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Anotace 

Plán odpadového hospodářství města Český Krumlov je zásadním strategickým dokumentem v oblasti 

odpadového hospodářství města na období následujících šesti let (2018 – 2023). Plán je rozdělen do tří 

základních částí, které společně utváří komplexní pohled na problematiku odpadového hospodářství a 

stanovují cílové parametry pro hlavní odpadové toky. 

Plán odpadového hospodářství vychází z Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje a plně 

respektuje stanovené cíle a opatření tohoto regionálního dokumentu a přispívá k celkovému naplnění 

stanovených cílů v odpadovém hospodářství jak na úrovni kraje, tak na úrovni města. 
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1. Úvodní část  

1.1 Účel a působnost Plánu odpadového hospodářství města Český Krumlov 

a) Plán odpadového hospodářství města Český Krumlov (POH ČK) stanoví v souladu s principy 

udržitelného rozvoje cíle, zásady a opatření pro nakládání s odpady na území města Český Krumlov. 

b) POH města Český Krumlov se vztahuje na nakládání se všemi odpady s výjimkou odpadů 

vyjmenovaných v § 2 odst. 1 písmena a) až i) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). 

c) POH města Český Krumlov vychází z Plánu odpadového hospodářství České Republiky (POH ČR) a 

z Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje (POH JČK), je zpracován na dobu 6 let tj. období 

2018 až 2023, a bude změněn v případě zásadní změny POH ČR či POH JČK. 

d) POH města Český Krumlov navazuje na předchozí Plán odpadového hospodářství města Český 

Krumlov (2005 - 2010) a jeho následnou aktualizaci z roku 2010. 

 

1.2 Struktura a obsah, konzultační a řídící proces POH ČK 

1.2.1 Struktura a obsah POH ČK 

Struktura POH ČK koncepčně vychází z POH JČK a je dána především § 43 zákona o odpadech a dalšími 

souvisejícími právními předpisy, včetně prováděcích předpisů. 

POH města Český Krumlov se skládá z následujících hlavních částí: 

Úvodní část 

Poskytuje základní informace o působnosti, struktuře a obsahu POH ČK, rovněž uvádí základní 

charakteristiku města Český Krumlov z hlediska geografického, demografického a ekonomického. Tato 

charakteristika vymezuje základní rámec pro hospodaření s odpady na území obce.  

I. Analytická část (Vyhodnocení stavu odpadového hospodářství) 

Popisuje stávající stav a vývoj odpadového hospodářství obce z hlediska produkce a způsobů nakládání 

s odpady. Uvádí přehled o technicko - organizačním řešení odpadového hospodářství včetně popisu 

sítě zařízení pro nakládání s odpady. 

II. Závazná část 

Stanovuje základní principy pro nakládání s odpady na území obce s důrazem na dodržování hierarchie 

způsobů nakládání s odpady. Stanoví cíle, zásady a opatření zejména pro vybrané skupiny odpadů, 

které mají zásadní význam pro odpadové hospodářství z hlediska jejich produkce nebo vlastností. 
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III. Směrná část 

Uvádí přehled nástrojů pro plnění stanovených cílů. Dále se zabývá systémem řízení změn v 

odpadovém hospodářství. Její součástí je soustava indikátorů, na jejichž základě se průběžně 

vyhodnocuje odpadové hospodářství a plnění cílů závazné části POH. 

Hlavní priority odpadového hospodářství města Český Krumlov pro období 2018 - 2023: 

 Předcházení vzniku odpadů a opětovné použití výrobků s ukončenou životností. 

 Kvalitní recyklace a maximální využití vhodných odpadů (materiálové, energetické, biologické) 

a to především ve vazbě na průmyslové segmenty v regionu. 

 Optimalizace nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) a ostatními 

biologicky rozložitelnými odpady (BRO) na území města Český Krumlov, s důrazem na oddělený 

sběr. 

 Omezení nakládání s odpadem z území města Český Krumlov způsobem skládkování 

 Optimalizace odpadového hospodářství s ohledem na ochranu zdraví lidí a životního prostředí. 

 Optimalizace odpadového hospodářství s ohledem na vynaložené náklady a ekonomickou a 

sociální udržitelnost. 

 Zajištění dlouhodobé stability a udržitelnosti odpadového hospodářství ve městě Český 

Krumlov. 

 

1.3 Institucionální zabezpečení odpadového hospodářství 

Role obcí 

Obce jsou původci komunálních odpadů na území kraje a mají přímou odpovědnost za fyzické nakládání 

s odpady na svém území. Každá obec vytváří systém sběru, svozu a dalšího nakládání s odpady, který 

je většinou zakotven v obecní vyhlášce. Z hlediska financování systému nakládání s odpady se jedná o 

mandatorní výdaj obecních rozpočtů. 

Obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“), které jsou pověřeny výkonem státní správy, resp. jejich 

úřady, pak vykonávají pravomoci svěřené státem v oblasti odpadového hospodářství. 

Veřejná správa na úrovni obcí v odpadovém hospodářství je dána povinnostmi obcí dle platného 

zákona o odpadech. Obce jsou na základě tohoto zákona původci odpadů. Nakládání s odpady v roli 

původců odpadů je samosprávná působnost měst a obcí. V této souvislosti každá obec či město na 

svém území vytváří systém nakládání s odpady postavený na shromažďování, sběru, přepravě (svozu), 

třídění, využívání a odstraňování odpadů. 

Dle § 44 odst. 8 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, mohou obce k 

zabezpečení svých povinností při nakládání s komunálními odpady vytvořit dobrovolný svazek obcí. Dle 

§ 44 a § 50 odst. 1, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, mohou obce 

vytvářet svazky obcí, jakož i vstupovat do svazků obcí již vytvořených, a to i za účelem zabezpečování 

čistoty obce, správy veřejné zeleně, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich 

nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění. 

Oblast odpadového hospodářství je co do samosprávných kompetencí měst a obcí jednoznačně 

nejdůležitější a největší oblastí životního prostředí z pohledu všech velikostních skupin samospráv měst 
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a obcí. Oblastí odpadového hospodářství, především systémem nakládání s odpady na území obce 

(stanovený vyhláškou v samostatné působnosti obce jako podzákonným právním aktem), se zabývají 

orgány obcí a měst. 

Výkon státní správy v oblasti odpadového hospodářství v úrovni obcí zajišťují především obecní úřady 

obcí s rozšířenou působností. Mezi nejdůležitější pravomoci v rámci jejich územní působnosti patří 

udělování souhlasů pro nakládání s nebezpečnými odpady, souhlasy k upuštění od třídění nebo 

odděleného shromažďování odpadů, vedení a zpracovávání evidence odpadů a způsobů nakládání s 

nimi, kontrola dodržování ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ústředních a ostatních správních 

úřadů v oblasti odpadového hospodářství, ukládání povinnosti odstranit odpad provozovatelům 

zařízení pro odstraňování odpadů v mimořádných případech, ukládání pokut za porušení povinností 

vymezených zákonem o odpadech nebo uložených rozhodnutím na základě zákona. Vyjadřují se dále 

ke zřízení zařízení pro odstraňování odpadů v územním a stavebním řízení či například ke zřízení malých 

zařízení pro biologické zpracování odpadů. 

Obecní úřady ostatních obcí (obcí s pověřeným obecním úřadem a obecním úřadem) kontrolují, zda 

právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro 

nakládání s komunálními odpady pouze na základě písemné smlouvy s obcí, zda se fyzická osoba, která 

není podnikatelem, zbavuje odpadu pouze v souladu se zákonem. Dále ukládají dle zákona o odpadech 

právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za využívání systému 

nakládání s odpady obce bez písemné smlouvy s obcí, současně mohou stanovit opatření a lhůty pro 

zjednání nápravy samostatným rozhodnutím. Dále ukládají fyzickým osobám pokuty za přestupek a 

současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím. Obecní 

úřady obcí dále kontrolují, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno 

využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem o odpadech. 

 

1.4 Historie a charakteristika zájmového území 

Český Krumlov je město v Jihočeském kraji, 22 km jihozápadně od Českých Budějovic. Rozkládá se pod 
hřebenem Blanského lesa a protéká jím řeka Vltava. Jedná se o turistické a kulturní centrum jižních 
Čech. V roce 2016 zde žilo přes 13 100 obyvatel. 

V minulosti byl Český Krumlov sídelním městem mnoha mocných českých rodů – Vítkovců, Pánů z 
Krumlova, Rožmberků, Eggenbergů a Schwarzenbergů, které cíleně pečovaly o jeho výstavbu a 
reprezentativní charakter. Český Krumlov byl zároveň hlavním správním centrem Rožmberského 
dominia a do roku 1918 i Krumlovského vévodství a Dominia schwarzenberského. 

Středověké centrum města, které obklopuje meandry Vltavy, je od roku 1963 městskou památkovou 
rezervací a od roku 1992 je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. V roce 2003 bylo 
městskou památkovou zónou vyhlášeno předměstí Plešivec (jižně od historického jádra). Český 
Krumlov se stal také dějištěm několika filmů a během roku město hostí řadu kulturních akcí a festivalů. 

Spolu s dalšími městy Šumavského podhůří jako Sušice, Vimperk, nebo Prachatice bývá nazýváno 
Branou Šumavy. Na přelomu 19. a 20. století byl Český Krumlov zvláště mezi šumavskými spisovateli a 
básníky vnímán jako hlavní město Šumavy, jímž se v roce 1918 Český Krumlov po dobu existence 
Šumavské župy i nakrátko stal. 
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Nadmořská výška města:  301 m n.m. 

Částí obce 10 

Katastrálních území 6 

Počet obyvatel 2012 13 348 

Počet obyvatel 2013 13 290   

Počet obyvatel 2014 13 253 

Počet obyvatel 2015 13 193 

Počet obyvatel k 01. 01. 2016 13 160 

Katastrální výměra města 22,16 km2 

Vodovod, plynofikace, kanalizace ANO 
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I. Analytická část 

1. Datové zdroje 

Základním datovým zdrojem pro zpracování Analytické části Plánu odpadového hospodářství města 

Český Krumlov byla Hlášení o produkci a nakládání s odpady za kalendářní roky 2012 až 2016. Dle 

metodických doporučení MŽP byla produkční data odpadových toků hodnocena za období 2012-2016.  

Dále byl zpracovateli poskytnut přehled zařízení pro nakládání s odpady na správním území města 

Český Krumlov zpracovaný ke dni 14. 07. 2017, přehled o počtu a objemu nádob na separovaný odpad 

včetně četnosti vývozu za rok 2016. 

Zpracovatel POH dále vycházel z jednotlivých vyhodnocení plnění cílů předchozího POH ČK, které město 

pravidelně zpracovávalo a uveřejňovalo na svých webových stránkách. 

Údaje o využitelných složkách komunálního odpadu byly poskytnuty autorizovanou obalovou 

společností EKO-KOM. Údaje o zpětném odběru výrobků poskytly kolektivní systémy (společnost 

RETELA s.r.o.). 

Data byla vyhodnocena obvyklým způsobem, vyjádřena v tabulkové a grafické formě a v některých 

případech doplněna přepočty na obyvatele či vztažena k jiným relevantním parametrům. Způsoby 

nakládání a jejich vyjádření respektovalo platný výčet jednotlivých druhů nakládání s odpady dle 

příslušné legislativy v oblasti odpadového hospodářství. 

2. Produkce a nakládání s odpady 

Produkce odpadů je jedním z hlavních ukazatelů stavu životního prostředí ve městě. Odpady vznikají 

při každodenní lidské činnosti a jsou nedílnou součástí lidské existence. Charakter produkce ve větších 

městech je různorodý a závisí na mnoha faktorech, jako například na životní úrovni, rozvoji průmyslové 

a zemědělské sféry, hustotě osídlení, environmentálním povědomí občanů a mnoha dalších. 

Město Český Krumlov patří mezi města s průměrnou produkcí odpadů. Jednou z nejvýznamnějších 

složek je směsný komunální odpad (tvoří kolem 70 % produkce veškerých odpadů), dále objemný 

odpad a odpadní beton. 

Celková produkce odpadů ve městě Český Krumlov v roce 2016 byla 4 879 tun (ve sledovaných letech 

je množství všech odpadů vyrovnané – cca 4 500 tun, mimo rok 2012, kdy byla produkce o 1 000 tun 

nižší z důvodu, že v roce 2012 při zpracování údajů pro roční hlášení se prováděl u odpadů směsný 

komunální odpad, papír, plast a sklo přepočet, kde se z celkového množství odpadů odděloval 

vyprodukovaný odpad od podnikatelů zapojených do systému města (tzn. množství uvedeného odpadu 

v roce 2012 je uváděn jen za občany). Produkce nebezpečného odpadu v celém sledovaném období je 

velice zanedbatelná a tvoří maximálně 0,61 % z celkové produkce odpadů ve městě. Celkový trend v 

produkci nebezpečných odpadů je velice vyrovnaný a produkce je na stálé úrovni 5 až 7 tun ročně. 

Jediný výkyv zaznamenáváme v roce 2013, kdy se zvýšila produkce na 27 tun vlivem odpadu s názvem 

zemina a kamení s obsahem nebezpečných látek.  

V produkci směsného komunálního odpadu (průměr cca 3 300 t/rok) patří město Český Krumlov mezi 

průměr v České republice a blíží se produkcím komunálních odpadů ve srovnatelně velkých městech. 



 

12 

Produkce směsného komunálního odpadu v ČK za období 2012 - 2016 tvoří kolem 70 % z celkové 

produkce všech odpadů na území města. 

Předchozí informace číselně doplňuje následující tabulka udávající celkové produkce odpadů ve městě 

Český Krumlov za roky 2012 – 2016. 

Tabulka 1 Souhrn celkové produkce odpadů města Český Krumlov za období 2012 - 2016 

Všechny odpady 

 
Jednot

ka 
2012 2013 2014 2015 2016 

Celková 
produkce 
odpadů 

t/rok 3337,7547 4471,2097 4489,3095 4635,7668 4878,8599 

Produkce na 
obyvatele 

kg/obyv
./rok 

250,06 336,43 338,74 351,38 370,73 

Nebezpečné odpady 

Celková 
produkce 
odpadů 

t/rok 6,807 27,187 5,074 7,384 6,64 

Podíl na celkové 
produkci 

% 0,20 0,61 0,11 0,16 0,14 

Produkce na 
obyvatele 

kg/obyv
./rok 

0,51 2,05 0,38 0,56 0,50 

Ostatní odpady 

Celková 
produkce 
odpadů 

t/rok 3330,9477 4444,0227 4484,2355 4628,3828 4872,2199 

Podíl na celkové 
produkci 

% 99,80 99,39 99,89 99,84 99,86 

Produkce na 
obyvatele 

kg/obyv
./rok 

249,55 334,39 338,36 350,82 370,23 

Směsný komunální odpad 

Celková 
produkce 
odpadů 

t/rok 2156,824 3289,467 3257,000 3259,521 3423,608 

Podíl na celkové 
produkci 

% 64,62 73,57 72,55 70,31 70,17 

Produkce na 
obyvatele 

kg/obyv
./rok 

161,58 247,51 245,76 247,06 260,15 

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady města Český Krumlov 

Tabulka č. 2 udává čisté produkce obecných skupin odpadů ve městě Český Krumlov v letech 2012 až 

2016. Množství všech odpadů se od roku 2012 pohybuje v rozmezí 3,3– 4,8 tisíc tun za jeden kalendářní 

rok. Nejvyšší hodnota produkce byla zjištěna v roce 2016 (4 879 tun), naopak nejnižší produkci ve městě 

Český Krumlov zaznamenáváme v roce 2012 (3 338 tun). Značný rozdíl v množství odpadů mezi roky 
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2012 – 2013 ovlivnila zejména produkce směsného komunálního odpadu a to z důvodu přepočtu 

celkového množství odpadu, který byl rozpočítán na obyvatele a podnikatele, kteří v tomto nebyli 

zahrnuti. 

