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KDO JSME A S KÝM SPOLUPRACUJEME?

APLIKOVÁNÍ PRINCIPŮ CE 
V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ

UČENÍ O ZODPOVĚDNÉM 
ZPŮSOBU ŽIVOTA. PŘÍLEŽITOSTI 

V CE PRO MLADÉ. 

ŘEŠENÍ OH V SOULADU S CE 
A HIERARCHIÍ NAKLÁDÁNÍ S 

ODPADEM 

D4C – DESIGN FOR 
CIRCULARITY. NÁVRHY 

VÝROBNÍCH PROCESŮ, BYZNYS 
MODELŮ V CE. 

DOMÁCNOSTI ŠKOLY SAMOSPRÁVY FIRMY

JSME SPOLEČENSKY 
ZODPOVĚDNÍ

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU 
ODPADU 

VZDĚLÁVÁME DALŠÍ 
GENERACE

ZAČÍNÁME SAMI OD SEBE

ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE



LINEÁRNÍ VS. CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA



Co se skrývá v černé popelnici?

73 % 
využitelných 

složek



Co se skrývá v černé popelnici?



Co z toho vyplývá pro obce?

 Největší náklady 

obcí jsou na 

směsný 

komunální odpad 

– téměř 60%.

 Je nutné se 

zaměřit právě na 

snižování množství 

směsného 

komunálního 

odpadů.



Pohled do České odpadové politiky

Zákaz skládkování recyklovatelných, 
využitelných a směsných 
komunálních odpadů (rok 2024).

60 % recyklace komunálního odpadu 
dle POH (rok 2024).

Přechod na oběhové 
hospodářství.



Jak dosáhnout cílů?



Jaké máme možnosti?

• Domácí kompostování 

• Re-use centra (centra zpětného odběru)  

• Podpora sběru textilu

• Nastavení odpadového hospodářství (DtD, 

PAYT)

• Osvěta v oblasti OH s důrazem na  

prevenci vzniku odpadů 

• Zajištění třídění pro VŠECHNY druhy 

odpadů (včetně elektra, nábytku atd.) 



PVO - Kompostování 



PVO – Re-use centra

,,Mají za cíl opětovné využití starých, ale 

stále funkčních věcí, které už doma lidé 

nepotřebují.“

BROŽURA INCIEN: https://incien.org/wp-content/uploads/2017/07/opetovne-

vyuziti-a-re-use-centra-2.pdf

https://incien.org/wp-content/uploads/2017/07/opetovne-vyuziti-a-re-use-centra-2.pdf


PVO - Textil 



Víte co je to DtD a PAYT?

PAYT (Pay as you throw)

Zaplať kolik vyhodíš

• Systém poplatků za 

systém svozu a nakládání 

s odpadem 

• Placení za množství 

vyprodukovaného odpadu

DtD (Door to Door)

Sběr od dveří

• Jedná se o systém svozu 

odpadů přímo z místa 

vzniku

• Adresné svozy

Motivace občanů s postupným cílem 

snižování množství SKO!



Osvěta jako klíč k úspěchu

• “nekonečný proces” 
• Letáky, kalendáře, infolinka
• Přímá komunikace s 

obyvateli
• Proškolená obsluha SD
• Dobrá identifikace odpadu
• Neustálý dohled
• Propojení na adresný svoz
• Osvětová kampaň v obci
• Názorné označení místo pro 

ukládání odpadu
• Informační tabule



Varianty DtD a PAYT

Adresný svoz od 

občanů/donáškový 

systém

• Označení nádoby/pytle 

unikátním kódem

• Odměna občanům za jejich 

třídění/platba za jejich 

produkci SKO

– Vážení nádob

– Objem pytlů

Vážení celkového 

množství SKO za obec

• Nezbytné vážení svozového 

vozu při příjezdu do obce a 

při odjezdu z obce

• Rozpočítání platby za 

občana obce ne za region

Převedení odpovědnosti za 

produkci odpadů přímo na 

občana

Kolektivní odpovědnost za 

odpad v obci



Implementace systému v 

podmínkách ČR



Obce na cestě k 

minimálnímu odpadu = OBO

Teorie vs. praxe



OBO – představení projektu

HLAVNÍ CÍLE: 

- snížení množství SKO,

- předcházení vzniku odpad,

- maximální míra třídění v domácnostech,

- snížení nákladů na OH,

- zefektivnění stávajícího systému,

- zvýšení povědomí u obyvatel 

- vzdělání/osvěta.

