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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje  

Název návrhu vyhlášky:  

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění 
odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo životního prostředí  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti 

1. 1. 2019 

Implementace práva EU: Ne 

2. Cíl návrhu vyhlášky 

1) Biologicky rozložitelné komunální odpady (dále jen „BRKO“) - snížit množství BRKO ukládaných 
na skládky odpadů a dosáhnout v cílovém roce 2020 35% produkce roku 1995. 

2) Jedlé oleje a tuky - nastavení dostupného systému odděleného soustřeďování jedlých olejů 
a tuků, který přispěje k udržitelnému systému nakládání s cennou surovinou. 

3. Agregované dopady návrhu vyhlášky 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano  

1) BRKO - snížení rizika sankcí, které ČR hrozí, pokud bude stále docházet ke zvýšenému 

ukládání BRKO na skládky. S ohledem na soudní praxi lze reálně očekávat, že by se výše 

paušální pokuty i penále v případě ČR mohly pohybovat okolo cca 10 000 € denně, (tj. cca 

270 000 Kč denně, tj. cca 8 370 000 Kč měsíčně) a 2 miliony € jednorázově (tj. cca 54 milionů Kč). 

2) Jedlé oleje a tuky - úspora nákladů spojených s obnovou kanalizace, která může být díky 
vnášení těchto odpadů významně zanesena. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano 

1) BRKO – přínos pro subjekty podnikající v oblasti nakládání s BRKO (kompostování) a naopak 

negativní dopad pro subjekty, které na skládkách využívají skládkový plyn v rámci kogenerace, 

protože odklonem BRKO mimo skládku se sníží produkce skládkového plynu v tělese skládky. 

2) Jedlé oleje a tuky - pozitivní dopad na subjekty spojené s výrobou suroviny z jedlých olejů, 

neboť dojde k podpoře výroby biopaliv. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ano 
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1) BRKO – U obcí, které budou zajišťovat celoroční sběr BRKO prostřednictvím kontejnerů, 

dojde k navýšení nákladů. Při zavedení celoročního sběru BRKO se nepředpokládá jednorázové 

navýšení investičních nákladů na pořízení sběrných prostředků vzhledem k tomu, že obce mají 

povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování BRKO rostlinného původu od dubna do října 

již od roku 2015, a povinnost by se měla rozšířit pouze o část roku mimo vegetační období.  

Náklady za celoroční sběr, svoz a předání BRKO na kompostárnu u obcí, které mají zaveden 
nádobový způsob sběru, budou  (při čtrnáctidenním svozu v období duben až říjen a měsíčním 
svozu v období listopad až březen) činit celkem 56,5 Kč/obyv./rok, což je navýšení 
o 11,3 Kč/obyv./rok v porovnání se současným sezónním systémem sběru. 

Navrhované opatření však nelze vnímat izolovaně od ostatního nakládání s komunálním 
odpadem. Pokud tedy vezmeme v úvahu, že při zavedení celoročního sběru a svozu BRKO 
vzrostou celkové náklady obcí v průměru o 11,3 Kč/obyv./rok a odečteme úsporu za uložení 
množství BRKO sebraného v měsících mimo vegetační období na skládku či za spálení, budou 
celkové náklady na sběr a svoz BRKO v měsících mimo vegetační období navýšeny 
v průměru: 

 o 6,73 Kč/obyv./rok oproti skládkování daného množství BRKO 

 o 3,73 Kč/obyv./rok oproti spalování daného množství BRKO 

Rozšíření sběru ze sezónního na celoroční zvýší náklady na odpadové hospodářství v obci 

o 0,75 % oproti současnosti (pokud obec SKO skládkuje), popř. o 0,4 %, pokud obec SKO 

spaluje. Mírné zvýšení nákladů na sběr a svoz BRKO se pravděpodobně nepromítne do poplatků 

za odpady pro občany, a to vzhledem k tomu, že obce přenáší na občany pouze 65–70 % nákladů 

odpadového hospodářství, zatímco 30–35 % doplácí obce ze svého rozpočtu. 

Nelze pominout, že dojde k podpoře motivace třídit využitelné složky komunálních odpadů 
a v důsledku je následně možná i další úspora za nakládání s komunálními odpady. 

K výše uvedeným výsledkům je nutno doplnit, že výpočet byl použit pro nákladově 

nejnáročnější způsob sběru – rozmístění nádob v zástavbě, který je ovšem také 

nejefektivnější. U sběru prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů bude navýšení nákladů 

daleko méně významné, v případě sběru BRKO prostřednictvím sběrných dvorů bude navýšení 

nákladů minimální. 

 

2) Jedlé oleje a tuky - Dopady zavedení povinnosti sběru odpadních jedlých olejů na obecní 
rozpočty mohou být různé, jelikož ale jedlý olej a tuk má kladnou hodnotu, předpokládáme, že 
zavedení sběru olejů bude pro obce znamenat spíše přínos, popř. bude bez dopadů. 

Zavedení sběru odpadních jedlých olejů znamená jednorázové náklady na pořízení 120-litrových 

popelnic se stojanem a samolepkou (cca 1900 Kč bez DPH/nádobu), a dále náklady na instalaci 

(500 – 2000 Kč bez DPH/nádobu). V mnoha případech však nádoby na oleje zajišťuje svozová 

firma zdarma. 

Ve většině případů bývá olej svážen svozovou firmou zdarma, některé obce získávají odměnu 

za kilogram vytříděného oleje, která se v současnosti pohybuje kolem 2-8 Kč bez DPH/kg 

odpadního oleje. 

Roční administrativní zátěž obce spojená se svozem odpadních olejů (zanesení do evidence 

odpadů), je odhadována na 600 Kč (počítána pro obce do 10tis. obyv., v případě velkých měst 

může být administrativní zátěž o něco vyšší). 
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3.5 Sociální dopady: Ne 

 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ano 

1) BRKO – Oddělení biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu sebou přináší přínosy pro 

životní prostředí, a to buď v podobě vyrobeného kompostu, který může sloužit jako kvalitní 

organická hmota navracející půdě důležité živiny, nebo v podobě energetického využití, které 

představuje úsporu jiných zdrojů energie (například uhlí). 

2) Jedlé oleje a tuky - Efektivní a účinné třídění a nakládání s jedlými oleji přispívá k menšímu 
znečištění odpadních vod olejovými složkami. 

Využitím jedlých olejů a tuků se podporuje snaha o využití neropných zdrojů v ČR, která může být 
náhradou za primární suroviny zejména ropné produkty, čímž se zároveň snižuje závislost 
na dovozu ropných derivátů. Zároveň dojde k podpoře výroby biopaliv, které musí být v určitém 
podílu obsaženy v pohonných hmotách, čímž dojde k naplnění udržitelnosti biopaliv. 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

 

3.10 Korupční rizika: Ne 

 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 
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Část 1. Biologicky rozložitelné komunální odpady - BRKO 

1 Důvod předložení a cíle 

1.1 Definice problému  

Česká republika (ČR) doposud nesplnila cíl pro rok 2013 snížit množství biologicky 

rozložitelných komunálních odpadů (dále jen „BRKO“) ukládaných na skládky odpadů na 50 % 

produkce roku 1995. V cílovém roce 2020 má být navíc množství skládkovaných BRKO 

sníženo na 35 % produkce roku 1995.  

 

 

S ohledem na tento problém zavedla vyhláška č. 321/2015 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění 

odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů od 1. dubna 2015 povinnost zajistit 

místa pro oddělené soustřeďování BRKO rostlinného původu, a to vždy pro období od dubna 

do října. Ministerstvo životního prostředí již při vydání této vyhlášky avizovalo, že bude 

povinnost odděleného soustřeďování BRKO nadále zpřísňovat.  

V souvislosti s nutností zajistit vyšší míru využití BRKO a snížit obsah biologicky rozložitelné 

složky ve směsném komunálním odpadu (SKO), který je ukládán na skládky, je nutné se 

zaměřit na zpřísnění separace BRKO přímo u zdroje.  