Souhrnné produkce u kategorie nebezpečných odpadů se drží v posledních letech na podobné hodnotě 

(průměr 6 tun ročně). Značný výkyv byl mezi lety 2012 a 2013, tento způsobil nárůst odpadu s názvem 

zemina a kamení s obsahem nebezpečných látek. V produkci směsného komunálního odpadu se město 

Český Krumlov pohybuje velice vyrovnaně v rozmezí 2,2 – 3,4 tun za jeden kalendářní rok (minimum v 

roce 2012 – 2 157 tun, maximum v roce 2016 –  3 424 tun). 

Grafické znázornění celkových produkcí základních skupin odpadů (tj. všech, ostatních, nebezpečných 

a komunálních) ve městě je vyjádřeno v grafech 1 -3. 

 
Tabulka 2 Celková produkce odpadů v letech 2012 – 2016 

Rok Všechny odpady 
Nebezpečné 

odpady 
Ostatní odpady 

Směsný 
komunální odpad 

 [ t/rok] [ t/rok] [ t/rok] [ t/rok] 

2012 3337,7547 6,807 3330,9477 2156,824 

2013 4471,2097 27,187 4444,0227 3289,467 

2014 4489,3095 5,074 4484,2355 3257,000 

2015 4635,7668 7,384 4628,3828 3259,521 

2016 4878,8599 6,640 4872,2199 3423,608 

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady města Český Krumlov 

Graf 1: Celkové produkce obecných skupin odpadů v letech 2012 – 2016 
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Graf 2 Produkce všech odpadů ve městě Český Krumlov v letech 2012 – 2016 (tuny) 

 

 

 

 

Graf 3 Produkce komunálních odpadů ve městě Český Krumlov v letech 2012 – 2016 (tuny) 
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Tabulka 3 Podíl odpadů na celkové produkci v letech 2012 – 2016 

Rok Všechny odpady 
Nebezpečné 

odpady 
Ostatní odpady 

Směsný 
komunální odpad 

 [%] [%] [%] [%] 

2012 100,00 0,20 99,80 64,62 

2013 100,00 0,61 99,39 73,57 

2014 100,00 0,11 99,89 72,55 

2015 100,00 0,16 99,84 70,31 

2016 100,00 0,14 99,86 70,17 

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady města Český Krumlov 

V tabulce číslo 3 je celková produkce odpadů ve městě Český Krumlov rozdělena do procentuálního 

vyjádření mezi odpady nebezpečné, ostatní a SKO. Celková produkce odpadů v roce 2016 je 4 879 t 

(100 % produkce odpadů), z toho tvoří 0,14 % (6,64 t) nebezpečné odpady a zbytek 99,86 % (4 872 t) 

tvoří ostatní odpady. Komunální odpady v roce 2016 tvoří 70,17 % (3 424 t) z celkové produkce odpadů 

vzniklých ve městě Český Krumlov. 

 

Tabulka 4 Produkce odpadů na obyvatele v letech 2012 – 2016 

Rok Všechny odpady 
Nebezpečné 

odpady 
Ostatní odpady 

Komunální 
odpady 

 [kg/obyvatele/rok] [kg/obyvatele/rok] [kg/obyvatele/rok] [kg/obyvatele/rok] 

2012 250,06 0,51 249,55 161,58 

2013 336,43 2,05 334,39 247,51 

2014 338,74 0,38 338,36 245,76 

2015 351,38 0,56 350,82 247,06 

2016 370,73 0,50 370,23 260,15 

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady města Český Krumlov 

 

Tabulka číslo 4 uvádí přehledný výčet produkcí odpadů na jednoho obyvatele ve městě Český Krumlov. 

Jeden obyvatel města Český Krumlov v roce 2016 vyprodukoval průměrně 371 kg odpadů, z toho je 370 

kg kategorie ostatní a 0,5 kg odpadu kategorie nebezpečný. Ze statistických dat dále vyplývá, že každý 

občan v roce 2016 ve městě Český Krumlov vyprodukoval průměrně 260 kg směsného komunálního 

odpadu. Hodnota produkce SKO na osobu ve městě Český Krumlov neustále vzrůstá od roku 2016           

(ze 161 kg na hodnotu 260 kg). 
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2.1 Nakládání s odpady rozdělenými do obecných skupin 

Nakládání s odpady na území města Český Krumlov odráží jednak technické a technologické podmínky 

ve městě, které jsou charakterizovány sítí zařízení k nakládání s odpady na území města, a také vliv 

faktorů řízení odpadového hospodářství jako jsou legislativní a systémové požadavky na odpadové 

hospodářství (například povinnosti plnění cílů plánů odpadových hospodářství jednotlivých obcí i 

kraje). I přes snahy dodržování hierarchie nakládání s odpady a zásad trvale udržitelného rozvoje, tvoří 

největší podíl v nakládání s odpady na území města skládkování a to zejména v oblasti komunálních 

odpadů, kdy tento podíl tvoří 100 % produkovaných komunálních odpadů. 

Tabulka 5 Množství a podíl odpadů odstraněných skládkováním v letech 2012 – 2016 

Rok Všechny odpady 
Nebezpečné 

odpady 
Ostatní odpady 

Směsný 
komunální odpad 

 [t, %] [t, %] [t, %] [t, %] 

2012 
2398,434 

(71,86 %) 

0,000 

(0,00 %) 

2398,434 

(72,00 %) 

2156,820 

(100 %) 

2013 
3551,797 

(79,44 %) 

22,110 

(81,33 %) 

3529,690 

(79,43 %) 

3289,470 

(100 %) 

2014 
3447,235 

(76,79 %) 

1,035 

(20,40 %) 

3446,200 

(76,85 %) 

3257,000 

(100 %) 

2015 
3499,041 

(75,48 %) 

1,740 

(23,56 %) 

3497,301 

(75,56 %) 

3259,521 

(100 %) 

2016 
3701,158 

(75,86 %) 

1,600 

(24,10 %) 

3699,558 

(75,93 %) 

3423,608 

(100 %) 

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady města Český Krumlov 

 

Ve městě Český Krumlov je skládkováno kolem 75 % z celkové produkce všech odpadů vzniklých na 

tomto území. Skládkování u nebezpečných odpadů je různorodé z hlediska procentuálního vyjádření. 

Tento fakt ale nehraje velkou roli, jelikož reálné hmotnostní produkce jsou zanedbatelné a taktéž i 

skládkované množství z této hodnoty (v posledních 3 letech je to cca 1,5 tuny ročně). Množství 

skládkovaných komunálních odpadů se drží celé období na 100 % z celkové produkce.  
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Graf 4 Množství skládkovaných odpadů (z celkové produkce všech odpadů) v % 

 

Tabulka 6 Množství nebezpečného odpadu z města Český Krumlov ukládaného na skládky   

 2012 2012 2013 2014 2016 

NO (t/rok) 0 22,11 1,035 1,74 1,6 

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady města Český Krumlov 

V oblasti nebezpečných odpadů se celkové množství skládkovaných nebezpečných odpadů každým 

rokem mění a jeho hodnoty jsou nárazové. V posledních letech se ale hodnota drží kolem 1,5 tuny. 

Největší podíl tvoří nebezpečné obaly a stavební odpady. 

Tabulka 7 Podíl odpadů odstraněných spalováním v letech 2012 – 2016 

Rok Všechny odpady 
Nebezpečné 

odpady 
Ostatní odpady 

Směsný 
komunální odpad 

 [t, %] [t, %] [t, %] [t, %] 

2012 
6,231 

(0,19 %) 
6,231 

(91,54 %) 
0,0 

(0 %) 
0,0 

(0 %) 

2013 
4,857 

(0,11 %) 
4,857 

(17,87 %) 
0,0 

(0 %) 
0,0 

(0 %) 

2014 
3,869 

(0,09 %) 
3,869 

(76,25 %) 
0,0 

(0 %) 
0,0 

(0 %) 

2015 
5,444 

(0,12 %) 
5,444 

(73,73 %) 
0,0 

(0 %) 
0,0 

(0 %) 

2016 
4,68 

(0,10 %) 
4,68 

(70,48 %) 
0,0 

(0 %) 
0,0 

(0 %) 

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady města Český Krumlov 
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Z tabulky číslo 7 je zřejmé, že k odstraňování odpadů ve městě Český Krumlov se minimálně používá 

technologie spalování. Tato skutečnost souvisí s nepřítomností většího zařízení pro spalování odpadů 

na území kraje a je ovlivněna tím, že osoby oprávněné k nakládání s odpady volí způsob nakládání dle 

svých technických, logistických a ekonomických možností. Nejvíce je tímto způsobem nakládáno 

s nebezpečným odpadem, kdy v roce 2016 bylo takto nakládáno se 70 % nebezpečných odpadů. 

 

Tabulka 8 Produkce odděleného sběru komunálních odpadů na obyvatele z města v letech 2012 – 2016 

Rok separované komunální odpady 

 [kg/obyv./rok] 

2012 31,07 

2013 58,24 

2014 52,48 

2015 55,55 

2016 61,54 

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady města Český Krumlov 

 

Ve městě Český Krumlov se v roce 2016 odděleně vyseparovalo 61,54 kg komunálních odpadů na 

jednoho občana. Množství separovaného sběru na 1 občana za celé období roste z hodnoty 31,07 na 

hodnotu 61,54 kg/obyvatele/rok. Do této statistiky jsou zahrnuty odpady jako papír a lepenka, sklo, 

plasty a kovy. Do statistiky není zahrnuta produkce BRO. BRO je odebírán na sběrném dvoře (tráva, 

listí, větve). 
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2.2 Směsný komunální odpad 

Směsný komunální odpad (20 03 01) tvoří v celorepublikovém průměru nejvýznamnější složku 

komunálních odpadů. Jedná se o odpad, který zůstává po oddělení využitelných složek a nebezpečných 

složek z komunálních odpadů. Také ve městě Český Krumlov tvoří jeho produkce významný podíl 

z celkového spektra produkovaných odpadů. 

Produkce směsného komunálního odpadu ve městě Český Krumlov si drží stálé hodnoty (průměr cca   

3 000 tun/rok). Do systému sběru směsného komunálního odpadu ve městě jsou zapojeni živnostníci 

podnikající na území města. Dle vyjádření zástupce svozové společnosti nelze oddělit a vyčíslit množství 

živnostenského odpadu. Tabulka č. 9 zobrazuje předchozí text v číselné podobě, grafické vyjádření 

produkce směsného komunálního odpadu je v grafu číslo 5. Jediným způsobem nakládání s tímto 

odpadem je ve městě Český Krumlov skládkování (tabulka číslo 10). 

Tabulka 9 Produkce směsného komunálního odpadu na území města Český Krumlov    
  v období 2012 - 2016 (v tunách) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Směsný 
komunální 

odpad 

2156,824 3289,467 3257,000 3259,521 3423,608 

z toho 
živnostenský 

SKO 

- - - - - 

Podíl 
živnostenského 

SKO 

- - - - - 

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady města Český Krumlov 

 

Tabulka 10 Způsoby nakládání se směsným komunálním odpadem na území města Český Krumlov v letech 2012 – 
2016 (v tunách) 

Druh nakládání 2012 2013 2014 2015 2016 

Skládkování 2156,824 3289,467 3257,000 3259,521 3423,608 

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady města Český Krumlov 

 

 

 

 

 



 

20 

Graf 5 Produkce směsného komunálního odpadu na území města Český Krumlov v období 2012 – 2016 (v tunách) 

 

 

 

2.2.1 Biologicky rozložitelný komunální odpad 

Biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO) jsou odpady, které jsou schopny anaerobního nebo 

aerobního rozkladu a pocházejí od občanů. Do výpočtu produkce biologicky rozložitelného odpadu se 

zahrnují následující druhy odpadů uvedených v tabulce číslo 11. V následující tabulce číslo 12 jsou 

uvedeny hodnoty produkce jednotlivých odpadů BRKO. 

Tabulka 11 Odpady zahrnuté do výpočtu produkce BRKO 

20 01 01 Papír a lepenka 

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 

20 01 10 Oděvy 

20 01 11 Textilní materiály 

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a parků 

20 03 01 Směsný komunální odpad 

20 03 02 Odpad z tržišť 

20 03 07 Objemný odpad 

Zdroj: MŽP 
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Největší množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu tvoří směsný komunální odpad, 

objemný odpad, papír a lepenka a biologicky rozložitelný odpad (ze zahrad a parků). Podrobněji podává 

informace tabulka následující tabulka. 

 

Tabulka 12  Produkce odpadů patřících do BRKO za roky 2012 - 2016 ve městě Český Krumlov 

Katalogové 
číslo 

Název druhu 

Produkce (t) 

2012 2013 2014 2015 2016 

20 01 01 Papír a lepenka 177,5589 368,6584 329,6695 336,8998 364,2321 

20 01 08 
Biologicky rozložitelný 

odpad z kuchyní a 
stravoven 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 01 10 Oděvy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 01 11 Textilní materiály 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 01 38 
Dřevo neuvedené pod 

číslem 20 01 37 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 02 01 
Biologicky rozložitelný 

odpad (ze zahrad a 
parků) 

0,12 0,00 15,61 32,53 20,15 

20 03 01 
Směsný komunální 

odpad 
2156,824 3289,467 3257,000 3259,521 3423,608 

20 03 02 Odpad z tržišť 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 03 07 Objemný odpad 241,24 240,22 189,2 237,78 275,7 

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady města Český Krumlov 

V rámci nakládání s odpady patřících do BRKO je snahou všechny odpady a v co největší míře 

materiálově využívat. Tento předpoklad je 100 % plněn u všech druhů odpadů kromě směsného 

komunálního odpadu (SKO), objemného odpadu (OO). 

Skládkování SKO a OO poté zvyšují množství BRKO ukládaných na skládky. Stěžejním cílem POH je 

snižovat množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl 

této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních. Z této definice nám plyne konečná hodnota 

pro rok 2020 a ta je 52 kg na obyvatele za 1 rok.  

V roce 2016 se dle výpočtů ve městě Český Krumlov ukládá 131 kg/obyvatele/rok, hodnota je cca 

trojnásobně vyšší než cílová hodnota v roce 2020. Uvádíme tuto statistiku za období 2012 – 2016: rok 

2012 – 83, rok 2013 -124, rok 2014 – 122, rok 2015 – 124, rok 2016 – 131. 

Město napomáhá efektivnímu fungování systému sběru BRO a BRKO pravidelným informováním 

občanů o možnostech a pravidlech separace. V rámci Operačního programu ŽP město v roce 2017 

požádalo o dotaci na pořízení následujících nádob: na BRO 800 ks (o objemu 240 litrů), 3 ks kontejneru 
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(o objemu 19,9 m3) a 50 ks kontejnerů (o objemu 1 100 litrů). Dále na separaci papíru, plastu a skla 

100 ks kontejnerů (o objemu 1 100 litrů). 

 

2.2.2 Materiálově využitelné složky komunálních odpadů 

Materiálově využitelné složky komunálních odpadů tvoří odpady, které jsou odděleně sbírány v rámci 

komunálního sběru v obcích. Patří sem papír a lepenka, sklo, oděvy, plasty, kovy, biologicky rozložitelný 

odpad, železné a neželezné kovy. Tabulka číslo 13 podrobně popisuje jednotlivé produkce zmíněných 

druhů odpadu za roky 2012 až 2016.  

