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ANALYTICKÁ ČÁST
1. Úvod
1.1

Důvody pořízení koncepce, postup prací

Předmětem zakázky bylo vypracování Koncepce odpadového hospodářství města Český Krumlov na
základě smlouvy o dílo uzavřené dne 29.3.2021 mezi zadavatelem Městem Český Krumlov a
zpracovatelem Janem Prejdou.
Účelem koncepce bylo posoudit současnou situaci a stanovit rámec dalších kroků v odpadovém
hospodářství města Český Krumlov. Koncepce je zaměřena na všechny odpady vznikající městu,
zvláště pak na odpady směsné, které budou v blízké budoucnosti podléhat změně nakládání
v závislosti na nové odpadové legislativě ČR, a na odpady tříděné, jejichž vytřídění pomáhá snižovat
množství odpadů směsných. V koncepci je rovněž popsána nová legislativa ČR v oblasti nakládání
s odpady, která vešla v platnost 1.1.2021 a má podstatný vliv na fungování odpadového hospodářství
v městech a obcích.
Koncepce odpadového hospodářství města Český Krumlov je zpracována v následujícím rozsahu:
ANALYTICKÁ ČÁST
1. Úvod.
2. Stručná charakteristika území.
3. Systém odpadového hospodářství (popis systému OH města, zařízení pro nakládání s odpady
využívané městem, další zařízení pro nakládání s odpady na území města).
4. Management nakládání s odpady (OZV, smluvní vztahy v OH, POH, informování veřejnosti).
5. Produkce a nakládání s odpady (celková a měrná produkce odpadů, produkce a nakládání
s jednotlivými druhy odpadů, zpětný odběr výrobků s ukončenou životností).
6. Ekonomická analýza odpadového hospodářství (příjmy a náklady OH města).
7. Shrnutí analytické části – hlavní závěry (systém OH, nakládání s jednotlivými druhy odpadů,
ekonomické závěry, porovnání s podobnými městy v ČR, smluvní vztahy atd.).
8. Východiska pro návrhovou část (nová legislativa OH v ČR, problémy v OH města navržené
k řešení).
NÁVRHOVÁ ČÁST
9. Systém OH města, nakládání s jednotlivými druhy odpadů – návrhy a doporučení.
10. Zařízení pro nakládání s odpady, sběrná místa odpadů – návrhy a doporučení.
11. Harmonogram implementace navržených řešení do praxe.
12. Shrnutí – závěr.
Postup zpracování koncepce byl následující:
Vstupní jednání a konzultace ke koncepci OH, včetně stanovení postupu prací proběhlo v únoru
2021, smlouva o dílo byla podepsána dne 29.3.2021 a městu byl předán seznam podkladů nutných
pro zpracování koncepce. Jednalo se především o evidence odpadů za město jako původce odpadů,
evidence odpadů servisní organizace města provozující svoz odpadů a zařízení pro nakládání
s odpady, evidence zpětného odběru a dotazníky pro společnost EKO-KOM, a.s. Dále byly vyžádány
smlouvy uzavřené městem v odpadovém hospodářství, výdaje a příjmy města na odpadové
hospodářství. Všechny tyto podklady byly zpracovávány za poslední tři uzavřené roky – 2018, 2019,
2020. Dále byly k dispozici obecně závazné vyhlášky OZV o systému OH města a o poplatku za
komunální odpad, Plán odpadového hospodářství města a další podklady.
V dubnu 2021 proběhla schůzka v Českém Krumlově – konzultace k zaslaným informacím a
podkladům. Analytická část koncepce pak byla zpracována do 30.června 2021. Následovala
konzultace – pracovní schůzka k analytické části.
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1.2

Zadavatel koncepce

Město Český Krumlov
Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
IČ: 00245836
DIČ: CZ00245836
telefon: 380 766 111
e-mail: mail@ckrumlov.cz
ID datové schránky: 64pbvxc
Statutární zástupce města: Mgr. Dalibor Carda, starosta města
Kontaktní osoba pro zpracování koncepce:
Ing. Vlasta Horáková, vedoucí odboru životního prostředí
telefon: 380 766 550
e-mail: vlasta.horakova@ckrumlov.cz
1.3

Zpracovatel koncepce

Jan Prejda
poradenství v odpadech a ekonomice
Březnice 638, 760 01 Zlín
IČ: 05533872
DIČ: CZ6307280430
tel.: 725 977 839
e-mail: prejdajes@gmail.com
ID datové schránky: d9h6vwc

2. Stručná charakteristika území
2.1

Správní členění města, dopravní dostupnost

Město Český Krumlov se nachází v Jihočeském kraji, v okrese Český Krumlov. Město tvoří přirozené
kulturní a turistické centrum regionu jihovýchodního Pošumaví, Novohradských hor a Blanského
lesa. Dříve okresní město dnes vykonává státní správu obce s rozšířenou působností a pověřeného
úřadu pro 31 obcí regionu.
Název Krumlov pochází z německého Krumme Aue, česky „křivý luh“, což odkazuje na polohu města
nad meandry řeky Vltavy. Historickým centrem města protéká řeka Vltava, na jednom břehu se
rozprostírá staleté středověké město, na druhém břehu se nad skálou tyčí majestátní hrad a zámek
Český Krumlov. Kulturní a historická kvalita města je výjimečná. Město patří k turisticky
nejnavštěvovanějším městským památkovým rezervacím v České republice a jako první
z našich památek byla roku 1992 zařazena do seznamu světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO. Kulturním bohatstvím, zachovalostí a malebností Český Krumlov vysoko přesahuje význam
běžného regionálního centra.
Nedaleké krajské město České Budějovice vytváří mimo jiné zázemí pracovních příležitostí pro
obyvatele města, významná je také blízkost státních hranic s Rakouskem. Oblast je součástí
euroregionu Šumava. Město Český Krumlov je zapojeno do Regionálního svazku obcí Vltava
(RSOV), jehož cílem je zajistit rozvoj venkovského mikroregionu ležícího na území okresu Český
Krumlov, a napomoci ochraně životního prostředí, rozvoji podnikatelských aktivit v oblasti
zemědělské a lesnické výroby, turistiky, průmyslové výroby a služeb.
Městem prochází státní silnice I. třídy I/39, která vede z Lenory přes Volary kolem vodní nádrže
Lipno a Českým Krumlovem prochází ulicemi Chvalšinská a Budějovická, z města pokračuje dál na
České Budějovice.
Městem dále prochází silnice II. třídy - II/157 Český Krumlov – Kaplice – Trhové Sviny – České
Budějovice, II/160 Český Krumlov – Větřní – Rožmberk nad Vltavou – Horní Dvořiště, II/166 Český
Krumlov – Chvalšiny – Smědeč – Prachatice.
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Vjezd do historického centra města je možný pouze s příslušným povolením, které vydává místní
městská policie.
Severní částí města prochází železniční trať č. 194 České Budějovice – Černý Kříž. Železniční stanice
se nachází na sídlišti Nádražní předměstí. Vzdálenost do centra města je cca 2 km.
Vzdálenost Českého Krumlova od krajského města České Budějovice je cca 26 km. Z Českého
Krumlova na hranice ČR – nejbližší hraniční přechod Dolní Dvořiště, je vzdálenost cca 32 km.
Obrázek č. 1

Poloha města Český Krumlov – širší vztahy

Zdroj: mapy.cz
Území města Český Krumlov tvoří 10 sídelních jednotek (městských částí):
Český Krumlov (části Vnitřní Město, Latrán, Horní Brána, Nádražní předměstí a Plešivec), PřísečnáDomoradice (část Domoradice), Vyšný (část Vyšný), Kladné-Dobrkovice (část Nové Dobrkovice),
Spolí-Nové Spolí (část Nové Spolí) a Slupenec (část Slupenec).
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Na území města Český Krumlov je 6 katastrálních území:
Český Krumlov, Kladné-Dobrkovice, Přísečná-Domoradice, Slupenec, Spolí-Nové Spolí, Vyšný.
Celková výměra území činí 2 216 ha.
Obrázek č. 2

Schéma katastrálních území města Český Krumlov

Zdroj: Územní plán města Český Krumlov
Obrázek č. 3

Hranice katastrálních území města Český Krumlov

Zdroj: Katastr nemovitostí ČR
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2.2

Počet obyvatel, typy zástavby

Město Český Krumlov má cca 13 000 trvale žijících obyvatel. Počet obyvatel postupně mírně klesá.
Tabulka č.1 Vývoj počtu trvale žijících obyvatel

Zdroj: ČSÚ – Městská a obecní statistika, data vždy k 1.1. daného roku
Graf č.1

Vývoj počtu trvale žijících obyvatel

Již od založení města zde vedle sebe žili čeští i němečtí obyvatelé. Soužití česky a německy mluvícího
obyvatelstva ukončila 2. světová válka. V roce 1938 musela po 700 letech opustit město česká část
obyvatelstva, po roce 1945 naopak naprostá většina německého obyvatelstva.
V 90-tých letech 20. století zaznamenalo město přírůstek obyvatel, který byl zapříčiněn především
vybudováním sídliště Mír a dalších ubytovacích kapacit a připojení okolních obcí Vyšný, Nové
Dobrkovice, Nové Spolí a Slupenec. Historicky nejvyšší počet obyvatel byl evidován v roce 1997
(14 623 obyvatel) a od tohoto roku začal již počet obyvatel postupně klesat. Za jeden z hlavních
důvodů úbytku obyvatel je považováno vystěhovávání obyvatel z centrální historické zástavby
města, což je typický jev nejen pro Český Krumlov. Pod ekonomickým tlakem jsou trvalí obyvatelé
vytlačováni do částí města méně atraktivních pro cestovní ruch. Dalším důvodem osídlení okrajových
oblastí města a také okolních obcí, jsou podmínky pro život rodiny v klidu a v dojezdové vzdálenosti
k Českému Krumlovu a Českým Budějovicím. Dalším důvodem snižování počtu obyvatelstva je,
podobně jako v celorepublikovém měřítku, postupné zpomalování demografického vývoje spojené se
snižováním celkových přírůstků obyvatelstva a stárnutím populace.
Z hlediska charakteru zástavby převládají v Českém Krumlově domy pro individuální bydlení před
bytovými domy. Podle počtu bytů je ale ve městě více obyvatel soustředěno v bytových domech.
Tabulka č.2 Počet bytů podle typu bydlení

Zdroj: ČSÚ – Městská a obecní statistika, sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
Ve městě Český Krumlov bylo při posledním dokončeném sčítání v roce 2011 celkem 1 912 domů,
z toho 1 409 rodinných domů a 415 bytových domů. V rodinných domech se nacházelo 1 474 bytů a
v bytových domech 3 954 bytů. Ve městě bylo v roce 2011 celkem 5 755 hospodařících domácností.
Tyto údaje mohou sloužit pro stanovení optimálního zasíťování města nádobami na odpad, které se
umisťují k domům podle počtu bytů, nebo k řešení sběru bioodpadu a podpoře domácího
kompostování.
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2.3

Přírodní podmínky

Území města Český Krumlov se nachází v nadmořské výšce 475 (řeka Vltava) až 744 (Vyšný vrch)
m n.m. Z hlediska geomorfologického spadá území do provincie Česká vysočina, subprovincie
Šumavské, oblasti Šumavské hornatiny a celku Šumavské podhůří. Území má charakter vrchoviny a
hornatiny s fenoménem hluboce zaříznutého koryta řeky Vltavy. Kaňon Vltavy vytváří osu území ve
směru sever - jih. Z levostranných přítoků Vltavy jsou na území města významné vodní toky
Polečnice (Kájovský potok) s přítokem Hučnice, Nový potok, Nádražní potok a Němčeský potok. Z
pravé strany do Vltavy přitéká Drahoslavický potok a Slupenecký potok.
2.3.1

Zvláště chráněná území přírody a krajiny

Obrázek č. 4

Mapa zvláště chráněných území

Zdroj: Mapomat - Aplikace AOPK ČR
Značnou část severozápadního území města Český Krumlov pokrývá Chráněná krajinná oblast CHKO
Blanský les – velkoplošné zvláště chráněné území. Hranici CHKO tvoří směrem od Č. Krumlova
železniční trať č. 194 a státní silnice I/39. Převážná část CHKO je zároveň evropsky významnou
lokalitou EVL Blanský les, CZ0314124. K EVL Blanský les patří rovněž kaňon řeky Vltavy mezi
Českým Krumlovem a Boršovem, území se tady v podstatě kryje s Přírodní památkou PP Vltava u
Blanského lesa.
CHKO Blanský les byla zřízena vyhláškou ministerstva kultury ČSR č. 197/89 Sb. ze dne 8. 12. 1989
a zaujímá plochu 212,35 km2. Území CHKO představuje pozoruhodně zachovalý krajinný celek
v širším předhůří Šumavy s přírodním prostředím, které je zatím jen málo narušeno negativními
vlivy lidské činnosti. Celé území je vysoce hodnotné po stránce přírodovědecké, geologickomineralogické a pro nespočet historických památek a staveb lidové architektury.
Na území CHKO Blanský les a zároveň na území města Český Krumlov se nachází tři maloplošná
zvláště chráněná území.
Národní přírodní rezervace NPR Vyšenské kopce byla vyhlášena již v roce 1951 a v roce 1992
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rozšířena na 55 ha. Hlavním předmětem ochrany je druhově bohatý komplex lesních, křovinných a
travino-bylinných společenstev vázaných na vápencové podloží s řadou vzácných a chráněných
druhů rostlin, hub a živočichů.
Přírodní památka PP Výří vrch leží na území bývalého lomu Vyšný a na jižním a východním svahu
vrchu Výří vrch. Předmětem ochrany jsou obnažené skály na vápencovém podkladu, xerotermní
travinobylinná společenstva rostlin a živočichů, rozvolněné teplomilné doubravy a vápnomilná
bučina.
Přírodní památka PP Cvičák se nachází v nejjižnější části CHKO Blanský les. Chrání zdejší zachovalá
společenstva širokolistých suchých trávníků s rozptýlenými porosty dřevin na vápencovém
podkladu. V minulosti celé území sloužilo jako vojenské cvičiště. Přírodní památka zahrnuje tři
bezlesé vrcholy a zalesněný vrch Liščí hory na severním okraji Českého Krumlova.
2.3.2

Ochranná pásma vodních zdrojů

Obrázek č. 5

Mapa ochranných pásem vodních zdrojů

Zdroj: Hydroekologický informační systém VÚV TGM
Na území města Český Krumlov se nachází 4 pásma hygienické ochrany vodních zdrojů podzemní
vody pro lidskou spotřebu.
Přísečná - Domoradice vrt V-1 – PHO vyhlásil vodoprávní úřad Č. Krumlov rozhodnutím MUCK
47900/2009/OŽPZ/Pi, dne 2. 12. 2009, vodou je zásobována městská část Přísečná – Domoradice.

15

Dobrkovice - Vyšný pramenní jímky P-1, P-2, P-3 – PHO vyhlásil vodoprávní úřad Č. Krumlov
rozhodnutím OŽPZ-4367/04r-In,Mm, dne 30. 5. 2006, vodou je zásobována městská část Dobrkovice
– Vyšný.
Český Krumlov pramenní jímka - PHO vyhlásil vodoprávní úřad Č. Krumlov rozhodnutím 1344
VLHZ/82-235/Hč, dne 12.8.1983, vodou je zásobováno město Český Krumlov.
2.3.3

Záplavová území

Obrázek č. 6

Mapa hranic aktivní a stoleté záplavové zóny

Zdroj: Hydroekologický informační systém VÚV TGM
Městem Český Krumlov protékají vodní toky Vltava a Polečnice (Kájovský potok), kolem kterých byla
vyhlášena záplavová území. V rozlivné ploše aktivního záplavového pásma je bezprostřední okolí
vodních toků, v širším okolí vodního toku je vyhlášeno záplavové pásmo stoleté vody. Periodicita
povodně 100 let značí výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 100
let.
V aktivní záplavové zóně se nesmí nově umísťovat, povolovat ani provádět stavby, s výjimkou např.
některých vodních děl, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a srážkových vod, a
nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury. To vše za podmínky, že současně budou
provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky.
Město Český Krumlov má zpracován digitální Povodňový plán, který je k dispozici na webové adrese:
http://jihocesky.dppcr.cz/web_545392/
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2.4

Kulturní památky

Díky jedinečné středověké zástavbě nad meandry řeky Vltavy bylo centrum města Český Krumlov
vyhlášeno roku 1963 městskou památkovou rezervací a od roku 1992 chráněno organizací UNESCO.
V roce 2003 bylo městskou památkovou zónou vyhlášeno také předměstí Plešivec (jižně od
historického jádra). Na seznam světového kulturního dědictví pak byl zapsán také Státní hrad a
zámek Český Krumlov, který je mimořádným architektonickým skvostem. Historické sídlo rodu
Rožmberků zahrnuje řadu zámeckých budov, slavný maškarní sál, unikátní barokní divadlo,
zámeckou zahradu s rokokovou fontánou a letohrádek Bellarie s otáčivým hledištěm. Výraznou
dominantou města je chrám sv. Víta, cenné dílo jihočeské gotiky. Město Český Krumlov na svém
území zahrnuje desítky kulturních památek, jejichž seznam je k nahlédnutí na webových stránkách
Národního památkového ústavu: https://pamatkovykatalog.cz
2.4.1

Městská památková rezervace a městské památkové zóny

Obrázek č. 7

Mapa hranic Městské památkové rezervace Český Krumlov

Zdroj: Památkový katalog Národního památkového ústavu
Městská památková rezervace Český Krumlov, registr. č. ÚSKP 1011 – Český Krumlov, vyhlášena
10.6.1963 výnosem č. 22446/63-V/2. Na světové dědictví UNESCO zapsána pod registr. č. ÚSKP 3 –
Historické centrum Českého Krumlova, chráněno od 14.12.1992
Obecné znaky památkové rezervace naplňuje Český Krumlov tím, že se jedná o významný historický
urbanistický celek tvořený velkým množstvím nemovitých kulturních památek, dochovanou
historickou uliční sítí a parcelací i archeologickými nálezy, který je dokladem hospodářského,
sociálního a kulturního života středověké společnosti. Součástí památkové rezervace jsou i národní
kulturní památky zámek Český Krumlov (se zámeckou zahradou) a kostel sv. Víta.
Ochranné pásmo městské památkové rezervace Český Krumlov bylo rovněž vyhlášeno v roce 1987
za účelem ochrany kontinuity historických vazeb městské památkové rezervace se širším okolím,
ochrany konfigurace terénu a charakteristických pohledů na rezervaci, její siluetu a výhledy
z rezervace, s cílem zabránit jejich narušení nevhodnými zásahy.
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Obrázek č. 8

Mapa hranic Městské památkové zóny Český Krumlov-Plešivec

Zdroj: Památkový katalog Národního památkového ústavu
Městská památková zóna Český Krumlov – Plešivec registr. č. ÚSKP 2396 byla vyhlášena 1.9.2003
k ochraně nejrozsáhlejšího dochovaného českokrumlovského historického předměstí, jehož počátky
sahají do období pozdního středověku.
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3. Systém odpadového hospodářství města
3.1

Popis systému odpadového hospodářství města

V produkci odpadů města jsou započítány odpady původců: město Český Krumlov, MěÚ Český
Krumlov, klášter, Dům na půl cesty a psí útulek. Počet podnikatelů zapojených do systému OH
města je 564. Ve městě je celkem 752 rekreačních objektů.
Nakládání s odpady zajišťuje městu Český Krumlov vlastní servisní organizace Služby města Český
Krumlov s.r.o. (dále také „SMČK“). Z hlediska odpadového hospodářství SMČK provozují svoz
odpadů, skládku odpadů, sběrný dvůr (SD) a dotřiďování odpadů. Toky odpadů jsou dále popsány
v kapitolách u jednotlivých druhů odpadů. Bližší popis SMČK je popsán v kapitole 3.2.
Odpad vznikající na území města Český Krumlov se třídí na tyto komodity:
- tříděné složky odpadu (papír, plasty, nápojový karton, sklo, kovy, jedlý olej a tuk),
- nebezpečné odpady (NO),
- biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu,
- oděvy, textil, obuv,
- objemný odpad,
- směsný komunální odpad (SKO).
Tříděné složky odpadu jsou sbírány pomocí nádobového systému, ve městě je 92 sběrných stanovišť.
Dále je možné separovaný odpad odevzdat na SD. Pro sběr papíru je k dispozici 103 nádob
vlastněných městem a 57 nádob v zápůjčce od EKO-KOM, a.s., pro sběr plastu 104 nádob ve
vlastnictví města a 55 nádob ve výpůjčce od EKO-KOM, a.s., pro sběr skla (sbírá se jako směsné) 118
nádob ve vlastnictví města. Pro sběr kovů je instalováno 11 nádob ve vlastnictví města. Separovaný
odpad (papír, plast) se vyváží každý týden, v historickém centru i každý den včetně víkendů. Sklo se
vyváží v historickém centru 1 x týdně, v ostatních částech 1 x za 14 dní nebo 1 x měsíčně, v zimním
období 1 x za 3 týdny. Pytlový svoz separovaného odpadu se neprovádí.
Bioodpad se sbírá do 50 ks nádob o objemu 1100 l a 800 ks nádob o objemu 240 l ve vlastnictví
města (aktuálně je distribuováno cca 400 ks), bioodpad je možné odevzdat také na SD. Jedlé oleje a
tuky jsou sbírány do 5 nádob ve vlastnictví odběratele. Textil, obuv, hračky je možné odložit do
označených kontejnerů (18 ks) a na sběrném dvoře. Nebezpečné odpady a objemný odpad je možné
odevzdat na sběrném dvoře. Mobilní svoz odpadů se neprovádí.
Pro směsný komunální odpad (SKO) jsou určeny nádoby o objemu 110 l u jednotlivých nemovitostí,
kontejnery o objemu 1100 l rozmístěné po městě a na hřbitově, kontejnery o objemu 4400 l na
sídlištích a podzemní kontejnery na parkovišti P3 u DDM a v Pivovarské ulici. Popelnice na SKO jsou
ve vlastnictví města a kontejnery na SKO jsou ve vlastnictví SMČK. Ve městě jsou rozmístěny
odpadkové koše na drobný odpad související s pobytem osob na veřejném prostranství. SKO se sváží
každý týden podle rozpisu a jednotlivých částí města, některé nádoby i vícekrát týdně. Podzemní
kontejnery z parkoviště P3 se vyváží 5 x týdně, z Pivovarské ulice 3 x týdně.
Stavební a demoliční odpad je přebírán na skládce odpadů U Pinskrova Dvora, malé množství je
možné odevzdat na SD.
3.2

Zařízení pro nakládání s odpady využívaná městem

Zařízení pro nakládání s odpady využívaná městem a nacházející se na území města provozují Služby
města Český Krumlov, s.r.o.
Služby města Český Krumlov, s.r.o.
Domoradice 1, 381 01 Český Krumlov
IČ: 25151321, DIČ: CZ25151321
tel.: 380 711 285
mob.:773 116 611
mail: info@smck.cz
statutární zástupce: Pavel Turnhöfer, jednatel společnosti
tel.: 380 711 285; 602 157 610
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Společnost Služby města Český Krumlov s.r.o. (SMČK), byla založena v roce 1996, jako 100%
dceřiná společnost města Český Krumlov. Společnost na základě uzavřené smlouvy o poskytování
komunálních služeb pro město Český Krumlov mimo jiné zajišťuje:
•
•
•
•

sběr, svoz a likvidaci tuhého komunálního odpadu, sběr, svoz dotřiďování a realizaci
separovaného odpadu, provoz sběrného dvora, provoz skládky, odvoz odpadkových košů,
správu místních komunikací včetně oprav, letní a zimní údržbu místních komunikací, opravy
vpustí dešťové kanalizace atd.,
opravy veřejného osvětlení,
instalaci a údržbu dopravního značení.

