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Snížit množství
odpadů lze, ale
chce to odvahu.

1/ O nás
Ing. Ivo Kropáček již před dvaceti lety psal
dokumenty o zero waste strategii, která se mezitím
v zahraničí stala uznávaným směrem v odpadovém
hospodářství. Po letech zkušeností získaných
spoluprací s českými a moravskými městy a obcemi,
ale i v zahraničí nabízí své know-how o strategii zero
waste i dalším municipalitám jak v ČR, tak v cizině. Je
součástí týmu Zero Waste Europe, který s úspěchem
snižuje množství odpadů napříč obcemi v celé Evropě.
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2/ Nabídka pro obce
Naším cílem je pomoci obcím vozit na
skládku méně odpadu. To přispěje nejen
k významné finanční úspoře za množství
skládkovaných odpadů, ale také k řešení
klimatické změny. Pojďte do toho s námi!

Produktové balíčky
budget
standard
professional
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budget
PRO KOHO je řešení vhodné?
Chcete-li jen vědět, jak na tom v odpadovém hospodářství jste.
Balíček pro vás bude dobrým ukazatelem pro další zlepšování
odpadového hospodářství.

CO všechno balíček služeb zahrnuje?
Analýzu odpadového hospodářství (popíšeme, co se v obci
děje) – analytický pohled (kolik za co platíme, jaké množství
odpadu obec produkuje). Zjistíme skutečnou cenu za svoz
odpadu pro občany.
VSTUPNÍ HODNOTY

VÝSTUPNÍ HODNOTY

•

infrastruktura obce (hospoda,
obchod, hřbitov, škola, …)

•

produkce komunálních odpadů
[t, kg/os] za poslední 4 roky

•

vyhláška obce o nakládání
s odpady

•

vytříděné odpady [t, kg/os] za
poslední 4 roky

•

smluvní zajištění, cena a frekvence
svozu odpadu

•

separace [%] za poslední 4 roky

•

počet a rozmístění kontejnerů
v obci

•

•

nakládání s vytříděnými odpady –
kde končí

produkce směsných
komunálních odpadů [t, kg/os]
za poslední 4 roky

•

•

zapojení firem do odpadového
hospodářství obce (povinné,
dobrovolné?)

produkce bioodpadů [t, kg/os]
za poslední 4 roky

•

•

hlášení o produkci odpadů za
poslední 4 roky

finanční analýza nakládání
s odpady ve vztahu k nové
legislativě (tj. doplácí, nebo
vydělává obec?)

•

náklady obce na odpadové
hospodářství za poslední 4 roky

•

výsledky hospodaření obce za
poslední 4 roky

Cena se odvíjí od velikosti obce a s tím související časové
náročnosti zakázky. Cestovné účtujeme zvlášť.
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standard
PRO KOHO je řešení vhodné?
Víte, že odpadové hospodářství obce chce změnu? Situaci u vás
kompletně analyzujeme. Společně s vámi se shodneme na
možnosti řešení a následně jej realizujeme. Vyhledáme vhodné
zdroje financování, proškolíme obecní pracovníky i domácnosti.

CO všechno balíček služeb zahrnuje?
Analýzu složení odpadu (co se v odpadu z obce nachází) –
ideálním obdobím je 6 měsíců, aby byla pokryta topná
i netopná sezóna, ale záleží na domluvě u konkrétní
zakázky, zda je tato délka pro klienta přijatelná.
Analýzu odpadového hospodářství (popíšeme, co se
v obci děje) – analytický pohled (kolik za co obec platí, jaké
množství odpadu produkuje), studie v terénu.
Koncepci vedoucí ke snížení množství odpadu (odvíjí se
od nové legislativy) pro snížení nákladů – návrh/plán
konkrétních kroků, co by se dalo změnit či zlepšit.

Cena se odvíjí od velikosti obce a s tím související časové
náročnosti zakázky. Cestovné účtujeme zvlášť.

5

VSTUPNÍ HODNOTY
•

infrastruktura obce (hospoda, obchod, hřbitov, škola, …)

•

vyhláška obce o nakládání s odpady

•

smluvní zajištění, cena a frekvence svozu odpadu

•

počet a rozmístění kontejnerů v obci

•

nakládání s vytříděnými odpady – kde končí

•

zapojení firem do odpadového hospodářství obce (povinné,
dobrovolné?)