Nejčastěji separované složky jako je papír, sklo a plasty jsou využity způsobem recyklace (materiálově). 

Tento trend naplňuje dlouhodobý cíl POH ČR a POH Jihočeského kraje: Do roku 2020 zvýšit nejméně 

na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z 

materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností. V roce 2015 můžeme tvrdit, že 

všechny složky jsou 100 % určeny a odváženy k materiálovému využití, dle údajů z odborné společnosti 

zajišťující sběr a nakládání se složkami separovaného sběru.  

Separovaný sběr kovů je na vybraných stanovištích zaveden. Případné rozšiřování bude řešeno dle 

potřeby. Město bude využívat i nadále pro sběr kovů sběrný dvůr a stávající sběrné nádoby umístěné 

na vybraných stanovištích. 

Tabulka 13 Produkce materiálově využitelných složek komunálních odpadů     
  v letech 2012 - 2016 ve městě Český Krumlov 

Kód 

odpadu 
Název odpadu 

Produkce (t) 

(2012) 

Produkce (t) 

(2013) 

Produkce (t) 

(2014) 

Produkce (t) 

(2015) 

Produkce (t)     

(2016) 

20 01 01* Papír a lepenka 177,5589 368,6584 329,6695 336,8998 364,2321 

20 01 02* Sklo 97,765 220,4508 200,0759 209,1094 234,065 

20 01 10 Oděvy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 01 39* Plasty 132,8548 175,4205 157,3351 167,264 181,6688 

20 01 40 Kovy 6,56 9,53 8,465 19,542 29,92 

20 02 01 

Biologicky 

rozložitelný 

odpad 

0,12 0,00 15,61 32,53 20,15 

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady města Český Krumlov 
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Analýza stavu separace ve vztahu k počtu nádob na separované složky SKO: 

Počet nádob objem 2011 2012 2013 2014 2015 

Papír 
2 500 litrů 

214 197 151 154 154 
1 100 litrů 

Plast 
2 500 litrů 

206 179 135 138 138 
1 100 litrů 

Sklo 
1 500 litrů 

152 145 137 140 140 
1 100 litrů 
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2.2.3 Nebezpečné odpady 

Celková produkce nebezpečných odpadů v komunálním odpadu, jak ukazuje tabulka č. 14, se 

v posledních letech pohybuje od 6,64 do 27,187 t/rok. Největší procento tvoří 20 01 27 Barvy, tiskařské 

barvy, lepidla a pryskyřice s obsahem nebezpečných látek. Ostatní druhy nebezpečných odpadů 

vznikají velice málo a nahodile. Názvy jednotlivých nebezpečných odpadů jsou v tabulce pro 

přehlednost zkráceny. Odpady jako jsou oleje a baterie jsou recyklovány, jiné druhy jsou skládkovány, 

či spalovány. Grafické znázornění celkové produkce NO je provedeno v grafu číslo 6. 

Tabulka 14  Produkce nebezpečných odpadů ve městě Český Krumlov za roky 2012 - 2016 

Kód 
odpadu 

Název odpadu 
Produkce (t) 

(2012) 
Produkce (t) 

(2013) 
Produkce (t) 

(2014) 
Produkce (t) 

(2015) 
Produkce (t) 

(2016) 

13 02 08 
Jiné mot., přev. a 

maz. oleje 
0,00 0,00 0,00 0,2 0,36 

150102 Plastové obaly 0,00 0,23 0,358 0,5 0,54 

150104 Kovové obaly 0,00 0,00 0,577 0,56 0,56 

16 06 02 
Ni - Cd baterie a 

akumulátory 
0,57 0,22 0,17 0,00 0,00 

17 05 03 
Zemina a kamení 

s obsahem NL 
0,00 21,88 0,00 0,00 0,00 

17 06 01 
Izolační materiál s 

azbestem 
0,00 0,00 0,1 0,68 0,5 

20 01 17 Fotochemikálie 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 01 21 Zářivky 0,006 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 01 27 
Barvy, lepidla, 

pryskyřice 
6,201 4,857 3,869 5,444 4,68 

CELKEM 6,807 27,187 5,074 7,384 6,64 

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady města Český Krumlov 
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Graf 6 Celková produkce nebezpečných odpadů ve městě Český Krumlov za roky 2012 - 2016 
(v tunách) 

 

 

2.2.4 Živnostenské odpady 

Živnostenský odpad je ve své podstatě komunální odpad, jehož producentem není obec, ale právnické 

a fyzické osoby při nevýrobní činnosti, které provozují svojí podnikatelskou činnost na území obcí. Tyto 

subjekty patří zpravidla do skupiny drobných živnostníků a legislativa odpadového hospodářství jim 

umožňuje zapojení do systémů nakládání s odpady obcí. 

Produkce živnostenských odpadů tvořená směsným komunálním odpadem produkovaná firmami 

zapojených do systémů nakládání s odpady města Český Krumlov se nedá dle vyjádření městských 

služeb blíže specifikovat.  

Tabulka 15  Produkce živnostenských odpadů (směsného komunálního odpadu od živnostníků) ve městě Český 
Krumlov v letech 2012 - 2016 (v tunách) 

Směsný 
komunální 

odpad 
2012 2013 2014 2015 2016 

Firmy - - - - - 

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady města Český Krumlov 
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2.3 Biologicky rozložitelný odpad 

Biologicky rozložitelný odpad (BRO) je jakýkoli odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního 

rozkladu. Definice biologicky rozložitelných odpadů (BRO) byla převzata z přílohy č. 1 vyhlášky č. 

341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. BRO je tvořen odpady 

následujících katalogových čísel: 02 01 01; 02 01 03; 02 01 06; 02 01 07; 02 02 01; 02 02 03; 02 02 04; 

02 03 01; 02 03 04; 02 03 99; 02 03 05; 02 04 01; 02 04 03); 02 05 01; 02 05 02; 02 06 01; 02 06 03; 02 

07 01; 02 07 02; 02 07 04; 02 07 05; 03 01 01; 03 01 05; 03 03 01; 03 03 07; 03 03 08; 03 03 09; 03 03 

10; 03 03 11; 04 01 01; 04 01 07; 04 02 10; 04 02 20; 04 02 21; 04 02 22; 15 01 01; 15 01 03; 16 03 06; 

17 02 01; 19 05 03; 19 06 03; 19 06 04; 19 06 05; 19 06 06; 19 08 05; 19 08 09; 19 08 12; 19 08 14; 19 

09 01; 19 09 02; 19 09 03; 19 12 01; 19 12 07; 20 01 01; 20 01 08; 20 01 10, 20 01 11, 20 01 25, 20 01 

38, 20 02 01, 20 03 02, 20 03 04, 20 03 07.  Produkce biologicky rozložitelných odpadů na území města 

Český Krumlov se dlouhodobě pohybuje mezi hranicí 419 - 660 tun ročně. Největší produkce byla 

zjištěna v roce 2016, kdy hodnota činila 661 tun za rok. Největší zastoupení mají následující odpady: 

papír a lepenka, objemný odpad, biologicky rozložitelný odpad a jedlý olej a tuk. 

 

Tabulka 16:  Produkce biologicky rozložitelného odpadu v letech 2012 - 2016 ve městě Český Krumlov  (v tunách) 

(tuny/rok) 2012 2013 2014 2015 2016 

Biologicky rozložitelný 
odpad 

419,0139 608,9244 534,6195 607,3564 660,5381 

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady města Český Krumlov 

 

Graf 7  Produkce biologicky rozložitelného odpadu v letech 2012 - 2016 ve městě Český Krumlov (v tunách) 
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Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem  

Jedinými způsoby nakládání se vzniklým biologicky rozložitelným odpadem na území města Český 

Krumlov za roky 2012 - 2016 je kompostování, skládkování a jiné způsoby materiálového využití. 

Největší podíl tvoří materiálové využití, tímto způsobem se nakládá s  papírovými a lepenkovými obaly 

a jedlým olejem a tukem. Skládkování zahrnuje pouze nakládání s objemným odpadem. V nakládání 

s názvem kompostování jsou zahrnuty biologicky rozložitelné odpady ze zahrad a parků.  

Tabulka 17 Nejčastější způsoby nakládání s BRO 

Druh nakládání 
2012 

[t] 
2013 

[t] 
2014 

[t] 
2015 

[t] 
2016 

[t] 

Kompostování 0,12 0,00 15,61 32,53 20,15 

Materiálové využití 177,6539 368,7044 329,8095 337,0464 364,6881 

Skládkování 241,24 240,22 189,20 237,78 275,70 

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady města Český Krumlov 

 

2.4 Stavební a demoliční odpady 

Stavební a demoliční odpady (SDO) tvoří minimální část z celkové produkce všech odpadů vznikajících 

na území města Český Krumlov. Jejich množství je ovlivněno především menšími investicemi do nových 

staveb, silnic a dálnic na dotčeném území. Jednotlivé produkce za sledované období jsou velice 

nevyrovnané a nárazové, hodnoty se pohybují od minima v roce 2013 (105 tun) po maximum v roce 

2015 (310 tun). Důvody pro tyto skoky v nevyrovnaných produkcích jsou momentální stavební a 

demoliční práce ve městě Český Krumlov. Stavební a demoliční odpady v posledních letech tvoří max. 

7 % celkové produkce odpadů na území města Český Krumlov. 

Podrobnější informace o množství produkce naznačuje tabulka číslo 18. Podíl z celkového množství 

všech odpadů vyprodukovaných na území kraje ukazuje graf č. 8. 

 
Tabulka 18  Produkce stavebních a demoličních odpadů, znázornění podílu na celkové produkci odpadů  

ve městě Český Krumlov v letech 2012 – 2016 

Rok 
Všechny odpady 

[t/rok] 

Stavební a demoliční 
odpady (SDO) 

[t/rok] 

Podíl SDO 
v % 

2012 3337,7547 118,08 3,54 

2013 4471,2097 105,25 2,35 

2014 4489,3095 307,35 6,85 

2015 4635,7668 309,77 6,68 

2016 4878,8599 297,12 6,09 

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady města Český Krumlov 
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Graf 8  Produkce stavebních a demoličních odpadů, znázorněn podíl na celkové produkci odpadů  
ve městě Český Krumlov v letech 2012 - 2016 
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2.5 Odpadní elektrická a elektronická zařízení 

Odpadní elektrická a elektronická zařízení jsou jedním z odpadů, který podléhá povinnosti zpětného 

odběru. Jedná se o odpad elektrospotřebičů a jejich částí, elektrických a elektronických součástek. 

Tento odpad vykazuje některé nebezpečné vlastnosti a je s ním i podle toho nakládáno.  

Za tabulky č. 21 je zřejmé, že na území města Český Krumlov neexistuje produkce odpadních 

elektrických a elektronických zařízení v odpadovém režimu. Tato skutečnost je dána přenesením 

povinností na povinné osoby v rámci zpětného odběru výrobků.  

Tabulka 19  Produkce elektrických a elektronických zařízení v letech 2012 – 2016 na území města Český Krumlov 

Kat.č. Název odpadu 
2011 

[t] 
2012 

[t] 
2013 

[t] 
2014 

[t] 
2015 

[t] 

20 01 35 
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení 

obsahující nebezpečné látky neuvedené 
pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 

0 0 0 0 0 

20 01 36 
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení 
neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 

20 01 35 
0 0 0 0 0 

                       Zpětný odběr EEZ (tuny)  

Zpětný odběr RETELA s.r.o. 42,8 55,1 55,2 54,93 60,27 

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady města Český Krumlov 

 

2.6 Odpadní baterie a akumulátory 

Baterie a akumulátory jsou další ze skupin výrobků podléhajících režimu zpětného odběru. 

V odpadovém režimu je evidována produkce pouze do roku 2014. Od roku 2015 jsou baterie a 

akumulátory předávány městem v rámci zpětného odběru společnosti Služby města Český Krumlov 

s.r.o., která je dále předává v rámci zpětného odběru společnosti Rumpold s.r.o. 

Tabulka 20 Produkce odpadních baterií a akumulátorů (v tunách / rok) 

Katal. 
číslo 

Kat. Název odpadu 
2012 
[kg] 

2013 
[kg] 

2014 
[kg] 

2015 
[kg] 

2016 
[kg] 

16 06 02 N Ni - Cd baterie a akumulátory 0,57 0,22 0,17 0,00 0,00 

      Zpětný odběr baterií a akumulátorů (tuny)  

Zpětný odběr - - - 310 210 

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady města Český Krumlov 
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2.7 Vozidla s ukončenou životností (autovraky) 

Autovrak je každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních 

komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí a stalo se odpadem dle § 3 Zákona o odpadech. 

Autovraky jsou další z výrobků podléhajících zpětnému odběru. Produkce tohoto odpadu nebyla 

v daném období na území města evidována. 

 

2.8 Odpadní pneumatiky 

Použité pneumatiky jsou poměrně problematickým odpadem. Pneumatiky jsou odevzdávány jako 

odpad a následně jsou smluvními partnery recyklovány. Produkce je uvedena v následující tabulce číslo 

21.  

 

Tabulka 21  Produkce odpadních pneumatik za období 2012 - 2016 ve městě Český Krumlov (tuny / rok) 

 
2012 

[t] 
2013 

[t] 
2014 

[t] 
2015 

[t] 
2016  

[t] 

Odpadní pneumatiky 39,46 9,42 10,22 7,81 8,44 

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady města Český Krumlov 

 

Tabulka 22 Způsoby nakládání s odpadními pneumatikami 

Druh nakládání 
2012 

[t] 
2013 

[t] 
2014 

[t] 
2015 

[t] 
2016  

[t] 

recyklace 39,46 9,42 10,22 7,81 8,44 

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady města Český Krumlov 

 

2.9 Kaly z čistíren komunálních odpadních vod 

Na území města Český Krumlov není vykazován odpad tohoto druhu. 
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2.10 Odpadní oleje 

S odpadními oleji je ve velké míře nakládáno v režimu zpětného odběru. V roce 2016 byla produkce 

odpadních olejů 0,36 tuny, dále se produkce objevila pouze v roce 2015 a to 0,2 tuny. V ostatních letech 

sledovaného období není produkce evidována. Do této produkce byl zahrnut pouze odpad 13 02 08 

z kategorie nebezpečný, konkrétně jde o jiné motorové, převodové a mazací oleje. Podrobněji jsou 

hodnoty uvedeny v tabulce číslo 23.  