SMČK též významně spolupracují s Regionálním svazkem obcí Vltava – RSOV. S jednotlivými
obcemi má společnost uzavřeny smlouvy o poskytování vybraných komunálních služeb v rozsahu
potřeb jednotlivých obcí. RSOV sdružuje spolu s městem Českým Krumlovem celkem 18 obcí, které
s regionálním svazkem představují významné obchodní partnery pro společnost.
Služby města Český Krumlov provozují tato zařízení pro nakládání s odpady:
- Řízená skládka TKO Český Krumlov (u Pinskrova Dvora)
- Sběrný dvůr Kaplická ul.
- Dotřiďování odpadu Kaplická ul.
3.2.1

Řízená skládka TKO Český Krumlov

Typ zařízení: skládka odpadu skupiny S-OO, podskupiny S-OO3
Projektovaná kapacita: I. etapa 140 000 m3, II. etapa – 55 000 m3
Návoz na skládku: cca 7 000 tun ročně, v roce 2020 snížen na 5 000 tun
Volná kapacita k 31.12.2020: 7 500 tun
Finanční rezerva na rekultivaci k 31.12.2020: 9 mil. Kč.
Provoz skládky je povolen integrovaným povolením č.j. KUJCK 5096/2007 OZZL/12/Je ze dne
16.10.2007 ve znění pozdějších změn. IP vydal Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního
prostředí.
Skládka odpadu se nachází na pozemcích parc. č. 678/1 a 678/2 v k.ú. Český Krumlov a na parc. č.
749/1 a 749/5 v k.ú. Chabičovice, v zaříznutém erozním údolí Drahoslavického potoka na pravém
břehu řeky Vltavy. Vzdálenost od severovýchodního okraje města Č. Krumlova je cca 1 km.
Tabulka č.3 Přehled druhů a množství odpadů uložených na skládku Český Krumlov

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady – SMČK 2018, 2019, 2020
Na skládku odpadů je ukládán (kód D1) směsný komunální odpad (SKO) v množství cca 6 000
tun/rok, v roce 2020 necelých 4 000 tun – odklon větších množství odpadu na skládku Lověšice
z kapacitních důvodů. Dalším ukládaným odpadem je výmět z dotřiďování, které provozují SMČK –
300 – 500 tun ročně. Na technické zabezpečení skládky (kód BN12) je ročně použito 500 - 700 tun
odpadu inertní povahy.
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Tabulka č.4 Přehled druhů a množství odpadů uložených na skládku – podle původců

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady – SMČK 2018, 2019, 2020
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Z tabulky přebíraných odpadů na skládku Č. Krumlov je patrné, že největší množství SKO ukládá
město Č. Krumlov a jeho provozovny (2 360 tun/rok 2020), dále se na skládku vozí SKO ze 14 dalších
měst a obcí (1 200 tun SKO/rok 2020). Podnikatelské subjekty ukládají ročně 300–500 tun SKO.
3.2.2

Sběrný dvůr Kaplická ul.

Sběrný dvůr odpadů se nachází v Kaplické ulici pod bývalým areálem společnosti Šumstav na parc. č.
687/6 v k.ú. Český Krumlov. Na sběrný dvůr jsou přijímány odpady z města Český Krumlov,
z okolních obcí a od podnikatelů.
Povolená kapacita zařízení okamžitá: 105 t, z toho 100 tun odpady kategorie ostatní odpad a 5 tun
odpady kategorie nebezpečný odpad. Provoz SD je povolen rozhodnutím Krajského úřadu
jihočeského kraje č.j. KUJCK 8366/2019/OZZL ze dne 17.1.2018.
Provozní doba sběrného dvora:
Pondělí, středa
Úterý, pátek
Sobota
Čtvrtek, neděle

14.30 - 18.00 hodin
8.00 - 11.30 hodin
10.00 - 16.00 hodin
zavřeno

Tabulka č.5 Přehled druhů a množství odpadů přijímaných na SD

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady – SMČK 2018, 2019, 2020
Na sběrný dvůr je ročně přijato 1 000 – 1 400 tun odpadů. Z tabulky je zřejmé, že nárůst příjmu
odpadu v roce 2020 nebyl způsoben zvýšeným příjmem odpadu na SD, ale evidencí SKO, které nebyly
přímo na SD přijímány, pouze přes SD evidovány. SKO nelze v takovém množství na SD přijímat,
protože v SD není povoleno překladiště. Část SKO z města je přímo odvážena na skládku Lověšice.
Podle evidence SMČK bylo na SD v roce 2020 převzato z města Český Krumlov a od občanů města
celkem 2 034 tun odpadu, z toho je v evidenci 778,9 tun SKO. Zbytek množství odpadu byl převzat od
jiných původců – okolních obcí a podnikatelů.
Odpad je z SD předáván následujícím odběratelům:
Nebezpečné odpady - RUMPOLD 01 - Vodňany s.r.o.
Pneumatiky - BONUS obchodní agentura, spol. s r.o. Vrcov
Stavební dřevo - Marius Pedersen a.s. Borovany-Růžov
Stavební odpady, zemina – skládka Český Krumlov (SMČK)
Kovy - Karel György, Benešov nad Černou
Biologicky rozložitelný odpad - Marius Pedersen a.s., kompostárna Borovany-Růžov
Směsný komunální odpad a objemný odpad – Skládka Lověšice a.s.
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3.2.3

Dotřiďování odpadu Kaplická ul.

Separované odpady jsou z města Č. Krumlov, z okolních obcí a podnikatelů sváženy na dotřiďování,
ročně se jedná o 1 600 – 1 800 tun odpadu, z dotřiďování je cca 500 tun ročně ukládáno na skládky
odpadů (výmět – kód odpadu 191212).
Povolená kapacita dotřiďování: 1 800 t/rok, okamžitá: 140 t, kapacita linky: 9 t papíru nebo 5 t
plastů při jedné směně.
Provoz dotřiďování odpadů se nachází v Kaplické ulici na parc. č. 687/6, 687/9 a st.p. 3103 v k.ú.
Český Krumlov.
Povolení k provozu zařízení bylo vydáno Krajským úřadem Jihočeského kraje pod č.j. KUJC
42163/2019/OZZL dne 8.4.2019.
Tabulka č.6 Přehled druhů a množství odpadů přijímaných na dotřiďování

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady – SMČK 2018, 2019, 2020
Z celkového množství 1 600 – 1 800 t odpadu přijatého do zařízení k dotřiďování je z města Český
Krumlov 720 – 790 tun odpadu ročně. Zbytek je navážen z okolních obcí a malá část od podnikatelů.
Na dotřiďování je přebírán odpad z těchto měst a obcí: Větřní, Křemže, Přídolí, Bohdalovice, Brloh,
Holubov, Kájov, Mirkovice, Mojné, Nová Ves, Přísečná, Srnín, Světlík, Zlatá Koruna.
Tabulka č.7 Přehled odpadů předávaných z dotřiďování oprávněným osobám

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady – SMČK 2018, 2019, 2020
23

3.3

Další zařízení pro nakládání s odpady na území města

Na území města Český Krumlov se mimo zařízení SMČK nachází pouze 1 další zařízení pro nakládání
s odpady - sběr a výkup odpadů, které je provozováno Sběrnými surovinami, a.s., provozovna
Tovární ul. čp. 70, 381 01 Český Krumlov. Toto zařízení má povolený i sběr autovraků. S tímto
zařízením nemá město uzavřenou žádnou smlouvu o spolupráci.

4. Management nakládání s odpady
4.1
4.1.1

Obecně závazné vyhlášky v odpadovém hospodářství
Obecně závazné vyhlášky měst a obcí

Obce a města mohou ve své samostatné působnosti vydávat tzv. obecně závazné vyhlášky (OZV),
kterými ukládají na svém území určité povinnosti. Nedodržení vyhlášky je potom přestupkem, za
který může městský úřad udělit pokutu. Vyhlášky musí schválit zastupitelstvo na svém zasedání.
Poté se vyhláška vyvěsí na úřední desce úřadu po dobu 15 dnů. Vyhlášky zpravidla nabývají
účinnosti 15. den po vyvěšení na úřední desce. Co nejdříve po vyhlášení musí město každou vyhlášku
poslat Ministerstvu vnitra. Obce a města jsou povinna vést evidenci vyhlášek, které vydaly. Musí
umožnit komukoli na vyžádání do vyhlášky nahlédnout. Většina měst a obcí zveřejňuje vyhlášky na
svých webových stránkách.
Podle § 59 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech může město/obec ve své samostatné působnosti
nastavit obecně závaznou vyhláškou obecní systém nakládání s odpady na jejím katastrálním území,
ve které může stanovit povinnosti osob související s předáváním odpadů a movitých věcí do
obecního systému a určit místa, ve kterých bude v rámci obecního systému přebírat:
a) stavební a demoliční odpad vznikající na území obce při činnosti nepodnikajících fyzických osob,
b) movité věci v rámci předcházení vzniku odpadu,
c) komunální odpad vznikající na území obce při činnosti právnických a podnikajících fyzických osob,
které se do obecního systému na základě písemné smlouvy zapojí,
d) výrobky s ukončenou životností v případě, pokud je přebírá v rámci služby pro výrobce podle
zákona o výrobcích s ukončenou životností, nebo
e) rostlinné zbytky z údržby zeleně, zahrad a domácností ke zpracování na kompost v rámci
komunitního kompostování.
4.1.2

Vyhláška o systému nakládání s komunálními odpady

Obecně závazná vyhláška (OZV) č. 2/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města Český Krumlov. Účinnost OZV je od 20.12.2016. OZV je závazná pro
fyzické osoby, vlastníky staveb pro individuální rekreaci a pro podnikatele v systému na základě
uzavřené smlouvy.
Vyhláška stanovuje systém OH města na svém území a určuje rozsah třídění komunálního odpadu a
způsob jeho shromažďování, způsob shromažďování biologicky rozložitelného odpadu, jedlých olejů
a tuků, nebezpečného odpadu, objemného odpadu, směsného komunálního odpadu a nakládání se
stavebním odpadem.
Tříděné odpady (papír, plast, nápojové kartony, sklo, kovy, bioodpad, jedlé oleje a tuky, textil) se
shromažďují do zvláštních nádob rozmístěných na stanovištích v Českém Krumlově. Dále je možné
veškeré tříděné odpady odevzdat také na Sběrném dvoře odpadů v Kaplické ulici.
Nebezpečný odpad a objemný odpad je možné odevzdat na Sběrném dvoře odpadů v Kaplické ulici.
Stavební odpad lze použít či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
Směsný komunální odpad je ukládán do typizovaných sběrných nádob a do odpadkových košů
umístěných na veřejném prostranství. Přistavovat nádoby lze nejdříve 12 hodin před svozem a
schovány je musí být nejpozději do 12 hodin od svozu.
Vyhláška se musí pro následující rok upravit podle nového zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a
případně se zapracují změny, které město provede v odpadovém hospodářství v roce 2021.
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4.1.3

Vyhláška o místním poplatku

OZV č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, účinnost OZV od 1.1.2020.
OZV zavádí místní poplatek za provoz systému OH města, upravuje podmínky pro plátce a stanovuje
sazbu poplatku pro rok 2020. Poplatek platí:
-

každá fyzická osoba přihlášená v obci,

-

fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo
rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a
nerozdílně.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v
rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí
poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména,
příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.
Sazba poplatku je stanovena na 696 Kč/rok.
Od poplatku je osvobozena osoba, která je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku,
školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro
preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, nebo umístěna do zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s
rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo umístěna v domově pro
osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo
chráněném bydlení. Od poplatku se dále osvobozují osoby:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

do 3 let věku včetně kalendářního roku, ve kterém dovrší 3 let,
třetí a každé další nezaopatřené dítě,
vlastníci vyjmenovaných nemovitostí, kde se nezajišťuje svoz KO,
které zároveň vlastní stavbu určenou i individuální rekreaci,
pobývající v jiné obci na území ČR, které uhradily poplatek,
které se v příslušném roce prokazatelně zdržují 3 měsíce a déle v zahraničí,
osoba ve výkonu trestu odnětí svobody nebo vyšetřovací vazbě,
hospitalizované nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce,
které využívají pobytové sociální služby.

Vyhláška se musí pro následující rok upravit podle novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích.
4.2
4.2.1

Smluvní vztahy – odpadové hospodářství
Smlouva Služby města Český Krumlov, s.r.o.

Město má se Službami města Český Krumlov, s.r.o. uzavřeny dvě smlouvy. První je Smlouva o
poskytování komunálních služeb ze dne 16.10.2006. Předmětem smlouvy je závazek provádět
komunální služby, které jsou specifikovány v příloze a jsou v tomto rozsahu:
- úklid komunikací – místní komunikace a chodníky specifikované v pasportu
- zimní údržba komunikací – místní komunikace a chodníky v souladu s plánem zimní údržby
- správa, opravy a údržba komunikací a jiných zařízení – místní a účelové komunikace
- opravy a údržba veřejného osvětlení – osvětlení města
- odpadové hospodářství:
o komunální odpad – sběr, svoz a ukládání na skládku SKO podle harmonogramu;
zajištění čistoty okolí nádob; nákup, distribuce a údržba odpadových nádob;
průběžná evidence
o vývoz odpadkových košů – výsyp, úklid, odvoz odpadu, uložení na skládku,
kontrola nádob, evidence odpadů
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separace – sběr, svoz separovaných odpadů podle harmonogramu; dotřídění na
třídící lince; zajištění čistoty kolem nádob; evidence odpadů
o sběrný dvůr – zajištění provozu; příjem nebezpečných, objemných a ostatních
odpadů; evidence odpadů
Smlouva obecně popisuje práva a povinnosti města jako objednatele a práva a povinnosti zhotovitele
Služeb města Český Krumlov, s.r.o. Za provedené služby se město zavazuje zaplatit zhotoviteli na
základě schváleného finančního rozpočtu a vystavené faktury dohodnutou cenu. SMČK vždy
nejpozději do konce září každého roku předloží městu cenový návrh na následující rok.
o

Smlouva je na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců nebo s ukončením smlouvy dohodou.
Při každé změně smlouvy je sepsán dodatek, který řeší vyjmenovanou změnu a vesměs jde o cenu a
paušální platbu pro příslušný rok. Jednotlivé pracovní úkony jsou podrobně vypsány a k nim jsou
uvedeny ceny za určenou jednotku. Paušální platba jsou zejména za dispečink a zimní pohotovost, za
zimní a letní údržbu vnitřního města, za provoz sběrného dvora a za separaci odpadů.
Společnost Služby města Český Krumlov, s.r.o. je 100 % vlastněna městem Český Krumlov, byla
založena 1.7.1996, základní kapitál činí 2.250.000 Kč, nejvyšším orgánem je valná hromada tvořena
radou města, dále je ustanovena tříčlenná dozorčí rada a společnost zastupují čtyři jednatelé.
Jednatelé tvoří kolektivní orgán, jednají za společnost každý samostatně. Za společnost podepisují
dva jednatelé nebo jeden jednatel na základě písemného pověření ostatních jednatelů. Jednatelé
podepisují za společnost tak, že k napsané nebo otištěné firmě společnosti připojí své jméno a
podpis. Jelikož je společnost vlastněna městem, je její fungování nepřímo řízeno a přímo ovlivňováno.
Vlastní společnost na komunální služby je vždy velkou výhodou, a to nejen z hlediska jasných
kalkulací smluvních cen, ale také zejména možností operativně přizpůsobovat služby daným
potřebám.
Druhá smlouva je Smlouva příkazní ze dne 29.12.2019, kterou Služby města Český Krumlov, s.r.o.
obstarávají za město uzavírání smluv s původci odpadů, kteří produkují komunální odpady z činnosti
právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání a využívají zavedený odpadový systém
města podle OZV. Zajišťují výběr úhrad, vymáhání pohledávek a ukládání sankcí. Úhrady ze smluv
jsou podnikateli odesílány přímo na účet města. Za poskytnuté plnění dostávají SMČK stanovenou
měsíční odměnu. Smlouva je uzavřena na dobu určitou a Dodatkem je termín ukončení smlouvy
dohodnut na 31.12.2021.
4.2.2

Smlouva s TextilEco a.s.

Použité oděvy město předává společnosti TextilEco a.s., Palackého 715/15, 110 00 Praha 1,
provozovna společnosti – Dřevařská 1418/17, 680 01 Boskovice, která obci poskytla 18 ks
kontejnerů pro sběr textilu. Společnost TextilEco a.s. předává městu informace o množství
vytříděných textilií, ale tento údaj nemá město zahrnut do ročního hlášení o produkci a nakládání s
odpady.
Oděvy se v Boskovicích roztřídí do tří základních skupin. Proces třídění je velmi pracný a zaměstnává
mnoho lidí. Díky tomuto detailnímu roztřídění lze z obnošeného šatstva získat finanční prostředky,
které jsou potřeba na údržbu sběrových boxů, svozová vozidla, mzdy zaměstnanců, energie, třídící
dílnu, balení atd. Velká část oblečení získá druhou šanci v průmyslu a prodejnách pro lidi, kteří si
nemohou dovolit oblečení nové anebo nakupují společensky odpovědnou módu. Nejvíce poškozené
textilie posílá společnost do průmyslu a stavebnictví.
4.2.3

Smlouva s EKO-PF s.r.o.

Jedlé oleje a tuky jsou sbírány do nádob o objemu 240 l, které poskytla na základě smlouvy
společnost EKO-PF s.r.o. se sídlem: Hlincová Hora 60, 373 71 Hlincová Hora. Roční poplatek za službu
je stanoven na 950,00 Kč/ za 1 rok (bez DPH) za 1 ks nádoby. Služba zahrnuje dodání nádob/y
včetně technické úpravy vhozu, svozu odpadu, jeho likvidaci a vedení evidenční agendy odpadu po
celou dobu poskytovaní služby.
Nádoby jsou určeny pro účely ukládání separovaného odpadu původci odpadu, kterými se pro účely
této smlouvy rozumí osoby mající bydliště na území města. Separovaným odpadem pro účely této
smlouvy jsou upotřebené potravinářské oleje a tuky původců uvedených odpadů, které mohou být
ukládány do sběrných nádob pouze v pevných obalech (např. PET lahve). Nádoby budou zajištěny
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proti ztrátě ze strany příjemce služby. Za ztrátu či odcizení nádoby zodpovídá příjemce služby.
Částka za odcizenou nebo poškozenou nádobu činí 1224,- Kč (bez DPH).
Cílem této smlouvy je na maximální možnou míru snížit vypouštění potravinářských olejů a tuků
původci odpadů do veřejné kanalizace.
4.2.4

Smlouva s EKO-KOM, a.s.

Město Český Krumlov má uzavřenou standardizovanou smlouvu se společností EKO-KOM a.s. o
zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, jejímž předmětem je zajištění zpětného odběru,
tj. odebírání použitých obalů od spotřebitelů za účelem jejich využití nebo odstranění, a dále
zajišťování recyklace odpadů z obalů nebo jejich další využití v souladu se zákonem o obalech.
Smlouva byla uzavřena 31.7.2014 a je na dobu neurčitou.
EKO-KOM, a.s. má vydáno Ministerstvem životního prostředí rozhodnutí o udělení autorizace
k zajištění sdruženého plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů. Na základě této
autorizace je oprávněna zajišťovat toto sdružené plnění ve spolupráci s městy i obcemi. Město se
v souladu s toto smlouvou zavazuje v rámci provozování odpadového systému zajišťovat zpětný
odběr, tj. odebírat použité obaly od spotřebitelů za účelem využití a zajištění recyklace odpadu
z obalů. Dále je povinno stanovit systém shromažďování i sběr komunálních odpadů a také musí
ověřit, zda osoba, které odpad předává je k tomu oprávněna. Průběžná evidence musí být vedena o
celkovém množství a druzích odpadů svezených, vytříděných, využitých a odstraněných. Čtvrtletní
výkazy prokazují evidované množství a na základě platných podmínek v daném období je společností
vyplácena finanční odměna, která členěna takto:
-odměna za zajištění míst zpětného odběru,
- odměna za obsluhu míst zpětného odběru,
- odměna za využití odpadů z obalů, případně za energetické využití.
Město musí odměnu od EKO-KOM, a.s. použít na odpadový systém, který obsahuje odpady z obalů –
sběr, svoz, třídění, využití, vzdělávání a informovanost občanů a případně konzultační a poradenské
činnosti.
Na základě vzájemné dohody se společností EKO-KOM, a.s. a s obcemi (včetně města Český Krumlov)
Regionálního svazku obcí „VLTAVA“ (RSOV), byla sepsána vzájemná Smlouva o spolupráci ze dne
20.11.2002, ze které vyplývá, že závazek jednotlivých obcí, přechází na Služby města Český Krumlov,
s.r.o., které pro obce zajištuje svoz a třídění komunálních odpadů v rozsahu samostatných smluv
jednotlivých obcí s EKO-KOM, a.s. RSOV tak poskytuje SMČK finanční částku ve výši 30 % odměny
poskytnutou obcím od společnosti EKO-KOM, a.s.
Služby města Český Krumlov, s.r.o. mají rovněž uzavřenou smlouvu se společností EKO-KOM, a.s. ze
dne 12.12.2006 a je na dobu neurčitou. Předmětem je zajištění úpravy a využití vytříděných odpadů
z obcí i měst. Za tyto činnosti EKO-KOM, a.s. poskytuje SMČK odměnu, která je odvislá od množství a
jednotlivých druhů odpadů. Odměna je za úpravu (dotřídění) odpadu a za zajištění jejich využití.
Výše je měněna na základě aktuálních potřeb trhu a možností společnosti EKO-KOM, a.s.
4.2.5

Spolupráce s Regionálním svazkem obcí „VLTAVA“

Regionální svazek obcí VLTAVA (RSOV) – důvodem založení a předmětem činnosti je vytváření
organizačních a materiálních podmínek pro zajištění plnění povinností členských obcí plynoucích z §
14 odst. 1 písm. n), p), r), zákona o obcích. Regionální svazek obcí byl registrován Okresním úřadem v
Českém Krumlově dne 25. 5. 2000. Základním cílem je zajistit vyvážený rozvoj území obcí
venkovského mikroregionu RSOV, a to zejména realizací společných projektů, řešením problémových
oblastí prostřednictvím spolupráce jednotlivých členských obcí RSOV. Činnost RSOV se řídí platnými
Stanovami. Nejvyšším orgánem je Valná hromada, kde je každá obec zastupována zpravidla starostou
obce. Statutárním orgánem je pětičlenné Představenstvo RSOV.
Účelem RSOV je vytváření a další zlepšování podmínek pro zajišťování povinností členských obcí
plynoucích především ze Zákona o obcích. RSOV je garantem vzájemné spolupráce a koordinace
činností jednotlivých obcí zájmového území a spolupráce s orgány státní správy a dalšími
institucemi, které mají kompetence či se zabývají problematikou související s úkoly obcí.
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Důvodem založení RSOV byl zejména přístup ke komplexnímu řešení projektů, na nichž se obce v
souladu s platnými Stanovami dohodnou.
18 členů svazku: obec Bohdalovice, obec Brloh, město Český Krumlov, obec Dolní Třebonín, obec
Holubov, obec Chlumec, obec Chvalšiny, obec Kájov, městys Křemže, obec Mirkovice, obec Mojné,
obec Nová Ves, obec Přídolí, obec Přísečná, obec Srnín, obec Světlík, obec Větřní, obec Zlatá Koruna.
RSOV k naplnění svého účelu a poslání:
-

Koordinuje zájmy svých členů v daných oblastech tak, aby výsledky byly, pokud možno
nejvýhodnější pro spádová území členských obcí.
Zajišťuje právní čistotu všech úkonů svých členů v souvislosti s řešením přijatých projektů.
Vystupuje jako právní subjekt ve vztahu k orgánům státní správy a ostatním právnickým a
fyzickým osobám.
Hospodaří s vlastním majetkem pouze v rozsahu nezbytném k plnění úkolů stanovených
orgány svazku.

