Výtah z pracovní verze „Plánu odpadového hospodářství Ústeckého
kraje pro období 2016 – 2025“ - nástin problematiky nakládání se
směsným komunálním odpadem
1. Úvod
S účinností nařízení vlády č. 352/2014 Sb., kterým byla vyhlášena závazná část Plánu
odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 – 2024 (dále POH ČR), vznikla
i Ústeckému kraji povinnost vyhlásit nejpozději k 30. 6. 2016 formou obecně závazné
vyhlášky kraje závaznou část Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje pro období
2016 – 2025 (dále POH ÚK).
V novém plánovacím období je přitom zásadním problémem odpadového hospodářství
České republiky - a shodně i Ústeckého kraje – především riziko nesplnění evropského cíle
v oblasti nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem dle čl. 5 směrnice
1999/31/ES, který je v závazné části POH ČR vyjádřen cílem „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“.
Příčinou dlouhodobě neuspokojivého stavu v plnění tohoto cíle je především zastaralý
a neefektivní způsob nakládání se směsným komunálním odpadem, který je dosud
(v republikovém měřítku z naprosté většiny a v krajském rámci pak zcela) odstraňován právě
ukládáním na skládky. V podmínkách České republiky má přitom právě tento druh odpadu
(tj. odpad „z černých popelnic“) rozhodující podíl na celkovém úhrnu biologicky rozložitelných
komunálních odpadů ukládaných na skládkách. Jeho skládkování bylo poslední novelou
zákona o odpadech s platností od roku 2024 zcela zakázáno (§ 21 odst. 7 zákona
o odpadech, ve znění účinném od 1. 1. 2015) a podle závazné části POH ČR má být již
v předstihu cenově znevýhodňováno průběžným zvyšováním poplatku za ukládání odpadů
na skládku.
Ústecký kraj nepředstavuje mezi ostatními kraji České republiky žádnou výjimku a směsný
komunální odpad je zde odstraňován skládkováním prakticky ze 100 %. Na území kraje
je za tímto účelem provozováno celkem 11 skládek kategorie S-OO s celkovou volnou
kapacitou cca 4,5 mil. m3 (cca 18 let provozu) a většinou i s prostorovou rezervou pro další
rozšíření. Tato zařízení jsou na území kraje rozmístěna víceméně rovnoměrně a účelně (obr.
13) a až na tři výjimky jsou v privátním vlastnictví. Logistické systémy svozu komunálního
odpadu a vlastních skládek jsou ve většině případů vlastnicky propojeny, přičemž tato
vlastnická struktura se vyznačuje značnou koncentrací a v období hodnoceném analytickou
částí POH ÚK i stabilitou; případné dopady oslabení hospodářské soutěže na trhu těchto
služeb však mohly být až dosud zmírňovány cenovou regulací ze strany státu. V Ústeckém
kraji tak bylo ještě v roce 2013 odstraněno skládkováním 76,5 % hmotnostních z celkového
množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů a závazný limit tím byl překročen o
53 tisíc tun. Při pokračování dosavadních trendů přitom neexistuje žádná naděje, že by mohl
být splněn podstatně přísnější cíl, který POH ČR závazně předepisuje pro rok 2020.
Z uvedených skutečností vyplývá, že shora uvedený závazný cíl POH ČR v oblasti nakládání
s biologicky rozložitelným komunálním odpadem je možné v Ústeckém kraji bezpečně splnit
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pouze za předpokladu zcela zásadní změny dosavadního způsobu nakládání se směsným
komunálním odpadem. Tato změna přitom musí být dokončena již v nadcházejícím
plánovacím období POH ÚK a nemá smysl zastírat, že prakticky může být založena pouze
na vybudování nového zařízení k energetickému využití směsného komunálního odpadu
nebo produktu jeho úpravy, které bude schopno (buď samo o sobě, nebo v kombinaci
s odpovídajícím zařízením k úpravě směsného komunálního odpadu) nejpozději do roku
2024 plně nahradit kapacitu stávajících skládek, a to při zachování únosných nákladů
pro obce a domácnosti.
Protože otázka nakládání se směsným komunálním odpadem je tak zcela rozhodující
a svými dopady zdaleka nejvýznamnější otázkou řešenou připravovaným POH ÚK, je návrh
jejího řešení předkládán formou tohoto předběžného nástinu municipalitám Ústeckého kraje
i dalším zainteresovaným subjektům ke vstupní diskusi odděleně a v předstihu. Cílem tohoto
postupu je připravit návrh POH ÚK pokud možno již na podkladě předběžného konsensu
v této stěžejní otázce a usnadnit tak jeho následné veřejné projednání, které dle zákona
o odpadech musí předcházet schválení POH ÚK Zastupitelstvem Ústeckého kraje.
Pro potřeby POH ÚK bylo hodnocení dosavadního vývoje nakládání s odpady obecně
založeno na údajích obsažených v ročních hlášeních původců odpadů o vzniku odpadů
a způsobech nakládání s nimi a v ročních hlášeních provozovatelů zařízení k nakládání
s odpady (databáze ISOH). V maximální možné míře jsou přitom využívány indikátory,
jejichž hodnoty byly vypočítány podle metodiky „Zpracování matematického vyjádření
výpočtu‚ Soustavy indikátorů OH‘ v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady, v platném znění (aktualizace k 10. 9. 2013)“. Výdaje obcí a domácností
na odstranění komunálního odpadu byly analyzovány na podkladě účetních výkazů obcí
za období 2009 - 2014. Údaje o počtu obyvatel jsou převzaty z informace ČSÚ platné
k 1. 1. 2015.