Tabulka 23  Produkce odpadních olejů za období 2012 - 2016 ve městě Český Krumlov 

 
2012 

[t] 
2013 

[t] 
2014 

[t] 
2015 

[t] 
2016 
 [t] 

Odpadní oleje  
13 02 08 

0,0 0,0 0,0 0,2 0,36 

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady města Český Krumlov 
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3. Zařízení pro nakládání s odpady 

Na území města Český Krumlov a v jeho správním území je v současné době zpracování POH evidováno 

7 stacionárních zařízení, která od Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu 

Jihočeského kraje obdržela souhlas s provozem zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu 

odpadů dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o Odpadech. Seznam je pravidelně aktualizován a jeho 

aktuální znění ke dni zpracování POH města Český Krumlov (14. 07. 2017) je uvedeno zde: 

Tabulka 26  Seznam stacionárních zařízení působících na území města Český Krumlov 

Název 
Identifikační 

číslo zařízení 
IČO Adresa Druh nakládání 

Služby města Český 

Krumlov s.r.o. 
CZC00161 251 51 321 

Kaplická ul. (vedle 

dotřiďovací linky), 

Český Krumlov, 38101 

provoz sběrného dvora 

Služby města Český 

Krumlov s.r.o. 
CZC00439 251 51 321 

Kaplická silnice 

dotřiďovací linka, 

Český Krumlov, 38101 

Třídění, dotřídění 

odpadu (využitelné 

složky KO) 

Služby města Český 

Krumlov s.r.o. 
CZC00527 251 51 321 

U Pinskrova Dvora, 

Český Krumlov-

Chabičovice, 38101 

Skládkování - Zařízení S-

OO (ostatní odpad) 

Sběrné suroviny, 

a.s. 
CZC00124 608 27 718 

Tovární 70, Český 

Krumlov 1, 38101 

Sběr a výkup odpadů 

kromě autovraků a 

elektrozařízení 

Sběrné suroviny, 

a.s. 
CZC00656 608 27 718 

Tovární 70, Český 

Krumlov 1, 38101 
Demontáž autovraků 

Národní 

památkový ústav 
CZC01229 750 32 333 

Zámek 59, Český 

Krumlov, 3810 
Kompostování odpadu 

Schwan Cosmetics 

CR, s.r.o. 
CZC01331 260 36 835 Český Krumlov, 38101 Rekultivace 

 

Z výše uvedeného seznamu vyplývá, že na území města Český Krumlov je v současné době provozován 

jeden sběrný dvůr a skládka odpadů S-OO, které jsou důležitými centrálními prvky systému 

odpadového hospodářství města.  

Kompostárna odpadů a taktéž zařízení pro recyklaci stavebních odpadů společnosti Schwan Cosmetics 

CR s.r.o. neslouží pro občany města. 

Podrobnější informace o jednotlivých zařízení lze najít na https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni 

 

 

 

https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni
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4. Management odpadového hospodářství 

Základním koncepčním dokumentem v řízení odpadového hospodářství v uplynulém období byl Plán 

odpadového hospodářství města Český Krumlov na období 2006 – 2010. Ten stanovil prioritní cíle v 

oblasti odpadového hospodářství na území obce a rozpracoval je do konkrétních opatření. Míra plnění 

stanovených cílů byla pravidelně v ročních intervalech vyhodnocována.  

Dalším stěžejním dokumentem odpadového hospodářství na úrovni města je Obecně závazná vyhláška 

č. 02/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Český Krumlov. Navazujícím 

dokumentem je obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 03/2016. Místní poplatek 

za služby spojené se sběrem, svozem komunálního odpadu je stanoven na hodnotu 552 Kč/1 občan 

s trvalým bydlištěm v obci. 

Vybrané části systému odpadového hospodářství města Český Krumlov jsou zabezpečovány 

společností Služby města Český Krumlov s.r.o. (svoz směsného komunálního odpadu, separovaných 

složek KO a nakládání s nimi). 

Sběr směsného komunálního odpadu probíhá do nejrůznějších nádob (od 110 litrů do 1 100 litrů). Svoz 

komunálního odpadu probíhá až 1 x týdně ze sídlištní zástavby (případně dle aktuální potřeby), 

v zástavbě rodinných domů probíhá svoz SKO přibližně 1 x týdně (vždy aktuální údaj na webových 

stránkách města). 

Sběr separovaných složek komunálního odpadu na území města probíhá na instalovaných separačních 

místech (hnízdech), které zahrnují nádoby na sběr papíru (svoz dle potřeby), nádoby na sběr plastů a 

nápojových kartonů (svoz dle potřeby) a nádoby na sběr skla (svoz dle potřeby). Počet nádob na 

komunální odpady a na separovaný sběr je pravidelně rozšiřován na základě požadavků občanů a 

ekonomických možností města. Aktuální údaje o svozu jsou vždy dostupné na webových stránkách 

města. 

Separované složky komunálního odpadu (sklo, papír, plast, kovy) jsou sváženy do areálu svozové 

společnosti Služby města Český Krumlov, kde jsou tříděny a dotříděny a posléze prodány soukromým 

společnostem na materiálové využití (papírna, sklárna). Textil a oděvy jsou sbírány do samostatných 

nádob mimo odpadový režim, zajišťuje společnost TEXTILECO a.s.  

Dále je zavedena možnost sběru drobných elektrozařízení do sběrných nádob v rámci zpětného odběru 

a potravinářského oleje a tuku (sběr do nádob společnosti EKO-PF s.r.o.). 

Biologický odpad je možné celoročně odevzdat na sběrném dvoře města. Od roku 2017 bylo v rámci 

dotace pořízeno 100 ks kompostérů, které budou také sloužit v systému sběru a nakládání biologicky 

rozložitelného odpadu.  

Péči o městskou zeleň zajišťují dodavatelské společnosti. 

Ke shromažďování velkoobjemových odpadů mohou občané města využít zdarma sběrný dvůr na 

území města. 

V rámci systému odpadového hospodářství města je provozován jeden sběrný dvůr. Provozovatelem 

je společnost Služby města Český Krumlov s.r.o. Sběrný dvůr funguje na základě platného provozního 

řádu a přijímá kompletní škálu odpadů od občanů města. Jsou přijímány základní skupiny 
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nebezpečných odpadů, dále stavební odpady, objemné odpady, a biologicky rozložitelné odpady. 

Celkový výčet je uveden na webových stránkách města Český Krumlov. 

Sběrný dvůr má navázanou spolupráci s kolektivními systémy, případně jinými subjekty, které 

zabezpečují povinnosti zpětného odběru pro vybrané výrobky (Retela s.r.o., Rumpold s.r.o.). Zároveň 

je zde možnost odkládání využitelných složek komunálních odpadů. 
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II.  Závazná část 

1. Úvod závazné části 

Hlavním podkladem pro zpracování Plánu odpadového hospodářství města Český Krumlov je Plán 

odpadového hospodářství Jihočeského kraje (POH JČK). Závazná část Plánu odpadového hospodářství, 

je závazným podkladem pro budoucí utváření systému odpadového hospodářství města a pro 

rozhodovací a jiné činnosti příslušných správních úřadů, v oblasti odpadového hospodářství v souladu 

s ust. § 42 odst. 8 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“).  

Veškerá rozhodnutí a vyjádření orgánů státní správy v oblasti odpadového hospodářství vydávané 

podle zákona o odpadech musí být v souladu se závaznou částí plánu odpadového hospodářství města 

Český Krumlov.  

Členění kapitol závazné části respektuje členění kapitol Závazné části POH JČK. Závazná část definuje 

cíle a cílové hodnoty odpadového hospodářství města Český Krumlov a opatření pro dosažení těchto 

cílů. 

 

2 Strategické cíle a zásady odpadového hospodářství kraje 

Závazná část POH města Český Krumlov plně vychází ze strategických cílů a zásad závazné části POH ČR 

a POH JČK a kompletně se s nimi ztotožňuje. V navazujících cílech tyto zásady rozvíjí a konkretizuje pro 

podmínky odpadového hospodářství na území města. 

 

1.  Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů. 

2.  Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví 

a životní prostředí. 

3.  Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti”. 

4.  Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové 

hospodářství. 
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3 Obecné zásady pro nakládání s odpady 

V zájmu splnění strategických cílů odpadové politiky kraje přijímá město Český Krumlov tyto zásady pro 

nakládání s odpady. 

a) Předcházet vzniku odpadů prostřednictvím plnění „Programu předcházení vzniku odpadů" a 

dalšími opatřeními podporujícími omezování vzniku odpadů. 

b)  Při nakládání s odpady uplatňovat hierarchii nakládání s odpady. S odpady nakládat v pořadí: 

předcházení vzniku, příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití (například energetické 

využití) a na posledním místě odstranění (bezpečné odstranění), a to při dodržení všech 

požadavků, právních předpisů, norem a pravidel pro zajištění ochrany lidského zdraví a životního 

prostředí. 

 Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady podporovat možnosti, které představují nejlepší 

celkový výsledek z hlediska životního prostředí. Zohledňovat celý životní cyklus výrobků a 

materiálů, a zaměřit se na snižování vlivu nakládání s odpady na životní prostředí.  

c)  Podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpady jako zdroje surovin, kterými jsou 

nahrazovány primární přírodní suroviny. 

d) Podporovat nakládání s odpady, které vede ke zvýšení hospodářské využitelnosti odpadu. 

e) Podporovat přípravu na opětovné použití a recyklaci odpadů. 

f)  Nepodporovat skládkování nebo spalování recyklovatelných materiálů. 

g)  U zvláštních toků odpadů je možno připustit odchýlení se od stanovené hierarchie nakládání s 

odpady, je-li to odůvodněno zohledněním celkových dopadů životního cyklu u tohoto odpadu a 

nakládání s ním. 

h)  Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady reflektovat zásadu předběžné opatrnosti a 

předcházet nepříznivým vlivům nakládání s odpady na lidské zdraví a životní prostředí. 

i) Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady zohlednit zásadu udržitelnosti včetně technické 

proveditelnosti a hospodářské udržitelnosti. 

j) Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady zajistit ochranu zdrojů surovin, životního prostředí, 

lidského zdraví s ohledem na hospodářské a sociální dopady. 

k) Jednotlivé způsoby nakládání s odpady v rámci Jihočeského kraje musí vytvářet komplexní celek 

zaručující co nejmenší negativní vlivy na životní prostředí a vysokou ochranu lidského zdraví. 
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4 Cíle, zásady a opatření kraje na období 2016 - 2025 

Cíle a konkrétní opatření včetně stanovených zásad vycházejí ze závazné části POH ČR. Jsou 

konkretizovány na úroveň města a podpořeny datovou základnou Analytické části POH města Český 

Krumlov. Závazná část přebírá většinu opatření POH ČR a POH JČK, které jsou určeny pro plnění na 

obecní úrovni beze změny. 

 

4.1. Prioritní toky odpadů 

Dále navržené cíle, zásady a opatření vycházejí z požadavků evropských právních předpisů, především 

z ustanovení rámcové směrnice o odpadech, směrnice o obalech, směrnic o výrobcích s ukončenou 

životností (elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory, vozidla s ukončenou životností), 

směrnice o skládkách a požadavků POH ČR a odpovídají platné hierarchii nakládání s odpady. 

Při stanovení zásad, cílů a opatření jsou vzaty v úvahu priority odpadového hospodářství České 

republiky s ohledem na jeho stav a možnosti. 

 

 

4.1.1 Komunální odpady 

Za účelem splnění cílů směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech plnit tyto 

stanovené cíle: 

Cíle:  

a) Do roku 2016 zavést na území kraje tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, 

plastů, skla a kovů. 

b) Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k 

opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, 

sklo, pocházejících z domácností, a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto 

toky odpadů podobné odpadům z domácností. 

 

Cíle vycházejí ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech. 

Způsob sledování cíle bude stanoven v souladu s platnými právními předpisy Evropské unie1). 

------------------------ 

1) Rozhodnuti Komise 2012/753/EU ze dne 18. listopadu 2012, kterým se zavadí pravidla a metody výpočtu pro ověřeni 

dodržování cílů stanovených v čl. 11 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES. 
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Tabulka 27 Cílové hodnoty pro splnění cíle b). 

Rok Cíl 

2018 48 % 

2020 50 % 

Zdroj: POH ČR 

 

Zásady: 

a) Zachovat, podporovat a rozvíjet samostatný komoditní sběr (papír, plast, sklo, kovy, nápojové 

kartony) s ohledem na cíle stanovené pro jednotlivé materiály a s ohledem na vyšší kvalitu takto 

sbíraných odpadů. 

b) Zachovat a rozvíjet dostupnost odděleného sběru využitelných odpadů v obcích. 

c) V obcích povinně zajistit (zavést) oddělený (tříděný) sběr využitelných složek komunálních 

odpadů, minimálně papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelného odpadu (minimálně 

rostlinného původu). 

d) Systém sběru komunálních odpadů v obci stanovuje obec s ohledem na požadavky a dostupnost 

technologického zpracování odpadů. Systém sběru stanoví v samostatné působnosti obec 

obecně závaznou vyhláškou. 

e) Rozsah a způsob odděleného sběru složek komunálních odpadů v obci stanoví obec s ohledem 

na technické, environmentální, ekonomické a regionální možnosti a podmínky dalšího 

zpracování odpadů, přičemž oddělený sběr musí být dostatečný pro zajištění cílů Plánu 

odpadového hospodářství pro komunální odpady. 

f) Obec je povinna dodržovat hierarchii nakládání s odpady, tedy především přednostně nabízet 

odpady k recyklaci, poté k jinému využití a pouze v případě, že odpady není možné využít 

předávat je k odstranění. Od hierarchie nakládání s odpady je možné se odchýlit jen v 

odůvodněných případech v souladu s platnou legislativou a nedojde-li tím k ohrožení nebo 

poškození životního prostředí nebo lidského zdraví a postupuje-li se v souladu s plány 

odpadového hospodářství. 

g) Upřednostňovat environmentálně přínosné, ekonomicky a sociálně únosné technologie 

zpracování komunálních odpadů. 

h) Zachovat a rozvíjet spoluúčast a spolupráci s producenty obalů a dalšími výrobci podle principu 

„znečišťovatel platí" a „rozšířené odpovědnosti výrobce", na zajištění sběru (zpětného odběru) 

a využití příslušných složek komunálních odpadů. 

i) Před změnou systému sběru a nakládání s komunálními odpady v krajském měřítku vždy provést 

důkladnou analýzu se zahrnutím environmentálních, ekonomických, sociálních hledisek a 

podrobit ji široké diskusi všech dotčených subjektů. 

j)  Úpravu směsného komunálního odpadu tříděním lze podporovat jako doplňkovou technologii 

úpravy odpadů před jejich dalším materiálovým a energetickým využitím. Tato úprava 

nenahrazuje oddělený sběr využitelných složek komunálních odpadů. 
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Opatření:   

a) Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady. 

b) Důsledně kontrolovat zajištění tříděného sběru využitelných složek komunálních odpadů, 

minimálně pro papír, plasty, sklo a kovy a biologicky rozložitelný komunální odpad. 

c) Průběžně vyhodnocovat obecní systém pro nakládání s komunálními odpady a jeho kapacitní 

možnosti a navrhovat opatření k jeho zlepšení. 

d) Zařazovat tříděný odpad, získaný v rámci odděleného sběru v obcích, jako komunální odpady (s 

obsahem obalové složky), tj. skupinu 20 Katalogu odpadů. 

e) Informovat min. jednou ročně občany a ostatní účastníky obecního systému nakládání s 

komunálními odpady o způsobech a rozsahu odděleného sběru komunálních odpadů, využití a 

odstranění komunálních odpadů a o nakládání s dalšími odpady v rámci obecního systému. 

Součástí jsou také informace o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálních 

odpadů. Minimálně jednou ročně zveřejnit kvantifikované výsledky odpadového hospodářství 

obce. 

f) Průběžně vyhodnocovat systém nakládání s komunálními odpady na obecní úrovni. 
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4.1.1.1 Směsný komunální odpad 

Směsný komunální odpad je odpad zařazený dle Katalogu odpadů pod katalogové číslo odpadu 20 03 

01 a pro účely stanovení cíle jde o zbytkový odpad po vytřídění materiálově využitelných složek 

nebezpečných složek a biologicky rozložitelných komunálních odpadů, které budou dále přednostně 

využity. 