Města a obce RSOV se rozhodly společně nakládat s tříděným odpadem. Na základě vzájemné dohody
se společností EKO-KOM, a.s. a s městy a obcemi (včetně města Český Krumlov) RSOV byla dne
20.11.2002 sepsána Smlouva o spolupráci, ze které vyplývá, že závazek jednotlivých obcí, přechází na
Služby města Český Krumlov, s.r.o., které pro obce zajištují svoz a třídění komunálních odpadů
v rozsahu samostatných smluv jednotlivých obcí s EKO-KOM, a.s. RSOV tak poskytuje SMČK
finanční částku ve výši 30 % odměny poskytnutou obcím od společnosti EKO-KOM, a.s. a dále je
RSOV hrazen náklad na svoz separovaných odpadů.
Z 18 měst a obcí RSOV řeší tříděné odpady se Službami města Český Krumlov s.r.o. 15 obcí včetně
města Český Krumlov, 3 obce mají službu zajištěnu se společností FCC.
RSOV podává souhrnné Q hlášení EKO-KOMu za všechny obce – 18 obcí. RSOV na základě smlouvy s
SMČK předává 30 % odměny EKO-KOMu společnosti SMČK za 15 obcí, za dotřídění odpadů na třídící
lince.
SMČK fakturuje RSOV za svoz tříděných odpadů cenu odsouhlasenou RSOV= cena za ujeté km + cena
za čtvrthodinu práce.
Provoz třídící linky a svoz tříděného odpadu je financován následovně:
- RSOV předává SMČK 30 % příspěvku od EKO-KOMu za tříděný odpad obcí,
- společnost EKO-KOM dává SMČK příspěvek na třídění odpadů, podle množství tříděného
odpadu,
- SMČK fakturuje svazku RSOV dle skutečně provedených výkonů,
- SMČK má případný příjem z prodeje vytříděných odpadů,
- v případě ztráty v hospodaření dotřiďovací linky se 50 % kryje dalším příspěvkem RSOV.
Poslední 3 roky jsou náklady vyšší než příjmy, a proto se 50 % ztráty kryje dalším příspěvkem RSOV
(15 obcí). Obce dávají RSOV členské příspěvky podle počtu obyvatel. Případná ztráta za rok se řeší po
odsouhlasení hospodaření provozu separace valnou hromadou RSOV (většinou starostové obcí),
valná hromada se koná vždy koncem 6 měsíce roku následujícího. Město Český Krumlov svazku
nehradí žádné další platby mimo uvedené.
4.2.6

Smlouvy s kolektivními systémy

Město Český Krumlov má uzavřené smlouvy s působícími společnostmi (kolektivními systémy)
ASEKOL a. s. a ELEKTROWIN a.s.
ASEKOL a.s. a ELEKTROWIN a.s. jsou neziskově hospodařící společnosti, tzv. kolektivní systémy
zpětného odběru, které v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizují celostátní systém
zpětného odběru elektrozařízení. Zajišťují sběr, dopravu a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů
včetně financování celého systému. Jeho služeb na základě smlouvy využívají výrobci nebo dovozci
elektrozařízení. Oba kolektivní systémy úzce spolupracují s městy a obcemi, posledními prodejci a
servisy, svozovými společnostmi a zpracovateli elektrozařízení.
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Kolektivní systém
ASEKOL a.s.
EČV: KH005/05-ECZ
IČ: 27373231
ELEKTROWIN a.s.
EČV: KH001/05-ECZ
IČ: 27257843

Kontaktní údaje
Československého exilu 2062/8, 143
00 Praha 4
e-mail: info@asekol.cz
tel.: 234 235 111
http://www.asekol.cz
Michelská 300/60, 140 00 Praha 4
e-mail: info@elektrowin.cz
tel.: 241 091 833
http://www. elektrowin.cz

Zpětný odběr – skupiny
elektrozařízení
1, 2, 3, 4a, 4b, 5, 6

1, 2, 3, 4a, 4b, 5, 6

Skupiny elektrozařízení:
1. Zařízení pro tepelnou výměnu.
2. Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2.
3. Světelné zdroje.
4a. Velká zařízení, jejichž kterýkoliv vnější rozměr přesahuje 50 cm, kromě zařízení náležejících do
skupin 1, 2 a 3, zahrnující kromě jiného: domácí spotřebiče, zařízení informačních technologií a
telekomunikační zařízení, spotřební elektroniku, svítidla, zařízení reprodukující zvuk či obraz,
hudební zařízení, elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas a sporty,
zdravotnické prostředky, přístroje pro monitorování a kontrolu, výdejní automaty, zařízení pro
výrobu elektrického proudu.
4b. Solární panely.
5. Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm, kromě zařízení náležejících do
skupin 1, 2, 3 a 6, zahrnující kromě jiného: domácí spotřebiče, spotřební elektroniku, svítidla,
zařízení reprodukující zvuk či obraz, hudební zařízení, elektrické a elektronické nástroje, hračky,
vybavení pro volný čas a sporty, zdravotnické prostředky, přístroje pro monitorování a kontrolu,
výdejní automaty, zařízení pro výrobu elektrického proudu.
6. Malá zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení, jejichž žádný vnější rozměr
nepřesahuje 50 cm.
Smlouva se společností ELEKTROWIN a.s. byla uzavřena 9.3.2019. Smlouva se společností ASEKOL
a.s. byla uzavřena 12.3.2019.
4.2.7

Smlouvy s fyzickými a právnickými osobami zapojenými do systému OH města

Město Český Krumlov umožňuje zapojení podnikatelských subjektů do odpadového systému. Od
roku 2017 došlo ke změnám podmínek využívání systému města a podnikatelé si tuto službu
sjednávají na základě žádosti, ve které přesně specifikují požadavky využití systému. Následně je
sepsána smlouva, která stanoví podmínky spolupráce a cenu za konkrétní využití systému.
V smlouvě jsou uvedeny:
a) základní povinnosti původce odpadu dle příslušných právních předpisů,
b) povinnost původce dodržovat OZV města,
c) povinnost původce aktualizovat údaje uvedené ve smlouvě,
d) závazek města zajistit pravidelný odvoz odpadu,
e) závazek města v maximální možné míře vytvářet podmínky na stanovištích odpadu
(naplněnost nádob) tak, aby původci nebylo znemožněno ukládat odpad v souladu s touto
smlouvou,
f) smluvní ceny za poskytované služby (včetně specifikace – cena za likvidaci komunálního
odpadu, cena za likvidaci jeho separovatelných složek).
Předmětem smlouvy je vyjmenovaný odpad, který produkuje původce a tento odpad má charakter
podobný komunálnímu odpadu. Město se zavazuje zajistit odstranění odpadu vznikajícího při
činnosti původce odpadů na území města, z provozovny na určené adrese. Původce odpadů je
oprávněn odkládat odpady do společných sběrných nádob v určené lokalitě. Cena za poskytnuté
služby se sjednává výpočtem dle platného ceníku města Český Krumlov a údajů uvedených v žádosti
původce. Původce musí prohlásit, že se seznámil se zněním OZV města o Systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města,
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s Podmínkami zapojení právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání do systému města pro
nakládání s komunálním odpadem a bude při nakládání s odpadem postupovat v souladu s těmito
dokumenty. Dále je povinen třídit odpad vzniklý v souvislosti s jeho činností a tento tříděný odpad
odkládat pouze do sběrných nádob k tomu určených, udržovat pořádek a čistotu v okolí
shromažďovacích nádob s přihlédnutím k podmínkám v daném místě a času, vyvarovat se hlučné
činnosti a dodržovat noční klid.
V případě neplnění či porušení ujednání ve smlouvě stanovených může být uložena pokuta až do
výše stanovené smlouvou v případě, kdy nedojede k nápravě závadného stavu ani v dodatečně
poskytnuté lhůtě. Uložení této pokuty nezbavuje původce odpadu možnosti postihu podle zákona č.
541/2020 Sb., příslušným orgánem státní správy.
Ukončení smluvního vztahu mezi městem Český Krumlov a původcem odpadu se realizuje na základě
žádosti o ukončení smluvního vztahu, a to nejdříve k poslednímu dni měsíce, ve kterém byla žádost o
ukončení smluvního vztahu původcem podána. Začátek i konec plnění plynoucí ze smluvního vztahu
se realizuje vždy za celý započatý měsíc. V případě, že se producent do systému zavedeného obcí pro
likvidaci komunálního odpadu nezapojí, je povinen zajistit nakládání s odpadem a jeho odstranění v
souladu se zákonem.
4.3

Plán odpadového hospodářství města

Plán odpadového hospodářství města (POH) Český Krumlov byl zpracován podle zákona č. 185/2001
Sb. o odpadech, společností THC Servis s.r.o. Praha v roce 2017. Je platný pro období 2018 – 2023.
Vzhledem k tomu, že nový zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech již nepožaduje zpracování POH pro
města a obce (POH zpracovává pouze ČR a kraje), nebude se tento dokument již obnovovat.
POH měst a obcí byly zpracovávány na základě cílů OH stanovených v POH příslušného kraje. Jejich
cíle tak musely kopírovat cíle krajské.
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.
Cíle stanovené v POH pro komunální odpady:
-

Do roku 2016 zavést na území kraje tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla a kovů.
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.
Pozn. zpracovatele koncepce: Tříděný sběr všech složek separovaných odpadů je ve městě zaveden.
Celková úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci odpadů byla ve městě v roce 2020 – 31 %.
Účinnost separace se pro účely POH počítá podle metodického pokynu MŽP ke zpracování plánů
odpadového hospodářství obcí. Podle tohoto výpočtu město produkuje značné množství SKO, ve
kterém je obsaženo stále velké množství odpadů, který by se mohly vytřídit. Slabší je především
vytříděnost plastů a bioodpadu.
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Tabulka č.8 Účinnost separace využitelných složek z SKO v roce 2020 podle metodiky POH

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady města, Metodika zpracování POH obcí
Cíl pro směsný komunální odpad:
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.
Pozn. zpracovatele koncepce: SKO produkované městem se skládkuje. V současné době není
v blízkosti k dispozici žádné zařízení, které by mohlo energeticky využívat směsné odpady.
Cíl pro biologicky rozložitelný odpad
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.
Pozn. zpracovatele koncepce: Město poskytlo občanům kompostéry k domácímu kompostování.
Oddělený sběr bioodpadu od občanů města se teprve zavádí, město poskytuje nádoby na sběr BRKO,
množství separovaného BRKO se začalo zvyšovat až od roku 2020. Skládkované SKO svážené z města
zřejmě stále obsahuje velké množství bioodpadu.
4.4

Informování veřejnosti o odpadovém hospodářství a nakládání s odpady

Město informuje občany o problematice odpadového hospodářství pomocí webových stránek města,
odboru životního prostředí.
https://www.ckrumlov.cz/cz/odbor-zivotniho-prostredi-a-zemedelstvi/
Dále je občan informován pomocí tištěného periodika: Noviny města Český Krumlov. Noviny vydává
město Český Krumlov každý měsíc kromě července a jsou zdarma distribuovány do schránek
českokrumlovských domácností a institucí.
Další informace o odpadovém hospodářství je možné nalézt na webových stránkách servisní
organizace města Služby města Český Krumlov: https://www.smck.cz/
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5. Produkce odpadů a nakládání s odpady
Pro posouzení produkce odpadů města Český Krumlov byla použita data z ročního hlášení o
produkci a nakládání s odpady za poslední 3 uzavřené roky, tj. 2018, 2019, 2020, a data o
výtěžnosti separovaného odpadu a průměrné produkce SKO v podobných obcích a v Jihočeském kraji
poskytnutá společností EKO-KOM, a.s.
V produkci odpadů města jsou započítány odpady původců: město Český Krumlov, MěÚ Český
Krumlov, klášter, Dům na půl cesty a psí útulek. Počet podnikatelů zapojených do systému OH města
je 564. Ve městě je celkem 752 rekreačních objektů. Do města přijede za běžné situace cca 1,5-2
milionu turistů ročně. K dispozici je cca 5 000 ubytovacích lůžek, v pohostinství podniká cca 110
subjektů.
5.1

Celková produkce odpadů

Celková produkce odpadu města Český Krumlov je ročně 5 000 – 5 200 tun a výrazně nekolísá. Na
jednoho obyvatele města je produkováno cca 400 kg odpadu, z toho cca 250 kg SKO a 20 kg
objemného odpadu. Jednotlivé složky odpadu a měrná produkce odpadu pro jednotlivé druhy
odpadů jsou komentovány v dalším textu koncepce.
Tabulka č.9 Celková produkce odpadů

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady
Graf č.2

Celková produkce odpadů

5.1.1

Odpady kategorie nebezpečný odpad

Produkce nebezpečných odpadů (NO) je ve městě Český Krumlov cca 5 – 9 t ročně a zahrnuje
především odpadní barvy a obaly od barev.
Nebezpečné odpady jsou občany odevzdávány na SD, mobilní svoz NO se ve městě neprovádí. Ze
sběrného dvoru jsou NO předávány společnosti RUMPOLD 01 - Vodňany s.r.o.
32

Tabulka č.10 Produkce odpadů kategorie nebezpečný odpad

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady
5.1.2

Odpady kategorie ostatní odpad

Produkce ostatních odpadů je ve městě Český Krumlov cca 5 000 – 5 200 tun ročně. Nejvyšší
produkce je směsného komunálního odpadu (SKO) – 3 100 – 3 300 tun ročně, tak jako ve všech
městech a obcích ČR. Druhými nejvyššími položkami jsou objemný odpad (260 – 360 tun ročně) a
biologicky rozložitelný odpad – po zavedení nádobového sběru 238 tun za rok.
Množství tříděného odpadu roste. Ve městě je také trvalá produkce stavebních odpadů – cca 300 tun
ročně, odpadní zeminy – 60 – 140 tun ročně a dřeva 120 – 200 tun ročně. V evidenci města nejsou
uliční smetky.
Odpadům kategorie ostatní odpad jsou podrobněji věnovány další kapitoly.
Tabulka č.11 Produkce odpadů kategorie ostatní odpad

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady
Každý rok vzniká ve městě malé množství odpadu kategorie ostatní odpad, který je znečištěný
nebezpečnými látkami (kategorie O/N). Jde o plastové a kovové obaly.
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Tabulka č.12 Produkce odpadů kategorie O/N

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady
5.2

Měrná produkce odpadů

Měrná produkce odpadů je produkce jednotlivých druhů odpadů přepočítána na 1 obyvatele.
Ve městě je také 752 rekreačních objektů, ve kterých není nikdo hlášen k trvalému pobytu. Obyvatelé
města a majitelé rekreačních objektů jsou poplatníci města. Proto je v následujících tabulkách uveden
přepočet nejen na 1 obyvatele města, ale také na poplatníka.
Do systému OH města jsou zapojeni také podnikatelé – v roce 2020 to bylo 564 subjektů.
Tabulka č.13 Měrná produkce odpadů na 1 obyvatele

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady
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Tabulka č.14 Měrná produkce odpadů na 1 poplatníka

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady, OZV o poplatku
Celková měrná produkce odpadu je ve městě Český Krumlov 399 kg na 1 obyvatele nebo 377 kg na
1 poplatníka, z toho tvoří směsný komunální odpad cca 242 kg/ob/rok nebo 229 kg/popl./rok.
Objemný odpad 20 kg/ob/rok a bioodpad 18 kg/ob/rok.
V Jihočeském kraji je průměrná produkce SKO na 1 obyvatele 202,5 kg (rok 2019) a na
celorepublikové úrovni u obcí o velikosti 5 001 až 15 000 obyvatel 198,6 kg na 1 obyvatele (rok
2019). Město Český Krumlov mělo v posuzovaných letech ve srovnání s těmito hodnotami
nadprůměrnou produkci SKO jak v přepočtu na občana, tak v přepočtu na poplatníka. V měrné
produkci města není zohledněno zapojení podnikatelů do systému OH a cca 1,5-2 mil. turistů, kteří za
běžné situace město ročně navštíví. Množství odpadů je v Českém Krumlově tímto ovlivněno
tzn., že porovnání není plně objektivní, ale pro hodnocení odpadového systému je to
dostačující a pro účely studie vypovídající.
Produkce nebezpečného odpadu je 0,3 – 0,7 kg na 1 obyvatele obce. Průměr Jihočeského kraje je
podle databáze ISOH 0,89 kg komunálních NO na 1 obyvatele. Ve městě Český Krumlov je tedy
podprůměrná produkce NO.

5.3

Směsný komunální odpad (SKO) a objemný odpad

Směsný komunální odpad (SKO) je zbytkový odpad, který zůstává po vytřídění separovaných a dále
využitelných složek odpadu. Objemný odpad je komunální odpad větších rozměrů, který se nevleze
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do klasické nádoby na směsný odpad. Produkce SKO bývá nejvýznamnější položkou v produkci
odpadů každé obce. Vzhledem k tomu, že SKO se velmi obtížně využívá, především pro nedostatek
zařízení pro využití směsného odpadu v České republice, je třeba se zaměřit především na prevenci
vzniku takového odpadu a na důslednou separaci využitelných složek.
Svoz SKO realizují pro město Služby města Český Krumlov, s.r.o. (SMČK).
Pro směsný komunální odpad (SKO) jsou určeny nádoby o objemu 110 l u jednotlivých nemovitostí,
kontejnery o objemu 1100 l rozmístěné po městě a na hřbitově, kontejnery o objemu 4400 l na
sídlištích a podzemní kontejnery na parkovišti P3 u DDM a v Pivovarské ulici. Popelnice jsou ve
vlastnictví města a kontejnery ve vlastnictví SMČK. Počet nádob – 258 ks o objemu 1100 l, 6 ks o
objemu 4400 l, počty dalších nádob nejsou k dispozici. Ve městě jsou rozmístěny odpadkové koše na
drobný odpad související s pobytem osob na veřejném prostranství.
SKO se sváží každý týden podle rozpisu a jednotlivých částí města, některé nádoby i vícekrát týdně.
Podzemní kontejnery z parkoviště P3 se vyváží 5 x týdně, z Pivovarské ulice 3 x týdně.
Podnikatelské subjekty, které mají uzavřenou smlouvu s městem prostřednictvím SMČK, mohou
využívat zavedený systém města a mohou odkládat SKO do společných nádob rozmístěných po
městě. Množství SKO od podnikatelů není možné přesně zjistit. V centru města jsou do systému OH
zapojeni všichni podnikatelé.
Rozpis svozu SKO:
1. Kontejnery o objemu 1 100 l, popelnice o objemu 110 l:
pondělí - historické centrum města (Vnitřní Město + Latrán + Linecká), Chvalšinská ulice,
Nové Dobrkovice, Špičák, Plešivec včetně sídliště, Krásné údolí, sídliště Mír, Nové Domovy
• úterý - Vyšný - ves, Vyšný - sídliště, Vyšehrad, Nádraží
• středa - Slupenec, Nové Spolí, historické centrum
• čtvrtek - centrum města
• pátek - sídliště Mír, Plešivec, Nádraží, Vyšehrad, Domoradice, Tovární, U Trojice, Horní Brána,
Slupenec, Objížďková, Rooseveltova, Na Moráni, kontejnery historické centrum
• sobota - od poloviny června do konce září - kontejnery historické centrum
• neděle - celoročně - kontejnery historické centrum
2. Kontejnery o objemu 4 400 l
•

pondělí - sídliště Špičák (2 ks)
čtvrtek - sídliště Špičák (1 ks)
pátek - sídliště Plešivec (2 ks), ulice U Jitky (1 x za měsíc, příp. dle potřeby)
3. Podzemní kontejnery
•
•
•
•
•

pondělí, středa, pátek, sobota a neděle - parkoviště P3 u DDM
pondělí, středa, pátek - Pivovarská ulice

SKO se odváží na Skládku odpadů Český Krumlov (u Pinskrova Dvora), kterou provozují SMČK –
v roce 2020 bylo z města uloženo 2 365 tun SKO, a 778 tun bylo zaevidováno jako příjem na SD, ale
ve skutečnosti byl odpad předán na skládku odpadů společnosti Skládka Lověšice a.s.
Evidence vyvážených nádob SKO není při svozu prováděna, nádoby nejsou nijak označeny a není k
dispozici podklad o skutečném počtu a vlastnictví svezených nádob, není prováděno zjišťování
hmotnosti odpadu v jednotlivých nádobách. Množství SKO je zjišťováno při příjezdu vozidla na váze
na skládce. Svoz SKO účtuje městu svozová společnost podle hmotnosti svezeného odpadu.
Objemný odpad je občany a zapojenými podnikateli předáván na sběrný dvůr, který provozují SMČK.
Mobilní svoz objemného odpadu není prováděn. V SD se z objemného odpadu dotřiďuje dřevo.
Objemný odpad je svážen na partnerskou skládku společnosti Skládka Lověšice a.s. nebo na skládku
firmy Marius Pedersen a.s., Borovany – Růžov. Na vlastní skládku města se objemný odpad nevozí
kvůli nedostatku skládkové kapacity.
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Tabulka č.15 Produkce SKO a objemného odpadu (t/rok, kg/ob.)

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady
Graf č.3

Produkce SKO a objemného odpadu (t/rok, kg/ob.)

Tabulka č.16 Produkce SKO a objemného odpadu (t/rok, kg/poplatník)

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady, OZV o poplatku
Graf č.4

Produkce SKO a objemného odpadu (t/rok, kg/poplatník)

Produkce směsného komunálního odpadu (SKO) je ve městě Český Krumlov 266 kg na 1 obyvatele
v roce 2020 nebo 229 kg na 1 poplatníka v roce 2020 (občan + majitel rekreačního objektu).
V roce 2020 vzniklo ve městě 3 144 tun SKO včetně SKO od zapojených podnikatelů. Produkce SKO
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se mírně snižuje (rok 2020 byl „covidovým“ rokem – podnikatelé provozovali ubytovací a stravovací
zařízení v omezené míře).
V Jihočeském kraji je průměrná produkce SKO na 1 obyvatele 202,5 kg (rok 2019) a na
celorepublikové úrovni u obcí o velikosti 5 001 až 15 000 obyvatel 198,6 kg na 1 obyvatele (rok
2019). Město Český Krumlov mělo v posuzovaných letech ve srovnání s těmito hodnotami
nadprůměrnou produkci SKO jak v přepočtu na občana, tak v přepočtu na poplatníka. V měrné
produkci není zohledněno zapojení podnikatelů do systému OH a cca 1,5-2 mil. turistů, kteří za běžné
situace město ročně navštíví.
Produkce objemného odpadu je ve městě Český Krumlov 20 kg/ob. nebo popl./rok a postupně klesá.
Celkový součet těchto směsných komunálních odpadů (SKO a objemného odpadu) je cca 3 400 tun
ročně.
Graf č.5

Produkce SKO srovnání podle EKO-KOM, as. (t/rok)

Zdroj: EKO-KOM, a.s., Výtěžnost separovaného odpadu – město Český Krumlov, rok 2019
Podle zdrojů společnosti EKO-KOM, a.s. je produkce SKO ve městě Český Krumlov nadprůměrná
jak v porovnání s jinými velikostně srovnatelnými obcemi ČR, v porovnání s průměrem Jihočeského
kraje jako celku, v porovnání s produkcí v ORP Český Krumlov i s průměrnou produkcí ČR. Data jsou
uvedena za rok 2019 (data za rok 2020 nebyla od společnosti EKO-KOM, a.s. v době zpracování
koncepce k dispozici, ale rok 2019 je více vypovídající, protože rok 2020 byl rokem „covidovým“).
Nutné je také podotknout, že množství odpadů je ve města výrazně ovlivněno velkým množstvím
turistů a také výrazným počtem zapojených podnikatel v systému a tím nejsou uváděné informace
plně objektivní, ale pro hodnocení odpadových systému je to vypovídající.
5.4

Separované komunální odpady (plast, papír, sklo, nápojové kartony, kovy)

Separované komunální odpady jsou odpady vytříděné z komunálního odpadu a odevzdané do
obecního systému sběru separovaného odpadu, případně do sběru, jehož provozovatel spolupracuje
s obcí a předává obci evidenci odpadů odevzdaných jeho občany (výkupny, školy). Jedná se o
separované složky komunálních odpadů: plast, papír, sklo, kompozitní obaly (nápojové kartony) a
kovy. Tyto druhy odpadů jsou po dotřídění vhodné k materiálové recyklaci.
Město Č. Krumlov má v systému OH zapojeny podnikatelské subjekty, které na základě smlouvy
uzavřené s městem prostřednictvím Služeb města Český Krumlov, s. r. o., mohou využívat zavedený
systém města a mohou odkládat využitelné složky odpadu do společných nádob rozmístěných po
městě. Množství odpadu od podnikatelů není možné určit.
5.4.1

Tříděný sběr odpadů podle společnosti EKO-KOM, a.s. – souhrnné údaje

Společnost EKO-KOM, a.s. poskytuje každoročně městu pro informaci výkaz výtěžnosti separovaného
odpadu, ze kterého je patrno, jak je která komodita odpadu tříděna v porovnání s jinými velikostně
srovnatelnými obcemi ČR, v porovnání s průměrem Jihočeského kraje jako celku a v porovnání se
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sběrem těchto komodit v příslušném ORP. Výtěžnost separovaného sběru podle databáze EKO-KOM,
a.s. ve městě Český Krumlov za rok 2019 uvedena v následující tabulce a grafu (data za rok 2020
nebyla od společnosti EKO-KOM, a.s. v době zpracování koncepce k dispozici).
Tabulka č.17 Výtěžnost separovaného odpadu podle EKO-KOM, a.s.

