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a skládkování odpadu. Vzdělávali jsme sebe i 

všechny, jichž se to týkalo – v  nových techni-

kách, technologiích či systémech, které by nám 

mohly pomoci při řešení jednoho z největších 

neduhů století. Tuto cestu jsme nazvali „pro 

méně odpadu“. Vnímáme, že se nám daří měnit 

postoje a přístupy společnosti ke komplexnímu 

řešení odpadové problematiky. Obrovskou ra-

dost nám přináší zápal kolektivu 35 mladých lidí, 

kteří věří myšlence JRK a pracují s ní, jak nejlépe 

umí. Vědí i to, že všemu se lze naučit, že vše vy-

žaduje cvik, soustředěnost, pozornost, nadšení 

a zodpovědnost. Máme nesmírnou radost ze 

získaných ocenění i uznání institucí, starostů a 

občanů téměř pěti stovek obcí, kteří podporují 

cirkulární ekonomiku a sdílejí naše odhodlání 

budovat lepší místo pro život na Zemi.

Už devět let se učíme odvaze a zodpovědnosti 

v roli spotřebitele, angažovaného manažera, 

vnímavého spolupracovníka a partnera. Tři 

nadšenci: Mojmír (Jiříkovský),  Nina (Ročiaková), 

Marián (Kobolka) v roce 2010 jsme položili zá-

klady firmy JRK. Zlákala nás ekologie, environ-

mentalistika a ekonomie. Bylo nás málo. Naším 

krédem bylo - a je - zlepšení životního prostředí, 

především v oblasti, které dnes říkáme odpa-

dové hospodářství. Investovali jsme do tech-

nologií, ale zásadní pro nás byla zmíněná 

zodpovědnost. Věřili jsme, že dokážeme mo-

tivovat starosty, a tím i obyvatele měst a obcí, 

aby změnili svoje chování ohledně odpadů – 

začali více třídit, recyklovat, kompostovat a ná-

sledně využívat kvalitního organického hnojiva 

pro vlastní zahrádky a trávníky. Tyto změny totiž 

přinášejí úspory v rozpočtech obcí za odvoz 

Mojmír Jiřikovský,  Nina Oravcová (Ročiaková),  Marián Kobolka

zakladatelé JRK Česká republika

EDITORIAL:

Odhodlání dělat změny
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Představitelé samospráv si uvě-
domují, že jsou to právě oni, kdo 
může změnit neúčelné nakládání s 
odpady. A dobrou zprávou je, že k 
tomu mají účinný nástroj. Je jím ře-
šení společnosti JRK, které přináší 
komplexní přístup k odpadovému 
hospodářství.

Výrazné úspory pro obce

Díky spolupráci mezi společností JRK 
a samosprávami tak nemusí končit na 
skládkách zbytečně až 80 % odpadu! 
A důsledkem zavedení uceleného 
přístupu k odpadovému hospo-
dářství jsou i výrazné úspory pro obce. 
Společnost JRK totiž pomáhá městům 
a obcím zavést konkrétní kroky, které 

potřebným pro efektivní nakládání 
s odpady. A firma má co nabídnout i 
občanům – koncovým zákazníkům. 
Provozuje totiž e-shop s pestrou a 
výhodnou nabídkou praktických pro-
duktů, které jsou vstřícné k přírodě. 
Partnerství se společností JRK je tak 
pro starosty a zastupitele velmi vý-
hodné – díky jednomu dodavateli 
služeb mohou zástupci samospráv 
omezit administrativu, která je s od-
padovým hospodářstvím spojená a 
nemusí řešit ani koordinaci aktivit, 
které s tím souvisí. Navíc obec výrazně 
ušetří. Společnost JRK je tak pro samo-
správy jedinečným partnerem, který v 
obcích pomáhá zlepšovat odpadové 
hospodářství.

předcházejí vzniku odpadů, zvyšují 
míru třídění a tím i snižují množství 
směsného komunálního odpadu. 
Firma přistupuje individuálně k potře-
bám každé obce, a tak vždy připraví 
řešení na míru pro konkrétní situaci. 
Podstatná je právě komplexnost – to 
znamená, že takové řešení zastřeší 
veškeré nakládání s odpady v obci. 
Jeho součástí je například detailní ana-
lýza obecních odpadů.

Partner pro odpady

Následuje zavedení unikátního evi-
denčního a motivačního systému, 
který sbírá přesná data o konkrétních 
odpadech. Kromě toho může společ-
nost JRK vybavit sběrné dvory vším 

JRK nabízí komplexní 
řešení odpadů
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Nápojové kartony
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Výsledky analýz směsného komunálního odpadu

Z analýz jasně vyplývá, že až 80 % odpadu, který skončil v nádobách na směsný komunální odpad, nemuselo skončit 
na skládce, pokud by ho obce respektive domácnosti správně vytřídily.
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Bez užitku na skládce. Tak končí 
velká část odpadů. A to je ob-
rovská škoda! Skládkování zatě-
žuje přírodu a přináší i podstatné 
ekonomické ztráty. Naštěstí se 
situace začíná zlepšovat. A to 
především díky zástupcům obcí.  