Cíl: 

Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných 

složek a biologicky rozložitelných komunálních odpadů) zejména energeticky využívat v 

zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou. 

Město aktuálně nemá zařízení pro energetické využívání odpadů a není schopno zajistit jeho výstavbu. 

 

Zásady: 

a) Významně omezit skládkování směsného komunálního odpadu. 

b) Snižovat produkci směsného komunálního odpadu zavedením nebo rozšířením odděleného 

sběru využitelných složek komunálních odpadů, včetně biologicky rozložitelných odpadů. 

c)  Při nakládání s odpady uplatňovat hierarchii nakládání s odpady. S odpady nakládat v pořadí: 

předcházení vzniku, příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití (například 

energetické využití) a na posledním místě odstranění (bezpečné odstranění), a to při dodržení 

všech požadavků, právních předpisů, norem a pravidel pro zajištění ochrany lidského zdraví a 

životního prostředí. 

 

Opatření: 

a) V adekvátní míře energeticky využívat směsný komunální odpad v zařízeních pro energetické 

využití odpadů bez jeho předchozí úpravy, nebo po jeho úpravě následným 

spalováním/spoluspalováním či jiným energetickým využitím za dodržování platné legislativy. 

b) Průběžně vyhodnocovat systém nakládání se směsným komunálním odpadem na obecní úrovni. 
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4.1.2 Živnostenské odpady 

 

Zásady: 

a) Zachovat možnost zapojení původcům živnostenských odpadů, tj. právnickým osobám a 

fyzickým osobám oprávněným k podnikání, produkujícím komunální odpad na území obce 

(živnostníci, subjekty z neprůmyslové výrobní sféry, administrativy, ze služeb a obchodu) do 

systému nakládání s komunálními odpady v obci, pokud má obec zavedený systém nakládání s 

komunálními odpady se zahrnutím živnostenských odpadů. 

b) Zpoplatnit zapojení podnikajících právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání 

do obecního systému nakládání s komunálními odpady. 

c) Při nakládání s komunálními odpady od zapojených právnických osob a fyzických osob 

oprávněných k podnikání uplatňovat zásady pro nakládání s komunálními odpady v souladu s 

hierarchií pro nakládání s odpady. 

d) Umožnit obcím zapojit do svých systémů nakládání s komunálními odpady právnické osoby a 

fyzické osoby oprávněné k podnikání dle možností a kapacity daného systému.  

 

Opatření: 

a) Vhodnou formou informovat alespoň jednou ročně právnické osoby a podnikající fyzické osoby 

a účastníky obecního systému nakládání s komunálními odpady o způsobech a rozsahu 

odděleného sběru odpadů a o nakládání s nimi  

b) Dbát na vyčíslování množství SKO od živnostníků a oddělovat toto množství od SKO z obce od 

občanů. 
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4.1.3 Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné  

 komunální odpady 

Cíl: 

Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na 

skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového 

množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995. 

 

Zásady: 

a) Povinně stanovit systém odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů a nakládání s nimi, 

minimálně pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu. 

b) Podporovat a rozvíjet systém sběru biologicky rozložitelných komunálních odpadů. 

c) Podporovat maximální využívání biologicky rozložitelných odpadů a produktů z jejich zpracování. 

d) Podporovat budování a rozvoj infrastruktury nutné k zajištění využití biologicky rozložitelných 

odpadů.  

e)  Při nakládání s odpady uplatňovat hierarchii nakládání s odpady. S odpady nakládat v pořadí: 

předcházení vzniku, příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití (například 

energetické využití) a na posledním místě odstranění (bezpečné odstranění), a to při dodržení 

všech požadavků, právních předpisů, norem a pravidel pro zajištění ochrany lidského zdraví a 

životního prostředí. 

Při uplatňování hierarchie nakládání s odpady podporovat možnosti, které představují nejlepší 

celkový výsledek z hlediska životního prostředí. Zohledňovat celý životní cyklus výrobků a 

materiálů, a zaměřit se na snižování vlivu nakládání s odpady na životní prostředí.  

 

Opatření: 

a) Důsledně kontrolovat zajištění odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů. 

b) Systém odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů bude vycházet z technických 

možností a způsobů využití biologicky rozložitelných odpadů v obci v návaznosti na nakládání s 

komunálními odpady v regionu. Přičemž mechanicko-biologická úprava a energetické využití 

biologicky rozložitelné složky obsažené ve směsném komunálním odpadu nenahrazují povinnost 

obce zavést systém odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů a jejich následné využití. 

c) Informovat jednou ročně občany a ostatní účastníky obecního systému nakládání s komunálními 

odpady o způsobech a rozsahu odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů a o nakládání 

s nimi. Součástí jsou také informace o možnostech prevence a minimalizace vzniku biologicky 

rozložitelných odpadů. Minimálně jednou ročně zveřejnit kvantifikované výsledky odpadového 

hospodářství obce. 

d) Podporovat technicky a osvětovými kampaněmi domácí, komunitní a obecní kompostování 

biologicky rozložitelných odpadů. 
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4.1.4 Stavební a demoliční odpady 

Cíl: 

Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru 

recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití, 

včetně zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny v souladu s platnou legislativou stavebním 

a demoličním odpadem kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů 

uvedených v Katalogu odpadů2) pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení). 

 

Zásady: 

a) Maximálně využívat upravené stavební a demoliční odpady a recykláty ze stavebních a 

demoličních odpadů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------ 

2) Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 

účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). 
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4.1.5 Nebezpečné odpady 

Cíle: 

a) Snižovat měrnou produkci nebezpečných odpadů. 

b) Zvyšovat podíl materiálově využitých nebezpečných odpadů. 

c) Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady na lidské zdraví 

a životní prostředí. 

d) Odstranit staré zátěže, kde se nacházejí nebezpečné odpady. 

 

Zásady: 

a) Nakládat s nebezpečnými odpady v souladu s hierarchií nakládání s odpady. 

b) Podporovat technologie na recyklaci a využití nebezpečných odpadů (po zbavení jejich 

nebezpečných vlastností) a technologie na snižování nebezpečných vlastností odpadů. 

c) Snižovat množství nebezpečných odpadů ve směsném komunálním odpadu. 

 

Opatření: 

a) Motivovat veřejnost k oddělenému sběru nebezpečných složek komunálních odpadů. 

b) Ve spolupráci s příslušnými orgány provádět účinnou osvětu o vlivu nebezpečných vlastností 

odpadů na zdraví člověka a životní prostředí. 
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4.1.6 Výrobky s ukončenou životností s režimem zpětného odběru 

Pro splnění cílů a požadavků příslušných směrnic o výrobcích s ukončenou životností a pro přiblížení 

České republiky „recyklační společnosti", za účelem zlepšení nakládání s dále uvedenými skupinami 

odpadů a minimalizace jejich nepříznivých účinků na lidské zdraví a životní prostředí, podporovat cíle 

a opatření ČR pro následující skupiny výrobků na konci jejich životnosti. 

4.1.6.1 Odpadní elektrická a elektronická zařízení 

Cíle: 

a) Dosahovat vysoké úrovně tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických 

zařízení. 

V letech 2017-2021 dosáhnout minimálních úrovní sběru odpadních elektrických a elektronických 

zařízení uvedených v tabulce č. 28. 

Tabulka 28 Indikátor a cíle pro tříděný sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení (%) 

Indikátor:  

Minimální úroveň tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení stanovená jako 
procentuální hmotnostní podíl množství odpadních elektrických a elektronických zařízení sebraných 
tříděným sběrem v daném kalendářním roce k průměrné roční hmotnosti elektrických a 
elektronických zařízení uvedených na trh v ČR v předchozích třech kalendářních letech (%). 

 Tříděný sběr 

Cíl pro rok 2016 (do 14. srpna 2016) > 40 % 

Cíl pro rok 2017 > 45 % 

Cíl pro rok 2018 > 50 % 

Cíl pro rok 2019 > 55 % 

Cíl pro rok 2020 > 60 % 

Cíl pro rok 2021 (do 14. srpna 2021) 65 % (85 % produkovaného) 

Zdroj: POH ČR 

Dle směrnice 2012/19/EU se do 31. prosince 2016 uplatňuje úroveň tříděného sběru v průměru 

nejméně čtyř kilogramů odpadních elektrických a elektronických zařízení z domácností na osobu za 

rok nebo stejná úroveň hmotnosti odpadních elektrických a elektronických zařízení z domácností, 

jaká byla sebrána v průměru v předchozích třech letech, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, s 

tím, že má být zajištěn postupný nárůst zpětného odběru v porovnání s dosaženým stavem. 

Podle směrnice se od roku 2016 změní sledovaný indikátor, přičemž hodnotit se bude nejen sebrané 

množství odpadních elektrických a elektronických zařízení z domácností, ale sběr všech odpadních 

elektrických a elektronických zařízení. Při stanovení cílů Plánu odpadového hospodářství České 

republiky je vycházeno z hodnot, u kterých byla pro Českou republiku uplatněna derogace. 
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Opatření: 

a) Podporovat spolupráci povinných osob v rámci celého systému zpětného odběru, například s 

ohledem na kvalitu a kontrolu evidovaných dat, dostupnost sběrné sítě pro spotřebitele v 

souladu s legislativou nebo realizaci osvětových a informačních kampaní s cílem zvýšení 

množství odděleně sebraného elektrozařízení. 

b) Zvyšovat dostupnost a počet míst sběrné sítě pro elektrozařízení, zejména malá a tato sběrná 

místa zveřejňovat na webových stránkách obce. 

c) Zintenzivnit informační kampaně. 

d) Spolupracovat při zabezpečení stávající sběrné infrastruktury proti krádežím a nelegální 

demontáži. 

e) Důsledně kontrolovat a vyhodnocovat provoz sběren a výkupen kovového odpadu na svém 

území. 

 

4.1.6.2 Odpadní baterie a akumulátory 

Cíle: 

a) Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů. 

 

V letech 2017 a dále dosáhnout požadovaných úrovní tříděného sběru odpadních přenosných baterií 

a akumulátorů viz Tabulka č. 29. 

Tabulka 29 Indikátor a cíle pro tříděný sběr odpadních přenosných baterií a akumulátorů (%). 

Indikátor:  
Procentuální podíl hmotnosti přenosných baterií a akumulátorů sebraných tříděným sběrem na 
průměrné hmotnosti přenosných baterií a akumulátorů uvedených na trh v předchozích třech 
kalendářních letech v České republice (%). 

 

 Tříděný sběr 

Cílový stav v roce 2017 45 % 

Zdroj: POH ČR 

 

Opatření: 

a) Posilovat vazbu sběrné sítě na obecní systém nakládání s komunálními odpady a sběrná místa 

zveřejňovat na webových stránkách obce. 

b) Podporovat zahušťování sběrné sítě. 

c) Dodržovat hierarchii nakládání s odpady.  

d) Ve spolupráci s kolektivními systémy zintenzivnit informační kampaně a podporovat 

vzdělávání v této oblasti 
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4.3.1.3 Odpadní oleje 

Cíl:  

Zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních olejů.  

 

Opatření: 

a) Dodržovat hierarchii nakládání s odpady. 

b) Důsledně kontrolovat hierarchii nakládání s odpady 
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4.2  Specifické skupiny nebezpečných odpadů 

 

4.2.1 Odpady s obsahem azbestu  

Cíl: 

Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s obsahem azbestu na lidské 

zdraví a životní prostředí. 

Opatření: 

a) Provádět trvalou osvětu a kontrolu dodržování bezpečného nakládání a hygieny práce při 

nakládání s azbestem. 
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4.3 Další skupiny odpadů 

4.3.1 Vedlejší produkty živočišného původu a biologicky rozložitelné odpady z 

kuchyní a stravoven  

Cíle: 

a) Snižovat množství biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven a 

vedlejších produktů živočišného původu ve směsném komunálním odpadu, které 

jsou původem z veřejných stravovacích zařízení (restaurace, občerstvení) a 

centrálních kuchyní (nemocnice, školy a další obdobná zařízení). 

b) Správně nakládat s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven a 

vedlejšími produkty živočišného původu a snižovat tak negativní účinky spojené s 

nakládáním s nimi na lidské zdraví a životní prostředí. 

Cíle jsou navrženy s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o 

hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou 

určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 o vedlejších produktech živočišného 

původu. 

 

Opatření: 

a) Podporovat vytvoření systému pravidelného sběru a svozu biologicky rozložitelných odpadů z 

kuchyní a stravoven a vedlejších produktů živočišného původu do schválených 

zpracovatelských zařízení, zejména bioplynových stanic a kompostáren. 

b) Podporovat sběr použitých stolních olejů a tuků původem z veřejných stravovacích zařízení, 

centrálních kuchyní a domácností. 

c) Podporovat rozvoj systému sběru a svozu použitých stolních olejů a tuků od původců a z 

domácností. 

d) Sledovat a hodnotit vývoj v nakládání s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven 

a vedlejšími produkty živočišného původu, navrhovat a přijímat odpovídající opatření. 

e) Zajistit podmínky pro sběr použitých stolních olejů a tuků původem z veřejných stravovacích 

zařízení, centrálních kuchyní a domácností. 
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4.3.2 Odpady železných a neželezných kovů 

Cíl: 

Zpracovávat kovové odpady a výrobky s ukončenou životností na materiály za účelem 

náhrady primárních surovin. 

 

Zásady: 

a) Pohlížet na kovové odpady železných a neželezných kovů a odpady drahých kovů jako na 

strategické suroviny pro průmysl České republiky v souladu se Surovinovou politikou České 

republiky. 

b) Nakládat s železnými a hliníkovými šroty mimo odpadový režim výhradně na základě nařízení 

Rady (EU) č. 333/2012, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy určité typy kovového šrotu 

přestávají být odpadem. 

c) Nakládat s měděným šrotem mimo odpadový režim výhradně na základě nařízení Komise (EU) 

č. 715/2013, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy měděný šrot přestává být odpadem. 

 

Opatření: 

a) Rozšiřovat počet míst zpětného odběru výrobků s ukončenou životností v rámci systémů 

zpětného odběru a rozšířené odpovědnosti výrobců, za účelem získání většího množství 

surovin strategických vzácných kovů. 
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5. Odpovědnost za plnění POH a zabezpečení kontroly 

Město Český Krumlov průběžně kontroluje vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů, pro 

nakládání s nimi a naplňování stanovených cílů, zásad a opatření. 

Město bude průběžně vyhodnocovat systém nakládání s komunálními odpady, se směsným 

komunálním odpadem, biologicky rozložitelnými odpady, nakládání s obalovými odpady, s 

nebezpečnými a ostatními odpady, se stavebními odpady a s výrobky s ukončenou životností na svém 

území. Bude vyhodnocen systém tříděného sběru odpadů a nakládání s materiálově využitelnými 

složkami. V rámci tohoto vyhodnocování budou posouzeny kapacitní možnosti systému nakládání s 

odpady a výrobky s ukončenou životností a navrhnuta opatření k jeho zlepšení. Rovněž v rámci 

vyhodnocení plánu odpadového hospodářství města Český Krumlov bude vyhodnocena síť zařízení pro 

nakládání s odpady na území obce.  
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III. Směrná část 

Směrná část POH města Český Krumlov je samostatnou částí, která definuje podmínky, předpoklady a 

nástroje, jež budou nezbytné pro splnění stanovených cílů a opatření POH města. Součástí směrné části 

je i stanovení východisek a hlavních směrů pro naplnění hlavních cílů v zásadních oblastech 

odpadového hospodářství. 