2. Definice komunálního odpadu a jeho složek pro potřeby POH ÚK
Pro potřeby POH ÚK se komunálním odpadem (KO) rozumí souhrn všech odpadů
ze skupiny 20 kromě odpadu druhu 20 03 04 Kaly ze septiků a žump (dle Katalogu odpadů)
jejichž vznik byl vykázán v hodnoceném období 2009 – 2013 pod kódy A00 nebo AN16 a
dále odpady podskupiny 15 01 (odpady obalů), jejichž vznik byl v tomto období vykázán pod
kódy A00 nebo AN60 obcemi.
Směsným komunálním odpadem (SKO) se rozumí souhrn odpadů druhu 20 03 01, jejichž
vznik byl v hodnoceném období 2009 – 2013 vykázán pod kódy A00 nebo AN60.
Biologicky rozložitelným komunálním odpadem (BRKO) se rozumí souhrn odpadů druhů
dle tabulky 1 násobených zde uvedenými koeficienty, jejichž vznik byl v hodnoceném období
2009 – 2013 vykázán pod kódy A00 nebo AN60.
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Tab. 1
Kód
odpadu
150101
200101
200108
200110
200111
200138
200201
200301
200302
200303
200307

Název odpadu
Papírové a lepenkové obaly (z obcí)
Papír a lepenka
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
Oděvy
Textilní materiály
Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Odpad z tržišť
Uliční smetky
Objemný odpad

Koeficient biologicky
rozložitelného podílu
1,00
1,00
1,00
0,75
0,75
1,00
1,00
0,48
0,75
0,10
0,30

Materiálově využitelným komunálním odpadem (MVO) se rozumí souhrn odpadů druhů
dle tabulky 2 násobených zde uvedenými koeficienty, jejichž vznik byl v hodnoceném období
2009 – 2013 vykázán pod kódy A00 nebo AN60, odpady ze skupiny 15 01 zahrnuje pouze
v množství vykázaném obcemi.
Tab. 2
Kód
odpadu
150101
150102
150104
150105
150107
150109
200101
200102
200110
200111
200139
200140
200301

Název odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Skleněné obaly
Textilní obaly
Papír a lepenka
Sklo
Oděvy
Textilní materiály
Plasty
Kovy
Směsný komunální odpad

Koeficient materiálově
využitelného podílu
0,980
0,808
0,980
0,980
0,977
0,500
0,980
0,977
0,500
0,500
0,808
0,980
0,309

Biologicky rozložitelnou složkou směsného komunálního odpadu (brkosko) se rozumí
souhrn odpadů druhu 20 03 01 násobený koeficientem dle tabulky 1, jejichž vznik byl
v hodnoceném období 2009 – 2013 vykázán pod kódy A00 nebo AN60.
Materiálově využitelnou složkou směsného komunálního odpadu (mvosko) se rozumí
souhrn odpadů druhu 20 03 01 násobený koeficientem dle tabulky 2, jejichž vznik byl
v hodnoceném období 2009 – 2013 vykázán pod kódy A00 nebo AN60.
Nevyužitelnou složkou směsného komunálního odpadu (sko) se rozumí zbytek
ze souhrnu odpadů druhu 20 03 01 vykázaných v hodnoceném období 2009 – 2013 obcemi
pod kódy A00 nebo AN60 po odečtení jeho předchozích dvou složek.
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3. Produkce komunálního odpadu a jeho složek a její výhled do
roku 2025
3.1 Produkce KO
Celková produkce KO (tj. od všech původců) dlouhodobě mírně klesá, poté co v roce 2009
dosáhla vrcholu na úrovni 471 tis. t. V letech 2012 a 2013 poklesla až pod úroveň 425 tis. t.
Oproti celkové produkci KO je produkce obcí vcelku konstantní a pohybuje se na úrovni
270 tis. t/rok, což představuje asi 60% z celkové produkce KO.
Tab. 3 – Produkce KO v Ústeckém kraji

obce
všechny subjekty

2009

2010

2011

2012

2013

272 959

273 405

279 117

262 350

267 060

471 370

452 690

468 136

409 908

422 782

Obr. 1

Významným ukazatelem v odpadovém hospodářství je měrná produkce KO, tedy průměrná
produkce KO v přepočtu na jednoho obyvatele. V roce 2013 činila produkce KO v Ústeckém
kraji 512 kg/obyvatele Ústeckého kraje (viz obr. 2).
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Obr. 2

Zdroj: ISOH

Složení KO podle druhů v Ústeckém kraji v roce 2013 znázorňuje obr. 3, z něhož je
zřejmé největší zastoupení SKO, dále objemného odpadu a jednotlivých druhů BRKO.
Obr. 3
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3.2 Produkce SKO
Jak je uvedeno výše, SKO je odpad druhu 20 03 01 – prakticky je to obsah sběrných nádob
na směsný odpad („černé popelnice“). Produkce směsného komunálního odpadu je opět
rozdělena na produkci obcí a produkci podnikajících subjektů. Jak je patrné z tab. 4 a obr. 4,
produkce obcí je vyrovnaná a obce jsou hlavními producenty tohoto odpadu.

Tab. 4 Produkce SKO v Ústeckém kraji

obce
všechny subjekty

2009

2010

2011

2012

2013

190 491

183 062

183 432

174 820

171 095

250 791

223 033

221 189

209 255

207 486

Obr. 4

3.3 Výhled produkce KO
Výhled produkce KO je převzat z POH ČR, který předpokládá pokles celkové produkce KO
v roce 2024 o cca 2,3 % oproti celkové produkci v roce 2013. Pokles KO od obcí se však
nepředpokládá, naopak je očekáván nepatrný nárůst, který činí 0,25 %. Výsledky uplatnění
trendu obsaženého v POH ČR na hodnotách Ústeckého kraje obsahuje tab. 5 a obr. 5.
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Tab. 5
Výhled produkce KO v tis. t
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
všechny subjekty 425,1 423,6 422,8 419,7 418,9 417,3 415,8 415,0 413,4 412,7 412,7 411,9
obce 269,8 269,8 269,8 267,7 267,7 267,7 267,7 267,7 267,1 267,1 267,7 267,7

Obr. 5:

Poznámka: BRKO bude předmětem samostatné kapitoly v POH ÚK, v níž budou sumární
údaje o produkci a nakládání s těmito odpady a o jejich výhledech dále rozvedeny. V grafu
znázorněné množství BRKO zahrnuje celkovou produkci Ústeckého kraje od všech původců.

3.4 Výhled produkce SKO
Výhled produkce SKO byl převzat z POH ČR, který předpokládá pokles produkce SKO od
všech subjektů v roce 2024 o cca 5,13 % oproti celkové produkci v roce 2013. Tato varianta
pracuje s mírně klesajícím trendem produkce SKO v obcích a u ostatních původců
předpokládá produkci přibližně konstantní. Pokles směsného komunálního odpadu od
obcí činí 6,2 %.

Tab. 6
Vývoj produkce SKO v tis. t
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
všechny subjekty 207,5 206,2 205,5 204,2 203,5 202,2 200,8 200,2 199,5 198,2 196,8 195,5
obce 171,7 170,4 169,7 168,4 167,7 166,4 165,0 164,4 163,7 162,4 161,0 159,7
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Obr. 6

Poznámka: biologicky rozložitelná složka směsného komunálního odpadu (brkosko)
je součástí BRKO (viz definice v kap. 2). Graf znázorňuje výhled produkce brkosko od všech
původců.

