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Název materiálu:

Záměr na zavedení Systému finanční motivace ke třídění komunálního odpadu pro 
občany města

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje záměr zavedení systému finanční motivace ke třídění komunálního odpadu 
v Přerově , tzv. Inteligentní systém nakládání s odpady – ISNO, a to od 1.1. 2015

2. ukládá Radě města předložit na zastupitelstvu konaném dne 9. 9. 2014 k projednání 
návrh systému finanční motivace pro občany tak, aby jim byla poskytnuta možnost 
slevy na poplatku za odpad v závislosti na:
- množství vytříděného odpadu
- za snižování celkového množství produkovaného odpadu.

3. doporučuje primátorovi města Přerova, aby navázal kontakt s obcí /obcemi/ , která
/ které/ již provozují motivační systém pro občany třídící odpad a získané poznatky 
navrhl zapracovat do systému motivací pro občany Přerova a na nejbližším 
zastupitelstvu tj. dne 17. 6. 2014, zastupitele informoval o získaných zkušenostech.

Důvodová zpráva:

Už druhým rokem mohou obce zvýšit roční poplatek za komunální odpad až na 1000 Kč na 
osobu. V Přerově byl místní poplatek za komunální odpad zvýšen z 500 Kč na 650 Kč. 
Výsledkem je, že občané, kteří odpad důsledně třídí a snižují množství směsného odpadu v 
popelnici, jsou vlastně za svou aktivitu trestáni. Navýšení paušálního poplatku u mnoha 



občanů vzbudilo nesouhlas. Právem. Obec by totiž měla všemi silami podporovat co největší 
třídění odpadů a zároveň by měla šetřit peněženky občanů. Cílem zavedení obdobného 
motivačního systému jako v Mikulově (a např. v Novém Boru, Letohradu, Starém Městě, Aši 
atd.) je zvýšení míry recyklace komunálních odpadů, ekonomický přínos městu i občanům a 
výrazné snížení množství odpadů skládkovaných. 

Jak vyplývá z analýz složení směsných odpadů v České republice, až 80% odpadů 
produkovaných v našich domácnostech je možné znovu využít a jen zbylých cca 20% 
odpadů musí skončit v popelnici. Zkušenosti ze světa i z obcí naší republiky dokládají, že je 
možné třídit daleko více a přitom také dbát na snižování objemu odpadů. Systém fungující už 
například v Aši, Novém Boru, Mikulově, Letohradu, Starém Městě, Nymburku, v některých 
částech Hradce Králové i jinde, je založen na finanční motivaci občanů ke třídění. Jeho 
filozofie je jasná: Pohodlně třídit, pomoci životnímu prostředí a platit spravedlivě za odpady, 
tj. třídíš – zaplatíš méně, netřídíš – zaplatíš víc. Od paušálního poplatku může být 
domácnost osvobozena do značné výše (např. do 70% v Mikulově) a to už stojí za to. Věc je 
přitom relativně jednoduchá. Každý účastník systému má svůj unikátní čárový kód, který lepí 
na pytle s vytříděným odpadem. Protože na každém pytli je tak jeho „podpis“, třídí většinou 
pečlivě a zodpovědně. Každý si může také průběžně ověřovat, kolik ušetřil, navíc obce 
vyhodnocují každé čtvrtletí nejlepšího třídiče. Finanční náročnost zavedení systému je v řádu 
statisíců, v Mikulově to bylo přibližně 200 000 Kč (váha, čtečka kódů, software, pytle...). 
Systém je dobrovolný.
Také v Programovém prohlášení vlády se praví, že: „Vláda připraví do poloviny roku 2016 
novelu zákona o odpadech s cílem snížit podíl skládkovaných odpadů a naopak zvýšit úroveň 
recyklace odpadů, včetně odpadů biologických na úrovni vyspělých evropských zemí. Vláda 
podpoří programy prevence vzniku odpadů a vytvoří systém pobídek a poplatků, které podpoří 
motivaci občanů k třídění odpadu.“ 

Jako modelový příklad pro tento materiál jsme zvolili Inteligentní systém nakládání s 
odpady v Mikulově. Je podrobně a pečlivě rozpracován a jeho úspěšnost dokládá účast více 
než poloviny obyvatel Mikulova za zhruba rok provozu. 