 

1. Kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl POH 

města Český Krumlov zpracován 
 

POH města Český Krumlov byl vypracován v souladu s POH ČR a POH JČK s předpokladem dodržení 

následujících podmínek: 

1.  Stabilita právního prostředí v oblastech ovlivňujících odpadové hospodářství.  

2.  Stabilita ekonomického prostředí na světové i národní úrovni.  

3.  Připravenost řešit krizové stavy a živelné pohromy na úrovni obce  

4.  Odpovědnost obce za vytyčené cíle POH JČK II, jejichž nositelem jsou obce, včetně cílů a opatření 

Programu předcházení vzniku odpadů, jež povedou ke zvýšení odpovědnosti populace za životní 

prostředí a zdraví lidí.  

 

Město Český Krumlov je podle § 44 odst. 11 zákona o odpadech povinno každoročně vyhodnocovat 

pomocí soustavy indikátorů plnění cílů plánu odpadového hospodářství obce a na vyžádání je poskytne 

orgánu státní správy. Přitom hodnotí rovněž naplnění shora uvedených obecných podmínek a v 

případě jejich změn musí být POH města Český Krumlov v souladu s § 44 odst. 8 zákona o odpadech 

změněno a to nejpozději do 6 měsíců od změny podmínek. 
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2. Výčet nástrojů pro splnění cílů POH města Český Krumlov 

Cíle, zásady a opatření stanovené v POH města Český Krumlov jsou navrženy tak, aby podporovaly 

hierarchii nakládání s odpady definovanou zákonem o odpadech a POH České republiky a stanovily 

dlouhodobou strategii rozvoje odpadového hospodářství na území města Český Krumlov 

Hierarchie odpadového hospodářství je stanovena následovně:  

 Předcházení vzniku odpadů 

 Opětovné použití 

 Materiálové využití – Recyklace 

 Jiné využití /např. energetické/ 

 Odstranění /skládkování/ 

 

K tomuto účelu bude využito souboru nástrojů. Výčet nástrojů ve směrné části vychází z POH ČR a POH 

JČK, podmínkou pro realizaci některých nástrojů je jejich definice a ukotvení v nových právních 

předpisech, které budou upravovat oblast nakládání s odpady v České republice. Jedná se především 

o nový zákon o odpadech, zákony týkající se zpětného odběru vybraných typů výrobků s ukončenou 

životností a novelu zákona o obalech. 

2.1 Normativní nástroje 

Zákon o odpadech a na něj navazující právní předpisy (zákon o obalech, připravovaný zákon o výrobcích 

s ukončenou životností, vyhlášky, příslušné technické normy).  

Směrnice EU pro oblast nakládání s odpady transponované do právních předpisů ČR, přímo 

aplikovatelná Nařízení EU. V právních předpisech ČR a strategických dokumentech v oblasti 

odpadového hospodářství se vychází z požadavků a principů vyplývajících z relevantních evropských 

předpisů. 

Strategické dokumenty ČR a Jihočeského kraje s vazbou na odpadové hospodářství. Zásadním 

dokumentem z hlediska životního prostředí je Státní politika životního prostředí ČR. Dále je to na 

celostátní úrovni Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR (SRUR), Surovinová politika ČR, Politika 

druhotných surovin ČR, Státní energetická koncepce ČR atd. Na regionální úrovni je to zejména 

Program rozvoje Jihočeského kraje pro období 2014 – 2020 a Územní energetická koncepce 

Jihočeského kraje. 

Plán odpadového hospodářství obce zpracovaný v návaznosti na POH Jihočeského kraje. 

Uplatňování kontrolních pravomocí veřejné správy. Většina stávajících povinností daných zákonem o 

odpadech je obecně kontrolovatelná. Je nutno posilovat praktické naplňování kontrolních kompetencí 

všech dotčených správních orgánů. 
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2.2 Ekonomické nástroje 

 Platby za provoz systému nakládání s komunálními odpady. Současně platný zákon o odpadech 

umožňuje obcím zvolit a zavést některou ze tří následujících forem úhrady: místní poplatek, 

poplatek za komunální odpad a smluvní cenu.  

V novém zákoně o odpadech bude zachována možnost zpoplatnění občanů (úhrady nákladů 

spojených s nakládáním s komunálními odpady) ve formě smlouvy. Rovněž bude zachován místní 

poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem podle zákona č. 565/1990 Sb., o 

místních poplatcích, ale bude ještě dále doplněn. Místní poplatek umožní i stanovení systému úlev 

a osvobození, kterými lze zohlednit např. sociální situaci různých skupin osob apod. Obec bude 

moci nastavit výši poplatku pro jednotlivé poplatníky s ohledem na jejich produkci odpadu a na 

úroveň jeho třídění. Vyměřování a vymáhání poplatku bude provádět obec, jinak bude poplatek v 

procesním režimu daňového řádu. 

 Poplatky za uložení odpadů na skládku. Za ukládání odpadů a dalších materiálů na skládku odpadů 

je placen poplatek. Poplatníkem je osoba, která odpad předává provozovateli skládky odpadů. 

Plátcem poplatku je provozovatel skládky. Provozovatel skládky odvede poplatek příjemcům 

poplatku. Poplatek se odvádí ve výši podle množství odpadu a materiálu uloženého na skládku v 

daném poplatkovém období. U odpadů, které bude od roku 2024 zakázáno ukládat na skládky 

odpadů, bude poplatek v příštím období postupně navyšován tak, aby docházelo k postupnému 

snižování množství těchto odpadů ukládaných na skládky. 

 Finanční rezerva pro rekultivace, sanace a následnou péči po ukončení provozu skládek podle 

zákona o odpadech. Rezervu vytváří provozovatel skládky v rámci svých nákladů.  

 Finanční záruka a pojištění první fáze provozu skládky podle zákona o odpadech. 

Zákonem o odpadech stanovená povinnost pojištění odpovědnosti za škodu na životním prostředí 

a zdraví lidí způsobenou provozem skládky odpadů. 

 Rozšířená ekonomická odpovědnost výrobce. Fyzické osoby podnikající a právnické osoby, které 

vyrábí, uvádí v ČR na trh nebo do oběhu vybrané výrobky, mají stanoveny specifické povinnosti 

zpětného odběru výrobků s ukončenou životností, povinnosti poskytování informací, financování 

daných činností, povinnosti následného nakládání s odpadem a splnění stanovených procent jeho 

využití a recyklace. 

 Zálohy na vratné obaly podle zákona o obalech. Poplatek má motivační funkci. 

 Poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků. Poplatek se 

platí při první registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 v České republice. Pokud je již vozidlo 

v ČR registrováno, platí se poplatek při první přeregistraci vozidla. 

 Pokuty podle zákona o odpadech, zákona o obalech, zákona o obcích a přestupkového zákona. 

 Podpory z programů a fondů EU. Česká republika čerpá finanční prostředky z fondů EU. Jedná se 

zejména o Operační program Životního prostředí (OPŽP). Z OPŽP 2014 – 2020 budou podpořeny 

investice důležité pro rozvoj sektoru odpadového hospodářství a pro naplnění cílů POH kraje, POH 

ČR, a závazků vůči EU. Předpokládá se podpora v podobě půjček, dotací a úhrad části úroků 

směřovaná do oblasti nakládání s odpady. 

 Podpora ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) ČR a podpora ze státního rozpočtu. 

Poskytovány jsou prostředky určené zejména na kofinancování projektů na ochranu životního 

prostředí podpořených z fondů EU. 
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 Výdaje z územních rozpočtů (především na sběr a svoz komunálních odpadů). Výdaje z územních 

rozpočtů na ochranu životního prostředí představují významný veřejný zdroj financování 

odpadového hospodářství při dodržení principu subsidiarity. 

 

2.3 Administrativní a regulační nástroje 

 Podporování žádoucích aktivit, vedoucích k prevenci vzniku odpadů, omezování jejich množství a 

nebezpečných vlastností. Uplatňovat opatření navržených v rámci Programu předcházení vzniku 

odpadů ČR platných pro regionální úroveň. Např. zohlednit příslušná kritéria v podmínkách 

veřejných soutěží, které orgány veřejné správy vyhlašují atd. 

 Upřednostňování výrobků z recyklovaných materiálů a ekologicky šetrných výrobků při zadávání 

zakázek na úrovni všech orgánů veřejné správy. 

 

Samospráva v odpadovém hospodářství 

Samospráva v oblasti nakládání s odpady je dle platné právní úpravy vykonávána na úrovni obcí a krajů. 

Samostatná působnost kraje v oblasti nakládání s odpady je dána zákonem o krajích (zákon č.129/2000 

Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů) a samostatná působnost obcí je dána zákonem o obcích 

(zákon č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů) a v obou případech také zákonem o 

odpadech. 

Obce v oblasti nakládání s odpady mají v samostatné působnosti řadu pravomocí spojených především 

s odpovědností obce jako původce komunálního odpadu. Část obcí, konkrétně obce produkující více 

než 1 000 tun ostatních nebo 10 tun nebezpečných odpadů zpracovává plán odpadového hospodářství. 

Obec v samostatné působnosti vyhláškou upravuje systém nakládání s komunálním odpadem na svém 

území (stanovuje, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální a nebezpečný odpad). Stejně tak 

může upravit systém nakládání se stavebním odpadem. Obec dále vyhláškou v samostatné působnosti 

stanovuje výši poplatku za komunální odpad. Z těchto prostředků pak hradí náklady za svoz, třídění a 

odstraňování odpadů. Většina obcí na výše uvedené přispívá také ze svého rozpočtu. S ohledem na 

odbornou a časovou náročnost řízení systémů nakládání s komunálním odpadem mohou menší obce 

zakládat sdružení (svazky obcí) pro zajištění společného odborného i provozního servisu. 

 

2.4 Informační nástroje 

Informování veřejnosti je základním předpokladem pro její aktivní zájem o řešení problémů v oblasti 

životního prostředí. Právo veřejnosti na informace je v české právní úpravě řešeno zejména zákonem 

o svobodném přístupu k informacím (zákon č. č.106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a 

zákonem o právu na informace o životním prostředí (zákon č.123/1999 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů). Veřejnost je také informována o všech významných připravovaných záměrech a koncepcích 

v rámci řízení posuzování vlivu záměrů (EIA) a koncepcí (SEA) na životní prostředí (platí o všech 

záměrech, včetně zařízení a koncepcí v odpadovém hospodářství). Výše uvedené informační nástroje 

jsou nástroje, které vyžadují aktivní účast občanů a často jich využívají pouze občané informovaní a 

znalí problematiky. 
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Znalost o právu na informace o životním prostředí, ve kterém žijeme, a vlastní znalost okolní přírody a 

způsobů její ochrany je potřeba podpořit aktivně ze strany kraje a státu, a to buď přímo, nebo nepřímo 

finanční podporou externích organizací a institucí, které se zabývají environmentální výchovou a 

osvětou (EVVO). Nezastupitelnou roli v informování veřejnosti hrají také neziskové organizace a různá 

oborová sdružení, které se zabývají životním prostředím, konkrétně též odpadovým hospodářstvím. 

Ministerstvo životního prostředí je vydavatelem a správcem několika informačních zdrojů (například 

Informační systém odpadového hospodářství), které poskytují aktuální informace z oblasti 

odpadového hospodářství. Současná úroveň informačních služeb je kvalitní a odpovídá potřebám 

odpadového hospodářství.  

Informační systémy kraje určené pro informování veřejnosti. Právo veřejnosti na informace je v české 

právní úpravě řešeno zejména zákonem o svobodném přístupu k informacím (zákon č. č.106/1999 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů) a zákonem o právu na informace o životním prostředí (zákon č.123/1999 

Sb., ve znění pozdějších předpisů).  

Nástrojem podpory veřejnosti jsou také kvalitně zpracované webové stránky, které informují o oblasti 

odpadového hospodářství města. Součástí webových stránek bude i kompletní znění POH města Český 

Krumlov 

 

2.5 Dobrovolné nástroje 

Dobrovolné nástroje za účelem zvyšování kvality výkonu činnosti subjektů odpadového hospodářství. 

Základními dobrovolnými nástroji uplatňovanými v České republice, pro něž byly schváleny jednotlivé 

vládní programy, jsou Národní program EMAS, Národní program čistší produkce, Národní program 

environmentálního značení. Nejrozšířenější dobrovolné nástroje v ČR jsou certifikace systému 

environmentálního řízení EMS podle mezinárodní normy ISO 14001 nebo systému EMAS.   

Další formy dobrovolných aktivit podnikatelské sféry, zejména oborové programy. Prohlubování 

spolupráce s podnikatelskými subjekty v oblasti životního prostředí s cílem omezování množství 

odpadů a nebezpečných vlastností odpadů patří mezi priority. 
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3. Kritéria pro typy, umístění a kapacity zařízení pro nakládání s 

odpady 
 

V návaznosti na východiska pro naplnění cílů zásadních oblastí odpadového hospodářství stanovuje 

město Český Krumlov následující kritéria pro typy, umístění a kapacity zařízení pro nakládání s odpady 

podporovaná z veřejných zdrojů: 

1. Podporovat pouze takové projekty z oblasti odpadového hospodářství, které budou plně v souladu 

s platnou legislativou ČR a s Plánem odpadového hospodářství JČK a POH města Český Krumlov a 

reálně přispějí k naplnění cílů a opatření POH města Český Krumlov. 

2. Podporovat projekty, které budou vykazovat ekonomickou, technickou účelnost a které budou v 

souladu s nejlepšími dostupnými technikami a bude prokázána záruka jejich udržitelnosti a 

odborného provozování. 

3. Podporovat modernizaci stávajících zařízení, optimalizaci stávající sítě zařízení, systému sběru a 

svozu odpadů.  

4. Podporovat technologické záměry v oblasti nakládání se směsným komunálním odpadem 

vycházejících z budoucího zákazu skládkování těchto odpadů a změny stávajícího systému. 

5. Upřednostňovat technologie a zařízení umístěná do stávajících areálů zařízení nakládání s odpady 

nebo do prostor průmyslových zón a brownfields. 

6. V rámci procesu hodnocení vztahujícího se k podpoře z veřejných zdrojů posuzovat zařízení k 

nakládání s odpady z pohledu zajištění vstupů příslušných druhů odpadů, s nimiž bude nakládáno, 

včetně posouzení podkladů dokládajících, že v dané oblasti je dostatek odpadů pro technologii nebo 

systém pro nakládání s odpady, a že zařízení je adekvátní z hlediska kapacity a ekonomické 

rentability a pohledu garantovaného zajištění odbytu výstupů ze zařízení. 

 

3.1 Kritéria pro inovaci prvků systémů jednotlivých složek odpadového 

hospodářství  

V návaznosti na cíle a opatření a jejich vyhodnocení jsou pro hlavní odpadové toky odpadového 

hospodářství města Český Krumlov definována východiska, konkretizované postupy a i připravované 

záměry, které jsou přijaty na podporu stanovených cílů a opatření a utvářejí ucelenou koncepci pro 

postup v dalších letech. 

 

3.1.1 Předcházení vzniku odpadů 

 Podporovat komplexní informační zázemí systému nakládání s odpady. 

 Podporovat informační a propagační projekty kolektivních systémů. 

 Podporovat aktivity související s environmentálním značením výrobků a dalších 

environmentálních aspektů a jejich preferenci při zadávání veřejných zakázek. 

 Podporovat aktivity související se znovupoužitím výrobků. 
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3.1.2 Komunální odpady 

Oblast prevence 

 Podporovat osvětu a výchovu se zaměřením na školní a předškolní mládež. 

 Podporovat osvětu v rámci programů osvěty, výchovy a vzdělávání. 