4. Současný stav a výhled nakládání s SKO a jeho porovnání
s požadavky POH ČR
Jak již bylo uvedeno, v nakládání se směsným komunálním odpadem v Ústeckém kraji
jednoznačně převažuje jeho odstranění uložením na skládkách. Pouze v provozovně
společnosti CELIO a.s. je SKO upravován mechanickým oddělením výhřevné frakce, a to
do podoby alternativního paliva (spalitelného odpadu kat. č. 19 12 10), které je následně
využíváno především v čížkovické cementárně. V letech 2009 – 2013 byly dále vykázány
na území Ústeckého kraje také kódy nakládání D10 odpovídající spalování ve spalovně SITA
CZ a.s. v Trmicích a N10 - prodej jako druhotné suroviny mobilním zařízením ke sběru
a výkupu společnosti Technické služby města Mostu a.s. (v tomto případě se však jednalo
pravděpodobně o evidenční chybu).
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Obr. 7:

Zdroj: ISOH

Množství odstraněného směsného komunálního odpadu znázorněné na obr. 7 převyšuje
množství tohoto odpadu v kraji vzniklého. Tento rozdíl je způsoben skládkováním odpadu
vzniklého v jiných krajích (tj. dovezeného na skládky v Ústeckém kraji z jiných krajů)
a v menší míře i odpadu drobných původců, kteří nemusí jeho vznik ohlašovat, takže potom
není zahrnut do dat o produkci odpadu v nedopočtené databázi ISOH.
Pro potřeby POH ÚK jsou sledovány následující způsoby nakládání s SKO:
−
−
−
−
−
−

materiálové využití,
kompostování,
energetické využití,
skládkování,
spalování,
jiné odstranění.

Ve smyslu POH ÚK se přitom materiálovým využitím a kompostováním SKO rozumí již
samotné oddělení materiálově využitelných složek (mvosko) resp. biologicky rozložitelných
složek (brkosko) ze SKO, neboť materiálové využití či kompostování neupraveného SKO
prakticky nepřichází v úvahu, a na druhou stranu využití za tím účelem vytříděných
využitelných složek je samozřejmé. Přitom je lhostejné, zda k vytřídění těchto složek došlo
jejich odděleným sběrem v obcích nebo dodatečnou úpravou SKO v příslušných zařízeních.
Poměr mezi různými způsoby nakládání se SKO v letech 2009 – 2013 v popsaném členění
obsahuje tab. 7.
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Tab. 7

Jednotka
SKO celkem
materiálové využití
kompostování
energetické využití
skládkování
spalování a jiné odstranění

Směsný komunální odpad
2009
2010
2011
2012
2013
%
%
%
%
%
t
t
t
t
t
278 541 100,0 278 218 100,0 276 773 100,0 244 986 100,0 231 291 100,0
11 0,00
7 0,00 2 270 0,82 6 588 2,69 2 031 0,88
0 0,0
0 0,0
6 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,0
0 0,0
0 0,00
0 0,00
0 0,00
278 525 99,99 278 127 100,0 274 465 99,17 238 398 97,31 229 236 99,11
5
0,00 84
0,03 32
0,01
0
0,00 24
0,01

Poznámka: „SKO celkem“ vyjadřuje množství SKO, s nímž bylo v daném roce nakládáno v zařízeních Ústeckého
kraje, nikoliv produkci SKO v Ústeckém kraji.

Jak je patrné z tab. 7, kompostování, energetické využití, spálení i jiné odstranění je u SKO
zcela zanedbatelné. Téměř výhradním způsobem nakládání s SKO v Ústeckém kraji je jeho
odstraňování uložením na skládky. Materiálové využití je tak minoritní, že o něm nelze mluvit
ani jako o doplňku ve způsobu nakládání se směsným komunálním odpadem. Navíc v tomto
konkrétním případě se jedná o výrobu alternativního paliva (spalitelného odpadu kat.
č. 19 12 10) pro potřeby energetického využití především v čížkovické cementárně
a z věcného hlediska a v souladu s principem popsaným na str. 9 by mělo být proto
považováno spíše za využití energetické.
Obr. 8

Výše uvedené procentuální zastoupení jednotlivých způsobů nakládání v tab. 7 a obr. 8
se nevztahuje ke SKO vzniklému v Ústeckém kraji, nýbrž vyjadřuje vzájemný poměr
jednotlivých způsobů nakládání se SKO, k nimž dochází v zařízeních kraje (tj. včetně SKO
dovezeného do těchto zařízení z jiných krajů). Pro vytvoření výhledu nakládání se SKO
v Ústeckém kraji byly v dalším kroku proto tyto podíly vztaženy přímo k produkci SKO
v Ústeckém kraji; výsledek je uveden v obr. 9 a 10.
Z výsledného porovnání jednotlivých způsobů nakládání v letech 2009 až 2013 vychází
výhled vývoje způsobů nakládání se SKO pro následné období do roku 2025, který se opírá
o předpokládaný vývoj produkce SKO do roku 2025 (viz kap. 3). Ten je znázorněn na obr. 9
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a 10. Z obr. 9 je patrné, že při zachování současné struktury nakládání s SKO bez jakýchkoli
opatření bude trvale docházet k překračování přípustného množství BRKO odstraněného
na skládkách už jen v položce brkosko.
Obr. 9

Z obr. 9 také vyplývá, že naprosto klíčové pro dodržení limitu předepsaného pro maximální
přípustné množství BRKO odstraněného skládkováním je zajištění reálné alternativy
k dosavadnímu způsobu odstraňování SKO. V měřítku kraje a ve stanoveném termínu k roku
2020 může být takovou alternativou pouze urychlené vybudování zařízení k energetickému
využití SKO. Při vybudování takového zařízení o kapacitě 150 kt/rok, které bude zároveň
doprovázeno postupným zvyšování podílu materiálového využití mvosko a kompostování
brkosko v rozsahu předpokládaném POH ČR bude vývoj nakládání se SKO probíhat
způsobem znázorněným na obr. 10.
Obr. 10
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Výhled nakládání se SKO znázorněný na obr. 10 uplatňuje trendy vyčíslené v POH ČR
na produkci SKO v Ústeckém kraji a počítá se vznikem nové kapacity k energetickému
využití SKO o velikosti 150 kt/rok. Z tohoto přístupu vyplývají následující zásady:
-