Přesné znění motivačního ISNO Mikulova : 



Inteligentní systém nakládání s odpady (ISNO) 
http://www.isnomikulov.cz/

Cíl zavedení ISNO

Inteligentní systém nakládání s odpady má za cíl, aby:

1. třídění odpadů bylo stejně pohodlné jako vyhazování odpadu do popelnice se 
směsným odpadem – každá domácnost, která si zažádá, získá zdarma čipem označenou 
nádobu na plast, na papír a na bioodpad. Domácnosti, které nemají prostor na nádoby, 
dostanou pytle na třídění odpadů se sadou čárových kódů,

2. třídění odpadů bylo výhodné – domácnosti, které budou poctivě třídit odpad, mohou 
dosáhnout snížení poplatku až do výše 70% stanoveného poplatku (v případě, že např. 
pětičlenná rodina bude zodpovědně třídit, může v následujícím roce místo 3000 Kč, zaplatit 
pouze 900 Kč),

3. třídění odpadů bylo nevšední – každé čtvrtletí bude zveřejňováno hodnocení jednotlivých 
domácností a jednotlivých částí města,

4. platba za odpady byla spravedlivá - domácnost, která třídí odpady, bude platit za odpady 
méně než domácnost, která odpady netřídí.

Tři důvody proč projekt podpořit

1. Kdo třídí, šetří peníze - cca 80% odpadu produkovaného v domácnostech je možné 
vytřídit na jednotlivé složky jako je plast, papír, sklo, bioodpad atd. a prodat jako druhotnou 
surovinu – za odpad, který je v nádobě na směsný odpad se platí. Čím více se ušetří, tím méně 
se vybere na poplatcích od těch, co se o to zasloužili.

2. Kdo třídí, šetří životní prostředí - vytříděný odpad (druhotná surovina) z části nahradí 
prvotní surovinu, kterou je třeba těžit – čím více se třídí, tím méně se těží.

3. Kdo třídí, dělá městu dobré jméno – je fajn, když vám někdo pochválí např. nový účes. 
Stejně fajn může být, když bydlíte ve městě, které se může pochlubit třeba nadčasovým 
odpadovým hospodářstvím.

Doporučení ISNO - jak získat maximální možnou slevu na poplatku

1. Domácnost snižuje produkci odpadů – např. používá jednu kvalitnější nákupní tašku; 
nekupuje neochucené balené vody; neodebírá letáky, které, aniž by se četly, skončí v nádobě 
na papír. 
Snižování produkce odpadů je nejekonomičtější a zároveň nejekologičtější způsob nakládání s 
odpady – odpad, který nevznikne, není třeba recyklovat popř. likvidovat…
2. Domácnost efektivně využívá objem nádob – přistavuje k výsypu pouze plné nádoby; 
zmenšuje objem odpadu, např. šlape PET lahve, rozlepuje krabice od mléka, od bot atd.



Svoz odpadů tvoří podstatnou část ceny, kterou si svozová firma za svoje služby účtuje. Např. 
1 tunu PET lahví je možné svézt z cca 500 nádob (nesešlápnuté PET lahve) i z cca 150 nádob 
(sešlápnuté PET lahve). Každý výsyp se platí, tak proč platit za výsyp vzduchu?