Na základě výše uvedených opatření (vyhláška č. 321/2015 Sb.) je možné konstatovat, že 

zavedením povinnosti odděleného sběru a soustřeďování BRKO v obcích celková produkce  

BRKO v ČR rok od roku narůstá (viz tab. 1). Tento vývoj odpovídá cílům, které byly sledovány 

stanovenými opatřeními. 
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Tabulka 1. Celková produkce vytříděného BRKO v ČR 

Rok 2014 2015 2016 

Produkce BRKO (tis. t) 325 417 623 

 

1.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Obec je povinna zajistit místa pro odkládání BRKO rostlinného produkovaného fyzickými 

nepodnikajícími osobami na jejím katastrálním území, minimálně od dubna do října. 

Podrobnosti rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních 

odpadů je řešeno vyhlášku č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného 

soustřeďování složek komunálních odpadů. 

1.3 Identifikace dotčených subjektů 

a) obce, 

b) provozovatelé zařízení pro nakládání s odpady, 

c) fyzické osoby nepodnikající občané. 

1.4 Popis cílového stavu 

Vyšší vytřídění BRKO z SKO a následné materiálové nebo energetické využití BRKO. 

1.5 Zhodnocení rizika 

Mezi hlavní rizika řadíme nevyužití potenciálu, který BRKO mají, jako je možný zisk energie 

a zejména dodání organických materiálů do půdy a snížení míry erozního ohrožení půd v ČR. 

Při zachování současného stavu dále hrozí riziko nesplnění cíle stanoveného Evropskou unií, 

a to snížit množství BRKO ukládaných na skládky odpadů v cílovém roce 2020 na 35 % 

produkce roku 1995. Při nesplnění tohoto cíle může Evropská Komise v řízení EU Pilot 

avizovat zahájení infringementového řízení, resp. soudního řízení pro porušení Smlouvy EU 

s následnými pokutami, což ve svém důsledku může vést až k uložení citelných finančních 

sankcí, příp. omezení financování z unijních finančních zdrojů. 

Shledá-li Soudní dvůr EU, že dotyčný členský stát nesplnil včas povinnosti plynoucí pro něj 

z evropského práva, může ve svém rozsudku tomuto státu uložit zaplacení paušální pokuty 

i penále. Minimální výše paušální pokuty je v případě ČR 1 773 000 €. Avšak tato částka se 

ještě násobí koeficientem závažnosti. Minimální výše penále pro ČR je 2 500 € (tj. cca 67 500 

Kč) denně do té doby, než ČR zjedná nápravu stavu věci. Avšak i tato částka se násobí, a to 

koeficientem závažnosti a délkou trvání porušení. S ohledem na soudní praxi lze reálně 

očekávat, že se výše paušální pokuty i penále na svých dolních hranicích pohybovat nebudou, 

tj. v případě ČR by se mohlo jednat o cca 10 000 € denně, (tj. cca 270 000 Kč denně, 

tj. cca 8 370 000 Kč měsíčně) a 2 miliony € jednorázově (tj. cca 54 milionů Kč).  
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2 Návrh variant řešení 

2.1 Varianta 0 

Zachování současného stavu, kdy je v obcích od 1. dubna 2015 legislativně stanovena 

povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování BRKO rostlinného původu, a to vždy pro 

období od dubna do října. 

2.2 Varianta 1 

Zavedení povinnosti pro obce zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování BRKO 

rostlinného původu. Způsoby odděleného sběru zůstanou stejné jako v současném znění 

vyhlášky. 

 

3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

V současnosti je stále častý způsob nakládání s biologicky rozložitelnou složkou komunálního 

odpadu její ukládání na skládku ve formě SKO. 

Platná směrnice Rady č. 1999/31/ES o skládkách odpadů (dále jen „směrnice“) však stanovuje 

povinnost postupného snižování ukládání BRKO na skládky. Přípustné množství ukládaného 

BRKO na skládky v ČR znázorňuje následující tabulka. 

 

Tabulka 2: Množství BRKO ukládaného na skládky v roce 1995 a přípustná množství 

BRKO k uložení na skládku v cílových letech 2010, 2013, 2020 (Směrnice Rady 

1999/31/ES o skládkách odpadů) 

Rok 1995 2010 2013 2020 

Snížení (%) Základ (100) 75 50 35 

BRKO (t/rok) 1 530 000 1 147 500 765 000 535 500 

 

Hlavní problém je v současnosti problematické plnění požadavků směrnice a nutnost ustoupit 

od dosavadního způsobu nakládání s BRKO, tj. skládkování, a zároveň hledání vhodnějšího 

způsobu nakládání s tímto odpadem. 

 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

V případě, že se v daných letech nepodaří snížit množství BRKO ukládaného na skládky, jak 

požaduje směrnice, hrozí ČR sankce. S ohledem na soudní praxi lze reálně očekávat, že by 

se výše paušální pokuty i penále v případě ČR mohly pohybovat okolo cca 10 000 € denně, 

(tj. cca 270 000 Kč denně, tj. cca 8 370 000 Kč měsíčně) a 2 miliony € jednorázově (tj. cca 54 

milionů Kč). 
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Dopady na podnikatelské prostředí 

V současné době jsou vybudovány kompostárny s dostatečnou kapacitou pro zpracování 

vytříděných BRKO. V některých případech není kapacita zařízení naplněna, což může 

způsobovat problémy v ekonomice jejich provozu. 

Ukládání BRKO na skládky odpadů může představovat vyšší výtěžnost skládkového plynu 

u subjektů využívající kogeneraci, protože čím větší množství BRKO je na skládce uloženo, 

tím více je odnímáno skládkového plynu. 

 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Obce mají povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování BRKO rostlinného původu 

od dubna do října. Systém pro soustřeďování BRKO pro období od dubna do října byl zaveden 

ve většině obcí již v roce 2015, kdy došlo k zavedení této povinnosti.  

Povinnost třídit BRKO rostlinného původu zajišťují obce různým způsobem. Současné náklady 

obcí na BRKO se liší podle způsobu, jakým obce povinnost zajistit místa pro oddělené 

soustřeďování BRKO rostlinného původu zajišťují. Oddělený sběr BRKO může být zajišťován: 

a) sběrnými dvory 

b) velkoobjemovými kontejnery a sběrnými nádobami  

c) pytlovým sběrem 

Nejjednodušším a pro obce nejméně nákladným způsobem je zajištění bezplatného předání 

BRKO občany do sběrného dvora. Výhodou jsou nulové náklady obcí na svoz BRKO 

od občanů, avšak nevýhodou je nízká účinnost třídění, vzhledem k velké donáškové 

vzdálenosti.  

Dalším způsobem zajištění odděleného soustřeďování BRKO v obcích je pravidelný svoz 

BRKO. Provozní náklady systému nakládání s bioodpady zahrnují náklady spojené 

s provozem sběrné sítě (včetně pronájmu nádob, provozních nákladů sběrného dvora apod.), 

a dále pak náklady spojené s předáním odpadu k dalšímu zpracování. Často jsou náklady 

spojené se sběrem a nakládáním s BRKO zahrnuty do komplexní ceny služby za nakládání 

s komunálním odpadem nebo nejsou obcím v rámci obchodních politik některých firem 

viditelně účtovány.  
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Tabulka 3. Položkové náklady na odpadové hospodářství obcí 

 
 
Z tabulky 3 vyplývá, že náklady spojené s odděleným sběrem bioodpadů v obcích jsou 

v porovnání s náklady na SKO minimální. Oddělený sběr bioodpadů činí v průměru 4,5 % 

celkových nákladů obcí na odpadové hospodářství, zatímco nakládání s SKO činí v průměru 

cca 58 % celkových nákladů obce, u některých velikostních skupin obcí však dosahují i 70 % 

veškerých nákladů. 

Faktory, které se podílejí na snížení nákladů při nakládání s komunálními odpady v obcích, 

jsou například:  

 spolupráce mezi obcemi 

 vlastnictví svozové společnosti a koncového zařízení 

 vzdálenost ke koncovému zařízení  

 důraz na třídění.  

Tyto faktory jsou klíčové a hrály podstatnou roli u obcí, které měly nejnižší náklady 

na odpadové hospodářství v Jihomoravském kraji. 