-

-

-

-

kompostovat se má dle POH ČR v roce 2024 celkem 10,1 % vyprodukovaného SKO,
z toho vyplývá, že každý rok musí vzrůst podíl kompostování o 0,918 % z celkem
vyprodukovaného směsného komunálního odpadu;
materiálově využito má být dle POH ČR v roce 2024 celkem 26,4 % vyprodukovaného
SKO, z toho vyplývá, že každý rok musí vzrůst podíl odděleně sebraných materiálově
využitelných složek SKO o 2,32 %,
SKO má být v 2024 dle POH ČR energeticky využíván ze 42,7 %, jak ale vyplývá
z tabulky 8, při realizaci nové kapacity na energetické využití SKO o velikosti 150 kt/rok
může být v cílovém roce 2024 jejím prostřednictvím energeticky využito až 63,5 %
na území kraje vyprodukovaného SKO. Jak je také patrné z obr. 12, bude s rostoucím
materiálovým využíváním a kompostováním úměrně klesat množství dostupných odpadů
energeticky využitelných. Tento úbytek bude pravděpodobně nahrazen dovozem SKO
z jiných krajů a náhradou SKO jinými druhy energeticky využitelného odpadu.
skládkování má být dle POH ČR v 2024 omezeno na 20,8 % z celkové produkce SKO,
jak ale vyplývá z tab. 8, při realizaci nové kapacity k energetickému využití odpadů
o velikosti 150 kt nemusí být SKO na území kraje skládkován prakticky vůbec. Od roku
2024 tak bude možné dodržet zákaz skládkování SKO.
spalování a jiné odstranění je zanedbatelné, činí 0,03 % z produkce a bylo převzato
z POH ČR.
Tab. 8

materiálové využití
kompostování
energetické využití
skládkování
spalování a jiné odstranění

Výhled nakládání se směsným komunálním odpadem v %
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
3,20 5,52 7,84 10,16 12,48 14,80 17,12 19,44
0,92 1,84 2,75 3,67 4,59 5,51 6,43 7,34
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,98 37,76 53,46
95,85 92,62 89,38 86,14 82,90 56,68 38,66 19,73
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

2022 2023
21,76 24,08
8,26 9,18
56,75 60,07
13,20 6,64
0,03 0,03

2024

26,40
10,10
63,47
0,00
0,03

2025
26,40
10,10
63,47
0,00
0,03

Obr. 11
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Tab. 9
Výhled nakládání se směsným komunálním odpadem v tis. t
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
materiálové využití
6,64 11,38 16,11 20,74 25,39 29,92 34,38 38,91 43,41
kompostování
1,90 3,79 5,66 7,50 9,34 11,14 12,91 14,70 16,48
energetické využití
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,47 75,85 107,01 113,23
skládkování
198,88 190,93 183,66 175,86 168,70 114,59 77,64 39,49 26,33
spalování a jiné odstranění
0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

2023
47,72
18,19
119,04
13,16
0,06

2024
51,96
19,88
124,95
0,00
0,06

2025
51,61
19,74
124,10
0,00
0,06

Obr. 12

5. Původci SKO, stávající svozové oblasti a koncová zařízení
k nakládání s SKO
V Ústeckém kraji existuje celkem 354 obcí s celkovým počtem obyvatel 823 972 k 1. 1. 2015.
Obr. 13 zobrazuje hranice obcí, okresů a svozových oblastí ke konci roku 2013, lokalizaci
stávajících skládek komunálního odpadu a lokalizaci navrhovaných nových zařízení
k energetickému využití směsného komunálního odpadu.
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Obr. 13

Svozové oblasti byly vymezeny arbitrárně na základě údajů o partnerech, obsažených
v ročních hlášeních obcí i svozových firem za rok 2013 a vztahujících se k předání odpadu
druhu 20 03 01 (SKO) ze strany obcí (poznámka: pro potřeby této a následující kapitoly
se tedy pod pojmem SKO rozumí – na rozdíl od kapitoly předchozí – výhradně odpad
produkovaný samotnými obcemi a podnikateli zapojenými do obecního systému svozu
odpadu, nikoliv tedy odpad ostatních původců). Pokud příslušná obec vykázala v tomto roce
větší počet partnerů, byla přiřazena ke svozové oblasti obsluhované tím partnerem, jemuž
předala největší množství SKO. U obcí, které v roce 2013 předání SKO neohlásily, bylo
postupováno obdobně podle posledního hlášení za období 2009 – 2013. Vymezení
svozových oblastí tak sice nemusí být v jednotlivých případech absolutně jednoznačné
a nezpochybnitelné (a pochopitelně jejich hranice nejsou ani neměnné v čase), nicméně
k postižení podstatných rysů teritoriálního rozdělení trhu služeb v oblasti nakládání
s komunálním odpadem je dostačující.
Z databáze ISOH vyplývá, že v rámci takto vymezených svozových oblastí je často využíván
větší počet koncových zařízení (skládek), přičemž kritériem pro jejich volbu nemusí být
pouze dojezdová vzdálenost, ale i vlastnické propojení provozovatele skládky
s provozovatelem svozového systému nebo aktuální logistické potřeby svozových systémů
s širším regionálním dosahem. Přesto je u většiny identifikovaných svozových oblastí
zpravidla zřetelná více či méně převládající územní vazba na konkrétní koncové zařízení
v Ústeckém kraji. Některé svozové systémy v periferních oblastech kraje využívají rovněž
skládky v sousedních krajích, konkrétně se jedná například o skládky v lokalitách Uhy
či Úholičky (Středočeský kraj), Dobřany (Plzeňský kraj) nebo Volfartice (Liberecký kraj).
Z kvantitativního hlediska je však role těchto zařízení pro Ústecký kraj jako celek okrajová
a z databáze ISOH naopak vyplývá, že ve vztahu k mezikrajské přepravě komunálních
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odpadů vykazují zařízení Ústeckého kraje dlouhodobě pozitivní saldo. Výjimkou je v tomto
ohledu zejména východní část okresu Děčín a oblast Šluknovska, které jsou po ukončení
příjmu SKO na skládku Rožany od roku 2014 obsluhovány z podstatné části skládkou
Volfartice v Libereckém kraji. Přehled svozových oblastí přináší tabulka 10, přehled skládek
tabulka 11. Údaje o počtu obyvatel se vztahují k 1.1.2015.
Z obr. 13 je zároveň patrná relativně pokročilá koncentrace vlastnictví ve službách spojených
s odstraňováním komunálního odpadu. Výrazně největší teritorium, obsluhované holdingem
Marius Pedersen Group, bylo pro potřeby nákladových analýz za účelem postižení
případných regionálních rozdílů rozděleno na tři dílčí svozové oblasti, byť z provozního,
vlastnického ani organizačního hlediska by jinak zřejmě nebyl pro takové rozdělení důvod
(viz dále). Naopak svozová oblast č. 3, obsluhovaná skládkou Úpohlavy, nebyla pro potřeby
analýzy dále členěna, i když v ní formálně působí dva různí poskytovatelé svozu SKO – a to
jak pro jejich zjevnou organizační provázanost, tak i z důvodu jejich převažující vazby na
totéž koncové zařízení.