3. Domácnost třídí vše, co se dá třídit - nevyhazuje do popelnice se směsným odpadem 
papír, plast, sklo, biologicky rozložitelný odpad, drobné elektrozařízení, textil, jedlý olej a 
tuk, nebezpečný odpad a suť. 
U směsného odpadu se krom svozu platí i jeho likvidace. Z tohoto důvodu je dobré, když se ho 
produkuje co nejméně. Směsný odpad běžně obsahuje až 80 % cenných druhotných surovin, 
jako je plast, papír, bio atd., které se dají pohodlně vytřídit. Za vytříděný odpad se likvidace 
neplatí – vytříděný odpad se prodává jako druhotná surovina, která se po recyklaci znovu 
využije.

Podmínky pro získání slevy na poplatku

1. Domácnost provede inventuru stanoviště – pro udělení slevy je třeba znát prvotní toky 
odpadů, tj. kdo kam třídí svůj odpad. Na čipu popř. na čárovém kódu, kterým je označena 
každá nádoba, je uveden unikátní identifikační kód. Tento kód je třeba opsat z každé nádoby, 
kterou domácnost používá, a odeslat prostřednictvím webu www.isnomikulov.cz sekce 
„Inventura stanoviště“ nebo přinést opsané na papírku do STKO v tomto rozsahu: velká 
plastová popelnice na kolečkách – směsný odpad – kód: STKO00049078 - soukromé Nádoby 
na BIO se do inventury neuvádějí. Dále je třeba dodat informace o osobách, které do 
uvedených nádob třídí odpady. Jelikož nemůžeme pracovat s rodnými čísly, bude evidence 
osob probíhat prostřednictvím variabilních symbolů, které jsou uvedeny na každém dokladu o 
zaplacení poplatku. Tento doklad pečlivě uschovejte.

Inventura stanoviště, má za cíl předejít nepříjemným překvapením typu, třídím plast, papír, a 
nic se mi nepřipisuje nebo naopak připisuje se mi více odpadu, než skutečně vytřídím. Občas 
se stane, že se občané přestěhují a vezmou si s sebou i popelnice. Změnu bydliště nenahlásí 
svozové společnosti, tudíž popelnice jsou stále evidované na původním stanovišti, kde už bydlí 
třeba někdo jiný.

2. Domácnost vyplní a odešle registrační formulář – registraci je možné provést na webu 
www.isnomikulov.cz sekce „Registrační formulář“ nebo osobně na STKO. Nezapomeňte 
uvést způsoby, jakými snižujete produkci odpadů. Na webu www.isnomikulov.cz v sekci 
„Články, dokumenty…“ najdete seznam nejčastějších způsobů snižování produkce odpadů.

Registrační formulář má dvojí význam. 1. Poskytuje informace potřebné pro výpočet slevy na 
poplatku. 2. Slouží jako ochrana proti občanům, kteří by se snažili systém přechytračit.
Odeslaný registrační formulář a inventura stanoviště jsou nezbytné pro získání slevy na 
poplatku!

Sleva na poplatku

1. může činit maximálně 70% ze stanoveného poplatku,

2. se poníží procenty, kterými byl ponížen stanovený poplatek uplatněním jiné slevy (např. 



uplatněním slevy pro důchodce),
3. je udělována za třídění odpadů, za efektivní využívání sběrných nádob a za snižování 
produkce odpadů.
4. je součtem tří bonusů, které budou připisovány na odpadový účet stanoviště vždy po 
uzavření čtvrtletí (čtvrtletí je uzavřené přijetím všech podkladů pro fakturaci za služby v 
odpadovém hospodářství, což bývá cca 1-2 měsíce po skončení čtvrtletí),

5. se uplatňuje při platbě poplatku na další rok – poplatek např. na rok 2014 je ponížen slevou, 
která byla připsána na odpadový účet stanoviště v roce 2013.

6. se vypočte na základě tří hodnotících kritérií ISNO.

Hodnotící kritéria ISNO
1. Druhy tříděných odpadů a způsoby snižování produkce odpadů uvedené v 
registračním formuláři (čím více se sníží produkce odpadů a čím více druhů odpadů se třídí, 
tím lépe).