Ti si totiž stále častěji uvědomují, že 
právě oni mohou neúčelné nakládání 
s odpady změnit. K přechodu na bez-
odpadové hospodářství mají i nástroj. 
Je jím komplexní přístup v rámci pro-
jektu Obce bez odpadu. Jde o projekt, 
na němž spolupracuje Institut cirku-
lární ekonomiky (INCIEN) a společnost 
JRK Česká republika. Projekt je kon-
cipovaný pro obce do 3000 obyvatel. 
Takovým městům a obcím pomáhá za-
vést konkrétní kroky, které předcházejí 
vzniku odpadů a zvyšují míru třídění. 
Díky projektu tak nemusí na sklád-
kách zbytečně končit až 80 % odpadu. 
V České republice je projekt Obce 

použít. Těší nás, že tento přístup oceňují 
jak zastupitelé, tak i občané. A co je také 
podstatné – tím, že zavádíme cirkulární 
ekonomiku do komunální oblasti, šet-
říme městům a obcím peníze.“

Cesta k obcím bez odpadu

Prvním krokem projektu Obce bez od-
padu je detailní analýza stavu odpado-
vého hospodářství. Tu v obci provádí 
Institut cirkulární ekonomiky. Zjistí tak 
přesný stav odpadů v daném místě. To 
například znamená: kolik odpadu se 
skutečně odváží či co obsahují černé 
nádoby na směsný komunální odpad. 
Díky tomu získají zastupitelé reálný 
přehled o odpadovém hospodářství v 
obci. To je zásadní proto, aby se obce 
mohly rozhodnout, jaká konkrétní 
opatření přijmout. Musí totiž, aby 
mohly zefektivnit hospodaření s od-
pady a zvýšit míru třídění, udělat další 
krok. A tím je zavedení evidenčního 

bez odpadu konkrétním příkladem 
takzvané cirkulární ekonomiky. „Ta 
zefektivňuje využívání primárních zdrojů 
a předchází vzniku odpadu,“ vysvětluje 
ředitelka INCIEN Soňa Jonášová a do-
dává: „Když se do oběhového hospo-
dářství zapojí i samosprávy, má to pro 
ně velmi pozitivní ekonomický dopad.“

Dokonalý přehled

Projekt Obec bez odpadu, jehož am-
biciózním záměrem je zásadně zefek-
tivnit nakládání s odpady v České 
republice, má tyto základní cíle:
- Dokonalý přehled v odpadech
- Vyšší míra třídění
- Finanční úspory
- Informovanost občanů
Význam projektu Obce bez odpadu 
pro Českou republiku shrnuje jednatel 
společnosti JRK Mojmír Jiřikovský: „S 
jeho pomocí zvyšujeme množství vytřídě-
ného odpadu v obcích, který lze znovu 

Obce bez odpadu
Obce našly způsob, jak snížit 
množství odpadů
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Otázka zvyšování míry třídění je v 
obcích a městech horkým tématem. 
Stále více z nich zavádí do praxe 
různé motivační systémy pro ob-
čany. Ty jim mají usnadnit cestu 
k poklesu podílu komunálních 
odpadů. 
Správně nastavený bonusový systém 
může obyvatele totiž snadno naučit 
hospodařit i s takovou komoditou, 
jakou jsou odpady. Cílem chytrých sys-
témů je zejména přehledná evidence 
odpadů z domácností a motivace ob-
čanů k lepšímu třídění.

Informační kampaň pro 
obyvatele je důležitá

Při zavádění evidenčního systému, 
je práce s obyvateli na prvním místě. 
Důležité je, aby si obyvatelé systém 
plně osvojili a pochopili hned v počát-
cích jeho smysl. Při zavádění systému 
v obci či městě je maximálně nápo-
mocná kvalitní osvětová kampaň. 
Pro občany by mělo být samozřejmé, 
že třídění odpadu je přínosné nejen 
pro jejich domácnost v podobě slev 
na poplatcích za odpady, ale i pro ži-
votní prostředí a samotnou obec. 

nebo bytovým jednotkám, které si 
následně kumulativně rozpočítávají 
výšku slev.

Kolik obcí, tolik možností

Na evidenci odpadů a bonusovém 
systému se případně může domluvit i 
několik sousedních obcí. Jednotlivé na-
stavení by však mělo být vždy individu-
ální. Cílem je, aby byl systém nastaven 
hospodárně. Systém ale nemusí nutně 
pracovat se slevami pro obyvatele. 
Může například evidovat ušetřené 
prostředky, které mohou být následně 
použity na rozvoj obce a projekty, kte-
rým dají obyvatelé prioritu třeba for-
mou hlasování. Do systému evidence 
odpadů může být zapojena i svozová 
firma, která přímo při sběru odpadu 
eviduje jednotlivé odpady z domác-
ností. V praxi, a to zejména u menších 
obcí, je běžné, že si svoz tříděného od-
padu zajišťují ve vlastní režii. Například 
využitím malých nákladních aut nebo 
traktoru. Využít mohou také systém 
určení jednotného sběrného místa, na 
které obyvatelé své vytříděné odpady 
sami nosí.

Samospráva může postupně uspořené 
prostředky investovat do revitalizace 
okolí či do projektů pro zlepšení ob-
čanského vybavení.

