
Nový 
Bydžov

a
MESOH



Co je 
MESOH?



1. Tzv. „door-to-door“ sběr odpadu
sběr tříděného odpadu od domu



2. Evidence odpadů pomocí QR kódů



3. MESOH není PAYT

PAYT = „pay-as-you-throw“
„Zaplatíš, kolik vyhodíš“



3. MESOH není PAYT

Občané jsou oceňováni 
za to, co vytřídili nebo 

nevyprodukovali.



EKO body za 
třídění odpadů

EKO body za efektivní 
využívání nádob a pytlů

EKO body za snižování 
produkce odpadů

EKO body za 
kompostování

EKO body 
sběrný dvůr



3. MESOH není PAYT

Tohle nechceme podporovat…



EKO body za 
třídění odpadů

EKO body za efektivní 
využívání nádob a pytlů

EKO body za snižování 
produkce odpadů

EKO body za 
kompostování

EKO body 
sběrný dvůr



Bohužel se to děje…

1. Lufťáci z PAYT obcí
2. Živnostníci

3. Neznalost systému (bez slev)



EKO body 
za třídění 
odpadů



Není nám 
jedno, 

kde tříditelný 
odpad končí.BTA

BTP



ADRESNOST
max 12 EB/os.

Má vliv na kvalitu 
třídění



ADRESNOST
max 12 EB/os.

PROSTOR
max 12 EB/os.



PROSTOR
max 12 EB/os.

Větší kapacita sběrné sítě 
-> snížení frekvence svozu
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Veřejné

Sběrné 
místo18 
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0
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Uzavřené

18 
BTA

18 
BTP



Pouze 
odměna
za třídění
odpadů
NESTAČÍ
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PROČ
???



Dobrá míra 
separace

V popelnici je volno



Dobrá míra 
separace

V popelnici bylo volno

Však mám 
za popelnici 
zaplaceno. 
Nebo NE?



Jiný 
odpad

Svoz 
vzduchu Svoz - 28 Kč



EKO body 
za efektivní 
využívání 

nádob 
a pytlů







Kdo netřídí 
tyto druhy 

odpadů, BV 
nezíská.
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EKO body 
za 

snižování 
produkce 
odpadů





Cizí 
odpad



Třídit se vyplatí hlavně kvůli







EKO body 
za 

kompostování



Ze zahrady
na 

kompost

Z kuchyně
na 

kompost



Na sídlišti 
obzvlášť!





EKO body 
sběrný dvůr 



Sběrný dvůr 
Nový Bydžov

VS: 125474



EKO body 
sběrný dvůr 

• Půjčování občanek

• PAYT neumí 
reagovat





Stanoví 
se hodnota 
EKO bodu

Sleva 
z poplatku





EKO 
domácnost

(do 10%)

Třídící 
domácnost
(až 80 %)

Netřídiči
(10 až 30%)

Poplatek 1 200 Kč

S
l
e
v
a

Sleva





Jaké jsou další 
možnosti?

• Doplatek z rozpočtu

• Zvýšení poplatku 
lidem (demotivující)



Výhody MESOH

1. Udržitelnější a 
spravedlivější platba 

za odpady

2. Občan má možnost 
volby



Výhody MESOH

3. Obec zná primární 
odpadové toky (možnost 

optimalizace)

4. Pokles SKO (ekologie)



Výhody MESOH

5. Úspora peněz (jak kde)



Nejhorší 
obchoďá

k 
roku !



Jestli chcete jen ušetřit, 
nezavádějte motivační 

systém. 

Na úsporu peněz 
zapomeňte !



Poslední rok a půl 
motivační systémy obcím 

spíše rozmlouváme!



RFID čipy

Řada firem 
chce jen 

prodat svůj 
systém !



• V režimu 
svozové 

firmy

• Jen prodat







Když není 
konkurence, 
neodporuj 

nadnárodce!



Jinak přijdeš 
o finance 
a možná 

budeš 
za pitomce!





Sdružování obcí 
–

vytvoření hybné síly



Podpora konkurenčního 
prostředí a udržování 
rovnocenných vztahů 
s poskytovateli služeb 

v OH.



Společná strategie v rámci 
výběrových řízení 

Většinou se všichni chtějí 
domluvit, jen se to  občas nedaří…



Spolupráce s regionálními 
svozovými společnostmi

Pomoc se založením vlastní 
svozové společnosti



Podpora transparentního 
prostředí - držení dat v rukou obcí 

–
online evidence 

a import dat z ověřitelného 
zdroje.



Zákon o odpadech
-

medializace a tlak 
na chyby v systému.



Spolupráce s osobami, 
které mají možnosti 

a zkušenosti s úpravou 
legislativy.



Realizace aktivit a podpora 
nástrojů, které přispívají 

ke snižování produkce SKO.



Tvorba článků, letáčků, video 
spotů a jiných komunikačních 

nástrojů





Vzhůru 
k lepším 
zítřkům!
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