 Podporovat opětovné použití vybraných odpadů. 

 Spolupracovat se zájmovými sdruženími a neziskovými organizacemi, které jsou zaměřeny na 

oblast osvěty a výchovy v oblasti odpadového hospodářství. 

 Podporovat aktivity i záměry přispívající k předcházení vzniku odpadu. 

 

Oblast systémových prvků 

 Do smluv na svoz SKO zakomponovat závaznou povinnost zákazu skládkování SKO od roku 

2024. 

 Zamezit spalování materiálově využitelného odpadu. 

 Podporovat materiálové využití vybraných komunálních odpadů v zařízeních k tomu určených. 

 Podporovat rozvoj sítě pro oddělený sběr odpadů (papír, plast, sklo, kov, textil, odpady obalů). 

 Podporovat další možnosti odděleného sběru složek komunálního odpadu za účelem jeho 

využití. 

 Podporovat oddělený sběr složek komunálních odpadů ve sběrných dvorech, jejich třídění a 

následné předání k využití. 

 Podporovat výrobu „alternativních paliv“ z materiálově nevyužitelného odpadu pro 

spoluspalování a energetické využití. 

 Podporovat energetické využití odpadů v souladu s odpadovou hierarchií. 

 

Oblast technického zabezpečení systému 

 Podporovat realizaci výstavby inovativních technologií, které upřednostňují materiálové 

využití komunálních odpadů. 

 Podporovat realizaci záměrů na vznik třídících linek se zaměřením výroby alternativního paliva 

z komunálních odpadů, které nelze materiálově využít. 
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3.1.3 Biologicky rozložitelné odpady 

Oblast prevence 

 Podporovat osvětu a výchovu se zaměřením na školní a předškolní mládež. 

 Podporovat osvětu v rámci programů osvěty, výchovy a vzdělávání. 

 Podporovat domácí, komunitní a obecní kompostování biologicky rozložitelných odpadů. 

 Podporovat efektivní spolupráci všech kompostárenských zařízení se zemědělci. 

 

Oblast systémových prvků 

 Zamezit skládkování BRKO s cílovou hodnotou podílu skládkování této složky činil v roce 2020 

nejvíce 35 % z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů 

vyprodukovaných v roce 1995. 

 Systém sběru BRO, odděleného sběru a komunitního kompostovaní nastavit s ohledem na 

možné negativní dopady na zdraví lidu a životní prostředí. 

 Podporovat oddělený sběr BRO a jeho začlenění do systémů odděleně sbíraných odpadů v 

obci.  

 Pokračovat v rozšiřování separovaného sběru v zástavbě RD, tak aby bylo pokryto větší 

množství RD (stávající pokrytí cca 40%). 

 Realizovat pilotní instalaci nádob pro bioodpady na vybraných stanovištích svozu ostatních 

tříděných složek KO (plat, papír, sklo), čímž bude efektivně zajištěna možnost třídit bioodpad 

pro občany, kteří mají zájem i v bytové zástavbě 

 Podporovat oddělený sběr BRO ve sběrných dvorech. 

 

Oblast technického zabezpečení systému 

 Podporovat realizaci výstavby inovativních technologií, které upřednostňují materiálové 

využití biologicky rozložitelných odpadů. 

 Podporovat modernizaci kompostáren dle aktuálních potřeb města, v případě vyhodnocení 

potřebnosti takového záměru. 
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3.1.4 Nebezpečné odpady 

Oblast prevence 

 Podporovat osvětu a výchovu se zaměřením na školní a předškolní mládež. 

 Podporovat osvětu v rámci programů osvěty, výchovy a vzdělávání. 

 Podporovat zapojení povinných osob do osvětových, vzdělávacích a informačních aktivit. 

 Zvyšovat povědomí občanů o postavení sběrných dvorů v systému odpadového hospodářství. 

 

Oblast systémových prvků 

 Podporovat zvyšování odděleného sběru nebezpečných odpadů. 

 Podporovat zapojení povinných osob v oblasti zpětného odběru výrobků do systému 

odpadového hospodářství obce. 

 Podporovat optimalizaci stávajících zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady (např. 

sběrné dvory). 

 Zamezovat mísení jednotlivých druhů nebezpečných odpadů ve sběrných dvorech. 

 Podporovat mobilní sběr odpadů jako doplňkový prvek systému nakládání s odpady. 

 Při předávání odpadů oprávněným osobám upřednostňovat materiálové a energetické využití 

nebezpečných odpadů před jejich odstraněním 

 Podporovat odstranění starých zátěží a černých skládek v souladu s legislativními nástroji. 

 

Oblast technického zabezpečení systému 

 Podporovat realizaci výstavby inovativních technologií, které upřednostňují materiálové 

využití nebezpečných odpadů zbavených nebezpečných vlastností. 

 Podporovat realizaci výstavby technologií, které snižují nebezpečné vlastnosti odpadů. 

 

3.1.5 Výrobky podléhající režimu zpětného odběru 

Oblast prevence 

 Podporovat osvětu a výchovu se zaměřením na školní a předškolní mládež. 

 Podporovat osvětu v rámci programů osvěty, výchovy a vzdělávání. 

 Podporovat zapojení povinných osob do osvětových, vzdělávacích a informačních aktivit. 

 

Oblast systémových prvků 

 Podporovat zvyšování odděleného sběru. 

 Podporovat rozvoj sítě pro oddělený sběr odpadů v obci a to jak prostřednictvím sběrných 

dvorů tak separovaného sběru. 

 Požadovat od prodejců s povinností zpětného odběru vybraných výrobků informování 

zákazníků o této povinnosti. 

 Podporovat technologie materiálového a energetického využití těchto odpadů za současného 

dodržení odpadové hierarchie. 

 Podporovat optimalizaci stávajících zařízení pro nakládání s těmito odpady. 
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Oblast technického zabezpečení systému 

 Podporovat realizaci výstavby inovativních technologií, které upřednostňují materiálové 

využití nebezpečných odpadů. 

 

3.1.6. Stavební odpady 

Oblast prevence 

 Podporovat osvětu a výchovu se zaměřením na školní a předškolní mládež. 

 Podporovat osvětu v rámci programů osvěty, výchovy a vzdělávání. 

 Podporovat zapojení povinných osob do osvětových, vzdělávacích a informačních aktivit. 

 

Oblast systémových prvků 

 Na sběrných dvorech v omezeném množství přijímat v souladu s provozním řádem sběrného 

dvora stavební a demoliční odpady od občanů města. 

 Upřednostňovat materiálové využití stavebních a demoličních odpadů přijatých v rámci 

systému odpadového hospodářství města. 

 Zajistit možnosti přijímání většího množství stavebních a demoličních odpadů od občanů pro 

případ jednorázových akcí. 

 Zamezit zneužívání systému přijímání stavebních a demoličních odpadů právnickými 

osobami. 

 

Oblast technického zabezpečení systému 

 Podporovat realizaci výstavby inovativních technologií, které upřednostňují materiálové 

využití stavebních a demoličních odpadů. 

 

 

3.1.7. Administrativně-technická opatření 

 Preferovat ochranu životního prostředí při zadávaní veřejných zakázek města. 

 Stanovit pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávaní veřejných zakázek. 

 Stanovit a vyžadovat uplatňování environmentálních požadavků v rámci stavebních a 

kolaudačních řízení. 

 Průběžně zvyšovat environmentální vzdělávání zaměstnanců městského úřadu. 

 Spolupracovat s místními školami při vzdělávání dětí v oblasti odpadového hospodářství. 
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4. Návrhy na zlepšení obecního systému nakládání s komunálními 

odpady  

 

 Postupné rozšiřování separovaného sběru stávajících komodit dle možností města 

 Modernizace sběrného dvora 

 Osvětová činnost, zvyšování informovanosti občanů 

 Pravidelné vyhodnocování stávajícího systému nakládání s odpady, identifikace případných 

problémových míst a jejich řešení. 

 

4.1 Přehled plánovaných zařízení pro nakládání s odpady 

Vzhledem k širší množině podmínek vycházející z analýzy současného stavu odpadového hospodářství 

města, lokálních potřeb i ekonomicko-technických možností města rozhodlo město, že nebude 

realizovat výstavbu nového zařízení, které by pokrylo naplnění nových cílů vybraných oblastí nakládání 

s odpady, jako je například nakládání s komunálními odpady a biologicky rozložitelnými odpady. 
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BREF  referenční dokument o nejlepších dostupných technikách 
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CENIA  Česká informační agentura životního prostředí 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČIŽP  Česká inspekce životního prostředí 

ČOI  Česká obchodní inspekce 

ČOV  čistírna odpadních vod 

ČR  Česká republika 
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IS  informační systém 

ISOH  Informační systém odpadového hospodářství 

ISOP  Informační systém ochrany přírody 

KES koeficient ekologické stability 

KO  komunální odpad 

MBÚ  mechanicko-biologická úprava 

MF  Ministerstvo financí 

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MV  Ministerstvo vnitra 

MZe  Ministerstvo zemědělství 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí 

MZ  Ministerstvo zdravotnictví 
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NO  nebezpečný odpad 
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OEEZ  odpadní elektrická a elektronická zařízení/ Waste Electrical and 

 Electronic Equipment 

OO  ostatní odpady 

OPŽP  Operační program Životní prostředí 

ORP  obec s rozšířenou působností 

PCB  polychlorované bifenyly 

PCT  polychlorované terfenyly 

PET polyethylentereftalát 

PO ptačí oblast 

POH ČR  Plán odpadového hospodářství České republiky 

POH JČK Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje 

POH ČK Plán odpadového hospodářství města Český Krumlov 

POPs  Persistentní organické znečišťující látky 

PP přírodní památka 

PR přírodní rezervace 

PVC  polyvinylchlorid 

SEA  proces posuzování vlivů koncepce na životní prostředí 

SFŽP  Státní fond životního prostředí 

SKO  směsný komunální odpad 

SRUR  Strategický rámec udržitelného rozvoje 

TAČR  Technologická agentura České republiky 

TAP  tuhá alternativní paliva 

JČKZÚZ  Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

VaV  věda a výzkum 

ZEVO  zařízení na energetické využívání odpadů 

ZCHÚ  zvláště chráněná území 
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Příloha I Přehled indikátorů POH města Český Krumlov 

 

Název 

indikátoru 
Účel indikátoru Vyjádření Název indikátoru 

Míra recyklace 
papíru, plastu, 
skla, kovů 
obsažených v 
komunálních 
odpadech. 

Kontrola plnění cíle 
na zajištění 
přípravy k 
opětovnému 
použití či recyklaci 
50 % papíru, 
plastu, skla, kovů 
pocházejících z 
domácností a 
případně odpady 
jiného původu, 
pokud jsou tyto 
toky odpadů 
podobné odpadům 
z domácností. 

Indikátor vyjádřen 

v (%). 

ISOH, hlášení o produkci 
a nakládání s odpady 
(případně statistický 
dopočet neohlašovaných 
odpadů). Hlášení 
původců - obcí podle 
nových právních 
předpisů v oblasti 
odpadového 
hospodářství. Analýzy 
skladby komunálních 
odpadů z obce dle přijaté 
metodiky pro stanovení 
výskytu recyklovatelných 
složek KO (bude 
stanovena 1x za tři 
roky). 

Množství BRKO 

ukládaných na 

skládky odpadů. 

Kontrola plnění cíle 
Postupného 
omezování 
množství BRKO 
ukládaného na 
skládky odpadů 
(pro porovnání s 
odpady vzniklými v 
roce 1995). 

Vztaženo k 
množství BRKO z 
obcí. (přepočet 
přes koeficienty 
podílu BRO v KO) 
Indikátor vyjádřen 
v (t/rok) a 
(kg/obyv./rok). 

ISOH, hlášení o produkci 
a nakládání s odpady. 
Hlášení původců - obcí a 
provozovatelů zařízení 
podle nových právních 
předpisů. Podíl BRKO v 
odpadu bude stanoven 
1x za tři roky na základě 
přijaté metodiky analýz 
odpadů. 

Podíl BRKO 
ukládaných na 
skládky 
vzhledem ke 
srovnávací 
základně roku 
1995 

Kontrola plnění cíle 
snížit podíl 
množství BRKO 
ukládaných na 
skládky do roku 
2020 v porovnání s 
BRKO vzniklými v 
roce 1995. 

Vztaženo k 
množství BRKO z 
obce. Indikátor 
vyjádřen v (%). 

ISOH, hlášení o 
produkci a nakládání s 
odpady. Hlášení 
původců – obce a 
provozovatelů Zařízení 
podle nových právních 
předpisů. Podíl BRKO v 
odpadu bude stanoven 
1x za tři roky na 
základě přijaté metodiky 
analýz odpadů. 
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Míra využití a 
materiálového 
využití 
stavebních a 
demoličních 
odpadů. 

Kontrola plnění cíle 
zvýšení recyklace a 
materiálového 
využití stavebních 
a demoličních 
odpadů na úroveň 
70 % do roku 
2020. 

Indikátor 

vyjádřen v (%). 

ISOH, hlášení o 
produkci a nakládání s 
odpady. Hlášení 
provozovatelů zařízení 
podle nových právních 
předpisů. 

Produkce 
odpadů 
(celková, 
ostatní 
odpady, 
nebezpečné 
odpady, 
komunální 
odpady, 
komunální 
odpady z obcí) 

Sledování vývoje 
množství produkce 
odpadů dle 
jednotlivých skupin 
(ostatní, 
nebezpečné, 
Komunální a 
komunální z obce). 

Indikátor 
vyjádřen v (t/rok) 
a v 
(kg/obyv./rok). 

ISOH, hlášení o 
produkci a nakládání s 
odpady. Hlášení 
původců a oprávněných 
osob podle nových 
právních předpisů v 
oblasti odpadového 
hospodářství. 

Produkce SKO 

Sledování 
produkce 
Směsného 
komunálního 
odpadu na území 
obce. 

Indikátor 
vyjádřen v (t/rok) 
a v 
(kg/obyv./rok). 

ISOH, hlášení o 
produkci a nakládání s 
odpady. Hlášení 
původců podle nových 
právních předpisů v 
oblasti odpadového 
hospodářství. 

Produkce 
výtěžnost) 
odděleného 
sběru 
komunálních 
odpadů (4 
složkový sběr) 
původem z 
obce 

Sledování 
výtěžnosti 
(produkce) 
odděleného sběru 
komunálních 
odpadů 
jednotlivých složek 
(sklo, papír, plast, 
kovy) 

Indikátor 
vyjádřen v 
(t/rok). 

ISOH, hlášení o 
produkci a nakládání s 
odpady, Nové hlášení 
původců-obcí podle 
nových právních norem 
v oblasti odpadového 
hospodářství. Pro 
upřesnění množství 
může být proveden 
statistický dopočet 
produkce u obce, které 
nesplní ohlašovací limit. 

Úprava odpadů 

Sledování vývoje 
množství a podílu 
upravovaných 
odpadů dle 
jednotlivých skupin 
(ostatní, 
nebezpečné, 
komunální) a 
vybraných druhů 
odpadů (například 
směsný komunální 
odpad, objemný 
odpad). 

Indikátor 
vyjádřen v  
(t/rok, %). 

ISOH, hlášení o 
produkci a nakládání s 
odpady. Hlášení 
původců a oprávněných 
osob podle nových 
právních předpisů v 
oblasti odpadového 
hospodářství. 