Systém každé samosprávě  
na míru

Odpadové hospodářství se v každé sa-
mosprávě řeší jinak. Zavést motivační 
systém a evidenci odpadů ve středně 
velké obci s převážně rodinnými domy 
je jiné než ve městě s bytovkami. Proto 
je velmi důležité vybrat systém, který 
se přizpůsobí vaší obci. Aby šlo evido-
vat jakékoliv druhy odpadů, rozlišovat 
pytlový sběr od sběru v nádobách, či 
napojit systém na sběrný dvůr. Kvalitní 
systém by měl také dovolovat udělo-
vání slev jednotlivcům, domácnostem 

systému, který sbírá přesná data o 
konkrétních odpadech. Díky tomu na-
bídne dokonalý přehled o nakládání s 
odpady, ale i možnost nastavení spra-
vedlivého bonusového systému, který 
občany motivuje ke třídění. A zavedení 
evidenčního systému samosprávám 
zásadně zjednoduší administrativu. 
Podstatné je, že obcím vyřeší evidenční 
systém i vše, co souvisí se zpřísněním 
legislativy, které nastane roku 2024. 
To zakazuje skládkování vytříditel-
ných odpadů. Příjemným důsledkem 
zavedení projektu Obce bez odpadu 
jsou i úspory pro samosprávy. Ty jsou 

informační kampani, která byla součástí 
projektu Obce bez odpadu a zavedení 
systému ECONIT, jsme již po prvním mě-
síci zaregistrovali zvýšení míry třídění, 
například u plastů až o 70 %,“ uvádí 
bývalý starosta Vnislav Konvalinka a 
dodává: „Adresné třídění nám pomohlo 
vyřešit problém s nedostatkem místa pro 
umístění kontejnerů na tříděný odpad.“
S evidenčním systémem ECONIT ob-
drželo město Hlásná Třebaň také 
ocenění Zlatý erb v soutěži o nejlepší 
elektronické služby měst a obcí. 

zřejmé třeba v obci Hlásná Třebaň, 
kde projekt běží.
 
Inspiruje ostatní

Hlásná Třebaň – je příkladem přínosu 
projektu Obce bez odpadu. Zapojila se 
do něj na jaře 2017 a hned v druhém 
a třetím čtvrtletí díky tomu vytřídila o 
91 % více papíru, o 60 % více plastů a 
o třetinu více skla. Příspěvek od sdru-
žení EKOKOM se tak zvedl o 40 %, což 
představuje téměř 40 000 Kč. A to 
jen za první dvě čtvrtletí po zavedení 
evidenčního systému! „Díky vhodné 

Moderní samosprávy 
mají odpady pod kontrolou
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Smlouvu podepisuje jen obec jako „kupující“ služby, zapojení domácností je na bázi dobro-
volnosti. Pokud mají zájem, zaregistrují se na obecním úřadě, kde jim bude přidělen přístup 
do aplikace a všechny potřebné podklady pro evidenci tříděného odpadu.

Každá domácnost po registraci na úřadě získá sběrné nádoby / pytle na třídění odpadu s 
nálepkami s QR kódem, který je jedinečný pro jejich domácnost. Nádoby / pytle s těmito 
nálepkami občané vyloží před dům v den svozu odpadu.

Důležitou otázkou pro obec je nastavení frekvence svozu jednotlivých druhů tříděného 
odpadu. V začátcích pomůže analýza odpadů, aby obec zjistila, kolik odpadu v rámci SKO 
produkuje. Následně dle analýzy prostřednictvím chytrého systému ECONIT mohou obce 
frekvenci svozu upravit dle potřeb.

K zavedení systému jednoznačně patří vzdělávání občanů. Jen informovaný občan ví, proč a 
jak mu systém může napomoci ke zkrášlení jeho okolí a úspoře financí. 
Odborníci z JRK obcím pomáhají osvědčenými postupy obyvatele informovat a motivovat.

Otázkou zvýšení míry třídění odpadu a 
jeho analýzou se zabývá stále více obcí. 
Obce potřebují jednoduché řešení, 
které by bylo rychlé a efektivní jak pro 
obec samotnou, tak i pro její občany.  

Jak však nastavit odpadní systém 
tak, aby byl jednoduchý a zároveň 
účinný? Odpovědí na tuto otázku 
může být chytrý systém. Inovace při-
nášejí změny, na které se musí obec 

připravit. Rozhodnutí přejít na nový 
systém není jednoduché. Obec musí 
zvážit všechna pro a proti. Starosta 
se potřebuje shodnout se zastupitel-
stvem, vyčlenit finance a informovat 
obyvatele. 

Obce mají dobré zkušenosti  
s PAYT systémem

Papírování se bát 
nemusíte

Unikátní kód pro 
každou domácnost

Frekvence svozu 
odpadů

Informační kampaň 
pro občany

PAYT (Pay as you throw) znamená „Plať za to, co vyhodíš“.

Co byste měli před zavedením chytrého systému vědět?

Kobylá nad Vidnavkou je zatím nejmenší 
obcí (380 obyvatel), která zavedla evideční 
systém ECONIT začátkem roku 2019. 

„Systém dokáže sledovat množství vytříděného 
odpadu v jednotlivých domácnostech za jed-
notlivé komodity,“ vysvětluje starostka obce 
Zuzana Jochmannová a doplňuje: „velmi nás 
těší, že se do nového systému třídění odpadu 
zapojily téměř všechny domácnosti v obci. 
Nejenže pomůžou šetřit přírodu, ale zapojí se i 
do zodpovědné likvidace odpadu.“
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Boj s černými skládkami lze vyhrát. Jak? Představujeme Vám výsledky 
průzkumu mezi zastupiteli a  pětici hlavních doporučení, jak předcházet 
černým skládkám. Ta odráží zjištění, která z průzkumu vzešla. Dotazování 
mezi zastupiteli proběhlo ve více než stovce obcí. Průzkum jsme připravili 
ve spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky.