Registrační formulář nám poskytuje důležité informace, na jejichž základě jsme v součinnosti 
s obslouženým objemem nádob a poměrem objemů obsloužených nádob různých komodit 
schopni posoudit, zda je s odpadem nakládáno správně.

2. Poměr objemů obsloužených nádob se směsným odpadem, s plastem a s papírem.
3. Celkový objem (V) obsloužených nádob jak se směsným tak s tříděným odpadem za 
rok (součet objemů všech obsloužených nádob přepočtený na jednoho člena stanoviště za 
rok).

Upozornění

Neekologické nakládání s odpadem (např. pálení, vození do lesa atd.) se v rámci ISNO 
nevyplácí. Základem ISNO je efektivní (ekonomické) třídění odpadů, který je prodán jako
druhotná surovina. Odpad ležící v lese nemá v rámci ISNO žádný význam. Stejně tak se v 
rámci ISNO nevyplácí vozit tříděný odpad z práce nebo ze sběrných míst. ISNO je nastaveno 
na průměrnou produkci odpadů, tudíž se pro získání maximální možné slevy stačí jen řídit 
doporučením ISNO. Není třeba dělat nic navíc.

Princip

ISNO je zcela dobrovolné. Kdo chce, může se zapojit, kdo nechce, nemusí. Je třeba mít na 
paměti, že se jedná o službu pro vás pro občany. Tak proč ji nevyužít?

Seznam příloh: Články - problematika třídění odpadů



DO INTELIGENTNÍHO TŘÍDĚNÍ ODPADŮ SE V 

MIKULOVĚ ZAPOJILA TÉMĚŘ POLOVINA 

OBYVATEL

V lednu letošního roku se naplno rozjel projekt ISNO – Inteligentní systém nakládání s odpady. 

Jeho první fáze, kdy se do něj občané hlásili a objednávali si nádoby na tříděný odpad, 

proběhla podle společnosti STKO nad očekávání. „Téměř polovina domácností již obdržela nádoby 

na třídění odpadů a je třeba říci, že občané nás doslova zaskočili svým zájmem,“ řekl Radek Staňka.

Přihlášení se do systému je stále možné, zatím není časově omezené, a nádoby lze nadále 

objednávat. A to přes internet nawww.stko.cz v sekci ISNO. Veškeré otázky týkající se systému 

ochotně pracovníci STKO zodpoví. Volat lze přímo na telefon 775 974 709, možný je i osobní kontakt 

v kanceláři na Brněnské ulici. Pro ty, kteří prozatím používají na tříděný odpad i barevné pytle, mají 

pracovníci vzkaz: „Pokud vám popelnici nevysypeme a je v ní odpad, který do ní patří, nebo nedáme 

nové pytle za pytle svezené, volejte 519 511 456.“

V další fázi projektu ISNO se budou tvořit stanoviště. „Občané třídí do svých nádob, ale my přesně 

nevíme, kteří. Jediné, co víme, je, na jaké adrese se sypou popelnice. Proto potřebujeme vědět 

adresně, komu má být sleva na poplatku přidělena,“ vysvětluje Radek Staňka.

Proto byl vytvořen formulář s názvem „Inventura stanoviště“, do kterého zástupce daného stanoviště 

uvede čísla kódů/čipů připevněných na nádobách, do kterých se na daném stanovišti sbírají odpady, a 

základní informace o osobách, které tyto nádoby používají. Z důvodu ochrany osobních dat nemůže 

STKO pracovat s rodnými čísly, proto občané uvedou variabilní symbol z dokladu o zaplacení 

poplatku za odpady.

Inventuru stanoviště společně s registračním formulářem (souhlas s podmínkami ISNO a podklad pro 

výpočet bonusů) je možné vyplnit a odeslat na speciálním webu www.isnomikulov.cz. Nejprve je však 

třeba zadat IDS (ID stanoviště) a heslo, které budou pracovníci STKO rozesílat e-mailem první týden 

v březnu.