Zdroj: EKO-KOM, a.s., Výtěžnost separovaného odpadu – město Český Krumlov, rok 2019
Graf č.6

Výtěžnost separovaného odpadu podle EKO-KOM, a.s.

Zdroj: EKO-KOM, a.s., Výtěžnost separovaného odpadu – město Český Krumlov, rok 2019
Tabulka č.18 Měrná hmotnost v nádobách na tříděný odpad

Zdroj: EKO-KOM, a.s., Výtěžnost separovaného odpadu – město Český Krumlov, rok 2019
Podle společnosti EKO-KOM, a.s. má město Český Krumlov dobrou zaplněnost nádob na tříděný sběr
a tzv. nevozí vzduch.
Průměrná roční měrná hmotnost papíru v nádobách je ve městě Český Krumlov 35,16 kg/m3, což je
dobrá zaplněnost nádob (podle společnosti EKO-KOM, a.s. by se zaplněnost nádob na papír měla
pohybovat v rozmezí 25–70 kg/m3).
Průměrná roční měrná hmotnost plastu v nádobách je ve městě Český Krumlov 21,77 kg/m3, což je
dobrá zaplněnost nádob (podle společnosti EKO-KOM, a.s. by se zaplněnost nádob na plast měla
pohybovat v rozmezí 16–35 kg/m3).
Průměrná roční měrná hmotnost skla v nádobách je ve městě Český Krumlov 142,37 kg/m3, což je
dobrá zaplněnost nádob (podle společnosti EKO-KOM, a.s. by se zaplněnost nádob na sklo měla
pohybovat v rozmezí 100–260 kg/m3).
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Tabulka č.19 Počet obyvatel na sběrné místo tříděného odpadu

Zdroj: EKO-KOM, a.s., Výtěžnost separovaného odpadu – město Český Krumlov, rok 2020
Město Český Krumlov má dle údajů EKO-KOM, a.s. dostatek sběrných míst tříděného odpadu na 1
obyvatele města. Údaje EKO-KOM, a.s. nepočítají se zapojenými podnikateli a rekreačními objekty.
Tabulka č.20 Obsloužený objem ve veřejné sběrné síti

Zdroj: EKO-KOM, a.s., Výtěžnost separovaného odpadu – město Český Krumlov, rok 2020
Město Český Krumlov má dle údajů EKO-KOM, a.s. vysoký obsloužený objem sběrných nádob ve
veřejné síti sběru tříděných odpadů na 1 obyvatele města. Údaje EKO-KOM, a.s. nepočítají se
zapojenými podnikateli a rekreačními objekty.
5.4.2

Papír

Pro sběr papíru (katalog. č. odpadu 200101 – papír a lepenka) je využíváno 103 ks nádob
vlastněných městem a 57 ks nádob v zápůjčce od EKO-KOM, a.s. Jedná se o kontejnery s horním
výsypem o objemu 1100 l a podzemní kontejnery. Papír lze odevzdat také na SD.
Papír se sváží dle rozpisu:
Podzemní kontejnery:
parkoviště P3 u DDM - pondělí, středa, pátek, sobota, neděle
Pivovarská ulice - pondělí, středa, pátek
Kontejnery 1100 l:
pondělí - historické centrum
středa - Domoradice, sídliště Mír, Nádraží, Vyšehrad, Vyšný, Špičák (v případě, že není realizován
vývoz skla, v opačném případě vývoz ve čtvrtek)
čtvrtek - historické centrum, Horní Brána, Plešivec, Nové Spolí, Slupenec
pátek, sobota, neděle - historické centrum
Produkce papíru je ve městě Český Krumlov cca 27 - 30 kg na 1 obyvatele a postupně narůstá.
V porovnání s průměrnými hodnotami dosahovanými v Jihočeském kraji (22,3 kg/1 obyvatele) a na
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celorepublikové úrovni u obcí o velikosti 5001 až 15 000 obyvatel (24,5 kg/1 obyvatele) je produkce
papíru ve městě Český Krumlov nadprůměrná. Množství průběžně roste.
Tabulka č.21 Produkce papíru

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady
Graf č.7

Produkce papíru

5.4.3

Plasty

Pro sběr plastů (katalog. č. odpadu 200139 – plasty, 150102 – plastové obaly) je využíváno 104 ks
nádob ve vlastnictví města a 55 ks nádob ve výpůjčce od EKO-KOM, a.s. Jedná se o kontejnery
s horním výsypem o objemu 1100 l a podzemní kontejnery. Plasty lze odevzdat také na SD.
Plasty se sváží dle rozpisu:
Podzemní kontejnery:
parkoviště P3 u DDM - pondělí, středa, pátek
Pivovarská ulice - pondělí, středa, pátek
Kontejnery 1100 l:
pondělí - Domoradice, sídliště Mír, Nádraží, Vyšehrad, Vyšný, Špičák
úterý - historické centrum, Horní Brána, Plešivec, Nové Spolí, Slupenec
pátek, sobota - historické centrum
Produkce plastu je ve městě Český Krumlov 13 - 14 kg na 1 obyvatele, vyšší byla v roce 2020
(covidový rok – málo turistů, více občanů na home office). V porovnání s průměrnými hodnotami
dosahovanými v Jihočeském kraji (14,5 kg/1 obyvatele) a na celorepublikové úrovni u obcí o
velikosti 5001 až 15 000 obyvatel (16 kg/1 obyvatele), je produkce plastu ve městě Český
Krumlov průměrná.
Tabulka č.22 Produkce plastu

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady
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Graf č.8

Produkce plastu

5.4.4

Sklo

Pro sběr směsného skla (katalog. č. odpadu 200102 – sklo) je využíváno 118 ks nádob ve vlastnictví
města. Jedná se o kontejnery s horním výsypem o objemu 1100 l, a sklo lze odevzdat také na SD. Sklo
se sváží dle rozpisu:
Podzemní kontejnery:
parkoviště P3 u DDM - středa
Pivovarská ulice - středa
Kontejnery 1100 l:
pondělí - zimní svoz - Horní Brána, Plešivec Nové Spolí, Slupenec (1 x za 3 týdny)
středa - historické centrum (každý týden), Domoradice, sídliště Mír, Nádraží, Vyšehrad, Vyšný,
Špičák (1 x měsíčně, příp. dle potřeby), letní svoz - Horní Brána, Plešivec, N. Spolí, Slupenec (každý
sudý týden)
Produkce skla je ve městě Český Krumlov 14 - 17 kg na 1 obyvatele, produkce roste. V porovnání
s průměrnými hodnotami dosahovanými v Jihočeském kraji (15,6 kg/1 obyvatele) a na
celorepublikové úrovni u obcí o velikosti 5001 až 15 000 obyvatel (14,4 kg/1 obyvatele), je
produkce skla ve městě Český Krumlov mírně nadprůměrná.
Tabulka č.23 Produkce skla

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady
Graf č.9

Produkce skla
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5.4.5

Nápojový karton

Nápojový karton (katalog. č. odpadu 150105 – kompozitní obaly) není v hlášení města o produkci a
nakládání s odpady (ISPOP) uveden, a není hlášen ani do výkazu EKO-KOM, a.s. Nápojový karton je
sbírán v kontejnerech společně s plastem. Nápojové kartony nejsou vykazovány ani na výstupu
z dotřiďování, které provádí SMČK.
5.4.6

Kovy

Odpadní kovy se sbírají do samostatných nádob o objemu 240 l v počtu 11 ks a ve sběrném dvoře.
Nádoby na kovy jsou ve vlastnictví města. Svoz kovů zajišťují Služby města Český Krumlov, s.r.o. 1 x
za 14 dnů.
Nádoby na kovy jsou umístěny na těchto stanovištích: Plešivec II, Městský úřad, Nádraží, sídliště Mír,
Vyšný 2x, Špičák, Spolí.
Tabulka č.24 Produkce kovů

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady
Graf č.10

Produkce kovů

Produkce kovů je ve městě Český Krumlov 3 - 5 kg na 1 obyvatele. Podle údajů společnosti EKO-KOM,
a.s. je sběr kovů v rámci Jihočeského kraje v hodnotě 13,6 kg/ob. a v rámci velikostně srovnatelných
obcí o velikosti 5001 až 15 000 obyvatel v hodnotě 23,1 kg/ob. V tomto srovnání je sběr kovů ve
městě Český Krumlov na velmi nízké úrovni.
5.5

Textil a oděvy

Pro sběr použitého textilu a oděvů je využíváno 18 kontejnerů firmy TextilEco a.s. o objemu 1,8 m3.
Kontejnery si vyváží TextilEco a.s. (třídění, dotřídění a recyklace odpadu) podle potřeby.
Stanoviště nádob na textil a oděvy: sídliště Plešivec, Nové Spolí, Horní Brána – ul. Po Vodě,
autobusové nádraží, ul. Polská, Nádražní Předměstí - u vlakového nádraží, Třída Míru, Vyšehradská,
sídliště Za Nádražím, Vyšehrad, Vyšný, Domoradice - ul. Urbinská, ul. Lipová, Nové Dobrkovice u
bývalé samoobsluhy.
V roce 2019 byla v evidenci odpadů vykázána produkce textilu 62 tun. V letech 2018 a 2020 nebyl
textil v produkci odpadů, ale byl darován na charitu. Vzhledem k tomu, že firma TextilEco s.s.
provozuje zařízení pro nakládání s odpady, měl by být textil předávaný této firmě evidován v režimu
odpadů.
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5.6

Bioodpad

Bioodpad je od občanů města sbírán do nádob na bioodpad – 50 ks kontejnerů 1100 l a do nádob o
objemu 240 l – město pořídilo celkem 800 ks těchto nádob, ke dni 23.3.2021 bylo občanům rozdáno
340 ks nádob. Nádoby se vydávají na žádost občanů. Svoz bioodpadu zajišťují Služby města Český
Krumlov, s.r.o. Kontejnery 1100 l se sváží celoročně každý lichý týden, nádoby 240 l každý sudý
týden. Bioodpad je možné odevzdat také na sběrném dvoře.
Město poskytlo občanům také kompostéry pro domácí kompostování – 134 ks o objemu 90 l, 50 ks o
objemu 450 l, 65 ks o objemu 453 l a 56 ks o objemu 1050 l.
Tabulka č.25 Produkce bioodpadu

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady
Graf č.11

Produkce bioodpadu

Sběr bioodpadu je ve městě postupně zaváděn, v roce 2020 bylo svezeno celkem 238 tun bioodpadu,
tj. 18 kg/ob/rok. Bioodpad je SMČK předáván na kompostárnu společnosti Marius Pedersen a.s.,
Borovany - Růžov.
5.7

Jedlé oleje a tuky

Jedlé oleje a tuky jsou sbírány do 6 ks nádob o objemu 240 l, 5 nádob je rozmístěných ve městě, 1
nádoba je na sběrném dvoře. Nádoby se sváží 1 x za 3 měsíce, příp. na vyžádání. Svoz provádí
společnost EKO-PF s.r.o. Hlincová Hora. Nádoby na jedlé oleje a tuky jsou umístěny: Plešivec II u
samoobsluhy, Městský úřad, Nádraží, sídliště Mír, Vyšný u obchodu, Vyšný u červeného kříže, Špičák,
Spolí, SD.
Produkce jedlých olejů a tuků stoupá s tím, jak si občané města zvykají na jejich třídění. V roce 2020
vzniklo 1,2 t tohoto odpadu, tj. 0,1 kg na 1 obyvatele města.
Tabulka č.26 Produkce jedlých olejů a tuků

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady
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Graf č.12

5.8

Produkce jedlých olejů a tuků

Dřevo

Dřevo je možné odevzdat na sběrném dvoře. V letech 2019 a 2020 byl odevzdán odpad stavebního
dřeva – katalogové číslo odpadu 170201 – dřevo. Dřevo je SMČK předáváno společnosti Marius
Pedersen a.s., Borovany - Růžov.
Tabulka č.27 Produkce dřeva

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady
5.9

Stavební a demoliční odpady

Stavební a demoliční odpad může občan Českého Krumlova předat na skládku odpadu U Pinskrova
dvora od pondělí do pátku v době od 7 do 14,30 hod. Cihly a beton z drobných rekonstrukcí také na
sběrném dvoře - množství je limitováno 500 kg/osobu/měsíc.
Stavební odpady obsahující nebezpečné látky nebo látky, které se nesmí ukládat na skládku, např.
lepenka (térový papír), azbest, sádrokarton, dřevo obsahující nebezpečné látky (např. pražce, sloupy
natřené olejem, popř. asfaltem) a skelná vata, nejsou na sběrném dvoře odebírány. Tyto druhy
odpadů je možné za úplatu předat např. na nejbližší skládku v Lověšicích.
Tabulka č.28 Produkce stavebních a demoličních odpadů

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady
V roce 2020 bylo v evidenci města 305 tun stavebních odpadů, které byly předány společnosti Služby
města Český Krumlov, s.r.o. na skládku odpadu.
5.10 Pneumatiky
Pneumatiky jsou přebírány na sběrném dvoře. Odtud byly předány společnosti BONUS obchodní
agentura, spol. s r.o. Vrcov. Tento typ odpadu by již měl být přebírán jako výrobek s ukončenou
životností v režimu zpětného odběru.
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Tabulka č.29 Produkce pneumatik

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady
5.11 Zpětný odběr elektrozařízení
Město má uzavřeny smlouvy s kolektivními systémy pro zpětný odběr výrobků s ukončenou
životností – elektrozařízení – ELEKTROWIN a.s. a ASEKOL a..s. Sběrné místo zpětného odběru
ELEKTROWIN je na sběrném dvoře, kontejnery společnosti ASKOL jsou rozmístěny ve městě.
V roce 2018 bylo předáno 70,49 tun, v roce 2019 – 64,12 t a v roce 2020 celkem 79,35 tun
elektrozařízení ve zpětném odběru.

5.12 Předání odpadů oprávněným osobám
Předání odpadů z města Český Krumlov je patrné z následující tabulky. Většina odpadu z města je
předávána vlastní servisní organizaci Služby města Český Krumlov, s.r.o. Předání odpadu z této
společnosti je uvedeno v dalších tabulkách v kapitole č. 6.
Některé odpady, které jsou přímo předávány jiným odběratelům, jsou evidenčně vedeny na sběrném
dvoře. Např. SKO v množství 778 tun za rok nelze na SD přijmout, v zařízení by muselo být povoleno
překladiště SKO. Podobně u bioodpadu, který se přímo vozí na kompostárnu Borovan – Růžov.
Tabulka č.30 Předání odpadů oprávněným osobám

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady, rok 2020
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6. Zařízení pro nakládání s odpady ve vlastnictví města – zhodnocení
technických možností
6.1

Řízená skládka TKO Český Krumlov

Řízená skládka TKO Český Krumlov (u Pinskrova Dvora) je zařízením, které má integrované povolení
KÚ s volnou kapacitou k 31.12.2020: 7 500 t. Jde tedy o zařízení, kde se odstraňují povolené odpady s
téměř zaplněnou kapacitou, která byla stanovena na základě původního projektu (projektovaná
kapacita). Zpracovatel koncepce provedl terénní prohlídku a usuzuje, že je vhodné pokusit se navýšit
povolenou kapacitu, a to s ohledem na tyto podstatné skutečnosti:
-

využitelné odpady, kterými jsou také SKO i VO, se mohou skládkovat do konce roku 2029,
skládkovací poplatky jsou z části příjmem města na jejímž území skládka leží – tedy příjmem
města Český Krumlov,
město dostává od SMČK za provozovanou skládku nájem za využívání,
náklady na dopravu na místní skládku jsou minimální,
skládku provozuje vlastní společnost města - je jasná cenová politika,
při skládkování odpadů se používají také inertní odpady pro technické zabezpečení skládky
(TZS) do určitého legislativně stanoveného množství bez skládkovacího poplatku.

Zpracovatel koncepce doporučuje prověřit možnost navýšení kapacity v prostoru nerekultivované
části skládky. Nabízí se eventualita navýšení konečné nivelety tak, aby skládka mohla být následně
rekultivována. Nové technologie pro úpravu svahů dnes již poskytují možnosti využít maximální
možné sklony svahů. Tyto možnosti by měl posoudit odborný subjekt - projektant, který má praxi
z projektování a výstavby skládek odpadu a terénních úprav se stabilitním posouzením. Pokud by se
tato možnost potvrdila, pak je nutné ekonomicky vyhodnotit výši investice a porovnat ji s výhodami
navýšené kapacity tak, aby tato případná investice byla pro město ekonomicky zajímavá. Následně je
nutné změnit integrované povolení skládky (změna IP je vzhledem k nové legislativě nutná
nejpozději do konce roku 2023 i v případě, že se skládka nebude rozšiřovat) a také vyjednat se
stavebním úřadem podmínky pro realizaci stavby rozšíření skládky, včetně konečné úpravy rekultivace.
Legislativní podmínky jsou od letošního roku (2021) již jasně nastaveny a do konce roku 2029 zbývá
ještě 9 let, které umožňují skládkování městem v nejvyšším množství produkovaných odpadů na této
vlastní skládce. Pokud by se kapacita navýšila, pak je vhodné využít ji pro vlastní odpady, tj. produkci
cca 4000-4500 t/rok, za 8 let cca 32-36 000 tun.

6.2

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr odpadů (SD) se nachází v Kaplické ulici, přijímány jsou odpady z města, z okolních obcí a
od podnikatelů. Povolená kapacita zařízení okamžitá: 105 t, z toho 100 tun odpady kategorie ostatní
odpad a 5 tun odpady kategorie nebezpečný odpad. Na sběrný dvůr je ročně přijato 1 000 – 1 400 tun
odpadů, v roce 2020 bylo evidováno 2 950 tun – zvýšený příjmem SKO na SD, které nebyly přímo na
SD přijímány, pouze přes SD evidovány. SKO nelze v takovém množství na SD přijímat, protože v SD
není povoleno překladiště. Podle evidence SMČK bylo na SD v roce 2020 převzato z města Český
Krumlov a od občanů města celkem 2 034 tun odpadu, z toho je v evidenci 778,9 tun SKO. Zbytek
množství odpadu byl převzat od jiných původců – okolních obcí a podnikatelů.
Sběrný dvůr je v přímé blízkosti dotřiďovací linky na separované odpady. Provoz linky je velmi
frekventovaný a tyto činnosti se kolidují s provozem SD. Jde o nevhodné řešení a zpracovatel
koncepce doporučuje vybudovat nový sběrný dvůr na jiném místě s dostatečnou kapacitou pro
všechny druhy odpadů. Legislativní i ekonomický tlak je nasměrován na důkladné třídění všech
odpadů a je vhodné při plánování mít dostačený prostor pro umístění různých sběrných prostředků
s dostatečnou kapacitou. Vhodné řešení je mimoúrovňové, aby bylo pro občana pohodlné odpady
překládat do přepravních kontejnerů pod rampou a prostor je tak využit na 200 % (100 % na
povrchu a 100 % pod povrchem – modulární konstrukce – nová generace sběrných dvorů). Pokud
bude nový sběrný dvůr na vhodném a přístupném místě, pak bude ochota obyvatel třídit ještě vyšší a
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dostatek kontejnerů na jednotlivé druhy odpadů zabezpečí samostatné shromažďování a následné
využití těchto odpadů.
Součástí sběrného dvora by mělo být i RE-USE centrum, ve kterém by se soustřeďovaly staré, ale
stále funkční věci, které by tak nevstupovaly do režimu odpadů.

