšší mírou podpory roste i produkce KO 

(zejména z důvodu vzniku nových odpadových toků v důsledku odděleného sběru bioodpadů). Komparace 

nepodpořených a nepodpořených ORP navíc potvrzuje, že podpora projektů OPŽP vede v podpořených ORP 

k vyšší produkci KO. Výsledky pro SKO nejsou signifikantní (resp. pouze na 90 a 95 % hladině spolehlivosti), 

nicméně rozdíly v produkci SKO nepodpořených a nepodpořených ORP naznačují, že produkce SKO v 

podpořených ORP je nižší než v nepodpořených ORP. I tento závěr potvrzuje pozitivní vliv a příspěvek projektů 

OPŽP ke snižování množství BRKO a odpadů s BRKO ukládaných na skládky. 

 

‘Kontrolní’ analýza 4.3 na úrovni krajů 

V případě komparativní analýzy dle jednotlivých krajů platí, že ve všech krajích (kromě Ústeckého kraje) došlo 

ve sledovaném období k nárůstu materiálového využití komunálních odpadů. Vzhledem k malému počtu 

projektů a objemu finančních prostředků však nelze učinit jednoznačný závěr, že je tento nárůst důsledkem 

projektů OPŽP. Stejně je tomu i v případě energetického využití odpadu. Pozitivní vývoj v produkci vybraných 

druhů komunálního odpadu nastal i v případě materiálově využitelých bioodpadů, odpadů s BRKO, či 

odděleně sbíraných bioodpadů, jejichž množství ve sledovaném období vzrostlo. Opět však platí, že vzhledem 

k počtu projektů a objemu finančních prostředků však nelze učinit jednoznačný závěr, že je tento nárůst 

důsledkem projektů OPŽP.  
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Tabulka 4.3.2: Porovnání množství materiálově a energeticky využitého KO (v kg/obyv./rok) v krajích dle “počtu/objemu” realizovaných projektů OPŽP 2014-

2020 (podle jednotlivých kategorií projektů - 1,2,6,7b,7c) 

NÁZEV KRAJ 

Dotace Kč na 
obyv. 
2017_1,2,6,7b,7c 

Počet projektů k 
2017_1,2,6,7b,7c 

Materiál_ 
Využit_KO 
_2009 NA 
OBYV. 

Materiál_ 
Využit_KO 
_2013 NA OBYV. 

Materiál 
_Využit_KO 
_2017 NA OBYV. 

Energ 
_využití_KO 
_2009 NA 
OBYV. 

Energ 
_využití_KO 
_2013 NA OBYV. 

Energ 
_využití_KO 
_2017 NA OBYV. 

Hlavní město Praha 1,6164 1 65,9 75,7 95,4 166,4 236,4 217,9 

Středočeský kraj 63,1963 27 204,1 186,0 299,3 2,3 0,6 7,4 

Jihočeský kraj 61,5436 16 108,7 105,2 197,5 0,0 0,2 0,3 

Plzeňský kraj 31,5061 7 111,9 177,1 230,4 3,0 1,8 153,6 

Karlovarský kraj 63,4358 6 73,7 169,6 251,8 0,0 0,0 0,0 

Ústecký kraj 23,0402 6 215,3 143,3 139,5 0,2 0,0 0,1 

Liberecký kraj 29,6668 4 70,4 123,3 186,5 115,2 189,3 171,3 

Královéhradecký kraj 68,7751 12 45,8 118,4 177,1 1,2 0,8 0,9 

Pardubický kraj 47,8563 10 75,4 183,3 247,4 0,2 1,3 1,4 

Kraj Vysočina 92,8026 17 68,9 162,2 318,4 1,7 12,4 11,3 

Jihomoravský kraj 25,1178 13 110,4 139,8 192,7 47,1 193,8 172,2 

Olomoucký kraj 57,3835 13 70,5 95,1 204,8 0,6 0,3 1,6 

Zlínský kraj 53,9781 16 69,7 95,5 137,9 1,5 1,8 0,9 

Moravskoslezský kraj 32,4600 13 153,4 254,4 207,0 0,2 0,1 13,3 
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Tabulka 4.3.3: Porovnání produkce materiálově využitých biodpadů/odpadů s BRKO/odděleně sbíraných bioodpadů (v kg/obyv./rok) v krajích dle 

“počtu/objemu” realizovaných projektů OPŽP 2014-2020 (podle jednotlivých kategorií projektů - 1,2,6,7b,7c) 

NÁZEV KRAJ 

Dotace Kč na 
obyv. 
2017_1,2,6,7b,7c 

Počet projektů k 
2017_1,2,6,7b,7c 

Mater. Využit. 
Bioodp._2009 
NA OBYV. 

Mater. Využit. 
Bioodp._2013 
NA OBYV. 

Mater. Využit. 
Bioodp._2017 
NA OBYV. 

Odpady s 
BRKO 
celkem_2009 
NA OBYV. 

Odpady s 
BRKO 
celkem_2013 
NA OBYV. 

Odpady s 
BRKO 
celkem_2017 
NA OBYV. 

Odd. sběr 
bioodp._2009 
NA OBYV. 

Odd. sběr 
bioodp._2013 
NA OBYV. 

Odd. sběr 
bioodp._2017 
NA OBYV. 

Hlavní město Praha 1,6164 1 33,0 39,9 62,0 556,2 489,8 478,6 26,0 30,1 48,7 

Středočeský kraj 63,1963 27 25,3 44,4 110,4 156,5 451,2 521,0 24,7 42,4 104,7 

Jihočeský kraj 61,5436 16 18,4 30,1 111,2 102,3 369,9 454,9 17,8 24,4 99,5 

Plzeňský kraj 31,5061 7 14,2 31,1 77,3 109,4 427,7 458,0 13,8 29,3 66,1 

Karlovarský kraj 63,4358 6 28,4 23,0 85,5 87,4 373,4 466,5 26,3 21,5 82,3 

Ústecký kraj 23,0402 6 43,9 45,8 69,8 106,4 419,8 464,1 37,8 43,3 64,6 

Liberecký kraj 29,6668 4 16,0 22,0 58,4 77,0 378,8 441,8 15,8 20,2 55,7 

Královéhradecký kraj 68,7751 12 11,9 15,0 85,0 98,5 338,8 436,9 10,8 13,9 80,8 

Pardubický kraj 47,8563 10 27,0 42,3 89,8 129,6 355,0 422,4 25,5 40,5 81,7 

Kraj Vysočina 92,8026 17 16,6 48,2 132,0 100,0 357,1 443,8 15,9 42,5 124,2 

Jihomoravský kraj 25,1178 13 13,3 30,5 64,5 81,6 375,8 422,2 10,8 27,8 59,7 

Olomoucký kraj 57,3835 13 14,5 35,8 105,4 98,6 372,5 462,2 13,7 34,7 100,3 

Zlínský kraj 53,9781 16 22,0 35,1 61,0 90,9 350,6 397,1 20,5 31,5 53,3 

Moravskoslezský kraj 32,4600 13 28,3 38,2 75,8 117,5 367,7 420,2 27,1 36,3 71,5 
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4.3.3 Shrnutí 

Vícenásobná regresní analýza potvrdila význam socio-ekonomických proměnných (zejména počet obyvatel), 

ostatní proměnné (vč. objemu finančních prostředků na projekty podpořené z OPŽP) vysvětlují produkci 

směsného komunálního odpadu a komunálního odpadu pouze nepatrně. Naopak výsledky pro materiálově 

využitelné bioodpady a odděleně sbírané bioodpady potvrzují význam množství nádob v systému a objemu 

finančních prostředků na projekty odděleného sběru a využití. Projekty OPŽP tak přispívají k naplňováním cíle 

POH ČR, a to vyšší mírou odděleného sběru bioodpadu a tím i předpokládým nižším množství odpad 

s obsahem BRKO ukládaného na skládky.  

Výsledky korelační analýzy neposkytují oporu výše uvedeným výsledkům, neboť ve sledovaném období byl 

realizován omezený počet projektů a pro hodnocení byla k dispozici krátká časová řada. Lze však očekávat 

(s ohledem na výsledky 1. programovacího období), že s nárůstem počtu projektů a delší časovou řadou dat 

o produkci a nakládání s komunálními odpady síla závislosti mezi produkcí vybraných druhů bioodpadů 

a projekty odděleného sběru a využití bioodpadů ve sledovaném období (do konce roku 2020) poroste.  

Naopak důležité výsledky poskytla komparativní analýza, která potvrdila, že s mírou podpory roste měrná 

produkce materiálově využitelných bioodpadů a měrná produkce odděleně sbíraných bioodpadů.  

Z komparace produkce materiálově využitelných bioodpadů v podpořených a nepodpořených ORP navíc 

vyplývá, že zatímco v nepodpořených ORP došlo k poklesu produkce materiálově využitelných bioodpadů, 

pak v podpořených ORP nejen že došlo ke zvýšení této produkce, ale produkce materiálově využitelných 

bioodpadů je v těchto ORP vyšší než v nepodpořených ORP. Stejný závěr platí i pro odděleně sbírané 

bioodpady. Navíc je zřejmé, že podpora projektů OPŽP vede v podpořených ORP k vyšší celkové produkci KO 

(výsledky pro SKO nejsou signifikantní).  

Výsledky provedených analýz tak potvrzují, že podpora projektů z OPŽP do infrastruktury na oddělený sběr 

a využití bioodpadu přispívá ke zvyšování míry využití a snížení množství biologicky rozložitelných 

komunálních odpadů ukládaných na skládky. Současně však je třeba zdůraznit, že se jedná o průběžné 

hodnocení v nedokončeném programovacím období.  
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4.4 Cíl POH: Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřenou a efektivní 

síť zařízení k nakládání s odpady na území kraje. 

4.4.1 Datová základna a metody (popis dat, vč. kódů odpadu a nakládání s 

odpady, vstupních a výstupních proměnných)  

Pro hodnocení tohoto cíle byly využity celkem dvě kvantitativní metody: a) analýza v rámci 

Geografických informačních systémů (GIS), b) korelační analýza.  

Zdroje a analýza dat  

Pomocí GIS analyzujeme souvislost počtu zařízení na nakládání s KO podle jednotlivých kategorií 

podpořených projektů na vývoji produkce KO a jeho využitelných složek. Zajímá nás územní dimenze 

podpory z OPŽP, neboli zda podpora reflektuje reálné potřeby území a napomáhá tak k vytváření 

integrovaných systémů nakládání s odpady.  

 

Výsledkem analýz jsou kartodiagramy podle ORP, kde je vizualizován vývoj počtu (lokalizace) zařízení 

v příslušných ORP a produkce odpadů. Kartodiagramy umožní odhalit regiony, kde existuje nesoulad 

mezi zařízeními a produkcí odpadů. V původním záměru analýzy bylo uvažováno také o vizualizaci 

kapacit jednotlivých zařízení, nicméně po prověření dat z registru zařízení ISOH se ukázalo, že kapacity 

nejsou dostupné.  

 

Pro tuto analýzu byla využita následující data:  

 Projekty OPŽP (vč. jednotlivých kategorií podporovaných zařízení) – počet projektů, výše 

finanční podpory (celkově i v jednotlivých letech)  

 Data z registru zařízení ISOH - údaje o počtu zařízení a jejich typech  

 

 

Korelační analýza - zdroje dat  

V rámci korelační analýzy je zkoumán vztah dvou (či více) proměnných. V rámci této dílčí části analýzy 

se zkoumá zejména vztah mezi vývojem počtu projektů a výše finanční podpory OPŽP s různým 

zaměřením (tj. projektů zaměřených na různé kategorie zařízení) s vývojem produkce vybraných druhů 

komunálního odpadu. Analýzy byly vždy provedeny na úrovni obvodů ORP v časové řadě 2009 až 2017 

a vždy byl využit Pearsonův korelační koeficient. Tento typ analýzy pomohl identifikovat, k jakým 

změnám došlo v meziročním srovnání (tj. jak se zvyšuje/snižuje korelační koeficient mezi uvažovanými 

proměnnými v čase). Vstupní proměnné byly následující:  
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 Materiálově využitelné KO - CELKEM, které zahrnují:  

o Materiálově využitelné KO (sk. 150101, 150102, 150104, 150105, 150107, 200101, 200102, 

200110, 200111, 200139, 200140)  

o Materiálově využitelné bioodpady (sk. 200108, 200138, 200201)  

o Materiálově využitelné KO ostatní (sk. 200125, 200133, 200134, 200135, 200136)  

 Materiálově využitelné KO - REC, které zahrnují:  

o Materiálově využitelné KO (sk. 150101, 150102, 150104, 150105, 150107, 200101, 200102, 

200110, 200111, 200139, 200140)  

o Materiálově využitelné KO ostatní (sk. 200125, 200133, 200134, 200135, 200136)  

 Materiálově využitelné bioodpady (sk. 200108, 200138, 200201)  

 Odděleně sbírané bioodpady – 200108, 200201  

 Produkce KO (sk. 20 + 1501)  

 Produkce SKO (sk. 200301)  

 Projekty OPŽP (vč. jednotlivých kategorií podporovaných zařízení) – počet projektů, výše 

finanční podpory (celkově i v jednotlivých letech)  

 

V rámci této analýzy jsme si kladli následující výzkumné otázky:  

1. Závisí produkce vybraných kategorií odpadu celkem na tom, zda daná obec realizovala projekt 

OPŽP/resp. v jakém objemu (kategorie 1, 2, 2a, 2b, 3, 3a – k, 6, 6a – e, 7, 7a – i, vyjma 7c celkem) 
+ podle kategorie)? 

2. Závisí produkce SKO na tom, zda daná obec realizovala projekt OPŽP/resp. v jakém objemu? 

 

4.4.2 Výsledky a interpretace 

Výsledky analýzy GIS prezentují níže uvedené obrázky. Obrázek č. 4.1.2-1 znázorňuje lokalizaci 

bioplynových stanic a kompostáren podpořených z OPŽP ve vztahu k míře produkovaného SKO. Z 

obrázku je patrné rovnoměrné rozmístění zařízení na území České republiky, nicméně výsledky 

neumožňují potvrdit hypotézu o tom, že s rostoucí vybaveností území zařízeními na materiálové a jiné 

využití bioodpadu klesá produkce SKO. Tyto výsledky potvrzují výsledky z 1. programovacího období, 

neboť naznačují, že oddělený sběr materiálově využitelných bioodpadů se na poklesu produkce SKO 

podílí pouze omezeně, i když oddělený sběr bioodpadu vede k mírnému poklesu produkce SKO. 
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Dominantními faktory, které ovlivňují produkci SKO, jsou však zejména spotřební návyky domácností, 

velikost důchodu apod..  

Obrázek č. 4.1.2-2 popisuje lokalizaci bioplynových stanic a kompostáren podpořených z OPŽP ve 

vztahu k míře produkovaného materiálově využitelného bioodpadu. Stejně jako v 1. programovacím 

období, pak i tyto výsledky analýzy vykazují pozitivní vztah mezi vybaveností území těmito zařízeními 

a produkcí materiálově využitelného bioodpadu. Počet zařízení tak reaguje na reálné potřeby 

odpadového hospodářství v daném ORP.  

Obrázek č. 4.1.2-3 znázorňuje lokalizaci zařízení na dotřídění, úpravu a recyklaci využitelných složek 

komunálního odpadu podpořených z OPŽP ve vztahu k míře produkovaného recyklovatelného 

komunálního odpadu (ostatního). Z obrázku je patrné rovnoměrné rozmístění zařízení na území České 

republiky, nicméně výsledky neumožňují potvrdit, že rostoucí vybavenost území zařízeními na 

dotřídění, úpravu a recyklaci využitelných složek komunálního odpadu reaguje na reálné potřeby 

odpadového hospodářství v daném ORP.  

Obrázek č. 4.1.2-4 znázorňuje lokalizaci zařízení na dotřídění, úpravu a recyklaci využitelných složek 

komunálního odpadu podpořených z OPŽP ve vztahu k míře produkovaného SKO. Z obrázku je patrná 

vybavenost území České republiky uvedenými zařízeními, nicméně výsledky neumožňují potvrdit, do 

jaké míry rostoucí vybavenost území zařízeními na dotřídění, úpravu a recyklaci využitelných složek 

komunálního odpadu souvisí s vývojem produkce SKO. Jak bylo uvedeno výše, pak dominantními 

faktory, které ovlivňují produkci SKO, jsou zejména spotřební návyky domácností, velikostdůchodu 

apod., nikoli infrastrukturální vybavenost území příslušnými zařízeními.   

Obrázek č. 4.1.2-5 znázorňuje lokalizaci sběrných dvorů podpořených z OPŽP ve vztahu k míře 

produkovaného SKO. I přes rovnoměrné pokrytí území ČR těmito zařízeními ani v tomto případě však 

nelze potvrdit, do jaké míry rostoucí vybavenost území sběrnými dvory souvisí s vývojem produkce 

SKO. Důvodem je především absence informací o kapacitách zařízení v registru ISOH.  

Obrázek č. 4.1.2-6 znázorňuje lokalizaci sběrných dvorů podpořených z OPŽP ve vztahu k míře 

produkovaného materiálově využitelného komunálního odpadu. I přes rovnoměrné pokrytí území ČR 

těmito zařízeními ani v tomto případě však nelze potvrdit, do jaké míry rostoucí vybavenost území 

sběrnými dvory souvisí s vývojem produkce materiálově využitelného komunálního odpadu.  
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Obr. č. 4.1.2-1  Lokalizace bioplynových stanic a kompostáren podpořených z OPŽP ve vztahu k míře 

produkovaného SKO (kg/obyv.) 

 

 
Obr. č. 4.1.2-2 Lokalizace bioplynových stanic a kompostáren podpořených z OPŽP ve vztahu k míře 
produkovaného materiálově využitelného bioodpadu (kg/obyv.) 
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Obr. č. 4.1.2-3 Lokalizace zařízení na dotřídění, úpravu, zpracování a recyklaci využitelných složek 
komunálního odpadu podpořených z OPŽP ve vztahu k míře produkovaného recyklovatelného 
komunálního odpadu (ostatního) (kg/obyv.) 

 
 
Obr. č. 4.1.2-4 Lokalizace zařízení na dotřídění, úpravu, zpracování a recyklaci využitelných složek 
komunálního odpadu podpořených z OPŽP ve vztahu k míře produkovaného SKO (kg/obyv.) 
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Obr. č. 4.1.2-5 Lokalizace sběrných dvorů podpořených z OPŽP ve vztahu k míře produkovaného SKO 
(kg/obyv.) 

 
 
Obr. č. 4.1.2-6 Lokalizace sběrných dvorů podpořených z OPŽP ve vztahu k míře produkovaného 
materiálově využitelného komunálního odpadu (kg/obyv.) 
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Korelace (viz tabulky v příloze 7.29) 

1. Závisí produkce vybraných kategorií komunálního odpadu celkem na tom, zda daná obec 

realizovala projekt OPŽP/resp. v jakém objemu, opět: uvedené projekty celkem (tj. 1,2, 2a, 

2b,3, 3a – k,6, 6a – e, 7, 7a – i, vyjma 7c celkem) + podle kategorie)? 

Výsledky pro sledování závislosti mezi projekty OPŽP do systémů odděleného sběru a využití 

komunálního odpadu a produkcí vybraných složek KO nejsou ve většině případů signifikantní.  

Signifikantní závislosti (na 95 % hladině významnosti) bylo dosaženo pouze v případě závislosti 

mezi projekty OPŽP a produkcí materiálově využitelných komunálních odpadů, resp. závislosti 

mezi projekty OPŽP a odděleným sběrem bioodpadu (na 99 % hladině významnosti). Tyto 

výsledky do značné míry potvrzují, že produkce komunálního odpadu se mění v důsledku 

odděleného sběru využitelných složek, jakkoli tento vztah není silný. Projekty OPŽP tak lze 

usměrňovat tok komunálních odpadů a jeho využitelných složek.  

2. Závisí produkce SKO na tom, zda daná obec realizovala projekt OPŽP/resp. v jakém objemu? 

Závislost mezi projekty OPŽP do odděleného sběru a využití komunálního odpadu a produkcí 

SKO není signifikantní. Tento výsledek může být opět důsledkem krátké časové řady dat, v 

dalších letech s postupným nabalováním projektů se výsledky mohou změnit. 

 

4.4 Kontrolní analýzy 

V hodnocení tohoto cíle POH není metodicky plánováno provedení kontrolních analýz. 

 

4.4.3 Shrnutí 

Pro hodnocení sítě zařízení k nakládání s odpady v rámci krajů ČR byla využita analýza GIS a korelační 

analýza. Výsledky analýzy GIS dat však z důvodu absence dat o kapacitách podpořených 

a provozovaných zařízení, která by umožnila využít tzv. geograficky váženou regresi (GWR), nejsou 

dostečně průkazné. Rozmístění zařízení je v ČR je sice rovnoměrné, nicméně není patrné, zda je tato 

síť dostatečná s ohledem na skutečné potřeby odpadového hospodářství jednotlivých krajů ČR. 

Nedostatečnou průkaznost této analýzy do určité míry kompenzují výsledky korelační analýzy. 

Ty potvrzují závislost mezi vývojem podpory projektů odděleného sběru a využití využitelných složek 

komunálního odpadu a množstvím materiálově využitelných složek komunálního odpadu, resp. 

odděleně sbíraným bioodpadem. Naopak výsledky pro směsný komunální odpad, komunální odpad 

celkem či recyklovatelné složky nejsou signifikantní. Tyto výsledky naznačují, že poskytovaná podpora 

reflektuje reálné potřeby odpadového hospodářství a přispívá k dosažení cílů POH. Výsledky obou 

metodických přístupů do značné míry potvrzují, že projekty podpořené z OPŽP přispívají k vybavení 

systémů nakládání s komunálními odpady příslušnou infrastrukturou (zařízení na nakládání s odpady, 

sběrné systémy) a ovlivňují množství materiálově využitelných komunálních odpadů. I v tomto případě 

však platí, že programovací období ještě nebylo ukončeno, a proto bude nutné provést ex-post 

hodnocení po jeho ukončení.  
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4.5 Cíl POH: Zvýšit celkovou recyklaci obalů na úroveň 70 % do roku 

2020...atd. 

4.5.1 Datová základna a metody (popis dat, vč. kódů odpadu a nakládání 

s odpady, vstupních a výstupních proměnných)  

Pro hodnocení tohoto cíle je vhodné využít následující tři kvantitativní metody:  

a) vícekriteriální regresní analýza,  

b) korelační analýza,  

c) komparativní analýza.  

V rámci dílčích analýz lze využít níže popsané datové vstupy. V případě vícekriteriální regresní analýzy 

byly vytvořeny celkem 2 modely, které popisují různé typy faktorů, ovlivňujících produkci komunálních 

odpadů (včetně obalů), a způsoby nakládání (s akcentem na skládkování).  

 

Vícekriteriální regresní analýza A - zdroje dat 

 ISOH (2009 - 2017) - úroveň ORP 

 OPŽP (projekty dle navržené kategorizace) 

 ČSÚ (socio-ekonomické proměnné)  

 EKO-KOM (infrastrukturální vybavenost, resp. dostupnost sběrné sítě, tj. např. počet sběrných 

nádob, počet sběrných dvorů) 

 

Vysvětlovaná proměnná:  

 produkce recyklovatelných komunálních odpadů (včetně obalové složky) -- (150101, 150102, 

150104, 150105, 150107, 200101, 200102, 200139, 200140). 

 

Vysvětlující proměnné: 

 projekty OPŽP (kategorie 3, 6, 7a + samostatně kategorie 6, 7a) 

 socio-ekonomické proměnné 

 počet sběrných nádob 

 počet sběrných dvorů 

 

 

Korelační analýza - zdroje dat 

V rámci korelační analýzy je zkoumána statistická závislost dvou proměnných, v rámci této dílčí části 

analýzy se zkoumá vztah mezi produkcí komunálních obalových odpadů a realizací projektů OPŽP. 

Vstupní proměnné jsou následující: 

 produkce recyklovatelných komunálních odpadů (včetně obalové složky) - (150101, 150102, 

150104, 150105, 150107, 200101, 200102, 200139, 200140) – pozn.: nejedná se ale o 

komunální obalový odpad, tuto položku je nutné dopočítat (viz dále) 
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 Projekty OPŽP (kategorie 3a, 3b, 6, 7a) - počet, výše finanční podpory 

 

V rámci této analýzy by měla být hodnocena následující výzkumná otázka: 

1. Závisí produkce komunáních obalových odpadů na realizaci projektů OPŽP dle výše finanční 

podpory (kategorie projektů 3a, 3b, 6, 7a)?  

 

Komparativní analýza - zdroje dat 

U hodnocení tohoto cíle POH (tj. zvýšit celkovou recyklaci obalů na úroveň 70 % do roku 2020...atd.) 

se předpokládá komparace produkce vybraných druhů komunálních obalových odpadů celkem (tj. 

150101, 150102, 150104, 150105, 150107, podíl obalových odpadů v 200101, 200102, 200139, 

200140) v ORP dle “počtu/objemu” realizovaných projektů OPŽP (podle jednotlivých kategorií 3a,b, 6, 

7a). Je však nutné vypočítat podíl obalové složky ve vybraných komunálních odpadech (k tomu jsou 

nutná data o produkci uvedených odpadů pouze z obcí). Druhým omezením je, že pro porovnání změny 

míry využití obalů nejsou k dispozici údaje o množství obalů uvedených na trh v jiné formě, než pouze 

na úrovni celé ČR.  

V této analýze by se mělo porovnávat množství recyklovaných/skládkováných obalových odpadů 

celkem v ORP dle “počtu/objemu” realizovaných projektů OPŽP (podle jednotlivých kategorií 3a,b, 6, 

7a). 

4.5.2 Výsledky a interpretace 

Vícekriteriální regresní analýza A 

Data: ISOH (2013 - 2017) dle ORP 

Vysvětlovaná proměnná: produkce recyklovatelných komunálních odpadů (včetně obalové složky) 

Vysvětlující proměnná: projekty OPŽP (kategorie 3,6,7a celkem + kategorie 6,7a zvlášť), socio-

ekonomické proměnné, vybavenost sběrné sítě (EKO-KOM) 

Nelze ověřit z důvodu nedostupnosti dat. Metodický přístup lze považovat za vhodný, nicméně 

nezbytným předpokladem je dostupnost dostatečného počtu dat. Tím je myšleno jednak dostupnost 

dat o odpadech (v tomto případě produkce recyklovatelných komunálních odpadů včetně obalové 

složky) za roky 2017 a novější a k tomu mít dostatečný počet dat o realizovaných intervencích z OPŽP 

(tj. kategorie 3,6,7a celkem + kategorie 6,7a zvlášť). Vzhledem k nesplnění těchto podmínek nebylo 

možné regresní analýzu zpracovat, ale při replikaci metodického přístupu doporučujeme v budoucnu 

takovou analýzu provést. 

 

Vícekriteriální regresní analýza B 

Data: MŽP (2013 - 2017) dle ORP 
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Vysvětlovaná proměnná: množství recyklovaných obalových odpadů/množství skládkovaných 

obalových odpadů 

Pozn.: Množství obalových odpadů z obcí by muselo být stanoveno dopočtem. Při nakládání s odpady 

nelze sledovat jednotlivé zdroje podle původu (z obcí, od ostatních původců), jednalo by se tedy pouze 

o orientační dopočet. 

Vysvětlující proměnná: projekty OPŽP (kategorie 3,6,7a celkem + kategorie 6,7a zvlášť), socio-

ekonomické proměnné, vybavenost sběrné sítě (EKO-KOM) 

Nelze ověřit z důvodu nedostupnosti dat. Metodický přístup lze považovat za vhodný, nicméně 

nezbytným předpokladem je dostupnost dostatečného počtu dat. Tím je myšleno jednak dostupnost 

dat o odpadech (v tomto případě recyklace obalových odpadů/skládkování obalových odpadů) za roky 

2017 a novější a k tomu mít dostatečný počet dat o realizovaných intervencích z OPŽP (tj. kategorie 

3,6,7a celkem + kategorie 6,7a zvlášť). Vzhledem k nesplnění těchto podmínek nebylo možné regresní 

analýzu zpracovat, ale při replikaci metodického přístupu doporučujeme v budoucnu takovou analýzu 

provést. 

 

4.5 Kontrolní analýzy 

Kontrolní analýza není u tohoto cíle provedena – zdůvodnění je výše v popisu metodiky a dat 

hodnocení tohoto cíle. V této analýze by se měla porovnávat recyklace/skládkování obalových odpadů 

celkem v ORP dle “počtu/objemu” realizovaných projektů OPŽP (podle jednotlivých kategorií 3a,b, 6, 

7a) – před a po realizaci podpořených projektů.  

Je však nutné poznamenat, že podpořené projekty byly směřovány do obcí, tudíž by se měla hodnotit 

recyklace/skládkování pouze u obalových odpadů z obcí. To ale není možné, protože data o nakládání 

s odpady (recyklace, skládkování) nejsou v ISOH vedena na úrovni obcí a ostatních původců. Proto je 

možné provést jen rámcové porovnání situace na úrovni ORP v návaznosti na realizaci projektů ve výše 

uvedených kategoriích. 

4.5.3 Shrnutí 

Hodnocení přínosů podpořených projektů OPŽP na plnění cíle pro obaly nelze provést přímým 

sledováním změny produkce odděleně sbíraných obalových odpadů (zde je nutné rozlišení na obce 

a ostatní původce, u obcí je nutné obalovou složku recyklovatelných KO dopočítat) a změny způsobů 

nakládání s těmito obalovými odpady (způsoby nakládání s odpady, resp. recyklace/materiálové využití 

a skládkování, nejsou sledovány podle původců).  Dalším zásadním omezením pro hodnocení změny 

míry recyklace a využití obalů dle uvedeného cíle je údaj o množství obalů uvedených na trh, který je 

ale veden pouze na úrovni ČR a nikoliv nižších územních celků (kraj, ORP, obce).  

Pro vlastní hodnocení lze využít zástupná hodnocení, vztažená na úroveň obcí (většina podpořených 

projektů bylo směřováno do obcí) a na množství odděleně sbíraných komunálních obalových odpadů 
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(nutno dopočítat), které jsou předávány k recyklaci a využití a tím přispívají k plnění dílčího cíle 

stanoveného pro spotřebitelské prodejní obaly. 

Pro hodnocení byly navrženy metody regresní a korelační analýzy, které lze považovat za vhodné 

(viz jejich aplikace u jiných cílů POH), ale z důvodu nedostupnosti dat je nebylo možné v tomto případě 

provést (pozn. pro analýzu je potřeba dostatečný počet dat o intervencích z OPŽP a současně mít 

aktuální „odpadová“ data). Nicméně metodický přístup navrhujeme zachovat a v budoucnu aplikovat 

(za předpokladu dostatečného počtu realizovaných projektů). 
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4.6 Cíl POH: Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit 

podmínky k nižší spotřebě primárních zdrojů a postupnému 

snižování produkce odpadů. 

4.6.1 Datová základna a metody (popis dat, vč. kódů odpadu a nakládání 

s odpady, vstupních a výstupních proměnných)  

Pro hodnocení tohoto cíle byly opět využity celkem tři kvantitativní metody:  

a) vícekriteriální regresní analýza,  

b) korelační analýza,  

c) komparativní analýza.  

V rámci dílčích analýz byly využity níže popsané datové vstupy. V případě vícekriteriální regresní 

analýzy byly vytvořeny celkem 2 modely, které popisují různé typy faktorů, které ovlivňují produkci a 

předcházení vzniku vybraných odpadů.  

 

Vícekriteriální regresní analýza A - zdroje dat 

• ISOH (MŽP) (2009 - 2017) - úroveň ORP 

• OPŽP (projekty dle navržené kategorizace) 

• ČSÚ (socio-ekonomické proměnné ) 

• EKO-KOM (infrastrukturální vybavenost, resp. dostupnost sběrné sítě, tj. počet sběrných nádob, 

počet sběrných dvorů) 

 

Vysvětlovaná proměnná:  

 produkce SKO (200301) 

 produkce odděleně sbíraných bioodpadů (200108, 200201) 

 množství skládkovaných BRKO5. 
Vysvětlující proměnné: 

• projekty OPŽP (kategorie 2, či 2c, 7c, 7h + samostatně kategorie 7c) 

• socio-ekonomické proměnné 

• počet sběrných nádob 

• počet sběrných dvorů 

 

U všech regresních analýz aplikovaných při zpracování bylo postupováno jednotně, a sice dle 

následujících kroků. 

1. Do modelu vložíme závisle proměnnou. 

2. Do modelu vložíme všechny uvedené vysvětlující proměnné. 

3. Nastavíme typ regrese (v případě této metodiky byla vždy aplikována metoda Enter a potom 

metoda Stepwise) 

                                                           

5 Data dostupná pouze na úrovni ČR 
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4. Nastavíme test multikolinearity, který je součástí výpočtu vícenásobné regrese. K tomu je určen 

tzv. variable inflation factor (VIF) a také hodnota o toleranci (tolerance). Obě hodnoty jsou 

běžnou součástí výpočtu regrese.  

5. Následně je spuštěn výpočet regresního modelu a jsou zpracovány výsledné hodnoty regrese. 

Pro účely hodnocení POH byla vždy pozornost zaměřena na tabulku se sumarizací modelu a dále 

na tabulku s výsledky regresních koeficientů u jednotlivých proměnných. Tyto výsledky byly dále 

interpretovány. Pro budoucí replikaci metodiky má smysl provést stejné měření se stejnými 

proměnnými (pouze aktualizovanými v čase) a pozornost by měla být zaměřena na porovnání 

(tj. sledování změn) hodnot jednotlivých koeficientů. 

Na stejném datasetu byl postup vždy opakován 2x. Mnohonásobná regresní analýza byla vždy 

provedena metodou standardní (tj. metodou Enter) a dále metodou postupného vkládání (tj. metodou 

Stepwise). Metoda Enter se využívá pro odhalení vlivu a významu každé z nezávisle proměnných. Jedná 

se o vhodnou metodu pro prvotní otestování vysvětlovaných proměnných a jejich významu. Metoda 

Stepwise má za cíl identifikovat „nejvhodnější“ model složený z vysvětlujících proměnných. Do výpočtu 

a do modelu vstupují nezávisle proměnné postupně (na rozdíl od metody Enter) a navíc model pracuje 

pouze s těmi proměnnými, které jsou statisticky významně vztaženy s proměnnou závislou. Výsledkem 

je několik modelů, jejich vypovídací hodnota a význam jednotlivých proměnných. 