V České republice jsou tisíce černých skládek. Jen těch monitorovaných, jak uvádí 
sdružení zmapujTo.cz, je přes dva tisíce. Tam, kde jsou lidé motivováni, však 
problémy s černým skládkováním neznají. Nejčastějším řešením, jak se černým 
skládkám vyhnout, jsou, jak se v průzkumu shodli zastupitelé, motivovaní ob-
čané. A co je motivuje? Jak jinak – peníze.

Výsledky průzkumu: Co nejvíce pomáhá v boji s černými skládkami?
Zdroj.: Výzkum mezi zastupiteli, který probíhal od července do září 2018

Jak to funguje v praxi?
Závěry výzkumu potvrzují i příklady z 
praxe. Například v Prostřední Bečvě, 
kde zavedli bonusový systém, mohl 
starosta díky úsporám snížit poplatky 
za komunální odpad. Ušetřili za rok 
334 000 Kč! Podobné zkušenosti mají 
i v Trojanovicích. Díky domácímu kom-
postování a bonusovému systému 
evidence odpadů se zde zvýšila vy-
tříděnost komunálního odpadu o 80 % 
a černých skládek se zde rovněž neo-
bávají. A podobné je to i v Jaroměřicích. 
Starostka obce, Iveta Glocová k tomu 
říká: „Zavedení evidence odpadů propo-
jené s bonusovým systémem motivovalo 
naše občany tak, že je ani nenapadne, 
vytvářet černé skládky. Prostě se jim to 
nevyplatí.“ 
 
Zásadní je spolupráce  
samospráv, firem a občanů
Z výzkumu také vyplývá, že jsou to 
především samosprávy, které mají 
ve svých rukách možnost, jak ovlivnit 

občany, aby černé skládky nevytvářeli. 
„V obcích, kde je zavedený motivační sys-
tém orientovaný na množství vytříděných 
složek, neevidujeme žádné problémy s 
černými skládkami,“ vysvětluje ředi-
telka Institutu Cirkulární Ekonomiky 
Soňa Jonášová a doplňuje: „Lidé v ta-
kových obcích více věří fungování sys-
tému správného nakládání s odpadem, 
protože vidí, že díky třídění šetří finance 
sobě i obci.“  Spolupráce komunálních 
politiků a firem, které se zabývají od-
padovým hospodářstvím, je tedy zá-
sadním předpokladem k úspěšnému 
boji s černými skládkami. Potvrzuje 
to i Nina Oravcová, jednatelka společ-
nosti JRK: „Součinnost mezi zastupiteli a 
zkušenými odborníky, kteří se zabývají 
odpadovým hospodářstvím, je zásad-
ním předpokladem úspěšné prevence 
černých skládek. Lidé jsou díky tomu mo-
tivovaní, aby třídili, a zároveň si uvědo-
mují, že přispívají ke zlepšení životního 
prostředí.“

Jak omezit 
černé skládky?

JAK PŘEDCHÁZET
ČERNÝM SKLÁDKÁM: 

Motivujte lidi, aby třídili 
– například zavedením 
bonusů za sběr odpadu

1.

Informujte domácnosti, 
ale třeba i žáky základních 
školo dané problematice

2.

Zaveďte evidenci odpadů 
v obci

3.

Zajistěte lepší dostupnost
možností jak třídit – například 
díky distribuci nádob 
či pytlů do domácností

4.

Intenzivně dohlížejte 
na riziková místa

5.

Na základě dotazování 
mezi zastupiteli 105 obcí 
ve spolupráci s Institutem 
cirkulární ekonomiky 
představujeme pětici 
doporučení  

Průzkum: 
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Co neměřím, to neřídím, říká se. A v případě třídění to platí dvojnásob! 
Zvláště, když už za pět let bude všechno jinak a nakládání s odpady projde 
zásadní změnou. Od roku 2024 zakáže česká legislativa skládkování vytří-
ditelného odpadu. A mnohem vyšší tlak bude i na třídění v obcích. Bez do-
konalého přehledu o odpadu obce neobstojí. Naštěstí na to nejsou samy.

Jak se s novými zákony a již probíhajícím tlakem na třídění vyrovnat? Zásadní je 
dokonalý přehled. A ten není možné získat bez důkladné analýzy odpadového 
hospodářství obce. Díky ní se zastupitelé mohou mnohem lépe rozhodnout, jak 
budou s odpady nakládat, a jaká řešení zvolí. Pro někoho se ukáže jako nejvhod-
nější rozhodnutí vystavění, nebo přizpůsobení sběrného dvora, pro jiného zase 
využití odpadu místními firmami.

Čeho lze evidencí odpadů dosáhnout? 
Zjištění přesného stavu odpado-
vého hospodářství 
To například znamená: kolik odpadu 
se skutečně odváží či co směsný ko-
munální odpad obsahuje. V některých 
obcích došlo po fyzické analýze od-
padů k překvapivému výsledku, kdy se 
ukázalo, že vytříditelných složek je ve 
směsném odpadu až 85 %!

poplatky, které musí platit za nevy-
tříděný směsný odpad a naopak získá 
zdroj, za který získá vyšší odměny.
Přehledu, jak třídí jednotliví občané. 
Nejde o sledování a kontrolu lidí, ale o 
jejich motivaci třídit. Když zastupitelé 
vědí, jak jsou na tom obyvatelé obce 
s tříděním, můžou je lépe motivovat. 
Finančně ale i jinak.

