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1. Požadavek zadavatele 
 

Prostřednictvím metodiky spolupráce obcí pro efektivnější výkon státní správy 

a samosprávy na platformě MAS, příruček dobré praxe, workshopů a rozvoji meziobecní spolupráce 

se zvýší úroveň znalostí starostů.  

 

2. Definice tématu 
 

Oblast odpadového hospodářství se stává stále silnějším tématem. Po nedávné novele zákona o 

odpadech č. 229/2014 Sb, která uložila obcím zajistit také sběr bioopadu  

a kovového odpadu, se dostala do centra pozornosti otázka nutnosti ukončení drtivé většiny dnešního 

typu skládkování v roce 2024 a s tím související nutnost ještě větší míry třídění odpadu, aby zbytkový 

odpad po vytřídění byl co nejmenší. Nařízení Evropské komise nutí i ČR, aby se snížil zbytkový 

odpad a ukončil se dnešní typ skládkování. Proto se např. prostřednictvím OPŽP podporuje výstavba 

kompostáren, sběrných dvorů, nádob, kompostérů, techniky apod. a s tím souvisejících služeb. 

 

3. Popis aktuálního stavu 
 

V současné době určuje taktiku sběru, svozu, třídění a ukládání odpadu několik silných svozových 

firem, které mají rozděleny jednotlivé oblasti. Pro starosty resp. zastupitelstva obcí je v současné době 

výhodný systém, že mají službu zajištěnu a platí za ni pravidelný poplatek svozové firmě. Čas od času 

uskuteční daná obec tendr na svozovou firmu, aby si vybrala aktuálně levnější cenu, která je např. 

několik let garantovaná. Ceny se však většinou s ohledem na inflaci apod. mírně zvyšují. Obce však 

postupují ve velké míře izolovaně a tak se např. stává, že různé obce platí různé ceny za stejné služby 

stejné svozové firmě. Existují ovšem příklady obcí, nebo skupin obcí, které se sdružily a řeší odpadové 

hospodářství společně. Některé kraje se snaží problematiku řešit koncentrovaně, stejně tak se snaží stát 

vydefinovat oblast v Politice odpadového hospodářství ČR. 

 

Příklady map svozových oblastí ve vybraných regionech. 

 

4. Důležitost tématu 
 

Tématem odpadového hospodářství se zabývají regionech MAS nebo svazky obcí. V případě MAS se 

jedná o projekt SMS ČR ČR „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Základní 

báze dat a analytických údajů i podnětů vzešlo z kulatých stolů, které vedly k většímu uvědomění si 

důležitosti tématu a spolupráce obcí. 

O téma odpadů je kontinuální zájem. V rámci výběru důležitosti témat v projektu SMS ČR chtějí 

MAS více řešit téma školství a zaměstnanosti. Naopak nižší zájem je o řešení dopravy a 

protipovodňová opatření. 

 

Tabulka výběru tématu mezi jednotlivými MAS. 
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5. Příklady dosavadní spolupráce 
 

Na základě průzkumu mezi zapojenými MAS byly zjištěny aktivity typu zakládání společných 

sběrných dvorů pro více obcí, pořizování nádob na bioodpad, kompostérů, drtičů větví apod. pro více 

obcí v rámci jedné žádosti. 

 

1) MAS Brána Brněnska, Společnost pro rozvoj Humpolecka, MAS Hustopečsko 

Brána Brněnska - Společnost KTS Ekologie, s.r.o. pověřená nakládáním s odpady, byla 

založena samotnými obcemi. 

Společnost pro rozvoj Humpolecka - Na území okresu Pelhřimov vznikla akciová společnost 

SOMPO, a.s., jejíž akcie 100% vlastní města a obce tohoto okresu. Společnost zajišťuje služby v 

oblasti odpadového hospodářství. Firma SOMPO, a.s. vznikla 21. ledna 1998 jako nástupnická 

společnost sdružení obcí a měst pro hospodaření s odpady. Sdružuje sto sedmnáct členských obcí 

okresu Pelhřimov a spádových oblastí sousedních okresů, které jsou 100% vlastníci. 

35 obcí a měst okresu Břeclav (ORP Břeclav, ORP Hustopeče a ORP Mikulov) jsou akcionáři 

společnosti Hantály a. s., která vznikla v roce 1991. Nejprve byla vybrána lokalita pro stavbu nové 

skládky splňující veškerá kritéria a po následné realizaci začala skládka ve Velkých Pavlovicích 

fungovat v roce 1994. V roce 1995 se začalo budovat středisko svozu a pořízení potřebné techniky, 

aby společnost mohla poskytnout zajištění komplexních služeb při přepravě odpadů. Třetím krokem 

bylo zahájení třídění odpadů. Jako první tříděné komodity byly papír a plast, které v následujících 

letech byly rozšiřovány o další druhy odpadů. V roce 2003 byla zakoupena část nevyužívaného areálu 

drůbežáren ve Velkých Pavlovicích, kde po rekonstrukci vzniklo sídlo firmy, garáže, dílny a zázemí 

pro svoz a následnou separaci odpadu. V následujících letech byla přes DSO Čistý Jihovýchod 

zahájena dvouetapová výstavba sběrných dvorů v obcích.  

V roce 2009 bylo postaveno 10 a v roce 2013 4 sběrné dvory. V současné době se například provádějí 

kroky nezbytné pro kompostování v domácnostech. 