 

Vícekriteriální regresní analýza B - zdroje dat 

 ISOH (MŽP) (2016) - úroveň obce 

 OPŽP (projekty dle navržené kategorizace) 

 ČSÚ (socio-ekonomické proměnné ) 

 EKO-KOM (infrastrukturální vybavenost, esp. dostupnost sběrné sítě, tj. počet sběrných nádob, 

počet sběrných dvorů) 

 

Vysvětlovaná proměnná:  

 produkce SKO (200301) 

 produkce objemných odpadů (200307). 

 

Vysvětlující proměnné: 

 projekty OPŽP (kategorie 1, 2, 6, 7b, 7c + samostatně kategorie 6, 7b, 7c) 

 socio-ekonomické proměnné 

 počet sběrných nádob 

 počet sběrných dvorů 

 

Korelační analýza - zdroje dat 

V rámci korelační analýzy je zkoumána statistická závislost dvou proměnných, v rámci této dílčí části 

analýzy se zkoumá vztah mezi produkcí vybraných druhů KO a realizací projektů OPŽP. Vstupní 

proměnné jsou následující: 

 Produkce odděleně sbíraných bioodpadů (200108, 200201) 

 Produkce KO (sk 20 + podsk. 1501) 

 Produkce SKO (200301) 
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 Produkce objemných odpadů (200307) 

 Projekty OPŽP (kategorie 2, či 2c, 7c, 7h) - počet, výše finanční podpory 

 

V rámci této analýzy byly hodnoceny následující výzkumné otázky: 

1. Závisí produkce odděleně sbíraných bioodpadů na realizaci projektů OPŽP dle výše finanční 

podpory (kategorie projektů 2, či 2c, 7c, 7h)? 

2. Závisí produkce KO na realizaci projektů OPŽP dle výše finanční podpory (kategorie projektů 2, či 

2c, 7c, 7h)? 

3. Závisí produkce KO/SKO/objemných odpadů  v roce 2016 na realizaci projektů OPŽP dle výše 

finanční podpory (kategorie projektů 2, či 2c, 7c, 7h)? 

 

Komparativní analýza - zdroje dat 

V hodnocení tohoto cíle POH jsou metodicky plánovány kontrolní analýzy dle dat na úrovni obcí, 

nicméně v tomto průběžném hodnocení nebyly sestaveny z důvodu nízkého počtu ukončených 

projektů v roce 2016 (tj. 15 projektů). Evaluátor má k dispozici data za odpadové hospodářství 

na úrovni obcí pouze za rok 2016. V rámci komparativní analýzy by měla být porovnána produkce 

vybraných kategorií odpadů (KO, SKO, objemných odpadů) na úrovni obcí (před a po realizaci projektů) 

za rok 2016 v závislosti na tom, zda se v letech 2014-2015 realizovaly projekty OPŽP - 2, či 2c, 7c, 7h. 

K datovým vstupů pro tuto analýzu patří: 

 Produkce KO (sk 20 +podsk.  1501) 

 Produkce SKO (200301) 

 Produkce objemných odpadů (200307) 

 Projekty OPŽP (kategorie 2, či 2c, 7c, 7h) - počet, výše finanční podpory 

 

V rámci navazující komparativní analýzy by měla být porovnána produkce vybraných druhů odpadů 

(KO, SKO, objemných odpadů) mezi lety 2009 a 2016 v obcích, které realizovaly projekty OPŽP - 2, či 2c, 

7c, 7h) v letech 2014-2015. K datovým vstupům pro tuto analýzu patří: 

 Produkce KO (sk 20 + podsk. 1501) 

 Produkce SKO (200301) 

 Produkce objemných odpadů (200307) 

 Projekty OPŽP (kategorie 2, či 2c, 7c, 7h) - počet, výše finanční podpory 

 

4.6.2 Výsledky a interpretace 

Vícekriteriální regresní analýza A (tabulky – viz příloha 7.30) 

Data: MŽP (2013 - 2017) dle ORP 

Vysvětlovaná proměnná: produkce SKO/produkce odděleně sbíraných bioodpadů/množství 

skládkovaných BRKO  

Vysvětlující proměnná: projekty OPŽP (kategorie 2 či 2c,7c,7h celkem + kategorie 7c zvlášť), socio-

ekonomické proměnné, vybavenost sběrné sítě (EKO-KOM) 
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SKO 

Výsledky vícekriteriální regresní analýzy (‘metoda Enter’) pro vysvětlovanou proměnnou SKO 

naznačují, že regresní model vysvětluje 98 % celkově variability v roce 2017, přičemž vytvořený model 

je signifikantní. Klíčovou vysvětlující proměnnou počet obyvatel (čím vyšší je počet obyvatel, tím vyšší 

je produkce SKO), saldo migrace a úroveň vzdělání (resp. množství vysokoškolsky vzdělané populace v 

daném ORP). Objem finančních prostředků na projekty podpořené z OPŽP do předcházení vzniku v 

kategoriích 2c, 7c a 7h není signifikantní proměnnou. Výsledky tak naznačují, že projekty 

kategorizované jako projekty předcházení vzniku odpadu nepřispívají ke změně produkce SKO. Tento 

výsledek může být důsledkem krátké časové řady, postupné zvyšování počtu projektů v dalších letech 

programovacího období může tyto výsledky změnit.  

Výsledky vícekriteriální regresní analýzy (‘metoda Stepwise’) pro vysvětlovanou proměnnou SKO 

naznačují, že regresní model vysvětluje 98 % celkově variability v roce 2017, přičemž vytvořený model 

je signifikantní. Výsledky potvrzují závěry z metody Enter, neboť klíčovou proměnnou je počet 

obyvatel, ostatní proměnné zvyšují vysvětlovanou variabilitu modelu pouze nepatrně. K těmto 

proměnným patří saldo migrace, úroveň vzdělání (resp. množství vysokoškolsky vzdělané populace v 

daném ORP), ale i objem finančních prostředků na projekty podpořené z OPŽP do předcházení vzniku 

v kategoriích 2c, 7c a 7h. Tyto výsledky naznačují určitý vliv projektů OPŽP na předcházení vzniku 

odpadů, avšak jakkoli se jedná o signifikantní výsledky, pak tento vliv není zásadní.  

 

Odděleně sbírané bioodpady 

Výsledky vícekriteriální regresní analýzy (‘metoda Enter’) pro vysvětlovanou proměnnou odděleně 

sbírané bioodpady naznačují, že regresní model vysvětluje 67,5 % celkově variability v roce 2017., 

přičemž vytvořený model je signifikantní. Klíčovou vysvětlující proměnnou počet obyvatel (čím vyšší je 

počet obyvatel, tím vyšší je produkce SKO), saldo migrace, množství nádob v systému a v neposlední 

řadě i úroveň vzdělání (resp. množství vysokoškolsky vzdělané populace v daném ORP). Objem 

finančních prostředků na projekty podpořené z OPŽP v kategoriích 2c, 7c, 7h, neboli projekty 

předcházení vzniku odpadu není ve sledovaném roce signifikantní proměnnou, která vysvětluje míru 

odděleného sběru bioodpadu.  

Výsledky vícekriteriální regresní analýzy (‘metoda Stepwise’) pro vysvětlovanou proměnnou odděleně 

sbírané bioodpady naznačují, že regresní model vysvětluje 66,7 % celkově variability v roce 2017, 

přičemž vytvořený model je signifikantní. Výsledky potvrzují výsledky předchozího přístupu, neboť 

klíčovou vysvětlující proměnnou je počet obyvatel, saldo migrace a množství nádob v systému. 

Nepotvrdila se tak hypotéza o vlivu projektů OPŽP na předcházení vzniku odpadu na oddělený sběr 

bioodpadu.  

Skládkované odpady s BRKO celkem 

Výsledky vícekriteriální regresní analýzy (‘metoda Enter’) pro vysvětlovanou proměnnou skládkované 

odpady s BRKO naznačují, že regresní model vysvětluje 98 % celkově variability v roce 2017, přičemž 

vytvořený model je signifikantní. Klíčovou vysvětlující proměnnou je počet obyvatel (čím vyšší je počet 

obyvatel, tím vyšší je produkce SKO) a saldo migrace, ostatní proměnné (vč. objemu finančních 
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prostředků na projekty podpořené z OPŽP v kategoriích 2c, 7c, 7h, neboli projekty předcházení vzniku 

odpadu) nejsou signifikantní.  

Výsledky vícekriteriální regresní analýzy (‘metoda Stepwise’) pro vysvětlovanou proměnnou 

skládkované odpady s BRKO naznačují, že regresní model vysvětluje 98 % celkově variability v roce 

2017, přičemž vytvořený model je signifikantní. Klíčovou vysvětlující proměnnou je počet obyvatel (čím 

vyšší je počet obyvatel, tím vyšší je produkce SKO) a saldo migrace, nicméně oproti předchozímu 

přístupu se potvrzuje, že signifikantní proměnnou je i objem finančních prostředků na projekty 

podpořené z OPŽP v kategoriích 2c, 7c, 7h, neboli projekty předcházení vzniku odpadu) a míra 

vysokoškolsky vzdělané populace. Tyto proměnné však zvyšují vysvětlenou variabilitu modelu pouze 

nepatrně.  

 

Vícekriteriální regresní analýza B (kontrolní analýza) 

Data: MŽP (2016) dle jednotlivých obcí 

Vysvětlovaná proměnná: produkce SKO/produkce objemných odpadů (každou proměnnou zvlášť)  

Vysvětlující proměnná: projekty OPŽP (kategorie 1,2,6,7b,7c celkem + kategorie 6,7b,7c zvlášť), socio-

ekonomické proměnné, vybavenost sběrné sítě (EKO-KOM) 

Nelze v této chvíli provést z důvodu malého počtu ukončených projektů v roce 2016 (na úrovni obcí 

má evaluátor data pouze za rok 2016). 

 

Korelace 

1. Závisí produkce vybraných kategorií bioodpadů celkem  na tom, zda daná ORP realizovala 

projekt OPŽP/resp. v jakém objemu (kategorie 2, či 2c, 7c a 7h)? 

Jak potvrzují výsledky korelační analýzy, pak závislost mezi projekty předcházení vzniku odpadu 

(kategorie 2c, 7c, 7h) a produkcí materiálově využitelných bioodpadů, odpadů s BRKO a 

odděleně sbíraných bioodpadů není signifikantní. Hlavním důvodem je omezená časová řada 

dat, lze očekávat, že s nárůstem počtu projektů vzroste i síla závislosti.  

2. Závisí produkce KO celkem  na tom, zda daná ORP realizovala projekt OPŽP/resp. v jakém 

objemu (kategorie 2, či 2c, 7c a 7h)? 

Jak potvrzují výsledky korelační analýzy, pak závislost mezi projekty předcházení vzniku odpadu 

(kategorie 2c, 7c, 7h) a produkcí KO není signifikantní. Hlavním důvodem je omezená časová 

řada dat, lze očekávat, že s nárůstem počtu projektů vzroste i síla závislosti. 

3. Závisí produkce KO, SKO, objemných odpadů v roce 2016 na tom, zda obec realizovala projekt 

kategorie 2, či 2c, 7c a 7h? 

Jak potvrzují výsledky korelační analýzy, pak závislost mezi projekty předcházení vzniku odpadu 

(kategorie 2c, 7c, 7h) a produkcí KO a SKO není signifikantní. Hlavním důvodem je omezená 

časová řada dat, lze očekávat, že s nárůstem počtu projektů vzroste i síla závislosti.  
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4.6 Kontrolní analýzy 

V hodnocení tohoto cíle POH jsou metodicky plánovány kontrolní analýzy dle dat na úrovni obcí, 

nicméně v tomto průběžném hodnocení nebyly sestaveny z důvodu nízkého počtu ukončených 

projektů v roce 2016 (tj. 15 projektů).  

 

4.6.3 Shrnutí 

Největší nejistota z hlediska hodnocení příspěvku projektů OPŽP panuje u projektů na předcházení 

vzniku. Řešitelský tým testoval využití vícenásobné regresní analýzy, korelační analýzy a komparativní 

analýzy, avšak s ohledem na povahu projektů na předcházení vzniku odpadů, které jsou vázány na 

chování domácností, resp. rozhodování obcí o komunitním kompostování a nízký počet ukončených 

projektů v roce 2016  nejsou výsledky průkazné. Výsledky naznačují, že navržené metody hodnocení 

pro předcházení vzniku odpadů nejsou vhodné. Řešitelský tým v tomto případě navrhuje založit v 

budoucím období hodnocení plnění tohoto cíle POH ČR na pilotním šetření u vybraných domácností s 

využitím kombinace kvantitativních a kvalitativních metod (s akcentem na dotazníkové šetření). 

Sociologické šetření musí zohledňovat změnu chování domácností a spotřebitelů ve vazbě na projekty 

podporující předcházení vzniku odpadu v domácnosti.  

Výsledky regresních analýz naznačují, že produkci směsného komunálního odpadu ovlivňují zejména 

socio-ekonomické proměnné (zejména počet obyvatel), ostatní proměnné (vč. objemu finančních 

prostředků na projekty podpořené z OPŽP do předcházení vzniku) jsou sice signifikantní, ale jejich 

příspěvek je pouze omezený. Objem finančních prostředků na projekty podpořené z OPŽP do 

předcházení vzniku je signifikantní proměnnou rovněž v případě vysvětlení produkce skládkovaných 

odpadů s BRKO, nikoli však u odděleně sbíraných bioodpadů (v tomto případě je signifikantní 

proměnnou vybavení systému odděleného sběru sběrnými nádobami. Tyto výsledky naznačují určitý 

vliv projektů OPŽP na předcházení vzniku odpadů, avšak jakkoli se jedná o signifikantní výsledky, pak 

tento vliv není zásadní.  

Tyto závěry nebylo možné potvrdit ani využitím korelační analýzy, protože výsledky nejsou pro většinu 

analýz signifikantní. Hlavním důvodem je omezená časová řada dat pro průběžné hodnocení 2. 

programovacího období, nicméně lze očekávat, že s nárůstem počtu projektů do konce roku 2020 

vzroste i síla závislosti.  

I přes nejistotu interpretace výsledků provedených analýz je možné formulovat závěr, že projekty 

podpořené z OPŽP zaměřené na předcházení vzniku odpadů do určité míry přispívají ke snižování 

produkce směsného komunálního odpadu a skládkování odpadů s obsahem BRKO. Tyto projekty tak 

mají preventivní účinek tak, jak jej předpokládá zaměření podpory z OPŽP.  
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5. Závěr z hodnocení plnění cílů POH 

prostřednictvím projektů OPŽP v obdobích 

2007-2013 (ex-post) a 2014-2020 (on-going) 

Plány odpadového hospodářství České republiky pro období let 2003 až 2012 a pro období 2015 až 

2024 patří ke klíčovým strategickým dokumentům České republiky v oblasti nakládání s odpady, neboť 

utváří základní institucionální rámec řízení odpadového hospodářství v dlouhém období. Součástí 

tohoto institucionálního prostředí jsou i strategické cíle České republiky v oblasti nakládání s odpady, 

resp. opatření a nástroje, které představují prostředek, jak těchto cílů dosáhnout. Vedle klasických 

ekonomických nástrojů poplatkového typu se v rámci strukturální a kohezní politiky EU uplatňují 

i dotační nástroje v podobě financování projektů podpořených z Operačního programu Životní 

prostředí (OPŽP). Ve vazbě na tyto nástroje je hlavním cílem této studie navrhnout a následně 

otestovat metodiku hodnocení účinnosti těchto dotačních nástrojů v programovém období 2007-2013 

v oblasti podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady, a z OPŽP v programovém období 2014-2020 pro 

prioritní osu 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika (specifické cíle 3.1, 3.2, 3.3). 

Navržená metodika a její principy by měly sloužit také pro hodnocení projektů z nového programového 

období 2021- 2027. 

Pro hodnocení byl zvolen tzv. mixed method approach, který stojí na kombinaci různých metodických 

přístupů. V případě této studie se jedná zejména o kombinaci kvantitativních metod, a sice korelační 

analýzy, vícekriteriální regresní analýzy a komparativní analýzy. Z výsledků studie vyplývá, že projekty 

podpořené z OPŽP přispěly k naplňování cílů plánů odpadového hospodářství z oblasti nakládání 

s komunálním odpadem. Tento závěr je jednoznačně platný pro programovací období 2007-2013, 

pro programovací období 2014-2020 je možné jej vzhledem ke krátké časové řadě, omezenému 

množství dokonečných projektů a on-going hodnocení učinit s určitou mírou nejistoty.  

Projekty podpořené z OPŽP přispěly k vybavení systémů nakládání s komunálními odpady příslušnou 

infrastrukturou (zařízení na nakládání s odpady, sběrná síť, či vybavení k předcházení vzniku odpadů), 

zejména pak v oblasti odděleného sběru a využití materiálově využitelných komunálních odpadů 

(papír, plasty, sklo, kovy, bioodpad). Tyto projekty vedly na jedné straně k rostoucí měrné produkci 

odděleně sbíraných materiálově využitelných složek, a na straně druhé k poklesu měrné produkce 

směsného komunálního odpadu. Celková měrná produkce komunálního odpadu v důsledku podpory 

mírně roste, a to z důvodu omezeného působení substitučního efektu (nárůst množství materiálově 

využitelných složek, který je do značné míry odrazem spotřebních návyků domácností, je vyšší než 

pokles produkce směsného komunálního odpadu). Důsledkem podpory z OPŽP je tak tzv. dvojí 

dividenda - podpora z OPŽP přispívá k vyššímu materiálovému využití využitelných složek komunálního 

odpadu na jedné straně a k poklesu množství skládkovaného směsného komunálního odpadu, čímž 

projekty z OPŽP přispívají k plnění cílů definovaných v plánech odpadového hospodářství.  

Klíčovým aspektem hodnocení jsou vstupní data, a to jak data z oblasti produkce a nakládání 

s komunálními odpady, tak data týkající se specifikace podpořených projektů z OPŽP. V případě 
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jakéhokoli budoucího ex-post hodnocení doporučujeme v případě produkce odpadů pracovat s daty 

na mikroúrovni jednotlivých původců (úroveň obcí jako hlavních příjemců dotací). Práce s takovými 

daty umožňuje provazbu mikrodat z OPŽP (projekty směřované na jednotlivé subjekty) s daty na vyšší 

úrovni poskytnutých z ISOH (MŽP) (kraje, ORP, ČR). Tato provazba je klíčovým předpokladem pro 

agregaci k hodnocení cílů POH na úrovni ČR. V případě nakládání s komunálními daty jsou klíčová data 

na úrovni krajů, členění na nižší územní jednotky není s ohledem na povahu těchto dat žádoucí. 

V případě dat o jednotlivých zařízeních na nakládání s odpady je klíčová jejich správná kategorizace, 

přesný rok uvedení do provozu a zejména pak jejich kapacita. Data o jednotlivých projektech 

podpořených z OPŽP by měla zahrnovat i: a)  jednoznačnou identifikaci žadatele, b) lokalizaci 

a působnost projektu, c) kategorizaci projektu ve vazbě na konkrétní cíl plánů odpadového 

hospodářství, d) jednoznačný a srozumitelný popis projektu vč. detailních informací o kvantitativních 

indikátorech projektu (počet a objem sběrných nádob, či kompostérů, kapacita zařízení apod.).  

Ve studii jsou uvedena další doporučení, která by přispěla ke zlepšení průkaznosti vlivu podpořených 

projektů na plnění konkrétních cílů pro odpadové hospodářství ČR. Jedná se zejména o úpravu 

evidence sítě zařízení pro nakládání s odpady a to včetně sběrné sítě v obcích, na kterou je, a zřejmě 

i bude v dalším programovacím období, zaměřena značná část podpořených projektů. Dále se 

doporučuje změna evidence způsobů nakládání s odpady, minimálně na úrovni obcí, aby bylo možné 

hodnotit změnu způsobů nakládání s odpady v čase. S tím souvisí i metodické stanovení některých 

indikátorů sledujících míru recyklace a využití komunálních odpadů.  

Dalším doporučení se vztahuje k cílům pro zpětný odběr a využití obalů a vybraných výrobků. 

Hodnocení  přínosů projektů lze vztahovat pouze ke změně sítě pro sběr v obcích (resp. zpětný odběr), 

případně ke změně nakládání s produkovanými obalovými odpady (zde je nutné stanovit podíl obalů 

v obcích). Vzhledem ke sledovaným údajům o množství obalů/výrobků uvedených na trh nelze 

hodnotit přínos projektů na změnu míry recyklace a využití.  

Velmi specifickou oblastí je podpora aktivit zaměřených na předcházení vzniku odpadů. V obou 

programovacím obdobích se týkala zejména domácích kompostérů, komunitních kompostáren, 

ojediněle, nádob na textil a zřízení RE-USE center v obcích. Do budoucna lze předpokládat další rozvoj 

těchto aktivit. Pro hodnocení přínosů projektů z oblasti předcházení vzniku není vhodné používat 

Metody založené na měřitelných změnách produkce a nakládání s odpady. Ty se zabývají již vzniklými 

odpady a nikoliv těmi, které nevznikly. Kromě toho např. produkce komunálních bioodpadů a SKO je 

ovlivněna celou řadou jiných faktorů a prokázání jasného vztahu mezi předcházením vzniku těchto 

odpadů a jejich produkcí je velmi obtížně řešitelné.  Pro vyhodnocení přínosů projektů v této oblasti je 

nutné vytvořit specifické parametry, které umožní posuzovat sociální rozměr aktivit včetně změny 

návyků a chování domácností a spotřebitelů. Pro sledování změny vytvořených parametrů je vhodné 

použít výběrová šetření v domácnostech apod. 
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7.7 Příloha 7 
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7.8 Příloha 8 
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7.9 Příloha 9 
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7.10 Příloha 10 

 

Vysvětlovaná SKO 2010 

Metoda Enter 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,912a ,832 ,823 7186,200473999

999000 

a. Predictors: (Constant), 3.2.2_2010_6+7a+7b_DOTACE, NEZAM09, BIO 

NADOB2010, OBYV09, 3.2.1_2009_1+2+3+6+7_DOTACE, POD_ZAK VZD, 

3.3.2_2009_6+7b+7c_DOTACE, VS VZD, NADOBY2010, 

3.2.1_2010_1+2+3+6+7_DOTACE 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 49577218510,00

0 

10 4957721851,000 96,003 ,000b 

Residual 10018446590,00

0 

194 51641477,250 
  

Total 59595665100,00

0 

204 
   

a. Dependent Variable: SKO_2010 

b. Predictors: (Constant), 3.2.2_2010_6+7a+7b_DOTACE, NEZAM09, BIO NADOB2010, OBYV09, 

3.2.1_2009_1+2+3+6+7_DOTACE, POD_ZAK VZD, 3.3.2_2009_6+7b+7c_DOTACE, VS VZD, 

NADOBY2010, 3.2.1_2010_1+2+3+6+7_DOTACE 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
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1 (Constant) -

4640,379 

9068,822 
 

-,512 ,609 
  

3.2.1_2009_1+2+3+6+7_DOTACE -1,715E-6 ,000 -,001 -,014 ,989 ,219 4,566 

3.3.2_2009_6+7b+7c_DOTACE ,000 ,000 -,075 -1,292 ,198 ,257 3,893 

NEZAM09 -154,265 322,048 -,019 -,479 ,632 ,556 1,799 

OBYV09 ,326 ,025 ,843 12,867 ,000 ,202 4,959 

POD_ZAK VZD 52,770 357,561 ,008 ,148 ,883 ,270 3,701 

VS VZD 267,222 368,430 ,043 ,725 ,469 ,248 4,033 

NADOBY2010 ,148 1,503 ,006 ,099 ,921 ,239 4,192 

BIO NADOB2010 -,575 ,647 -,027 -,889 ,375 ,910 1,099 

3.2.1_2010_1+2+3+6+7_DOTACE ,000 ,000 ,129 1,994 ,048 ,209 4,794 

3.2.2_2010_6+7a+7b_DOTACE -7,364E-5 ,000 -,035 -,630 ,529 ,277 3,608 

a. Dependent Variable: SKO_2010 

 
 

Metoda Stepwise 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,905a ,819 ,819 7279,870032999

999000 

a. Predictors: (Constant), OBYV09 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 48837374040,00

0 

1 48837374040,0

00 

921,521 ,000b 

Residual 10758291060,00

0 

203 52996507,700 
  

Total 59595665100,00

0 

204 
   

a. Dependent Variable: SKO_2010 

b. Predictors: (Constant), OBYV09 

 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 
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B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -2570,368 727,063  -3,535 ,001   

OBYV09 ,349 ,012 ,905 30,357 ,000 1,000 1,000 

a. Dependent Variable: SKO_2010 

 
 

Vysvětlovaná SKO celkem 2013 

Metoda Enter 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,988a ,977 ,976 1911,919432000

000000 

a. Predictors: (Constant), OBYV14, NEZAM14, 

3.2.2_2013_6+7a+7b_POČ.PROJ, BIO NADOB2013, POD_ZAK VZD, 

NADOBY2013, 3.2.1_2014_1+2+3+6+7_POČ.PROJ, VS VZD, 

3.2.1_2013_1+2+3+6+7_POČ.PROJ, 3.2.2_2014_6+7a+7b_POČ.PROJ 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 30279475990,00

0 

10 3027947599,000 828,341 ,000b 

Residual 709154567,600 194 3655435,916   

Total 30988630550,00

0 

204 
   

a. Dependent Variable: SKO_2013 

b. Predictors: (Constant), OBYV14, NEZAM14, 3.2.2_2013_6+7a+7b_POČ.PROJ, BIO NADOB2013, 

POD_ZAK VZD, NADOBY2013, 3.2.1_2014_1+2+3+6+7_POČ.PROJ, VS VZD, 

3.2.1_2013_1+2+3+6+7_POČ.PROJ, 3.2.2_2014_6+7a+7b_POČ.PROJ 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1161,063 2354,778  ,493 ,623   
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POD_ZAK VZD -67,455 92,048 -,015 -,733 ,465 ,289 3,465 

VS VZD 16,971 99,483 ,004 ,171 ,865 ,241 4,154 

3.2.1_2013_1+2+3+6+7_POČ.PROJ 3,700E-5 ,000 ,092 1,790 ,075 ,044 22,575 

3.2.2_2013_6+7a+7b_POČ.PROJ -9,661E-

5 

,000 -,134 -2,689 ,008 ,048 21,029 

3.2.1_2014_1+2+3+6+7_POČ.PROJ -3,998E-

5 

,000 -,125 -2,155 ,032 ,035 28,464 

3.2.2_2014_6+7a+7b_POČ.PROJ 7,625E-5 ,000 ,132 2,317 ,022 ,036 27,693 

NADOBY2013 ,075 ,204 ,006 ,369 ,713 ,451 2,219 

BIO NADOB2013 ,017 ,132 ,002 ,128 ,898 ,764 1,309 

NEZAM14 -2,636 76,873 ,000 -,034 ,973 ,655 1,526 

OBYV14 ,272 ,005 ,981 50,494 ,000 ,313 3,200 

a. Dependent Variable: SKO_2013 

 
 

 

Metoda Stepwise 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,987a ,975 ,975 1948,556367000

000000 

2 ,988b ,976 ,976 1918,236596999

999800 

a. Predictors: (Constant), OBYV14 

b. Predictors: (Constant), OBYV14, 3.2.2_2013_6+7a+7b_POČ.PROJ 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 30217865560,00

0 

1 30217865560,00

0 

7958,621 ,000b 

Residual 770764998,600 203 3796871,914   

Total 30988630550,00

0 

204 
   

2 Regression 30245344960,00

0 

2 15122672480,00

0 

4109,833 ,000c 

Residual 743285591,800 202 3679631,643   
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Total 30988630550,00

0 

204 
   

a. Dependent Variable: SKO_2013 

b. Predictors: (Constant), OBYV14 

c. Predictors: (Constant), OBYV14, 3.2.2_2013_6+7a+7b_POČ.PROJ 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -395,287 194,439  -2,033 ,043   

OBYV14 ,274 ,003 ,987 89,211 ,000 1,000 1,000 

2 (Constant) -143,431 212,445  -,675 ,500   

OBYV14 ,276 ,003 ,994 89,010 ,000 ,952 1,051 

3.2.2_2013_6+7a+7b_POČ.PROJ -2,201E-

5 

,000 -,031 -2,733 ,007 ,952 1,051 

a. Dependent Variable: SKO_2013 

 
 

Vysvětlovaná SKO 2017 

Metoda Enter 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,991a ,982 ,982 1638,454196000

000000 

a. Predictors: (Constant), BIO NADOB2017, Saldo migrace, NEZAM18, 

3.1.2_2017_6+7_POČ.PROJ, NADOBY2017, VS VZD, OBYV18, POD_ZAK 

VZD, 3.2.1_2017_1+2+3+6+7_POČ.PROJ 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 29354699110,00

0 

9 3261633235,000 1214,973 ,000b 

Residual 523483769,700 195 2684532,152   
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Total 29878182880,00

0 

204 
   

a. Dependent Variable: SKO_2017 

b. Predictors: (Constant), BIO NADOB2017, Saldo migrace, NEZAM18, 3.1.2_2017_6+7_POČ.PROJ, 

NADOBY2017, VS VZD, OBYV18, POD_ZAK VZD, 3.2.1_2017_1+2+3+6+7_POČ.PROJ 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 4047,768 2047,573  1,977 ,049   

3.1.2_2017_6+7_POČ.PROJ -7,814E-6 ,000 -,022 -,940 ,348 ,170 5,893 

3.2.1_2017_1+2+3+6+7_POČ.PROJ -8,184E-6 ,000 -,038 -1,616 ,108 ,165 6,052 

NEZAM18 57,942 105,483 ,006 ,549 ,583 ,686 1,457 

OBYV18 ,270 ,004 ,998 60,416 ,000 ,329 3,036 

Saldo migrace 2,371 ,385 ,071 6,156 ,000 ,667 1,499 

POD_ZAK VZD -116,216 78,103 -,026 -1,488 ,138 ,294 3,396 

VS VZD -213,780 86,777 -,048 -2,464 ,015 ,232 4,304 

NADOBY2017 ,044 ,082 ,007 ,543 ,588 ,588 1,699 

BIO NADOB2017 ,160 ,115 ,016 1,386 ,167 ,671 1,490 

a. Dependent Variable: SKO_2017 

 

 

Excluded Variablesa 

Model 

Beta 

In t Sig. 

Partial 

Correlation 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Minimum 

Tolerance 

1 3.1.2_CELK_6+7_DOTACE .b . . . ,000 . ,000 

3.2.1_CELK_1+2+3+6+7_DOTACE .b . . . ,000 . ,000 

a. Dependent Variable: SKO_2017 

b. Predictors in the Model: (Constant), BIO NADOB2017, Saldo migrace, NEZAM18, 

3.1.2_2017_6+7_POČ.PROJ, NADOBY2017, VS VZD, OBYV18, POD_ZAK VZD, 

3.2.1_2017_1+2+3+6+7_POČ.PROJ 

 
 

 

Metoda Stepwise 
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Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,988a ,977 ,977 1850,045592000

000000 

2 ,990b ,979 ,979 1749,762753999

999900 

3 ,991c ,982 ,981 1657,538018000

000000 

4 ,991d ,982 ,982 1639,367595000

000000 

a. Predictors: (Constant), OBYV18 

b. Predictors: (Constant), OBYV18, Saldo migrace 

c. Predictors: (Constant), OBYV18, Saldo migrace, 

3.2.1_CELK_1+2+3+6+7_DOTACE 

d. Predictors: (Constant), OBYV18, Saldo migrace, 

3.2.1_CELK_1+2+3+6+7_DOTACE, VS VZD 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 29183381140,00

0 

1 29183381140,00

0 

8526,499 ,000b 

Residual 694801744,700 203 3422668,693   

Total 29878182880,00

0 

204 
   

2 Regression 29259725600,00

0 

2 14629862800,00

0 

4778,394 ,000c 

Residual 618457278,800 202 3061669,697   

Total 29878182880,00

0 

204 
   

3 Regression 29325948990,00

0 

3 9775316331,000 3557,983 ,000d 

Residual 552233888,300 201 2747432,280   

Total 29878182880,00

0 

204 
   

4 Regression 29340677660,00

0 

4 7335169415,000 2729,339 ,000e 

Residual 537505222,200 200 2687526,111   
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Total 29878182880,00

0 

204 
   

a. Dependent Variable: SKO_2017 

b. Predictors: (Constant), OBYV18 

c. Predictors: (Constant), OBYV18, Saldo migrace 

d. Predictors: (Constant), OBYV18, Saldo migrace, 3.2.1_CELK_1+2+3+6+7_DOTACE 

e. Predictors: (Constant), OBYV18, Saldo migrace, 3.2.1_CELK_1+2+3+6+7_DOTACE, VS VZD 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -297,044 184,283  -1,612 ,109   

OBYV18 ,268 ,003 ,988 92,339 ,000 1,000 1,000 

2 (Constant) -321,351 174,361  -1,843 ,067   

OBYV18 ,263 ,003 ,971 90,659 ,000 ,894 1,119 

Saldo migrace 1,774 ,355 ,053 4,994 ,000 ,894 1,119 

3 (Constant) 183,496 194,565  ,943 ,347   

OBYV18 ,269 ,003 ,992 89,990 ,000 ,757 1,322 

Saldo migrace 1,970 ,339 ,059 5,811 ,000 ,881 1,135 

3.2.1_CELK_1+2+3+6+7_DOTACE -1,145E-5 ,000 -,053 -4,910 ,000 ,797 1,255 

4 (Constant) 1202,469 475,908  2,527 ,012   

OBYV18 ,273 ,004 1,009 77,093 ,000 ,525 1,904 

Saldo migrace 2,314 ,366 ,070 6,321 ,000 ,739 1,353 

3.2.1_CELK_1+2+3+6+7_DOTACE -1,123E-5 ,000 -,052 -4,861 ,000 ,796 1,257 

VS VZD -141,219 60,324 -,032 -2,341 ,020 ,481 2,078 

a. Dependent Variable: SKO_2017 

 

 

Excluded Variablesa 

Model 

Beta 

In t Sig. 