Dle praktických zkušeností obcí bylo zjištěno, že celý systém nakládání s BRKO může být 

funkční pouze při dlouhodobě zajištěném sběru a využití BRKO, které bude ekonomicky 

méně nákladné než současné skládkování. Variantou může být například zavedení 

decentralizovaného kompostování, tj. spolupráce obce s místním zemědělcem. Obec vlastní 

bioodpady z údržby zeleně a zemědělec dokáže vyrobit a následně využít komposty pro 

zvýšení kvality půdy (v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, - provoz zařízení 

k využívání odpadů, malé zařízení). 
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Modelování nákladů jednotlivých technologií (zdroj: Sobotka1) 

a) Oddělený sběr BRKO prostřednictvím sběrných dvorů 

Investiční náklady se u sběrných dvorů pohybují na úrovní 5,5–11 mil. Kč2, vzhledem 

k možnosti 85% spolufinancování z OPŽP je však dopad na obecní rozpočet pouze na úrovni 

vyšších stovek tisíc korun. 

Průměrné náklady na provoz jednoho sběrného dvora v ČR lze vyjádřit částkou 

1,01 mil. Kč/rok, personálně je průměrný sběrný dvůr zabezpečen 1,7 zaměstnanci. Vzhledem 

k tomu, že větší města již provozují sběrné dvory, lze odhadnout náklady na provoz sběrných 

dvorů v menších obcích na 60 % (cca 600 tis. Kč). 

Nejlepší odhad nákladů na provoz sběrného dvora lze však získat pomocí průměrných nákladů 

na provoz sběrného dvora v ČR, které činí 80 Kč/obyvatele/rok, při průměrné velikosti 

domácnosti ve výši 2,6 členů jsou pak 208 Kč/rok/domácnost. Výše nákladů je přímo závislá 

na velikosti obce. Zcela nejnižších ročních nákladů na obyvatele dosahují obce velikosti mezi 

100 tis. a 1 mil. obyvatel (40,1 Kč), nejvyšší náklady pak vykazují obce s 1–4 tisíci obyvateli 

(113 Kč). 

Součástí nákladů na provoz sběrného dvora je také uhrazení nákladů za zpracování BRKO 

v kompostárně ve výši 86 Kč/domácnost. Pokud by se obec rozhodla vystavět sběrný dvůr 

zejména kvůli povinnosti odděleného sběru BRKO, byly by průměrné roční náklady 

odděleného sběru BRKO v obci prostřednictvím sběrných dvorů ve výši 294 Kč/domácnost. 

 

b) Oddělený sběr BRKO pomocí velkoobjemových kontejnerů a sběrných nádob 

Pořizovací náklady na velkoobjemový kontejner (o min. objemu 9 m3) jsou ve výši 60 tis. Kč, 

při nákupu sběrných nádob o objemu 140 či 240 l je průměrná pořizovací cena za jeden kus 

včetně servisu ve výši 700 Kč, resp. 1 000 Kč. 

Oddělený sběr pomocí velkoobjemových kontejnerů a sběrných nádob obvykle probíhá 

společně a jednotlivé nádoby jsou distribuovány dle typu zástavby. V obcích s větším 

zastoupením zeleně a s většími rozlohami zahrad je vhodné kombinovat sběrné nádoby pro 

sběr BRKO z domácností s velkoobjemovými nádobami pro sběr BRKO z údržby zeleně. 

Počet sběrných nádob a velkoobjemových kontejnerů nelze přesně určit, vždy bude záviset 

na typu zástavby (sídlištní či vilová), na rozloze zeleně a dalších aspektech. 

U modelového města s počtem obyvatel 23 tis., kdy je sběr BRKO zprostředkován 

prostřednictvím 19 velkoobjemových kontejnerů a 820 sběrných nádob, lze předpokládat 

investiční náklady na pořízení sběrných nádob a velkoobjemových kontejnerů cca 2,1 mil. Kč 

při 1 tis. zapojených domácností. Zároveň je však nutné počítat se snížením produkce SKO, 

která znamená úsporu za nakládání se SKO, která se může pohybovat až ve výši 104,5 tis. Kč 

ročně. Při 10leté životnosti sběrných nádob se tak roční náklady odděleného sběru včetně 

zpracování BRKO pohybují na úrovni 677 tis. Kč/rok, tzn. 77 Kč/domácnost/rok. 

                                                
1 SOBOTKA, L. Hodnocení nákladů zavedení odděleného sběru BRKO (rostlinného původu) na obce. Praha: říjen 2014. 5 s. 
2 Dle rozsahu a vybavení. Standardem je např. štěpkovač na větve, nákladnější sběrné dvory jsou vybaveny i třídící linkou 
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c) Oddělený sběr BRKO pytlovým sběrem 

Oddělený sběr BRKO pytlovým sběrem je analogií sběru pomocí sběrných nádob. Cena 

biodegradabilních pytlů, které by obec nabídla domácnostem, je pro celou sezónu ve výši 

90 Kč (30x3 Kč) na jednu domácnost. 

Náklady za svoz lze odvodit od nákladů obcí s pytlovým sběrem plastů, papíru a kovů. Náklady 

na svoz jednoho pytle se pohybují na úrovni 13 Kč, při týdenním svozu v 7 měsících se tak 

náklady na svoz mohou pohybovat okolo 364 Kč. Dále je však nutné počítat se snížením 

produkce SKO, která znamená úsporu za nakládání se SKO. Celkové roční náklady pytlového 

sběru a následného zpracování BRKO na kompostárně lze kvantifikovat částkou 435 Kč pro 

jednu domácnost. 

Sběr BRKO prostřednictvím pytlů se však používá v menší míře, neboť bývají problémy 

s příjmem pytlů na kompostárnu. Přestože jsou pytle z degradabilního plastu, při 

kompostování činí rozklad pytlů problémy. Navíc sběr BRKO pomocí degradabilních pytlů se 

používá pouze u menších obcí, neboť se zvyšují náklady na přepravu. Degradabilní pytle se 

nepřepravují pomocí běžných popelářských aut tzv. „kukavozů“, ale prostřednictvím malých 

nákladních aut (např. Avia), kde se materiál před přepravou nelisuje. 

 

Se zavedením povinnosti sběru BRKO může obcím napomoci Operační program Životní 

prostředí 2013 – 2020, kdy obce mohou dostat finanční prostředky na pořízení systémů 

nakládání s BRKO v rámci projektů pro oddělený sběr BRKO. Dotace se může pohybovat až 

do výše 85 % způsobilých nákladů. V rámci projektu na separaci BRKO lze například 

k pořízeným nádobám na BRKO pořídit také štěpkovač, který zjednoduší nakládání s BRKO. 

Ke stávajícímu svozovému prostředku a k pořizovaným nádobám je možné navíc pořídit vážní 

systém nádob a potřebné IT vybavení pro zavedení a provoz monitorovacího systému, který 

může sloužit ke zpřehlednění situaci nakládání s komunálním odpadem v obci. Obec může 

žádat o dotaci také na výstavbu nebo modernizaci sběrných dvorů. 

 

Sociální dopady 

Současný stav nepředstavuje žádné sociální dopady. 

 

Dopady na spotřebitele 

Současný stav představuje negativní dopad na občany, kteří by chtěli dobrovolně třídit BRKO 

rostlinného původu celoročně mimo nádoby na SKO, ale nemají možnost daný odpad uložit 

na jiné místo tomu určené obcí. S ohledem na připravovaný nový zákon o odpadech, kde se 

předpokládá nastavení recyklačních cílů pro obce, může dojít ponecháním nulové varianty 

k ohrožení splnění cíle. 

 

Dopady na životní prostředí 

Základním problémem ukládání BRKO na skládky odpadů je fakt, že tento organický materiál, 

který by měl být využit zejména pro zkvalitnění a zlepšení stavu erodovaných půd, tak končí 

na skládkách odpadů, kde z něho vzniká skládkový plyn, který musí být z tělesa skládky 
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odnímán a následně spalován, aby nedocházelo k úniku do ovzduší. Dalším problémem, se 

kterým se v ČR setkáváme, je snižování kapacity skládky odpadem, která může být využita 

jiným způsobem. 