Zvýšení vytříděnosti
Díky tomu, že se obce na základě ana-
lýzy dozví, kolik složek lze z běžného 
směsného komunálního odpadu dále 
vytřídit, můžou tento odpad využít.
Výrazných úspor
Větší množství vytříděného odpadu 
znamená, že bude mnohem méně 
toho směsného. Takže obec ušetří za 

Evidenční systém přináší řešení
Aby mohly obce z těchto informací 
vytěžit co nejvíce, potřebují evidenční 
systém. Ten jim data zpracuje a vytvoří 
přehledné výsledky a grafy.
Jak takový systém vypadá? Je to vlastně 
jednoduché. Jeho hardwarová část 
představuje nástroje na sběr dat –  
například mobilní terminály, které na-
čítají QR kódy, a ta softwarová zase 
pracuje s daty.
Systém lze vždy přizpůsobit přesně 
potřebám obce bez ohledu na její 

uživatelská vstřícnost. Efektivní evi-
denční systém by měl být přehledný 
a jednoduchý na ovládání. A pod-
statné je, že obcím vyřeší zavedení evi-
denčního systému i vše, co souvisí se 
zpřísněním legislativy od roku 2024, 
která zakazuje skládkování vytříditel-
ných odpadů. Mnozí starostové si vý-
hody takového systému uvědomují 
už nyní. Ukázal to průzkum Institutu 
cirkulární ekonomiky na webu chytre-
odpady.cz zaměřený na problematiku 
černých skládek. V něm od června do 
září 2018 odpovědělo více než 100 za-
stupitelů. A právě evidenční systém, 
respektive jeho možnost motivovat 
občany v boji proti černým skládkám 
může, podle mínění starostů, hrát zá-
sadní roli.

velikost či jiná specifika. Kvalitní sys-
tém evidence odpadů přináší zastu-
pitelům obce dokonalý přehled o 
množství odpadů, které vyprodukují 
různé subjekty. Umí toho ale mnohem 
více. Například dokáže nastavit spra-
vedlivý bonusový systém pro občany.
Výrazně také usnadňuje práci samo-
správám tím, že jim ušetří adminis-
trativu. Připravuje totiž přehledné 
statistiky a grafy ohledně nakládání 
s odpady, ale také vytváří výkazy pro 
Integrovaný systém plnění ohlašo-
vacích povinností (ISPOP) či Systém 
sběru a recyklace obalových odpadů 
(EKO-KOM). A díky tomu mají samo-
správy, mimo jiné, přesné informace 
o výkonech svozových firem. Zásadní 
pro starosty a další zastupitele je i 

Motivace dělá zázraky 
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Jsou srdcem odpadového hospo-
dářství obce. Sběrné dvory můžou 
ušetřit samosprávám peníze i mo-
tivovat občany, aby třídili. Tak to 
funguje v případě, že je sběrný 
dvůr vybavený potřebnou tech-
nologií. Podstatná část sběrných 
dvorů zatím takové vybavení po-
strádá. Situace se však v České re-
publice zlepšuje. Důležitou roli v 
tom hraje společnost JRK, která 
pomáhá sběrné dvory efektivně 
modernizovat.

Partnerem pro obce 
Společnost JRK je komplexním partne-
rem pro obce v oblasti odpadového 
hospodářství. Sběrné dvory vybavuje 
takzvanou chytrou technologií. Díky ní 
můžou obce již během prvního roku 
fungování zásadně zvýšit separaci 
všech odpadů. Firma nabízí například 

Olomouckém kraji. „Rozhodli jsme se 
vybudovat moderní sběrný dvůr proto, 
abychom zvýšili míru třídění a v koneč-
ném důsledku tak ušetřili peníze,“ vy-
světluje starostka obce Šárka Havelková 
Seifertová a dodává: „Pomocníkem, 
který nám pomůže k úsporám, je pře-
devším evidenční systém sběrného 
dvora. Díky němu jsme získali přesný 
přehled o odpadech, které do sběr-
ného dvora odevzdají občané i firmy.  
Systém nám také zásadně zjednodušil 
administrativu.“  

Přesně na míru  
Podobně i obec Budišov nad 
Budišovkou zavedla chytrý systém evi-
dence odpadů. Tak, jako ve sběrném 
dvoře v Lošticích, zde funguje systém 
Econit, který je přizpůsobený na míru 
obce. „Od nového evidenčního nástroje 
si slibujeme výrazně vyšší přehled nad 
odpady, než máme nyní a věříme, že 
se jeho zavedení promítne i do pod-
statně vyšší vytříděnosti odpadů,“ říká 
starosta obce Patrik Schramm a dopl-
ňuje: „Důležité pro nás jsou samozřejmě 
i předpokládané úspory, které systém 
obci přinese.“

Vyšší vytříděnost, nižší náklady 
Kompletní přestavba sběrného dvora 
s pomocí společnosti JRK probíhá i na 
Šumavě v obci Horní Planá. Cílem no-
vého řešení je výrazně zvýšit vytřídě-
nost odpadů, a ušetřit tak náklady 
spojené s odpadovým hospodářstvím. 

moderní velkoobjemové kontejnery na 
suť, pneumatiky, železo, plasty, papír i 
obaly typu tetrapack. Ale i kontejnery 
na bioodpad, elektroodpad či použité 
šatstvo. Zásadní pro úspory i vyšší vy-
tříděnost je však propojení zmíněných 
zařízení s vyspělým evidenčním sys-
tém. Ten samosprávám přináší mno-
hem větší přehled v odpadech. Jde 
konkrétně o evidenční systém ECONIT. 
Jeho hardwarová část představuje ná-
stroje na sběr dat – tedy čtečky, které 
načítají kódy, a ta softwarová zase 
pracuje s daty. Systém je vždy přiz-
působený potřebám konkrétní obce a 
sběrného dvora. 