Partial 

Correlation 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Minimum 

Tolerance 

1 3.1.2_CELK_6+7_DOTACE -,038b -

3,396 

,001 -,232 ,856 1,169 ,856 

3.2.1_CELK_1+2+3+6+7_DOTACE -,045b -

3,948 

,000 -,268 ,808 1,238 ,808 
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3.1.2_2017_6+7_POČ.PROJ -,038b -

3,396 

,001 -,232 ,856 1,169 ,856 

3.2.1_2017_1+2+3+6+7_POČ.PROJ -,045b -

3,948 

,000 -,268 ,808 1,238 ,808 

NEZAM18 -,011b -,977 ,330 -,069 ,991 1,009 ,991 

Saldo migrace ,053b 4,994 ,000 ,331 ,894 1,119 ,894 

POD_ZAK VZD -,011b -,954 ,341 -,067 ,839 1,192 ,839 

VS VZD -,002b -,138 ,890 -,010 ,578 1,730 ,578 

NADOBY2017 -,001b -,052 ,959 -,004 ,641 1,559 ,641 

BIO NADOB2017 ,000b -,009 ,993 -,001 ,734 1,363 ,734 

2 3.1.2_CELK_6+7_DOTACE -,051c -

4,800 

,000 -,321 ,823 1,214 ,805 

3.2.1_CELK_1+2+3+6+7_DOTACE -,053c -

4,910 

,000 -,327 ,797 1,255 ,757 

3.1.2_2017_6+7_POČ.PROJ -,051c -

4,800 

,000 -,321 ,823 1,214 ,805 

3.2.1_2017_1+2+3+6+7_POČ.PROJ -,053c -

4,910 

,000 -,327 ,797 1,255 ,757 

NEZAM18 ,008c ,762 ,447 ,054 ,870 1,150 ,784 

POD_ZAK VZD ,013c 1,064 ,288 ,075 ,706 1,415 ,706 

VS VZD -,035c -

2,415 

,017 -,168 ,482 2,074 ,482 

NADOBY2017 -,008c -,622 ,534 -,044 ,633 1,579 ,614 

BIO NADOB2017 ,009c ,729 ,467 ,051 ,718 1,393 ,643 

3 3.1.2_CELK_6+7_DOTACE -,023d -,992 ,322 -,070 ,176 5,673 ,171 

3.1.2_2017_6+7_POČ.PROJ -,023d -,992 ,322 -,070 ,176 5,673 ,171 

3.2.1_2017_1+2+3+6+7_POČ.PROJ .d . . . ,000 . ,000 

NEZAM18 ,006d ,594 ,553 ,042 ,868 1,152 ,723 

POD_ZAK VZD ,008d ,728 ,468 ,051 ,702 1,425 ,702 

VS VZD -,032d -

2,341 

,020 -,163 ,481 2,078 ,481 

NADOBY2017 ,006d ,482 ,630 ,034 ,600 1,667 ,583 

BIO NADOB2017 ,020d 1,764 ,079 ,124 ,691 1,447 ,601 

4 3.1.2_CELK_6+7_DOTACE -,019e -,818 ,414 -,058 ,175 5,710 ,170 

3.1.2_2017_6+7_POČ.PROJ -,019e -,818 ,414 -,058 ,175 5,710 ,170 

3.2.1_2017_1+2+3+6+7_POČ.PROJ .e . . . ,000 . ,000 

NEZAM18 ,000e ,046 ,963 ,003 ,819 1,221 ,454 

POD_ZAK VZD -,021e -

1,327 

,186 -,094 ,346 2,890 ,237 

NADOBY2017 ,005e ,396 ,693 ,028 ,599 1,670 ,428 
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BIO NADOB2017 ,017e 1,480 ,140 ,104 ,679 1,474 ,420 

a. Dependent Variable: SKO_2017 

b. Predictors in the Model: (Constant), OBYV18 

c. Predictors in the Model: (Constant), OBYV18, Saldo migrace 

d. Predictors in the Model: (Constant), OBYV18, Saldo migrace, 3.2.1_CELK_1+2+3+6+7_DOTACE 

e. Predictors in the Model: (Constant), OBYV18, Saldo migrace, 3.2.1_CELK_1+2+3+6+7_DOTACE, VS VZD 

 
 

 

 

Vysvětlovaná KO celkem 2010 

Metoda Enter 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,959a ,919 ,915 8396,359913999

999000 

a. Predictors: (Constant), 3.2.2_2010_6+7a+7b_DOTACE, NEZAM09, BIO 

NADOB2010, OBYV09, 3.2.1_2009_1+2+3+6+7_DOTACE, POD_ZAK VZD, 

3.3.2_2009_6+7b+7c_DOTACE, VS VZD, NADOBY2010, 

3.2.1_2010_1+2+3+6+7_DOTACE 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 155593209400,0

00 

10 15559320940,00

0 

220,703 ,000b 

Residual 13676778800,00

0 

194 70498859,800 
  

Total 169269988200,0

00 

204 
   

a. Dependent Variable: KO_celkem_2010 

b. Predictors: (Constant), 3.2.2_2010_6+7a+7b_DOTACE, NEZAM09, BIO NADOB2010, OBYV09, 

3.2.1_2009_1+2+3+6+7_DOTACE, POD_ZAK VZD, 3.3.2_2009_6+7b+7c_DOTACE, VS VZD, 

NADOBY2010, 3.2.1_2010_1+2+3+6+7_DOTACE 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -

7508,033 

10596,016 
 

-,709 ,479 
  

3.2.1_2009_1+2+3+6+7_DOTACE ,000 ,000 -,039 -,891 ,374 ,219 4,566 

3.3.2_2009_6+7b+7c_DOTACE -6,517E-5 ,000 -,011 -,274 ,784 ,257 3,893 

NEZAM09 -184,400 376,281 -,013 -,490 ,625 ,556 1,799 

OBYV09 ,632 ,030 ,972 21,378 ,000 ,202 4,959 

POD_ZAK VZD 136,509 417,775 ,013 ,327 ,744 ,270 3,701 

VS VZD 156,623 430,473 ,015 ,364 ,716 ,248 4,033 

NADOBY2010 -2,476 1,756 -,059 -1,410 ,160 ,239 4,192 

BIO NADOB2010 ,413 ,756 ,012 ,547 ,585 ,910 1,099 

3.2.1_2010_1+2+3+6+7_DOTACE ,000 ,000 ,111 2,492 ,014 ,209 4,794 

3.2.2_2010_6+7a+7b_DOTACE ,000 ,000 -,058 -1,504 ,134 ,277 3,608 

a. Dependent Variable: KO_celkem_2010 

 
 

 

 

 

Metoda Stepwise 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,956a ,914 ,914 8462,394688999

999000 

a. Predictors: (Constant), OBYV09 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 154732727000,0

00 

1 154732727000,0

00 

2160,706 ,000b 
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Residual 14537261150,00

0 

203 71612123,880 
  

Total 169269988200,0

00 

204 
   

a. Dependent Variable: KO_celkem_2010 

b. Predictors: (Constant), OBYV09 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -5645,876 845,165  -6,680 ,000   

OBYV09 ,622 ,013 ,956 46,483 ,000 1,000 1,000 

a. Dependent Variable: KO_celkem_2010 

 

 

Excluded Variablesa 

Model 

Beta 

In t Sig. 

Partial 

Correlation 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Minimum 

Tolerance 

1 3.2.1_2009_1+2+3+6+7_DOTACE -,008b -,389 ,698 -,027 ,958 1,043 ,958 

3.3.2_2009_6+7b+7c_DOTACE -,027b -

1,332 

,184 -,093 ,991 1,010 ,991 

NEZAM09 -,012b -,588 ,557 -,041 ,996 1,004 ,996 

POD_ZAK VZD -,004b -,192 ,848 -,014 ,863 1,159 ,863 

VS VZD ,015b ,580 ,562 ,041 ,618 1,617 ,618 

NADOBY2010 -,048b -

1,233 

,219 -,086 ,273 3,661 ,273 

BIO NADOB2010 ,012b ,555 ,580 ,039 ,953 1,050 ,953 

3.2.1_2010_1+2+3+6+7_DOTACE ,026b 1,175 ,242 ,082 ,849 1,178 ,849 

3.2.2_2010_6+7a+7b_DOTACE -,015b -,702 ,483 -,049 ,984 1,016 ,984 

a. Dependent Variable: KO_celkem_2010 

b. Predictors in the Model: (Constant), OBYV09 

 
 

 

 

Vysvětlovaná KO celkem 2013 
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Metoda Enter 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,981a ,963 ,961 4692,923981000

000000 

a. Predictors: (Constant), OBYV14, NEZAM14, 

3.2.2_2013_6+7a+7b_POČ.PROJ, BIO NADOB2013, POD_ZAK VZD, 

NADOBY2013, 3.2.1_2014_1+2+3+6+7_POČ.PROJ, VS VZD, 

3.2.1_2013_1+2+3+6+7_POČ.PROJ, 3.2.2_2014_6+7a+7b_POČ.PROJ 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 111121726900,0

00 

10 11112172690,00

0 

504,559 ,000b 

Residual 4272565886,000 194 22023535,490   

Total 115394292800,0

00 

204 
   

a. Dependent Variable: KO_celkem_2013 

b. Predictors: (Constant), OBYV14, NEZAM14, 3.2.2_2013_6+7a+7b_POČ.PROJ, BIO NADOB2013, 

POD_ZAK VZD, NADOBY2013, 3.2.1_2014_1+2+3+6+7_POČ.PROJ, VS VZD, 

3.2.1_2013_1+2+3+6+7_POČ.PROJ, 3.2.2_2014_6+7a+7b_POČ.PROJ 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) 11703,16

7 

5779,94

7 
 

2,025 ,04

4 
  

POD_ZAK VZD -377,595 225,937 -,043 -1,671 ,09

6 

,289 3,465 

VS VZD -681,810 244,188 -,079 -2,792 ,00

6 

,241 4,154 

3.2.1_2013_1+2+3+6+7_POČ.PRO

J 

4,850E-5 ,000 ,063 ,956 ,34

0 

,044 22,57

5 
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3.2.2_2013_6+7a+7b_POČ.PROJ -8,921E-5 ,000 -,064 -1,012 ,31

3 

,048 21,02

9 

3.2.1_2014_1+2+3+6+7_POČ.PRO

J 

-7,293E-5 ,000 -,118 -1,602 ,11

1 

,035 28,46

4 

3.2.2_2014_6+7a+7b_POČ.PROJ 9,545E-5 ,000 ,086 1,182 ,23

9 

,036 27,69

3 

NADOBY2013 -,131 ,500 -,005 -,262 ,79

4 

,451 2,219 

BIO NADOB2013 ,782 ,325 ,038 2,406 ,01

7 

,764 1,309 

NEZAM14 -41,903 188,690 -,004 -,222 ,82

4 

,655 1,526 

OBYV14 ,544 ,013 1,016 41,12

9 

,00

0 

,313 3,200 

a. Dependent Variable: KO_celkem_2013 

 
 

Metoda Stepwise 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,980a ,960 ,959 4793,262990000

000000 

a. Predictors: (Constant), OBYV14 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 110730292700,0

00 

1 110730292700,0

00 

4819,522 ,000b 

Residual 4664000128,000 203 22975370,090   

Total 115394292800,0

00 

204 
   

a. Dependent Variable: KO_celkem_2013 

b. Predictors: (Constant), OBYV14 

 

 

Coefficientsa 
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Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -1934,227 478,300  -4,044 ,000   

OBYV14 ,524 ,008 ,980 69,423 ,000 1,000 1,000 

a. Dependent Variable: KO_celkem_2013 

 

 

Excluded Variablesa 

Model 

Beta 

In t Sig. 

Partial 

Correlation 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Minimum 

Tolerance 

1 POD_ZAK VZD ,003b ,188 ,851 ,013 ,847 1,181 ,847 

VS VZD -,034b -

1,850 

,066 -,129 ,590 1,695 ,590 

3.2.1_2013_1+2+3+6+7_POČ.PROJ -,026b -

1,739 

,084 -,121 ,866 1,155 ,866 

3.2.2_2013_6+7a+7b_POČ.PROJ -,020b -

1,374 

,171 -,096 ,952 1,051 ,952 

3.2.1_2014_1+2+3+6+7_POČ.PROJ -,028b -

1,859 

,064 -,130 ,851 1,175 ,851 

3.2.2_2014_6+7a+7b_POČ.PROJ -,019b -

1,310 

,192 -,092 ,921 1,086 ,921 

NADOBY2013 -,001b -,047 ,963 -,003 ,499 2,002 ,499 

BIO NADOB2013 ,025b 1,637 ,103 ,114 ,874 1,144 ,874 

NEZAM14 -,002b -,114 ,909 -,008 ,982 1,018 ,982 

a. Dependent Variable: KO_celkem_2013 

b. Predictors in the Model: (Constant), OBYV14 

 
 

Vysvětlovaná KO celkem 2017 

Metoda Enter 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,989a ,979 ,978 3705,563847000

000000 
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a. Predictors: (Constant), BIO NADOB2017, Saldo migrace, NEZAM18, 

3.1.2_2017_6+7_POČ.PROJ, NADOBY2017, VS VZD, OBYV18, POD_ZAK 

VZD, 3.2.1_2017_1+2+3+6+7_POČ.PROJ 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 122438013400,0

00 

9 13604223710,00

0 

990,752 ,000b 

Residual 2677584668,000 195 13731203,420   

Total 125115598100,0

00 

204 
   

a. Dependent Variable: KO_celkem_2017 

b. Predictors: (Constant), BIO NADOB2017, Saldo migrace, NEZAM18, 3.1.2_2017_6+7_POČ.PROJ, 

NADOBY2017, VS VZD, OBYV18, POD_ZAK VZD, 3.2.1_2017_1+2+3+6+7_POČ.PROJ 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 9625,866 4630,836  2,079 ,039   

3.1.2_2017_6+7_POČ.PROJ 4,397E-6 ,000 ,006 ,234 ,815 ,170 5,893 

3.2.1_2017_1+2+3+6+7_POČ.PROJ -1,022E-6 ,000 -,002 -,089 ,929 ,165 6,052 

NEZAM18 -290,581 238,562 -,015 -1,218 ,225 ,686 1,457 

OBYV18 ,506 ,010 ,914 50,048 ,000 ,329 3,036 

Saldo migrace 2,137 ,871 ,031 2,453 ,015 ,667 1,499 

POD_ZAK VZD -373,748 176,640 -,041 -2,116 ,036 ,294 3,396 

VS VZD -258,655 196,257 -,029 -1,318 ,189 ,232 4,304 

NADOBY2017 ,609 ,184 ,045 3,301 ,001 ,588 1,699 

BIO NADOB2017 1,462 ,261 ,072 5,602 ,000 ,671 1,490 

a. Dependent Variable: KO_celkem_2017 

 

 

Excluded Variablesa 

Model 

Beta 

In t Sig. 

Partial 

Correlation 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Minimum 

Tolerance 

1 3.1.2_CELK_6+7_DOTACE .b . . . ,000 . ,000 

3.2.1_CELK_1+2+3+6+7_DOTACE .b . . . ,000 . ,000 
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a. Dependent Variable: KO_celkem_2017 

b. Predictors in the Model: (Constant), BIO NADOB2017, Saldo migrace, NEZAM18, 

3.1.2_2017_6+7_POČ.PROJ, NADOBY2017, VS VZD, OBYV18, POD_ZAK VZD, 

3.2.1_2017_1+2+3+6+7_POČ.PROJ 

 
Metoda Stepwise 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,985a ,971 ,971 4222,066090000

000000 

2 ,987b ,974 ,974 4002,121418999

999600 

3 ,988c ,976 ,976 3846,994479000

000000 

4 ,989d ,977 ,977 3753,385860999

999700 

5 ,989e ,978 ,978 3702,742236000

000000 

a. Predictors: (Constant), OBYV18 

b. Predictors: (Constant), OBYV18, BIO NADOB2017 

c. Predictors: (Constant), OBYV18, BIO NADOB2017, Saldo migrace 

d. Predictors: (Constant), OBYV18, BIO NADOB2017, Saldo migrace, 

NADOBY2017 

e. Predictors: (Constant), OBYV18, BIO NADOB2017, Saldo migrace, 

NADOBY2017, POD_ZAK VZD 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 121496952100,0

00 

1 121496952100,0

00 

6815,776 ,000b 

Residual 3618645940,000 203 17825842,070   

Total 125115598100,0

00 

204 
   

2 Regression 121880169000,0

00 

2 60940084480,00

0 

3804,719 ,000c 

Residual 3235429122,000 202 16016975,850   



 

 
173 

Total 125115598100,0

00 

204 
   

3 Regression 122140925400,0

00 

3 40713641800,00

0 

2751,039 ,000d 

Residual 2974672671,000 201 14799366,520   

Total 125115598100,0

00 

204 
   

4 Regression 122298017000,0

00 

4 30574504250,00

0 

2170,266 ,000e 

Residual 2817581084,000 200 14087905,420   

Total 125115598100,0

00 

204 
   

5 Regression 122387248400,0

00 

5 24477449670,00

0 

1785,333 ,000f 

Residual 2728349713,000 199 13710300,070   

Total 125115598100,0

00 

204 
   

a. Dependent Variable: KO_celkem_2017 

b. Predictors: (Constant), OBYV18 

c. Predictors: (Constant), OBYV18, BIO NADOB2017 

d. Predictors: (Constant), OBYV18, BIO NADOB2017, Saldo migrace 

e. Predictors: (Constant), OBYV18, BIO NADOB2017, Saldo migrace, NADOBY2017 

f. Predictors: (Constant), OBYV18, BIO NADOB2017, Saldo migrace, NADOBY2017, POD_ZAK VZD 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -429,445 420,559  -1,021 ,308   

OBYV18 ,546 ,007 ,985 82,558 ,000 1,000 1,000 

2 (Constant) -431,347 398,650  -1,082 ,281   

OBYV18 ,527 ,007 ,952 72,069 ,000 ,734 1,363 

BIO 

NADOB2017 

1,319 ,270 ,065 4,891 ,000 ,734 1,363 

3 (Constant) -476,990 383,352  -1,244 ,215   

OBYV18 ,516 ,008 ,932 68,721 ,000 ,643 1,555 

BIO 

NADOB2017 

1,480 ,262 ,073 5,648 ,000 ,718 1,393 

Saldo migrace 3,315 ,790 ,049 4,198 ,000 ,874 1,144 
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4 (Constant) -801,154 386,417  -2,073 ,039   

OBYV18 ,503 ,008 ,908 60,349 ,000 ,497 2,011 

BIO 

NADOB2017 

1,429 ,256 ,070 5,580 ,000 ,715 1,398 

Saldo migrace 3,002 ,776 ,044 3,868 ,000 ,862 1,161 

NADOBY2017 ,603 ,180 ,045 3,339 ,001 ,631 1,585 

5 (Constant) 5260,494 2406,434  2,186 ,030   

OBYV18 ,497 ,009 ,897 58,114 ,000 ,460 2,176 

BIO 

NADOB2017 

1,479 ,253 ,072 5,836 ,000 ,711 1,406 

Saldo migrace 2,182 ,831 ,032 2,627 ,009 ,732 1,365 

NADOBY2017 ,619 ,178 ,046 3,475 ,001 ,630 1,587 

POD_ZAK VZD -291,794 114,378 -,032 -2,551 ,011 ,701 1,426 

a. Dependent Variable: KO_celkem_2017 

 

 

Excluded Variablesa 

Model 

Beta 

In t Sig. 

Partial 

Correlation 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Minimum 

Tolerance 

1 3.1.2_CELK_6+7_DOTACE ,034b 2,645 ,009 ,183 ,856 1,169 ,856 

3.2.1_CELK_1+2+3+6+7_DOTACE ,033b 2,500 ,013 ,173 ,808 1,238 ,808 

3.1.2_2017_6+7_POČ.PROJ ,034b 2,645 ,009 ,183 ,856 1,169 ,856 

3.2.1_2017_1+2+3+6+7_POČ.PROJ ,033b 2,500 ,013 ,173 ,808 1,238 ,808 

NEZAM18 -,028b -

2,401 

,017 -,167 ,991 1,009 ,991 

Saldo migrace ,039b 3,173 ,002 ,218 ,894 1,119 ,894 

POD_ZAK VZD -,037b -

2,856 

,005 -,197 ,839 1,192 ,839 

VS VZD ,020b 1,257 ,210 ,088 ,578 1,730 ,578 

NADOBY2017 ,054b 3,712 ,000 ,253 ,641 1,559 ,641 

BIO NADOB2017 ,065b 4,891 ,000 ,325 ,734 1,363 ,734 

2 3.1.2_CELK_6+7_DOTACE ,027c 2,197 ,029 ,153 ,843 1,186 ,676 

3.2.1_CELK_1+2+3+6+7_DOTACE ,023c 1,794 ,074 ,126 ,784 1,276 ,660 

3.1.2_2017_6+7_POČ.PROJ ,027c 2,197 ,029 ,153 ,843 1,186 ,676 

3.2.1_2017_1+2+3+6+7_POČ.PROJ ,023c 1,794 ,074 ,126 ,784 1,276 ,660 

NEZAM18 -,038c -

3,358 

,001 -,230 ,969 1,032 ,717 

Saldo migrace ,049c 4,198 ,000 ,284 ,874 1,144 ,643 
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POD_ZAK VZD -,045c -

3,745 

,000 -,255 ,825 1,212 ,612 

VS VZD ,033c 2,209 ,028 ,154 ,561 1,782 ,434 

NADOBY2017 ,051c 3,707 ,000 ,253 ,640 1,562 ,530 

3 3.1.2_CELK_6+7_DOTACE ,017d 1,394 ,165 ,098 ,804 1,244 ,618 

3.2.1_CELK_1+2+3+6+7_DOTACE ,016d 1,257 ,210 ,089 ,767 1,304 ,601 

3.1.2_2017_6+7_POČ.PROJ ,017d 1,394 ,165 ,098 ,804 1,244 ,618 

3.2.1_2017_1+2+3+6+7_POČ.PROJ ,016d 1,257 ,210 ,089 ,767 1,304 ,601 

NEZAM18 -,025d -

2,141 

,033 -,150 ,860 1,163 ,633 

POD_ZAK VZD -,030d -

2,363 

,019 -,165 ,702 1,424 ,588 

VS VZD ,011d ,684 ,495 ,048 ,475 2,105 ,433 

NADOBY2017 ,045d 3,339 ,001 ,230 ,631 1,585 ,497 

4 3.1.2_CELK_6+7_DOTACE ,007e ,608 ,544 ,043 ,754 1,327 ,495 

3.2.1_CELK_1+2+3+6+7_DOTACE ,007e ,555 ,579 ,039 ,729 1,372 ,489 

3.1.2_2017_6+7_POČ.PROJ ,007e ,608 ,544 ,043 ,754 1,327 ,495 

3.2.1_2017_1+2+3+6+7_POČ.PROJ ,007e ,555 ,579 ,039 ,729 1,372 ,489 

NEZAM18 -,026e -

2,306 

,022 -,161 ,859 1,164 ,493 

POD_ZAK VZD -,032e -

2,551 

,011 -,178 ,701 1,426 ,460 

VS VZD ,012e ,773 ,441 ,055 ,475 2,106 ,358 

5 3.1.2_CELK_6+7_DOTACE ,003f ,272 ,786 ,019 ,740 1,352 ,459 

3.2.1_CELK_1+2+3+6+7_DOTACE ,004f ,286 ,775 ,020 ,720 1,388 ,456 

3.1.2_2017_6+7_POČ.PROJ ,003f ,272 ,786 ,019 ,740 1,352 ,459 

3.2.1_2017_1+2+3+6+7_POČ.PROJ ,004f ,286 ,775 ,020 ,720 1,388 ,456 

NEZAM18 -,017f -

1,366 

,173 -,097 ,706 1,417 ,436 

VS VZD -,031f -

1,464 

,145 -,103 ,235 4,249 ,235 

a. Dependent Variable: KO_celkem_2017 

b. Predictors in the Model: (Constant), OBYV18 

c. Predictors in the Model: (Constant), OBYV18, BIO NADOB2017 

d. Predictors in the Model: (Constant), OBYV18, BIO NADOB2017, Saldo migrace 

e. Predictors in the Model: (Constant), OBYV18, BIO NADOB2017, Saldo migrace, NADOBY2017 

f. Predictors in the Model: (Constant), OBYV18, BIO NADOB2017, Saldo migrace, NADOBY2017, POD_ZAK VZD 
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7.11 Příloha 11 

Vysvětlovaná: produkce KO 

Vysvětlující: projekty OPZP – počet (12367) (67), projekty OPŽP – finance (12367) (67), 

nezaměstnanost, počet obyvatel 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,468a ,219 ,219 267,3986236000000

00 

2 ,489b ,239 ,238 264,0828085999999

60 

3 ,489c ,239 ,239 263,9797658999999

60 

a. Predictors: (Constant), DOT_12367 

b. Predictors: (Constant), DOT_12367, obyv 

c. Predictors: (Constant), DOT_12367, obyv, DOT_67 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 125591294,900 1 125591294,900 1756,472 ,000b 

Residual 446887649,300 6250 71502,024   

Total 572478944,200 6251    

2 Regression 136675372,600 2 68337686,320 979,896 ,000c 

Residual 435803571,600 6249 69739,730   

Total 572478944,200 6251    

3 Regression 137085084,700 3 45695028,240 655,734 ,000d 

Residual 435393859,500 6248 69685,317   

Total 572478944,200 6251    

a. Dependent Variable: KO 2016 - Množství odpadu odevzdaného občany obce mimo systém obce 

(t) 

b. Predictors: (Constant), DOT_12367 

c. Predictors: (Constant), DOT_12367, obyv 

d. Predictors: (Constant), DOT_12367, obyv, DOT_67 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95,0% 

Confidence 

Interval for B Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 21,907 3,529  6,207 ,000 14,988 28,826      

DOT_12367 1,841E-5 ,000 ,468 41,910 ,000 ,000 ,000 ,468 ,468 ,468 1,000 1,000 

2 (Constant) 24,225 3,490  6,940 ,000 17,382 31,067      

DOT_12367 1,544E-5 ,000 ,393 31,259 ,000 ,000 ,000 ,468 ,368 ,345 ,772 1,296 

obyv ,003 ,000 ,158 12,607 ,000 ,002 ,003 ,346 ,157 ,139 ,772 1,296 

3 (Constant) 23,241 3,513  6,617 ,000 16,355 30,127      

DOT_12367 1,380E-5 ,000 ,351 16,525 ,000 ,000 ,000 ,468 ,205 ,182 ,270 3,710 

obyv ,003 ,000 ,150 11,550 ,000 ,002 ,003 ,346 ,145 ,127 ,720 1,389 

DOT_67 3,521E-6 ,000 ,053 2,425 ,015 ,000 ,000 ,432 ,031 ,027 ,252 3,962 

a. Dependent Variable: KO 2016 - Množství odpadu odevzdaného občany obce mimo systém obce 

(t) 

 
 

Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. Partial Correlation 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF Minimum Tolerance 

1 PROJ_12367 ,000b -,019 ,985 ,000 1,000 1,000 1,000 

PROJ_67 ,000b -,019 ,985 ,000 1,000 1,000 1,000 

DOT_67 ,119b 5,557 ,000 ,070 ,271 3,695 ,271 

obyv ,158b 12,607 ,000 ,157 ,772 1,296 ,772 

nezam ,014b 1,251 ,211 ,016 1,000 1,000 1,000 

2 PROJ_12367 -,001c -,048 ,962 -,001 1,000 1,000 ,772 

PROJ_67 -,001c -,048 ,962 -,001 1,000 1,000 ,772 

DOT_67 ,053c 2,425 ,015 ,031 ,252 3,962 ,252 

nezam ,014c 1,242 ,214 ,016 1,000 1,000 ,772 

3 PROJ_12367 ,000d -,043 ,965 -,001 1,000 1,000 ,252 

PROJ_67 ,000d -,044 ,965 -,001 1,000 1,000 ,252 

nezam ,014d 1,256 ,209 ,016 1,000 1,000 ,252 

a. Dependent Variable: KO 2016 - Množství odpadu odevzdaného občany obce mimo systém obce (t) 

b. Predictors in the Model: (Constant), DOT_12367 

c. Predictors in the Model: (Constant), DOT_12367, obyv 

d. Predictors in the Model: (Constant), DOT_12367, obyv, DOT_67 
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7.12 Příloha 12 
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7.13 Příloha 13 
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7.14 Příloha 14 
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7.15 Příloha 15 
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7.16 Příloha 16 
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7.17 Příloha 17 
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7.18 Příloha 18 
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7.19 Příloha 19 
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7.20 Příloha 20 

 
 

Vysvětlovaná: KO celkem 2009 

Metoda Enter 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,939a ,882 ,878 10198,00795999

9999000 

a. Predictors: (Constant), OBYV09, NEZAM09, 

3.3.2_2010_6+7b+7c_DOTACE, 

3.3.kontr.an._2009_1+2+6+7b+7c_DOTACE, POD_ZAK VZD, VS VZD, 

3.3.kontr.an._2010_1+2+6+7b+7c_DOTACE, 

3.3.2_2009_6+7b+7c_DOTACE 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 153070465300,0

00 

8 19133808160,00

0 

183,980 ,000b 

Residual 20383875790,00

0 

196 103999366,300 
  

Total 173454341100,0

00 

204 
   

a. Dependent Variable: KO_celkem_2009 

b. Predictors: (Constant), OBYV09, NEZAM09, 3.3.2_2010_6+7b+7c_DOTACE, 

3.3.kontr.an._2009_1+2+6+7b+7c_DOTACE, POD_ZAK VZD, VS VZD, 

3.3.kontr.an._2010_1+2+6+7b+7c_DOTACE, 3.3.2_2009_6+7b+7c_DOTACE 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleranc

e VIF 
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1 (Constant) 1624,29

6 

12790,44

5 
 

,127 ,89

9 
  

3.3.kontr.an._2009_1+2+6+7b+7c_DOT

ACE 

,000 ,000 -,082 -

1,060 

,29

0 

,100 9,983 

3.3.kontr.an._2010_1+2+6+7b+7c_DOT

ACE 

,000 ,000 ,134 2,363 ,01

9 

,185 5,394 

3.3.2_2009_6+7b+7c_DOTACE ,001 ,000 ,105 1,314 ,19

0 

,095 10,56

5 

3.3.2_2010_6+7b+7c_DOTACE -,001 ,000 -,172 -

2,950 

,00

4 

,176 5,673 

POD_ZAK VZD 14,801 509,015 ,001 ,029 ,97

7 

,269 3,724 

VS VZD -

509,646 

528,661 -,048 -,964 ,33

6 

,243 4,123 

NEZAM09 -

567,130 

447,742 -,041 -

1,267 

,20

7 

,579 1,727 

OBYV09 ,633 ,022 ,961 29,05

8 

,00

0 

,548 1,824 

a. Dependent Variable: KO_celkem_2009 

 
 

Metoda Stepwise 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,936a ,875 ,875 10315,51744000

0000000 

a. Predictors: (Constant), OBYV09 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 151853131400,0

00 

1 151853131400,0

00 

1427,058 ,000b 

Residual 21601209700,00

0 

203 106409900,000 
  

Total 173454341100,0

00 

204 
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a. Dependent Variable: KO_celkem_2009 

b. Predictors: (Constant), OBYV09 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -5750,266 1030,242  -5,581 ,000   

OBYV09 ,616 ,016 ,936 37,776 ,000 1,000 1,000 

a. Dependent Variable: KO_celkem_2009 

 

 

Excluded Variablesa 

Model 

Beta 

In t Sig. 

Partial 

Correlation 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Minimum 

Tolerance 

1 3.3.kontr.an._2009_1+2+6+7b+7c_DOTACE -

,003b 

-,135 ,893 -,010 ,992 1,008 ,992 

3.3.kontr.an._2010_1+2+6+7b+7c_DOTACE -

,004b 

-,171 ,864 -,012 ,987 1,013 ,987 

3.3.2_2009_6+7b+7c_DOTACE -

,005b 

-,198 ,844 -,014 ,991 1,010 ,991 

3.3.2_2010_6+7b+7c_DOTACE -

,036b 

-

1,470 

,143 -,103 ,991 1,009 ,991 

POD_ZAK VZD ,000b ,005 ,996 ,000 ,863 1,159 ,863 

VS VZD -

,018b 

-,570 ,570 -,040 ,618 1,617 ,618 

NEZAM09 -

,026b 

-

1,063 

,289 -,075 ,996 1,004 ,996 

a. Dependent Variable: KO_celkem_2009 

b. Predictors in the Model: (Constant), OBYV09 

 
 

 

Vysvětlovaná: KO celkem 2013 

Metoda Enter 
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Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,981a ,961 ,960 4767,007199000

000000 

a. Predictors: (Constant), POD_ZAK VZD, 3.3.2_2013_6+7b+7c_POČ.PROJ, 

OBYV13, NEZAM14, 3.3.kontr.an._2014_1+2+6+7b+7c_POČ.PROJ, VS 

VZD, 3.3.kontr.an._2013_1+2+6+7b+7c_POČ.PROJ, 

3.3.2_2014_6+7b+7c_POČ.PROJ 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 110940318700,0

00 

8 13867539840,00

0 

610,250 ,000b 

Residual 4453974097,000 196 22724357,640   

Total 115394292800,0

00 

204 
   

a. Dependent Variable: KO_celkem_2013 

b. Predictors: (Constant), POD_ZAK VZD, 3.3.2_2013_6+7b+7c_POČ.PROJ, OBYV13, NEZAM14, 

3.3.kontr.an._2014_1+2+6+7b+7c_POČ.PROJ, VS VZD, 3.3.kontr.an._2013_1+2+6+7b+7c_POČ.PROJ, 

3.3.2_2014_6+7b+7c_POČ.PROJ 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) 9536,43

9 

5885,26

0 
 

1,620 ,10

7 
  

3.3.kontr.an._2013_1+2+6+7b+7c_POČ.P

ROJ 

-1,968E-

5 

,000 -,019 -,542 ,58

8 

,154 6,510 

3.3.kontr.an._2014_1+2+6+7b+7c_POČ.P

ROJ 

-76,439 71,593 -,030 -

1,068 

,28

7 

,257 3,896 

3.3.2_2013_6+7b+7c_POČ.PROJ -3,043E-

5 

,000 -,021 -,336 ,73

7 

,049 20,24

2 

3.3.2_2014_6+7b+7c_POČ.PROJ 5,240E-

5 

,000 ,047 ,748 ,45

5 

,050 19,99

5 
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NEZAM14 -56,475 191,258 -,005 -,295 ,76

8 

,658 1,519 

OBYV13 ,541 ,011 1,009 50,80

0 

,00

0 

,499 2,004 

VS VZD -

525,588 

248,797 -,061 -

2,113 

,03

6 

,239 4,179 

POD_ZAK VZD -

330,946 

230,237 -,038 -

1,437 

,15

2 

,287 3,487 

a. Dependent Variable: KO_celkem_2013 

 
 

Metoda Stepwise 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,980a ,960 ,959 4796,161360999

999500 

a. Predictors: (Constant), OBYV13 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 110724650500,0

00 

1 110724650500,0

00 

4813,453 ,000b 

Residual 4669642251,000 203 23003163,800   

Total 115394292800,0

00 

204 
   

a. Dependent Variable: KO_celkem_2013 

b. Predictors: (Constant), OBYV13 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -1940,541 478,661  -4,054 ,000   

OBYV13 ,525 ,008 ,980 69,379 ,000 1,000 1,000 

a. Dependent Variable: KO_celkem_2013 
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Excluded Variablesa 

Model 

Beta 

In t Sig. 