 

b) Varianta 1 

Tato varianta zavádí povinnost pro obce zajistit vytřídění biologicky rozložitelné složky 

komunálního odpadu rostlinného původu po celý rok, čímž očekáváme celkové snížení 

ukládání této složky odpadu na skládky a naopak její využití formou kompostování nebo 

energetického využití (bioplynové stanice). Z hlediska provedení plnění této povinnosti se 

předpokládá, že v zimním období bude svoz soustředěných biologicky rozložitelných 

komunálních odpadů prováděn v četnosti, kterou obec stanoví i s přihlédnutím ke klimatickým 

podmínkám. 

 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Zavedení celoroční povinnosti odděleného sběru BRKO představuje snížení rizika sankcí, 

které ČR hrozí, pokud bude stále docházet ke zvýšenému ukládání BRKO na skládky.  

 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Varianta 1 představuje přínosy pro subjekty podnikající v oblasti nakládání s BRKO 

(kompostování, energetické využití) a naopak negativní dopad pro subjekty, které 

na skládkách využívají skládkový plyn v rámci kogenerace, protože odklonem BRKO mimo 

skládku se sníží produkce skládkového plynu v tělese skládky. Zákon o odpadech zároveň 

v roce 2024 zakazuje ukládat na skládky SKO, tzn., že by ČR měla jít cestou co největšího 

třídění u zdroje tak, aby byla produkce SKO minimální. 

 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Při zavedení celoročního sběru BRKO se nepředpokládá jednorázové navýšení investičních 

nákladů na pořízení sběrných prostředků vzhledem k tomu, že obce mají povinnost zajistit 

místa pro oddělené soustřeďování BRKO rostlinného původu od dubna do října již od roku 

2015, a povinnost by se měla rozšířit pouze o část roku mimo vegetační období.  

Provozní náklady, tedy náklady na sběr a svoz BRKO v měsících mimo vegetační období lze 

jen velmi obtížně kvantifikovat, neboť nelze predikovat, jakým způsobem budou obce sběr 

BRKO v měsících mimo vegetační období zajišťovat. Obecně se náklady na sběr a svoz BRKO 

liší v závislosti na mnoha faktorech (náklady odpadové firmy, vzdálenost zařízení 

na zpracování BRKO, cena v zařízení na zpracování atd.). V současnosti se cena za sběr 

a svoz odpadu pohybuje kolem 50 Kč/km (cena zahrnuje veškeré náklady, tedy mzdy, odpisy 

a další). 

U obcí, které budou v měsících mimo vegetační období zajišťovat sběr BRKO prostřednictvím 

kontejnerů, dojde k navýšení nákladů na svoz BRKO do koncového zařízení (z důvodu 

navýšení počtu svozů). Pokud je do systému svozu zapojeno více obcí, které jsou v blízkosti, 
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lze náklady za svoz redukovat, neboť dochází ke svozu většího množství BRKO v rámci jedné 

trasy. 

 

Výpočet navýšení nákladů obcí ze sezónního na celoroční sběr a svoz BRKO je proveden 

pro nádobový způsob sběru BRKO, který je zaveden zhruba u 50 % obcí. Při výpočtu navýšení 

nákladů obcí na celoroční sběr a svoz BRKO vycházíme z předpokladu, že obce sváží 

bioodpad 1x za čtrnáct dní 7 měsíců v roce a v měsících mimo vegetační období se prodlouží 

interval svozu na 1x za měsíc. Ve zbylých 5 měsících (mimo vegetační období) tedy dojde 

k navýšení celkem o 5 svozů/rok (celkově tedy z 15 na 20 svozů/rok). Následující tabulka 

ukazuje porovnání nákladů na svoz BRKO a předání do kompostárny u varianty 0 (sezónního 

sběru) a varianty 1 (celoročního sběru). 

 

Tabulka 4: Porovnání nákladů na svoz a zpracování BRKO (předání do kompostárny) 

v závislosti na délce období svozu u varianty 1. 

Období svozu Náklady (Kč/obyvatele/rok) 

Zpracování 

(kompostárna) 

Svoz Celkem - svoz a 

zpracování BRKO 

Sezónní svoz  
(duben – říjen) 

24,30 20,90 45,20 

Celoroční svoz 28,59 27,87 56,46 

Navýšení nákladů za 

zimní období 

4,29 6,97 11,26 

Pozn.: Při výpočtu se vychází z  průměrné roční produkce BRKO za rok 2016, tj. 54 kg/obyv. 

(pro sezónní svoz), při celoročním svozu je výtěžnost navýšena o 15 %.  

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že při zavedení celoročního sběru (formou nádobových 

svozů) vzrostou náklady na předání BRKO na kompostárnu o 4,3 Kč/obyv./rok, náklady 

na svoz BRKO vzrostou o 7 Kč Kč/obyv./rok a celkové náklady na celoroční sběr a svoz se 

navýší o 11,3 Kč/obyv./rok. 

Navrhované opatření nelze vnímat izolovaně od ostatního nakládání s komunálním odpadem. 

Zvýšení nákladů na svoz BRKO lze očekávat zejména v prvních letech po zavedení 

celoročního sběru. Časem by tyto náklady měly být částečně kompenzovány snížením 

nákladů za odstranění SKO, a to z důvodu snížení produkce SKO, především sníženým 

obsahem BRKO ze zeleně a z kuchyní, které se v poměrné míře ve SKO vyskytují a snížením 

dalších biologicky rozložitelných složek. 

V rámci konzultací a z výše uvedené studie vyplývá, že při správně nastaveném systému 

sběru BRKO (zajišťovaného pravidelným sběrem a svozem) klesne množství SKO v obcích 

zhruba o 5-15 %. V nákladech na sběr a svoz komunálního odpadu se sice toto snížení 

neprojeví, neboť snížení není takové, aby se mohla snížit frekvence svozu komunálního 

odpadu, avšak snížení množství komunálního odpadu se promítne do snížení nákladů 

za likvidaci komunálního odpadu (nižší celkové náklady na odstranění odpadů na skládkách 

či ve spalovnách). V tabulce 5 jsou uvedeny orientační ceny za různé způsoby nakládání 

s odpady. 
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Tabulka 5: Ceny za skládkování, spalování odpadů a kompostování 

Způsob nakládání s odpady Cena za příjem odpadů 

do zařízení (Kč/t) 

Průměrná cena za příjem 

odpadů do zařízení (Kč/t) 

Skládkování 650 - 1200 925 

Spalování 880 - 1600 1240 

Kompostování 300 - 600 450 

 

Z tabulky 5 vyplývá, že cena za kompostování je v současnosti v porovnání se skládkováním 

a spalováním odpadů výrazně nižší.  

 

Tabulka 6: Porovnání nákladů vynaložených na využití nebo odstranění BRKO 

Způsob nakládání 

s odpady 

Cena za příjem BRKO do 

zařízení (Kč/obyv.)* 

Úspora při kompostování BRKO 

oproti ostatním způsobům 

(Kč/obyv.)** 

Skládkování 8,82 4,53 

Spalování 11,82 7,53 

Kompostování 4,29 0 

* počítáno s množstvím BRKO 9,53 kg/obyvatele (množství BRKO ve svozech mimo vegetační období) 

a průměrnou cenou za příjem odpadů do zařízení (viz tab. 5) 

** rozdíl mezi náklady za kompostování a ostatní způsoby nakládání 

 

Pokud tedy vezmeme v úvahu, že při zavedení celoročního sběru a svozu BRKO vzrostou 

celkové náklady obcí o 11,26 Kč/obyv./rok (viz tab. 4) a odečteme úsporu za uložení množství 

BRKO sebraného v měsících mimo vegetační období na skládku či za spálení, docházíme 

k následujícímu závěru. 

Celkové náklady obcí na zajištění povinnosti sběru a svozu BRKO v měsících mimo 

vegetační období budou navýšeny v průměru: 

 o 6,73 Kč/obyv./rok oproti skládkování daného množství BRKO 

 o 3,73 Kč/obyv./rok oproti spalování daného množství BRKO 

 

K výše uvedeným výsledkům je nutno doplnit, že výpočet byl použit pro nákladově 

nejnáročnější způsob sběru, a to nádobový sběr, který je ovšem také nejefektivnější. Lze 

očekávat, že u sběru prostřednictvím sběrných dvorů bude navýšení nákladů minimální. 