Nejmodernější na Olomoucku 
A kde takové sběrné dvory fungují? 
Příkladem může být třeba město 
Loštice, které zprovoznilo sběrný 
dvůr, jenž patří k nejmodernějším v 

SBĚRNÉ DVORY
Co by v nich nemělo chybět?

SBĚRNÉ DVORY, KTERÉ SE VYPLATÍ
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Samosprávy po celé České republice 
řeší optimalizaci odpadového hospo-
dářství, zvláště pak při myšlence na rok 
2024. V mnoha případech samosprávy 
doplácejí nemalé prostředky na vyvá-
žení odpadů na skládku, což je také 
často způsobené nízkými poplatky za 
odpady, které platí samotní občané. 
Se schválenou novelou zákona bude 
však potřeba tuto strategii přehodno-
tit, protože poplatky za skládkování 

výrazně porostou a s nimi také výdaje 
samospráv, pokud nezmění manage-
ment odpadů co nejdříve. Jedním z 
prvních osvědčených kroků, které sa-
mospráva učiní, když chce zredukovat 

množství skládkovaného odpadu, je 
vyčlenění biologicky rozložitelného od-
padu. Tím podle analýzy odpadů sníží 
směsný komunální odpad o 20-40 %.

Proč analýza odpadů?

Jak přispěje zavedení 
třídění bioodpadu 
a kompostování 
ke snížení SKO?

Reálný stav odpadového hospodářství 
může obec zjistit prostřednictvím ana-
lýzy odpadů. Při ní se během svozu 
komunálního odpadu vezme vzorek 
(nejčastěji 10 %) ze svážených nádob 
a jeho obsah se ručně vytřídí. Podle 
výsledků pak samospráva zjistí, kolik 
občané reálně vyprodukují směsného 
komunálního odpadu (SKO) a so-
učasně kolik z něj tvoří ostatní druhy 

odpadů. Nachází se v něm totiž množ-
ství odpadů, které by mohlo být vy-
tříděno (plast, papír, kov), ale občané 
buď nevědí, proč a jak jej správně vy-
třídit, anebo k tomu nemají vytvořené 
vhodné podmínky. Ty se dají zajistit 
např. pohodlným řešením svozu od-
padů dům od domu, které nabývá 
trendu v posledních letech společně 
se zaváděním systému evidence od-
padů (ECONIT). Podle  analýz, které 
provádí Institut Cirkulární Ekonomiky, 
z.ú., okolo 30 % z celkového množství 
SKO tvoří biologicky rozložitelný ko-
munální odpad (BRKO). BRKO se pak 
dělí na dva druhy, rostlinného původu 
a živočišného původu, který je běžně 
známý jako gastroodpad nebo kuchy-
ňský odpad. Na základě analýzy od-
padů může samospráva přijmout 
opatření k tomu, aby se míra třídění 

výrazně zvýšila a do nádob SKO se 
dostal jen takový odpad, jehož vzniku 
nebylo možno předejít, nebo se nedá 
patřičně vytřídit a zrecyklovat.

Kompostování
Co získají samosprávy, když zavedou 
třídění bioodpadu?
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Jak přispěje zavedení třídění bioodpadu 
a kompostování ke snížení SKO?
Jak bylo zmíněno, BRKO často tvoří 
okolo 30 % objemu nádob na SKO. V 
domácnostech se zahradami se dá 
jeho zpracování realizovat jednoduše 
– kompostováním. Již nyní se většina 
obcí rozhodla pro systém domácího 
kompostování a zajistila pro své ob-
čany kvalitní zahradní kompostéry. 
Díky němu si z BRKO, které vzniká na 
zahradě a z části i v kuchyni (slupky z 
ovoce a zeleniny,..) mohou občané vy-
tvořit kvalitní hnojivo. Domácím kom-
postováním se předejde množství 
odpadu, které by skončilo na skládce 
a občané ušetří náklady za hnojiva při 
péči o rostliny. Kompost totiž poskytne 
bohatou přírodní výživu pěstovaným 
plodinám, a navíc zvýší kvalitu a úrod-
nost půdy. Důležitou roli v tomto pro-
cesu však hraje i kvalita zahradního 
kompostéru. Ten by měl mít dlouhou 

životnost (kvalitní materiál), pohodlný 
systém vyprazdňování a manipulace s 
kompostem (přístupný ze všech stran) 
a ideální je, když už v procesu jeho vý-
roby jsou zakomponovány principy 
cirkulární ekonomiky (recyklovaný 
materiál).