Partial 

Correlatio

n 

Collinearity Statistics 

Toleranc

e VIF 

Minimum 

Toleranc

e 

1 3.3.kontr.an._2013_1+2+6+7b+7c_POČ.PRO

J 

-

,024

b 

-

1,64

0 

,10

3 

-,115 ,954 1,04

9 

,954 

3.3.kontr.an._2014_1+2+6+7b+7c_POČ.PRO

J 

-

,028

b 

-

1,96

0 

,05

1 

-,137 ,930 1,07

6 

,930 

3.3.2_2013_6+7b+7c_POČ.PROJ -

,018

b 

-

1,25

8 

,21

0 

-,088 ,962 1,03

9 

,962 

3.3.2_2014_6+7b+7c_POČ.PROJ -

,018

b 

-

1,22

1 

,22

3 

-,086 ,944 1,05

9 

,944 

NEZAM14 -

,006

b 

-,389 ,69

8 

-,027 ,981 1,01

9 

,981 

VS VZD -

,027

b 

-

1,50

5 

,13

4 

-,105 ,595 1,68

1 

,595 

POD_ZAK VZD -

,001

b 

-,094 ,92

5 

-,007 ,850 1,17

7 

,850 

a. Dependent Variable: KO_celkem_2013 

b. Predictors in the Model: (Constant), OBYV13 

 
 

 

Vysvětlovaná: KO celkem 2017 

Metoda Enter 

 
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 
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1 ,985a ,971 ,971 4244,568509000

000000 

2 ,986b ,973 ,972 4109,937789000

000000 

3 ,987c ,973 ,973 4069,753647000

000000 

a. Predictors: (Constant), OBYV17 

b. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace 

c. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, 

3.3.kontr.an._CELK_1+2+6+7b+7c_DOTACE 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 121458276600,0

00 

1 121458276600,0

00 

6741,554 ,000b 

Residual 3657321451,000 203 18016361,830   

Total 125115598100,0

00 

204 
   

2 Regression 121703497200,0

00 

2 60851748590,00

0 

3602,488 ,000c 

Residual 3412100903,000 202 16891588,630   

Total 125115598100,0

00 

204 
   

3 Regression 121786456200,0

00 

3 40595485410,00

0 

2450,990 ,000d 

Residual 3329141843,000 201 16562894,740   

Total 125115598100,0

00 

204 
   

a. Dependent Variable: KO_celkem_2017 

b. Predictors: (Constant), OBYV17 

c. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace 

d. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, 3.3.kontr.an._CELK_1+2+6+7b+7c_DOTACE 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 
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B 

Std. 

Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) -448,743 423,00

2 
 

-1,061 ,29

0 
  

OBYV17 ,547 ,007 ,985 82,10

7 

,00

0 

1,000 1,00

0 

2 (Constant) -500,034 409,80

6 
 

-1,220 ,22

4 
  

OBYV17 ,539 ,007 ,970 79,14

2 

,00

0 

,898 1,11

4 

Saldo migrace 3,172 ,833 ,047 3,810 ,00

0 

,898 1,11

4 

3 (Constant) -

1110,17

3 

488,87

4  

-2,271 ,02

4   

OBYV17 ,534 ,007 ,962 75,49

8 

,00

0 

,816 1,22

6 

Saldo migrace 3,003 ,828 ,044 3,628 ,00

0 

,891 1,12

3 

3.3.kontr.an._CELK_1+2+6+7b+7c_DOTA

CE 

1,570E-5 ,000 ,028 2,238 ,02

6 

,875 1,14

2 

a. Dependent Variable: KO_celkem_2017 

 
 

Metoda Enter 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,987a ,974 ,973 4065,289531000

000000 

a. Predictors: (Constant), index stari, 

3.3.kontr.an._CELK_1+2+6+7b+7c_DOTACE, NEZAM18, OBYV17, Saldo 

migrace, POD_ZAK VZD, VS VZD, 

3.3.kontr.an._2017_1+2+6+7b+7c_POČ.PROJ, 

3.3.2_2017_6+7b+7c_POČ.PROJ 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
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1 Regression 121892915200,0

00 

9 13543657240,00

0 

819,508 ,000b 

Residual 3222682899,000 195 16526578,970   

Total 125115598100,0

00 

204 
   

a. Dependent Variable: KO_celkem_2017 

b. Predictors: (Constant), index stari, 3.3.kontr.an._CELK_1+2+6+7b+7c_DOTACE, NEZAM18, OBYV17, 

Saldo migrace, POD_ZAK VZD, VS VZD, 3.3.kontr.an._2017_1+2+6+7b+7c_POČ.PROJ, 

3.3.2_2017_6+7b+7c_POČ.PROJ 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) 10087,59

8 

6033,89

3 
 

1,672 ,09

6 
  

3.3.kontr.an._CELK_1+2+6+7b+7c_DOTA

CE 

2,153E-5 ,000 ,038 1,137 ,25

7 

,120 8,34

2 

3.3.kontr.an._2017_1+2+6+7b+7c_POČ.P

ROJ 

-5,984 43,522 -,003 -,137 ,89

1 

,207 4,83

1 

3.3.2_2017_6+7b+7c_POČ.PROJ -8,083E-6 ,000 -,010 -,312 ,75

6 

,136 7,37

0 

NEZAM18 -164,509 259,300 -,009 -,634 ,52

7 

,699 1,43

0 

OBYV17 ,541 ,009 ,974 59,17

6 

,00

0 

,488 2,05

1 

POD_ZAK VZD -387,887 194,782 -,042 -

1,991 

,04

8 

,291 3,43

1 

VS VZD -359,300 217,360 -,040 -

1,653 

,10

0 

,228 4,38

6 

Saldo migrace 2,658 1,046 ,039 2,540 ,01

2 

,556 1,79

8 

index stari ,341 19,677 ,000 ,017 ,98

6 

,726 1,37

7 

a. Dependent Variable: KO_celkem_2017 
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Vysvětlovaná SKO 2017 

Metoda Enter 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,991a ,982 ,982 1638,973696000

000000 

a. Predictors: (Constant), index stari, 

3.3.kontr.an._CELK_1+2+6+7b+7c_DOTACE, NEZAM18, OBYV17, Saldo 

migrace, POD_ZAK VZD, VS VZD, 

3.3.kontr.an._2017_1+2+6+7b+7c_POČ.PROJ, 

3.3.2_2017_6+7b+7c_POČ.PROJ 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 29354367100,00

0 

9 3261596344,000 1214,189 ,000b 

Residual 523815781,700 195 2686234,778   

Total 29878182880,00

0 

204 
   

a. Dependent Variable: SKO_2017 

b. Predictors: (Constant), index stari, 3.3.kontr.an._CELK_1+2+6+7b+7c_DOTACE, NEZAM18, OBYV17, 

Saldo migrace, POD_ZAK VZD, VS VZD, 3.3.kontr.an._2017_1+2+6+7b+7c_POČ.PROJ, 

3.3.2_2017_6+7b+7c_POČ.PROJ 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) 4674,50

1 

2432,64

1 
 

1,922 ,05

6 
  

3.3.kontr.an._CELK_1+2+6+7b+7c_DOTA

CE 

1,906E-

6 

,000 ,007 ,250 ,80

3 

,120 8,34

2 
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3.3.kontr.an._2017_1+2+6+7b+7c_POČ.P

ROJ 

-33,262 17,546 -,040 -

1,896 

,05

9 

,207 4,83

1 

3.3.2_2017_6+7b+7c_POČ.PROJ -9,925E-

6 

,000 -,024 -,949 ,34

4 

,136 7,37

0 

NEZAM18 80,923 104,540 ,009 ,774 ,44

0 

,699 1,43

0 

OBYV17 ,272 ,004 1,000 73,67

5 

,00

0 

,488 2,05

1 

POD_ZAK VZD -

127,230 

78,529 -,028 -

1,620 

,10

7 

,291 3,43

1 

VS VZD -

204,558 

87,631 -,046 -

2,334 

,02

1 

,228 4,38

6 

Saldo migrace 2,492 ,422 ,075 5,908 ,00

0 

,556 1,79

8 

index stari -3,604 7,933 -,005 -,454 ,65

0 

,726 1,37

7 

a. Dependent Variable: SKO_2017 

 
 

Metoda Stepwise 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,988a ,976 ,976 1884,634930000

000000 

2 ,990b ,979 ,979 1753,408232999

999900 

3 ,991c ,982 ,982 1642,162069000

000000 

a. Predictors: (Constant), OBYV17 

b. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace 

c. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, 

3.3.kontr.an._2017_1+2+6+7b+7c_POČ.PROJ 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 



 

 
205 

1 Regression 29157157570,00

0 

1 29157157570,00

0 

8209,009 ,000b 

Residual 721025310,100 203 3551848,818   

Total 29878182880,00

0 

204 
   

2 Regression 29257145910,00

0 

2 14628572960,00

0 

4758,125 ,000c 

Residual 621036966,900 202 3074440,430   

Total 29878182880,00

0 

204 
   

3 Regression 29336146930,00

0 

3 9778715644,000 3626,184 ,000d 

Residual 542035948,200 201 2696696,260   

Total 29878182880,00

0 

204 
   

a. Dependent Variable: SKO_2017 

b. Predictors: (Constant), OBYV17 

c. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace 

d. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, 3.3.kontr.an._2017_1+2+6+7b+7c_POČ.PROJ 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) -

302,97

7 

187,81

8  

-1,613 ,10

8   

OBYV17 ,268 ,003 ,988 90,60

4 

,00

0 

1,000 1,00

0 

2 (Constant) -

335,72

9 

174,83

4  

-1,920 ,05

6   

OBYV17 ,263 ,003 ,968 90,46

6 

,00

0 

,898 1,11

4 

Saldo migrace 2,026 ,355 ,061 5,703 ,00

0 

,898 1,11

4 

3 (Constant) 298,40

0 

201,34

0 
 

1,482 ,14

0 
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OBYV17 ,267 ,003 ,985 93,99

1 

,00

0 

,822 1,21

6 

Saldo migrace 2,281 ,336 ,069 6,789 ,00

0 

,880 1,13

6 

3.3.kontr.an._2017_1+2+6+7b+7c_POČ.PR

OJ 

-46,546 8,600 -,055 -5,413 ,00

0 

,865 1,15

6 

a. Dependent Variable: SKO_2017 

 

Vysvětlovaná SKO 2013 

Metoda Enter 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,988a ,976 ,975 1949,446320000

000000 

a. Predictors: (Constant), VS VZD, 3.3.2_2013_6+7b+7c_POČ.PROJ, 

NEZAM14, OBYV13, POD_ZAK VZD, 

3.3.kontr.an._2014_1+2+6+7b+7c_POČ.PROJ, 

3.3.kontr.an._2013_1+2+6+7b+7c_POČ.PROJ, 

3.3.2_2014_6+7b+7c_POČ.PROJ 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 30243763730,00

0 

8 3780470466,000 994,771 ,000b 

Residual 744866826,800 196 3800340,953   

Total 30988630550,00

0 

204 
   

a. Dependent Variable: SKO_2013 

b. Predictors: (Constant), VS VZD, 3.3.2_2013_6+7b+7c_POČ.PROJ, NEZAM14, OBYV13, POD_ZAK VZD, 

3.3.kontr.an._2014_1+2+6+7b+7c_POČ.PROJ, 3.3.kontr.an._2013_1+2+6+7b+7c_POČ.PROJ, 

3.3.2_2014_6+7b+7c_POČ.PROJ 

 

 

Coefficientsa 
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Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) 778,57

1 

2399,62

4 
 

,324 ,74

6 
  

3.3.kontr.an._2014_1+2+6+7b+7c_POČ.P

ROJ 

-

2,779E

-5 

,000 -,068 -

1,158 

,24

8 

,036 27,89

8 

3.3.kontr.an._2013_1+2+6+7b+7c_POČ.P

ROJ 

1,717E

-5 

,000 ,033 ,632 ,52

8 

,046 21,79

4 

3.3.2_2014_6+7b+7c_POČ.PROJ 4,390E

-5 

,000 ,076 1,201 ,23

1 

,031 32,58

4 

3.3.2_2013_6+7b+7c_POČ.PROJ -

5,650E

-5 

,000 -,076 -

1,344 

,18

0 

,038 26,12

1 

NEZAM14 -

24,275 

78,166 -,004 -,311 ,75

6 

,659 1,517 

OBYV13 ,272 ,004 ,980 62,41

4 

,00

0 

,497 2,012 

POD_ZAK VZD -

55,024 

93,914 -,012 -,586 ,55

9 

,288 3,469 

VS VZD 61,592 101,227 ,014 ,608 ,54

4 

,242 4,137 

a. Dependent Variable: SKO_2013 

 

Vysvětlovaná SKO 2013 

Metoda Stepwise 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,987a ,974 ,974 1988,20280600

0000000 

2 ,987b ,975 ,975 1953,74047099

9999800 

3 ,988c ,976 ,975 1937,48806799

9999900 

a. Predictors: (Constant), OBYV13 
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b. Predictors: (Constant), OBYV13, 

3.3.kontr.an._2014_1+2+6+7b+7c_POČ.PROJ 

c. Predictors: (Constant), OBYV13, 

3.3.kontr.an._2014_1+2+6+7b+7c_POČ.PROJ, POD_ZAK VZD 

 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 30186181620,0

00 

1 30186181620,0

00 

7636,367 ,000b 

Residual 802448930,500 203 3952950,397   
Total 30988630550,0

00 

204    

2 Regression 30217575980,0

00 

2 15108787990,0

00 

3958,183 ,000c 

Residual 771054569,200 202 3817101,828   
Total 30988630550,0

00 

204    

3 Regression 30234104690,0

00 

3 10078034900,0

00 

2684,713 ,000d 

Residual 754525862,400 201 3753860,012   
Total 30988630550,0

00 

204    

a. Dependent Variable: SKO_2013 

b. Predictors: (Constant), OBYV13 

c. Predictors: (Constant), OBYV13, 3.3.kontr.an._2014_1+2+6+7b+7c_POČ.PROJ 

d. Predictors: (Constant), OBYV13, 3.3.kontr.an._2014_1+2+6+7b+7c_POČ.PROJ, POD_ZAK VZD 

 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -392,403 198,424  -1,978 ,049 

OBYV13 ,274 ,003 ,987 87,386 ,000 

2 (Constant) -73,373 224,486  -,327 ,744 

OBYV13 ,276 ,003 ,995 86,955 ,000 

3.3.kontr.an._2014_1+2+6+7b+7c_POČ.PROJ -1,346E-5 ,000 -,033 -2,868 ,005 

3 (Constant) 2303,702 1154,491  1,995 ,047 

OBYV13 ,274 ,003 ,985 80,686 ,000 
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3.3.kontr.an._2014_1+2+6+7b+7c_POČ.PROJ -1,386E-5 ,000 -,034 -2,977 ,003 

POD_ZAK VZD -114,182 54,415 -,025 -2,098 ,037 

a. Dependent Variable: SKO_2013 

 

 
Excluded Variablesa 

Model 

Beta 

In t Sig. 

Partial 

Correlation 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance 

1 3.3.kontr.an._2014_1+2+6+7b+7c_POČ.PROJ -,033b -

2,868 

,005 -,198 ,941 

3.3.2_2014_6+7b+7c_POČ.PROJ -,030b -

2,575 

,011 -,178 ,944 

3.3.kontr.an._2013_1+2+6+7b+7c_POČ.PROJ -,033b -

2,859 

,005 -,197 ,954 

3.3.6_2013_1+2_POČ.PROJ -,019b -

1,663 

,098 -,116 ,973 

NEZAM14 -,015b -

1,317 

,189 -,092 ,981 

VS VZD ,025b 1,736 ,084 ,121 ,595 

POD_ZAK VZD -,024b -

1,939 

,054 -,135 ,850 

2 3.3.2_2014_6+7b+7c_POČ.PROJ ,004c ,123 ,902 ,009 ,148 

3.3.kontr.an._2013_1+2+6+7b+7c_POČ.PROJ -,016c -,420 ,675 -,030 ,088 

3.3.6_2013_1+2_POČ.PROJ ,005c ,339 ,735 ,024 ,530 

NEZAM14 -,015c -

1,386 

,167 -,097 ,981 

VS VZD ,030c 2,058 ,041 ,144 ,589 

POD_ZAK VZD -,025c -

2,098 

,037 -,146 ,848 

3 3.3.2_2014_6+7b+7c_POČ.PROJ ,002d ,082 ,935 ,006 ,148 

3.3.kontr.an._2013_1+2+6+7b+7c_POČ.PROJ -,014d -,376 ,708 -,027 ,088 

3.3.6_2013_1+2_POČ.PROJ ,005d ,317 ,752 ,022 ,530 

NEZAM14 -,003d -,237 ,813 -,017 ,661 

VS VZD ,016d ,708 ,480 ,050 ,246 

a. Dependent Variable: SKO_2013 

b. Predictors in the Model: (Constant), OBYV13 

c. Predictors in the Model: (Constant), OBYV13, 3.3.kontr.an._2014_1+2+6+7b+7c_POČ.PROJ 

d. Predictors in the Model: (Constant), OBYV13, 3.3.kontr.an._2014_1+2+6+7b+7c_POČ.PROJ, POD_ZAK 

VZD 
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Vysvětlovaná SKO 2009 

Metoda Enter 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,907a ,823 ,815 8286,126665000

000000 

a. Predictors: (Constant), VS VZD, 3.3.2_2010_6+7b+7c_DOTACE, 

NEZAM09, 3.3.kontr.an._2009_1+2+6+7b+7c_DOTACE, OBYV09, 

POD_ZAK VZD, 3.3.kontr.an._2010_1+2+6+7b+7c_DOTACE, 

3.3.2_2009_6+7b+7c_DOTACE 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 62376323910,00

0 

8 7797040489,000 113,560 ,000b 

Residual 13457339440,00

0 

196 68659895,110 
  

Total 75833663350,00

0 

204 
   

a. Dependent Variable: SKO_2009 

b. Predictors: (Constant), VS VZD, 3.3.2_2010_6+7b+7c_DOTACE, NEZAM09, 

3.3.kontr.an._2009_1+2+6+7b+7c_DOTACE, OBYV09, POD_ZAK VZD, 

3.3.kontr.an._2010_1+2+6+7b+7c_DOTACE, 3.3.2_2009_6+7b+7c_DOTACE 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleranc

e VIF 
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1 (Constant) 5471,91

0 

10392,54

4 
 

,527 ,59

9 
  

3.3.kontr.an._2009_1+2+6+7b+7c_DOT

ACE 

-1,237E-

5 

,000 -,004 -,043 ,96

5 

,100 9,983 

3.3.2_2009_6+7b+7c_DOTACE 5,802E-

5 

,000 ,015 ,150 ,88

1 

,095 10,56

5 

3.3.kontr.an._2010_1+2+6+7b+7c_DOT

ACE 

,000 ,000 ,053 ,758 ,44

9 

,185 5,394 

3.3.2_2010_6+7b+7c_DOTACE ,000 ,000 -,079 -

1,097 

,27

4 

,176 5,673 

NEZAM09 -

399,873 

363,801 -,043 -

1,099 

,27

3 

,579 1,727 

OBYV09 ,405 ,018 ,931 22,90

9 

,00

0 

,548 1,824 

POD_ZAK VZD -

172,396 

413,587 -,024 -,417 ,67

7 

,269 3,724 

VS VZD -

428,292 

429,550 -,061 -,997 ,32

0 

,243 4,123 

a. Dependent Variable: SKO_2009 

 
 

Metoda Stepwise 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,905a ,819 ,818 8225,044070000

000000 

a. Predictors: (Constant), OBYV09 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 62100439310,00

0 

1 62100439310,0

00 

917,948 ,000b 

Residual 13733224040,00

0 

203 67651349,950 
  

Total 75833663350,00

0 

204 
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a. Dependent Variable: SKO_2009 

b. Predictors: (Constant), OBYV09 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -4088,423 821,460  -4,977 ,000   

OBYV09 ,394 ,013 ,905 30,298 ,000 1,000 1,000 

a. Dependent Variable: SKO_2009 

 
 

 

 

Vysvětlovaná produkce materiálově využitelných bioodpadů 2017 

Metoda Enter 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,869a ,755 ,744 2025,328536000

000000 

a. Predictors: (Constant), index stari, 

3.3.kontr.an._CELK_1+2+6+7b+7c_DOTACE, NEZAM18, OBYV17, Saldo 

migrace, POD_ZAK VZD, VS VZD, 

3.3.kontr.an._2017_1+2+6+7b+7c_POČ.PROJ, 

3.3.2_2017_6+7b+7c_POČ.PROJ 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2471023381,000 9 274558153,500 66,933 ,000b 

Residual 799881357,000 195 4101955,677   

Total 3270904738,000 204    

a. Dependent Variable: Mater. Využit. Bioodp._2017 
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b. Predictors: (Constant), index stari, 3.3.kontr.an._CELK_1+2+6+7b+7c_DOTACE, NEZAM18, OBYV17, 

Saldo migrace, POD_ZAK VZD, VS VZD, 3.3.kontr.an._2017_1+2+6+7b+7c_POČ.PROJ, 

3.3.2_2017_6+7b+7c_POČ.PROJ 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) 3845,91

6 

3006,08

7 
 

1,279 ,20

2 
  

3.3.kontr.an._CELK_1+2+6+7b+7c_DOTA

CE 

3,196E-

5 

,000 ,347 3,388 ,00

1 

,120 8,34

2 

3.3.kontr.an._2017_1+2+6+7b+7c_POČ.P

ROJ 

25,327 21,683 ,091 1,168 ,24

4 

,207 4,83

1 

3.3.2_2017_6+7b+7c_POČ.PROJ -2,174E-

5 

,000 -,162 -

1,683 

,09

4 

,136 7,37

0 

NEZAM18 30,712 129,183 ,010 ,238 ,81

2 

,699 1,43

0 

OBYV17 ,060 ,005 ,666 13,13

6 

,00

0 

,488 2,05

1 

POD_ZAK VZD -

184,525 

97,041 -,125 -

1,902 

,05

9 

,291 3,43

1 

VS VZD -

157,359 

108,289 -,108 -

1,453 

,14

8 

,228 4,38

6 

Saldo migrace 2,025 ,521 ,184 3,885 ,00

0 

,556 1,79

8 

index stari 5,268 9,803 ,022 ,537 ,59

2 

,726 1,37

7 

a. Dependent Variable: Mater. Využit. Bioodp._2017 

 
 

Metoda Stepwise 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 
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1 ,800a ,639 ,638 2410,701748000

000000 

2 ,848b ,718 ,716 2135,060138999

999700 

3 ,863c ,745 ,741 2037,007156000

000000 

a. Predictors: (Constant), OBYV17 

b. Predictors: (Constant), OBYV17, 

3.3.kontr.an._CELK_1+2+6+7b+7c_DOTACE 

c. Predictors: (Constant), OBYV17, 

3.3.kontr.an._CELK_1+2+6+7b+7c_DOTACE, Saldo migrace 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2091173706,000 1 2091173706,000 359,835 ,000b 

Residual 1179731032,000 203 5811482,918   

Total 3270904738,000 204    

2 Regression 2350091415,000 2 1175045708,000 257,771 ,000c 

Residual 920813323,000 202 4558481,797   

Total 3270904738,000 204    

3 Regression 2436875709,000 3 812291903,000 195,761 ,000d 

Residual 834029029,000 201 4149398,154   

Total 3270904738,000 204    

a. Dependent Variable: Mater. Využit. Bioodp._2017 

b. Predictors: (Constant), OBYV17 

c. Predictors: (Constant), OBYV17, 3.3.kontr.an._CELK_1+2+6+7b+7c_DOTACE 

d. Predictors: (Constant), OBYV17, 3.3.kontr.an._CELK_1+2+6+7b+7c_DOTACE, Saldo migrace 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) 673,25

8 

240,24

4 
 

2,802 ,00

6 
  

OBYV17 ,072 ,004 ,800 18,96

9 

,00

0 

1,000 1,00

0 
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2 (Constant) -

404,95

8 

256,39

9  

-1,579 ,11

6   

OBYV17 ,063 ,004 ,697 17,54

4 

,00

0 

,883 1,13

3 

3.3.kontr.an._CELK_1+2+6+7b+7c_DOTA

CE 

2,762E-

5 

,000 ,299 7,537 ,00

0 

,883 1,13

3 

3 (Constant) -

378,47

0 

244,69

3  

-1,547 ,12

4   

OBYV17 ,058 ,004 ,647 16,41

7 

,00

0 

,816 1,22

6 

3.3.kontr.an._CELK_1+2+6+7b+7c_DOTA

CE 

2,616E-

5 

,000 ,284 7,450 ,00

0 

,875 1,14

2 

Saldo migrace 1,895 ,414 ,173 4,573 ,00

0 

,891 1,12

3 

a. Dependent Variable: Mater. Využit. Bioodp._2017 

 
 

Vysvětlovaná: produkce materiálově využitelných bioodpadů 2013 

Metoda Enter 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,774a ,599 ,583 1463,900161000

000000 

a. Predictors: (Constant), VS VZD, 3.3.2_2013_6+7b+7c_POČ.PROJ, 

NEZAM14, OBYV13, POD_ZAK VZD, 

3.3.kontr.an._2014_1+2+6+7b+7c_POČ.PROJ, 

3.3.kontr.an._2013_1+2+6+7b+7c_POČ.PROJ, 

3.3.2_2014_6+7b+7c_POČ.PROJ 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 628674314,600 8 78584289,320 36,670 ,000b 

Residual 420028721,800 196 2143003,682   

Total 1048703036,000 204    
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a. Dependent Variable: Mater. Využit. Bioodp._2013 

b. Predictors: (Constant), VS VZD, 3.3.2_2013_6+7b+7c_POČ.PROJ, NEZAM14, OBYV13, POD_ZAK VZD, 

3.3.kontr.an._2014_1+2+6+7b+7c_POČ.PROJ, 3.3.kontr.an._2013_1+2+6+7b+7c_POČ.PROJ, 

3.3.2_2014_6+7b+7c_POČ.PROJ 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) -

1761,64

6 

1801,95

2  

-,978 ,32

9   

3.3.kontr.an._2014_1+2+6+7b+7c_POČ.P

ROJ 

5,822E-

6 

,000 ,077 ,323 ,74

7 

,036 27,89

8 

3.3.kontr.an._2013_1+2+6+7b+7c_POČ.P

ROJ 

2,142E-

5 

,000 ,222 1,050 ,29

5 

,046 21,79

4 

3.3.2_2014_6+7b+7c_POČ.PROJ 1,387E-

5 

,000 ,130 ,505 ,61

4 

,031 32,58

4 

3.3.2_2013_6+7b+7c_POČ.PROJ -4,270E-

5 

,000 -,313 -

1,353 

,17

8 

,038 26,12

1 

NEZAM14 22,937 58,697 ,022 ,391 ,69

6 

,659 1,517 

OBYV13 ,033 ,003 ,651 10,14

8 

,00

0 

,497 2,012 

POD_ZAK VZD 24,853 70,523 ,030 ,352 ,72

5 

,288 3,469 

VS VZD 96,928 76,015 ,117 1,275 ,20

4 

,242 4,137 

a. Dependent Variable: Mater. Využit. Bioodp._2013 

 

Vysvětlovaná: produkce materiálově využitelných bioodpadů 2013 

Metoda Stepwise 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 
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1 ,754a ,568 ,566 1494,04541000

0000000 

2 ,769b ,591 ,587 1457,45491700

0000000 

a. Predictors: (Constant), OBYV13 

b. Predictors: (Constant), OBYV13, 3.3.6_2013_1+2_POČ.PROJ 

 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 595572183,600 1 595572183,600 266,813 ,000b 

Residual 453130852,700 203 2232171,688   
Total 1048703036,00

0 

204    

2 Regression 619619719,500 2 309809859,700 145,850 ,000c 

Residual 429083316,900 202 2124174,836   
Total 1048703036,00

0 

204    

a. Dependent Variable: Mater. Využit. Bioodp._2013 

b. Predictors: (Constant), OBYV13 

c. Predictors: (Constant), OBYV13, 3.3.6_2013_1+2_POČ.PROJ 

 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -132,148 149,107  -,886 ,377 

OBYV13 ,038 ,002 ,754 16,334 ,000 

2 (Constant) -301,934 153,960  -1,961 ,051 

OBYV13 ,037 ,002 ,728 15,967 ,000 

3.3.6_2013_1+2_POČ.PROJ 3,098E-5 ,000 ,154 3,365 ,001 

a. Dependent Variable: Mater. Využit. Bioodp._2013 

 

 
Excluded Variablesa 

Model 

Beta 

In t Sig. 

Partial 

Correlation 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance 

1 3.3.kontr.an._2014_1+2+6+7b+7c_POČ.PROJ ,138b 2,967 ,003 ,204 ,941 

3.3.2_2014_6+7b+7c_POČ.PROJ ,101b 2,149 ,033 ,149 ,944 
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3.3.kontr.an._2013_1+2+6+7b+7c_POČ.PROJ ,135b 2,898 ,004 ,200 ,954 

3.3.6_2013_1+2_POČ.PROJ ,154b 3,365 ,001 ,230 ,973 

NEZAM14 -,004b -,083 ,934 -,006 ,981 

VS VZD ,098b 1,653 ,100 ,115 ,595 

POD_ZAK VZD -,042b -,844 ,400 -,059 ,850 

2 3.3.kontr.an._2014_1+2+6+7b+7c_POČ.PROJ ,061c ,967 ,335 ,068 ,512 

3.3.2_2014_6+7b+7c_POČ.PROJ ,048c ,944 ,346 ,066 ,800 

3.3.kontr.an._2013_1+2+6+7b+7c_POČ.PROJ ,041c ,581 ,562 ,041 ,412 

NEZAM14 -,002c -,041 ,967 -,003 ,981 

VS VZD ,085c 1,465 ,145 ,103 ,592 

POD_ZAK VZD -,036c -,741 ,460 -,052 ,848 

a. Dependent Variable: Mater. Využit. Bioodp._2013 

b. Predictors in the Model: (Constant), OBYV13 

c. Predictors in the Model: (Constant), OBYV13, 3.3.6_2013_1+2_POČ.PROJ 

 
 

 

Vysvětlovaná: produkce materiálově využitelných bioodpadů 2009 

Metoda Enter 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,783a ,613 ,597 1177,741761000

000000 

a. Predictors: (Constant), VS VZD, 3.3.2_2010_6+7b+7c_DOTACE, 

NEZAM09, 3.3.kontr.an._2009_1+2+6+7b+7c_DOTACE, OBYV09, 

POD_ZAK VZD, 3.3.kontr.an._2010_1+2+6+7b+7c_DOTACE, 

3.3.2_2009_6+7b+7c_DOTACE 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 430176754,200 8 53772094,270 38,767 ,000b 

Residual 271866828,400 196 1387075,655   

Total 702043582,600 204    

a. Dependent Variable: Mater. Využit. Bioodp._2009 
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b. Predictors: (Constant), VS VZD, 3.3.2_2010_6+7b+7c_DOTACE, NEZAM09, 

3.3.kontr.an._2009_1+2+6+7b+7c_DOTACE, OBYV09, POD_ZAK VZD, 

3.3.kontr.an._2010_1+2+6+7b+7c_DOTACE, 3.3.2_2009_6+7b+7c_DOTACE 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) -

1455,68

6 

1477,13

6  

-,985 ,32

6   

3.3.kontr.an._2009_1+2+6+7b+7c_DOT

ACE 

,000 ,000 ,542 3,861 ,00

0 

,100 9,983 

3.3.2_2009_6+7b+7c_DOTACE ,000 ,000 -,521 -

3,606 

,00

0 

,095 10,56

5 

3.3.kontr.an._2010_1+2+6+7b+7c_DOT

ACE 

1,604E-

5 

,000 ,085 ,826 ,41

0 

,185 5,394 

3.3.2_2010_6+7b+7c_DOTACE -1,939E-

5 

,000 -,082 -,774 ,44

0 

,176 5,673 

NEZAM09 41,917 51,709 ,047 ,811 ,41

9 

,579 1,727 

OBYV09 ,031 ,003 ,742 12,36

1 

,00

0 

,548 1,824 

POD_ZAK VZD 28,078 58,785 ,041 ,478 ,63

3 

,269 3,724 

VS VZD 21,823 61,054 ,032 ,357 ,72

1 

,243 4,123 

a. Dependent Variable: Mater. Využit. Bioodp._2009 

 
 

Metoda Stepwise 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,744a ,554 ,552 1241,553252000

000000 
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a. Predictors: (Constant), OBYV09 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 389128323,600 1 389128323,600 252,442 ,000b 

Residual 312915259,100 203 1541454,478   

Total 702043582,600 204    

a. Dependent Variable: Mater. Využit. Bioodp._2009 

b. Predictors: (Constant), OBYV09 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -404,927 123,998  -3,266 ,001   

OBYV09 ,031 ,002 ,744 15,888 ,000 1,000 1,000 

a. Dependent Variable: Mater. Využit. Bioodp._2009 
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7.21 Příloha 21 

 

Vysvětlovaná: produkce KO 

Vysvětlující: projekty OPZP – počet (1267b7c) (67b7c), projekty OPŽP – finance (1267b7c) (67b7c), 

nezaměstnanost, počet obyvatel 

 

 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,378a ,143 ,143 280,2031786000
00000 

2 ,422b ,178 ,178 274,3841476999
99970 

a. Predictors: (Constant), DOT_67b7c 
b. Predictors: (Constant), DOT_67b7c, obyv 

 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 81767561,210 1 81767561,210 1041,442 ,000b 
Residual 490711383,000 6250 78513,821   

Total 572478944,200 6251    

2 Regression 102012602,600 2 51006301,310 677,495 ,000c 
Residual 470466341,600 6249 75286,661   

Total 572478944,200 6251    

a. Dependent Variable: KO 2016 - Množství odpadu odevzdaného občany obce mimo systém obce 
(t) 
b. Predictors: (Constant), DOT_67b7c 
c. Predictors: (Constant), DOT_67b7c, obyv 

 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardiz
ed 

Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficient
s t 

Sig
. 