 

Na základě zkušeností řady měst a obcí z odděleného sběru BRKO uvedených v analýze 

„Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích ČR (za rok 2015)“ lze 

konstatovat, že: 

 prokazatelně se může snížit množství směsného komunálního odpadu ukládaného 
na skládku, a to o cca 15-30 kg/obyv. a rok (snížení o 5-15 % hmotnosti), 
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 množství sebraných bioodpadů v obcích/lokalitách se zavedeným odděleným sběrem 
se postupně zvyšuje a ve 2. - 3. roce se může ustálit v některých obcích až na 100-
120 kg/obyv. a rok, 

 celkové množství komunálních odpadů produkovaných obcemi se zvýší o 10-30 % 
hmotnosti, protože se do režimu odpadů dostávají dříve neevidované bioodpady, 

 vzniká úspora nákladů především v důsledku úspory nákladů za uložení směsných 
komunálních odpadů na skládku (1000-1500 Kč/t), náklady na svoz směsného 
komunálního odpadu se obvykle výrazně nemění, režim svozu zůstává zpravidla 
zachován, 

 vznikají nové náklady na sběr a zpracování bioodpadu, které vzhledem k množství 
odděleně sebraného bioodpadu jsou obvykle vyšší než případná úspora 
za skládkování směsného komunálního odpadu. 

 

Rozšířením povinnosti odděleného soustřeďování BRKO pro obce ze sezónní na celoroční 

bude pro obyvatele jasným ukazatelem důležitosti správného nakládání s odpady. Bylo by 

vhodné při informování občanů o provedených změnách současně propagovat oddělené 

soustřeďování dalších využitelných složek, čímž může dojít k podpoře třídění ostatních 

využitelných složek komunálních odpadů. Dle zkušeností prezentovaných obcemi, se celková 

ekonomika nakládání s komunálními odpady zlepšuje v závislosti na vyšší výtěžnosti tříděných 

využitelných složek komunálních odpadů (příjmy za prodej využitelných složek komunálních 

odpadů a dále příjmy od AOS EKO-KOM). 

Vyšší výtěžnost tříděného BRKO však závisí na několika faktorech. Hlavními faktory jsou 

donáškové vzdálenost (tzn. množství kontejnerů) a dále pak informovanost obyvatel. 

V případě, že obce zajišťují sběr BRKO prostřednictvím sběrných dvorů má sice obec výrazně 

nižší náklady na třídění BRKO, ale produkce vytříděného BRKO bude výrazně nižší oproti 

obcím, kde je zaveden zajištěna pravidelný svoz kontejnerů umístěných přímo v zástavbě. 

Dalším přínosem zavedení celoročního sběru BRKO jsou nižší náklady spojené s výskytem 

černých skládek BRKO na území obce, které mohou vzniknout za předpokladu, že není 

občanům umožněno odkládat BRKO na místa k tomu určená. 

Z konzultací dále vyplynulo, že v zimě (při mrazech) se objevují problémy s namrzáním 

bioodpadů v kontejnerech, neboť v zimních měsících je jiná skladba BRKO oproti období 

během vegetace. V zimě je BRKO tvořen především kuchyňskými odpady (zbytky z kuchyní 

rostlinného původu), které mají vyšší vlhkost ve srovnání s odpady ze zahrad a veřejné zeleně. 

Při svozu (resp. při vyprazdňování kontejnerů) pak hrozí riziko poškození nádob, což potažmo 

generuje další náklady. Řešením v tomto případě je svoz odpadů za klimaticky příznivějších 

podmínek (při teplotách nad bodem mrazu). 

 

Sociální dopady 

Návrh nepředstavuje sociální dopady. 

 

Dopady na spotřebitele 

Rozšíření sběru ze sezónního na celoroční zvýší náklady na odpadové hospodářství 

v obci, v případě, že je využit nejnáročnější způsob sběru – nádobový, o 0,75 % oproti 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB33FGZ27)



 

16 

 

současnosti (pokud obec SKO skládkuje), popř. o 0,4 %, pokud obec SKO spaluje. Mírné 

zvýšení nákladů na sběr a svoz BRKO se pravděpodobně nepromítne do poplatků za odpady 

pro občany, a to vzhledem k tomu, že obce přenáší na občany pouze 65–70 % nákladů 

odpadového hospodářství, zatímco 30–35 % doplácí obce ze svého rozpočtu. 

 

Dopady na životní prostředí 

Oddělení biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu sebou přináší přínosy pro životní 

prostředí, a to buď v podobě vyrobeného kompostu, který může sloužit jako kvalitní organická 

hmota navracející půdě důležité živiny, nebo v podobě energetického využití, které 

představuje úsporu jiných zdrojů energie (například uhlí). 
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3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Tabulka 7: Porovnání nákladů a přínosů 

Varianta Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení 

Varianta 0 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

- - 
riziko sankcí za nesplnění 
cílů na ukládání BRKO na 

skládky 
***** 

Podnikatelské prostředí 

 subjekty, které na skládkách 
využívají skládkový plyn 

v rámci kogenerace 
** 

zvýšené náklady při 
nenaplněné kapacitě 
kompostáren 

** 

Územní samosprávné celky (obce) 

- - 

vyšší náklady za BRKO 
v SKO (skládkování či 
spalování je dražší než 

kompostování) 

** 

- - 
vyšší náklady na likvidaci 
černých skládek BRKO 

*** 

Životní prostředí 

 - - 
úbytek organické hmoty 

v půdě 
**** 

 - - snižování kapacity skládek *** 

Varianta 1 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

snížení rizika sankcí za 
nesplnění cílů 

 *** - - 

Podnikatelské prostředí 

- - 

subjekty, které 
na skládkách využívají 
skládkový plyn v rámci 

kogenerace 

** 

Územní samosprávné celky (obce) 

úspora nákladů za SKO při 
odklonu BRKO 

** 
náklady na sběr a svoz 
BRKO v měsících mimo 

vegetační období  
 * 

úspora nákladů za likvidaci 
černých skládek BRKO 

*** 
problémy s namrzáním 

bioodpadů v kontejnerech 
* 

Životní prostředí 

navracení organické hmoty 
bohaté na živiny do půdy 

**** - - 

kompost - protierozní účinky ** - - 

 - bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké 

U některých identifikovaných dopadů není možné kvantifikovat jejich konkrétní výši z důvodu 
nedostupnosti relevantních dat anebo nemožnosti odhadnout a vyčíslit budoucí chování 
dotčených subjektů. V takové situaci Závěrečná zpráva RIA tyto dopady vyhodnocuje 
kvalitativně formou slovního popisu a odstupňování předpokládané a konzultované míry dopadu 
pomocí ordinální škály, která je pouze zjednodušeným souhrnem celého hodnocení dopadů 
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regulace RIA. Symboly označují předpokládanou míru dopadu navrhované změny, která byla 
v procesu konzultací vyhodnocena v míře od velmi nízkého očekávaného dopadu (*) po velmi 
vysoký (*****). 

 

4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

1. Varianta 1 

2. Varianta 0 

Doporučujeme přijmout Variantu 1, protože náklady, které představuje, jsou minimální 

ve srovnání s dopady, které ČR do budoucna hrozí, pokud by složky komunálního odpadu, 

které mohou být využity, nadále končily na skládkách komunálních odpadů (půda bez 

organických složek a živin, eroze půd, snížení kapacity skládek, sankce za nesplnění cílů pro 

ukládání BRKO na skládky). 

Náklady za celoroční sběr, svoz a předání BRKO na kompostárnu u obcí, které zajišťují sběr 
prostřednictvím kontejnerů, budou u varianty 1 (při čtrnáctidenním svozu v období duben až 
říjen a měsíčním svozu v období listopad až březen) činit celkem 56,5 Kč/obyv./rok, což je 
navýšení o 11,3 Kč/obyv./rok v porovnání se současným sezónním systémem sběru. 