Popis svozových oblastí identifikovaných v Ústeckém kraji – stav ke konci roku 2013
Svozová oblast č. 1 zahrnuje východní část okresu Děčín při hranici s Libereckým krajem,
některé obce ve Šluknovském výběžku a město Úštěk v okrese Litoměřice. Svoz
komunálního odpadu provozuje společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., náležející
do portfolia skupiny EP Industries. Koncovým zařízením je převážně skládka Volfartice
v Libereckém kraji (EKO Volfartice a.s.). Ke svozové oblasti patří celkem 17 obcí s 32 330
stálými obyvateli.
Svozovou oblast č. 2 reprezentuje především statutární město Ústí nad Labem a několik
sousedících obcí v okrese Ústí nad Labem, resp. Litoměřice. Svoz komunálního odpadu
zajišťuje převážně společnost AVE Ústí nad Labem s.r.o. (skupina EP Industries) využívající
jako koncového zařízení především skládku Všebořice provozovanou společností SITA CZ
a.s. (součást konsorcia SUEZ environnement). Svozová oblast zahrnuje celkem 11 obcí
a 100 382 obyvatel.
Hranice svozové oblasti č. 3 odpovídají až na výjimky hranicím okresu Litoměřice. Svoz
zajišťuje jednak společnost BEC odpady s.r.o. náležející do portfolia FCC Group (dříve
.A.S.A.) a jednak Podnik technických služeb Lovosice s.r.o. vlastněný městem Lovosice.
Z údajů databáze ISOH nepřímo vyplývá, že obě společnosti při poskytování služeb úzce
spolupracují a jejich činnost je zřejmě organizačně provázána. Koncovým zařízením
je převážně skládka Úpohlavy provozovaná společností SONO PLUS s.r.o. ve vlastnictví
sdružení obcí okresu Litoměřice, dále skládka Štětí (Mondi Štětí a.s.), okrajově např. skládka
Uhy nebo Úholičky ve Středočeském kraji (FCC Group). Svozová oblast zahrnuje 106 obcí
a 117 399 obyvatel.
Svozová oblast č. 4 je obsluhována konglomerátem firem náležejících k holdingu Marius
Pedersen Group, který vlastní a provozuje jak systémy svozu komunálního odpadu,
tak i samotné skládky. Území kontrolované touto firemní skupinou zahrnuje větší část okresu
Děčín, centrální část kraje v oblasti Krušných hor a Podkrušnohoří i většinu okresu Louny;
celkem se jedná o 175 obcí s 389 672 obyvateli. Pro potřeby nákladových analýz byla proto
tato oblast rozdělena na následují podoblasti:
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4a (MP východ) zahrnuje větší část okresu Děčín včetně Šluknovského výběžku a okrajové
části okresu Ústí nad Labem. Koncovými zařízeními jsou skládky v lokalitách Malšovice
a Modlany (Marius Pedersen Group), Všebořice (SITA CZ a.s.) a Volfartice (EKO Volfartice
a.s.). Do konce roku 2013 byla spádovým zařízením pro oblast Šluknovska skládka Rožany
(Marius Pedersen Group), která však z rozhodnutí provozovatele od roku 2014 SKO
nepřijímá. Podoblast 4a zahrnuje 50 obcí s 122 160 obyvateli.
4b (MP střed) – do této podoblasti spadá převážná část Krušných hor a Podkrušnohorské
pánve. Území je obsluhováno převážně skládkami Modlany, Vysoká Pec a Tušimice (vše
Marius Pedersen Group) a skládkou CELIO a.s. u Litvínova. Podoblast 4b zahrnuje 75 obcí a
201 760 obyvatel.
4c (MP jih) zahrnuje větší část okresu Louny, s výjimkou Postoloprt, Podbořanska a oblasti
lounského Podlesí. Protože přímo v této svozové podoblasti se skládka komunálního odpadu
nenachází, jsou využívány především ostatní shora uvedené skládky z vlastního portfolia
holdingu, a to jak na území kraje, tak i mimo něj (například skládka Dobřany u Plzně), dále
pak skládka Vrbička u Podbořan. Do podoblasti náleží 50 obcí s 65 752 obyvateli.
Ve svozové oblasti č. 5 je svoz komunálního odpadu zajišťován Technickými službami
města Chomutova, které jsou příspěvkovou organizací statutárního města Chomutov.
Svozovou oblast tvoří souvislý pás obcí v okrese Chomutov spojující Krušné hory s Poohřím.
Spádovými skládkami jsou především skládky holdingu Marius Pedersen Group (zejména
Tušimice), v horské oblasti pak skládka České Hamry patřící městu Vejprty. K oblasti patří
13 obcí s 55 280 obyvateli.
Svozová oblast č. 6 je obsluhována společností Služby města Postoloprty s.r.o.
ve vlastnictví města a zahrnuje samostatné město Postoloprty a dvě sousedící obce s 5 613
obyvateli; využívá především kapacity skládky Tušimice (Marius Pedersen Group).
Ke svozové oblasti č. 7 patří pouze krušnohorská města Vejprty a Loučná pod Klínovcem
s 2 987 obyvateli, svoz zajišťuje příspěvková organizace Služby města Vejprty a odpad
je ukládán na skládce České Hamry ve vlastnictví města Vejprty.
Svozová oblast č. 8 sestává ze dvou oddělených částí na okrese Louny, z nichž větší
se nachází na Podbořansku s malým přesahem na Kadaňsko a menší v oblasti lounského
Podlesí. Oblast je napojena na skládku Vrbička u Podbořan, provoz skládky a převážně
i svoz odpadu zajišťuje společnost SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o., která je ve vlastnictví skupiny
obcí. Oblast v Ústeckém kraji obsluhuje 22 obcí a 17 892 obyvatel.
Svozová oblast č. 9 je omezena na město Bílina a blízkou obec Lukov, svoz zajišťuje
příspěvková organizace Městské technické služby Bílina, koncovým zařízením je převážně
skládka Modlany (Marius Pedersen Group). V rámci oblasti je obsluhováno 17 020 obyvatel.
Svozová oblast č. 10 představuje území statutárního města Most s 67 089 obyvateli,
na němž svoz odpadu zajišťuje společnost Technické služby města Most a.s. ve vlastnictví
města a odpad je ukládán na skládce společnosti CELIO a.s. u Litvínova.
Svozová oblast č. 11 zahrnuje město Kadaň a obec Račetice s 18 308 obyvateli, svoz
zajišťuje společnost Technické služby Kadaň s.r.o. ve vlastnictví města Kadaň a odpad
je ukládán na skládce Tušimice patřící holdingu Marius Pedersen Group.
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Tab. 10 Svozové oblasti v Ústeckém kraji v roce 2013
Obcí