•

hlášení o produkci odpadů za poslední 4 roky

•

náklady obce na odpadové hospodářství za poslední 4 roky

•

výsledky hospodaření obce za poslední 4 roky

NÁVŠTĚVA OBCE A Z TOHO VYPLÝVAJÍCÍ:
•

fotodokumentace nakládání s odpady u obecní
infrastruktury a u občanů

•

kontrola zaplněnosti a obsahu kontejnerů u obecní infrastruktury
a u občanů

•

kontrola nelegálního nakládání s odpadem – černé skládky a jiné

•

promluva s místními občany o odpadovém hospodářství

Cena se odvíjí od velikosti obce a s tím související časové
náročnosti zakázky. Cestovné účtujeme zvlášť.
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VÝSTUPNÍ HODNOTY
ZÁKLAD
•

produkce komunálních odpadů [t, kg/os] za poslední 4 roky

•

vytříděné odpady [t, kg/os] za poslední 4 roky

•

separace [%] za poslední 4 roky

•

produkce směsných komunálních odpadů [t, kg/os] za
poslední 4 roky

•

produkce bioodpadů [t, kg/os] za poslední 4 roky

•

finanční analýza nakládání s odpady ve vztahu k nové
legislativě (tj. doplácí, nebo vydělává obec?)

PLÁN

vedoucí k rozpočtově neutrálnímu nakládání s odpady a s tím
související plán na zlepšení nakládání s odpady:

•

platba podle množství

•

domácí kompostování

•

door-to-door sběr

•

motivace občanů a firem ke snižování směsného
komunálního odpadu

•

infrastruktura pro odklon bioodpadů z popelnic
na směsný komunální odpad

Cena se odvíjí od velikosti obce a s tím související časové
náročnosti zakázky. Cestovné účtujeme zvlášť.
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professional
PRO KOHO je řešení vhodné?
Zajímá-li vás, jak efektivně nakládáte s odpady, a přitom víte, že
odpadové hospodářství tvoří nemalou část obecního rozpočtu
a vy to chcete změnit. Balíček vám poskytne argumenty i návrhy
na snížení nákladů na odpadové hospodářství obce.

CO VŠECHNO balíček služeb zahrnuje?
Analýzu složení odpadu (co se v odpadu z obce nachází) –
ideálním obdobím je 6 měsíců, aby byla pokryta
topná i netopná sezóna, ale záleží na domluvě u konkrétní
zakázky, zda je tato délka pro zákazníka přijatelná.
Analýzu odpadového hospodářství (popíšeme, co se v obci
děje) – analytický pohled (kolik za co obec platí, jaké
množství odpadu produkuje), studie v terénu.
Koncepci vedoucí ke snížení množství odpadu (odvíjí se
od nové legislativy) pro snížení nákladů – návrh/plán
konkrétních kroků, co by se dalo změnit či zlepšit.
Vyhledání možných forem financování v oblasti grantů
a dotací, pomoc s přípravou žádosti.
Školení obecních úředníků, subdodavatelů a hlavně
občanů.

Cena se odvíjí od velikosti obce a s tím související časové
náročnosti zakázky. Cestovné účtujeme zvlášť.
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VSTUPNÍ HODNOTY
• infrastruktura obce (hospoda, obchod, hřbitov, škola, …)
• vyhláška obce o nakládání s odpady
• smluvní zajištění, cena a frekvence svozu odpadu
• počet a rozmístění kontejnerů v obci
• nakládání s vytříděnými odpady – kde končí
• zapojení firem do odpadového hospodářství obce (povinné,
dobrovolné?)
• hlášení o produkci odpadů za poslední 4 roky
• náklady obce na odpadové hospodářství za poslední 4 roky
• výsledky hospodaření obce za poslední 4 roky

NÁVŠTĚVA OBCE A Z TOHO VYPLÝVAJÍCÍ:
• fotodokumentace nakládání s odpady u obecní
infrastruktury a u občanů
• kontrola zaplněnosti a obsahu kontejnerů u obecní
infrastruktury a u občanů
• kontrola nelegálního nakládání s odpadem – černé
skládky a jiné
• promluva s místními občany o odpadovém hospodářství

Cena se odvíjí od velikosti obce a s tím související časové
náročnosti zakázky. Cestovné účtujeme zvlášť.
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VÝSTUPNÍ HODNOTY
ZÁKLAD

•
•
•
•
•
•

produkce komunálních odpadů [t, kg/os] za poslední 4 roky
vytříděné odpady [t, kg/os] za poslední 4 roky
separace [%] za poslední 4 roky
produkce směsných komunálních odpadů [t, kg/os] za poslední 4 roky
produkce bioodpadů [t, kg/os] za poslední 4 roky
finanční analýza nakládání s odpady ve vztahu k nové legislativě
(tj. doplácí, nebo vydělává obec?)