95,0% 
Confidence 

Interval for B Correlations 
Collinearity 
Statistics 
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B 

Std. 
Erro

r Beta 

Lowe
r 

Boun
d 

Uppe
r 

Boun
d 

Zer
o-
ord
er 

Parti
al 

Par
t 

Toleran
ce VIF 

1 (Constant
) 

27,578 3,72
1 

 7,411 ,00
0 

20,28
3 

34,87
3 

     

DOT_67b
7c 

2,974
E-5 

,000 ,378 32,27
1 

,00
0 

,000 ,000 ,378 ,378 ,37
8 

1,000 1,00
0 

2 (Constant
) 

31,407 3,65
1 

 8,601 ,00
0 

24,24
9 

38,56
6 

     

DOT_67b
7c 

2,167
E-5 

,000 ,275 21,08
9 

,00
0 

,000 ,000 ,378 ,258 ,24
2 

,771 1,29
7 

obyv ,004 ,000 ,214 16,39
8 

,00
0 

,003 ,004 ,346 ,203 ,18
8 

,771 1,29
7 

a. Dependent Variable: KO 2016 - Množství odpadu odevzdaného občany obce mimo systém obce 
(t) 

 
 

 
Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. Partial Correlation 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF Minimum Tolerance 

1 PROJ_1267b7c ,115b 5,520 ,000 ,070 ,312 3,204 ,312 

PROJ_67b7c ,108b 5,190 ,000 ,066 ,317 3,153 ,317 

DOT_1267b7c -,035b -1,287 ,198 -,016 ,181 5,518 ,181 

obyv ,214b 16,398 ,000 ,203 ,771 1,297 ,771 

nezam ,017b 1,420 ,156 ,018 1,000 1,000 1,000 

2 PROJ_1267b7c -,002c -,069 ,945 -,001 ,275 3,643 ,275 

PROJ_67b7c -,011c -,487 ,626 -,006 ,278 3,594 ,278 

DOT_1267b7c -,002c -,061 ,951 -,001 ,180 5,551 ,166 

nezam ,016c 1,362 ,173 ,017 1,000 1,000 ,771 

a. Dependent Variable: KO 2016 - Množství odpadu odevzdaného občany obce mimo systém obce 

(t) 

b. Predictors in the Model: (Constant), DOT_67b7c 

c. Predictors in the Model: (Constant), DOT_67b7c, obyv 
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Vysvětlovaná: produkce SKO 

Vysvětlující: projekty OPZP – počet (1267b7c) (67b7c), projekty OPŽP – finance (1267b7c) (67b7c), 

nezaměstnanost, počet obyvatel 

 

 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,307a ,094 ,094 12,81927160000
0000 

2 ,318b ,101 ,101 12,76803672000
0000 

a. Predictors: (Constant), obyv 
b. Predictors: (Constant), obyv, DOT_67b7c 

 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 106573,267 1 106573,267 648,517 ,000b 
Residual 1027085,778 6250 164,334   

Total 1133659,044 6251    

2 Regression 114929,806 2 57464,903 352,496 ,000c 
Residual 1018729,239 6249 163,023   

Total 1133659,044 6251    

a. Dependent Variable: SKO 2016 - Množství odpadu odevzdaného občany obce mimo systém 
obce 
(t) 
b. Predictors: (Constant), obyv 
c. Predictors: (Constant), obyv, DOT_67b7c 

 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardiz
ed 

Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficient
s t 

Sig
. 

95,0% 
Confidence 
Interval for 

B Correlations 
Collinearity 
Statistics 



 

 
224 

B 

Std. 
Erro

r Beta 

Lowe
r 

Boun
d 

Uppe
r 

Boun
d 

Zer
o-
ord
er 

Parti
al 

Par
t 

Toleran
ce VIF 

1 (Constant
) 

1,584 ,163  9,728 ,00
0 

1,26
5 

1,90
3 

     

obyv ,000 ,000 ,307 25,46
6 

,00
0 

,000 ,000 ,307 ,307 ,30
7 

1,000 1,00
0 

2 (Constant
) 

1,222 ,170  7,189 ,00
0 

,888 1,55
5 

     

obyv ,000 ,000 ,260 19,02
4 

,00
0 

,000 ,000 ,307 ,234 ,22
8 

,771 1,29
7 

DOT_67b
7c 

3,424E
-7 

,000 ,098 7,160 ,00
0 

,000 ,000 ,222 ,090 ,08
6 

,771 1,29
7 

a. Dependent Variable: SKO 2016 - Množství odpadu odevzdaného občany obce mimo systém obce 
(t) 

 

 
Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. Partial Correlation 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF Minimum Tolerance 

1 PROJ_1267b7c ,086b 5,922 ,000 ,075 ,678 1,474 ,678 

PROJ_67b7c ,085b 5,812 ,000 ,073 ,677 1,478 ,677 
DOT_1267b7c ,080b 6,122 ,000 ,077 ,836 1,196 ,836 

DOT_67b7c ,098b 7,160 ,000 ,090 ,771 1,297 ,771 

nezam -,003b -,245 ,807 -,003 1,000 1,000 1,000 
2 PROJ_1267b7c ,015c ,638 ,524 ,008 ,275 3,643 ,275 

PROJ_67b7c ,012c ,510 ,610 ,006 ,278 3,594 ,278 

DOT_1267b7c -,013c -,459 ,647 -,006 ,180 5,551 ,166 
nezam -,003c -,212 ,832 -,003 1,000 1,000 ,771 

a. Dependent Variable: SKO 2016 - Množství odpadu odevzdaného občany obce mimo systém obce 
(t) 
b. Predictors in the Model: (Constant), obyv 
c. Predictors in the Model: (Constant), obyv, DOT_67b7c 
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Vysvětlovaná: Objemný odpad 

Vysvětlující: projekty OPZP – počet (1267b7c) (67b7c), projekty OPŽP – finance (1267b7c) (67b7c), 

nezaměstnanost, počet obyvatel 

 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,974a ,948 ,948 127,3445603999999

90 

2 ,974b ,949 ,949 125,7999665999999

90 

3 ,974c ,949 ,949 125,7206483000000

00 

a. Predictors: (Constant), obyv 

b. Predictors: (Constant), obyv, DOT_67b7c 

c. Predictors: (Constant), obyv, DOT_67b7c, nezam 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1837352240,000 1 1837352240,000 113300,448 ,000b 

Residual 101353981,600 6250 16216,637   

Total 1938706222,000 6251    

2 Regression 1839811850,000 2 919905924,800 58127,596 ,000c 

Residual 98894371,890 6249 15825,632   

Total 1938706222,000 6251    

3 Regression 1839952324,000 3 613317441,300 38803,606 ,000d 

Residual 98753897,480 6248 15805,681   

Total 1938706222,000 6251    

a. Dependent Variable: Objemny odpad 2016 - Množství odpadu vyprodukovaného obcí 

(t) 

b. Predictors: (Constant), obyv 

c. Predictors: (Constant), obyv, DOT_67b7c 

d. Predictors: (Constant), obyv, DOT_67b7c, nezam 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95,0% 

Confidence 

Interval for B Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 4,629 1,618  2,861 ,004 1,458 7,800      

obyv ,030 ,000 ,974 336,601 ,000 ,030 ,030 ,974 ,974 ,974 1,000 1,000 

2 (Constant) -1,591 1,674  -,951 ,342 -4,873 1,690      

obyv ,030 ,000 ,954 293,214 ,000 ,029 ,030 ,974 ,966 ,838 ,771 1,297 

DOT_67b7c 5,874E-

6 

,000 ,041 12,467 ,000 ,000 ,000 ,497 ,156 ,036 ,771 1,297 

3 (Constant) -10,626 3,462  -3,070 ,002 -

17,412 

-3,840      

obyv ,030 ,000 ,954 293,378 ,000 ,029 ,030 ,974 ,966 ,838 ,771 1,297 

DOT_67b7c 5,881E-

6 

,000 ,041 12,489 ,000 ,000 ,000 ,497 ,156 ,036 ,771 1,297 

nezam 1,509 ,506 ,009 2,981 ,003 ,517 2,502 ,012 ,038 ,009 1,000 1,000 

a. Dependent Variable: Objemny odpad 2016 - Množství odpadu vyprodukovaného obcí 

(t) 

 
Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. Partial Correlation 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF Minimum Tolerance 

1 PROJ_1267b7c ,035b 10,153 ,000 ,127 ,678 1,474 ,678 

PROJ_67b7c ,035b 10,120 ,000 ,127 ,677 1,478 ,677 

DOT_1267b7c ,033b 10,625 ,000 ,133 ,836 1,196 ,836 

DOT_67b7c ,041b 12,467 ,000 ,156 ,771 1,297 ,771 

nezam ,008b 2,886 ,004 ,036 1,000 1,000 1,000 

2 PROJ_1267b7c ,005c ,905 ,366 ,011 ,275 3,643 ,275 

PROJ_67b7c ,005c ,930 ,352 ,012 ,278 3,594 ,278 

DOT_1267b7c -,006c -,824 ,410 -,010 ,180 5,551 ,166 

nezam ,009c 2,981 ,003 ,038 1,000 1,000 ,771 

3 PROJ_1267b7c ,005d ,916 ,360 ,012 ,275 3,643 ,275 

PROJ_67b7c ,005d ,946 ,344 ,012 ,278 3,594 ,278 

DOT_1267b7c -,006d -,840 ,401 -,011 ,180 5,551 ,166 

a. Dependent Variable: Objemny odpad 2016 - Množství odpadu vyprodukovaného obcí 

(t) 
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b. Predictors in the Model: (Constant), obyv 

c. Predictors in the Model: (Constant), obyv, DOT_67b7c 

d. Predictors in the Model: (Constant), obyv, DOT_67b7c, nezam 
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7.22 Příloha 22 
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7.23 Příloha 23 
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7.24 Příloha 24 
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7.25 Příloha 25 
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7.26 Příloha 26 

 

Kapitola 4.1 – 2014-2020 

Korelace 

1. Závisí produkce vybraných kategorií odpadu celkem na tom, zda daná obec realizovala projekt 

OPŽP/resp. v jakém objemu (opět: uvedené projekty celkem + podle kategorie)? 

Correlations 

 SKO_2017 KO_celkem_2017 4.2.!_2017_6+6a+7a_DOTACE 

SKO_2017 Pearson 
Correlation 

1 ,996** ,169* 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,015 

N 206 206 206 

KO_celkem_2017 Pearson 
Correlation 

,996** 1 ,171* 

Sig. (2-tailed) ,000  ,014 

N 206 206 206 

4.2.!_2017_6+6a+7
a_DOTACE 

Pearson 
Correlation 

,169* ,171* 1 

Sig. (2-tailed) ,015 ,014  

N 206 206 206 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

2. Závisí produkce SKO na tom, zda daná obec realizovala projekt OPŽP/resp. v jakém objemu? 

Correlations 

 
SKO_201

7 
Projekty_2017_ku

mul_Celkem 
Dotace_2017_kumul

_Celkem 

SKO_2017 Pearson 
Correlation 

1 ,115 ,140* 

Sig. (2-tailed)  ,101 ,046 

N 206 206 206 

Projekty_2017_kumul_C
elkem 

Pearson 
Correlation 

,115 1 ,888** 

Sig. (2-tailed) ,101  ,000 
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N 206 206 206 

Dotace_2017_kumul_Cel
kem 

Pearson 
Correlation 

,140* ,888** 1 

Sig. (2-tailed) ,046 ,000  

N 206 206 206 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

3. Doplňková analýza: v návaznosti na realizaci projektů v kategoriích 7a nebyl realizován dostatečný 

počet projektů v kategoriích 3a, 3b 

Correlations 

 7a - DOTACE_2018 3a - DOTACE_2018 

7a - 
DOTACE_2018 

Pearson 
Correlation 

1 ,120 

Sig. (2-tailed)  ,085 

N 206 206 

3a - 
DOTACE_2018 

Pearson 
Correlation 

,120 1 

Sig. (2-tailed) ,085  

N 206 206 

 

 

 

4. Doplňková analýza: byly v návaznosti na realizaci projektů v kategoriích 7b realizovány i projekty v 

kategoriích 1 a 2? 

Correlations 

 2 - DOTACE_2017 7b - DOTACE_2017 

2 - DOTACE_2017 Pearson 
Correlation 

1 ,136 

Sig. (2-tailed)  ,051 

N 206 206 

7b - 
DOTACE_2017 

Pearson 
Correlation 

,136 1 

Sig. (2-tailed) ,051  

N 206 206 
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Correlations 

 2 - DOTACE_2018 7b - DOTACE_2018 

2 - DOTACE_2018 Pearson 
Correlation 

1 ,089 

Sig. (2-tailed)  ,203 

N 206 206 

7b - 
DOTACE_2018 

Pearson 
Correlation 

,089 1 

Sig. (2-tailed) ,203  

N 206 206 
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7.27 Příloha 27 

Kapitola 4.2 – 2014-2020 

Vícekriteriální regresní analýza A 

 

KO celkem – Metoda Enter 

 

Model Summary 

Mod
el R 

R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,988a ,976 ,975 3907,378195
999999700 

a. Predictors: (Constant), NADOBY2017, NEZAM18, 
4.2.1_2017_6+7a_DOTACE, Saldo migrace, VS VZD, OBYV17, 
POD_ZAK VZD 

 

 

 

 

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 122107880000
,000 

7 17443982860,
000 

1142,549 ,000b 

Residual 3007718061,0
00 

197 15267604,370   

Total 125115598100
,000 

204    

a. Dependent Variable: KO_celkem_2017 

b. Predictors: (Constant), NADOBY2017, NEZAM18, 4.2.1_2017_6+7a_DOTACE, Saldo migrace, VS VZD, 
OBYV17, POD_ZAK VZD 

 
 
 

Coefficientsa 



 

 
240 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9807,485 4868,189  2,015 ,045 

4.2.1_2017_6+7a_DOTA
CE 

,000 ,000 -,028 -2,411 ,017 

OBYV17 ,528 ,010 ,950 54,858 ,000 

NEZAM18 -202,845 248,871 -,011 -,815 ,416 

Saldo migrace 2,473 ,907 ,036 2,726 ,007 

VS VZD -339,674 205,851 -,038 -1,650 ,101 

POD_ZAK VZD -360,108 186,870 -,039 -1,927 ,055 

NADOBY2017 ,799 ,194 ,059 4,124 ,000 

a. Dependent Variable: KO_celkem_2017 

 
 
 

Metoda Stepwise 

 

Model Summary 

Mod
el R 

R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,985a ,971 ,971 4244,568509
000000000 

2 ,986b ,973 ,972 4109,937789
000000000 

3 ,987c ,974 ,974 4002,789402
999999800 

4 ,988d ,975 ,975 3941,455368
000000000 

a. Predictors: (Constant), OBYV17 

b. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace 

c. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, NADOBY2017 

d. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, NADOBY2017, 
4.2.A_2017_3+6+7a_DOTACE 
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ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 121458276600
,000 

1 121458276600
,000 

6741,554 ,000b 

Residual 3657321451,0
00 

203 18016361,830   

Total 125115598100
,000 

204    

2 Regression 121703497200
,000 

2 60851748590,
000 

3602,488 ,000c 

Residual 3412100903,0
00 

202 16891588,630   

Total 125115598100
,000 

204    

3 Regression 121895111200
,000 

3 40631703720,
000 

2535,943 ,000d 

Residual 3220486923,0
00 

201 16022323,000   

Total 125115598100
,000 

204    

4 Regression 122008584000
,000 

4 30502146000,
000 

1963,438 ,000e 

Residual 3107014084,0
00 

200 15535070,420   

Total 125115598100
,000 

204    

a. Dependent Variable: KO_celkem_2017 

b. Predictors: (Constant), OBYV17 

c. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace 

d. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, NADOBY2017 
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e. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, NADOBY2017, 4.2.A_2017_3+6+7a_DOTACE 

 
 
 
 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -448,743 423,002  -1,061 ,290 

OBYV17 ,547 ,007 ,985 82,107 ,000 

2 (Constant) -500,034 409,806  -1,220 ,224 

OBYV17 ,539 ,007 ,970 79,142 ,000 

Saldo migrace 3,172 ,833 ,047 3,810 ,000 

3 (Constant) -857,106 412,262  -2,079 ,039 

OBYV17 ,524 ,008 ,943 65,450 ,000 

Saldo migrace 2,837 ,817 ,042 3,475 ,001 

NADOBY2017 ,664 ,192 ,049 3,458 ,001 

4 (Constant) -733,107 408,530  -1,795 ,074 

OBYV17 ,521 ,008 ,938 65,773 ,000 

Saldo migrace 2,950 ,805 ,043 3,664 ,000 

NADOBY2017 ,796 ,195 ,059 4,077 ,000 

4.2.A_2017_3+6+7a_DOT
ACE 

,000 ,000 -,031 -2,703 ,007 

a. Dependent Variable: KO_celkem_2017 
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Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. 
Partial 

Correlation 

Collinearity 
Statistics 

Tolerance 

1 4.2.A_2017_3+6+7a_DO
TACE 

-,016b -1,315 ,190 -,092 ,995 

4.2.1_2017_6+7a_DOTA
CE 

-,016b -1,315 ,190 -,092 ,995 

NEZAM18 -,032b -2,673 ,008 -,185 ,991 

Saldo migrace ,047b 3,810 ,000 ,259 ,898 

VS VZD ,025b 1,597 ,112 ,112 ,582 

POD_ZAK VZD -,040b -3,164 ,002 -,217 ,842 

NADOBY2017 ,055b 3,795 ,000 ,258 ,642 

2 4.2.A_2017_3+6+7a_DO
TACE 

-,019c -1,674 ,096 -,117 ,989 

4.2.1_2017_6+7a_DOTA
CE 

-,019c -1,674 ,096 -,117 ,989 

NEZAM18 -,018c -1,485 ,139 -,104 ,869 

VS VZD ,001c ,079 ,937 ,006 ,483 

POD_ZAK VZD -,025c -1,835 ,068 -,128 ,707 

NADOBY2017 ,049c 3,458 ,001 ,237 ,633 

3 4.2.A_2017_3+6+7a_DO
TACE 

-,031d -2,703 ,007 -,188 ,927 

4.2.1_2017_6+7a_DOTA
CE 

-,031d -2,703 ,007 -,188 ,927 

NEZAM18 -,020d -1,656 ,099 -,116 ,868 

VS VZD ,003d ,175 ,861 ,012 ,483 

POD_ZAK VZD -,027d -2,028 ,044 -,142 ,706 

4 4.2.1_2017_6+7a_DOTA
CE 

.e . . . ,000 

NEZAM18 -,019e -1,605 ,110 -,113 ,868 

VS VZD -,001e -,040 ,968 -,003 ,480 

POD_ZAK VZD -,022e -1,664 ,098 -,117 ,690 
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a. Dependent Variable: KO_celkem_2017 

b. Predictors in the Model: (Constant), OBYV17 

c. Predictors in the Model: (Constant), OBYV17, Saldo migrace 

d. Predictors in the Model: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, NADOBY2017 

e. Predictors in the Model: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, NADOBY2017, 
4.2.A_2017_3+6+7a_DOTACE 

 
 
 

 

 

SKO 2017 – Metoda Enter 

 

Model Summary 
 

Mod
el R 

R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

 

1 ,990a ,981 ,980 1713,462305
000000000 

 

a. Predictors: (Constant), NADOBY2017, NEZAM18, 
4.2.1_2017_6+7a_DOTACE, Saldo migrace, VS VZD, OBYV17, 
POD_ZAK VZD 

 

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 2929980013
0,000 

7 4185685732,
000 

1425,66
5 

,000b 

Residual 578382755,2
00 

197 2935953,072   

Total 2987818288
0,000 

204    

a. Dependent Variable: SKO_2017 

b. Predictors: (Constant), NADOBY2017, NEZAM18, 4.2.1_2017_6+7a_DOTACE, Saldo 
migrace, VS VZD, OBYV17, POD_ZAK VZD 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2168,864 2134,797  1,016 ,311 

4.2.1_2017_6+7a_DOTA
CE 

,000 ,000 -,029 -2,755 ,006 

OBYV17 ,269 ,004 ,989 63,667 ,000 

NEZAM18 47,284 109,135 ,005 ,433 ,665 

Saldo migrace 2,511 ,398 ,076 6,310 ,000 

VS VZD -199,118 90,270 -,045 -2,206 ,029 

POD_ZAK VZD -53,204 81,946 -,012 -,649 ,517 

NADOBY2017 ,004 ,085 ,001 ,043 ,966 

a. Dependent Variable: SKO_2017 

 

Metoda Stepwise 

 

Model Summary 

Mod
el R 

R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,988a ,976 ,976 1884,634930
000000000 

2 ,990b ,979 ,979 1753,408232
999999900 

3 ,990c ,980 ,980 1726,250627
000000000 

4 ,990d ,981 ,980 1702,573052
999999800 

a. Predictors: (Constant), OBYV17 

b. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace 

c. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, 
4.2.A_2017_3+6+7a_DOTACE 

d. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, 
4.2.A_2017_3+6+7a_DOTACE, VS VZD 
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ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 29157157570,
000 

1 29157157570,
000 

8209,009 ,000b 

Residual 721025310,10
0 

203 3551848,818   

Total 29878182880,
000 

204    

2 Regression 29257145910,
000 

2 14628572960,
000 

4758,125 ,000c 

Residual 621036966,90
0 

202 3074440,430   

Total 29878182880,
000 

204    

3 Regression 29279214690,
000 

3 9759738232,0
00 

3275,145 ,000d 

Residual 598968186,30
0 

201 2979941,226   

Total 29878182880,
000 

204    

4 Regression 29298431880,
000 

4 7324607970,0
00 

2526,812 ,000e 

Residual 579751000,30
0 

200 2898755,002   

Total 29878182880,
000 

204    

a. Dependent Variable: SKO_2017 

b. Predictors: (Constant), OBYV17 

c. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace 

d. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, 4.2.A_2017_3+6+7a_DOTACE 

e. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, 4.2.A_2017_3+6+7a_DOTACE, VS VZD 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -302,977 187,818  -1,613 ,108 

OBYV17 ,268 ,003 ,988 90,604 ,000 

2 (Constant) -335,729 174,834  -1,920 ,056 

OBYV17 ,263 ,003 ,968 90,466 ,000 

Saldo migrace 2,026 ,355 ,061 5,703 ,000 

3 (Constant) -252,454 174,825  -1,444 ,150 

OBYV17 ,263 ,003 ,970 91,925 ,000 

Saldo migrace 2,102 ,351 ,063 5,992 ,000 

4.2.A_2017_3+6+7a_DOT
ACE 

,000 ,000 -,027 -2,721 ,007 

4 (Constant) 931,748 491,184  1,897 ,059 

OBYV17 ,269 ,004 ,989 76,369 ,000 

Saldo migrace 2,512 ,381 ,076 6,595 ,000 

4.2.A_2017_3+6+7a_DOT
ACE 

,000 ,000 -,030 -2,968 ,003 

VS VZD -161,604 62,764 -,037 -2,575 ,011 

a. Dependent Variable: SKO_2017 
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Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. 
Partial 

Correlation 

Collinearity 
Statistics 

Tolerance 

1 4.2.A_2017_3+6+7a_DO
TACE 

-,023b -2,077 ,039 -,145 ,995 

4.2.1_2017_6+7a_DOTA
CE 

-,023b -2,077 ,039 -,145 ,995 

NEZAM18 -,014b -1,258 ,210 -,088 ,991 

Saldo migrace ,061b 5,703 ,000 ,372 ,898 

VS VZD ,004b ,269 ,788 ,019 ,582 

POD_ZAK VZD -,015b -1,289 ,199 -,090 ,842 

NADOBY2017 ,001b ,076 ,940 ,005 ,642 

2 4.2.A_2017_3+6+7a_DO
TACE 

-,027c -2,721 ,007 -,189 ,989 

4.2.1_2017_6+7a_DOTA
CE 

-,027c -2,721 ,007 -,189 ,989 

NEZAM18 ,007c ,687 ,493 ,048 ,869 

VS VZD -,033c -2,287 ,023 -,159 ,483 

POD_ZAK VZD ,012c ,983 ,327 ,069 ,707 

NADOBY2017 -,008c -,598 ,551 -,042 ,633 

3 4.2.1_2017_6+7a_DOTA
CE 

.d . . . ,000 

NEZAM18 ,009d ,798 ,426 ,056 ,868 

VS VZD -,037d -2,575 ,011 -,179 ,480 

POD_ZAK VZD ,017d 1,442 ,151 ,101 ,690 

NADOBY2017 ,001d ,075 ,940 ,005 ,594 

4 4.2.1_2017_6+7a_DOTA
CE 

.e . . . ,000 

NEZAM18 ,002e ,205 ,838 ,015 ,819 

POD_ZAK VZD -,009e -,527 ,599 -,037 ,342 

NADOBY2017 ,001e ,060 ,952 ,004 ,594 

a. Dependent Variable: SKO_2017 
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b. Predictors in the Model: (Constant), OBYV17 

c. Predictors in the Model: (Constant), OBYV17, Saldo migrace 

d. Predictors in the Model: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, 4.2.A_2017_3+6+7a_DOTACE 

e. Predictors in the Model: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, 4.2.A_2017_3+6+7a_DOTACE, VS VZD 

 
 
 

Recyklovatelné složky – Metoda Enter 

Model Summary 

Mod
el R 

R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,914a ,835 ,829 2525,676208
000000000 

a. Predictors: (Constant), NADOBY2017, NEZAM18, 
4.2.1_2017_6+7a_DOTACE, Saldo migrace, VS VZD, OBYV17, 
POD_ZAK VZD 

 

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6359990515,00
0 

7 908570073,600 142,431 ,000b 

Residual 1256670940,00
0 

197 6379040,306   

Total 7616661455,00
0 

204    

a. Dependent Variable: Recykl_složky_2017 

b. Predictors: (Constant), NADOBY2017, NEZAM18, 4.2.1_2017_6+7a_DOTACE, Saldo migrace, VS VZD, 
OBYV17, POD_ZAK VZD 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2020,488 3146,731  -,642 ,522 

4.2.1_2017_6+7a_DOTA
CE 

-5,123E-5 ,000 -,014 -,464 ,644 

OBYV17 ,123 ,006 ,895 19,726 ,000 

NEZAM18 -259,787 160,867 -,056 -1,615 ,108 

Saldo migrace -1,854 ,587 -,111 -3,161 ,002 

VS VZD 170,291 133,059 ,076 1,280 ,202 

POD_ZAK VZD 41,160 120,790 ,018 ,341 ,734 

NADOBY2017 ,072 ,125 ,022 ,576 ,566 

a. Dependent Variable: Recykl_složky_2017 

 
 
 

Metoda Stepwise 

 

Model Summary 

Mod
el R 

R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,908a ,825 ,824 2563,427722
000000000 

2 ,911b ,829 ,828 2536,462700
000000000 

3 ,913c ,833 ,830 2517,511940
000000000 

a. Predictors: (Constant), OBYV17 

b. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace 

c. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, NEZAM18 
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ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6282715633,00
0 

1 6282715633,00
0 

956,104 ,000b 

Residual 1333945823,00
0 

203 6571161,688   

Total 7616661455,00
0 

204    

2 Regression 6317065564,00
0 

2 3158532782,00
0 

490,940 ,000c 

Residual 1299595891,00
0 

202 6433643,026   

Total 7616661455,00
0 

204    

3 Regression 6342750315,00
0 

3 2114250105,00
0 

333,590 ,000d 

Residual 1273911140,00
0 

201 6337866,368   

Total 7616661455,00
0 

204    

a. Dependent Variable: Recykl_složky_2017 

b. Predictors: (Constant), OBYV17 

c. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace 

d. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, NEZAM18 

 
 
 
 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -688,100 255,464  -2,694 ,008 

OBYV17 ,125 ,004 ,908 30,921 ,000 
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2 (Constant) -668,903 252,913  -2,645 ,009 

OBYV17 ,128 ,004 ,931 30,352 ,000 

Saldo 
migrace 

-1,187 ,514 -,071 -2,311 ,022 

3 (Constant) 182,089 491,641  ,370 ,711 

OBYV17 ,129 ,004 ,944 30,309 ,000 

Saldo 
migrace 

-1,571 ,544 -,094 -2,885 ,004 

NEZAM18 -289,890 144,002 -,062 -2,013 ,045 

a. Dependent Variable: Recykl_složky_2017 

 
 
 
 
 

Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. 
Partial 

Correlation 

Collinearity 
Statistics 

Tolerance 

1 4.2.A_2017_3+6+7a_DO
TACE 

-,019b -,650 ,517 -,046 ,995 

4.2.1_2017_6+7a_DOTA
CE 

-,019b -,650 ,517 -,046 ,995 

NEZAM18 -,031b -1,053 ,294 -,074 ,991 

Saldo migrace -,071b -2,311 ,022 -,160 ,898 

VS VZD ,030b ,774 ,440 ,054 ,582 

POD_ZAK VZD -,017b -,527 ,599 -,037 ,842 

NADOBY2017 ,004b ,098 ,922 ,007 ,642 

2 4.2.A_2017_3+6+7a_DO
TACE 

-,014c -,473 ,637 -,033 ,989 

4.2.1_2017_6+7a_DOTA
CE 

-,014c -,473 ,637 -,033 ,989 

NEZAM18 -,062c -2,013 ,045 -,141 ,869 

VS VZD ,080c 1,918 ,057 ,134 ,483 

POD_ZAK VZD -,055c -1,598 ,112 -,112 ,707 
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NADOBY2017 ,014c ,375 ,708 ,026 ,633 

3 4.2.A_2017_3+6+7a_DO
TACE 

-,012d -,403 ,687 -,029 ,988 

4.2.1_2017_6+7a_DOTA
CE 

-,012d -,403 ,687 -,029 ,988 

VS VZD ,063d 1,485 ,139 ,104 ,455 

POD_ZAK VZD -,031d -,821 ,412 -,058 ,578 

NADOBY2017 ,016d ,453 ,651 ,032 ,632 

a. Dependent Variable: Recykl_složky_2017 

b. Predictors in the Model: (Constant), OBYV17 

c. Predictors in the Model: (Constant), OBYV17, Saldo migrace 

d. Predictors in the Model: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, NEZAM18 
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Korelace (kapitola 4.2) 

1. Závisí produkce celkem (sk. 20 + 1501) na realizaci projektů skupiny 6, 7a? 

Correlations 

 
4.2.1_2017_6+7a_

DOTACE 
KO_celkem_

2017 

4.2.1_2017_6+7a_DOTA
CE 

Pearson 
Correlation 

1 ,171* 

Sig. (2-tailed)  ,014 

N 206 206 

KO_celkem_2017 Pearson 
Correlation 

,171* 1 

Sig. (2-tailed) ,014  

N 206 206 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
2. Závisí produkce recyklovatelných složek na realizaci projektu skupiny 6,7a? 

Correlations 

 4.2.1_2017_6+7a_DOTACE 
Recykl_složky_

2017 

4.2.1_2017_6+7a_DOTA
CE 

Pearson 
Correlation 

1 ,160* 

Sig. (2-tailed)  ,021 

N 206 206 

Recykl_složky_2017 Pearson 
Correlation 

,160* 1 

Sig. (2-tailed) ,021  

N 206 206 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

3. Závisí produkce celkem (sk. 20 + 1501) na realizaci projektů skupiny 3a,b? 

Nelze ověřit z důvodu nedostatku realizovaných projektů. 

 

4. Závisí produkce recyklovatelných složek na realizaci projektu skupiny 3a,b? 
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Nelze ověřit z důvodu nedostatku realizovaných projektů. 