Navrhované opatření však nelze vnímat izolovaně od ostatního nakládání s komunálním 
odpadem. Pokud tedy vezmeme v úvahu, že při zavedení celoročního sběru a svozu BRKO 
vzrostou celkové náklady obcí v průměru o 11,3 Kč/obyv./rok a odečteme úsporu za uložení 
množství BRKO sebraného v měsících mimo vegetační období na skládku či za spálení, 
budou celkové náklady na sběr a svoz BRKO v měsících mimo vegetační období navýšeny 
v průměru: 

 o 6,73 Kč/obyv./rok oproti skládkování daného množství BRKO 

 o 3,73 Kč/obyv./rok oproti spalování daného množství BRKO 

 

Nelze pominout, že dojde k podpoře motivace třídit využitelné složky komunálních odpadů 

a v důsledku je následně možná i další úspora za nakládání s komunálními odpady. 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB33FGZ27)



 

19 

 

Část 2. Jedlé oleje a tuky 

1 Důvod předložení a cíle 

1.1 Definice problému  

S jedlými oleji a tuky není ve většině případů nakládáno v souladu se zákonem o odpadech 

a zákonem o vodovodech a kanalizacích a končí ve veřejné kanalizaci, kde může docházet 

k zanesení potrubní sítě. Jedná se o jedlé oleje a tuky, které lze po zavedení separace 

energeticky využít. 

1.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Obec není v současné době povinna zajistit místa pro odkládání jedlých olejů a tuků. Občané 

sice mají možnost bezplatně odložit odpadní jedlý olej ve většině sběrných dvorů, avšak 

z důvodu malého povědomí o této možnosti, velké donáškové vzdálenosti aj. se tak obvykle 

neděje. Ve výsledku tak dochází k přetěžování veřejné kanalizace tím, že jsou jedlé oleje do ní 

vypouštěny. Odpadní oleje a tuky se sráží na kanalizačních trubkách a dochází k jejich ucpání. 

1.3 Identifikace dotčených subjektů 

a) obce  

b) provozovatelé veřejných kanalizačních sítí  

c) podnikatelské subjekty spojené s výrobou suroviny z jedlých olejů  

 

1.4 Popis cílového stavu 

Hlavním cílem je  nastavení dostupného systému odděleného soustřeďování jedlých olejů 

a tuků, se kterými bude nakládáno v souladu s legislativou. Zavedením třídění dojde nově 

k získávání velmi cenné druhotné suroviny, kterou je možné využít v energetických zdrojích 

např. do kogenerační jednotky, jako přídavek k pohonným hmotám ve formě methylesteru 

nebo po regeneraci mohou být využity v různých odvětvích (chemický, gumárenský, dřevařský 

průmysl). Zároveň dojde k podpoře výroby biopaliv, které je dle zákona č. 201/2012 Sb., 

o ochraně ovzduší povinnost přimíchávat k pohonným hmotám. Jedlé oleje a tuky budou tedy 

zohledněny při výpočtu do minimálního povinného podílu biopaliv a přispějí tak k udržitelnému 

systému nakládání s cennou surovinou. 

1.5 Zhodnocení rizika 

V současné době není příliš velké povědomí, jakým způsobem je možné nakládat s použitým 

kuchyňským olejem a tukem. Často dochází k vylévání olejů do umyvadel či toalet nebo 

k odkládání do nádob na směsný komunální odpad (SKO). Pokud skončí olej v SKO je 

ve většině případů následně skládkován. Za předpokladu, že je vypouštěn do veřejné 

kanalizace, nedochází ke sloučení s vodou, plave na relativně chladné vodě, což způsobuje 

jeho ztuhnutí. Vytvoří se silný pevný povrch, který se následně rozláme a může dojít k zacpání 

kanalizace. Čistírny odpadních vod jsou sice vybaveny lapáky tuku, nicméně jejich kapacita 

není dimenzována na velká množství těchto odpadů. Oleje pak mohou následně narušit 

biologický stupeň čištění odpadních vod a podílet se na snížené účinnosti čištění. Nejvhodnější 

variantou je tedy odevzdat jedlé oleje na místa k tomu určená obcí. Z těchto olejů lze následně 

využít jejich potenciál. V současné době existuje řada společností, které se zabývají například 
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recyklací odpadních olejů z domácností. Z připravované novely zákona č. 201/2012 Sb., 

o ochraně ovzduší bude problematické naplňování povinnosti tohoto zákona, kdy jsou 

dodavatelé pohonných hmot povinni zajistit, aby bylo v pohonných hmotách obsaženo 

množství biopaliva dle požadavků § 19 a § 19a tohoto zákona. Stanovení povinnosti pro 

oddělené soustřeďování olejů v obcích by napomohlo splnění této povinnosti. 

2 Návrh variant řešení 

2.1 Varianta 0 

Ponechání současného stavu, kdy není na úrovni obcí stanovena povinnost zajistit místa pro 

oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků. 

2.2 Varianta 1 

Zvedení povinnosti celoročního zajištění sběru jedlých olejů a tuků v obcích. 

3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

V ČR není v současné době zavedena povinnost pro obce zajistit místa pro oddělené 

soustřeďování jedlých olejů a tuků. Za rok 2016 vykazovalo 10 % obcí z celkového počtu 6 258 

obcí produkci katalogového čísla odpadu 20 01 25 Jedlý olej a tuk v celkovém množství 93 t. 

Celkem 630 obcí má tedy nastaven systém nakládání s jedlými oleji tuky a mají vytvořeny 

místa (kontejnery) pro sběr jedlých olejů nebo jsou tyto odevzdávány do sběrných dvorů.  

Další nakládání je především obchodování, kdy je olej předán oprávněné osobě ke sběru 

odpadů ať už v rámci mobilního sběru, který je zastoupen častěji nebo do stacionárních 

sběrných dvorů a dále je přeprodáván dalším subjektům, ve velké míře opět v rámci mobilního 

sběru. Mnohdy jsou tato předání až několikanásobná a než se dostane jedlý olej a tuk 

ke konečnému zpracovateli, je předán přes několik oprávněných osob, u kterých se tento 

odpad zhodnotí. Některé společnosti, které mají smlouvy s obcemi, dodávají vlastní nádoby 

např. o objemu 50, 100, 240, 1000 litrů, a to dle vybraných požadavků obcí. U  koncového 

zpracovatele je odpad po vytřídění a vyčištění (recyklaci) využíván jako druhotná surovina 

např. v chemickém průmyslu. Čištění probíhá zejména na bázi mechanického odstředění 

a rozdělení na pevnou a těžkou fázi (voda, nečistoty) a lehkou fázi (olej, tuky). Jeho aplikace 

je možná při výrobě některých hmot nahrazujících ropné produkty, dále ve stavebnictví jako 

složky pro náhražku ropných maziv. Taktéž se používá v dřevařském průmyslu pro podobný 

účel a zvláště tam, kde je vyžadován vysoce ekologicky šetrný výrobek. Důležité je využití 

tohoto materiálu jako jedné ze složek pro výrobu ekologických paliv a přídavků do paliv. Často 

se přistupuje k využití oleje pro výrobu energie.  

Na území ČR mají systém nakládání s oleji a tuky nastavena některá města, např. Třeboň, 

Sezimovo Ústí, Český Brod, Mělník, Jaroměřice, Šternberk, Jindřichův Hradec, z velkých měst 

pak např. Praha, Brno, Ostrava, Jihlava, České Budějovice a Hradec Králové. Tyto obce 

předávají jedlé oleje a tuky společnostem, které je od nich vykupují v cenové relaci od 2 Kč – 

8 Kč/kg nebo jsou sbírány zdarma. Cena se odvíjí zejména od množství a čistoty oleje a od 
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toho, zda jsou oleje vykupovány v PET lahvích nebo se slévají. V případě obcí poslouží jejich 

výnos (pokud jím obce disponují) k pokrytí nákladů spojených se sběrem a svozem. Svozové 

společnosti vesměs nabízí spolupráci, záleží samozřejmě také na tom, zdali svozová 

společnost poskytuje například zdarma sběrné nádoby, IBC kontejnery, poradenství v oblasti 

vedení evidence aj. 

 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Pokud obce nemají nastaven systém sběru olejů, dochází k častému vypouštění jedlých olejů 

do kanalizace, čímž může docházet k zanesení a následnému ucpání kanalizace. To 

ve výsledku generuje další náklady na zajišťování oprav a údržby veřejných kanalizačních sítí. 