6.3

Dotřiďovací linka

Separované odpady jsou z města Český Krumlov, z okolních obcí a podnikatelů sváženy na
dotřiďování v Kaplické ulici, kde je provozována dotřiďovací linka druhotných surovin, ročně se
jedná o 1 600 – 1 800 tun odpadu, z dotřiďování je cca 500 tun odpadu ročně ukládáno na skládky
odpadů (výmět – kód odpadu 191212). Povolená kapacita dotřiďování: 1 800 t/rok, okamžitá: 140 t,
kapacita linky: 9 t papíru nebo 5 t plastů při jedné směně.
Technologie je umístěna v plechové hale v areálu společně se sběrným dvorem. Samotná technologie
je nová - po úplné výměně, a vyhovuje moderním požadavkům na podrobné dotřídění plastů i papíru
na všechny obchodovatelné druhy. Sestava dopravníku je ukončena výkonným samovázacím
kontinuálním lisem. Slisované balíky jsou ukládány v přilehlých prostorech – plast na nezastřešených
plochách a papír v zastřešených prostorech. Výmět z třídící linky je lisován a odvážen k odstranění na
skládku. V roce 2020 došlo k malému překročení kapacity zařízení o cca 66 t.
Zpracovatel koncepce doporučuje navýšit povolenou kapacitu, aby nedocházelo k překračování
povoleného množství, což je administrativní úkon, který může být proveden při následné úpravě
povolení KÚ a provozního řádu, který se bude provádět na základě požadavků nového zákona o
odpadech nejpozději do konce roku 2022. Dále zpracovatel koncepce důrazně doporučuje, aby bylo
při provozu zařízení postupováno v souladu se zákonem o odpadech a zpracované odpady byly
předávány k materiálovému využití, případně menší část k energetickému využití (v nové legislativě
jsou nastaveny limity).
Třídírna je umístěna ve společném areálu se sběrným dvorem a provozy vzájemně kolidují, což je
nevhodné především vzhledem k pohybu občanů, kteří na sběrný dvůr dováží odpady v době, kdy je
třídírna v provozu. Sběrný dvůr nemá dostatek prostoru pro odkládání všech odpadů a také zde
nelze umístit sběrné prostředky na všechny sbírané druhy odpadů.
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7. Ekonomická analýza odpadového hospodářství
7.1
7.1.1

Náklady na odpadové hospodářství
Náklady na jednotlivé komodity odpadů produkované městem

Město Český Krumlov eviduje náklady na odpadové hospodářství ve vlastním účetnictví a jednotlivé
činnosti jsou sledovány samostatně. Pro plnění čerpání rozpočtu je to zcela dostačující a také pro
podrobné vyhodnocení jednotlivých nákladů. Důležité je rámcově vymezit finanční náročnost
samostatně na jednotlivé skupiny odpadů.
Oddělené sledování podle druhů separovaných odpadů nelze provést z důvodu zvoleného systému,
kdy tato činnost je financována městem přes Regionální svazek obcí Vltava – RSOV. Také je vzájemně
dohodnuto, že finanční odměna městu od autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. je
poskytnuta svazku obcí, který hradí náklady na svoz a dotřídění separovaných odpadů. Město navíc
ještě vkládá do svazku členské příspěvky, které jsou z části využity na úhradu nákladu spojených se
separovanými odpady. Služby města Český Krumlov s.r.o. provádí svoz separovaných odpadů pro 15
z 18 obcí svazku a od svazku dostávají paušálně částku, která je rovna 30 % odměny od EKO-KOM,
a.s. Svozová společnost dále účtuje svazku předem odsouhlasenou cenu za jednotky výkonu na svoz.
Případná ztráta společnosti za tuto činnost je řešena v následujícím roce valnou hromadou RSOV a
svazek obvykle hradí 50 % této ztráty.
V následujících tabulkách je hodnocen zejména rok 2020, pouze úvodní tabulky ukazují celkové
náklady na OH města za více let – r. 2018, 2019 a 2020. Hodnoty byly zpracovateli poskytnuty
městem z Dotazníků o nakládání s komunálním odpadem ve městě se zaměřením na tříděný sběr,
které jsou každoročně zasílány společnosti EKO-KOM, a. s. a dále podkladem z účetních rozborů
hospodaření města. V tabulkách se uvádí obě varianty, ale hodnoty se liší zejména v odměně
společnosti EKO-KOM, a.s., která figuruje v dotazníku. V rozpočtu příjem uveden není, protože
odměna je příjmem RSOV. V dalších ekonomických údajích budou figurovat náklady a výdaje
z účetnictví města, které jsou vypovídající a prokazují uskutečněné finanční toky.
V následujícím textu je ekonomika popsána ze dvou pohledů:
– z dotazníků pro EKO-KOM, a.s. - podklad, který je městem poskytován této společnosti a uvádí se v
něm jen některé ekonomické údaje tzn., že není objektivní z pohledu rozpočtu města, tato data se
dále v koncepci nevyužívají,
- z rozpočtu města – skutečná ekonomická data, která prochází rozpočtem, jsou plně vypovídající a
jsou dále v koncepci uváděna.
NÁSLEDUJÍCÍ TABULKY JSOU VYPRACOVÁNY z Dotazníků pro EKO-KOM, a. s.
Náklady za sledované roky výrazně kolísají, rok 2019 má nejnižší náklady a rok 2018 nevyšší.
Tabulka č.31 Celkové náklady města na OH
sledované hodnoty:
náklady na OH (Kč):
% k roku 2020
% k roku 2018

r. 2018
27 612 576
104,4
100,0

r. 2019
23 763 939
89,8
86,1

r. 2020
26 455 295
100,0
95,8

Zdroj: podklad od Města Český Krumlov, dotazníky pro EKO-KOM
Systém nakládání s odpady se ve městě Český Krumlov za poslední tři roky zásadně neměnil, pouze
se začal svážet bioodpad od občanů. Náklady roku 2018 byly za sledované roky nejvyšší – 27,6 mil.
Kč. V nákladech figuruje i položka úklid veřejných prostranství, které je také v roce 2018 ve výši cca
11 mil. Kč.
Tabulka č.32 Náklady města na jednotlivé oblasti OH města
druhy odpadů:
separovaný odpad celkem

r. 2018 (Kč)
4 622 188

r. 2019 (Kč)
4 144 970

r. 2020 (Kč)
3 443 695
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druhy odpadů:
bioodpad od občanů
bioodpad z údržby zeleně
nebezpečné odpady
objemný odpad
SKO svoz a skládkovné
koše na veřejných prostranstvích
sběrný dvůr – provoz a odpady
úklid veřejných prostranství
černé skládky
ostatní náklady, propagace aj.
CELKEM NÁKLADY

r. 2018 (Kč)

r. 2019 (Kč)

r. 2020 (Kč)

62 000
240 000
68 000
540 000
8 740 000
1 678 000

395 269
180 000
125 000
470 528
8 890 589
1 904 200

588 000
36 000
142 000
767 000
10 322 000
1 885 000

392 000
10 958 000
262 000
50 388
27 612 576

453 100
6 922 860
221 000
56 423
23 763 939

477 000
8 550 000
186 000
58 600
26 455 295

Zdroj: podklad od Města Český Krumlov, dotazníky pro EKO-KOM
Tabulka ukazuje náklady podle významných skupin odpadů, což je lépe vypovídající a vhodné pro
porovnávání ve sledovaných letech.
Tabulka č.33 Náklady města na jednotlivé skupiny odpadů
druhy odpadů:
separovaný odpad
SKO a koše
BIO, NO, objemné odpady a ostatní náklady
CELKEM NÁKLADY

r. 2018 (Kč)
4 622 188
10 418 000
12 572 388
27 612 576

r. 2019 (Kč)
4 144 970
10 794 789
8 824 180
23 763 939

r. 2020 (Kč)
3 443 695
12 207 000
10 804 600
26 455 295

Zdroj: podklad od Města Český Krumlov, dotazníky pro EKO-KOM
V následujících tabulkách jsou náklady bez položky – úklid veřejných prostranství. Hodnoty jsou
výrazně odlišné a lépe vypovídající. Patrný je každoroční nárůst nákladů, který je za sledované
období ve výši 7,5 %.
Tabulka č.34 Celkové náklady města na OH (bez úklidu veřejných prostranství)
sledované hodnoty:
náklady na OH (Kč):
% k roku 2020
% k roku 2018

r. 2018

r. 2019

r. 2020

16 651 576
93,0
100,0

16 841 079
94,1
101,1

17 905 295
100,0
107,5

Zdroj: podklad od Města Český Krumlov, dotazníky pro EKO-KOM
Tabulka č.35 Náklady města na jednotlivé oblasti OH města (bez úklidu veřejných prostranství)
druhy odpadů:
separovaný odpad celkem
bioodpad od občanů
bioodpad z údržby zeleně
nebezpečné odpady
objemný odpad
SKO svoz a skládkovné
koše na veřejných prostranstvích
sběrný dvůr – provoz a odpady
černé skládky
ostatní náklady, propagace aj.
CELKEM NÁKLADY

r. 2018 (Kč)
4 622 188

r. 2019 (Kč)
4 144 970

r. 2020 (Kč)
3 443 695

62 000
240 000
68 000
540 000
8 740 000
1 678 000

395 269
180 000
125 000
470 528
8 890 589
1 904 200

588 000
36 000
142 000
767 000
10 322 000
1 885 000

392 000
262 000
47 388
16 651 576

453 100
221 000
56 423
16 841 079

477 000
186 000
58 600
17 905 295

Zdroj: podklad od Města Český Krumlov, dotazníky pro EKO-KOM
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Tabulka č.36 Náklady města na jednotlivé skupiny odpadů (bez úklidu veřejných prostranství)
druhy odpadů:
separovaný odpad
SKO a koše
bio, neb., objemné odpady a ost nákl.
CELKEM NÁKLADY

r. 2018 (Kč)
4 622 188
10 418 000
1 611 388

r. 2019 (Kč)
4 144 970
10 794 789
1 901 320

r. 2020 (Kč)
3 443 695
12 207 000
2 254 600

16 651 576

16 841 079

17 905 295

Zdroj: podklad od Města Český Krumlov, dotazníky pro EKO-KOM
Nejvýznamnější nákladovou položkou v OH města je nakládání s SKO, v r. 2020 jde o částku 10,3 mil.
Kč. Další je náklad na separované odpady ve výši cca 3,5 mil. Kč. Významný je také náklad na koše na
veřejném prostranství - 1,9 mil Kč/r. 2020.
NÁSLEDUJÍCÍ TABULKY JSOU VYPRACOVÁNY z účetních dokladů města
Následující tabulky jsou vytvořeny z účetních podkladů města a přesně ukazují skutečnost v rozpočtu
města, která prokazuje faktické finanční toky v odpadovém hospodářství. Jak je již konstatováno
výše, tyto údaje budou dále použity v celé koncepci.
Náklady v jednotlivých letech stoupají, nejdříve o 15 % a následující rok o 5,4 %. Nárůst mezi r.
2018 a r. 2020 je o 20,4 %
Tabulka č.37 Celkové náklady města na odpadové hospodářství r. 2018-2020
sledované hodnoty:
náklady na OH (Kč):
% k roku 2020
% k roku 2018

r. 2018

r. 2019

r. 2020

16 842 300
83,1
100,0

19 370 400
95,5
115,0

20 274 200
100,0
120,4

Zdroj: podklad od Města Český Krumlov, z rozpočtu
Z jednotlivých položek je viditelné, že nejvyšším nákladem města v OH je svoz a likvidace SKO, je to
10,3 mil. Kč a pokud připočteme i náklad podnikatelů ve výši 2,6 mil. Kč, pak jde o částku 12,9 mil. Kč.
Tabulka č.38 Náklady města na jednotlivé oblasti OH města
druhy odpadů:
separovaný odpad paušální platba
separace – náhrada RSOV
separace – podnikatelé
svoz odpadů podnikatelé
SKO svoz a skládkovné
bioodpad od občanů
bioodpad z údržby zeleně
nebezpečné odpady
objemný odpad
koše na veřejných prostranstvích
sběrný dvůr – provoz a odpady
černé skládky
příkazní sml. s SMČK – podnikatelé
ostatní náklady, propagace aj.
CELKEM NÁKLADY

r. 2018 (Kč)
1 776 800
0
544 500
2 420 400
8 739 900

r. 2019 (Kč)
1 776 800
661 900
726 000
2 449 400
9 778 400

r. 2020 (Kč)
1 776 800
801 500
726 000
2 564 200
10 321 600

0
0
67 900
0
1 677 500
391 900

395 300
0
125 000
0
1 904 200
453 100

587 500
0
141 700
0
1 885 100
477 300

262 200
871 200

221 000
747 100

185 500
705 700

90 000

132 200

101 300

16 842 300

19 370 400

20 274 200

Zdroj: podklad od Města Český Krumlov, z rozpočtu
Následující tabulka je souhrnná a je řazena podle jednotlivých skupin odpadů. Separované odpady
město stojí cca 3,3 mil. Kč ročně
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Tabulka č.39 Náklady města na jednotlivé skupiny odpadů

BIO, NO, objemné odpady a ostatní náklady

r. 2018
2 321 300
12 837 800
1 683 200

r. 2019
3 164 700
14 132 000
2 073 700

r. 2020
3 304 300
14 770 900
2 199 000

CELKEM NÁKLADY

16 842 300

19 370 400

20 274 200

druhy odpadů:
separovaný odpad
SKO a koše

Zdroj: podklad od Města Český Krumlov, z rozpočtu
Podíváme-li se na rozdíly mezi sledovanými roky, jsou viditelné nárůsty jednotlivých položek
rozpočtu. Mezi rokem 2019 a r. 2018 byl nejvyšší nárůst za SKO u občanů – 1 mil. Kč, další nárůst je
znatelný u separace – náhrada RSOV.
Tabulka č.40 Rozdíl náklady města na jednotlivé skupiny odpadů r. 2019-2018
druhy odpadů:
separovaný odpad paušální platba
separace – náhrada RSOV
separace – podnikatelé
svoz odpadů podnikatelé
SKO svoz a skládkovné
bioodpad od občanů
bioodpad z údržby zeleně
nebezpečné odpady
objemný odpad
koše na veřejných prostranstvích
sběrný dvůr – provoz a odpady
černé skládky
příkazní sml. s SMČK – podnikatelé
ostatní náklady, propagace aj.
CELKEM NÁKLADY

r. 2018 (Kč)
1 776 800
0
544 500

r. 2019 (Kč)
1 776 800
661 900
726 000

rozdíl r.2019-18 (Kč)
0
661 900
181 500

2 420 400
8 739 900
0
0
67 900
0

2 449 400
9 778 400
395 300
0
125 000
0

29 000
1 038 500
395 300
0
57 100
0

1 677 500
391 900
262 200
871 200
90 000
16 842 300

1 904 200
453 100
221 000
747 100
132 200
19 370 400

226 700
61 200
-41 200
-124 100
42 200
2 528 100

Zdroj: podklad od Města Český Krumlov, z rozpočtu
Mezi lety 2020 a 2019 je znovu navýšení u SKO svoz a skládkovné občanů o 0,5 mil. Kč a dále
bioodpad občanů, který se nově zaváděl – nárůst o cca 0,2 mil. Kč.
Tabulka č.41 Rozdíl náklady města na jednotlivé skupiny odpadů r. 2020-2019
druhy odpadů:
separovaný odpad paušální platba
separace – náhrada RSOV
separace – podnikatelé
svoz odpadů podnikatelé
SKO svoz a skládkovné
bioodpad od občanů
bioodpad z údržby zeleně
nebezpečné odpady
objemný odpad
koše na veřejných prostranstvích
sběrný dvůr – provoz a odpady
černé skládky
příkazní sml. s SMČK – podnikatelé
ostatní náklady, propagace aj.
CELKEM NÁKLADY

r. 2019 (Kč)

r. 2020 (Kč)

rozdíl r.2020-19 (Kč)

1 776 800
661 900
726 000
2 449 400
9 778 400
395 300

1 776 800
801 500
726 000
2 564 200
10 321 600
587 500

0
139 600
0
114 800
543 200
192 200

0
125 000
0
1 904 200
453 100
221 000

0
141 700
0
1 885 100
477 300
185 500

0
16 700
0
-19 100
24 200
-35 500

747 100
132 200
19 370 400

705 700
101 300
20 274 200

-41 400
-30 900
903 800

Zdroj: podklad od Města Český Krumlov, z rozpočtu
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Rozdíl za tři sledované roky je nejvýznamnější u SKO - svoz a skládkovné (občané) o 1,6 mil. Kč a
u separace – náhrada RSOV o 0,8 mil. Kč. Tyto významné položky se objevují ve všech letech.
Tabulka č.42 Rozdíl náklady města na jednotlivé skupiny odpadů r. 2020-2018
druhy odpadů:
separovaný odpad paušální platba
separace – náhrada RSOV
separace – podnikatelé
svoz odpadů podnikatelé
SKO svoz a skládkovné
bioodpad od občanů
bioodpad z údržby zeleně
nebezpečné odpady
objemný odpad
koše na veřejných prostranstvích
sběrný dvůr – provoz a odpady
černé skládky
příkazní sml. s SMČK – podnikatelé
ostatní náklady, propagace aj.
CELKEM NÁKLADY

r. 2018 (Kč)
1 776 800
0
544 500
2 420 400

r. 2020 (Kč)
1 776 800
801 500
726 000
2 564 200

rozdíl r.2020-18 (Kč)
0
801 500
181 500
143 800

8 739 900
0
0
67 900
0
1 677 500

10 321 600
587 500
0
141 700
0
1 885 100

1 581 700
587 500
0
73 800
0
207 600

391 900
262 200
871 200
90 000
16 842 300

477 300
185 500
705 700
101 300
20 274 200

85 400
-76 700
-165 500
11 300
3 431 900

Zdroj: podklad od Města Český Krumlov, z rozpočtu
V následující tabulce jsou porovnány náklady na jednotlivé druhy odpadů v procentuálním
zastoupení k celku. Je patrné, že náklady na SKO činí v jednotlivých letech 73-76 % všech
nákladů na odpadové hospodářství města. Separované odpady činí 14-16 % ze všech nákladů.
Tabulka č.43 Náklady města na jednotlivé skupiny OH s % zastoupením r. 2018-2020
druhy odpadů:
separovaný odpad
SKO a koše
bio, neb., objem. odpady a ost nákl.
CELKEM NÁKLADY

r. 2018 (Kč)
2 321 300
12 837 800
1 683 200
16 842 300

%
13,8
76,2
10,0
100,0

r. 2019 (Kč)
3 164 700
14 132 000
2 073 700
19 370 400

%
16,3
73,0
10,7
100,0

r. 2020 (Kč)
3 304 300
14 770 900
2 199 000
20 274 200

%
16,3
72,9
10,8
100,0

Zdroj: podklad od Města Český Krumlov, z rozpočtu
V následující tabulce jsou podrobněji ukázány rozdíly jednotlivých položek v %. SKO svoz a
skládkovné občané, tvoří 51-52 % všech nákladů.
Tabulka č.44 Náklady města na jednotlivé oblasti OH s % zastoupením r. 2018-2020
druhy odpadů:
separovaný odpad paušální platba
separace – náhrada RSOV
separace – podnikatelé
svoz odpadů podnikatelé
SKO svoz a skládkovné
bioodpad od občanů
bioodpad z údržby zeleně
nebezpečné odpady
objemný odpad
koše na veřejných prostranstvích
sběrný dvůr - provoz a odpady
černé skládky

r. 2018 (Kč)
1 776 800
0
544 500
2 420 400
8 739 900

%
10,5
0,0
3,2
14,4
51,9

r. 2019 (Kč)
1 776 800
661 900
726 000
2 449 400
9 778 400

%
9,2
3,4
3,7
12,6
50,5

r. 2020 (Kč)
1 776 800
801 500
726 000
2 564 200
10 321 600

%
8,8
4,0
3,6
12,6
50,9

0
0
67 900
0
1 677 500
391 900

0,0
0,0
0,4
0,0
10,0
2,3

395 300
0
125 000
0
1 904 200
453 100

2,0
0,0
0,6
0,0
9,8
2,3

587 500
0
141 700
0
1 885 100
477 300

2,9
0,0
0,7
0,0
9,3
2,4

262 200

1,6

221 000

1,1

185 500

0,9
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druhy odpadů:
příkazní sml. s SMČK - podnikatelé
ostatní náklady, propagace aj.
CELKEM NÁKLADY

r. 2018 (Kč)

%

r. 2019 (Kč)

%

r. 2020 (Kč)

%

871 200
90 000
16 842 300

5,2
0,5
100,0

747 100
132 200
19 370 400

3,9
0,7
100,0

705 700
101 300
20 274 200

3,5
0,5
100,0

Zdroj: podklad od Města Český Krumlov, z rozpočtu
7.1.2

Průměrné náklady na jednotlivé druhy odpadů s přepočtem na 1 poplatníka

Porovnání jednotlivých nákladů přepočtených na občany a poplatníky města znázorní poměr mezi
stanovenými poplatky a skutečností. Aby byl jasně prokázán přepočet na jednoho poplatníka,
uvádíme v následující tabulce počet trvale bydlících občanů a také celkový počet poplatníků, tedy
občanů a vlastníků rekreačních objektů (chat apod.). Počet vychází z OZV o místním poplatku,
majitelů rekreačních objektů je 752, což znamená, že systém OH ovlivňuje velký počet jiných
poplatníků než občanů s trvalým pobytem v Českém Krumlově.
Podle celkových nákladů přepočtených na 1 občana města by měl poplatek činit 1 562 Kč/ob./rok
2020, aby kryl veškeré náklady na odpadové hospodářství. Pokud náklady přepočteme na všechny
poplatníky, pak je to 1 476 Kč/poplatník/rok. Systém významně ovlivňují i zapojení podnikatelé,
kterých bylo v roce 2020 celkem 564, v roce 2019 jich bylo 651. Náklady na podnikatelské odpady
lze odečíst (v tab. č 46, 47 označeno modře) a pak se dostáváme na reálnou výši nákladů – 1 254
Kč/občan/rok 2020 nebo 1 185 Kč/poplatník/rok 2020.
V následující kapitole č. 7.3. se na základě podrobného rozboru účetnictví a evidence odpadů ve
SMČK (nikoliv z rozpočtu města), stanovuje vznikající množství odpadů a k nim náklady, které se
týkají zapojených podnikatelských subjektů. Město stanovilo pro sledovaný rok 2020 poplatek ve
výši 696 Kč/poplatník/rok. Rozdíl mezi poplatkem a skutečným nákladem je 489
Kč/poplatník/rok 2020, poplatník tedy platí 56 % nákladů města na odpadové hospodářství.
Tabulka č.45 Počet poplatníků ve městě Český Krumlov
Počet poplatníků:
rok 2018
rok 2019
rok 2020
prům. za r. 2018-20

občané
13028
13085
12981
13 031

poplatník, tj. občané a rekr.obj.
13780
13837
13733
13 783

Zdroj: ČSÚ, OZV o místních poplatcích
Tabulka č.46 Náklady na jednotlivé oblasti OH na 1 obyvatele
druhy odpadů:

r. 2018 (Kč)

Kč/obyv./
r. 2019 (Kč)
rok 2018

Kč/obyv./
r. 2020 (Kč)
rok 2019

Kč/obyv./
rok 2020

separovaný odpad paušál. platba

1 776 800

136

1 776 800

136

1 776 800

137

separace – náhrada RSOV
separace – podnikatelé
svoz odpadů podnikatelé
SKO svoz a skládkovné
bioodpad od občanů
bioodpad z údržby zeleně

0
544 500
2 420 400
8 739 900
0
0

0
42
186
671
0
0

661 900
726 000
2 449 400
9 778 400
395 300
0

51
55
187
747
30
0

801 500
726 000
2 564 200
10 321 600
587 500
0

62
56
198
795
45
0

nebezpečné odpady
objemný odpad
koše na veřejných prostranstvích
sběrný dvůr – provoz a odpady
černé skládky
příkazní sml. s SMČK-podnikat.

67 900
0
1 677 500
391 900
262 200
871 200

5
0
129
30
20
67

125 000
0
1 904 200
453 100
221 000
747 100

10
0
146
35
17
57

141 700
0
1 885 100
477 300
185 500
705 700

11
0
145
37
14
54

90 000
16 842 300

7
1 293

132 200
19 370 400

10
1 480

101 300
20 274 200

8
1 562

ostatní náklady, propagace aj.
CELKEM NÁKLADY

Zdroj: podklad od Města Český Krumlov z rozpočtu, vlastní výpočet
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Tabulka č.47 Náklady na jednotlivé oblasti OH na 1 poplatníka
druhy odpadů:

r. 2018 (Kč)

separovaný odpad paušální
platba
separace – náhrada RSOV
separace – podnikatelé
svoz odpadů podnikatelé
SKO svoz a skládkovné
bioodpad od občanů
bioodpad z údržby zeleně
nebezpečné odpady
objemný odpad
koše na veřejných prostranstvích
sběrný dvůr – provoz a odpady
černé skládky
příkazní sml. s SMČK – podnikat.
ostatní náklady, propagace aj.
CELKEM NÁKLADY

Kč/popl./
r. 2019 (Kč)
rok 2018

Kč/popl./
rok 2019

r. 2020 (Kč)

Kč/popl./
rok 2020

1 776 800

129

1 776 800

128

1 776 800

129

0
544 500
2 420 400
8 739 900
0
0

0
40
176
634
0
0

661 900
726 000
2 449 400
9 778 400
395 300
0

48
52
177
707
29
0

801 500
726 000
2 564 200
10 321 600
587 500
0

58
53
187
752
43
0

67 900
0
1 677 500
391 900
262 200
871 200

5
0
122
28
19
63

125 000
0
1 904 200
453 100
221 000
747 100

9
0
138
33
16
54

141 700
0
1 885 100
477 300
185 500
705 700

10
0
137
35
14
51

90 000
16 842 300

7
1 222

132 200
19 370 400

10
1 400

101 300
20 274 200

7
1 476

Zdroj: podklad od Města Český Krumlov z rozpočtu, vlastní výpočet
7.1.3

Náklady na 1 t sledovaných odpadů v roce 2020

Tabulka č.48 Roční náklady a náklady na 1 t u vybraných odpadů r. 2020
druhy odpadů:
separovaný odpad celkem
bioodpad
nebezpečné odpady
SKO svoz a skládkovné

r. 2020 (Kč)
3 304 300

t
856,22

587 500
141 700
12 885 800

238,39
9,78
3 144,28

Kč/t pozn.:
3 859
1.
2 464
2.
14 489
3.
4 098
4.