 

5. Závisí množství materiálově využitých odpadů na realizaci projektů skupiny 6, 7a? 

Correlations 

 

4.2.5_2017_
6+7a_DOTA

CE 

Mater. 
Využit._KO 

CELKEM_20
17 

4.2.5_2017_6+7a_DOTA
CE 

Pearson 
Correlation 

1 ,167* 

Sig. (2-tailed)  ,016 

N 206 206 

Mater. Využit._KO 
CELKEM_2017 

Pearson 
Correlation 

,167* 1 

Sig. (2-tailed) ,016  

N 206 206 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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7.28 Příloha 28 

 

Kapitola 4.3 – 2014-2020 

 

Vícekriteriální regresní analýza A 

Produkce KO celkem 

Metoda Enter 

Model Summary 

Mod
el R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,988a ,977 ,976 3838,186629000000000 

a. Predictors: (Constant), NADOBY2017, NEZAM18, 4.3.2_2017_6+7b+c_DOTACE, Saldo migrace, 
4.3.AaC_2017_1+2+6+7b+7c_DOTACE, VS VZD, OBYV17, POD_ZAK VZD 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 122228189500,000 8 1527852368
0,000 

1037,12
0 

,000b 

Residual 2887408613,000 196 14731676,60
0   

Total 125115598100,000 204 
   

a. Dependent Variable: KO_celkem_2017 

b. Predictors: (Constant), NADOBY2017, NEZAM18, 4.3.2_2017_6+7b+c_DOTACE, Saldo migrace, 
4.3.AaC_2017_1+2+6+7b+7c_DOTACE, VS VZD, OBYV17, POD_ZAK VZD 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7331,741 4882,143  1,502 ,135 



 

 
257 

4.3.AaC_2017_1+2+6+7b
+7c_DOTACE 

,000 ,000 ,038 2,798 ,006 

4.3.2_2017_6+7b+c_DOT
ACE 

-,001 ,000 -,049 -3,664 ,000 

OBYV17 ,526 ,010 ,947 55,311 ,000 

NEZAM18 -216,138 244,502 -,011 -,884 ,378 

Saldo migrace 2,195 ,890 ,032 2,468 ,014 

VS VZD -239,565 205,785 -,027 -1,164 ,246 

POD_ZAK VZD -284,186 185,721 -,031 -1,530 ,128 

NADOBY2017 ,716 ,186 ,053 3,843 ,000 

a. Dependent Variable: KO_celkem_2017 

 

Metoda Stepwise 

 

Model Summary 

Mod
el R 

R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,985a ,971 ,971 4244,568509
000000000 

2 ,986b ,973 ,972 4109,937789
000000000 

3 ,987c ,974 ,974 4002,789402
999999800 

4 ,987d ,975 ,975 3944,092834
000000000 

5 ,988e ,976 ,976 3856,400179
999999600 

a. Predictors: (Constant), OBYV17 

b. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace 

c. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, NADOBY2017 

d. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, NADOBY2017, 
4.3.2_2017_6+7b+c_DOTACE 

e. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, NADOBY2017, 
4.3.2_2017_6+7b+c_DOTACE, 
4.3.AaC_2017_1+2+6+7b+7c_DOTACE 
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ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

1 Regressio
n 

1214582766
00,000 

1 1214582766
00,000 

6741,55
4 

,000b 

Residual 3657321451,
000 

203 18016361,83
0   

Total 1251155981
00,000 

204 
   

2 Regressio
n 

1217034972
00,000 

2 6085174859
0,000 

3602,48
8 

,000c 

Residual 3412100903,
000 

202 16891588,63
0   

Total 1251155981
00,000 

204 
   

3 Regressio
n 

1218951112
00,000 

3 4063170372
0,000 

2535,94
3 

,000d 

Residual 3220486923,
000 

201 16022323,00
0   

Total 1251155981
00,000 

204 
   

4 Regressio
n 

1220044244
00,000 

4 3050110611
0,000 

1960,74
6 

,000e 

Residual 3111173656,
000 

200 15555868,28
0   

Total 1251155981
00,000 

204 
   

5 Regressio
n 

1221561054
00,000 

5 2443122109
0,000 

1642,78
6 

,000f 

Residual 2959492647,
000 

199 14871822,35
0   

Total 1251155981
00,000 

204 
   

a. Dependent Variable: KO_celkem_2017 

b. Predictors: (Constant), OBYV17 

c. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace 

d. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, NADOBY2017 
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e. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, NADOBY2017, 
4.3.2_2017_6+7b+c_DOTACE 

f. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, NADOBY2017, 
4.3.2_2017_6+7b+c_DOTACE, 4.3.AaC_2017_1+2+6+7b+7c_DOTACE 

 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -448,743 423,002  -1,061 ,290 

OBYV17 ,547 ,007 ,985 82,107 ,000 

2 (Constant) -500,034 409,806  -1,220 ,224 

OBYV17 ,539 ,007 ,970 79,142 ,000 

Saldo migrace 3,172 ,833 ,047 3,810 ,000 

3 (Constant) -857,106 412,262  -2,079 ,039 

OBYV17 ,524 ,008 ,943 65,450 ,000 

Saldo migrace 2,837 ,817 ,042 3,475 ,001 

NADOBY2017 ,664 ,192 ,049 3,458 ,001 

4 (Constant) -668,754 412,384  -1,622 ,106 

OBYV17 ,523 ,008 ,942 66,354 ,000 

Saldo migrace 2,837 ,805 ,042 3,525 ,001 

NADOBY2017 ,731 ,191 ,054 3,827 ,000 

4.3.2_2017_6+7b+c_DOT
ACE 

,000 ,000 -,030 -2,651 ,009 

5 (Constant) -975,398 414,490  -2,353 ,020 

OBYV17 ,522 ,008 ,939 67,482 ,000 

Saldo migrace 2,693 ,788 ,040 3,417 ,001 

NADOBY2017 ,700 ,187 ,052 3,745 ,000 

4.3.2_2017_6+7b+c_DOT
ACE 

-,001 ,000 -,053 -4,026 ,000 

4.3.AaC_2017_1+2+6+7b
+7c_DOTACE 

,000 ,000 ,043 3,194 ,002 

a. Dependent Variable: KO_celkem_2017 
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Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. 
Partial 

Correlation 

Collinearity 
Statistics 

Tolerance 

1 4.3.AaC_2017_1+2+6+7
b+7c_DOTACE 

,020b 1,654 ,100 ,116 ,975 

4.3.2_2017_6+7b+c_DO
TACE 

-,024b -1,971 ,050 -,137 ,995 

NEZAM18 -,032b -2,673 ,008 -,185 ,991 

Saldo migrace ,047b 3,810 ,000 ,259 ,898 

VS VZD ,025b 1,597 ,112 ,112 ,582 

POD_ZAK VZD -,040b -3,164 ,002 -,217 ,842 

NADOBY2017 ,055b 3,795 ,000 ,258 ,642 

2 4.3.AaC_2017_1+2+6+7
b+7c_DOTACE 

,017c 1,474 ,142 ,103 ,971 

4.3.2_2017_6+7b+c_DO
TACE 

-,024c -2,097 ,037 -,146 ,995 

NEZAM18 -,018c -1,485 ,139 -,104 ,869 

VS VZD ,001c ,079 ,937 ,006 ,483 

POD_ZAK VZD -,025c -1,835 ,068 -,128 ,707 

NADOBY2017 ,049c 3,458 ,001 ,237 ,633 

3 4.3.AaC_2017_1+2+6+7
b+7c_DOTACE 

,013d 1,117 ,265 ,079 ,958 

4.3.2_2017_6+7b+c_DO
TACE 

-,030d -2,651 ,009 -,184 ,977 

NEZAM18 -,020d -1,656 ,099 -,116 ,868 

VS VZD ,003d ,175 ,861 ,012 ,483 

POD_ZAK VZD -,027d -2,028 ,044 -,142 ,706 

4 4.3.AaC_2017_1+2+6+7
b+7c_DOTACE 

,043e 3,194 ,002 ,221 ,665 

NEZAM18 -,020e -1,665 ,097 -,117 ,868 

VS VZD ,000e ,024 ,981 ,002 ,481 

POD_ZAK VZD -,024e -1,794 ,074 -,126 ,699 

5 NEZAM18 -,019f -1,591 ,113 -,112 ,867 

VS VZD ,004f ,266 ,790 ,019 ,478 

POD_ZAK VZD -,021f -1,583 ,115 -,112 ,694 



 

 
261 

a. Dependent Variable: KO_celkem_2017 

b. Predictors in the Model: (Constant), OBYV17 

c. Predictors in the Model: (Constant), OBYV17, Saldo migrace 

d. Predictors in the Model: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, NADOBY2017 

e. Predictors in the Model: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, NADOBY2017, 
4.3.2_2017_6+7b+c_DOTACE 

f. Predictors in the Model: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, NADOBY2017, 
4.3.2_2017_6+7b+c_DOTACE, 4.3.AaC_2017_1+2+6+7b+7c_DOTACE 
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KO – Metoda Enter 

 

 

Model Summary 

Mod
el R 

R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,990a ,981 ,980 1703,881154
000000000 

a. Predictors: (Constant), NADOBY2017, NEZAM18, 
4.3.2_2017_6+7b+c_DOTACE, Saldo migrace, 
4.3.AaC_2017_1+2+6+7b+7c_DOTACE, VS VZD, OBYV17, 
POD_ZAK VZD 

 

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

1 Regressio
n 

2930915353
0,000 

8 3663644191,
000 

1261,92
8 

,000b 

Residual 569029353,2
00 

196 2903210,986 
  

Total 2987818288
0,000 

204 
   

a. Dependent Variable: SKO_2017 

b. Predictors: (Constant), NADOBY2017, NEZAM18, 4.3.2_2017_6+7b+c_DOTACE, Saldo 
migrace, 4.3.AaC_2017_1+2+6+7b+7c_DOTACE, VS VZD, OBYV17, POD_ZAK VZD 

 
 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2244,060 2167,323  1,035 ,302 

4.3.AaC_2017_1+2+6+7b
+7c_DOTACE 

1,178E-5 ,000 ,003 ,267 ,790 

4.3.2_2017_6+7b+c_DOT
ACE 

,000 ,000 -,035 -2,863 ,005 

OBYV17 ,269 ,004 ,992 63,790 ,000 



 

 
263 

NEZAM18 44,407 108,542 ,005 ,409 ,683 

Saldo migrace 2,441 ,395 ,074 6,183 ,000 

VS VZD -197,843 91,354 -,045 -2,166 ,032 

POD_ZAK VZD -55,207 82,447 -,012 -,670 ,504 

NADOBY2017 -,021 ,083 -,003 -,250 ,803 

a. Dependent Variable: SKO_2017 

 

Metoda Stepwise 

 

Model Summary 

Mod
el R 

R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,988a ,976 ,976 1884,634930
000000000 

2 ,990b ,979 ,979 1753,408232
999999900 

3 ,990c ,980 ,980 1712,794860
000000000 

4 ,990d ,981 ,981 1689,690640
000000000 

a. Predictors: (Constant), OBYV17 

b. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace 

c. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, 
4.3.2_2017_6+7b+c_DOTACE 

d. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, 
4.3.2_2017_6+7b+c_DOTACE, VS VZD 

 

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

1 Regressio
n 

2915715757
0,000 

1 2915715757
0,000 

8209,00
9 

,000b 

Residual 721025310,1
00 

203 3551848,818 
  

Total 2987818288
0,000 

204 
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2 Regressio
n 

2925714591
0,000 

2 1462857296
0,000 

4758,12
5 

,000c 

Residual 621036966,9
00 

202 3074440,430 
  

Total 2987818288
0,000 

204 
   

3 Regressio
n 

2928851597
0,000 

3 9762838656,
000 

3327,86
3 

,000d 

Residual 589666913,0
00 

201 2933666,234 
  

Total 2987818288
0,000 

204 
   

4 Regressio
n 

2930717199
0,000 

4 7326792997,
000 

2566,25
3 

,000e 

Residual 571010891,8
00 

200 2855054,459 
  

Total 2987818288
0,000 

204 
   

a. Dependent Variable: SKO_2017 

b. Predictors: (Constant), OBYV17 

c. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace 

d. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, 4.3.2_2017_6+7b+c_DOTACE 

e. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, 4.3.2_2017_6+7b+c_DOTACE, VS VZD 

 
 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -302,977 187,818  -1,613 ,108 

OBYV17 ,268 ,003 ,988 90,604 ,000 

2 (Constant) -335,729 174,834  -1,920 ,056 

OBYV17 ,263 ,003 ,968 90,466 ,000 

Saldo migrace 2,026 ,355 ,061 5,703 ,000 

3 (Constant) -216,742 174,618  -1,241 ,216 

OBYV17 ,264 ,003 ,971 92,632 ,000 
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Saldo migrace 2,043 ,347 ,062 5,887 ,000 

4.3.2_2017_6+7b+c_DOT
ACE 

,000 ,000 -,032 -3,270 ,001 

4 (Constant) 947,099 486,792  1,946 ,053 

OBYV17 ,269 ,003 ,990 76,977 ,000 

Saldo migrace 2,441 ,376 ,074 6,491 ,000 

4.3.2_2017_6+7b+c_DOT
ACE 

,000 ,000 -,034 -3,465 ,001 

VS VZD -158,948 62,180 -,036 -2,556 ,011 

a. Dependent Variable: SKO_2017 

 
 
 

Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. 
Partial 

Correlation 

Collinearity 
Statistics 

Tolerance 

1 4.3.AaC_2017_1+2+6+7
b+7c_DOTACE 

-,010b -,913 ,362 -,064 ,975 

4.3.2_2017_6+7b+c_DO
TACE 

-,032b -2,944 ,004 -,203 ,995 

NEZAM18 -,014b -1,258 ,210 -,088 ,991 

Saldo migrace ,061b 5,703 ,000 ,372 ,898 

VS VZD ,004b ,269 ,788 ,019 ,582 

POD_ZAK VZD -,015b -1,289 ,199 -,090 ,842 

NADOBY2017 ,001b ,076 ,940 ,005 ,642 

2 4.3.AaC_2017_1+2+6+7
b+7c_DOTACE 

-,014c -1,336 ,183 -,094 ,971 

4.3.2_2017_6+7b+c_DO
TACE 

-,032c -3,270 ,001 -,225 ,995 

NEZAM18 ,007c ,687 ,493 ,048 ,869 

VS VZD -,033c -2,287 ,023 -,159 ,483 

POD_ZAK VZD ,012c ,983 ,327 ,069 ,707 

NADOBY2017 -,008c -,598 ,551 -,042 ,633 

3 4.3.AaC_2017_1+2+6+7
b+7c_DOTACE 

,007d ,563 ,574 ,040 ,666 
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NEZAM18 ,008d ,738 ,461 ,052 ,869 

VS VZD -,036d -2,556 ,011 -,178 ,481 

POD_ZAK VZD ,016d 1,361 ,175 ,096 ,699 

NADOBY2017 -,002d -,185 ,853 -,013 ,622 

4 4.3.AaC_2017_1+2+6+7
b+7c_DOTACE 

,005e ,377 ,707 ,027 ,662 

NEZAM18 ,002e ,142 ,888 ,010 ,820 

POD_ZAK VZD -,010e -,628 ,531 -,044 ,345 

NADOBY2017 -,003e -,238 ,812 -,017 ,622 

a. Dependent Variable: SKO_2017 

b. Predictors in the Model: (Constant), OBYV17 

c. Predictors in the Model: (Constant), OBYV17, Saldo migrace 

d. Predictors in the Model: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, 4.3.2_2017_6+7b+c_DOTACE 

e. Predictors in the Model: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, 4.3.2_2017_6+7b+c_DOTACE, VS VZD 
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Materiálově využitelné bioodpady – metoda Enter 

 

Model Summary 

Mod
el R 

R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,849a ,721 ,709 2159,325426
000000000 

a. Predictors: (Constant), NADOBY2017, NEZAM18, 
4.3.2_2017_6+7b+c_DOTACE, Saldo migrace, 
4.3.AaC_2017_1+2+6+7b+7c_DOTACE, VS VZD, OBYV17, 
POD_ZAK VZD 

 

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

1 Regressio
n 

2357018225,
000 

8 294627278,1
00 

63,188 ,000b 

Residual 913886513,5
00 

196 4662686,293 
  

Total 3270904738,
000 

204 
   

a. Dependent Variable: Mater. Využit. Bioodp._2017 

b. Predictors: (Constant), NADOBY2017, NEZAM18, 4.3.2_2017_6+7b+c_DOTACE, Saldo 
migrace, 4.3.AaC_2017_1+2+6+7b+7c_DOTACE, VS VZD, OBYV17, POD_ZAK VZD 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4532,223 2746,645  1,650 ,101 

4.3.AaC_2017_1+2+6+7b
+7c_DOTACE 

,000 ,000 ,158 3,341 ,001 

4.3.2_2017_6+7b+c_DOT
ACE 

,000 ,000 -,099 -2,113 ,036 

OBYV17 ,056 ,005 ,618 10,379 ,000 

NEZAM18 19,476 137,554 ,006 ,142 ,888 

Saldo migrace 1,615 ,500 ,147 3,227 ,001 
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VS VZD -85,989 115,772 -,059 -,743 ,459 

POD_ZAK VZD -178,417 104,485 -,121 -1,708 ,089 

NADOBY2017 ,387 ,105 ,177 3,697 ,000 

a. Dependent Variable: Mater. Využit. Bioodp._2017 

 
 

Metoda Stepwise 

 

Model Summary 

Mod
el R 

R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,800a ,639 ,638 2410,701748
000000000 

2 ,821b ,675 ,671 2295,397588
000000000 

3 ,834c ,695 ,691 2227,049247
000000000 

4 ,840d ,706 ,700 2191,481923
000000000 

5 ,846e ,715 ,708 2163,948982
000000000 

a. Predictors: (Constant), OBYV17 

b. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace 

c. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, NADOBY2017 

d. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, NADOBY2017, 
4.3.AaC_2017_1+2+6+7b+7c_DOTACE 

e. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, NADOBY2017, 
4.3.AaC_2017_1+2+6+7b+7c_DOTACE, 
4.3.2_2017_6+7b+c_DOTACE 

 

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

1 Regressio
n 

2091173706,
000 

1 2091173706,
000 

359,83
5 

,000b 

Residual 1179731032,
000 

203 5811482,918 
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Total 3270904738,
000 

204 
   

2 Regressio
n 

2206597021,
000 

2 1103298510,
000 

209,40
0 

,000c 

Residual 1064307717,
000 

202 5268850,086 
  

Total 3270904738,
000 

204 
   

3 Regressio
n 

2273995320,
000 

3 757998440,1
00 

152,83
0 

,000d 

Residual 996909417,9
00 

201 4959748,348 
  

Total 3270904738,
000 

204 
   

4 Regressio
n 

2310386134,
000 

4 577596533,5
00 

120,26
8 

,000e 

Residual 960518604,1
00 

200 4802593,020 
  

Total 3270904738,
000 

204 
   

5 Regressio
n 

2339052374,
000 

5 467810474,8
00 

99,902 ,000f 

Residual 931852364,1
00 

199 4682675,196 
  

Total 3270904738,
000 

204 
   

a. Dependent Variable: Mater. Využit. Bioodp._2017 

b. Predictors: (Constant), OBYV17 

c. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace 

d. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, NADOBY2017 

e. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, NADOBY2017, 
4.3.AaC_2017_1+2+6+7b+7c_DOTACE 

f. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, NADOBY2017, 
4.3.AaC_2017_1+2+6+7b+7c_DOTACE, 4.3.2_2017_6+7b+c_DOTACE 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 
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B Std. Error Beta 

1 (Constant) 673,258 240,244  2,802 ,006 

OBYV17 ,072 ,004 ,800 18,969 ,000 

2 (Constant) 638,069 228,877  2,788 ,006 

OBYV17 ,066 ,004 ,736 17,385 ,000 

Saldo migrace 2,176 ,465 ,198 4,680 ,000 

3 (Constant) 426,298 229,372  1,859 ,065 

OBYV17 ,057 ,004 ,634 12,798 ,000 

Saldo migrace 1,978 ,454 ,180 4,353 ,000 

NADOBY2017 ,394 ,107 ,180 3,686 ,000 

4 (Constant) 241,053 235,527  1,023 ,307 

OBYV17 ,056 ,004 ,628 12,866 ,000 

Saldo migrace 1,919 ,448 ,175 4,288 ,000 

NADOBY2017 ,360 ,106 ,165 3,402 ,001 

4.3.AaC_2017_1+2+6+7b
+7c_DOTACE 

,000 ,000 ,108 2,753 ,006 

5 (Constant) 247,594 232,583  1,065 ,288 

OBYV17 ,056 ,004 ,621 12,872 ,000 

Saldo migrace 1,884 ,442 ,172 4,262 ,000 

NADOBY2017 ,381 ,105 ,175 3,634 ,000 

4.3.AaC_2017_1+2+6+7b
+7c_DOTACE 

,000 ,000 ,171 3,691 ,000 

4.3.2_2017_6+7b+c_DOT
ACE 

,000 ,000 -,114 -2,474 ,014 

a. Dependent Variable: Mater. Využit. Bioodp._2017 

 

Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. 
Partial 

Correlation 

Collinearity 
Statistics 

Tolerance 

1 4.3.AaC_2017_1+2+6+7
b+7c_DOTACE 

,134b 3,219 ,002 ,221 ,975 

4.3.2_2017_6+7b+c_DO
TACE 

,002b ,054 ,957 ,004 ,995 

NEZAM18 -,091b -2,173 ,031 -,151 ,991 
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Saldo migrace ,198b 4,680 ,000 ,313 ,898 

VS VZD ,122b 2,224 ,027 ,155 ,582 

POD_ZAK VZD -,157b -3,512 ,001 -,240 ,842 

NADOBY2017 ,206b 4,056 ,000 ,274 ,642 

2 4.3.AaC_2017_1+2+6+7
b+7c_DOTACE 

,123c 3,088 ,002 ,213 ,971 

4.3.2_2017_6+7b+c_DO
TACE 

-,001c -,014 ,989 -,001 ,995 

NEZAM18 -,029c -,666 ,506 -,047 ,869 

VS VZD ,024c ,419 ,675 ,030 ,483 

POD_ZAK VZD -,089c -1,884 ,061 -,132 ,707 

NADOBY2017 ,180c 3,686 ,000 ,252 ,633 

3 4.3.AaC_2017_1+2+6+7
b+7c_DOTACE 

,108d 2,753 ,006 ,191 ,958 

4.3.2_2017_6+7b+c_DO
TACE 

-,020d -,502 ,616 -,035 ,977 

NEZAM18 -,034d -,824 ,411 -,058 ,868 

VS VZD ,030d ,534 ,594 ,038 ,483 

POD_ZAK VZD -,096d -2,096 ,037 -,147 ,706 

4 4.3.2_2017_6+7b+c_DO
TACE 

-,114e -2,474 ,014 -,173 ,678 

NEZAM18 -,032e -,766 ,445 -,054 ,868 

VS VZD ,045e ,808 ,420 ,057 ,478 

POD_ZAK VZD -,095e -2,104 ,037 -,148 ,706 

5 NEZAM18 -,029f -,716 ,475 -,051 ,867 

VS VZD ,044f ,801 ,424 ,057 ,478 

POD_ZAK VZD -,082f -1,823 ,070 -,128 ,694 

a. Dependent Variable: Mater. Využit. Bioodp._2017 

b. Predictors in the Model: (Constant), OBYV17 

c. Predictors in the Model: (Constant), OBYV17, Saldo migrace 

d. Predictors in the Model: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, NADOBY2017 

e. Predictors in the Model: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, NADOBY2017, 
4.3.AaC_2017_1+2+6+7b+7c_DOTACE 

f. Predictors in the Model: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, NADOBY2017, 
4.3.AaC_2017_1+2+6+7b+7c_DOTACE, 4.3.2_2017_6+7b+c_DOTACE 
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Odděleně sbírané bioodpady – Metoda Enter 

 

 

Model Summary 

Mod
el R 

R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,836a ,699 ,687 2087,822115
000000000 

a. Predictors: (Constant), NADOBY2017, NEZAM18, 
4.3.2_2017_6+7b+c_DOTACE, Saldo migrace, 
4.3.AaC_2017_1+2+6+7b+7c_DOTACE, VS VZD, OBYV17, 
POD_ZAK VZD 

 
 

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

1 Regressio
n 

1986318042,
000 

8 248289755,3
00 

56,960 ,000b 

Residual 854364232,0
00 

196 4359001,184 
  

Total 2840682274,
000 

204 
   

a. Dependent Variable: Odd. sběr bioodp._2017 

b. Predictors: (Constant), NADOBY2017, NEZAM18, 4.3.2_2017_6+7b+c_DOTACE, Saldo 
migrace, 4.3.AaC_2017_1+2+6+7b+7c_DOTACE, VS VZD, OBYV17, POD_ZAK VZD 

 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4132,259 2655,693  1,556 ,121 

4.3.AaC_2017_1+2+6+7b
+7c_DOTACE 

,000 ,000 ,167 3,403 ,001 

4.3.2_2017_6+7b+c_DOT
ACE 

,000 ,000 -,105 -2,172 ,031 

OBYV17 ,049 ,005 ,582 9,423 ,000 
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NEZAM18 44,166 133,000 ,016 ,332 ,740 

Saldo migrace 1,646 ,484 ,161 3,401 ,001 

VS VZD -76,069 111,939 -,056 -,680 ,498 

POD_ZAK VZD -165,192 101,025 -,120 -1,635 ,104 

NADOBY2017 ,389 ,101 ,191 3,840 ,000 

a. Dependent Variable: Odd. sběr bioodp._2017 

 
 

Metoda Stepwise 

 

Model Summary 

Mod
el R 

R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,780a ,608 ,606 2341,706221
000000000 

2 ,805b ,648 ,645 2224,333209
000000000 

3 ,820c ,672 ,667 2152,413669
000000000 

4 ,827d ,684 ,678 2117,377942
000000000 

5 ,833e ,694 ,686 2089,648619
000000000 

a. Predictors: (Constant), OBYV17 

b. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace 

c. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, NADOBY2017 

d. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, NADOBY2017, 
4.3.AaC_2017_1+2+6+7b+7c_DOTACE 

e. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, NADOBY2017, 
4.3.AaC_2017_1+2+6+7b+7c_DOTACE, 
4.3.2_2017_6+7b+c_DOTACE 

 

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

1 Regressio
n 

1727513905,
000 

1 1727513905,
000 

315,03
3 

,000b 
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Residual 1113168369,
000 

203 5483588,025 
  

Total 2840682274,
000 

204 
   

2 Regressio
n 

1841255313,
000 

2 920627656,4
00 

186,07
3 

,000c 

Residual 999426961,7
00 

202 4947658,226 
  

Total 2840682274,
000 

204 
   

3 Regressio
n 

1909472470,
000 

3 636490823,2
00 

137,38
5 

,000d 

Residual 931209804,8
00 

201 4632884,601 
  

Total 2840682274,
000 

204 
   

4 Regressio
n 

1944024404,
000 

4 486006101,1
00 

108,40
4 

,000e 

Residual 896657870,0
00 

200 4483289,350 
  

Total 2840682274,
000 

204 
   

5 Regressio
n 

1971722635,
000 

5 394344527,1
00 

90,309 ,000f 

Residual 868959639,0
00 

199 4366631,352 
  

Total 2840682274,
000 

204 
   

a. Dependent Variable: Odd. sběr bioodp._2017 

b. Predictors: (Constant), OBYV17 

c. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace 

d. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, NADOBY2017 

e. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, NADOBY2017, 
4.3.AaC_2017_1+2+6+7b+7c_DOTACE 

f. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, NADOBY2017, 
4.3.AaC_2017_1+2+6+7b+7c_DOTACE, 4.3.2_2017_6+7b+c_DOTACE 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 690,101 233,368  2,957 ,003 

OBYV17 ,065 ,004 ,780 17,749 ,000 

2 (Constant) 655,169 221,791  2,954 ,004 

OBYV17 ,060 ,004 ,712 16,177 ,000 

Saldo migrace 2,160 ,451 ,211 4,795 ,000 

3 (Constant) 442,115 221,685  1,994 ,047 

OBYV17 ,050 ,004 ,602 11,718 ,000 

Saldo migrace 1,961 ,439 ,192 4,465 ,000 

NADOBY2017 ,396 ,103 ,195 3,837 ,000 

4 (Constant) 261,612 227,563  1,150 ,252 

OBYV17 ,050 ,004 ,596 11,772 ,000 

Saldo migrace 1,904 ,432 ,186 4,402 ,000 

NADOBY2017 ,364 ,102 ,179 3,553 ,000 

4.3.AaC_2017_1+2+6+7b
+7c_DOTACE 

,000 ,000 ,113 2,776 ,006 

5 (Constant) 268,042 224,598  1,193 ,234 

OBYV17 ,049 ,004 ,589 11,770 ,000 

Saldo migrace 1,869 ,427 ,183 4,378 ,000 

NADOBY2017 ,384 ,101 ,189 3,792 ,000 

4.3.AaC_2017_1+2+6+7b
+7c_DOTACE 

,000 ,000 ,180 3,737 ,000 

4.3.2_2017_6+7b+c_DOT
ACE 

,000 ,000 -,120 -2,519 ,013 

a. Dependent Variable: Odd. sběr bioodp._2017 
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Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. 
Partial 

Correlation 

Collinearity 
Statistics 

Tolerance 

1 4.3.AaC_2017_1+2+6+7b+7c_DOTACE ,141b 3,249 ,001 ,223 ,975 

4.3.2_2017_6+7b+c_DOTACE ,002b ,054 ,957 ,004 ,995 

NEZAM18 -,088b -1,997 ,047 -,139 ,991 

Saldo migrace ,211b 4,795 ,000 ,320 ,898 

VS VZD ,127b 2,224 ,027 ,155 ,582 

POD_ZAK VZD -,160b -3,425 ,001 -,234 ,842 

NADOBY2017 ,222b 4,205 ,000 ,284 ,642 

2 4.3.AaC_2017_1+2+6+7b+7c_DOTACE ,129c 3,120 ,002 ,215 ,971 

4.3.2_2017_6+7b+c_DOTACE -,001c -,016 ,987 -,001 ,995 

NEZAM18 -,020c -,438 ,662 -,031 ,869 

VS VZD ,023c ,375 ,708 ,026 ,483 

POD_ZAK VZD -,086c -1,749 ,082 -,122 ,707 

NADOBY2017 ,195c 3,837 ,000 ,261 ,633 

3 4.3.AaC_2017_1+2+6+7b+7c_DOTACE ,113d 2,776 ,006 ,193 ,958 

4.3.2_2017_6+7b+c_DOTACE -,021d -,524 ,601 -,037 ,977 

NEZAM18 -,026d -,595 ,553 -,042 ,868 

VS VZD ,029d ,493 ,623 ,035 ,483 

POD_ZAK VZD -,094d -1,967 ,051 -,138 ,706 

4 4.3.2_2017_6+7b+c_DOTACE -,120e -2,519 ,013 -,176 ,678 

NEZAM18 -,023e -,533 ,595 -,038 ,868 

VS VZD ,044e ,768 ,443 ,054 ,478 

POD_ZAK VZD -,093e -1,973 ,050 -,138 ,706 

5 NEZAM18 -,020f -,479 ,632 -,034 ,867 

VS VZD ,043f ,761 ,447 ,054 ,478 

POD_ZAK VZD -,079f -1,685 ,094 -,119 ,694 

a. Dependent Variable: Odd. sběr bioodp._2017 

b. Predictors in the Model: (Constant), OBYV17 

c. Predictors in the Model: (Constant), OBYV17, Saldo migrace 

d. Predictors in the Model: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, NADOBY2017 

e. Predictors in the Model: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, NADOBY2017, 4.3.AaC_2017_1+2+6+7b+7c_DOTACE 

f. Predictors in the Model: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, NADOBY2017, 4.3.AaC_2017_1+2+6+7b+7c_DOTACE, 
4.3.2_2017_6+7b+c_DOTACE 
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Korelace 

 

1. Závisí produkce KO celkem/SKO na realizaci projektů OPŽP (kategorie 7c)? 
 

Correlations 

 
4.3.1_2017_
7c_DOTACE 

KO_celkem_
2017 

SKO_201
7 

4.3.1_2017_7c_DOTAC
E 

Pearson 
Correlation 

1 ,032 ,022 

Sig. (2-tailed)  ,647 ,750 

N 206 206 206 

KO_celkem_2017 Pearson 
Correlation 

,032 1 ,996** 

Sig. (2-tailed) ,647  ,000 

N 206 206 206 

SKO_2017 Pearson 
Correlation 

,022 ,996** 1 

Sig. (2-tailed) ,750 ,000  

N 206 206 206 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

2. Závisí skládkování KO na realizaci projektů OPŽP (kategorie 6, 7b,c)? 

Correlations 

 
KO_celkem_

2017 

4.3.2_2017_
6+7b+c_DO

TACE 

KO_celkem_2017 Pearson 
Correlation 

1 -,001 

Sig. (2-tailed)  ,985 

N 206 206 

4.3.2_2017_6+7b+c_DO
TACE 

Pearson 
Correlation 

-,001 1 

Sig. (2-tailed) ,985  

N 206 206 
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3. Závisí produkce KO celkem/SKO na realizaci projektů OPŽP (kategorie 7b)? 

Correlations 

 SKO_2017 
KO_celkem_20

17 
4.3.3_2017_7b

_DOTACE 

SKO_2017 Pearson Correlation 1 ,996** -,033 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,636 

N 206 206 206 

KO_celkem_2017 Pearson Correlation ,996** 1 -,036 

Sig. (2-tailed) ,000  ,605 

N 206 206 206 

4.3.3_2017_7b_DOTACE Pearson Correlation -,033 -,036 1 

Sig. (2-tailed) ,636 ,605  

N 206 206 206 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

4. Závisí produkce odděleně sbíraných bioodpadů na realizaci projektů OPŽP (kategorie 6, 

7b,c)? 

Correlations 

 
4.3.2_2017_6+7b

+c_DOTACE 
Odd. sběr 

bioodp._2017 

4.3.2_2017_6+7b+c_DO
TACE 

Pearson Correlation 1 ,020 

Sig. (2-tailed)  ,780 

N 206 206 

Odd. sběr bioodp._2017 Pearson Correlation ,020 1 

Sig. (2-tailed) ,780  

N 206 206 

 
5. Závisí produkce objemných odpadů na realizaci projektů OPŽP (kategorie 6)? 

Nelze ověřit z důvodu nedostupnosti dat. 
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6. Závisí produkce odpadů s BRKO celkem/materiálově využitelných bioodpadů na realizaci 

projektů OPŽP (kategorie 1,2)? 

Correlations 

 
4.3.6_2017_1+

2_DOTACE 
Odpady s BRKO 

celkem_2017 
Mater. Využit. 
Bioodp._2017 

4.3.6_2017_1+2_
DOTACE 

Pearson Correlation 1 ,092 ,177* 

Sig. (2-tailed)  ,190 ,011 

N 206 206 206 

Odpady s BRKO 
celkem_2017 

Pearson Correlation ,092 1 ,943** 

Sig. (2-tailed) ,190  ,000 

N 206 206 206 

Mater. Využit. 
Bioodp._2017 

Pearson Correlation ,177* ,943** 1 

Sig. (2-tailed) ,011 ,000  

N 206 206 206 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

7. Závisí množství využitých KO na realizaci projektů OPŽP (kategorie 1,2)? 

Correlations 

 
KO_celkem_

2017 

4.3.7_2017_
1+2_DOTAC

E 

KO_celkem_2017 Pearson Correlation 1 ,098 

Sig. (2-tailed)  ,162 

N 206 206 

4.3.7_2017_1+2_DOTAC
E 

Pearson Correlation ,098 1 

Sig. (2-tailed) ,162  

N 206 206 

 
 

8. Závisí skládkování KO na realizaci projektů OPŽP (kategorie 1,2)? 
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7.29 Příloha 29 

 

Kapitola 4.4 – 2014-2020 

1. Závisí produkce vybraných kategorií odpadu celkem na tom, zda daná obec realizovala projekt OPŽP/resp. v jakém objemu, opět: uvedené 

projekty celkem (tj. 1,2, 2a, 2b,3, 3a – k,6, 6a – e, 7, 7a – i, vyjma 7c celkem) + podle kategorie)? 

Correlations 

 

4.4.1_2017_1+2+2a+
2b+3+6+7a+7b+7d-

i_DOTACE 
KO_celke
m_2017 

SKO_
2017 

Mater. Využit._KO 
CELKEM_2017 

Odpady s 
BRKO 

celkem_2017 

Skládk.od
p. s 

BRKO_20
17 

Odd. sběr 
bioodp._2017 

Recykl_slož
ky_2017 

4.4.1_2017_1+2+2a
+2b+3+6+7a+7b+7d
-i_DOTACE 

Pearson Correlation 1 ,136 ,123 ,158* ,132 ,124 ,206** ,132 

Sig. (2-tailed)  ,052 ,078 ,024 ,058 ,075 ,003 ,059 

N 206 206 206 206 206 206 206 206 

KO_celkem_2017 Pearson Correlation ,136 1 ,996** ,983** ,999** ,995** ,919** ,974** 

Sig. (2-tailed) ,052  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 206 206 206 206 206 206 206 206 

SKO_2017 Pearson Correlation ,123 ,996** 1 ,964** ,998** ,999** ,893** ,957** 

Sig. (2-tailed) ,078 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 206 206 206 206 206 206 206 206 

Mater. Využit._KO 
CELKEM_2017 

Pearson Correlation ,158* ,983** ,964** 1 ,976** ,961** ,952** ,988** 

Sig. (2-tailed) ,024 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 206 206 206 206 206 206 206 206 
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Odpady s BRKO 
celkem_2017 

Pearson Correlation ,132 ,999** ,998** ,976** 1 ,998** ,913** ,966** 

Sig. (2-tailed) ,058 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 206 206 206 206 206 206 206 206 

Skládk.odp. s 
BRKO_2017 

Pearson Correlation ,124 ,995** ,999** ,961** ,998** 1 ,889** ,955** 

Sig. (2-tailed) ,075 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 206 206 206 206 206 206 206 206 

Odd. sběr 
bioodp._2017 

Pearson Correlation ,206** ,919** ,893** ,952** ,913** ,889** 1 ,895** 

Sig. (2-tailed) ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 206 206 206 206 206 206 206 206 

Recykl_složky_2017 Pearson Correlation ,132 ,974** ,957** ,988** ,966** ,955** ,895** 1 

Sig. (2-tailed) ,059 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 206 206 206 206 206 206 206 206 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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2. Závisí produkce SKO na tom, zda daná obec realizovala projekt OPŽP/resp. v jakém objemu? 

