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Příklady z praxe 

Zkratka EKO bodů 
(Maximum EKO bodů) 

BT (24) BV (24) BS (30) BK (18) BN (18) BZ (6) 
Součet 
(120) 

Ekologicky smýšlející rodina 11 24 30 18 12 6 101 

Snaživý důchodce 18 24 30 18 2 6 98 

Kvalitně třídící rodina 24 21 22 18 0 6 91 

Průměrně třídící rodina 20 6 9 6 0 3 44 

Rodina supertřídičů 24 0 0 0 0 0 24 

Mladá zhýčkaná rodina 5 -5 0 0 0 0 0 

Rodina bez popelnice 0 0 0 0 0 0 0 

 
Jak funguje systém MESOH a co je jeho cílem, to nejlépe vystihují konkrétní příklady z praxe. Pojďme se na ně 
podívat. 
 
Za prvé 
 
Ekologicky smýšlející rodina 
Přemýšlí nad svojí spotřebou a omezuje tvorbu odpadů tím, že značnou část potravin nakupuje v bezobalovém 
obchodě, za což získá body za ekologické nakupování BN. Jelikož se vše nedá nakoupit bez obalů, má i odpad, který 
vytřídí a získá za něj nějaké body za třídění odpadů BT, kterých je sotva polovina. To jí ale žíly netrhá, ba naopak jí to 
těší, protože díky tomu, získá plný počet bodů za snižování produkce odpadů BS. Bioodpad je jednou z hlavních složek, 
které bohužel běžně končí v popelnici. To ale u této rodiny neplatí, protože všechny rostlinné zbytky jak z kuchyně, tak 
ze zahrady kompostuje. Tím si vyslouží maximum bodů za kompostování BK. Důsledkem kvalitního třídění a 
kompostování bývá prázdná popelnice. Díky tomu, že chce ušetřit práci popelářům a přistavuje popelnici ke svozu jen 
tehdy, až je plná, což je přibližně 1x za šest neděl, získá za efektivní využívání nádoby plný počet bodů BV. Kdo žije 
ekologicky, je člověk přemýšlivý, který se zajímá a tady nelze jinak než připočíst další body za zájem BZ. 

Za druhé 

Snaživý důchodce  
Je člověk, který leccos pamatuje a váží si věcí. Proto důsledně třídí odpady, díky čemuž získá víc jak polovinu bodů BT. 
Jako většina důchodců má i on méně odpadů. Nebyl líný, zašel do techniček vyplnit odpadový dotazník a do 
odpadového účtu mu nateklo maximum bodů za snižování produkce odpadů BS. Z dob, kdy lidé ještě jedli kvalitní 
domácí maso, mu zbylo na dvorku hnojiště, kam ze zvyku vyhazuje všechny rostlinné zbytky. Připisuje si tak plný počet 
bodů za kompostování BK. I on má problém popelnici naplnit. Tahat se mu s ní chce jen minimálně, takže ji přistaví ke 
svozu jen občas. a to až je zcela plná. Tím si zajistí maximum bodů za efektivní využívání nádoby BV. Sedět u televize a 
sjíždět nekonečné seriály je pro něj ubíjející, a tak se zajímá, čímž získá body za zájem BZ. Občas zajde i provětrat 
kartičku Precyklátora do bezobalového obchůdku, kde si ze zvědavosti koupí nějaké to RAW cukroví a moštík jako od 
maminky, za což získá i nějaký bodík za ekologické nakupování BN. 
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Za třetí 

Kvalitně třídící rodina  
Kdo šetří má za tři, platí i pro tuto rodinu. Jelikož se má tato rodina dobře, má i dostatek odpadů ke třídění a nemá 
problém vytřídit maximální možnou slevu za třídění BT. To se samozřejmě trošičku projeví na straně bonusu za 
snižování produkce odpadů BS. Ruku v ruce s vyšší spotřebou roste i produkce netříditelného odpadu, který mírně 
navýší objem odpadu v popelnici, a to se projeví v bonusu za efektivní využívání nádoby BV. Ne však nijak dramaticky, 
protože hlavní složka bioodpad, končí na dvorku u slepic. Tím si připíše pěkné body za kompostování BK. Aby se člověk 
měl dobře, musí se o věci zajímat. To platí v každém oboru, a především pak v motivačním systému. Tato rodina se 
zajímá, a to ji přineslo body za zájem BZ. 

Za čtvrté 

Průměrně třídící rodina  
Dobře třídí odpad a získává pěkné body za třídění BT. Díky tomu, že minimálně kupuje balené vody, získá i nějaký bonus 
za snižování produkce odpadů BS. Na zahradě má sice z dotací pořízený kompostér, který plní trávou a listím, ale 
bohužel rostlinné zbytky z kuchyně končí v popelnici, a to se negativně promítá do bonusu za kompostování BK a také 
do bonusu za efektivně využitou nádobu BV. U nádoby, ve které jsou rostlinné zbytky z kuchyně, se nedá mluvit o 
efektivním využití nádoby. Jelikož se zajímá tzv. bazálním způsobem. Do odpadového účtu se podívali při zavedení 
systému a pak na konci roku, aby se podívali na slevu, je bonus za zájem BZ poloviční. 

Za páté 

Rodina supertřídičů  
Řídí se heslem čím víc, tím líp. To bohužel v systému MESOH není pravdou. Aby získala slevu za třídění odpadů, vozí 
odpad od známých z nedaleké vesnice. Díky tomu získala maximální počet bodů za třídění BT. Velký objem tříděného 
odpadu se ale negativně promítl do bonusu za snižování produkce odpadů BS. Kdyby se občas podívala do svého 
odpadového účtu, mohla získat body za zájem BZ. Ale to hlavní, zjistila by, že v rámci MESOH se vyplatí věnovat 
pozornost i své popelnici na SKO a přistavovat ji ke svozu, až je zcela naplněna. Poloprázdná popelnice totiž negativně 
ovlivňuje bonus BV a bonus za kompostování BK. Ten samozřejmě ani nemohla získat, protože nemá vyplněný 
odpadový dotazník. 

Za šesté 

Mladá zhýčkaná rodina 
Na nic nemá čas a všechno si může koupit. Odpad třídí je na oko, aby je sousedi nemohli pomluvit. Občas vytřídí pytel 
PET lahví a je splněno. Popelnice, která stojí před domem a je obsluhovaná každý svoz, je příčinou toho, že ani pár 
bodů získaných za třídění odpadů BT, nezůstane v odpadovém účtu této rodiny. Obsloužený objem a náklady na svoz 
popelnic jsou tak vysoké, že není možné této rodině, dávat jakoukoli slevu. Ba naopak díky těmto rodinám je třeba 
zvyšovat poplatek za odpady. 
 
Za sedmé 
 
Rodina bez popelnice 
Proto, aby se předešlo zneužívání systému, předpokládá se, že každý produkuje alespoň nějaký odpad. Domácnost, 
která na sebe nemá vázanou žádnou nádobu na směsný odpad se tak automaticky stává „podezřelou“ a její produkce 
směsného odpadu se počítá z tzv. „průměrné veřejné produkce SKO“. Díky tomu taková domácnost nezíská žádné 
body BV, BS ani BK. Tvrdí, že žádný odpad neprodukuje, a tudíž ani netřídí odpad adresně, nezíská tedy ani žádné body 
BT. 

 

 

 