Ti občané, kteří do svých objednávek svůj e-mail nebo telefon neuvedli, se mohou od 7. března zatavit 

přímo na STKO a tam jim jejich heslo sdělí. „Občanům, kteří nemají internet, inventuru rádi vyplníme, 

jen je třeba mít s sebou opsaná čísla kódů/čipů připevněných na nádobách a variabilní symboly osob, 

které nádoby používají,“ upozorňuje Radek Staňka.

Jak správně vyplnit inventuru bude popsáno v instruktážním videu na www.isnomikulov.cz.

Pro občany, kteří nemají internet, se bude v městském kině ve středu 6. března v 18 hodin konat 

beseda ISNO. „Občané, kteří mají internet, jsou samozřejmě také zváni. Těšíme se na všechny,“ zve 

tým popelářů STKOL. http://www.zpravodajmikulov.cz/aktuality/ostatni/1781-do-
inteligentniho-trideni-odpadu-se-v-mikulove-zapojila-temer-polovina-obyvatel

jich



Množství odpadů z domácností lze snížit. Příklady z 
Německa.

SRN/ČR - 17.9.2013

Česká republika má přibližně o jednu třetinu vyšší průměrnou produkci směsného a 

objemného odpadu než Německo. Některé regiony mají tuto produkci dokonce čtyřikrát 

nižší.

Na několika příkladech z Německa si ukážeme, o kolik lze snížit produkci komunálního odpadu při 

přijetí vhodných opatření. K těm nejúčinnějším patří zavádění motivačních plateb za odpady a řešení 

otázek kolem bioodpadu. Smysl mají ale i menší opatření jako jsou snahy o snižování reklamy ve 

schránkách, podpora vratných obalů, podpora užití látkových plen a burz použitého zboží. Propagaci 

si zaslouží i různé opravny a půjčovny.

Rheingau-Taunus-Kreis

Rheingau-Taunus-Kreis je region, který leží v Hesensku, ve kterém žije přibližně 180 tisíc obyvatel. 

V roce 1995 zde byly zavedeny platby za odpad podle jejich objemu a v roce 1996 i plošný sběr 

bioodpadu. V důsledku těchto opatření došlo během několika let k výraznému snížení produkce 

směsného a objemného odpadu a tento pozitivní trend trvá stále. V roce 2010 zde evidovali přibližně 

dvakrát méně tohoto odpadu oproti průměru ČR. K určitému nárůstu produkce odpadů došlo patrně 

hlavně z důvodu menší podpory domácího a komunitního kompostování. Díku to mu má region 

celkovou produkci vyšší než je zemský průměr. Produkce zbytkového a objemného odpadu je však 

výrazně nižší (tabulka).

Rok Počet 
obyvatel

SKO + OO
[kg/obyv./rok]

Tříděný sběr
[kg/obyv./rok]

Bioodpady
[kg/obyv./rok]

Odpady 
celkem

[kg/obyv./rok]

1993 179746 211 111 86 409



1994 180855 233 124 108 466

1995 181993 178 134 126 438

1996 182904 157 138 145 440

1997 183444 130 142 168 439

1998 183612 129 147 170 444

2010 183103 126 191 189 506

Poznámky:

a) SKO + OO - směsný komunální odpad z domácností a menších živností a objemný odpad

b) produkce směsného a objemného odpadu z domácností je v ČR přibližně 250 kg/obyv./rok

c) produkce směsného a objemného odpadu z domácností a menších živností byla v roce 2010 

v Hesensku 206 kg/obyv./rok, produkce bioodpadu 128 kg/obyv./rok

zdroj: http://www.a-lf.de/uploads/Infos_und_Statistik/Abfallmengenbilanz_Hessen_2010.pdf

Aschaffenburg

Aschaffenburg je stosedmdesátitisícový okres v Bavorsku, kde byl v roce 1997 zaveden systém plateb 

za odpady podle jejich váhy. Finanční motivace vedla k výraznému snížení produkce odpadu (viz 

tabulka). Každá domácnost má svoji nádobu označenou kódem a čipem. Minimální objem nádoby na 

jednu osobu je 20 litrů (objem nádob lze slučovat v rámci jednoho domu). Při vyvážení se plná a 

prázdná nádoba automaticky zváží a lidé tak platí jen za skutečně vyprodukovaný odpad. Za tříděný 

sběr, včetně bioodpadu, se neplatí (dokoupit lze pytle na bioodpad při likvidaci menšího množství 

tohoto odpadu ze zahrádek).