 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Tato varianta má nepříznivý dopad ve ztrátě velmi hodnotné druhotné suroviny, která by mohla 

být v ČR zpracovávána.  

 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Obce, které nemají zaveden sběr odpadních olejů, se připravují o možný zisk, který by 

z odděleného sběru těchto odpadů mohly mít.  

Dále může docházet k zanesení a následnému ucpání veřejné kanalizace vypouštěním 

jedlých olejů, což ve výsledku generuje obcím další náklady na jejich opravy a údržby. 

 

Sociální dopady 

Současný stav nepředstavuje žádné sociální dopady. 

 

Dopady na spotřebitele 

Současný stav představuje negativní dopad na občany, kteří by chtěli dobrovolně třídit jedlé 

oleje mimo nádoby na SKO, ale nemají možnost daný odpad uložit na jiné místo tomu určené 

obcí. 

 

Dopady na životní prostředí 

Jak již bylo uvedeno výše, vypouštění jedlých olejů do veřejné kanalizace má negativní dopad 

na kanalizační síť ohroženu zanesením, s čímž souvisí ohrožení nedostatečnou kapacitou pro 

nakládání s odpadními vodami. 

Dále dochází ke ztrátě velmi cenné druhotné suroviny, která může být náhradou za primární 

suroviny zejména ropné produkty.  
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b) Varianta 1 

Tato varianta popisuje zavedení celoročního sběru jedlých olejů. 

 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Vzhledem k tomu, že na vlastnictví kanalizací se ve většině případů podílejí obce, a to buď 

přímo, nebo prostřednictvím vodárenských společností, má zavedení třídění jedlých olejů podíl 

na ušetření nákladů spojených s obnovou kanalizace, která může být díky vnášení těchto 

odpadů významně zanesena. Tuto úsporu nákladů však není možné kvantifikovat, neboť 

neexistují statistiky počtů oprav kanalizačních sítí, kde byl hlavní důvod opravy zanesení 

jedlými oleji.  

 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Sběr jedlých olejů a tuků bude mít pozitivní dopad na subjekty spojené s výrobou suroviny 

z jedlých olejů, neboť lze očekávat, že dojde k podpoře výroby biopaliv, které musí být 

v určitém podílu obsaženy v pohonných hmotách. Jedlé oleje a tuky budou zohledněny 

do minimálního povinného podílu biopaliv a přispějí tak k udržitelnému systému nakládání 

s cennou surovinou. 

 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Dopady zavedení povinnosti sběru odpadních jedlých olejů na obecní rozpočty mohou být 

různé, jelikož ale jedlý olej a tuk má kladnou hodnotu, předpokládáme, že zavedení sběru olejů 

bude pro obce znamenat spíše přínos, popř. bude bez dopadů. 

Z konzultací s vybranými obcemi, které již sběr odpadních jedlých olejů zavedly, vyplynulo, že 

zavedení této povinnosti s sebou kromě počátečních nákladů na sběrné nádoby nenese 

obvykle žádné další náklady. Sběr se provádí do nádob (kontejnerů o objemu 120 nebo 240 

litrů), do kterých občané ukládají PET lahve s olejem nebo prostřednictvím sběrných dvorů. 

Nejčastěji probíhá sběr olejů v obci oběma způsoby zároveň. 

Jednorázové náklady na pořízení 120-litrových popelnic se stojanem a samolepkou se 

pohybují kolem 1900 Kč bez DPH. Do těchto nákladů je třeba ještě započítat náklady 

na instalaci (upevnění popelnic prostřednictvím šroubů a hmoždinek, popř. speciálních držáků, 

práce, doprava), které se pohybují zhruba kolem 500 – 2000 Kč bez DPH na jeden kontejner. 

Většina dotazovaných obcí však uvedla, že se zavedením sběru odpadních olejů nebyly 

spojeny počáteční náklady, neboť nádoby na oleje zajistila svozová firma zdarma. 

Počet kontejnerů na sběr odpadních olejů je v obcích, které zavedly tento sběr již dříve, různý 

(650 – 6 500 obyvatel/1 nádobu). Na účinnost sběru má kromě hustoty sběrné sítě významný 

vliv také informovanost obyvatel a ekologická výchova. 

Pokud obec nebude umisťovat kontejnery do sběrných hnízd s ostatními popelnicemi 

na tříděný odpad, navýší se počáteční náklady ještě o cenu za vybudování zpevněné plochy 

pro kontejnery na oleje. U převážné většiny dotazovaných obcí, které již mají zavedený sběr 

olejů, jsou však tyto kontejnery umístěny ve sběrných hnízdech. 
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Svozová firma provádí svoz dle naplněnosti nádob, tj. v rozmezí 1x za 14 dní až 1x za 3 

měsíce, nejčastěji zhruba 1x měsíčně (dle údajů uvedených v konzultacích). Ve většině 

případů bývá olej svážen svozovou firmou zdarma, některé obce získávají odměnu za kilogram 

vytříděného oleje, která se v současnosti pohybuje kolem 2-8 Kč/kg bez DPH odpadního oleje. 

Administrativní zátěž spojenou se zanesením do evidence odpadů, popř. s fakturací svozové 

firmě (v případě, že obce získávají od svozové firmy odměnu) lze odhadovat na cca 10 min/1 

svoz. Pokud budeme počítat, že svoz probíhá přibližně 1x za měsíc, tzn. administrativní zátěž 

obce spojená se sběrem odpadních olejů je odhadována na cca 2 hod/rok, tzn. při hodinových 

nákladech 300 Kč/hod (dle metodiky Ministerstva vnitra, 2007) je roční administrativní zátěž 

obce spojená se svozem odpadních olejů zhruba 600 Kč. Výše uvedená administrativní zátěž 

je počítána pro obce do 10tis. obyv. (zhruba 98 % obcí), v případě velkých měst může být 

administrativní zátěž o něco vyšší. 

 

Sociální dopady 

Varianta 1 nepředstavuje žádné sociální dopady. 

 

Dopady na spotřebitele 

Nastavení systému třídění vyjde vstříc občanům, kteří chtějí jedlé oleje třídit.  

 

Dopady na životní prostředí 

Zavedením sběru jedlých olejů se odkloní část jedlých olejů končících ve veřejné kanalizaci. 

Efektivní a účinné třídění a nakládání s jedlými oleji přispívá k menšímu znečištění odpadních 

vod olejovými složkami. 

Využitím jedlých olejů a tuků se podporuje snaha o využití neropných zdrojů v ČR, která může 
být náhradou za primární suroviny zejména ropné produkty, čímž se zároveň snižuje závislost 
na dovozu ropných derivátů. Odpad je zpracován a transformován na celou škálu ekologicky 
šetrných výrobků. 

Povinným sběrem jedlých olejů dojde také k podpoře výroby biopaliv, které musí být v určitém 
podílu obsaženy v pohonných hmotách ve smyslu § 19 a § 19a zákona 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší. V rámci novely zákona o ovzduší bude řešena možnost až dvojnásobně 
zohlednit do minimálního povinného podílu biopaliv podle § 19 a § 19a zákona o ochraně 
ovzduší množství biopaliv vyrobených např. z použitého kuchyňského oleje. Tímto dojde 
k naplnění udržitelnosti biopaliv. 
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3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Tabulka 8: Porovnání nákladů a přínosů 