Correlations 

 

4.4.1_2017_1+2+2
a+2b+3+6+7a+7b+

7d-i_DOTACE SKO_2017 

4.4.1_2017_1+2+2a+2b+3+6+7a+7
b+7d-i_DOTACE 

Pearson Correlation 1 ,123 

Sig. (2-tailed)  ,078 

N 206 206 

SKO_2017 Pearson Correlation ,123 1 

Sig. (2-tailed) ,078  

N 206 206 
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7.30 Příloha 30 

 

Kapitola 4.6 – 2014-2020 

Vícekriteriální regresní analýza A 

SKO 

Metoda Enter 

 

Model Summary 

Mod
el R 

R 
Square 

Adjusted R 
Square Std. Error of the Estimate 

1 ,990a ,981 ,980 1705,480619000000000 

a. Predictors: (Constant), NADOBY2017, 7c - DOTACE_2017, NEZAM18, Saldo 
migrace, POD_ZAK VZD, OBYV17, VS VZD, 4.6.A_2017_2c+7c+7h_DOTACE 

 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 29308084710,000 8 3663510589,000 1259,517 ,000b 

Residual 570098172,000 196 2908664,143 
  

Total 29878182880,000 204 
   

a. Dependent Variable: SKO_2017 

b. Predictors: (Constant), NADOBY2017, 7c - DOTACE_2017, NEZAM18, Saldo migrace, POD_ZAK VZD, 
OBYV17, VS VZD, 4.6.A_2017_2c+7c+7h_DOTACE 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2368,473 2120,748  1,117 ,265 

4.6.A_2017_2c+7c+7h_D
OTACE 

-,001 ,000 -,033 -1,589 ,114 

7c - DOTACE_2017 1,047E-5 ,000 ,000 ,024 ,981 

OBYV17 ,269 ,004 ,990 62,382 ,000 

NEZAM18 30,692 109,607 ,003 ,280 ,780 

Saldo migrace 2,429 ,395 ,073 6,155 ,000 

VS VZD -181,235 90,496 -,041 -2,003 ,047 

POD_ZAK VZD -67,293 80,973 -,015 -,831 ,407 

NADOBY2017 -,026 ,085 -,004 -,308 ,759 

a. Dependent Variable: SKO_2017 

 
 

Metoda Stepwise 

 

Model Summary 

Mod
el R 

R 
Square 

Adjusted R 
Square Std. Error of the Estimate 

1 ,988a ,976 ,976 1884,634930000000000 

2 ,990b ,979 ,979 1753,408232999999900 

3 ,990c ,980 ,980 1705,206663000000000 

4 ,990d ,981 ,980 1691,807159000000000 

a. Predictors: (Constant), OBYV17 

b. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace 

c. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, 
4.6.A_2017_2c+7c+7h_DOTACE 

d. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, 
4.6.A_2017_2c+7c+7h_DOTACE, VS VZD 
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ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 29157157570,000 1 29157157570,000 8209,009 ,000b 

Residual 721025310,100 203 3551848,818   

Total 29878182880,000 204    

2 Regression 29257145910,000 2 14628572960,000 4758,125 ,000c 

Residual 621036966,900 202 3074440,430   

Total 29878182880,000 204    

3 Regression 29293729200,000 3 9764576399,000 3358,144 ,000d 

Residual 584453682,700 201 2907729,765   

Total 29878182880,000 204    

4 Regression 29305740590,000 4 7326435147,000 2559,711 ,000e 

Residual 572442293,000 200 2862211,465   

Total 29878182880,000 204    

a. Dependent Variable: SKO_2017 

b. Predictors: (Constant), OBYV17 

c. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace 

d. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, 4.6.A_2017_2c+7c+7h_DOTACE 

e. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, 4.6.A_2017_2c+7c+7h_DOTACE, VS VZD 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -302,977 187,818  -1,613 ,108 

OBYV17 ,268 ,003 ,988 90,604 ,000 

2 (Constant) -335,729 174,834  -1,920 ,056 

OBYV17 ,263 ,003 ,968 90,466 ,000 

Saldo migrace 2,026 ,355 ,061 5,703 ,000 

3 (Constant) -271,598 170,987  -1,588 ,114 

OBYV17 ,264 ,003 ,971 93,071 ,000 

Saldo migrace 2,123 ,347 ,064 6,128 ,000 
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4.6.A_2017_2c+7c+7h_D
OTACE 

-,001 ,000 -,035 -3,547 ,000 

4 (Constant) 656,233 483,649  1,357 ,176 

OBYV17 ,268 ,003 ,986 76,862 ,000 

Saldo migrace 2,438 ,376 ,073 6,475 ,000 

4.6.A_2017_2c+7c+7h_D
OTACE 

-,001 ,000 -,034 -3,388 ,001 

VS VZD -127,763 62,367 -,029 -2,049 ,042 

a. Dependent Variable: SKO_2017 

 

Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. 
Partial 

Correlation 

Collinearity 
Statistics 

Tolerance 

1 4.6.A_2017_2c+7c+7h_D
OTACE 

-,030b -2,824 ,005 -,195 ,992 

7c - DOTACE_2017 -,027b -2,468 ,014 -,171 ,988 

NEZAM18 -,014b -1,258 ,210 -,088 ,991 

Saldo migrace ,061b 5,703 ,000 ,372 ,898 

VS VZD ,004b ,269 ,788 ,019 ,582 

POD_ZAK VZD -,015b -1,289 ,199 -,090 ,842 

NADOBY2017 ,001b ,076 ,940 ,005 ,642 

2 4.6.A_2017_2c+7c+7h_D
OTACE 

-,035c -3,547 ,000 -,243 ,986 

7c - DOTACE_2017 -,029c -2,931 ,004 -,202 ,986 

NEZAM18 ,007c ,687 ,493 ,048 ,869 

VS VZD -,033c -2,287 ,023 -,159 ,483 

POD_ZAK VZD ,012c ,983 ,327 ,069 ,707 

NADOBY2017 -,008c -,598 ,551 -,042 ,633 

3 7c - DOTACE_2017 ,005d ,232 ,817 ,016 ,245 

NEZAM18 ,005d ,423 ,673 ,030 ,864 

VS VZD -,029d -2,049 ,042 -,143 ,480 

POD_ZAK VZD ,010d ,892 ,374 ,063 ,706 

NADOBY2017 -,003d -,260 ,795 -,018 ,627 

4 7c - DOTACE_2017 ,003e ,130 ,897 ,009 ,245 

NEZAM18 -,001e -,053 ,958 -,004 ,817 
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POD_ZAK VZD -,013e -,799 ,426 -,057 ,347 

NADOBY2017 -,004e -,336 ,737 -,024 ,626 

a. Dependent Variable: SKO_2017 

b. Predictors in the Model: (Constant), OBYV17 

c. Predictors in the Model: (Constant), OBYV17, Saldo migrace 

d. Predictors in the Model: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, 4.6.A_2017_2c+7c+7h_DOTACE 

e. Predictors in the Model: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, 4.6.A_2017_2c+7c+7h_DOTACE, VS VZD 
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Odděleně sbírané bioodpady 

Metoda Enter 

Model Summary 

Mod
el R R Square 

Adjusted R 
Square Std. Error of the Estimate 

1 ,829a ,688 ,675 2127,645737000000000 

a. Predictors: (Constant), NADOBY2017, 7c - DOTACE_2017, NEZAM18, Saldo migrace, 
POD_ZAK VZD, OBYV17, VS VZD, 4.6.A_2017_2c+7c+7h_DOTACE 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1953414503,000 8 244176812,900 53,939 ,000b 

Residual 887267771,200 196 4526876,384   

Total 2840682274,000 204    

a. Dependent Variable: Odd. sběr bioodp._2017 

b. Predictors: (Constant), NADOBY2017, 7c - DOTACE_2017, NEZAM18, Saldo migrace, POD_ZAK VZD, 
OBYV17, VS VZD, 4.6.A_2017_2c+7c+7h_DOTACE 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6075,212 2645,707  2,296 ,023 

4.6.A_2017_2c+7c+7h_DOTACE ,000 ,000 -,076 -,907 ,366 

7c - DOTACE_2017 ,001 ,001 ,139 1,652 ,100 

OBYV17 ,049 ,005 ,588 9,155 ,000 

NEZAM18 92,563 136,739 ,033 ,677 ,499 

Saldo migrace 1,753 ,492 ,171 3,560 ,000 

VS VZD -145,453 112,896 -,107 -1,288 ,199 

POD_ZAK VZD -233,950 101,017 -,170 -2,316 ,022 

NADOBY2017 ,434 ,106 ,213 4,097 ,000 

a. Dependent Variable: Odd. sběr bioodp._2017 
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Metoda Stepwise 

Model Summary 

Mod
el R 

R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,780a ,608 ,606 2341,706221
000000000 

2 ,805b ,648 ,645 2224,333209
000000000 

3 ,820c ,672 ,667 2152,413669
000000000 

a. Predictors: (Constant), OBYV17 

b. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace 

c. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, NADOBY2017 

 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1727513905,000 1 1727513905,000 315,033 ,000b 

Residual 1113168369,000 203 5483588,025   

Total 2840682274,000 204    

2 Regression 1841255313,000 2 920627656,400 186,073 ,000c 

Residual 999426961,700 202 4947658,226   

Total 2840682274,000 204    

3 Regression 1909472470,000 3 636490823,200 137,385 ,000d 

Residual 931209804,800 201 4632884,601   

Total 2840682274,000 204    

a. Dependent Variable: Odd. sběr bioodp._2017 

b. Predictors: (Constant), OBYV17 

c. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace 

d. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, NADOBY2017 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 690,101 233,368  2,957 ,003 

OBYV17 ,065 ,004 ,780 17,749 ,000 

2 (Constant) 655,169 221,791  2,954 ,004 

OBYV17 ,060 ,004 ,712 16,177 ,000 

Saldo 
migrace 

2,160 ,451 ,211 4,795 ,000 

3 (Constant) 442,115 221,685  1,994 ,047 

OBYV17 ,050 ,004 ,602 11,718 ,000 

Saldo 
migrace 

1,961 ,439 ,192 4,465 ,000 

NADOBY201
7 

,396 ,103 ,195 3,837 ,000 

a. Dependent Variable: Odd. sběr bioodp._2017 
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Skládkované odpady s BRKO celkem 

Metoda Enter 

 

Model Summary 

Mod
el R 

R 
Square 

Adjusted R 
Square Std. Error of the Estimate 

1 ,990a ,980 ,980 2077,909002999999800 

a. Predictors: (Constant), NADOBY2017, 7c - DOTACE_2017, NEZAM18, Saldo 
migrace, POD_ZAK VZD, OBYV17, VS VZD, 4.6.A_2017_2c+7c+7h_DOTACE 

 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 42548619380,000 8 5318577423,000 1231,806 ,000b 

Residual 846270341,600 196 4317705,824   

Total 43394889720,000 204    

a. Dependent Variable: Skládk.odp. s BRKO_2017 

b. Predictors: (Constant), NADOBY2017, 7c - DOTACE_2017, NEZAM18, Saldo migrace, POD_ZAK VZD, 
OBYV17, VS VZD, 4.6.A_2017_2c+7c+7h_DOTACE 

 
 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1365,506 2583,859  ,528 ,598 

4.6.A_2017_2c+7c+7h_D
OTACE 

,000 ,000 -,018 -,870 ,385 

7c - DOTACE_2017 ,000 ,001 -,012 -,551 ,582 

OBYV17 ,326 ,005 ,996 62,062 ,000 

NEZAM18 108,893 133,542 ,010 ,815 ,416 

Saldo migrace 3,130 ,481 ,078 6,510 ,000 

VS VZD -209,120 110,257 -,039 -1,897 ,059 
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POD_ZAK VZD -23,773 98,656 -,004 -,241 ,810 

NADOBY2017 -,100 ,103 -,013 -,962 ,337 

a. Dependent Variable: Skládk.odp. s BRKO_2017 

 
Metoda Stepwise 

Model Summary 

Mod
el R 

R 
Square 

Adjusted R 
Square Std. Error of the Estimate 

1 ,988a ,975 ,975 2294,083121000000000 

2 ,989b ,979 ,978 2143,413148000000000 

3 ,990c ,980 ,979 2096,472882000000000 

4 ,990d ,980 ,980 2066,331186999999800 

a. Predictors: (Constant), OBYV17 

b. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace 

c. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, 
4.6.A_2017_2c+7c+7h_DOTACE 

d. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, 
4.6.A_2017_2c+7c+7h_DOTACE, VS VZD 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 42326537800,000 1 42326537800,000 8042,563 ,000b 

Residual 1068351925,000 203 5262817,366   

Total 43394889720,000 204    

2 Regression 42466857300,000 2 21233428650,000 4621,770 ,000c 

Residual 928032424,700 202 4594219,924   

Total 43394889720,000 204    

3 Regression 42511454820,000 3 14170484940,000 3224,083 ,000d 

Residual 883434907,900 201 4395198,547   

Total 43394889720,000 204    

4 Regression 42540944810,000 4 10635236200,000 2490,848 ,000e 

Residual 853944915,000 200 4269724,575   

Total 43394889720,000 204    

a. Dependent Variable: Skládk.odp. s BRKO_2017 
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b. Predictors: (Constant), OBYV17 

c. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace 

d. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, 4.6.A_2017_2c+7c+7h_DOTACE 

e. Predictors: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, 4.6.A_2017_2c+7c+7h_DOTACE, VS VZD 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -402,687 228,622  -1,761 ,080 

OBYV17 ,323 ,004 ,988 89,680 ,000 

2 (Constant) -441,486 213,722  -2,066 ,040 

OBYV17 ,317 ,004 ,968 89,196 ,000 

Saldo migrace 2,400 ,434 ,060 5,527 ,000 

3 (Constant) -370,678 210,220  -1,763 ,079 

OBYV17 ,318 ,003 ,970 91,222 ,000 

Saldo migrace 2,508 ,426 ,063 5,886 ,000 

4.6.A_2017_2c+7c+7h_D
OTACE 

-,001 ,000 -,032 -3,185 ,002 

4 (Constant) 1083,138 590,717  1,834 ,068 

OBYV17 ,324 ,004 ,991 76,192 ,000 

Saldo migrace 3,000 ,460 ,075 6,524 ,000 

4.6.A_2017_2c+7c+7h_D
OTACE 

-,001 ,000 -,030 -2,996 ,003 

VS VZD -200,191 76,174 -,038 -2,628 ,009 

a. Dependent Variable: Skládk.odp. s BRKO_2017 
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Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. 
Partial 

Correlation 

Collinearity 
Statistics 

Tolerance 

1 4.6.A_2017_2c+7c+7h_D
OTACE 

-,028b -2,523 ,012 -,175 ,992 

7c - DOTACE_2017 -,027b -2,455 ,015 -,170 ,988 

NEZAM18 -,004b -,388 ,699 -,027 ,991 

Saldo migrace ,060b 5,527 ,000 ,362 ,898 

VS VZD -,004b -,244 ,807 -,017 ,582 

POD_ZAK VZD -,005b -,377 ,707 -,026 ,842 

NADOBY2017 -,005b -,331 ,741 -,023 ,642 

2 4.6.A_2017_2c+7c+7h_D
OTACE 

-,032c -3,185 ,002 -,219 ,986 

7c - DOTACE_2017 -,029c -2,896 ,004 -,200 ,986 

NEZAM18 ,018c 1,626 ,106 ,114 ,869 

VS VZD -,041c -2,838 ,005 -,196 ,483 

POD_ZAK VZD ,024c 1,989 ,048 ,139 ,707 

NADOBY2017 -,013c -1,017 ,310 -,072 ,633 

3 7c - DOTACE_2017 -,006d -,295 ,768 -,021 ,245 

NEZAM18 ,015d 1,408 ,161 ,099 ,864 

VS VZD -,038d -2,628 ,009 -,183 ,480 

POD_ZAK VZD ,023d 1,926 ,056 ,135 ,706 

NADOBY2017 -,009d -,723 ,471 -,051 ,627 

4 7c - DOTACE_2017 -,009e -,434 ,665 -,031 ,245 

NEZAM18 ,009e ,833 ,406 ,059 ,817 

POD_ZAK VZD ,002e ,096 ,923 ,007 ,347 

NADOBY2017 -,010e -,829 ,408 -,059 ,626 

a. Dependent Variable: Skládk.odp. s BRKO_2017 

b. Predictors in the Model: (Constant), OBYV17 

c. Predictors in the Model: (Constant), OBYV17, Saldo migrace 

d. Predictors in the Model: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, 4.6.A_2017_2c+7c+7h_DOTACE 

e. Predictors in the Model: (Constant), OBYV17, Saldo migrace, 4.6.A_2017_2c+7c+7h_DOTACE, VS VZD 
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Korelace 

1. Závisí produkce vybraných kategorií bioodpadů celkem   na tom, zda daná ORP realizovala 

projekt OPŽP/resp. v jakém objemu (kategorie 2, či 2c, 7c a 7h)? 

 

Correlations 

 
4.6.1_2017_2c+7c+7h_DOT

ACE 

Mater. 
Využit. 

Bioodp._20
17 

Odpady s 
BRKO 

celkem_20
17 

Odd. sběr 
bioodp._20

17 

4.6.1_2017_2c+
7c+7h_DOTAC
E 

Pearson 
Correlation 

1 ,074 ,019 ,082 

Sig. (2-
tailed)  ,293 ,791 ,243 

N 206 206 206 206 

Mater. Využit. 
Bioodp._2017 

Pearson 
Correlation 

,074 1 ,943** ,995** 

Sig. (2-
tailed) 

,293 
 

,000 ,000 

N 206 206 206 206 

Odpady s BRKO 
celkem_2017 

Pearson 
Correlation 

,019 ,943** 1 ,913** 

Sig. (2-
tailed) 

,791 ,000  ,000 

N 206 206 206 206 

Odd. sběr 
bioodp._2017 

Pearson 
Correlation 

,082 ,995** ,913** 1 

Sig. (2-
tailed) 

,243 ,000 ,000  

N 206 206 206 206 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
2. Závisí produkce KO celkem   na tom, zda daná ORP realizovala projekt OPŽP/resp. v jakém objemu 

(kategorie 2, či 2c, 7c a 7h)? 

Correlations 

 

4.6.1_2017_
2c+7c+7h_D

OTACE 
KO_celkem_

2017 

4.6.1_2017_2c+7c+7h_D
OTACE 

Pearson 
Correlation 

1 ,019 

Sig. (2-tailed)  ,790 

N 206 206 
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KO_celkem_2017 Pearson 
Correlation 

,019 1 

Sig. (2-tailed) ,790  

N 206 206 

5.  
3. Závisí produkce KO, SKO, objemných odpadů v roce 2016 na tom, zda obec realizovala projekt 

kategorie 2, či 2c, 7c a 7h? 

Correlations 

 

4.6.1_2017_
2c+7c+7h_D

OTACE 
SKO_201

7 
KO_celkem_

2017 

4.6.1_2017_2c+7c+7h_D
OTACE 

Pearson 
Correlation 

1 ,009 ,019 

Sig. (2-tailed)  ,893 ,790 

N 206 206 206 

SKO_2017 Pearson 
Correlation 

,009 1 ,996** 

Sig. (2-tailed) ,893  ,000 

N 206 206 206 

KO_celkem_2017 Pearson 
Correlation 

,019 ,996** 1 

Sig. (2-tailed) ,790 ,000  

N 206 206 206 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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7.31 Příloha 31 – Metodika hodnocení – doporučení a metodické 

závěry 

7.31.1 Doporučení úpravy rozsahu dat a informací k hodnocení přínosu 

projektů k plnění cílů POH pro období 2003 – 2012 prostřednictvím 

intervencí OPŽP v odpadovém hospodářství v programovém období 

2007 – 2013  

3.1 Cíl POH: Vytvořit integrované systémy nakládání s odpady na regionální úrovni a jejich propojení 

do celostátní sítě zařízení pro nakládání s odpady v rámci vybavenosti území 

Cíl je zaměřen na vytvoření dostatečné sítě zařízení, která by umožnila komplexní nakládání 

s produkovanými odpady na území ČR s ohledem na regionální podmínky a to ve vazbě na produkci 

odpadů a specifické potřeby pro nakládání s vybranými skupinami odpadů. Pro hodnocení přínosů 

projektů zaměřených na výstavbu zařízení pro nakládání s odpady (včetně dovybavení sběrné sítě pro 

vybrané zejména využitelné komunální odpady) je potřeba změnit strukturu a rozsah sledovaných dat 

o zařízeních na území ČR a to následujícím způsobem: 

 Kategorizace zařízení používaná v povolovacích procesech zařízení, v Registru zařízení a spisů 

apod. by měla lépe odpovídat používaným technologiím se zaměřením na hlavní druhy 

zpracovávaných odpadů s ohledem na skutečný význam zařízení pro odpadové hospodářství 

v regionu a v ČR (viz např. popis sítě zařízení v POH ČR)  

 Nutné je sledování kapacity zařízení (povolené, realizované), rok uvedení do provozu, příp. rok 

zásadní přestavby zařízení se změnou technologie nebo kapacity zařízení. Vzhledem 

k nedostupnosti dat o kapacitách jednotlivých zařízení bylo možné využít pouze omezený 

rozsah analýz (např. pouze popisná statistika počtu podpořených projektů a finanční alokace 

v jednotlivých krajích či ORP), která však neposkytuje komplexní vhled do přínosů OPŽP. Pro 

vyšší přesnost analýz doporučujeme, aby docházelo k systematické evidenci kapacity zařízení 

a jejich využití. 

 Zcela chybí sledování sběrné sítě pro oddělený sběr využitelných složek odpadů, včetně 

bioodpadů. Dostupné údaje pocházejí pouze z neveřejných zdrojů, což může být pro 

hodnocení v dalších obdobích překážkou (pozn.: získání údajů lze řešit např. úpravou rozsahu 

vedení evidence odpadů a s tím spojených ročních hlášení obcí)  

Rovněž je nutné změnit kategorizaci a hodnocení podpořených projektů OPŽP. Výstup z databáze 

podpořených projektů, který bude sloužit pro následné hodnocení přínosů projektů, by měl obsahovat 

také následující údaje: 

 Jednoznačná identifikace (IČZÚJ, IČ) žadatele, jasné vymezení území působnosti projektu 

(výčet obcí, včetně IČZÚJ); 
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 Vazba na konkrétní cíl POH a druhy nebo skupiny odpadů/vybraných výrobků dle cíle POH, na 

jehož plnění je podpora projektů směřována; 

 Kategorie projektů vycházející z v praxi používaných technologií ve vazbě na cíle POH, které 

budou v OPŽP jednotlivými opatřeními podpořeny; 

 Uvedení výchozího stavu základních parametrů subjektu nebo oblasti, pro kterou je projekt 

určen (ve vazbě na hodnocení cíle). 

Při hodnocení se ukázalo, že je nutné stanovit vhodné parametry pro hodnocení projektů zaměřených 

na předcházení vzniku odpadů (např. výběrová šetření na změnu chování domácností apod.). Běžně 

používané parametry změny produkce vybraných odpadů nebo změny nakládání s odpady neumožňují 

spolehlivě hodnotit přínosy takových projektů.   

 

3.2 Cíl POH: Zvýšit využívání odpadů s upřednostněním recyklace na 55 % všech vznikajících odpadů 

do roku 2012 a zvýšit materiálové využití komunálních odpadů na 50% do roku 2010 ve srovnání s 

rokem 2000 

S ohledem na zaměření podpory projektů zejména na řešení komunálních odpadů bylo hodnocení 

provedeno pouze pro druhou část cíle, tj. zvýšení materiálového využití komunálních odpadů 

do r. 2010. Míra využití je vyjádřena poměrem mezi celkovou produkcí KO a množstvím materiálově 

využitých složek KO. Plnění cíle by mělo být sledováno jako změna míry využití KO v čase.    

Problémem posouzení změny míry využití KO (jako způsobu nakládání s odpady) je relevantnost 

hodnocení pouze na úrovni ČR (omezeně u často se vyskytujících komodit a dostatku zařízení na jejich 

zpracování i na úrovni krajů), což je ale nedostatečné z hlediska statistické průkaznosti. Současný 

způsob vedení evidence způsobů nakládání s odpady bez provazby původce na konkrétní koncové 

zařízení na využití nebo odstranění odpadů podrobnější analýzu na menší územní celky nebo původce 

neumožňuje. 

Uvedené hodnocení přínosu projektů k plnění cíle tedy vychází ze zástupných hodnocení založených 

na dostupných datových zdrojích. Teoretickým předpokladem pro taková hodnocení je tvrzení, 

že všechny odděleně sbírané využitelné odpady se následně zrecyklují (materiálově využijí). 

V optimální variantě hodnocení přínosů projektů je vhodné založit hodnocení dopadů projektů 

na plnění cíle spíše na skutečném sledování změny míry materiálového využití KO. Pro toto hodnocení 

je nutné: 

• Zhodnotit skutečný podíl zrecyklovaných odpadů (a jeho změnu v čase) u jednotlivých druhů 

komunálních odpadů a to nejlépe na úrovni původců, na které lze vázat jednotlivé druhy 

podpořených projektů; 

• Změnit evidenci způsobů nakládání s odpady nebo jejich vyhodnocování tak, aby byl zřejmý tok 

odpadů od původce do konkrétního zařízení na využití odpadů (nebo přechod na druhotnou 

surovinu). 
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3.3 Cíl POH: Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na 

skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2010 nejvíce 75 % hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50 

% hmotnostních a výhledově v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství BRKO 

vzniklého v roce 1995 

Cíl na omezení skládkování biologicky rozložitelných KO je koncipován obdodně jako cíl na zvýšení 

využití komunálních odpadů. Jedná se o změnu míry skládkovaných BRKO v čase. Míra skládkování je 

vyjádřena poměrem mezi celkovou produkcí BRKO (produkce vypočtená dle matematického vyjádření 

soustavy indikátorů) a množstvím skládkovaných BRKO. Plnění cíle by mělo být sledováno jako změna 

míry skládkování BRKO v čase.   

Jedná se ale o sledování změny způsobu nakládání s odpady. Jak již bylo uvedeno u předchozího cíle, 

změny nakládání s odpady je možné hodnotit relevantním způsobem pouze za celou ČR, v případě 

BRKO případně i na úrovni krajů.  Takové hodnocneí je ale nedostačné z hlediska statistické 

průkaznosti. Současný způsob vedení evidence způsobů nakládání s odpady bez provazby mezi 

původcem a konkrétním koncovým zařízení  na využití nebo odstranění BRKO, resp. odpadů s podílem 

BRKO podrobnější analýzu neumožňuje. 

Uvedené hodnocení přínosů projektů OPŽP vychází ze zástupných hodnocení využívajícíh dostupné 

datové zdroje. Teoretickým předpokladem pro vlastní hodnocení je tvrzení, že všechny odděleně 

sbírané bioodpady a další využitelné složky BRKO se zrecyklují a využijí. Dále, že se odklonem BRKO od 

skládkování sníží produkce SKO a částečně i KO. Tento předpoklad však v praxi neplatí, na produkci SKO 

a KO mají totiž významný vliv další faktory, např. spotřeba domácností, zavedení bioodpadů do režimu 

odpadů se zákonnou povinností apod. V optimální variantě hodnocení přínosů projektů je vhodné 

založit hodnocení dopadů projektů na plnění cíle spíše na skutečném sledování změny míry 

skládkování složek BRKO u jednotlivých původců, aby byla možná provazba s podpořenými projekty 

z OPŽP.  Souvisí s tím i případná změna způsobů evidence nakládání s odpady. 

V rámci OPŽP byla podpořena řada projektů zaměřených na pořízení domácích kompostérů, komunitní 

kompostárny, nádoby na textil, což jsou ale aktivity související s předcházením vzniku odpadů. POH ČR 

2003 – 2012 nestanovil specifické cíle v oblasti předcházení vzniku odpadů, projekty byly začleněny 

jako opatření k plnění cíle pro síť zařízení a rovněž pro plnění cíle na snížení skládkovaných BRKO. Jak 

již bylo řečeno v kap. 3.1, je nutné stanovit, jakým způsobem hodnotit přínos projektů na předcházení 

vzniku odpadů. Běžné parametry založení na sledování změny produkce komunálních odpadů a jeho 

složek nelze pro takové hodnocení použít. Aktivity na předcházení vzniku odpadů souvisí se změnou 

chování obyvatel, k hodnocení je vhodné použít výběrová šetření v domácnostech apod.   
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7.31.2 Doporučení úpravy rozsahu dat a informací k hodnocení přínosu 

projektů k plnění cílů POH pro období 2015 - 2024 prostřednictvím 

intervencí OPŽP v odpadovém hospodářství v programovém období 

2014 - 2020  

4.1 Cíl POH: Do roku 2015 zavést tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla a kovů. 

Cíl byl implementován na konci r. 2014 do Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2015 – 2024. 

Rozvoj systémů odděleného sběru základních využitelných složek KO – papíru, plastů, skla a kovů byl 

podporován projekty z předchozího OPŽP na posílení sběrné sítě využitelných složek KO a sběrných 

dvorů. Vzhledem k rozvoji OH v ČR v předchozích obdobích je cíl na většině území plněn. V praxi bylo 

nutné podpořit ve větší míře ustanovení systému sběru kovových odpadů a doplnit dostatečnou 

dostupnost sítě a to způsoby, které byly určeny prováděcí vyhláškou k zákonu o odpadech. 

Podobně jako u hodnocení podpory sítě zařízení je pro hodnocení přínosu projektů v budoucím období 

OPŽP vhodné, aby ČR začala systematicky sledovat stav sběrné sítě v obcích (počty, objemy nádob a 

sběrných prostředků) pro jednotlivé využitelné složky KO např. v rámci zákonné evidence.     

Pro hodnocení přínosů podpory systémů odděleného sběru byly použity podobné postupy, jako 

v případě hodnocení obdobných cílů z předchozího POH ČR.  

 

4.2 Cíl POH: Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému 

použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících z 

domácností, a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům 

z domácností. 

V současné době je v matematické soustavě indikátorů, které jsou používány pro hodnocení plnění cílů 

POH (Metodika MŽP) stanoven indikátor na hodnocení míry materiálového využití KO, který ovšem 

zahrnuje veškeré odděleně sbírané využitelné složky včetně bioodpadů a dalších druhů odpadů. Dle 

definice cíle by měla být teoreticky porovnána celková produkce, resp. výskyt uvedených materiálů 

v produkovaném KO, s produkcí odděleně sbíraných uvedených složek, které jsou následně předány 

k recyklaci nebo k opětovnému použití, a sledován vývoj tohoto podílu v čase. Současná datová 

základna v ČR však takové hodnocení a sledování míry recyklace neumožňuje a specifický indikátor na 

míru úrovně přípravy k opětovnému použití a recyklaci není v metodice stanoven. 

Uvedené hodnocení přínosu projektů k plnění cíle tedy vychází ze zástupných hodnocení založených 

na dostupných datových zdrojích. Teoretickým předpokladem pro taková hodnocení je tvrzení, 

že všechny odděleně sbírané využitelné odpady (papír, plast, sklo, kovy) se následně zrecyklují (resp. 

materiálově využijí), tj. s narůstajícím množstvím těchto vytříděných složek dojde k nárůstu recyklace 

(materiálového využití) KO. 

Lze předpokládat, že do nového POH ČR budou promítnuty cíle oběhového hospodářství EU, z nichž 

některé jsou zaměřeny na zvýšení celkové recyklace KO a nikoliv jen dílčích komodit.  
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4.3 Cíl POH: Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na 

skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství 

biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995 

Cíl na omezení skládkování biologicky rozložitelných KO byl obsažen i v předchozím POH ČR pro období 

2003 – 2012, Jeho naplňování bylo popodřeno projekty z OPŽP 2007 – 2014. Jak již bylo uvedeno, je cíl 

koncipován jako změna míry skládkovaných BRKO v čase. Míra skládkování je vyjádřena poměrem mezi 

celkovou produkcí BRKO (produkce vypočtená dle matematického vyjádření soustavy indikátorů) a 

množstvím skládkovaných BRKO. Plnění cíle by mělo být sledováno jako změna míry skládkování BRKO 

v čase.   

Jedná se tedy o sledování změny způsobu nakládání s odpady, které je možné hodnotit relevantním 

způsobem pouze za celou ČR, v případě BRKO případně i na úrovni krajů.  Takové hodnocení je ale 

nedostačné z hlediska statistické průkaznosti. Současný způsob vedení evidence způsobů nakládání s 

odpady bez provazby mezi původcem a konkrétním koncovým zařízení na využití nebo odstranění 

BRKO, resp. odpadů s podílem BRKO podrobnější analýzu neumožňuje. 

Uvedené hodnocení přínosů projektů OPŽP vychází ze zástupných hodnocení využívajícíh dostupné 

datové zdroje. Teoretickým předpokladem pro vlastní hodnocení je tvrzení, že všechny odděleně 

sbírané bioodpady a další využitelné složky BRKO se zrecyklují a využijí. Dále, že se odklonem BRKO od 

skládkování sníží produkce SKO a částečně i KO.  

 

4.4 Cíl POH: Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřenou a efektivní síť zařízení k nakládání s odpady 

na území kraje. 

Cíl POH 2015-2014 navazuje na cíl z předchozího POH. Je zaměřen na vytvoření a udržování dostatečné 

sítě zařízení, která by umožnila komplexní nakládání s produkovanými odpady na území ČR s ohledem 

na regionální podmínky a to ve vazbě na produkci odpadů a specifické potřeby pro nakládání 

s vybranými skupinami odpadů.  