Obyvatel

%

Množství
SKO 2013

Poskytovatel svozu

Provozovatel skládky

%

1

AVE CZ Odpadové
hospodářství s.r.o.

EKO Volfartice a.s.

17

32 330

3,92

6 254

3,64

2

AVE Ústí nad Labem s.r.o.

SITA CZ a.s.

11

100 382

12,18

18 156

10,57

3

BEC Odpady s.r.o. +
Podnik technických služeb
města Lovosice, s.r.o.

SONO PLUS s.r.o., FCC
Group

106

117 399

14,25

24 140

14,06

4

Marius Pedersen Group

175

389 672

47,29

83 278

48,50

4a

Marius Pedersen Group,
SITA CZ a.s., EKO
Volfartice a.s.

50

122 160

14,83

25 330

14,75

4b

Marius Pedersen Group,
SITA CZ a.s., CELIO a.s.

75

201 760

24,49

42 968

25,03

4c

Marius Pedersen Group,
SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o.

50

65 752

7,98

14 980

8,72

Marius Pedersen Group,
Služby města Vejprty

13

55 280

6,71

9 729

5,67

Marius Pedersen Group

3

5 613

0,68

2 422

1,41

Služby města Vejprty

2

2 987

0,36

1 031

0,60

SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o.

22

17 892

2,17

7 114

4,14

Marius Pedersen Group

2

17 020

2,07

3 192

1,86

5
6
7
8
9

Technické služby města
Chomutova
Služby města Postoloprty
s.r.o.
Služby města Vejprty
SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o.
Městské technické služby
Bílina

10

Technické služby města
Most a.s.

CELIO a.s.

1

67 089

8,14

12 540

7,30

11

Technické služby Kadaň
s.r.o.

Marius Pedersen Group

2

18 308

2,22

4 125

2,40

Obrázek 14 – srovnání počtu % obyvatel a počtu % množství SKO na poskytovatele svozu
v roce 2013
26
% obyvatel na poskytovatele svozu
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% množství SKO na poskytovatele svozu
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Tab. 11 Skládky směsného komunálního odpadu v Ústeckém kraji
Název (lokalita)
Růžodol u
1 Litvínova

Provozovatel

IČ

Obec

Volná kapacita
k 31.12.2013
(m3)

CELIO a.s.

48289922

Litvínov

664 292

25034839

Čížkovice

375 180

3 Malšovice

SONO PLUS, s.r.o.
Technické služby Děčín
a.s.

64052257 Malšovice

915 180

4 České Hamry

Služby města Vejprty

61345750

Vejprty

36 224

5 Všebořice

SITA CZ a.s.

25638955

Ústí n. L.

854 328

6 Rožany

42194920

Šluknov

93 323

7 Vrbička

Marius Pedersen a.s.
SKLÁDKA VRBIČKA
s.r.o.

47781131

Vroutek

60 700

8 Modlany

Marius Pedersen a.s.

42194920

Modlany

1 315 000

9 Štětí

Mondi Štětí a.s.

26161516

Štětí

67 736

10 Tušimice

Skládka Tušimice a.s.

25005553

441 541

11 Vysoká Pec

Marius Pedersen a.s.