Zdroj: podklad od Města Český Krumlov z rozpočtu, evidence odpadů, vlastní výpočet
Komentář k poznámkám:
1. separovaný odpad celkem – množství nižší (papíru více, plastu méně, skla průměrně),
náklad na 1 t obvyklý
2. bioodpad – množství velmi malé, náklad na 1 t obvyklý
3. nebezpečné odpady – obvyklé množství, náklady odpovídají obvyklým cenám
4. SKO svoz a skládkovné – celkové množství je vysoké, výtěžnost na obyv. je vysoká, náklad
na 1 t je vyšší
Tabulka porovnává některé druhy odpadů, jejich celkové množství v roce, k těmto druhům odpadů i
příslušné náklady a náklad na 1 tunu konkrétního odpadu. Podrobně je vyhodnocen jen rok 2020,
protože jde o aktuální data. Separovaných odpadů je menší množství, bioodpadů je velmi malé
množství a SKO je vysoké množství s vyšší cenou za 1 tunu.

7.2

Příjmy odpadového hospodářství

Město hospodaří s rozpočtem, který se skládá z jasně daných příjmů a oproti těmto příjmům
schvaluje výdaje na určité segmenty. Jedna ze zásadních položek je příjem z místních poplatků a
jedním z nich je i příjem z místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zavedený systém zatěžují podnikatelé, kteří využívají nastavenou odpadovou strukturu, ale zároveň
za využití hradí smluvenou cenu. Systém by měl být nastaven tak, aby podnikatelé hradili všechny
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jimi produkované odpady. Jelikož je nereálné, aby bylo vše prokazatelně podchyceno, musí být
nastaven způsob předpokládaných nákladů, což město již realizovalo. I tak tyto předpoklady
pravděpodobně neodpovídají skutečnosti, ale podstatné je, aby celkový systém fungoval
srozumitelně. Spolupráce města s podnikateli je již vyzkoušena a je plně funkční od roku 2017. Zde je
vhodné dále komunikovat s podnikateli a upravovat ceny tak, aby opravdu kryly vznikající náklady.
Odpadové hospodářství je dále financováno z odměn EKO-KOM, a. s. a částky jsou obvykle příjmem
města, kterému vznikají tříděné odpady. V Českém Krumlově je finanční odměna od autorizované
obalové společnosti poskytnuta přímo svazku obcí, který hradí náklady na svoz a dotřídění
separovaných odpadů. Tuto částku následně uvádíme pro přehled, ale dále s ní již není počítáno,
protože neprochází účetnictvím města.
Významný příjem plyne i z provozu skládky odpadů, která je na území města. Jednak je hrazen nájem
za využívání a také je odváděn zákonný poplatek z uložených odpadů, který hradí původce odpadu.
Situace bude v budoucnu výrazně odlišná, protože skládka je na maximu své kapacity a již v roce
2021 je provoz omezen. Podle sdělení provozovatele již skládku nelze rozšířit, ale toto nebylo
posuzováno projektantem.
Za zpětný odběr elektrozařízení je poskytována odměna, která není nijak vysoká. Výhodou je spíše
skutečnost, že s těmito vysloužilými spotřebiče je řádně dále nakládáno a město nehradí náklad na
jejich likvidaci.
7.2.1

Příjmy od poplatníků

Příjmy z místního poplatku jsou nejzásadnější položkou rozpočtu města v odpadovém hospodářství.
Město tak přenáší na občana podstatnou část vznikajících nákladů. Výše je odvislá od nákladů a také
od politického rozhodnutí a stanovení výše místního poplatku. Město Český Krumlov je výrazně
ovlivněno turistickým ruchem a také velkým počtem zapojených podnikatelů. Nejde tedy úplně
odlišit náklad na občany a na ostatní. Ve městě je také 752 objektů pro individuální rekreaci, a
majitelé hradí také místní poplatek ve výši poplatku jedné osoby, uvádíme v samostatné tabulce.
Tabulka č.49 Příjmy z místního poplatku – občané
místní poplatek (Kč):
občané

r. 2018
7 282 700

r. 2019
7 290 500

r. 2020
7 846 900

průměr za 2018-20
7 473 367

Zdroj: podklad od Města Český Krumlov z rozpočtu
Tabulka č.50 Příjmy z místního poplatku – objekty pro individuální rekreaci
místní poplatek (Kč):
rekreační objekty občanů

r. 2018
411 426

r. 2019
444 612

r. 2020
515 300

průměr za 2018-20
457 113

Zdroj: podklad od Města Český Krumlov z rozpočtu
Tabulka č.51 Příjmy z místního poplatku – občané a objekty pro individuální rekreaci
místní poplatek (Kč):
celk. za občany a rekr. objekty

r. 2018
7 694 126

r. 2019
7 735 112

r. 2020
8 362 200

průměr za 2018-20
7 930 479

Zdroj: podklad od Města Český Krumlov z rozpočtu
7.2.2

Příjmy od EKO-KOM, a.s.

V Českém Krumlově je finanční odměna od autorizované obalové společnosti poskytnuta přímo
svazku obcí RSOV, který hradí náklady na svoz a dotřídění separovaných odpadů. Tuto částku
následně uvádíme pro přehled, ale dále s ní není počítáno, protože neprochází účetnictvím města.
Tabulka č.52 Příjmy od EKO-KOM, a.s.
Odměna (Kč)
EKO-KOM, a.s.

r. 2018
1 766 998

r. 2019
1 842 359

r. 2020
2 061 001

průměr za 2018-20
1 890 119

Zdroj: podklad od Města Český Krumlov, informace od společnosti EKO-KOM, a.s.
Jeden z podstatných příjmů měst a obcí je odměna od autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.
s. Výše je přímo úměrná množství sesbíraných tříděných odpadů, které jsou předány k dotřídění a
56

následně k recyklaci. S rostoucí produkcí vytříděných odpadů roste i výše odměny. Každá komodita
má určitou sazbu, která je odvislá od pracnosti s dotříděním a uplatněním jako druhotná surovina.
V jednotlivých letech je odměna upravována tak, aby kryla případné výkyvy na zpracovatelském
trhu. Odměna je pouze na separovaný obalový odpad.
Jednou z povinností města jako původce odpadů je odpady sbírat odděleně, mimo jiné zajišťovat i
tříděný sběr využitelných složek komunálních odpadů. Vytříděné využitelné složky komunálních
odpadů obsahují i použité obaly a u většiny komodit obaly převažují (plasty, sklo, nápojové kartony).
Obec, která provozuje tříděný sběr komunálních odpadů, se může zapojit do systému EKO-KOM, a.s.,
a to na základě Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Na základě této
smlouvy pak obec-město získává nárok na odměnu za zajišťování zpětného odběru a následného
využití odpadů z obalů. Odměna se vypočítává na základě pravidelného čtvrtletního hlášení o
množství, druzích a způsobech nakládání s využitelnými složkami komunálních odpadů. Výše
odměny je závislá zejména na množství vytříděných odpadů, její výše roste spolu s účinností systému
sběru. Odměna pomáhá snižovat náklady spojené s provozem systému sběru využitelných složek
komunálních odpadů.
Na základě dodatku smlouvy města (město na základě svého rozhodnutí pověřuje plněním některých
svých určených povinností vůči společnosti vyplývajících ze Smlouvy o zajištění zpětného odběru a
využití odpadů z obalů tuto osobu Regionální svazek obcí Vltava) je odměna poskytnuta přímo RSOV.
Svazek hradí vznikající náklady přímo svozové společnosti.
7.2.3

Ostatní příjmy

Další příjmy jsou od podnikatelů zapojených v systému OH města. Město má do systému zapojeno
752 podnikatelských subjektů prostřednictvím smlouvy, kde město zastupují Služby města Český
Krumlov s. r. o. Rozsah a množství odpadů je řešen individuálně a ceny jsou stanoveny rozhodnutím
města v závislosti na druhu, podnikání, velikosti provozovny a množství odpadů.
Tabulka č.53 Příjmy od podnikatelů v systému města
příjmy za služby v odpadech (Kč)
podnikatelé v systému města

r. 2018
3 359 100

r. 2019
3 540 500

r. 2020
3 655 700

průměr za 2018-20
3 518 433

Zdroj: podklad od Města Český Krumlov z rozpočtu
Nájem za využívání skládky odpadů je také zahrnut do ostatních příjmů, protože přímo souvisí
s odpadovým hospodářstvím. Skládka bude asi v příštím roce uzavřena a příjem město již nezíská.
Tabulka č.54 Příjmy za pronájem skládky odpadů
užívání skládky (Kč)
pronájem skládky

r. 2018
3 127 400

r. 2019
3 077 300

r. 2020
2 341 900

průměr za 2018-20
2 848 867

Zdroj: podklad od Města Český Krumlov z rozpočtu
Příjmem města v OH je také skládkovací poplatek. Jde o zákonem stanovený poplatek z uložených
odpadů, který hradí každý původce odpadu. Výše je odvislá od množství ukládaných odpadů v daném
období. Situace bude v budoucnu výrazně odlišná, protože skládka je na maximu své kapacity a již
v roce 2021 je její provoz omezen.
Tabulka č.55 Příjmy za skládkovací poplatky
příjem skládky 500 Kč/t/SKO
skládkovací poplatek

r. 2018 (Kč)
1 076 100

r. 2019 (Kč)
1 024 200

r. 2020 (Kč)
758 100

průměr za 2018-20 (Kč)
952 800

Zdroj: podklad od Města Český Krumlov z rozpočtu
Město má uzavřené smlouvy se společnostmi zajišťujícími zpětný odběr vyřazených elektrozařízení
(kolektivními systémy) ELEKTROWIN a.s. a ASEKOL a.s. V roce 2019 byla do systému zapojena také
společnost Retela s.r.o. Zařízení nejsou vedena v evidenci odpadů, ale množství je sledováno
v evidenci zpětného odběru. Odměna je příjem města.
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Tabulka č.56 Příjmy ze zpětného odběru
zpětný odběr (Kč)
kolektivní systémy

r. 2018
74 000

r. 2019
27 200

r. 2020
65 000

průměr za 2018-20
55 400

Zdroj: podklad od Města Český Krumlov
Město ve svém rozpočtu tvoří fond na budoucí rekultivaci skládky. Jde o příjem z uložených odpadů
na skládce v daném roce. V koncepci tyto částky uvádíme, ale jelikož se jedná o vázané finance, tak
v následujícím vyhodnocení nefigurují.
Tabulka č.57 Fond na rekultivaci skládky
finanční fond
fond na rekultivaci skládky
meziroční nárůst

r. 2018 (Kč)
4 788 104
-

r. 2019 (Kč)
5 418 615
630 511

r. 2020 (Kč)
5 898 457
479 842

Zdroj: podklad od Města Český Krumlov z rozpočtu
7.2.4

Celkové příjmy

Celkové příjmy systému OH jsou příjmy, které zahrnují i částky, které neprošly rozpočtem města.
Tento sumář se uvádí, pro lepší přehlednost. Odpadový systém je ve sledovaných letech 2018 až
2020 v téměř stejné výši, a to v průměru 17,2 mil. Kč. Příjem v roce 2020 cca 17 243 901 Kč.
Tabulka č.58 Celkové příjmy systému OH (město + RSOV, SMČK)
druh přijmu:
místní poplatek-občan
místní poplatek-rekr. objekty
od EKO-KOM, a.s.
podnikatelé v systému města
za skládkovací poplatek
pronájem skládky
kolektivní systémy
CELKEM PŘÍJMY

r. 2018

r. 2019

r. 2020

průměr za 2018-20

7 282 700
411 426
1 766 998
3 359 100
1 076 100
3 127 400

7 290 500
444 612
1 842 359
3 540 500
1 024 200
3 077 300

7 846 900
515 300
2 061 001
3 655 700
758 100
2 341 900

7 473 367
457 113
1 890 119
3 518 433
952 800
2 848 867

74 000
17 097 724

27 200
17 246 671

65 000
17 243 901

55 400
17 196 099

Zdroj: podklad od Města Český Krumlov z rozpočtu
V následujícím vyhodnocení příjmů jsou uvedeny jen částky, které prošly rozpočtem města, což je
předmětem této koncepce. Záměrně je zachován celý výčet příjmů, aby bylo znatelné, o které částky
se tyto příjmy liší.
Celkové příjmy jsou za sledované roky téměř shodné a činí cca 15,3 mil. Kč. V roce 2020 je to
15 182 900 Kč.
Tabulka č.59 Celkové příjmy města z OH
druh přijmu:
místní poplatek-občan
místní poplatek-rekr. objekty
od EKO-KOM, a.s.
podnikatelé v systému města
za skládkovací poplatek
pronájem skládky
kolektivní systémy
CELKEM PŘÍJMY

r. 2018

r. 2019

r. 2020

průměr za 2018-20

7 282 700
411 426
0
3 359 100
1 076 100
3 127 400

7 290 500
444 612
0
3 540 500
1 024 200
3 077 300

7 846 900
515 300
0
3 655 700
758 100
2 341 900

7 473 367
457 113
0
3 518 433
952 800
2 848 867

74 000
15 330 726

27 200
15 404 312

65 000
15 182 900

55 400
15 305 979

Zdroj: podklad od Města Český Krumlov z rozpočtu

58

V následující tabulce je ukázán procentuální podíl jednotlivých příjmů v OH. Příjmy z místního
poplatku od občanů tvoří 52 % příjmů systému OH. Místní poplatek od vlastníků rekreačních
objektů je pouze 3,4 %, podnikatelé tvoří 24 % všech příjmů a skládka přináší do rozpočtu města
20 %.
Tabulka č.60 Celkové příjmy města OH - % vyjádření
druh přijmu:
místní poplatek-občan
místní poplatek-rekr. objekty
od EKO-KOM, a.s.
podnikatelé v systému města
za skládkovací poplatek
pronájem skládky
kolektivní systémy
CELKEM PŘÍJMY

r. 2020
7 846 900
515 300
0
3 655 700

%
51,7
3,4
0,0
24,1

758 100
2 341 900
65 000
15 182 900

5,0
15,4
0,4
100,0

Zdroj: podklad od Města Český Krumlov z rozpočtu
Pokud přepočteme příjmy města v roce 2020, vychází částka 1 170 Kč/obyv. nebo 1 106
Kč/poplatník (občan a chatař). Přepočet na poplatníka je více vypovídající.
Tabulka č.61 Celkové příjmy města v Kč s přepočtem na obyvatele
druh přijmu:
místní poplatek-občan
místní poplatek-rekr. objekty
od EKO-KOM, a.s.
podnikatelé v systému města
za skládkovací poplatek
pronájem skládky
kolektivní systémy
CELKEM PŘÍJMY

průměr za 2018-20

obyv./prům. za 2018-20

7 846 900
515 300
0
3 655 700
758 100
2 341 900
65 000

r. 2020 obyv./rok 2020
604
40
0
282
58
180
5

7 473 367
457 113
0
3 518 433
952 800
2 848 867
55 400

573
35
0
270
73
219
4

15 182 900

1 170

15 305 979

1 175

Zdroj: podklad od Města Český Krumlov z rozpočtu
Tabulka č.62 Celkové příjmy města v Kč s přepočtem na poplatníka
druh přijmu:
místní poplatek-občan
místní poplatek-rekr. objekty
od EKO-KOM, a.s.
podnikatelé v systému města
za skládkovací poplatek
pronájem skládky
kolektivní systémy
CELKEM PŘÍJMY

r. 2020 popl./rok 2020
7 846 900
515 300
0
3 655 700
758 100
2 341 900

571
38
0
266
55
171

65 000
15 182 900

5
1 106

Zdroj: podklad od Města Český Krumlov z rozpočtu
Pokud z příjmů odečteme podnikatele, pak se dostáváme na částku 839 Kč/poplatník/rok. Výše
místního poplatku je 696 Kč/poplatník/rok.
Tabulka č.63 Celkové příjmy města v Kč s přepočtem na poplatníka – bez podnikatelů
druh přijmu:
místní poplatek-občan
místní poplatek-rekr. objekty
od EKO-KOM, a.s.

r. 2020 popl./rok 2020
7 846 900
571
515 300
38
0

0
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druh přijmu:
podnikatelé v systému města
za skládkovací poplatek
pronájem skládky
kolektivní systémy
CELKEM PŘÍJMY

r. 2020 popl./rok 2020
0
758 100
2 341 900
65 000
11 527 200

0
55
171
5
839

Zdroj: podklad od Města Český Krumlov z rozpočtu
7.2.5

Porovnání nákladů a příjmů v odpadovém hospodářství města

Města i obce schvalují ve svých rozpočtech také výdaje, jedním z podstatných je výdaj na odpadové
hospodářství. Pro vyrovnanost rozpočtu a také pro stanovení výše místního poplatku je nutné stále
tento finanční tok sledovat, vyhodnocovat a případně upravovat.
Následující tabulka prokazuje, že na nakládání s odpady je městem dopláceno. Město dotuje systém
nakládání s odpady ve všech sledovaných letech. Nejvyšší částka je za rok 2020, a to 5 091 300 Kč,
což je dotace do systému OH ve výši dalších 33,5 % Kč k příjmům nebo příjmy kryjí jen 75 %
nákladů.
Tabulka č.64 Rozdíl mezi příjmy a náklady města
CELKEM PŘÍJMY
CELKEM NÁKLADY
ROZDÍL v Kč
ROZDÍL – příjmy kryjí % nákladů
ROZDÍL – náklady jsou vyšší o % k příjmům

r. 2018
15 330 726

r. 2019
15 404 312

r. 2020
15 182 900

16 842 300
-1 511 574
91,0
9,9

19 370 400
-3 966 088
79,5
25,7

20 274 200
-5 091 300
74,9
33,5

Zdroj: podklad od Města Český Krumlov z rozpočtu
Pokud přepočteme příjmy, náklady i rozdíl na občan, dostáváme se na částku v roce 2020 – rozdíl –
392 Kč/1 občan.
Tabulka č.65 Rozdíl mezi příjmy a náklady města s přepočtem na 1 obyvatele
CELKEM PŘÍJMY
CELKEM NÁKLADY
ROZDÍL

r. 2018

r. 2019

r. 2020

1 177
1 293
-116

1 177
1 480
-303

1 170
1 562
-392

Zdroj: podklad od Města Český Krumlov z rozpočtu, vlastní výpočet
Pokud přepočteme příjmy, náklady i rozdíl na poplatníka, dostáváme se na částku v roce 2020 –
rozdíl – 371 Kč/poplatník.
Tabulka č.66 Rozdíl mezi příjmy a náklady města s přepočtem na 1 poplatníka
CELKEM PŘÍJMY
CELKEM NÁKLADY
ROZDÍL

r. 2018

r. 2019

r. 2020

1 113
1 222
-110

1 113
1 400
-287

1 106
1 476
-371

Zdroj: podklad od Města Český Krumlov z rozpočtu, vlastní výpočet
Náklady na odpadové hospodářství města každoročně výrazně rostou. Systém je vcelku stabilní a
nedochází k zásadním změnám, pouze se od roku 2019 zavedl samostatný sběr bioodpadů od
občanů a vznikl „nový odpad“ – v roce 2020 byl náklad cca 0,6 mil. Kč.
Nejvýznamnější je nárůst nákladů u SKO občanů a to o 1,6 mil. Kč, což je o 18 %, přitom celkové
množství SKO kleslo za sledované roky o 418 t, což je o 12 %.
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Dalším významným nárůstem je příspěvek – náhrada zvýšených nákladů na separované odpady,
která je hrazena RSOV a následně do Služeb města Český Krumlov. V roce 2019 ty bylo 662 tis. Kč a
v roce 2020 to bylo 802 tis. Kč.
Příjmy nekryjí náklady, rozdíl je více než 5 mil. Kč. V ekonomickém hodnocení není zohledněna
otázka investičních nákladů na pořízení skládky v podobě odpisů, protože město odpisy nepromítá
do rozpočtu (není to výdaj). Přitom v příjmech počítá s nájemným za skládku ve výši cca 2,3 mil. Kč.
Pokud bychom z ekonomické logiky odpisy do nákladů zahrnuli (nebo adekvátně příjmy z
nájemného odečetli), byl by rozdíl, který město doplácí na OH o 2,3 mil. Kč vyšší.
Vhodné je hledat taková opatření, změny a úpravy systému, které přinesou vyrovnanou
ekonomickou bilanci. Jednou z možností je upravit výši místního poplatku, ale i tak je výše poplatku
v porovnání s běžnou výší spíše na horní hranici. Proto je třeba hledat jiné způsoby úpravy systému
OH.
7.3

Příjmy a náklady na odpady podnikatelů zapojených v systému

Podnikatelé v centru města jsou zapojeni do systému nakládání s komunálními odpady města.
Vznikající odpady jsou městem zpoplatněny na základě schválené ceny. Přesné množství vznikajících
odpadů není možné zjistit, ale lze odvodit množství na základě provedených vývozů všech
umístěných nádob na odpad.
Na základě podrobného rozboru, který provedly SMČK, lze vznikající množství odhadnout s určitou
přesností, aby bylo možné zhodnotit, zda jsou stanovené ceny adekvátní. Pro zjištění byly použity
data z roku 2019, kdy probíhal běžný (necovidový) rok. V následující tabulce jsou uvedeny vybrané
měsíce, ze kterých je dopočítáno předpokládané množství jednotlivých odpadů – SKO, plast, papír a
sklo.
Tabulka č.67 Množství odpadů v centru města v r. 2019 z evidence SMČK
měsíc v r. 2019

SKO (t)

PLAST (t)

PAPÍR (t)

SKLO (t)

březen

61,80

0,69

5,66

1,42

duben

75,61

0,43

5,40

1,46

květen

81,50

0,60

7,88

2,87

červenec

98,03

0,53

9,76

5,24

srpen

98,74

0,31

9,08

5,23

září

75,33

0,46

6,69

2,79

říjen

79,73

0,59

7,20

2,76

7 měsíců

570,74

3,61

51,67

21,77

12 měsíců, tj. r. 2019

978,41

6,20

88,58

37,32

Zdroj: podklad od SMČK
Na základě samostatné evidence nákladů SMČK na nakládání s jednotlivými složkami odpadů
v centru města jsou v následujících tabulkách vymezeny ceny v člení bez DPH, s DPH 21 %, které jsou
účtovány za podnikatelské subjekty, a s DPH 15 %, které se účtují za odpady občanů.
Tabulka č.68 Náklad na odpady v centru města r. 2019 bez DPH – z evidence SMČK
SKO

PLAST

PAPÍR

SKLO

Kč/t bez DPH

Kč/t bez DPH

Kč/t bez DPH

Kč/t bez DPH

náklad na svoz

3 325

8 960

5 243

1 342

náklad na odpad

1 150

4 400

4 400

100

náklad bez DPH

Zdroj: podklad od SMČK
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Tabulka č.69 Náklad na odpady v centru města r. 2019 s 21 % DPH za podnikatele v systému – z
evidence SMČK
SKO

PLAST

PAPÍR

SKLO

Kč/t s 21 % DPH

Kč s 21 % DPH

Kč s 21 % DPH

Kč s 21 % DPH

náklad na svoz

4 023

10 842

6 344

1 624

náklad na odpad

1 287

5 324

5 324

121

náklad – podnikatel v systému

Zdroj: podklad od SMČK
Tabulka č.70 Náklad na odpady v centru města r. 2019 s 15 % DPH za občany – z evidence SMČK
SKO