Při zpracování kuchyňského odpadu 
je nezbytná jeho hygienizace kvůli eli-
minaci patogenních mikroorganismů, 
které by mohly být nebezpečné. Tento 
proces lze realizovat ve speciálních 
zařízeních na to určených. Samospráva 
proto může zavést i sběr kuchyňských 
odpadů a zpracovat je např. v kompo-
stárně, která je vybavená hygienizační 
jednotkou. Při rozhodování o vybudo-
vání kompostárny je důležité zhodno-
tit množství a druhy odpadů, které se 
budou zhodnocovat a zároveň zajistit 

jejich logistiku. Důležitý je také výběr 
vhodné hygienizační technologie a 
její umístění. Hygienizační technologií 
je například CSC kontejner, který umí 
zpracovat až několik tun kuchyňského 
odpadu během tří dní anebo elektrický 
kompostér.
Každopádně u obou těchto technologií 
zpracování kuchyňského odpadu je vý-
sledkem hygienizovaný substrát, který 
je vhodný k dokompostování buď na 
zakládce nebo v kompostéru.

Pokud chce samospráva zavést 
změnu v aktuálním systému odpado-
vého hospodářství, je nezbytné, aby 
v dostatečné míře informovala ob-
čany. I když bude mít propracovaný 
systém a podcení informovanost ob-
čanů, očekávané výsledky se nedo-
staví. Domácnosti potřebují dostatek 

informací, aby danou situaci pocho-
pily a mohly tak přispět k očekávané 
změně a snížit množství SKO vyvá-
ženého na skládku. Čím více a kvalit-
nějších informací dostanou, tím lepší 
budou výsledky při kompostování, 
třídění odpadu a předcházení jeho 
vzniku.

Nezapomínejte na informační kampaň

Systém zahradního kompostování 
zavedlo už mnoho obcí v České re-
publice. Komplexnost tohoto řešení 
spočívá v tom, že kromě pořízení 
kvalitních kompostérů zorganizovaly 
pro občany osvětovou přednášku, 
prostřednictvím které se občané do-
zvěděli, jak mají kompostér správně 
používat, co do něj mohou dát, jak se o 
něj mají starat, jak vytvořit za krátkou 
dobu kvalitní kompost a jaké to má 

výhody pro jejich zahradu. Výsledky 
hovoří samy za sebe.
Obec Tatobity po zavedení systému 
kompostování předešla svážení téměř 
48 tun odpadu za rok 2017.
„To, co přijde do kompostérů, občané 
opětovně po zkompostování zužitkují na 
svých zahrádkách jako zeminu a odpad 
již nemusí putovat na skládky.“ uvádí 
Lenka Malá, starostka obce.

Opravdu to funguje a obce snižují 
množství odpadů
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10 principů opravitelnosti:

Kompostéry PREMIUM, které nazý-
váme také „mercedesy mezi kom-
postéry“, jsou oblíbené u mnoha 
samospráv díky jejich kvalitě, praktič-
nosti, jednoduché manipulaci a ori-
ginálnímu designu. Jejich kvalitu a 
dopad na životní prostředí zjišťovala v 
nezávislém testu nezisková organizace 
Repairably. 

Odborníci z Repairably pravidelně 
testují a certifikují produkty, zda jsou 
navrhnuty tak, aby jejich oprava byla 
jednoduchá a cenově dostupná. 
Opravování je totiž jedním z pilířů 
cirkulární ekonomiky a výrazně po-
máhá předcházet tvorbě zbytečného 
odpadu.

Jak probíhalo testování a certifikace?
Hodnocené byly všechny velikosti PREMIUM kompostérů (s objemem 215 l, 335 l, 445 l, 650 l, 800 l, 1050 l, 1400 l, 2000 l). 
Každý produkt v testování získával body v 10 parametrech, které určují míru opravitelnosti.

Kromě těchto všeobecných parametrů se hodnotilo, jak jednoduše a rychle je možné kompostér poskládat, kolik  
komponentů obsahuje a kolik kroků je potřebné realizovat.

cena jednoho náhradního dílu není vyšší 
než 20 % z celkové ceny produktu

produkt obsahuje návod k obsluze, resp. 
je neustále k dispozici

cena všech náhradních dílů není vyšší než 
120 % celkové ceny produktu

produkt je možné opakovaně složit a rozložit

všechny náhradní komponenty jsou ne-
ustále k dispozici na objednání

komponent, který se přestane vyrábět je 
plně nahraditelný jiným

všechny potřebné nástroje / doplňky k in-
stalaci produktu jsou neustále k dispozici 
na objednání

instalování a demontáž produktu nejsou  
omezované žádnými právními aspekty 
(kromě případné neplatné záruky)

na webové stránce prodejce jsou dostupné 
informace, jak produkt opravit a jaké  
komponenty obsahuje

softwarové řešení je neustále dostupné 
a aktualizované

Kompostéry PREMIUM 
uspěly v nezávislém testu

 Certifikáty o „jednoduché opravitelnosti“ kompostérů PREMIUM přebral   

generální ředitel Radoslav Oliver Košík.
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Naše každodenní práce není jen obyčejným zaměstnáním. Náš kolektiv v JRK Česká republika  
neustále pracuje na tom, aby se ve městech, obcích i v domácnostech produkovalo méně odpadu. Nejsme tedy 
jen obchodníci, ale zodpovědně šíříme informace, abychom motivovali občany a změnili jejich myšlení ohledně 
nakládání s odpady. Naši práci bereme jako poslání a všichni jsme tak trochu „ekomaniaci“ pro své okolí. Jsme 
ti, před kterými nehodíte PETku do komunálu. A ještě k tomu všemu jsme nadšení, když vidíme jakých úspěchů 
dosahují samosprávy po zavedení domácího kompostování, evidenčního systému a dalších našich řešení.  
O to více nás těší prestižní ocenění odborné veřejnosti.