 

2) MAS Brdy – Vltava 

Příkladem může být předložení partnerské žádosti ZD Nečín, které se domluvilo  

s okolními obcemi o koordinovaném sběru bioodpadu z obcí a jeho kompostování v ZD Nečín. Pro 

sběr bioodpadu by se využily prostory bývalých kravínů na území partnerských obcí. Odtud by se po 

shromáždění dostatečného množství odpad svezl do kompostárny v ZD Nečín. Kompost by byl pak 
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zpětně využit na zkvalitnění půdy, na které ZD Nečín hospodaří. Jedná se tak o uzavřený řetězec, kdy 

je odpad zpětně využit pro potřeby území. 

 

3) MAS Hříběcí hory 

V části území MAS Hříběcí hory funguje spolupráce obcí v odpadovém hospodářství formou 

pytlového sběru odpadů a to plastů a papíru. Cílem je umožnit občanům třídění přímo v 

domácnostech. Kromě úspory místa v kontejneru mohou občané přispět i k ochraně životního 

prostředí. Svoz probíhá 1x za měsíc. Svoz pytlů zajišťují Technické služby Holešov. 

 

4) Kyjovské Slovácko v pohybu 

V roce 1994 si založily obce ORP Kyjov, které kromě tří obcí kopíruje území MAS, svazek 

obcí a následně společnost s ručením omezením na řešení odpadového hospodářství. Firma, kterou ze 

100% vlastní obce provozuje několik zařízení a poskytuje služby nejen pro nakládání s odpady. Mezi 

jejich služby patří svoz odpadů, provoz skládky odpadů, provoz míst pro třídění odpadů, dotřídění 

odpadů na dotřiďovací lince na plasty a papír, provoz kompostáren, sběrných dvorů, poradenské 

služby, kontejnerové dopravy, zemních prací, zimní údržby a čištění komunikací. MAS spolupracuje s 

DSO i a firmou hlavně formou organizování osvětových akcí k tématům třídění odpadu, zaměřených 

převážně na školní mládež. 

 

5) MAS Leader Loucko 

Obce sdružené ve „Svazku obcí mikroregionu Loucko“ se podílely na výstavbě separačního 

dvora pro odpadové hospodářství s uvedením do provozu 2012. Dále společně zakoupily v roce 2014 

svozové vozidlo na odpady. 

 

6) MAS Východní Slovácko, MAS Říčansko 

V roce 2013 se obce mikroregionu Východní Slovácko rozhodly společně vyhlásit výběrové 

řízení na dodavatele služeb – svoz, přeprava a uložení odpadu. Tomu předcházela podrobná analýza 

vzniku odpadů a financování odpadového hospodářství  

v jednotlivých obcích a jejich porovnání. 

MAS Říčansko - Spolupráce obcí Dobřejovice, Herink a Modletice – společné vysoutěžení 

svozové firmy je po dlouhých letech nespolupráce sousedících obcí první společný úspěch, který obce 

motivuje k dalším společným projektům obcí. 

 

 

6. Role MAS v oblasti odpadového hospodářství 
 

Řešení odpadového hospodářství je především úkolem obcí resp. svazků obcí. MAS by mohly hrát roli 

zprostředkujícího subjektu, tj. organizátorem setkání starostů, koordinátorem schůzek a jednání. MAS 

mohou zajišťovat také prevenci a propagaci v nakládání s odpady, tj. např. osvětu v oblasti třídění 

odpadů ve spolupráci s mateřskými a základními školami apod. 

V poslední 64. výzvě OPŽP se ovšem vyskytly případy, kdy se MAS staly přímo nositeli projektu pro 

nákup svozové techniky, kontejnerů a nádob. Jde o MAS Ploština „Kompostujeme na území MAS 

Ploština“, MAS Rýmařovsko „Rozšíření separace odpadů“, MAS Moravská brána „Nakládání 

s tříděnými odpady v obcích“ (NaTO), nebo MAS Uničovsko „Zvýšení produktivity třídění“ či MAS 

Na cestě k prosperitě „Využití bioopadu v obcích“. Dále MAS Bojkovska, MAS Vizovicko a 

Slušovicko apod. V jiných regionech takto integrovaně učinily svazky obcí – např. Svazek obcí Ruda, 

Svazek obcí Údolí Desné, Zábřežsko, Moštěnka, Jevišovicko, Tanvaldsko apod. Jiným typem je 

žádost jedné obce Hostišová, která řeší biologický odpad společně s obcemi Mysločovice a Sazovice. 

 

7. Doporučení MAS v oblasti odpadového hospodářství 
 

MAS nebudou hrát primární roli v řešení odpadového hospodářství, nicméně mohou zajistit několik 

koordinačních činností: 
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- analýza toku odpadů v regionu na základě dat jednotlivých obcí a návrh optimalizace 

- organizace tendru na svozovou firmu pro skupinu obcí, nejlépe pro celý svazek obcí, případně 

vytvoření svazku obcí zabývajícího se primárně odpady 

- koordinace vytvoření venkovských odpadových svazů na úrovni MAS nebo mikroregionů 

(svazků obcí) a jejich propojování v širších regionech (např. na úrovni kraje) 

- osvěta v oblasti propagace třídění odpadů mezi veřejností a spolupráci se školami v oblasti 

prevence 

 

Použité zdroje:  

Projektové oběžníky v projektu MAS-EChÚ; 64. výzva OPŽP 