Jak již bylo řečeno, pro hodnocení přínosů projektů zaměřených na výstavbu zařízení pro nakládání 

s odpady (včetně dovybavení sběrné sítě pro vybrané zejména využitelné komunální odpady) je 

potřeba změnit strukturu a rozsah sledovaných dat o zařízeních na území ČR a to následujícím 

způsobem: 

• Kategorizace zařízení používaná v povolovacích procesech zařízení, v Registru zařízení a spisů 

apod. by měla lépe odpovídat používaným technologiím se zaměřením na hlavní druhy 

zpracovávaných odpadů s ohledem na skutečný význam zařízení pro odpadové hospodářství 

v regionu a v  ČR (viz např. popis sítě zařízení v POH ČR)  

• Nutné je sledování kapacity zařízení (povolené, realizované), rok uvedení do provozu, příp. rok 

zásadní přestavby zařízení se změnou technologie nebo kapacity zařízení. Sledování kapacity 

zařízení je klíčovým prametrem i pro hodnocení přínosu projektl OPŽP na podporu výstavby 

zařízení. 
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• Zcela chybí sledování sběrné sítě pro oddělený sběr využitelných složek odpadů, včetně 

bioodpadů. Dostupné údaje pocházejí pouze z neveřejných zdrojů, což může být pro hodnocení 

v dalších obdobích překážkou  

 

4.5 Cíl POH: Zvýšit celkovou recyklaci obalů na úroveň 70 % do roku 2020...atd. 

Cíle na recyklaci a využití obalů a obalových odpadů jsou stanoveny zákonem o obalech a jsou součástí 

POH ČR. Plnění cílů se stanoveno na základě změny dosažené míry recyklace a využití jednotlivých 

obalových materiálů, celkové míry recyklace a využití všech obalů a míry recyklace a využití 

spotřebitelských (prodejních) obalů.  Plnění cílů lze hodnotit pouze na úrovni ČR a to v důsledku toho, 

že nelze určit množství obalů uvedených na trh a do oběhu ve vazbě na konkrétní území (obec, ORP, 

kraj). 

Dalším omezením je stanovení množství obalových odpadů, které byly předány k recyklaci či využití. 

V případě prodejních obalů určených spotřebiteli se vypočítává jejich množství jako podíl v odděleném 

sběru recyklovatelných složek KO v obcích (zejména papír, plast, sklo, kovy) dle koeficientů obalové 

složky, které zveřejňuje AOS EKO-KOM, a.s.. Pro hodnocení přínosu projektů na podporu plnění tohoto 

cíle by bylo nutné sledovat vývoj množství odděleně sbíraných obalových odpadů z obcí (většina 

projektů byla směřována do obcí) a porovnat je s vývojem množství prodejních obalů uvedených na trh 

v ČR. Pro takové porovnání však evaluátor neměl k dispozici potřebná data na úrovni obcí (navíc údaj 

o množství obalů uvedených na trh pouze na úrovni ČR není dostačující pro statistické hodnocení). 

Obalové odpady předané k recyklaci a využití z komerčních zdrojů (obchod, služby, průmysl) 

představují další zdroj obalových odpadů, který je u některých materiálů (např. papír, kovy, dřevo) 

stěžejní pro stanovení celkové míry recyklace a využití dle cíle POH. Tyto odpady nebyly ve studii 

hodnoceny – jednak podpořené projekty byly směřovány primárně do obcí, jednak zpracovatel stejně 

jako u spotřebitelských (prodejních) obalů neměl k dispozici data o množství obalů uvedených na trh 

v ČR. Kromě toho údaj o celkovém množství obalů uvedených na trh je i v tomto případě k dispozici 

pouze na úrovni ČR.  

Pro vlastní hodnocení lze použít zástupná hodnocení, založená na tvrzení, že použité spotřebitelské 

obaly jsou nedílnou součástí komunálních odpadů. Pak lze předpokládat, že s nárůstem odděleného 

sběru recyklovatelných složek KO, poroste i množství obalů předaných k recyklaci a tím se bude 

zvyšovat míra recyklovaných a využitých obalů (minimálně těch prodejních určených spotřebiteli). Vliv 

podpory projektů OPŽP na dílčí plnění tohoto cíle (pro spotřebitelské prodejní obaly) lze tedy 

posuzovat na základě míry vlivu projektů na množství recyklovaných KO (viz. hodnocení cíle 4.2).    

 

4.6 Cíl POH: Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší spotřebě primárních 

zdrojů a postupnému snižování produkce odpadů. 

Jedná se o cíl zaměřený na podporu aktivit na předcházení a minimalizaci vzniku odpadů. Jak již bylo 

konstatováno v předchozích hodnoceních, je nutné pro vyhodnocení přínosů projektů v této oblasti 
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vytvořit specifické parametry, které umožní posuzovat sociální rozměr včetně změny návyků a chování 

domácností a spotřebitelů. 

Hodnocení založená na měřitelných parametrech odpadového hospodářství (změna produkce 

vybraných odpadů, změna způsobů nakládání s odpady apod.) jsou pouze zástupnými metodami 

a nemají potřebnou vypovídací hodnotu. Nicméně jiná hodnocení nejsou v současné době definována. 

Podpořené projekty se zaměřily především na pořízení domácích kompostérů, malá část projektů 

na kontejnery na sběr použitého textilu. Do projektů předcházení vzniku patří i projekty komunitních 

kompostáren, i když zde se z podstaty věci jedná spíše o zařízení pro kompostování. Ojediněle byly 

podpořeny i sběrné dvory, kde měla vzniknout RE-USE centra pro znovuvyužití věcí. 

 

7.31.3 Závěr z testování metodiky - charakteristika a základní výčet dat pro 

hodnocení přínosu projektů 

Při ověření vhodné metodiky pro hodnocení přínosu projektů z předchozích OPŽP bylo doporučeno 

rozšířit datové vstupy, na základě kterých bude statistická analýza průkaznější a přesnější ve vztahu 

k podpoře plnění konkrétních cílů OH ČR, na které bude podpora v budoucnu zaměřena. V následujícím 

textu je uvedeno doporučení rozsahu a struktury dat pro návrh optimálního rozsahu a způsobu  

hodnocení přínosů podpořených projektů. 

Rovněž tak jsou navrženy datové výstupy pro popis a charakteristiku podpořených projektů, které 

by umožňovaly jednoznačné členění projektů, co se týče druhu podpořené aktivity, druhů odpadů, 

na které je projekt zaměřen, jasné vymezení nositele projektu a územní působnost projektu atd. Tyto 

charakteristiky by měly umožnit rozdělení projektů pro potřeby vlastního hodnocení přínosů projektů.   

Pro hodnocení tohoto cíle byly opět využity celkem tři kvantitativní metody: a) vícekriteriální regresní 

analýza, b) korelační analýza, c) komparativní analýza. V rámci dílčích analýz byly využity níže popsané 

datové vstupy. V případě vícekriteriální regresní analýzy byly vytvořeny celkem 2 modely, které popisují 

různé typy faktorů, které ovlivňují produkci obalových odpadů, materiálově využitelných bioodpadů 

a způsoby nakládání (s akcentem na skládkování).  

Většina zásadních cílů POH ČR je v současné době určena měřitelnými změnami a cílovými hodnotami, 

které obvykle souvisí se změnou produkce a způsobem nakládání s vybranými odpady, na které se cíle 

vztahují. Jedná se především o cíle pro komunální odpady, dále pak o cíle pro vybrané výrobky a obaly, 

na které se vztahují povinnosti spojené s rozšířenou povinností výrobce, případně další cíle pro 

specifické skupiny či druhy odpadů. 

Obtížně měřitelné a kvantifikovatelné jsou cíle spojené s předcházením vzniku odpadů, jedná 

se o aktivity, které souvisí s opakovaným použitím výrobků nebo edukací obyvatel, aby odpad vůbec 

nevznikal. Účinnost takových aktivit a jejich vliv na produkci odpadů jsou těžko měřitelné. 
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Základním přístupem hodnocení je porovnání změn nějaké veličiny (např. produkce KO, míry jejich 

využití apod.) v územích, do kterých byla směřována podpora a realizovány projekty, a v územích, 

do kterých nebyla poskytnuta žádná podpora v podobě projektů OPŽP.  

Dalším je pak hodnocení korelací mezi mírou podpory a změnou sledované veličiny v území a v čase. 

Je potřeba si ale uvědomit, že na vývoj produkce a nakládání s odpady působí celá řada dalších faktorů, 

které mají daleko větší význam než použití ekonomického nástroje v podobě dotací OPŽP. Patří mezi 

ně administrativní nástroje (uzákonění povinností), stav trhu s odpady a s nimi spojenými službami, 

spotřeba domácností a stav ekonomiky atd. 

 

Základní výčet dat pro hodnocení přínosu projektů OPŽP 

Většina cílů pro nové programovací období bude vycházet z cílů evropských směrnic, přijatých 

v r. 2018, zaměřených na rozvoj oběhového hospodářství. Cíle budou implementovány do českých 

právních norem (nové zákony, nový POH ČR a krajů) v průběhu roku 2020. Cíle jsou zaměřeny 

především na oblast komunálních odpadů, omezení jejich vzniku, maximální recyklaci a zásadní 

omezenení skládkování. Další cíle pak upravují oblast EPR (obaly a výrobky ve zpětném odběru). 

K hodnocení přínosu projektů, které budou přispívat k plnění nových cílů, budou potřeba data zejména 

o produkci a nakládání s komunálními odpady, množství zpětně odebraných výrobů a obalů apod. 

V této části je věnována pozornost následujícím okruhům dat, tj.: 

a) Data ze stávající zákonné evidence odpadů a zpětného odběru 

b) Data ČSÚ 

c) Ostatní zdroje dat 

 

Ad a) Data ze stávající zákonné evidence odpadů a zpětného odběru 

Údaje o produkci, nakládání, zařízeních a jejich provozu jsou součástí evidence především podle zákona 

o odpadech (patří sem i údaje o zpětném odběru obalů, výrobků). Data o odpadech jsou vedena v ISOH 

(spravuje CENIA). Jedná se o data jednotlivých původců s ohlašovací povinností a provozovatelů 

zařízení pro nakládání s odpady. Výstupy z ISOH byly jedním ze základních podkladů pro ověření 

metodiky pro hodnocení přínosů projektů OPŽP. Na základě ověření se ukazuje, že je nutné, aby data 

použitá pro hodnocení v příštích obdobích byla detailnější zejména se zohledněním původu odpadů. 

Časová řada  

- měla by zahrnovat rok zahájení OPŽP (případně rok předcházející) jako výchozí stav OH 

a následné roky, kdy se předpokládá plnění podpořených projektů 

 

Údaje o produkci odpadů 

- Kódy odpadů, na které se vztahují jednotlivé cíle POH 

- Produkce jednotlivých kódů vždy v rozdělení evidentů obec/ostatní původci/partner občan 

obce  
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- Územní členění: ČR, kraje, území ORP 

- Podle nositelů podpořených projektů evidence produkce dotčených odpadů u jednotlivých 

subjektů  (např. v případě většinové podpory projektům obcí je nutné použít data o produkci 

vybraných odpadů z jednotlivých obcí) 

 

Údaje o nakládání s odpady 

- Kódy nakládání, katalogová čísla odpadů: výpočet nakládání - materiálové využití, energetické 

využití, skládkování a spalování komunálních odpadů v souladu s Matematickým vyjádřením 

výpočtu soustavy indikátorů OH. Výstup – množství odpadů u jednotlivých způsobů nakládání 

pro dané roky pro ČR a kraje 

- Současné údaje o nakládání s odpady mají značné omezení, protože se jedná o upravené údaje 

o množství odpadů, se kterými bylo nakládáno na jednotlivých zařízeních, provozovaných na 

základě souhlasů podle zákona o odpadech na území celé ČR. Územní příslušnost zařízení ke 

krajům či jednotlivým ORP umožňuje získat pouze informace, s jakým množstvím odpadů 

zařízení v konkrétních územích pracovala. Nejedná se ale o údaje, které by popisovaly, jakým 

způsobem se nakládá s odpady produkovanými v konkrétním území a ve vazbě na typ původce 

(obce, ostatní původci). 

- Údaje o nakládání s odpady lze tedy hodnotit za celou ČR. U některých druhů odpadů, pro 

které existují zařízení na území všech krajů, lze předpokládat, že je s produkovanými odpady 

nakládáno na území kraje. Je tedy možné použít členění podle krajů. Členění na nižší územní 

jednotky nemá žádnou vypovídací hodnotu. 

- pro vlastní hodnocení je potřeba uvést údaje o způsobech nakládání za ČR a kraje pro konkrétní 

kódy odpadů nebo skupiny, na které se vztahují cíle POH ČR. 

- Pozn.: Pro správnější intepretaci hodnocení by se v případě nakládání se skupinami odpadů 

mělo jednat o odpady shodné s kódy jednotlivých odpadů ve skupině nebo podskupinách, které 

se do produkce skupiny zahrnují – týká se to konkrétně sk. 20 komunální odpady, kdy jsou 

do výpočtu nakládání zahrnuty odpady podsk. 1501 z obcí, ale také zpětně odebrané výrobky, 

které ale nejsou součástí evidované produkce KO. Ovlivňuje to pak údaje o miře využití, míře 

skládkování produkovaných odpadů apod.   

 

Údaje o zpětném odběru obalů a výrobků 

- Pro hodnocení podpory na dosažení cílů v oblasti EPR (obaly, baterie, elektrozařízení, 

pneumatiky apod.) je nutné hodnotit vývoj množství zpětně odebraných a sbíraných obalů 

a vyrobků. U projektů na podporu obcí je vhodné hodnotit údaje o zpětném odběru v obcích 

na úrovni ČR, krajů, ORP. Údaje o množství zpětně odebraných obalů z obcí lze stanovit 

výpočtem s použitím koeficientu obalové složky (AOS EKO-KOM) a údajích o produkci odpadů 

z obcí. 

- Pokud se pro hodnocení projektů obcí použije změna miry recyklace a využití obalů je nutné 

použít údaje o množství prodejních (spotřebitelských obalů uvedených na trh a údaje o celkové 
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miře recyklace a využití obalů. Údaje o obalech jsou dostupné pouze na úrovni ČR. Obdobně 

to platí I pro zpětně odebrané výrobky, pokud se bude sledovat příspěvek podpořených 

projektů na změnu miry recyklace a využití vybraných výrobků, pro které jsou stanoveny cílev 

POH.    

 

Údaje o zařízeních pro nakládání s odpady  

- Pokud se v budoucím OPŽP předpokládá podpora projektů na zřízení či výstavbu zařízení pro 

nakládání s odpady, pak je třeba pro hodnocení podpory disponovat údaji o síti zařízení a jejím 

vývoji. Dle dosavadních hodnocených projektů se jednalo především o: 

o Sběrnou síť na využitelné složky KO 

o Sběrnou síť na komunální bioodpady 

o Sběrné dvory na sběr složek KO a další odpady 

o Síť zpětného odběru elektrozařízení v obcích  

o Zařízení pro sběr a výkup odpadů (kovošroty, sběrny odpadů) 

o Zařízení na úpravu recyklovatelných odpadů (papír, plast, sklo, příp. kovy) 

o Zařízení na zpracování recyklovatelných odpadů a druhotných surovin z nich 

vyrobených (papír, plast, sklo, dřevo) 

o Zařízení na zpracování elektrozařízení 

o Kompostárny včetně malých zařízení 

o Komunitní kompostárny, domácí kompostéry – podpora předcházení vzniku odpadů 

o Zařízení na zpracování specifických druhů odpadů 

- Registr zařízení a spisů (CENIA) je databází všech zařízení povolených podle podmínek zákona 

o odpadech a provozovaných na území ČR. Registr poskytuje jen omezené údaje o zařízeních. 

o Rok uvedení zařízení do provozu  

▪ Je nutný pro hodnocení změny počtu zařízení v jednotlivých letech 

▪ není u většiny zařízení obsažen  

o Počet zařízení podle typů 

▪ Změna počtu jednotlivých typů zařízení a jejich rozložení v území je jedním 

z parametrů pro hodnocení vývoje zařízení v ČR a pro hodnocení poskytované 

podpory 
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▪ stanovení počtu zařízení v Registru vychází z klasifikace zařízení, která však 

neumožňuje výběr zařízení s ohledem na jejich význam pro odpadové 

hospodářství i s ohledem na plnění cílů POH v nějakém území. Např. při 

potřebě stanovit počet dotřiďovacích linek na komunální papír, plasty, které 

jsou kapacitně významné v regionu a tvoří páteřní síť zařízení pro plnění cílů 

POH, nelze z Registru takový výstup spolehlivě získat, protože do výběru jsou 

zařazena všechna zařízení na úpravu takových odpadů, bez ohledu na to, jaké 

technologie a s jakou kapacitou skutečně provozují.  

▪ MŽP zpracovalo jednorázovou studii, která hodnotí stav zařízení s ohledem 

na typy zařízení pro plnění cílů POH. Jedná se ale o jednorázovou informaci, 

vztaženou k danému roku zpracování. Pokud by studie měla být použita pro 

hodnocení podpory projektů OPŽP, pak musela být každoročně (nebo max. 1x 

2 roky) aktualizována 

o Kapacita zařízení  

▪ Sledování změny kapacity jednotlivých typů zařízení v čase ve vztahu 

k produkci zpracovávaných odpadů je klíčové pro hodnocení podpory projektů 

v OPŽP i pro hodnocení plnění cílů POH. 

▪ Mělo by se jednat o plánovanou nebo povolenou kapacitu v t/rok pro hlavní 

druhy odpadů, kterými se zařízení zabývá.   

▪ V Registru není evidována. Některé údaje jsou uváděny v provozních řádech 

a podkladech pro integrované povolení, tyto údaje ale nejsou uvedeny 

v registru nebo se jedná o neověřené údaje s nízkou vypovídací hodnotou.  

- Část podpořených projektů OPŽP na uvedená zařízení, zejména projekty na podporu sběrné 

sítě, místa zpětného odběru, komunitní kompostárny není evidována a údaje o nich nejsou 

z oficiálních zdrojů k dispocici. 

o Údaje o sběrné síti – počet, objem nádob, frekvence svozu na sběr jednotlivých 

komodit (papír, plast, sklo, kovy, nápojové kartony, bioodpady) v ČR, krajích, území 

ORP, velikostních skupinách obcí. Pro hodnocení sběrné sitě je nutné porovnat 

dostupnost sběrné sitě (počet obyvatel/sběrné místo – parametr používá AOS EKO-

KOM) a kapacitu sběrné site, t.j. počet nádob x jejich objem x frekvence svozu 

(v l/obyvatel), kterou lze přepočtem na objemovou hmotnost odpadů v nádobě (kg/l) 

porovnat s předpokládaným vývojem produkce využitelných složek KO.  

▪ Údaje o sběrné síti na recyklovatelné složky a bioodpady nejsou pravidelně 

sledovány. Některými údaji disponuje AOS EKO-KOM. 

o Komunitní kompostárny – počet, roční kapacita – ČR, kraje, území ORP 
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▪ Údaje nejsou centrálně sledovány. Přehled mají jen některé kraje v rámci 

vlastních šetření nebo odborných projektů 

- Specifické postavení mají domácí kompostéry, Jedná se často podpořený projekt, který ale 

nelze spolehlivě hodnotit s použitím standardních ukazatelů o vývoji produkce odpadů nebo 

změně nakládání s nimi. 

o Údaje o celkovém počtu kompostérů na území ČR nejsou k dispozici. Nelze je ani 

evidovat, protože pocházejí z různých zdrojů, včetně soukromých. Stejně tak nelze 

evidovat počet domácností, komunit, které kompostéry disponují. 

o Je nutné nalézt vhodný parametr k hodnocení podpory     

 

Ad b) Data ČSÚ 

Pro potřeby hodnocení přínosu projektů OPŽP lze použít standardně dostupná data z ČSÚ. Tato data 

bynla použita i v hodnocení OPŽP v obou programovacích obdobích. Jejich přehled je uveden níže. 

Jedná se o socioekonomické charakteristiky na úrovni krajů a ORP. 

- Celkový přírůstek/úbytek obyvatel (přirozený přírůstek/úbytek obyvatel + migrační saldo). Lze 

sledovat meziroční změny na všech řádovostních úrovních (tj. obec, ORP i kraj) a vypočítat 

celkový index změny počtu obyvatel mezi 2007 – 2018. 

- Čistý disponibilní důchod domácností – časová řada 2007 – 2018 (kraje a celá ČR) 

- Hrubý domácí produkt - časová řada 2007 – 2018 (kraje a celá ČR) 

- Míra nezaměstnanosti - lze sledovat meziroční změny na všech řádovostních úrovních (tj. obec, 

ORP i kraj) a vypočítat celkový index změny nezaměstnanosti mezi 2007 – 2018. 

- Index stáří - vyjadřuje, kolik je v populaci obyvatel ve věku 60 let a více na 100 dětí ve věku 0-

14 let (pouze SLDB 2011). 

- Index ekonomického zatížení - znázorňuje počet dětí ve věku 0-14 let a počet obyvatel ve věku 

60 a více let na 100 osob ve věku 15-59 let (pouze SLDB 2011). 

- Index vzdělanosti – vyjadřuje počet osob s ukončeným VŠ vzděláním na celkovém počtu 

ekonomicky aktivních obyvatel (pouze SLDB 2011) 

 

Ad c) Ostatní zdroje dat 

Pro hodnocení přínosu projektů OPŽP zaměřených na rozvoj sběrné sítě využtielných složek KO včetně 

bioodpadů byly použity údaje AOS EKO-KOM,a.s., která data poskytla zadavateli na základě jejich 

vzájemné smlouvy. Je potřeba ale uvést, že se jedná o data soukromého subjektu a jejich poskytování 

do budoucna není jasné, protože se nejedná o údaje, které je AOS povinna poskytovat MŽP ze zákona 

o obalech.  

Obdobná data o sběrné síti pro zpětný systém elektrozařízení mají kolektivní systémy.  
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Dalšími datovými zdroji o stavu sítě zařízení mohou být různé odborné studie, jejich použití je však 

omezené s ohledem na aktuálnost dat ke dni zpracování.  

 

Potřeba úpravy klasifikace sledování podpořených projektů OPŽP  

Hodnocení přínosů podpořených projektů na plnění cílů POH vycházelo ze seznamu projektů, který je 

výstupem databáze projektů, spravované SFŽP.  

Seznam podpořených projektů za programové období 2007 – 2013 a 2014 – 2020 obsahuje následující 

typologii informací/údajů k podpořeným projektům.  

- Identifikace projektu a žadatele  

- Lokalizace 

- Financování  

- Datum zahájení a ukončení realizace 

- Monitorovací indikátory 

- Stručný popis projektu 

 

Při práci se seznamem projektů byly zjištěny nedostatky, které neumožňují projekty spolehlivě 

hodnotit. Proto jsou navrženy některé změny a typy informací, které by měly být obsaženy ve výstupu 

z databáze projektů, aby mohly být tyto následně hodnoceny. 

- Identifikace žadatele  

o Je potřeba rozlišit jednoznačně, zda se jedná o obec/kraj, soukromý subjekt, subjekt 

vlastněný obcemi 

o U obcí je nutné uvádět kódy IČZÚJ, u ostatních subjektů IČ 

- Lokalizace a působnost projektu 

o Je potřeba přesné umístění zařízení (katastr obce s uvedením IČZÚJ) 

o Je potřeba vypsat, pro jaké území nebo jaké subjekty bude projekt sloužit (např. 

kompostárna pro obce x+x+x, u každé obce vždy uvést IČZÚJ, aby bylo možné obce 

správně identifikovat) 

- Kategorizace projektů 

o Podpořené projekty je nutné rozdělit ve vazbě na plnění jednotlivých cílů POH 

o U zařízení je nutné zvolit jednoznačné kategorie, které vymezují konkrétně zařízení 

podle technologie používané v praxi (např. dotřiďovací linka na plast, kompostárna dle 

§14, úprava skla, výkupna, kovošrot apod.). Kategorizace byla provedena I pro 

hodnocené projekty z obou OPŽP. Je vhodné použít předdefinovaný filtr, který stanoví 

zařízení s ohledem na cíle POH 
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o V případě kombinovaných projektů je potřeba uvést všechny kategorie zařízení, které 

projekt řeší 

- Popis projektu 

Měl by být jednoznačný a jednoduše identifikovatelný dle zpracovávaných odpadů a používané 

technologie. Cíl projektu, který je často deklarován obecně jako nástroj ke zvýšení využití 

odpadů apod., je potřeba uvádět odděleně od ostatních charakteristik projektu    

o U každého projektu je potřeba uvést hlavní skupiny nebo kódy odpadů (dle Katalogu 

odpadů) nebo vybrané výrobky v režimu zpětného odběru, které projekt řeší (např. 

komunální odpady, BRKO, bioodpady atd.) – njelépe použít předdefinovaný filtr 

o U projektů na podporu zařízení je potřeba uvést 

▪ plánovanou kapacitu zařízení pro hlavní druhy zpracovávaných odpadů (např. 

5 tis. t/rok, komunální bioodpady) 

▪ typ, popis použité technologie (např. mobilní drtič, linka na úpravu skla apod.) 

– použít předdefinovaný filtr 

o U projektů na podporu sběrné site je potřeba uvést počet, objem nádob a dalších 

sběrných prostředků pro jednotlivé komodity odpadů 

▪ Do indikátorů je potřeba uvést výchozí stav – počty, objemy nádob na sběr 

jednotlivých komodit, produkce vytříděných odpadů podle komodit, produkce 

KO celkem, produkce SKO – uvést ve format pro samostatné filtrování dat 

 

7.31.4 Metodická doporučení pro budoucí evaluace 

V této části se evaluátor zaměřil na identifikaci nejvýznamnějších metodických doporučení, která je 

nutné reflektovat v budoucích evaluacích. V rámci celé této studie je identifikováno velké množství 

dílčích zjištění k hodnocení jednotlivých cílů POH, nicméně pro další evaluaci lze souhrnně uvést 

následující základní doporučení: 

1) Pracovat s daty na mikroúrovni, tj. daty na úrovni obcí. 

Pro vlastní hodnocení je nutné pracovat s daty, která jsou relevantní pro hodnocené území 

a rozsah prováděných hodnocení. Např. pokud je většina projektů směřována na podporu 

odpadového hospodářství obcí, pak je nutné pracovat s daty vztaženými na obce 

(např. produkce KO a jeho složek pouze z obcí).  V případě jakéhokoli budoucího hodnocení 

proto doporučujeme pracovat s daty na mikroúrovni jednotlivých původců (především úroveň 

obcí jako hlavních příjemců dotací). Práce s takovými daty umožňuje provazbu mikrodat z OPŽP 

(projekty směřované na jednotlivé subjekty) s daty na vyšší úrovni poskytnutých z ISOH (MŽP) 
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(kraje, ORP, ČR). Tato provazba je klíčovým předpokladem pro agregaci k hodnocení cílů POH 

na úrovni ČR6. 

2) Změnit zásadně sledování sitě zařízení pro nakládání s odpady. 

Většina projektů podpořených z OPŽP se zaměřuje na posílení sítě zařízení, nutných pro sběr 

a shromažďování odděleně sbíraných odpadů (především využitelných), tj. sběrné nádoby 

a jiné prostředky, sběrné dvory, dále pak na výstavbu nebo modernizaci dotřiďovacích zařízení 

na využitelné složky, v menší míře na recyklaci a zpracování odpadů. Podpora takových 

projektů souvisí s vytvořením podmínek pro zvýšení recyklace a využití odpadů v ČR. Proto je 

nutné změnit přístup ke sledování sítě zařízení v ČR, aby bylo možné hodnotit její změny.  

Hlavní doporučení jsou následující:   

• Kategorizace zařízení používaná v povolovacích procesech zařízení, v Registru zařízení a 

spisů (ISOH) by měla lépe odpovídat používaným technologiím se zaměřením na hlavní 

druhy zpracovávaných odpadů a s ohledem na skutečný význam zařízení pro odpadové 

hospodářství v regionu a v ČR (viz např. popis sítě zařízení v POH ČR); 

• Nutné je sledování kapacity zařízení (povolené, realizované), rok uvedení do provozu, příp. 

rok zásadní přestavby zařízení se změnou technologie nebo kapacity zařízení. Pro vyšší 

přesnost analýz je nutné, aby docházelo k systematické evidenci kapacity zařízení a jejich 

využití; 

• Zcela chybí sledování sběrné sítě pro oddělený sběr využitelných složek odpadů, včetně 

bioodpadů. Dostupné údaje pocházejí pouze z neveřejných zdrojů (AOS), což může být pro 

hodnocení projektů OPŽP v dalších obdobích překážkou. Získání údajů lze řešit např. 

úpravou rozsahu vedení evidence odpadů a s tím spojených ročních hlášení obcí. 

3) Upřesnění indikátorů pro hodnocení miry recyklace a využití komunálních odpadů a dat k 

jejich sledování 

Hlavní cíle obou POH, na podporu jejichž plnění byla zaměřena většina projektů z obou 

hodnocených OPŽP, jsou stanoveny pro změnu míry recyklace a využití KO a jeho složek.  Lze 

očekávat, že i v dalším OPŽP budou podpořeny cíle pro recyklaci a využití komunálních odpadů, 

jak vyplývá z návrhu nových cílů vycházejících z evropských směrnic oběhového hospodářství 

a zohledněných v návrhu nového zákona o odpadech a zákona o obalech.  

Pro hodnocení plnění takových cílů je vhodné: 

                                                           

6 Efekty (přínosy) projektů podpořených z OPŽP mají dvojí povahu: a) přímé efekty v území, v kterém jsou realizovány (obec, 
svazek obcí, či mikroregion, nicméně nejedná se často o administrativní jednotky, ale o území, které je ohraničeno 
přirozenými vztahy v území), b) nepřímé efekty na úrovni regionů, ORP, krajů a celé ČR. Kvantifikace nepřímých efektů naráží 
na problém s agregací dat, která neumožňuje oddělit bezprostřední efekty projektů od působení řady dalších faktorů, které 
ovlivňují kvantitativní indikátory odpadového hospodářství (např. produkce, nakládání apod.). Nejlepších výsledků hodnocení 
je tak možné dosáhnout, jsou-li hodnocena data na stejné úrovni - např. obec (údaje o projektech původců z OPŽP) - obec 
(údaje o produkci a nakládání od původců odpadů). Hodnocení dat na úrovni: obec (údaje o projektech původců z OPŽP) - 
ORP/kraj (údaje o produkci a nakládání s odpady) tak zvyšuje riziko chybné interpretace přínosů projektů podpořených z 
OPŽP. 
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- stanovit indikátory v metodice MŽP, které by popisovaly výpočet těchto relativních 

ukazatelů (míra recyklace apod.) a to na úroveň ČR, krajů a nejlépe jednotlivých původců, 

na které lze vázat jednotlivé druhy podpořených projektů; 

- Změnit evidenci způsobů nakládání s odpady nebo jejich vyhodnocování tak, aby byl 

zřejmý tok odpadů od původce do konkrétního zařízení na využití odpadů (nebo přechod 

na druhotnou surovinu). Tento způsob evidence lze vyžadovat min. po obcích, které jsou 

hlavními původci komunálních odpadů. Je žádoucí, aby obce/původci mohli určit koncové 

zařízení, kde bude jejich odpad využit, a mohli tak zajistit plnění cílů OH ČR a také ovlivnit 

ekonomiku svého odpadového hospodářství.  

4) Změna způsobů evidence nakládání s bioodpady 

Dalšími hodnocenými projekty byly projekty podporující plnění cíle na omezení množství 

skládkovaných BRKO. Specifické cíle pro BRKO již zřejmě nebudou v dalším období stanoveny, 

v předpisech k oběhovému hospodářství jsou nahrazeny zákazem skládkování využitelných KO 

a zásadním omezením skládkování celkové produkce KO. Nicméně pro hodnocení přínosů 

projektů podpořených z obou OPŽP je vhodné: 

- založit hodnocení dopadů projektů na plnění cíle na skutečném sledování změny míry 

skládkování složek BRKO u jednotlivých původců, aby byla možná provazba s podpořenými 

projekty z OPŽP; 

- Souvisí s tím i případná změna způsobů evidence nakládání s odpady (obdobně jako 

v případě recyklovatelných odpadů (viz výše). 

U projektů, které se zabývají podporou aktivit na předcházení vzniku bioodpadů (domácí 

kompostéry, komunitní kompostárny), nelze jednoznačně hodnotit jejich přínos k omezení 

skládkování BRKO (viz dále).  

5) Cíle pro zpětný odběr obalů a vybraných výrobků 

V OPŽP 2014-2020 jsou podpořeny projekty, které mohou přispívat k plnění cílů v oblasti 

zpětného odběru a využití obalů a obalových odpadů a vybraných výrobků (elektrozařízení, 

baterie apod.). Jedná se zejména o projekty zaměřené na sběr recyklovatelných složek KO 

(zpětný odběr prodejních spotřebitelských obalů v obcích), projekty na výstavbu a modernizaci 

zařízení na dotřídění sbíraných komunálních odpadů (výroba druhotných surovin z KO a 

obalových odpadů), zařízení na zpracování a recyklaci druhotných surovin, specifická zařízení 

na zpracování elektrozařízení apod.  

Cíle pro obaly i některé cíle pro vybrané výrobky jsou stanoveny jako míra recyklace a využití, 

která je stanovena poměrem obalů/výrobků uvedených na trh v ČR a množství obalových 

odpadů/výrobků následně předených k recyklaci/recyklovaných. Takové cíle nelze hodnotit 

na úrovni nižších celků (kraje, ORP, původci), proto lze použít pouze zástupná hodnocení, 

založená na změně sebraného množství odpadů/výrobků a případně na změně recyklace nebo 

skládkování odpadů/výrobků  

Aby bylo možné hodnotit vliv podpořených projektů na cíle pro obaly a výrobky, je vhodné: 
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- používat údaje o produkci využitelných komunálních odpadů s podílem obalové složky 

na úrovni obcí; 

- sledovat množství sebraných výrobků ve sběrných systémech obcí (sběrné dvory, sběrné 

nádoby umístěné po dohodě s obcí); 

- změnit způsob evidence nakládání s odpady ve vazbě na původce (viz výše). 

6) Cíle předcházení vzniku odpadů 

Velká část podpořených projektů z OPŽP 2014-2020 byla zaměřena na nákup domácích 

kompostérů, které obce poskytovaly jednotlivým domácnostem. Byla podpořena také 

výstavba komunitních kompostáren, které nejsou vedeny a evidovány jako zařízení pro 

nakládání s odpady podle zákona o odpadech, ale jako aktivita na předcházení vzniku odpadů. 

Zhodnotit účinnost opatření na podporu předcházení vzniku odpadů je velmi obtížné. Metody 

založené na měřitelných změnách produkce a nakládání s odpady nejsou vhodné, protože 

se zabývají již vzniklými odpady a nikoliv těmi, které nevznikly. Kromě toho např. produkce 

komunálních bioodpadů a SKO je ovlivněna celou řadou jiných faktorů a prokázání jasného 

vztahu mezi předcházením vzniku těchto odpadů a jejich produkcí je velmi obtížně řešitelné.   

Pro vyhodnocení přínosů projektů v této oblasti je nutné: 

- vytvořit specifické parametry, které umožní posuzovat sociální rozměr aktivit včetně 

změny návyků a chování domácností a spotřebitelů; 
- Pro sledování změny vytvořených parametrů je vhodné použít výběrová šetření 

v domácnostech apod. 
 

 

 