Kadaň
Vysoká
Pec

2 Úpohlavy

42194920

56 000

Obrázek 15 – skládky směsného komunálního odpadu

Údaje v tabulkách 10 a 11 lze shrnout tak, že ke konci roku 2013 ovládaly trh služeb v oblasti
nakládání s komunálním odpadem na území Ústeckého kraje zhruba ze tří čtvrtin velké
privátní korporace, disponující v kraji devadesáti procenty volné kapacity skládek. Na veřejný
sektor pak připadaly tři skládky reprezentující ke konci roku 2013 necelou desetinu celkové
disponibilní kapacity skládek (skládky Vrbička, Úpohlavy a České Hamry) a logistické
systémy obsluhující zhruba čtvrtinu obyvatel kraje.
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6. Současná cena odstranění směsného komunálního odpadu
K posouzení možných finančních dopadů navrhované změny v nakládání se směsným
komunálním odpadem (SKO) byly v rámci analytické části POH ÚK vyčísleny dosavadní
ceny za služby spojené s jeho odstraněním. K tomuto účelu bylo využito účetních výkazů
obcí za období 2009 – 2014, které zejména ve výdajové položce 5169 (nákup ostatních
služeb) a pododdílu 372 (nakládání s odpady) shrnují skutečné výdaje obce na svoz
komunálního odpadu. Přestože informační hodnota a spolehlivost těchto dat nemusí být
v jednotlivých konkrétních případech bez omezení (účetnictví může být zatíženo chybami,
některé detaily odvětvového třídění v rámci platné rozpočtové skladby mohou být
jednotlivými obcemi uplatňovány odlišně atd.), v souhrnu lze tyto účetní výkazy považovat
pro hodnocení celkových nákladů obcí za směrodatné.
V souladu s platnou rozpočtovou skladbou účtuje naprostá většina obcí více než čtyři pětiny
běžných výdajů vynaložených na odstraňování komunálních odpadů na položce 5169
a paragrafech 3721(sběr a svoz nebezpečných odpadů), 3722 (sběr a svoz komunálních
odpadů) a 3723 (sběr a svoz ostatních odpadů). Odlišné případy obcí, které ke svozu
využívají vlastních příspěvkových organizací, byly jednotlivě konzultovány a jejich odlišně
zaúčtované výdaje byly do výpočtu rovněž zahrnuty. Pro souhrnné vyčíslení celkových
nákladů obcí Ústeckého kraje v období 2009 – 2014 na odpadové hospodářství (tab. 12, obr.
14) byly dále započítány méně často či jen ojediněle účtované výdaje
na položkách/paragrafech 5169/3724, 5169/3725, 5169/3726, 5139/3722 a 5139/3723.
Interpretace těchto výdajů je nejednoznačná, pravděpodobně však zahrnují například
investice nebo opatření preventivního charakteru, které s vlastními provozními náklady
na pravidelný svoz komunálního odpadu nemusí přímo souviset; pro představu o skutečných
celkových nákladech odpadového hospodářství obcí by nicméně ani tyto výdaje neměly být
zanedbány, neboť v souhrnu se na nich podílí z 8 – 13%. Protože by však zřejmě neměly být
přímo ovlivněny navrhovanou změnou v nakládání s SKO, nebyly započítány do výdajů
jednotlivých svozových oblastí v roce 2013 (tab. 13 a obr. 15) - ty proto vychází pouze
z výdajů obcí účtovaných na položce 5169 (nákup ostatních služeb) a paragrafu 3722 (sběr
a svoz komunálních odpadů) a z údajů o SKO ohlášeného obcemi (tj. bez SKO od ostatních
původců).
I když výdaje na pravidelný svoz samotného SKO (tj. druhu 20 03 01) nejsou v rozpočtové
skladbě obcí samostatně sledovány, lze předpokládat, že zdaleka největší část výdajů
účtovaných na položce/paragrafu 5169/3722 reprezentují právě výdaje na pravidelný svoz
SKO a takto zaúčtované výdaje se proto dobře přibližují hodnotě skutečných výdajů obcí na
svoz SKO. Přesto je možné, že výdaje na položce/paragrafu 5169/3722 zahrnují do jisté míry
rovněž výdaje na svoz jiných druhů komunálních odpadů než SKO, a to včetně takových,
kterých se budoucí přechod na energetické využití netýká, neboť nejsou odstraňovány
na skládkách, a že takto vykazované výdaje tudíž reprezentují výdaje na likvidaci SKO pouze
z části (která se navíc bude - v závislosti na místním druhovém složení KO a jiných
okolnostech - lišit podle obcí i svozových oblastí). V takových případech by měrné výdaje na
svoz SKO uvedené v posledním sloupci tab. 13 a na obr. 15 byly ve skutečnosti přiměřeně
nižší, z dostupných dat však nelze takovou korekci s jistotou provést. Doporučujeme proto
s tímto vědomím interpretovat hodnoty uvedené v posledním sloupci tab. 13 jako hodnoty
maximální, k nimž se skutečné hodnoty limitně blíží.
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Tab. 12 Celkové výdaje obcí Ústeckého kraje na odpadové hospodářství 2009 – 2014

celkem ( tis. Kč)

2009
604 314

2010
615 674

2011
659 919

2012
685 647

2013
692 582

2014
702 983

na obyv. (Kč)
z toho svoz KO (%)*

733
92

747
92

801
92

832
91

841
87

853
88

*zahrnuje pravidelný svoz veškerého komunálního odpadu včetně odděleného sběru odpadů z obalů a odpadů
nebezpečných

Obr. 16 Celkové výdaje obcí Ústeckého kraje na odpadové hospodářství 2009 - 2014.
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Tab. 13 Průměrné výdaje obcí Ústeckého kraje na svoz SKO dle svozových oblastí v roce
2013 (Kč).
svozová
oblast