PLAST

PAPÍR

SKLO

náklad – občan

Kč/t s 15 % DPH

Kč/t s 15 % DPH

Kč/t s 15 % DPH

Kč/t s 15 % DPH

náklad na svoz

3 824

10 304

6 029

1 543

náklad na odpad

1 248

5 060

5 060

115

Zdroj: podklad od SMČK
V centu města je cca 500 obyvatel, kteří zde mají trvalé bydliště a také zde fyzicky bydlí. Jelikož
využívají společné sběrné nádoby na komunální odpady s podnikateli, lze dovodit na základě
průměrných hodnot, jaké množství odpadu vzniká těmto občanům, což je uvedeno v následujících
tabulkách.
Tabulka č.71 Počet obyvatel v centru města a průměrná hmotnost jednotlivých odpadů v r. 2019
název položky

hodnota

v centru města je cca – počet obyvatel

500

množství SKO v kg/rok na poplatníka

245

množství plast v kg/rok na poplatníka

13,3

množství papír v kg/rok na poplatníka

28,3

množství sklo v kg/rok na poplatníka

16,1

Tabulka č.72 Množství jednotlivých odpadů vznikajících občanům v centru
odpady v centru města

t/rok

množství SKO v t/rok za 500 občanů

122,5

množství plastu v t/rok za 500 občanů

6,65

množství papíru v t/rok za 500 občanů

14,15

množství skla v t/rok za 500 občanů

8,05

Sběrné nádoby v centru města jsou na veřejně přístupných místech, a proto jich využívají i jiní
obyvatelé města, případně i obyvatelé jiných obcí, či podnikatelé, kteří nejsou zapojeni v odpadovém
systému města. Abychom mohli objektivně stanovit množství odpadů vznikajících u zapojených
podnikatelů, pak uvažujeme pro objektivnost s množstvím cca 20 % odpadů od jiných původců.
V následující tabulce je sumář všech odpadů odvezených z centra města, odpady od občanů centra a
odpady, které donáší jiní – cizí. Výsledkem je předpokládané množství odpadů produkovaných
podnikateli v centru města – SKO 660 t, plastu 0 t (po odečtu průměrného množství v přepočtu na
obyvatele nezůstává žádná hmotnost pro podnikatele), 57 t papíru, 22 t skla.
Tabulka č.73 Množství odpadů podle jednotlivých původců v centru města v r. 2019
odpady v centru města

SKO v t

PLAST v t

PAPÍR v t

SKLO v t

veškeré množství

978,41

6,20

88,58

37,32

občané v centru

122,50

6,20

14,15

8,05

dovezeno cizími do nádob v centru - 20 %

195,68

0,00

17,72

7,46

podnikatelé v centru

660,23

0,00

56,71

21,81
62

Uvedené množství je v následující tabulce vyčísleno v Kč na základě propočtu SMČK. Výsledkem je
částka 4.205.413 Kč, což je odhadovaný náklad města na podnikatelské odpady v centu města. Ceny
jsou uvedeny s 21 % DPH, jelikož si město odpočet DPH uplatnit nemůže.
Tabulka č.74 Náklad na odpady vznikající v centru města od zapojených podnikatelů včetně 21
% DPH v r. 2019
náklad

SKO v Kč

PLAST v Kč

PAPÍR v Kč

SKLO v Kč

náklad na svoz

2 656 267

0

359 781

35 409

849 385

0

301 933

2 639

celkem náklad

3 505 652

0

661 714

38 048

CELKEM PODNIKATELÉ Kč s DPH

4 205 413

náklad na odpad

Tabulka č.75 Úprava cen pro podnikatele v systému města
skutečné náklady města v Kč od podnikatelů v systému

4 205 413

skutečné příjmy města v Kč od podnikatelů v systému

3 540 500

rozdíl příjmů a nákladů v Kč

-664 913

rozdíl příjmů a nákladů v %

19

Na základě podkladů z rozpočtu města byl příjem od zapojených podnikatelů v roce 2019 ve
výši 3.540.500 Kč. Rozdílem je částka cca 665 tis. Kč, což je cca 19 %, tzn., že je vhodné ceny
pro zapojené podnikatele upravit – navýšit o cca 20 %.

8. Shrnutí analytické části – hlavní závěry
8.1

Systém odpadového hospodářství, OZV

Město má zavedený systém nakládání s odpady podle platné legislativy a pro občany i podnikatele
zapojené do systému, upravuje ho obecně závaznou vyhláškou z roku 2016. Tato OZV již nesplňuje
platné legislativní podmínky – nový zákon o odpadech platný od 1.1.2021, a je nutné v letošním roce
vydat novou OZV o systému s platností nejpozději k 1.1.2022.
Od občanů je na základě OZV, která je platná pro rok 2021, vybírán místní poplatek ve výši 696
Kč/rok. Také tato vyhláška již nesplňuje legislativní podmínky pro následující rok a je třeba vydat
novou OZV o místních poplatcích.
Město založilo vlastní servisní společnost Služby města Český Krumlov, s.r.o. (SMČK), která
zajišťuje většinu činnosti při údržbě města, a především oblast odpadového hospodářství. Společnost
provádí svoz odpadů, provozuje sběrný dvůr, dotřiďovací linku a skládku odpadů. Činnosti
v odpadech provádí i pro okolní města a obce.
Město Český Krumlov je součástí Regionálního svazku obcí VLTAVA, přes který probíhá finanční
tok tříděných odpadů města i ostatních obcí svazku.
Město má zpracován Plán odpadového hospodářství, který je schválen na dobu 5 let, tj. od r. 2018
do r. 2023. Je tedy stále platný, i když povinnost zpracovávat POH pro město již v novém zákoně o
odpadech stanovena není. Na základě tohoto materiálu se v posledních letech postupuje a systém se
upravuje legislativním požadavkům.
Město je výrazně ovlivněno turistickým ruchem zejména z důvodu návštěvnosti městské
památkové rezervace, ve které je specifický režim s velkým počtem podnikatelských subjektů
zaměřených na turismus. Počet zapojených podnikatelských subjektů byl 651 v roce 2019 a 564
v roce 2020. Množství produkce SKO a tříděných odpadů od podnikatelů není možné zjistit.
Množství odpadů města je tímto výrazně ovlivněno a produkce odpadů není tak zcela objektivní, ale
pro hodnocení odpadových systému je to dostačující a vypovídající.
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Počet obyvatel se významně nemění, rodinných domů je 1 409, ve 415 bytových domech je 3 954
bytů, ve městě je 752 rekreačních objektů.
Celkové množství odpadů se ve sledovaných letech 2018–2020 výrazně nemění, je 5 098 – 5 174
t/rok, v přepočtu na 1 obyvatele je to 391–400 kg/rok. Vzhledem k velikosti města a specifickém
charakteru je produkováno nízké množství tříděných odpadů a vysoké množství SKO.
SKO se sváží každý týden podle rozpisu jednotlivých částí města, některé nádoby i vícekrát týdně,
nadprůměrná produkce SKO jak v přepočtu na občana, tak v přepočtu na poplatníka.
Tříděné odpady jsou sbírány podle jednotlivých druhů do barevných kontejnerů. Množství je
výrazně ovlivněno vysokým počtem zapojených podnikatelů. Množství papíru a skla je
nadprůměrné, plastu průměrné.
Objemné odpady je možné odkládat bez omezení na sběrném dvoře, množství je obvyklé. Odváží se
na jiné skládky z důvodu nedostatku kapacity vlastní skládky.
Bioodpad je od občanů města sbírán do nádob na bioodpad – kontejnerů 1100 l a do biopopelnic o
objemu 240 l, vývoz 1 x 2 týdny, možné odevzdat také na sběrném dvoře, množství je nízké. Město
poskytlo občanům také kompostéry pro domácí kompostování – 305 ks. Přestože je sběr bioodpadu
ve městě částečně zajištěn, pravděpodobně i tak obsahuje SKO velké množství bioodpadu.
Ostatní odpady jsou sbírány – textil ve speciálních kontejnerech, jedlé oleje a tuky v uzamykatelných
popelnicích, nebezpečné odpady na sběrném dvoře, stavební odpady na SD a skládce.
Z pohledu ekonomiky systému OH města mají náklady narůstajících tendenci – nejvýznamnější je
nárůst nákladů u SKO občanů a to o 1,6 mil. Kč, což je o 18 %, přitom celkové množství SKO kleslo
za sledované roky o 418 t, což je o 12 %. Dalším zatížením je náhrada zvýšených nákladů na
separované odpady, která je hrazena RSOV a následně do Služeb města Český Krumlov. V roce 2019
to bylo 662 tis. Kč a v roce 2020 - 802 tis. Kč. Také nastala změna od roku 2019, byl zaveden
samostatný sběr bioodpadů od občanů a městu vznikl nový odpad – v roce 2020 byl náklad cca 0,6
mil. Kč.
Příjmy nekryjí náklady, rozdíl je více než 5 mil. Kč. Příjmy nekryjí náklady, rozdíl je více než 5
mil. Kč. V ekonomickém hodnocení není zohledněna otázka investičních nákladů na pořízení
skládky v podobě odpisů neb město odpisy nepromítá do rozpočtu (není to výdaj). Přitom v
příjmech počítá s nájemným za skládku ve výši cca 2,3 mil. Kč. Pokud bychom z ekonomické logiky
odpisy do nákladů zahrnuli (nebo adekvátně příjmy z nájemného odečetli), byl by rozdíl, který město
doplácí na OH o 2,3 mil. Kč vyšší, tedy celkem 7,3 mil. Kč. Vhodné je hledat takové opatření, změny
a úpravy systému, aby bilance byla vyrovnanější.
8.2

Jednotlivé složky odpadu – nakládání, množství, náklady

V následujících odstavcích jsou popsány vybrané druhy odpadů, podstatné skutečnosti ze systému
OH města a souhrnná data z koncepce.
Směsný komunální odpad (SKO)
- Pro shromažďování jsou zejména využívány kovové popelnice o objemu 110 l, plastové 120 l, u
bytových domů kontejnery o objemu 1100 l, v centru města podzemní a polopodzemní
kontejnery a odpadkové koše a velkoobjemové kontejnery.
- Zapojení podnikatelé mohou využívat zavedený systém města a mohou odkládat SKO do
společných nádob rozmístěných po městě.
- Kontejnery jsou ve vlastnictví SMČK, pořizovací náklad je promítnut do ceny služby, nárok na
nádobu 1 x za 7 let.
- Popelnice jsou ve vlastnictví města a město nese náklad na pořízení.
- Svoz SKO probíhá v intervalu 1 x za týden, v centru 3-5 x týdně, odpadkové koše v centru a
v turistické sezóně 3 x denně.
- Nádoby nejsou nijak označeny, není vizuální určení, pro jaký odpad je nádoba určena.
- Nádoby nejsou adresně sledovány, není prokazatelný podklad o celkovém počtu svezených
nádob, pouze o celkové hmotnosti svezeného odpadu. Nezaznamenává se zaplněnost nádob.
- Svoz SKO provádí SMČK. Odpad je odvážen na skládku odpadů Český Krumlov (u Pinskrova
Dvora), kterou provozují SMČK.
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Množství SKO je v r. 2019 cca 259 kg/1 obyvatele, tj. nadprůměrné oproti obvyklému množství u
podobných měst, bývá 199 kg/1 obyvatele – ovlivněno zapojenými podnikateli.
Náklady na SKO byly v roce 2020 cca 12,9 mil. Kč, z celkových nákladů na OH města je to 64 %.
Z toho náklady občanů 10,3 mil. Kč, tj. 51 % a podnikatelů 2,6 mil. Kč, tj. 13 %.
Nejvýznamnější meziroční nárůst nákladů je u SKO občanů a to o 1,6 mil. Kč, což je o 18 %,
přitom celkové množství SKO kleslo za sledované roky o 418 t, což je o 12 %.

Objemný odpad
- Objemné odpady jsou občany bez omezení odkládány na sběrný dvůr.
- Sběrný dvůr je v areálu třídící linky – nedostatek místa a kolize občanů s provozem.
- Mobilní svoz objemného odpadu není prováděn.
- Objemný odpad je z SD svážen na partnerskou skládku společnosti Skládka Lověšice a.s. nebo na
skládku firmy Marius Pedersen a.s., Borovany – Růžov. Na vlastní skládku města se objemný
odpad nevozí kvůli nedostatku skládkové kapacity.
- Evidence se provádí jen prokázáním bydliště občana, který odpad předává.
- Odpad je při příjmu tříděn, odděluje se dřevo – evidováno samostatně – v r. 2020 cca 200 t.
- Množství objemného odpadu není vysoké – v r. 2020 cca 266 t, tj. 21 kg/obč., obvyklé je cca 50
kg/rok.
- Náklad za rok 2020 – 767 tis. Kč, náklad je vyšší – 2 900 Kč/t.
Tříděný odpad (TO - papír, plasty, sklo, kovy, jedlý olej a tuk, textil)
- Pro papír, plast i sklo jsou využívány převážně plastové barevné kontejnery s horním výsypem o
objemu 1 100 litrů. Nádoby jsou ve vlastnictví města a AOS EKO-KOM, a. s.
- V centru jsou využívány podzemní a polopodzemní kontejnery.
- Průměrná roční měrná hmotnost TO v nádobách je dostatečná – dobrá zaplněnost.
- Dle údajů EKO-KOM, a.s. je dostatek sběrných míst tříděného odpadu na 1 obyvatele města, ale
nepočítají se zapojenými podnikateli a rekreačními objekty.
- Zapojení podnikatelé mohou využívat zavedený systém města a mohou odkládat TO do
společných nádob rozmístěných zejména v centru (podzemní) a také po městě.
- Zapojení podnikatele výrazně ovlivňují sběr tříděných odpadů.
- Produkce papíru je nadprůměrná – 30 kg/1 obyvatele/r. 2020, ale je výrazně ovlivněna
podnikatelským odpadem, tzn., že množství je podprůměrné.
- Papír je možné odevzdávat také na sběrném dvoře.
- Produkce plastu je průměrná – 14 kg/1 obyvatele/r. 2020, a přitom je výrazně ovlivněna
podnikatelským odpadem, tzn. že množství je podprůměrné.
- Produkce skla je mírně nadprůměrná – 17 kg/1 obyvatele/r. 2020 a přitom je výrazně ovlivněna
podnikatelským odpadem, tzn. že množství je podprůměrné.
- Kontejnery s plastem i s papírem jsou obvykle přeplněny.
- Tříděný papír není před vhozením do kontejneru občany správně hutněn (sešlapán).
- Nápojový karton je sbírán v nádobách společně s plastem, odpad není zahrnut v hlášení o
odpadech.
- Odpadní kovy se sbírají do samostatných nádob o objemu 240 l v počtu 11 ks a ve sběrném
dvoře. Množství – 5 kg/1 obyvatel je velmi nízké. Svoz 1 x za 14 dnů.
- Svoz papíru a plastu v centru 3-5 x týdně, v ostatním místech 1 x týdně.
- Svoz skla v centru 1 x týdně, v ostatním místech 1 x za 2 týdny.
- Výmět (zejména plast - v průměru 570 t/rok) z dotřiďování, které provozují SMČK, je 307–513
tun ročně, tzn. že ze separovaného plastu je dále využita jen malá část, výmět je skládkován.
- Pro sběr použitého textilu a oděvů se využívají uzpůsobené kontejnery, které obsluhuje firma
TextilEco a. s. V roce 2019 byla v evidenci odpadů vykázána produkce textilu 62 tun. V letech
2018 a 2020 nebyl textil v produkci odpadů, ale byl darován na charitu.
- Finanční toky:
• město má uzavřenu smlouvu s EKO-KOM, a.s., celá odměna je dle dohody předávána
RSOV, v r. 2020 činila odměna 2 061 001 Kč,
• město odvádí RSOV členské příspěvky,
• město odvádí RSOV částku na částečnou úhradu ztráty SMČK na nakládání
s tříděným odpadem,
• RSOV vytváří čtvrtletní výkazy pro EKO-KOM, a.s.,
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• SMČK fakturují ROSV náklady na svoz TO na základě předem odsouhlasené ceny,
podíl města Český Krumlov v roce 2020 je 1 600 583 Kč,
• RSOV předává SMČK 30 % z odměny EKO-KOM, a.s. na třídění separovaných
odpadů, podíl města Český Krumlov v roce 2020 je 609 434 Kč.
Peněžní toky v r. 2020 – paušální platba 1 176 800 Kč, podnikatelé v systému 726 000 Kč,
náhrada RSOV 801 500 Kč, převedenou odměnou EKO-KOM, a.s. se snižují náklady o 2 061 001
Kč. Celkem je to 3 963 801 Kč/rok 2020.
Peněžní toky není možné z podkladů vyhodnotit, vhodný je samostatný finanční audit.

Bioodpad
- Nakládání s bioodpadem je městem zavedeno od r. 2019.
- Bioodpad je od občanů sbírán do nádob na bioodpad – 50 ks kontejnerů 1100 l a do nádob o
objemu 240 l, kterých bylo k 4/2021 rozdáno pouze 340 ks z pořízených 800 ks.
- Interval svozu – 1 x 2 týdny.
- Bioodpad je možné odevzdat také na sběrném dvoře.
- Město poskytlo občanům také kompostéry pro domácí kompostování – 305 ks, rodinných domů
je ale 1 409. Kompostéry byly poskytnuty 22 % RD.
- Množství bioodpadu – za rok 2020 cca 238 t, tj. 18 kg/1 obyvatele – velice malé množství.
- Náklad města za rok 2020 činí 588 tis. Kč, náklad přepočtený na obyvatele je 45 Kč/rok.
- Náklad na 1 t bioodpadu činí 2 464 Kč/r. 2020.
Nebezpečný odpad
- Produkce nebezpečných odpadů cca 5–9 t ročně a zahrnuje především odpadní barvy a obaly od
barev.
- Množství je nižší, než je obvyklé.
- Jsou občany odevzdávány na SD.
- Mobilní svoz NO se ve městě neprovádí.
- Náklady jsou samostatně sledovány. V roce 2020 cca 142 tis. Kč, v přepočtu na obyvatele 11
kg/rok.
- Náklad na 1 t NO činí 14 489 Kč/r. 2020.
8.3

Porovnání nákladů na tříděné odpady s podobnými obcemi ČR a s průměrem
v Jihočeském kraji, potenciál využitelných odpadů v SKO

8.3.1

Porovnání nákladů na tříděné odpady podle EKO-KOM, a.s.

Následující tabulka prezentuje jednotlivé náklady města Český Krumlov na tříděné odpady za rok
2019 a r. 2020 a porovnává hodnoty s městy ČR o srovnatelné velikosti 10001–15000 obyvatel. Rok
2020 ještě nebyl v době zpracování koncepce společností EKO-KOM, a.s. zpracován, ale pro
přehlednost je to dostačující. Data vychází z informací, které dostává EKO-KOM, a.s. od zapojených
měst a obcí.
Tabulka č.76 Porovnání vybraných nákladů na odpady Českého Krumlova v r. 2020
NÁKLADY

Město Český Krumlov r. 2019 Město Český Krumlov r. 2020

Města 10001-15000 obyvatel
r. 2019

Parametr

Jednotkové náklady Výtěžnost Jednotkové náklady Výtěžnost

Jednotkové náklady

Měrná jednotka
Tříděný sběr celkem
SKO
Bioodpad
Objemný odpad
Nebezpečný odpad
Celkem

Kč/t
5 304
3 602
2 565
-

Kč/ob
327
934
30
1 292

kg/ob
62
259
12
24
0,5
357

Kč/t
4 630
4 098
2 464
-

Kč/ob
305
993
45
-

1 343

kg/ob
66
242
18
21
0,7
348

Kč/t
4 643
2 489
1 865
-

Kč/ob
215,6
506,9
57,1
779,6

Výtěžnost
kg/ob
55,8
198,6
128,3
47,2
2,1
432

Zdroj: podklad od Města Český Krumlov z rozpočtu a evidence, vlastní výpočet, databáze EKO-KOM, a.s.
V tabulce jsou uvedeny jednotkové náklady, přepočty na trvale žijící obyvatele města a výtěžnost
v kg/obyvatele. Porovnáním jsou města podobné velikosti, tj. 10001-15000 obyvatel.
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Pro porovnání nákladů slouží parametr Kč/t a také Kč/obyvatele, který umožňuje zhodnotit úroveň
ceny, kterou město za službu platí. Pro výkon sběru slouží parametr v kg/obyvatele, tzv. výtěžnost, u
tříděného sběru je žádoucí co nejvyšší, naopak u SKO co nejnižší.
Pro přehlednost jsou hodnoty dosahované v Českém Krumlově barevně označeny, zeleně obvyklé
hodnoty a červeně negativní. Nicméně pokud jsou náklady nízké a zároveň je nízká i výtěžnost, jedná
se v širším kontextu o negativní výsledek.
Popis k jednotlivým odpadům:
Tříděné odpady celkem – celkové množství je vyšší – systém je výrazně ovlivněn velkým počtem
zapojených podnikatelských subjektů, pokud by tyto podnikatelské odpady byly odděleny, pak je
pravděpodobné, že množství bude nižší, než je obvyklé; náklad na 1 tunu je vysoký; v přepočtu na
obyvatele je náklad také vysoký; výtěžnost na obyvatele je vyšší
SKO – vysoké celkové množství – systém je výrazně ovlivněn velkým počtem zapojených
podnikatelských subjektů, pokud by tyto podnikatelské odpady byly odděleny, pak je
pravděpodobné, že množství i tak bude vysoké; náklad na 1 tunu je vyšší; v přepočtu na obyvatele
je také náklad vyšší; produkce přepočítaná na 1 obyvatele je vysoká
Bioodpad – celkové množství je velice nízké; náklad na 1 tunu je obvyklý; v přepočtu na
obyvatele je náklad nízký; produkce na 1 obyvatele je velice nízká
Objemný odpad – celkové množství je malé; náklad není samostatně sledován; výtěžnost na
obyvatele je nízká
Nebezpečný odpad – celkové množství je nízké; náklad není samostatně sledován; výtěžnost na
obyvatele je nízká
8.3.2

Potenciální podíl využitelných odpadů v SKO

V následující tabulce je vypočítáno potenciální množství využitelných odpadů, které jsou
pravděpodobně obsaženy v SKO. V poznámkách pod tabulkou jsou vysvětleny jednotlivé hodnoty.
Předpokládané množství vychází z fyzických rozborů odpadu v podobných městech. Rozdíly
v jednotlivých městech nejsou zásadní a pro potřeby této koncepce a reálnou představu je to
dostačující. Pokud by město chtělo přesnější informace, pak je nutné provést fyzický rozbor SKO
z odpadů svezených z Českého Krumlova a to nejlépe ve směsi z několika lokalit. Minimální množství
vzorku 0,5-1 t. Zpracovatel koncepce doporučuje tento rozbor, který by mohl být realizovaný v rámci
osvětové akce za účasti veřejnosti a případně také žáků základních i jiných škol.
Tabulka č.77 Potenciální podíl využitelných odpadů v SKO – účinnost třídění jednotlivých složek
z SKO v roce 2020
skutečnost

potenciál

skutečnost + potenciál

tříděný papír
tříděný plast
tříděné sklo
tříděný kov

t/r. 2020
385,0
185,6
225,7
59,8

t/r. 2020
195,3
324,8
176,1
86,2

t/r. 2020
580,3
510,4
401,8
145,9

textil
bioodpady
nebezpečné odpady
zpětný odběr elektro
CELKEM

36,0
238,4
9,8
79,4
1 219,6

208,2
1 074,1
39,0
41,2
2 144,7

244,2
1 312,5
48,8
120,5
3 364,3

druhy odpadů:

účinnost separace z SKO
v r.2020
% pozn.:
66,3 1.
36,4 2.
56,2 3.
41,0 4.
14,8 5.
18,2 6.
20,1 7.
65,8 8.
36,3 9.