Varianta Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení 

Varianta 0 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

- - 
náklady na opravy 

kanalizace v důsledku 
zanášení oleji 

*** 

Podnikatelské prostředí 

 - - 
subjekty spojené s výrobou 

suroviny z jedlých olejů -
ztráta cenné suroviny 

** 

Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

-  - 
náklady na opravy 

kanalizace v důsledku 
zanášení oleji  

*** 

- - 
 ušlý zisk, který by mohl 
plynout z odděleného 

sběru olejů 
* 

Životní prostředí 

 - - 
znečištění odpadních vod 

olejovými složkami 
*** 

 - - 
ztráta cenné suroviny, 
která může sloužit jako 

náhrada za ropné produkty 
*** 

Varianta 1 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

úspora za opravy kanalizace 
v důsledku zanášení oleji 

** - - 

Podnikatelské prostředí 

subjekty spojené s výrobou 
suroviny z jedlých olejů - 

podpora výroby biopaliv aj. 
** - - 

Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

úspora za opravy kanalizace 
v důsledku zanášení oleji 

** 
náklady na pořízení a 
instalaci kontejnerů na 

sběr olejů  
 -/* 

odměna za sběr odpadních 
olejů 

*/- 
administrativní zátěž 
spojená s evidencí 
vytříděných olejů 

600 Kč/rok 

Životní prostředí 

snížení znečištění odpadních 
vod olejovými složkami 

** - - 

využití olejů jako náhrada za 
primární suroviny (ropné 

produkty) 
*** - - 

udržitelnost systému 
nakládání s olejem jakožto 

cennou surovinou 
** - - 
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 - bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké 

U některých identifikovaných dopadů není možné kvantifikovat jejich konkrétní výši z důvodu 
nedostupnosti relevantních dat anebo nemožnosti odhadnout a vyčíslit budoucí chování dotčených 
subjektů. V takové situaci Závěrečná zpráva RIA tyto dopady vyhodnocuje kvalitativně formou slovního 
popisu a odstupňování předpokládané a konzultované míry dopadu pomocí ordinální škály, která je 
pouze zjednodušeným souhrnem celého hodnocení dopadů regulace RIA. Symboly označují 
předpokládanou míru dopadu navrhované změny, která byla v procesu konzultací vyhodnocena v míře 
od velmi nízkého očekávaného dopadu (*) po velmi vysoký (*****). 

 

4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

1. Varianta 1 

2. Varianta 0 

Doporučujeme přijmout variantu 1, protože náklady, které zahrnuje, budou kompenzovány 

kladnou hodnotou sebraných olejů. Další přidaná hodnota je nakládání v souladu se zákonem 

o odpadech, kdy olej bude předáván oprávněné osobě k využití a zamezí se situacím 

vypouštění do veřejné kanalizace. Zároveň dojde k podpoře výroby biopaliv, které musí být 

v určitém podílu přimíchávány do pohonných hmot. Jedlé oleje a tuky budou zohledněny 

do minimálního povinného podílu biopaliv. 

Zavedením odděleného soustřeďování další složky komunálních odpadů, kterou je možno 

využít, může dojít k navýšení množství ostatních využitelných složek z důvodu propagace 

správného nakládání s odpady. V důsledku tohoto by mohlo dojít ke snížení nákladů 

na odpadové hospodářství (dle informací obcí, které mají správně nastaven systém nakládání 

s odpady). 

5 Implementace doporučených variant a vynucování 

Orgánem odpovědným za implementaci navrhované právní úpravy je Ministerstvo životního 

prostředí. 

Dalším orgánem veřejné správy, který dohlíží nad dodržováním povinností vyplývajících 

ze zákona o odpadech blíže definovaných touto vyhláškou, je Česká inspekce životního 

prostředí. Pro zajištění dodržování navrhované právní úpravy ze strany regulovaných subjektů 

budou využívány stávající mechanismy, tj. možnost sankcionování pro případ nedodržování 

stanovených povinností na základě skutkových podstat stanovených v platném zákoně 

o odpadech. Nástrojem pro odhalování porušení pravidel stanovených zjednodušenou právní 

úpravou je kontrola prováděná Českou inspekcí životního prostředí. 

6 Přezkum účinnosti regulace 

Přezkum účinnosti regulace provede Ministerstvo životního prostředí. 

 

Část 1. Biologicky rozložitelné komunální odpady 

V případě biologicky rozložitelných komunálních odpadů bude přezkum účinnosti probíhat 

do roku 2020 průběžně, a to z důvodu nutnosti splnění cílů pro snížení hmotnostního podílu 

BRKO ukládaných na skládky odpadů. V cílovém roce 2020 má být množství skládkovaných 
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BRKO sníženo na 35 % produkce roku 1995 (1 530 000 t BRKO). V roce 2020 tak bude možné 

na skládky uložit nejvíce 535 500 t BRKO. 

Indikátory přezkumu účinnosti:  

1. Množství BRKO, které bylo v obcích vytříděno a předáno ke koncovému využití.  

2. Produkce SKO - Na základě produkce BRKO, která se bude postupně zvyšovat, by 

mělo docházet ke snížení produkce SKO, a tudíž k odklonu BRKO ze skládek. 

 

Část 2. Jedlé oleje a tuky 

V případě jedlých olejů bude přezkum účinnosti proveden do tří let od konce přechodného 

období právní úpravy. 

Indikátory přezkumu účinnosti: Produkce odpadních jedlých olejů a tuků, které byly předány 

k recyklaci. Z tohoto indikátoru by měl být patrný efekt zvýšeného třídění a odklonu 

od nelegálního způsobu nakládání s oleji. 

Díky zavedení sběru odpadních jedlých olejů lze očekávat, že se sníží množství olejů 

končících v kanalizačních trubkách, a tím se sníží náklady na opravy kanalizačních potrubí. 

Snížení nákladů na opravy kanalizačních potrubí v důsledku menšího množství olejů 

v potrubích však nelze sledovat, resp. nebude možné kvantifikovat úspory na opravy 

kanalizace v důsledku menšího zatížení jedlými oleji. 

7 Konzultace a zdroje dat 

1. Obce – v rámci konzultací bylo osloveno 20 obcí, které již mají zaveden systém sběru olejů 

(konzultace ohledně nákladovosti zavádění systému sběru olejů a nákladovosti sběru 

BRKO) 

2. Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl, odbor odpadů, Ministerstvo životního prostředí 

3. HAVEL, M. Odpadové hospodářství obcí. 

4. HAVEL, M. - STRAKOVÁ, J. Studie odpadového hospodářství města Zliv. Praha: Arnika, 
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6. PICHLER, P. Systém sběru a využití kovových odpadů a obalů. In Sborník přednášek 
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původu) na obce. Praha: říjen 2014. 5 s. 

8. SOUKOPOVÁ, J. a kol. Dobré praxe obci Jihomoravského kraje v oblasti odpadového 

hospodářství. Brno 2014 

9. ŠEFLOVÁ, J. - SLAVÍK, J. Analýza vybraných faktorů nakládání s biologicky rozložitelnými 

komunálními odpady (BRKO) – případová studie Německo. 

10. Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady v Olomouckém kraji včetně možnosti 

energetického využití zbytkových směsných komunálních odpadů – studie proveditelnosti. 

Ostrava, Praha: FITE a.s a Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, 2012. 96 s. 

11. Návrh vytvoření integrovaného systému nakládání s odpady v jednotlivých regionech kraje 

za účelem zvyšování využití směsného komunálního odpadu a snižování podílu 

skládkovaných komunálních bioodpadů (BRKO). Ostrava: FITE a.s., 2009. 60 s. 
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12. Odpady a obce za rok 2017. Sborník, EKO-KOM, 2017  

13. Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích 

Místní akční skupiny Bohumínsko – studie. Praha: EKO-KOM, červen 2013. 23 s. 

14. www.hnutiduha.cz/aktualne/vlada-dnes-projedna-zpravu-nku-kritizujici-ministerstvo-

zivotniho-prostredi-za-nakladani-s (článek ze dne 6.11.2017) 

15. Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích ČR (za rok 2015). 

Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s., Praha, 2016. 82 s. 

 

8 Seznam použitých zkratek 

BRKO Biologicky rozložitelný komunální odpad 

ČR Česká republika 

OPŽP Operační program životního prostředí 

SKO Směsný komunální odpad 

9 Kontakt na zpracovatele RIA 

 

Ing. Eva Dvořáková, Ph.D. 

Odbor ekonomiky životního prostředí 

Ministerstvo životního prostředí 

Vršovická 65, Praha 10, 100 10 

email: eva.dvorakova@mzp.cz 

tel: +420 267 122 902  

 

Ing. Veronika Jarolímová a Ing. Kristýna Husáková 

Obor odpadů 

Ministerstvo životního prostředí 

Vršovická 65, Praha 10, 100 10 

email: veronika.jarolimova@mzp.cz 

tel: +420 267 122 289 
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