celkové výdaje

na obyvatele

na t SKO

1

23 900 245

739

3 822

2

53 175 361

530

2 929

3

84 461 375

719

3 499

4

277 314 560

712

3 330

68 070 412

557

2 687

a
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150 274 748

745

3 497

58 969 400

896

3 936

5

23 186 180

419

2 383

6

5 940 490

1 058

2 452

7

2 052 289

687

1 990

8

14 769 744

825

2 076

9

7 232 106

428

1912

10

46 671 167

696

3 722

11

10 164 048

555

2 464

Ústecký kraj

548 867 565

666

3 181

b
c

Obr. 17 Průměrné měrné výdaje obcí v jednotlivých svozových oblastech v roce 2013
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Z tab. 12 a obr. 14 vyplývá, že výdaje obcí na odpadové hospodářství v hodnoceném období
nepřetržitě rostou, přičemž měrné výdaje na samotný svoz SKO (tj. bez ostatních druhů
komunálního odpadu a bez odděleně sbíraných obalových odpadů) dosahovaly v roce 2013
v průměru 666 Kč na obyvatele a 3 181 Kč na jednu tunu odstraněného SKO (tab. 13, obr.
15. Jak je uvedeno výše, tato čísla je třeba interpretovat s jistou opatrností, neboť není zcela
jisté, zda byly jednotlivými obcemi příslušné výdaje zaúčtovány co do odvětvového třídění
shodně, ani zda v jednotlivých případech reprezentovaly pouze svoz SKO. Velmi ošidná je
rovněž intepretace měrných výdajů vztažených na obyvatele, neboť jejich výše silně závisí
například na rozsahu zapojení podnikatelů do systému obce a v tomto ohledu mohou mezi
jednotlivými městy a obcemi existovat významné rozdíly. O rozdílech ve výdajích mezi
jednotlivými obcemi, regiony a svozovými oblastmi proto lépe vypovídají hodnoty měrných
výdajů vztažených na tunu odstraněného odpadu.
Uvedené výdaje obcí na svoz SKO rovněž nelze zaměňovat s jejich konečnými náklady
na tuto službu, neboť obce v souvislosti se svozem SKO inkasují rovněž příjmy,
představované jednak platbami od podnikatelů zapojených do obecního systému nakládání
s odpadem, jednak od domácností (v tomto případě nejčastěji formou výnosu z poplatku
za svoz odpadu). Hodnoty v tab. 13 je tak nutno interpretovat především jako ukazatel
průměrných cen, za něž byl likvidován SKO v jednotlivých regionech v roce 2013, nikoliv
tedy jako ukazatel efektivity odpadového hospodářství obcí.
Současné ceny za uložení SKO na skládku se dle platných ceníků pohybují obvykle mezi
1 100 -1 200 Kč/t včetně DPH a poplatku, a podílí se tak na celkové ceně za svoz SKO
v Ústeckém kraji v průměru zhruba z jedné třetiny. V případě přechodu na energetické
využití SKO lze proto s velkou pravděpodobností počítat se zvýšením ceny za službu
koncového zařízení v řádu stovek korun, zatímco další zdražení bude nepochybně spojeno
se zvýšenými náklady na přepravu na dopravu SKO ze vzdálenějších regionů. Míru zdražení
svozu SKO v souvislosti s přechodem na jeho energetické využití však nelze s jistotou
vyčíslit a bude záviset mimo jiné na výši případné dotace do vybudování příslušného
koncového zařízení. Proti zdražování bude rovněž působit konkurence poskytovatelů svozu,
která se nutně projeví při restrukturalizaci trhu vyvolané vynucenou změnou koncového
zařízení. I do budoucna přitom bude nutným předpokladem únosného cenového vývoje
rovněž zachování dosavadních principů cenové regulace ze strany státu (která je zcela
namístě jak vzhledem k veřejné prospěšnosti těchto služeb, tak i vzhledem k přirozenému
monopolu koncových zařízení).
Zhoršení dosavadního trendu v nárůstu výdajů obcí na odstranění SKO lze na druhou stranu
očekávat i při zachování současného způsobu jeho odstraňování, a to v důsledku zvyšování
poplatku za ukládání odpadu na skládkách. Protože se jedná o politické rozhodnutí
prosazované legislativně, nelze budoucí vývoj v této otázce predikovat; závazná část POH
ČR obsahuje tuto direktivu pouze v obecné podobě. V každém případě se shora uvedený
nárůst cen v důsledku přechodu na energetické využití SKO promítne do nákladů obcí jen z
části, a to i v závislosti na tom, jak se oproti současnému stavu zároveň podaří zlepšit
využívání jeho potenciálně využitelných složek. Samotný přechod na energetické využití
jinak nevyužitelného SKO proto musí být jednoznačně doprovázen i opatřeními zaměřenými
tímto směrem, zejména pak na snižování množství SKO účinnějším odděleným sběrem jeho
využitelných složek.
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7. Návrh na doplnění sítě zařízení k nakládání s komunálním
odpadem a způsob jeho promítnutí do závazné části POH ÚK
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že základním požadavkem na doplnění sítě zařízení
je vybudování dostatečné kapacity k energetickému využití SKO (popřípadě jeho oddělené
výhřevné frakce). V Ústeckém kraji jsou v různých fázích připravenosti k dispozici dva
privátní projekty zařízení k energetickému využití odpadu, z nichž každé by mělo být
schopno využívat neupravený či upravený SKO v množství 150 kt/rok. Oba projekty jsou
umístěny v okrese Most (obr. 13), z hlediska dopravní dostupnosti relativně výhodně.
Realizace některého z těchto dvou projektů je nezbytnou podmínkou naplnění shora
uvedeného výhledu nakládání se SKO a splnění požadavku závazné části POH ČR,
týkajícího se odklonění BRKO od skládkování.
Zásadním omezením z hlediska POH ÚK je skutečnost, že rozhodnutí o realizaci
kteréhokoliv z těchto privátních projektů je věcí jejich investorů a kraj ani obce na toto
rozhodnutí nemají žádný přímý vliv. Aby bylo možno naplnit závazný cíl POH ČR včas, musí
přitom (vzhledem k předpokládané délce výstavby) takové rozhodnutí padnout nejpozději
do konce roku 2016. Ani v případě, že by do té doby bylo na jakékoliv politické úrovni
rozhodnuto o přípravě veřejného projektu v oblasti energetického využití SKO, nebylo by již
prakticky možné jeho prostřednictvím zajistit potřebnou kapacitu včas, tj. do roku 2020.
Z tohoto důvodu nemá v Ústeckém kraji realizace alespoň jednoho ze zmiňovaných
privátních projektů EVO žádnou praktickou alternativu. POH ÚK se v závazné části omezí
pouze na obecnou deklaraci nepřímé podpory vybudování nové kapacity
k energetickému využití SKO nebo jeho oddělené výhřevné frakce o velikosti
150 kt/rok s lokalizací v okrese Most.
Vedle základního požadavku na zřízení nové kapacity EVO vyžaduje situace dále
vybudování nových zařízení ke zlepšení logistiky svozu SKO do jediného koncového
zařízení. Jako místa pohotově dostupná pro zřízení nových překladišť se nabízejí rovněž
areály jednotlivých skládek, jejichž kapacity zůstanou odkloněním SKO oproti původním
předpokladům částečně nevyužity. I v tomto případě bude - tak jako dosud - přenechána
iniciativa pro regionální řešení v plném rozsahu privátnímu sektoru s předpokladem,
že potřeba optimalizace přepravních nákladů bude konkurující si poskytovatele služeb
motivovat k adekvátní inovaci jejich svozových systémů. POH ÚK tedy zařízení tohoto typu
v konkrétní rovině navrhovat nebude a omezí se pouze na obecnou deklaraci nepřímé
podpory privátních i veřejných investic do takových zařízení.
Snížení celkové produkce SKO – tj. v podstatě zvýšení účinnosti odděleného sběru
biologicky rozložitelné a materiálově využitelné složky SKO - pak může být dosaženo
především organizačními opatřeními a investicemi do systémů odděleného sběru na úrovni
samotných obcí a měst. V tomto případě by měla závazná část POH ÚK alespoň
ve variantě obsahovat závazek Ústeckého kraje k systémové dotační podpoře
takových opatření obcí (s tím, že konečná podoba takové podpory se může odvíjet rovněž
od definitivního řešení přerozdělování výnosu poplatků za ukládání odpadů na skládkách,
které je očekáváno s připravovanou změnou zákona o odpadech).
Samotné přesměrování SKO do zařízení k energetickému využití (v případě jeho praktické
dostupnosti) bude v závazné části POH ÚK vyjádřeno direktivně formou postupně
se snižujících přípustných kvót pro skládkování SKO, které budou odpovídat požadavku
POH ČR na snížení množství BRKO ukládaného na skládkách a budou zavedeny
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pro období 2019 -2023 s tím, že od roku 2024 bude skládkování SKO v Ústeckém kraji
v souladu se zákonem definitivně ukončeno. Pro jednotlivá zařízení se tato direktiva stane
závaznou až následnou změnou příslušného integrovaného povolení provedenou krajským
úřadem z moci úřední.
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