Za likvidaci objemného odpadu se platí. Můžete si objednat jeho odvoz, případně ho můžete sami 

odvézt na sběrný dvůr. Odvoz kusů delších než 2 metry či vážících více než 50 kg si musí majitelé 

zajistit sami. Snižování produkce odpadu region podporuje i bezplatnou inzercí opraven a půjčoven. 

V regionu se dvakrát ročně provádí svoz kovů, elektroodpadu, dřeva a papíru (zdarma). Je dáno, který 

materiál je nutno likvidovat jako objemný odpad a který je možné zlikvidovat v rámci těchto svozů. 

Rok Počet 
obyvatel

SKO + OO
[kg/obyv./rok]

Tříděný sběr
[kg/obyv./rok]

Bioodpady
[kg/obyv./rok]

Odpady 
celkem

[kg/obyv./rok]

1990 159338 194 59 18 273

1991 162495 182 95 27 304

1992 164874 182 110 27 319

1993 167247 174 127 35 336

1994 168118 159 126 54 339

1995 169576 161 128 79 368

1996 171156 153 130 82 365

1997 172106 96 139 106 341

2011 172429 60 233 130 423

Poznámky:

a) SKO + OO - směsný komunální odpad z domácností a menších živností a objemný odpad



b) statistické údaje o produkci odpadů v okresech v Bavorsku naleznete -

http://www.abfallberatung.bayern.de/koerperschaft.asp?gkz=671#TitelBeratung

c) více informací o systému nakládání s odpady v regionu naleznete –

http://www.bessenbach.de/de/leben-soziales/ver-entsorgung/abfall.html

Spolková země Sasko

Jako další příklad zde uvádíme výsledky nakládání s odpady z domácností v Sasku. V této spolkové 

zemi se podařilo od roku 1995 do roku 2011 snížit celkovou produkci odpadů z domácností ze 483 na 

329 kg/obyv./rok, přičemž množství směsného odpadu kleslo z 264 na 127 kg/obyv./rok a množství 

objemného odpadu ze 61 na 26 kg/obyv./rok (přibližně je těchto odpadů tedy produkováno o 100 kg 

na osobu méně než v ČR). Nízká je produkce bioodpadů, čehož je dosaženo zpoplatněním svozu této 

suroviny v mnoha lokalitách. V roce 2011 se jich vytřídilo 53 kg na 1 obyvatele. Ve spolkové zemi 

Sasko se za odpady platí podle objemu vyprodukovaného odpadu, s tím že poplatek se obvykle 

skládá z pevné částky a dále se platí v závislosti na velikosti nádoby a frekvence jejího vyprazdňování. 

Zpoplatněn je i odvoz bioodpadu. Celkové náklady na 1 obyvatele se pohybují mezi 28 až 77 Euro, 

průměrné náklady byly 52 Euro/obyv./rok (průměrné náklady obcí na nakládání s odpady v roce 2011 

bez příspěvku od společnosti EKOKOM byly v ČR 882 Kč/obyv./2011). Přestože se v Sasku platí za 

odpady podle jejich objemu, nebyl zaznamenán nárůst černých skládek. Náklady na jejich likvidaci na 

jednoho obyvatele v roce 2011 činily 0,29 Euro, což je méně než v ČR (9,90 Kč).

Informace o vývoji produkce odpadů z domácností a poplatků za odpady naleznete 

na:http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wertstoffe/13660.htmhttps://publikationen.sachsen.de/bdb/ar

tikel/13616