PLÁN
vedoucí k rozpočtově neutrálnímu nakládání s odpady a s tím
související plán na zlepšení nakládání s odpady:

•
•
•
•
•

platba podle množství
domácí kompostování
door-to-door sběr
motivace občanů a firem ke snižování směsného komunálního
odpadu
infrastruktura pro odklon bioodpadů z popelnic na směsný
komunální odpad

PŘÍPRAVA DŮVODOVÉ ZPRÁVY
k návrhu změn jako podklad pro projednání v zastupitelstvu.

8 HODIN OSOBNÍ KONZULTACE A PODPORY
ODLADĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PROCESNÍCH CHYB
Projekty a granty
• vyhledání grantových příležitostí
• ekonomické zhodnocení vhodnosti grantů
• zpracování grantové žádosti
Proškolení
• pověřených pracovníků obce
• subdodavatelů služeb
Edukativní činnost
• diskuze s občany
• návrh komunikační kampaně ve spolupráci s obecním
informačním centrem či PR odborem
Cena se odvíjí od velikosti obce a s tím související časové
náročnosti zakázky. Cestovné účtujeme zvlášť.
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3/ Srovnání balíčků
BUDGET

STANDARD

PROFESSIONAL

Analýza odpadového
hospodářství
Analýza složení odpadu
Koncepce vedoucí ke snížení
množství odpadu
Grantové poradenství
Proškolení zaměstnanců
Edukativní činnost

×
×
×
×

×
×
×

Řešení na klíč
NEVYHOVUJE VÁM ANI JEDEN Z BALÍČKŮ ?
Podíváme se na analýzu odpadového hospodářství, provedeme
rozbor, připravíme koncepci a společně vybereme vhodné
subdodavatele tak, aby se námi navržená řešení dala uvést do
praxe. Může se jednat například o výběr vhodného systému
svozu odpadů, typu kompostéru, nalezení partnera pro
zajištění door-to-door sběru, analýzu interních procesů
evidence vč. napojení na softwarové firmy aj. Pro přípravu
nabídky řešení na klíč nás kontaktujte.
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4/ Další služby
pro obce i firmy
CERTIFIKACE ZERO WASTE
Hnutí DUHA pomůže obcím i firmám připravit se na certifikaci
zero waste. Strategie zero waste dlouhodobě směřuje
k výraznému snížení množství odpadů jak na úrovni obcí, tak ve
firmách. Výrazně šetří finanční prostředky i životní prostředí.
Pomocí strategie zero waste mohou místní samosprávy rozvíjet
podnikání v obci, vytvářet udržitelná pracovní místa, chránit své
občany před toxickými látkami, bojovat proti změně klimatu
a podporovat lokální udržitelnost. A to vše při současném
snižování nákladů obce i občanů.

O certifikaci zero waste
se dozvíte více zde:
https://www.missionzeroacademy.eu/
municipalities/zero-waste-cities-certification/
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5/ Reference

OPAVA
pomoc při změně systému
svozu odpadů
VALTICE
příprava Plánu odpadového
hospodářství

OSTOPOVICE U BRNA
koncepce nakládání s odpady
VESELÍČKO
analýza odpadového hospodářství
včetně seznamu doporučení
k realizaci
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Potřebuje vaše obec
změnit nakládání
s odpady?
JE TO SNADNÉ
Kontaktujte nás.
Domluvíme schůzku nebo vše vyřešíme telefonicky či e-mailem.
Vystavíte objednávku.
Společně uzavřeme smlouvu.
Začínáme pracovat.
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6/ Kontakt
Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic
Údolní 33
602 00 Brno
E-MAIL
konzultace@hnutiduha.cz

TELEFON
+420 604 207 302 (9:00–16:00)
+420 777 709 949 (9:00–16:00)

WEB
https://hnutiduha.cz/konzultace/konz
ultace-v-oblasti-odpadoveho-hospod
arstvi
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