 

69 

Využití odpadů 

Sledování vývoje 
množství a podílu 
využitých odpadů 
dle jednotlivých 
skupin (ostatní, 
nebezpečné, 
komunální) a 
vybraných druhů 
odpadů (například 
směsný komunální 
odpad, objemný 
odpad). 

Indikátor 

vyjádřen v  

(t/rok, %). 

ISOH, hlášení o 
produkci a nakládání s 
odpady. Hlášení 
původců a oprávněných 
osob podle nových 
právních předpisů v 
oblasti odpadového 
hospodářství. 

Materiálové 

využití odpadů 

Sledování vývoje 
množství a podílu 
materiálově 
využitých odpadů 
dle jednotlivých 
skupin (ostatní, 
nebezpečné, 
komunální) a 
vybraných druhů 
odpadů. 

Indikátor 
vyjádřen v  
(t/rok, %). 

ISOH, hlášení o 
produkci a nakládání s 
odpady. Hlášení 
původců a oprávněných 
osob podle nových 
právních předpisů v 
oblasti odpadového 
hospodářství. 

Recyklace 
odpadů 

Sledování vývoje 
množství a podílu 
recyklovaných 
odpadů dle 
jednotlivých skupin 
(ostatní, 
nebezpečné, 
komunální) a 
vybraných druhů 
odpadů. 

Indikátor 

vyjádřen v  

(t/rok, %). 

ISOH, hlášení o 
produkci a nakládání s 
odpady. Hlášení 
původců a oprávněných 
osob podle nových 
právních předpisů v 
oblasti odpadového 
hospodářství. 

Energetické 

využití odpadů 

Sledování vývoje 
množství a podílu 
energeticky 
využitých odpadů 
dle jednotlivých 
skupin (ostatní, 
nebezpečné, 
komunální) a 
vybraných druhů 
odpadů. 

Indikátor 

vyjádřen v  

(t/rok, %). 

ISOH, hlášení o 
produkci a nakládání s 
odpady. Hlášení 
původců a oprávněných 
osob podle nových 
právních předpisů v 
oblasti odpadového 
hospodářství. 

Odstraňování 
odpadů 

Sledování vývoje 
množství 
Odstraňovaných 
odpadů dle 
jednotlivých skupin 
(ostatní, 
nebezpečné, 
komunální) a 
vybraných druhů 
odpadů (například 
směsný komunální 
odpad, objemný 
odpad). 

Indikátor 
vyjádřen v  
( t/rok, %). 

ISOH, hlášení o 
produkci a nakládání s 
odpady. Hlášení 
původců a oprávněných 
osob podle nových 
právních předpisů v 
oblasti odpadového 
hospodářství. 
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Spalování 
odpadů 

Sledování vývoje 
množství a podílu 
spalovaných 
odpadů dle 
jednotlivých skupin 
(ostatní, 
nebezpečné, 
komunální) a 
vybraných druhů 
odpadů. 

Indikátor 
vyjádřen v ( 
t/rok, %). 

 

Skládkování 
odpadů 

Sledování vývoje 
množství a podílu 
skládkovaných 
odpadů dle 
jednotlivých skupin 
(ostatní, 
nebezpečné, 
komunální) a 
vybraných druhů 
odpadů. 

Indikátor 
vyjádřen v          
(t/rok, %). 

 

Kapacity 
zařízení 

Sledování vývoje 
kapacit 
jednotlivých druhů 
zařízení (v členění 
dle Katalogu 
zařízení). 

Indikátor 
vyjádřen dle 
druhu zařízení v 
(t), v (m3). 

Hlášení krajského úřadu 
nebo obecního úřadu 
obce s rozšířenou 
Působností o vydaných 
souhlasech a dalších 
rozhodnutích. Hlášení 
oprávněných osob - 
provozovatelů zařízení 
podle nových právních 
předpisů v oblasti 
odpadového 
hospodářství. 

Počty zařízení 

Sledování počtu 
jednotlivých druhů 
zařízení (v členění 
dle Katalogu 
zařízení). 

Indikátor se bude 
vyjadřovat dle 
druhu zařízení v 
(ks). 

Hlášení krajského úřadu 
nebo obecního úřadu 
obce s rozšířenou 
Působností o vydaných 
souhlasech a dalších 
rozhodnutích. Hlášení 
oprávněných osob - 
provozovatelů zařízení 
podle nových právních 
předpisů v OH. 

Produkce BRO 
a BRKO 

Sledování 
produkce BRO a 
BRKO na území 
obce 

Indikátor 

vyjádřen v 

(t/rok). 

ISOH, hlášení o 
produkci a nakládání s 
odpady. Hlášení 
původců podle nových 
právních předpisů v 
oblasti odpadového 
hospodářství. 
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Produkce 
objemného 
odpadu 

Sledování 
produkce 
objemného odpadu 
na území obce. 

Indikátor 
vyjádřen v 
(t/rok), v 
(kg/obyv./rok). 

ISOH, hlášení o 
produkci a nakládání s 
odpady. Hlášení 
původců podle nových 
právních norem v 
oblasti odpadového 
hospodářství. 

Zdroj: POH ČR 
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Indikátory popisující stav OH  

Č. Indikátory OH Vyjádření 

 
Všechny odpady (v)  

I.1v Celková produkce všech odpadů 1000t/rok 

I.2v 
Celková produkce všech odpadů na jednotku 

HDP 
t/1000 PPS/ rok 

I.3v Podíl na celkové produkci všech odpadů 

% z celkové produkce 

všech 

odpadů 

I.4v Produkce všech odpadů na obyvatele kg/obyv/rok 

I.5v 

Podíl využitých všech odpadů 

 

(R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, 

R12, N1, N2, N8, N10, N11, N12, N13, N15) 

% z celkové produkce 

všech 

odpadů 

Množství využitých všech odpadů 

 

(R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, 

R12, N1, N2, N8, N10, N11, N12, N13, N15) 

1000t/rok 

I.6v 

Podíl materiálově využitých všech odpadů 

 

(R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, 

R12, N1, N2, N8, N10, N11, 

N12, N13, N15) 

% z celkové produkce 

všech 

odpadů 

Množství materiálově využitých všech odpadů 

 

(R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, 

R12, N1, N2, N8, N10, N11, N12, N13, N15) 

1000t/rok 

I.7v 
Podíl energeticky využitých všech odpadů 

 

(R1) 

% z celkové produkce 

všech 

odpadů 
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Množství energeticky využitých všech odpadů 

 

(R1) 

1000t/rok 

I.8v 

Podíl všech odpadů odstraněných 

skládkováním 

 

(D1, D5, D12) 

% z celkové produkce 

všech 

odpadů 

Množství všech odpadů odstraněných 

skládkováním 

 

(D1, D5, D12) 

1000t/rok 

I9v 

Podíl všech odpadů odstraněných jiným 

uložením 

 

(D3, D4) 

% z celkové produkce 

všech 

odpadů 

Množství všech odpadů odstraněných jiným 

uložením 

 

(D3, D4) 

1000t/rok 

I.10v 

Podíl všech odpadů odstraněných spalováním 

 

(D10) 

% z celkové produkce 

všech 

odpadů 

Množství všech odpadů odstraněných 

spalováním 

 

(D10) 

1000t/rok 

 
Nebezpečné odpady (n)  

I.1n Celková produkce nebezpečných odpadů 
Celková produkce 

nebezpečných odpadů 

I.2n 
Celková produkce nebezpečných odpadů na 

jednotku HDP 
t/1000 PPS/rok 

I.3n 
Podíl celkové produkce nebezpečných odpadů 

na celkové produkci všech odpadů 
% 
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I.4n Produkce nebezpečných odpadů na obyvatele kg/obyv/rok 

I.5n 

Podíl využitých nebezpečných odpadů 

(R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, 

R12, N1, N2, N8, N10, N11, 

N12, N13, N15) 

% z celkové produkce 

nebezp. odpadů 

Množství využitých nebezpečných odpadů  

 

(R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, 

R12, N1, N2, N8, N10, N11, N12, N13, N15) 

1000t/rok 

I.6n 

Podíl materiálově využitých nebezpečných 

odpadů  

(R2,R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, 

R12, N1, N2, N8, N10, N11, N12, N13, N15) 

% z celkové produkce 

nebezp. odpadů 

Množství materiálově využitých 

nebezpečných odpadů 

(R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, 

R12, N1, N2, N8, N10, N11, N12, N13, N15) 

1000t/rok 

I.7n 

Podíl energeticky využitých nebezpečných 

odpadů (R1) 

% z celkové produkce 

nebezp. odpadů 

Množství energeticky využitých 

nebezpečných odpadů (R1) 
1000t/rok 

I.8n 

Podíl nebezpečných odpadů odstraněných 

skládkováním (D1, D5, D12) 

% z celkové produkce 

nebezp. odpadů 

Množství nebezpečných odpadů odstraněných 

skládkováním (D1, D5, D12) 
1000t/rok 

I.9n 

Podíl nebezpečných odpadů odstraněných 

jiným uložením (D3, D4) 

% z celkové produkce 

nebezp. odpadů 

Množství nebezpečných odpadů odstraněných 

jiným uložením (D3, D4) 
1000t/rok 

I.10n 
Podíl nebezpečných odpadů odstraněných 

spalováním (D10) 

% z celkové produkce 

nebezp. odpadů 
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Množství nebezpečných odpadů odstraněných 

spalováním (D10) 
1000t/rok 

 
Ostatní odpady (o)  

I.1o Celková produkce ostatních odpadů 1000t/rok 

I.2o 
Celková produkce ostatních odpadů na 

jednotku HDP 
t/1000 PPS/rok 

I.3o 
Podíl celkové produkce ostatních odpadů na 

produkci 

všech odpadů 

% 

I.4o Produkce ostatních odpadů na obyvatele kg/obyv/rok 

I.5o 

Podíl využitých ostatních odpadů (R1, R2, R3, 

R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, N1, 

N2, N8, N10, N11, N12, N13, N15) 

% z celkové produkce 

ostatních odpadů 

Množství využitých ostatních odpadů (R1, R2, 

R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, 

N1, N2, N8, N10, N11, N12, N13, N15) 

1000t/rok 

I.6o 

Podíl materiálově využitých ostatních odpadů 

(R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, 

R12, N1, N2, N8, N10, N11, N12, N13, N15) 

% z celkové produkce 

ostatních odpadů 

Množství materiálově využitých ostatních 

odpadů (R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, 

R11, R12, N1, N2, N8, N10, N11, N12, N13, 

N15) 

1000t/rok 

I.7o 

Podíl energeticky využitých ostatních odpadů 

(R1) 

% z celkové produkce 

ostatních odpadů 

Množství energeticky využitých ostatních 

odpadů (R1) 
1000t/rok 

I.8o 
Podíl ostatních odpadů odstraněných 

skládkováním 

(D1, D5, D12) 

% z celkové produkce 

ostatních odpadů 
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Množství ostatních odpadů odstraněných 

skládkováním 

(D1, D5, D12) 

1000t/rok 

I.9o 

Podíl ostatních odpadů odstraněných jiným 

uložením (D3, D4) 

% z celkové produkce 

ostatních odpadů 

Množství ostatních odpadů odstraněných 

jiným uložením (D3, D4) 
1000t/rok 

I.10o 

Podíl ostatních odpadů odstraněných 

spalováním (D10) 

% z celkové produkce 

ostatních odpadů 

Množství ostatních odpadů odstraněných 

spalováním (D10) 
1000t/rok 

 
Komunální odpady (k)  

I.1k Celková produkce komunálních odpadů 1000t/rok 

I.2k 
Celková produkce komunálních odpadů na 

jednotku HDP 
t/1000 PPS/rok 

I.3k 
Podíl celkové produkce komunálních odpadů 

na celkové produkci odpadů 
% 

I.4k Produkce komunálních odpadů na obyvatele kg/obyv/rok 

I.5k 

Podíl využitých komunálních odpadů (R1, R2, 

R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, 

N1, N2, N8, N10, N11,n N12, N13, N15) 

% z celkové produkce 

KO 

Množství využitých komunálních odpadů (R1, 

R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, 

R12, N1, N2, N8, N10, N11, N12, N13, N15) 

1000t/rok 

I.6k 

Podíl materiálově využitých komunálních 

odpadů (R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, 

R11, R12, N1, N2, N8, N10, N11, N12, N13, 

N15) 

% z celkové produkce 

komunálních odpadů 
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Množství materiálově využitých komunálních 

odpadů 

(R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, 

R12, N1, N2, N8, N10, N11, N12, N13, N15) 

1000t/rok 

I.7k 

Podíl energeticky využitých komunálních 

odpadů (R1) 

% z celkové produkce 

komunálních odpadů 

Množství energeticky využitých komunálních 

odpadů (R1) 
1000t/rok 

I.8k 

Podíl komunálních odpadů odstraněných 

skládkováním (D1, D5, D12) 

% z celkové produkce 

KO 

Množství komunálních odpadů odstraněných 

skládkováním (D1, D5, D12) 
1000t/rok 

I.9k 

Podíl komunálních odpadů odstraněných 

jiným uložením (D3, D4) 

% z celkové produkce 

KO 

Množství komunálních odpadů odstraněných 

jiným uložením (D3, D4) 
1000t/rok 

I.10k 

Podíl komunálních odpadů odstraněných 

spalováním (D10) 

% z celkové produkce 

KO 

Množství komunálních odpadů odstraněných 

spalováním (D10) 
1000t/rok 

 
Doplňkové indikátory  

I.19 
Množství sběrových míst nebezpečných 

odpadů 
ks 

I.20 

Podíl nebezpečných odpadů ze zdravotnictví 

na celkové produkci odpadů ze zdravotnictví 
% 

Celková produkce odpadů ze zdravotní péče o 

lidi 
t 
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Celkové množství nebezpečných odpadů ze 

zdravotní péče o lidi 
t 

I.21 
Produkce odděleného sběru komunálních 

odpadů a obalů (podskupina 20 01 a 15 01 z 

obcí) 

kg/obyv/rok 

I.22 

Podíl biologicky rozložitelných komunálních 

odpadů (BRKO) ukládaných na skládky 

vzhledem ke srovnávací základně 1995 

 

% 

Množství BRKO uložených na skládkách 

 
t 

 
Specifické indikátory  

I.23 

Podíl stavebních a demoličních odpadů na 

celkové produkci všech odpadů 

% z celkové produkce 

odpadů 

Celková produkce stavebních a demoličních 

odpadů 
t 

I.24 

Podíl využitých stavebních a demoličních 

odpadů 

% z celkové produkce 

stavebních a 

demoličních 

odpadů 

Celkové množství využitých stavebních a 

demoličních odpadů 
t 

I.25 

Podíl stavebních a demoličních odpadů 

odstraněných skládkováním 

% z celkové produkce 

stavebních a 

demoličních 

odpadů 

Celkové množství stavebních a demoličních 

odpadů, které bylo uložené na skládkách 
t 

I.27 Celková produkce odpadů s obsahem PCB t/rok 

I.28 Celková produkce odpadních olejů t/rok 
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I.29 
Celková produkce odpadních baterií a 

akumulátorů 
t/rok 

I.30 
Celková produkce kalů z čistíren odpadních 

vod 
t/rok 

I.31 

Podíl kalů z produkce čistíren odpadních vod 

použitých na zemědělské půdě 

% z celkové produkce 

kalů 

Celkové množství kalů z ČOV použitých na 

zemědělské půdě 
t 

I.32 Celková produkce odpadů z azbestu t/rok 

I.33 Celková produkce autovraků t/rok 

I.34 
Plnění cílů recyklace a využití odpadů z obalů 

ve struktuře přílohy č. 3 zákona o obalech 
% 

 

 

 

 