5 obcí

zapojeno

3 fyz. analýzy SKO

provedeny

1173 kg 

vytříděného odpadu

4 přednášky

pro obyvatele

3 MŠ + 1 ZŠ 



Kde začít aby systém dobře fungoval?

1. Vybrat si strategického partnera v oblasti 

OH a jejich změn

2. Stanovení Vize a Cíle 

3. Analýza současného stavu

4. Návrh implementace 

5. Rozhodnutí

6. Implementace

7. Informační kampaň

8. Hloubková osvěta

9. Možnosti financování

10. Průběžné hodnocení

TEORIE



Vybrat si strategického partnera v oblasti 

OH a jejich změn

• Obec vs. svozová společnost

• Samostatně / v rámci svazku obcí

• Zaměření na třídění / SKO

• Správný systém třídění odpadu

– Zjistit aktuální stav

– Zanalyzovat možnosti

– Vybrat nejefektivnější řešení

– Návrh řešení

Situace v každé obci je jiná - INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

TEORIE



Stanovení Vize a Cíle 

• Snížení množství odpadu

• Motivace občanů

• Volební preference

• Zviditelnění obce

• Získání ekologických ocenění

• Ochrana životního prostředí

• Úspory v oblasti OH

• Kontrola svozové firmy, případně nové 

výběrové řízení

• Zhodnocení smluvních vztahů

• Porovnání spalování vs skládkování

Je potřeba zjistit co je cílem a případně ho definovat

TEORIE



Projekt OBO – strategický partner

PRAXE



Analýza současného stavu
• Fyzická analýza odpadu

• Studie o OH

• Oslovení zainteresovaných stran 

(svozová firma, soukromníci, 

odpadový hospodář, městská 

společnost atd.)

TEORIE



Projekt OBO - analýza

PRAXE



Návrh implementace
• Jaké jsou možnosti pro 

dosažení stanoveného 
cíle/cílů?

• Volba efektivního řešení

• Nákup/implementace 
vybraného řešení

Návrh implemetace

TEORIE



Projekt OBO - implementace
PRAXE



Rozhodnutí

Ke schválení může přispět i pozvánka 

strategického partnera

• Představení navrhovaného řešení radě, zastupitelstvu

• Odpovídání na konkrétní otázky

TEORIE



Projekt OBO - rozhodnutí

PRAXE



Implementace - OSVĚTA

• Důležité je informovat občany o začínajících 

změnách v oblasti OH

• Provést důkladnou a hloubkovou osvětu obyvatelstva 

napříč obcí (zaměstnanci obce, MŠ, ZŠ, posezení v 

hospodě s obyvateli)

TEORIE



Projekt OBO - osvěta

PRAXE



PRAXE



Průběžné hodnocení

• Soustavná práce

• Ladění techniky

• Osvěta pokud je potřeba

• Komunikace se strategickým partnerem

• Neustále pracovat s občany a nenechat systém 

usnout po prvotním zavedení

TEORIE



Projekt OBO - hodnocení

PRAXE



Klíčové faktory úspěchu

• Stanovení dlouhodobých i ročních cílů

• Vůle vedení obce/města

• Komunikace s obyvateli

• Analýza současného stavu (SKO) 

• Konzultace s odbornými institucemi

• Postup: Door to door -> evaluace -> PAYT

• Investice do občanů – osvěta

• Nastavení systému, motivace, kompetencí

• Průběžné hodnocení



Co se stane když budeme třídit?

• Budeme připraveni na legislativní změny.

• Sníží se náklady na svoz směsného odpadu a 
zvýší se výnosy za sběr tříděného odpadu –
vyvážená ekonomika obce.

• Snížení ekologické stopy.

• Zkrášlení obce – spokojení obyvatelé.



Projekt OBO

• Výsledky projektu jsou pravidelně 
vyhodnocovány

• Pravidelná komunikace se starosty

• Pravidelná komunikace s obyvateli

• Po 12-ti měsících vyhodnocení a nastavení 
dalších akčních kroků

MOŽNOST ZAPOJENÍ DO DALŠÍHO 
ROČNÍKU PROJEKTU!

www.meneodpadu.cz

www.incien.org

http://www.meneodpadu.cz/
http://www.incien.org/
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Laura Mitroliosová
727 958 870
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Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú.
www.incien.org
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