Za projekt „Pro méně odpadu.“ jsme získali:

TOP Odpovědná firma 2018
TOP odpovědná 
firma je prestižní 
nezávislé ocenění, 
které každoročně 
vyzdvihuje nejzají-
mavější aktivity na 

poli trvale udržitelného a odpověd-
ného podnikání. Oceňuje malé, střední 
i velké firmy, které se dlouhodobě a 
strategicky věnují rozvoji společnosti, 
snižování negativního dopadu na ži-
votní prostředí a přinášejí inovativní 
řešení.
Do ocenění se přihlásilo 75 firem s 
více než stovkou strategií a projektů. 
Náš projekt „Pro méně odpadu.“ byl 
oceněn krásným stříbrným titulem. 
Přeskočili jsme tak hned napoprvé 
bronzovou příčku, a to je obrovský 
úspěch.

 
SDGs 2018
Ceny SDGs (Sustainable 
development goals = 
cíle trvale udržitelného 

rozvoje) demonstrují partnerství a spo-
lupráci mezi státní správou a soukro-
mým sektorem.   Jde o první nezávislé 
ocenění na světě v oblasti  naplňování 
cílů udržitelného rozvoje, které pořádá 
Asociace společenské odpověd-
nosti (ACSR) ve spolupráci s Českou 

Také za výjimečné reprezentování a 
pozitivní vliv v různých sférách – od 
podnikatelského úsilí, úspěchů v busi-
nessu, přes politickou, vědeckou sféru 
až po sféru sociální. 

Zlatý erb
Zlatý erb je soutěž 
o nejlepší webové 
stránky a elektro-
nické služby měst 
a obcí. Dvacátého 

prvního ročníku soutěže Zlatý erb se 
aktivně zúčastnily obce a města z celé 
ČR. Celkově se v roce 2018 opět zapo-
jilo všech 14 krajů České republiky.
V silné konkurenci zde získala Hlásná 
Třebaň druhé místo v kategorii Smart 
City a nejlepší elektronická služba s 
evidenčním systémem ECONIT.

EY podni-
katel roku
P r e s t i ž n í 
o c e n ě n í 

EY Společensky prospěšný podni-
katel roku uděluje společnost Ernst 
& Young v České republice od roku 
2006. Soutěže se účastní podnikatelé, 
kteří v praxi aplikují zásady podnikání 
tak, aby dosáhli řešení společenských 
problémů. Mezi podnikatele roku 
2018 patří také naši jednatelé Mojmír 
Jiřikovský, Nina Oravcová a Marián 
Kobolka.

rozvojovou agenturou, Ministerstvem 
průmyslu a obchodu, Ministerstvem 
zahraničních věcí a Ministerstvem ži-
votního prostředí, pod záštitou infor-
mačního centra OSN a Národní sítě 
UN Global Compact v Česku. „Chceme 
ocenit úsilí českých firem i organizací, 
které začleňují udržitelnost do své stra-
tegie a pomáhají tak České republice a 
světu v udržitelnější budoucnosti a na-
plňování Agendy 2030.“ Celkově se do 
soutěže zapojilo 150 zástupců busine-
ssu, neziskových organizací, veřejné 
sféry a mladých lídrů.  Je pro nás vel-
kou ctí, že projekt „Pro méně odpadu.“ 
získal v kategorii Business toto pres-
tižní ocenění.

AISEC ALUMNI 
AWARDS 2016
Za reprezentaci 
AISEC a aktivity 
s pozitivním vli-
vem na společ-

nost v České republice a ve světě 
uděluje AISEC ocenění AISEC ALUMNI 
AWARDS. V roce 2016 zakladatelé naší 
společnosti získali ocenění Alumni 
Excellence Award za Leadership a 
pozitivní dopad v oblasti životního 
prostředí. Ocenění jsou udělována 
bývalým členům, kteří se věnují čin-
nostem s pozitivním dopadem na spo-
lečnost v České republice a ve světě. 

Ocenění konceptu PRO MÉNĚ ODPADU
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snižování směsného komunálního odpadu
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Tomáš Aulický
Regionální manažer 

Středočeský, Plzeňský 
a Jihočeský kraj

Veronika Rajnišová
Regionální manažer 

 Jihomoravský, Zlínský 
a Olomoucký kraj

Robin Liška
Regionální manažer 

Moravskoslezský, 
Olomoucký 
a Zlínský kraj

Kamila Rybová
Regionální manažer 

Vysočina a Pardubický 
kraj

Andrea Poláková
Regionální manažer 

Moravskoslezský, 
Olomoucký 
a Pardubický kraj

Vojtěch Ducháč
Regionální manažer 

Středočeský, 
Královohradecký 
a Liberecký kraj

Marek Adamec
Regionální manažer 

Ústecký, Středočeský 
a Liberecký kraj

Evidenční systém 

ECONIT

Vybavení sběrného 
dvora

E-shop s udržitelnými produkty pro občany

Systém kompostování 
v kompostérech

Analýzy odpadů

Informační kampaně 
pro občany

Regionální zázemí a PR

JRK Česká republika s.r.o.
Bolzanova 1
110 00 Praha 1  

www.meneodpadu.cz
www.chytreodpady.cz
www.meneodpadu.shop