Zdroj: veřejná databáze rozborů odpadů, evidence odpadů města, vlastní výpočet.
Popis jednotlivých sloupců:
skutečnost – množství vytříděných odpadů v roce 2020 – 1 219,6 t
potenciál – potenciální množství odpadů, které je možné samostatně vytřídit z celkového množství
SKO v r. 2020 (3 144,3 t SKO), a to je 2 145 t
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skutečnost + potenciál – množství tun odpadů v roce 2020 + potenciální množství odpadů, které
je možné ještě samostatně vytřídit z SKO, tj. 3 364 t
účinnost separace z SKO v r. 2020– současná účinnost v % třídění uvedených odpadů – v celku
pouze 36,3 %
Komentář k poznámkám:
1. tříděného papíru je vyšší množství, SKO ještě obsahuje cca 195 t/rok, které je možné
vytřídit, účinnost separace je 66 %
2. tříděného plastu je průměrné množství, SKO ještě obsahuje cca 324 t/rok, které je možné
vytřídit, účinnost separace je pouze 36 %
3. tříděného skla je mírně nadprůměrné množství, SKO ještě obsahuje cca 176 t/rok, které
je možné vytřídit, účinnost separace je 56 %
4. tříděný kovu je nízké množství, SKO obsahuje cca 86 t/rok, které je možné vytřídit,
účinnost separace je 41 %
5. tříděného textilu je obvyklé množství, SKO obsahuje cca 208 t/rok, které je možné
vytřídit, účinnost separace je pouze 15 %
6. bioodpadu je nízké množství, SKO obsahuje cca 1 074 t/rok, které je možné vytřídit,
účinnost separace je pouze 18 %
7. nebezpečného odpadu je malé množství, SKO obsahuje ještě cca 39 t/rok, které je možné
vytřídit, účinnost separace je pouze 20 %
8. zpětný odběr elektro – vysoké množství, i tak SKO obsahuje ještě cca 41 t/rok, které je
možné vytřídit, účinnost 66 %
9. celkové množství vytříděných odpadů je na nižší úrovni, SKO ještě obsahuje cca 2 145
t/rok, které je možné vytřídit, celková účinnost separace je pouze 36 %
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8.3.3

Předpoklad nákladů na 1 t skládkovaných odpadu od r. 2021

69

8.4

Hlavní ekonomické závěry

Náklady jsou městem vyhodnocovány dvěma způsoby. První je pro společnost EKO-KOM, a.s., zde
se uvádí náklady na systém odpadového hospodářství, které obsahují i položky neprocházející
rozpočtem města. Druhý způsob vychází ze skutečných zaúčtovaných hodnot v rozpočtu města.
Zpracovatel koncepce hodnotí finanční stránku ze skutečných zaúčtovaných hodnot
v rozpočtu města.
Náklady na odpadové hospodářství města každoročně výrazně rostou. Systém je vcelku stabilní a
nedochází k zásadním změnám, pouze se od roku 2019 zavedl samostatný sběr bioodpadů od
občanů a vznikl nový odpad – v roce 2020 byl náklad cca 0,6 mil. Kč.
Nejvýznamnější je nárůst nákladů u SKO občanů a to o 1,6 mil. Kč, což je o 18 %, přitom celkové
množství SKO kleslo za sledované roky o 418 t, což je o 12 %.
Dalším významným nárůstem je příspěvek – náhrada zvýšených nákladů na separované odpady,
která je hrazena RSOV a následně do Služeb města Český Krumlov. V roce 2019 ty bylo 662 tis. Kč a
v roce 2020 to bylo 802 tis. Kč.
Mezi rokem 2019 a r. 2018 byl nejvyšší nárůst za SKO u občanů – 1 mil. Kč, další znatelný nárůst je u
separace – náhrada RSOV 0,7 mil. Kč a zavedení bioodpadů 0,4 mil. Kč.
Mezi lety 2020 a 2019 je znovu navýšení u SKO svoz a skládkovné občanů o 0,5 mil. Kč a dále
bioodpad občanů, které se nově zavádělo – nárůst o cca 0,2 mil. Kč.
Náklady na všechny SKO činí v jednotlivých letech 73-76 % všech nákladů.
Celkové náklady jsou v r. 2018 – 16,8 mil. Kč, v r. 2019 – 19,4 mil. Kč, v r. 2020 – 20,3 mil. Kč.
Celkové příjmy jsou za sledované roky téměř shodné a činí cca 15,3 mil. Kč.
Příjmy z místního poplatku od občanů tvoří 52 % příjmů systému OH. Místní poplatek od
vlastníků rekreačních objektů je pouze 3,4 %, podnikatelé tvoří 24 % všech příjmů a skládka
přináší do rozpočtu města 20 %.
Rozdíl mezi příjmem a nákladem města na odpady zapojených podnikatelů byl v roce 2019 cca -665
tis. Kč, vhodné je ceny pro podnikatele upravit – navýšit o cca 20 %.
Odměna od AOS EKO-KOM, a.s. je vyplácena RSOV mimo rozpočet města, v r. 2020 to bylo 2,1
mil. Kč. SMČK účtují náklad na separované odpady přímo RSOV – v r. 2020 to bylo – paušální
příspěvek na třídění 609 434 Kč a za svoz 1 600 583 Kč, tj. celkem 2 210 017 Kč.
Město dotuje systém nakládání s odpady ve všech sledovaných letech. Nejvyšší částka je za rok
2020, a to 5 091 300 Kč, což je dotace do systému OH ve výši dalších 33,5 % Kč k příjmům nebo
příjmy kryjí jen 75 % nákladů. V ekonomickém hodnocení není zohledněna otázka investičních
nákladů na pořízení skládky v podobě odpisů neb město odpisy nepromítá do rozpočtu (není to
výdaj). Přitom v příjmech počítá s nájemným za skládku ve výši cca 2,3 mil. Kč. Pokud bychom z
ekonomické logiky odpisy do nákladů zahrnuli (nebo adekvátně příjmy z nájemného odečetli), byl by
rozdíl, který město doplácí na OH o 2,3 mil. Kč vyšší, tedy 7,4 mil. Kč.
Pokud město neupraví systém OH a nesníží množství produkce SKO a VO, dojde k nárůstu nákladů
za odstranění na skládkách odpadů – v roce 2025 nárůst o 1,5 mil. Kč, v roce 2029 o 2,7 mil. Kč.
8.5

Smluvní vztahy

Město Český Krumlov má uzavřenou Smlouvu o poskytování komunálních služeb z r. 2006 s vlastní
společností Služby města Český Krumlov, s.r.o. Předmětem smlouvy je závazek provádět
komunální služby včetně komplexního nakládání s odpady. Jelikož jde společnost, kterou si město
založilo za účelem provádění uvedených služeb, je bezpředmětné tento smluvní vztah měnit.
Společnost a její fungování je nepřímo řízeno městem a přímo ovlivňováno. Vlastní společnost na
komunální služby je vždy velkou výhodou, a to nejen z hlediska jasných kalkulací smluvních cen, ale
také zejména z možnosti operativně přizpůsobovat služby daným potřebám.
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Město Český Krumlov má uzavřenou standardizovanou smlouvu se společností EKO-KOM, a.s. o
zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, jejímž předmětem je zajištění zpětného odběru,
tj. odebírání použitých obalů od spotřebitelů za účelem jejich využití nebo odstranění, a dále
zajišťování recyklace odpadů z obalů nebo jejich další využití v souladu se zákonem o obalech.
Společností je vyplácena finanční odměna a město ji musí použít na odpadový systém, který
obsahuje odpady z obalů – sběr, svoz, třídění, využití, vzdělávání a informovanost občanů a případně
konzultační a poradenské činnosti.
Na základě vzájemné dohody se společností EKO-KOM, a.s. a s obcemi (včetně města Český Krumlov)
Regionálního svazku obcí „VLTAVA“, byla sepsána vzájemná Smlouva o spolupráci ze dne
20.11.2002, ze které vyplývá, že závazek jednotlivých obcí, přechází na Služby města Český Krumlov,
s.r.o., které pro obce zajištuje svoz a třídění komunálních odpadů v rozsahu samostatných smluv
jednotlivých obcí s EKO-KOM, a.s. Regionální svazek tak poskytne Službám města finanční částku ve
výši 30 % odměny poskytnutou obcím od společnosti EKO-KOM, a.s.
Město Český Krumlov je součástí Regionálního svazku obcí VLTAVA, přes který probíhá finanční tok
tříděných odpadů města i ostatních obcí svazku. Finanční tok není úplně jasný, protože odměny
společnosti EKO-KOM, a.s. jsou prostřednictvím RSOV z části paušálně předávány svozové
společnosti, dále je svozové společnosti hrazen náklad na svoz separovaných odpadů a také určitý
podíl na ztrátě společnosti z tříděných odpadů.
Zpracovatel koncepce doporučuje pro přehlednost stav narovnat do obvyklých finančních toků:
– úhrada nákladů přímo svozové společnosti za množství svezených separovaných odpadů,
– odměna od AOS EKO-KOM, a.s. by měla být příjmem města a použita na úhradu nákladů na
separované odpady,
- svozová společnost by měla městu i obcím účtovat skutečné náklady za provedené služby.

8.6

Informování a vzdělávání veřejnosti

Město informuje občany o problematice odpadového hospodářství pomocí webových stránek města,
odboru životního prostředí, pomocí tištěného periodika Noviny města Český Krumlov a přes webové
stránky servisní organizace města Služby města Český Krumlov.
Doporučuje se směrem k občanům realizovat obsáhlou kampaň, která by informovala občany, a také
majitele rekreačních objektů a zapojené podnikatele o způsobu nakládání s odpady, o omezování
množství zbytkového směsného komunálního odpadu, o nutnosti třídění využitelných složek včetně
samostatného třídění biologické složky, které jsou v komunálních odpadech. Kampaň by měla být
zaměřena také na předcházení vzniku odpadů. Cílem je snížení množství odpadů, a to zejména
směsného komunálního. Také je potřeba přesně specifikovat povinnosti zapojených i nezapojených
podnikatelů tak, aby systém města nebyl zneužívám a také aby byly vznikající náklady městu
uhrazeny.
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NÁVRHOVÁ ČÁST
9. Východiska pro návrhovou část
9.1

Právní úprava hospodaření s odpady v obcích

Oblast nakládání s odpady legislativně určuje od 1.1.2021 nový zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech,
v době zpracování koncepce ještě nebyly některé prováděcí vyhlášky k zákonu vydány. Tento zákon
zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje:
a) pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany
životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje a při omezování
nepříznivých dopadů využívání přírodních zdrojů a zlepšování účinnosti tohoto využívání,
b) práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství,
c) působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství.
Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.
Základní povinností každého původce odpadů je předcházet vzniku odpadů, dále vzniklé odpady
zařazovat podle katalogu odpadů, vzniklé odpady předávat pouze osobě oprávněné podle zákona o
odpadech, odpady shromažďovat odděleně, vést evidenci odpadů a platit poplatky stanovené
zákonem za ukládání odpadů na skládkách.
U odpadů produkovaných občany přebírá veškeré povinnosti obec, a to od okamžiku, kdy
nepodnikající fyzická osoba odpad odloží na místě obcí k tomu určeném. Obec se současně stává
vlastníkem tohoto odpadu. Obec se v této oblasti řídí vydanou obecně závaznou vyhláškou (OZV),
která určuje systém nakládání s odpady.
Obec je podle zákona o odpadech povinna zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního
odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami na jejím katastrálním území. Obec je
povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně
nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů rostlinného
původu, od 1. 1. 2020 pak také pro oddělený sběr použitých jedlých olejů a tuků, a od 1.1.2025 také
pro sběr textilu.
Původci, kteří produkují odpad podobný komunálnímu odpadu, mohou na základě smlouvy s obcí
využít systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů zavedeného obcí. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za
tuto službu.
Fyzické osoby a původci odpadů zapojení do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů zavedeného obcí jsou povinni v souladu s obecně
závaznou vyhláškou obce komunální odpad a odpad podobný komunálnímu odpadu třídit a odkládat
odděleně na místa k tomu obcí určená, pokud s odpadem nenakládají nebo se jej nezbavují jiným
způsobem stanoveným zákonem o odpadech.
Podrobně o novém zákonu o odpadech a ustanoveních týkajících se obcí je rozepsáno v kapitole č. 9.3
této koncepce.
9.2
9.2.1

Platné legislativní předpisy v odpadovém hospodářství
Základní legislativa EU

V rámci Evropské unie platí následující právní předpis: Směrnice 2008/98/ES o odpadech,
pozměňující směrnice 2018/851.
Směrnice 2008/98/ES
• Tato směrnice zavádí hierarchii způsobů nakládání s odpady:
předcházení vzniku,
opětovné použití,
recyklace,
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využití pro jiné účely, například energetické, a
odstranění.
Směrnice potvrzuje „zásadu znečišťovatel platí“, podle níž musí náklady spojené s
nakládáním s odpady uhradit prvotní původce odpadu.
Zavádí pojem „rozšířená odpovědnost výrobce“.
Rozlišuje mezi odpadem a vedlejšími produkty
Nakládání s odpady musí probíhat bez jakéhokoli ohrožení vody, ovzduší, půdy nebo
živočichů a bez obtěžování hlukem nebo zápachem a bez nepříznivého vlivu na krajinu nebo
místa zvláštního zájmu.
Výrobci nebo držitelé odpadu musí s odpadem nakládat sami nebo prostřednictvím úředně
schváleného provozovatele. Oba musí mít povolení a jsou pravidelně kontrolováni.
Příslušné vnitrostátní orgány musí vytvořit plány pro nakládání s odpady a programy pro –
předcházení vzniku odpadů.
Na nebezpečný odpad, odpadní oleje a biologický odpad platí zvláštní podmínky.
Směrnice zavádí cíle využití a recyklace, které mají být splněny do roku 2020 v souvislosti
s odpadem z domácností (50%) a stavebním a demoličním odpadem (70%).
-

•
•
•
•

•
•
•
•

Pozměňující směrnice (EU) 2018/851
• Jako součást balíčku opatření o oběhovém hospodářství pozměňuje směrnice (EU) 2018/851
směrnici 2008/98/ES.
• Stanovuje minimální provozní požadavky na systémy rozšířené odpovědnosti výrobce.
Mohou také zahrnovat organizační odpovědnost a odpovědnost přispívat k předcházení
vzniku odpadů a k opětovné použitelnosti a recyklaci výrobků.
• Posiluje pravidla o předcházení vzniku odpadů. Ve věci vzniku odpadů musí země EU
přijmout opatření za účelem:
podpory modelů trvale udržitelné výroby a spotřeby,
podpory takových návrhů, výroby a používání výrobků, které účinně využívají zdroje,
jsou trvanlivé, opravitelné, opětovně použitelné a modernizovatelné,
zaměření se na výrobky obsahující kritické suroviny, aby se předcházelo tomu, že se
tyto materiály stanou odpadem,
vybízení k tomu, aby byly dostupné náhradní díly, návody k použití, technické
informace nebo další nástroje umožňující opravu a opětovné použití výrobků, aniž by
byla ohrožena jejich kvalita a bezpečnost,
snižování vzniku potravinového odpadu, což pomůže k plnění cíle udržitelného
rozvoje OSN snížit celosvětový potravinový odpad na obyvatele na úrovni
maloobchodu a spotřebitelů a snížit plýtvání potravinami ve výrobních a
dodavatelských řetězcích do roku 2030 o 50 %,
podpoření snižování obsahu nebezpečných látek v materiálech a výrobcích,
zastavení znečištění moří odpadky.
• Také stanovuje nové cíle recyklace komunálního odpadu do roku 2025, kdy bude muset být
recyklováno nejméně 55 % hmotnosti komunálního odpadu. Tento cíl se do roku 2030 zvýší
na 60 % a do roku 2035 na 65 %,
• Země EU musí:
zřídit do 1. ledna 2025 oddělený sběr textilního a nebezpečného odpadu,
zajistit, aby do 31. prosince 2023 byl prováděn tříděný sběr biologického odpadu a
tento odpad byl recyklován (například kompostován).
• Směrnice také upozorňuje na příklady pobídek k uplatňování hierarchie způsobů nakládání s
odpady, například poplatky za ukládání na skládkách a spalování a režimy plateb podle
množství odpadu.
9.2.2

Základní legislativa ČR

V současné době je problematika odpadového hospodářství ČR řízena těmito předpisy:
Zákony:
541/2020 Sb., o odpadech
542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností
477/2001 Sb., o obalech
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Vyhlášky:
8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)
273/2021., o podrobnostech nakládání s odpady
Další prováděcí vyhlášky k novému zákonu o odpadech jsou očekávány v průběhu roku 2021.
Nařízení vlády:
352/2014 Sb. o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024
9.3

Nový zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech

1. ledna 2021 nabyl účinnosti nový zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, který do české národní
legislativy zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje napřímo použitelné
předpisy Evropské unie a upravuje pravidla pro předcházení vzniku odpadu a pro nakládání s ním,
práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a působnost orgánů veřejné správy v
odpadovém hospodářství.
Odpadové hospodářství je založeno na hierarchii odpadového hospodářství, podle níž je prioritou
předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho
příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné
ani to, jeho odstranění.
Cíle odpadového hospodářství ČR uvedené v novém zákoně o odpadech:
1. Zvýšit do roku 2025 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních
odpadů nejméně na 55 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na
území České republiky.
2. Zvýšit do roku 2030 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních
odpadů nejméně na 60 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na
území České republiky.
3. Zvýšit do roku 2035 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních
odpadů nejméně na 65 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na
území České republiky.
4. Odstraňovat uložením na skládku v roce 2035 a v letech následujících nejvýše 10 % z celkové
hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.
5. Energeticky využívat v roce 2035 a v letech následujících nejvýše 25 % z celkové hmotnosti
komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky; toto množství může být
navýšeno o rozdíl mezi množstvím komunálních odpadů, které mohly být uloženy na skládku
podle bodu 4, a skutečným množstvím komunálních odpadů uložených na skládku.
Přechodná ustanovení v novém zákoně o odpadech:
Zařízení pro nakládání s odpady provozovaná podle starého zákona platí s omezením:
- do 1 roku mobilní zařízení,
- do 2 let zařízení ke sběru a výkupu odpadů,
- do 3 let zařízení pro využití nebo odstranění odpadů.
Smlouva obce s podnikatelem v systému OH obce platí do 31.12.2021
OZV o systému OH, o místním poplatku za systém OH a o poplatku za KO je pro rok 2021 platná.
Komunální odpady obce jsou do r. 2029 v určeném množství skládkovány za sníženou sazbu
skládkovacího poplatku 500 Kč/t – viz. podrobnosti dále v textu.
Vybraná ustanovení v novém zákoně o odpadech, která se týkají obcí:
Obec je původce odpadu od okamžiku, kdy občan odloží odpad na určené místo obcí.
Obec:
- je povinna přebrat veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti občanů,
- je povinna určit místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu, min. nebezpečného
odpadu, papíru, plastu, skla, kovu, bioodpadu a jedlých olejů a tuků,
74

-

-

-

je povinna zajistit, aby vytříděných složek odpadu bylo v r. 2025 … 60 %, v r. 2030 … 65 %, v
r. 2035 … 70 % z celkové produkce komunálního odpadu obce,
je povinna nastavit obecní systém odpadového hospodářství – může vydat OZV
může určit nakládání se stavebními odpady, movitými věcmi – neodpady (např. využitelný
nábytek atd.), výrobky s ukončenou životností, rostlinnými zbytky z údržby zeleně, zahrad
(komunitní kompostování), pokud je vydána OZV o systému OH,
může přebírat komunální odpad od podnikatelů, kteří se na základě písemné smlouvy zapojí
do systému,
může stanovit v OZV povinnost zajistit si pro soustřeďování odpadu sběrné nádoby na
směsný komunální odpad a pravidla pro jeho soustřeďování:
▪ stanovit povinnost zajistit si pro soustřeďování odpadu sběrné nádoby stanoveného
typu o dostatečném objemu,
▪ stanovit fyzickým osobám povinnost plnit sběrné nádoby tak, aby je bylo možno
uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával,
▪ stanovit zákaz odkládat do sběrných nádob jiné složky komunálních odpadů, než pro
které jsou jednotlivé nádoby určeny,
▪ stanovit zákaz v nádobách shromážděné komunální odpady udupávat či zhutňovat,
▪ uložit povinnost přistavit sběrné nádoby na směsný komunální odpad v určené dny a
doby na určená místa,
je povinna informovat veřejnost 1x ročně o systému a výsledcích OH, včetně nákladů.

Evidence a ohlašování odpadů:
- Původce odpadu (obec, provozovatel zařízení a obchodník s odpady) je povinen vést
průběžnou evidenci odpadu.
- Eviduje se – druh, kategorie, množství, způsob nakládání, původce, zařízení, kam byl odpad
předán.
- Hlášení o odpadech podává ten, kdo měl produkci víc než 0,6 t nebezpečného odpadu nebo
100 t ostatního odpadu za rok, a provozovatel zařízení (např. sběrného dvoru, skládky
odpadů) – hlášení se musí podat do 28.2. následujícího roku.
- Nově Hlášení o obecním systému:
Původce odpadu, který vyprodukoval nebo nakládal v uplynulém kalendářním roce s více než
600 kg nebezpečných odpadů, s více než 100 tunami ostatních odpadů, je povinen zaslat do
28. února následujícího roku hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý
kalendářní rok. Forma hlášení bude upřesněna novou vyhláškou o podrobnostech nakládání
s odpady, která by měla ve Sbírce zákonů vyjít v průběhu roku 2021. V návrhu této vyhlášky
je 14 tabulek, které bude muset obec vyplňovat.
Vybrané povinnosti původce odpadu - podnikatel:
-

zatřídit odpady podle druhu a kategorie,
prokázat kontrole, kam vlastní odpad dal (v odpovídajícím množství),
u komunálního odpadu a stavebního i demoličního odpadu musí mít písemnou smlouvu s
oprávněnou osobou.

Provozovatel zařízení pro nakládání s odpady - pokud přebírá komunální odpad od občanů,
musí do 15.1. následujícího roku oznámit příslušné obci, ve které občan bydlí, druh a množství
převzatých odpadů.
Školní sběr
Škola může přebírat papír, plast a kov z domácností a je vlastníkem zde odloženého odpadu.
Původcem odpadu ze školního sběru je však obec – škola má povinnost do 15.1. následujícího roku
předat obci údaje o sběru za předchozí rok – hmotnost, druh a zařízení, kam odpad předala.
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Působnost obecních úřadů v odpadovém hospodářství
Obec:
-

kontroluje, zda občané obce nakládají s odpady pouze v souladu se zákonem o odpadech,
kontroluje, zda podnikatelé, kteří využívají obecní systém nakládání s odpady, mají
smlouvu s obcí,
kontroluje, zda podnikatelé nezapojení v systému odpadového hospodářství obce mají
zajištěno využití či odstranění odpadů v souladu se zákonem,
projednává přestupky.

Přestupky obce
Obec se dopustí přestupku tím, že
- nepřebere od obyvatel komunální odpad,
- neurčí místa pro oddělené soustřeďování komunálních odpadů,
- nezajistí splnění stanoveného podílu odděleně soustřeďované recyklovatelné složky z
celkového množství komunálních odpadů,
- nesplní některou z informačních povinností,
- nezašle ve stanovené lhůtě a ve stanoveném rozsahu hlášení o obecním systému
odpadového hospodářství.
Za přestupek lze obci uložit pokutu do
- 100 000 Kč (nesplní některou z informačních povinností)
- 200 000 Kč (nezajistí splnění podílu recyklovatelné složky z celkového množství
komunálního odpadu, nezašle ve stanovené lhůtě a ve stanoveném rozsahu hlášení o
obecním systému),
- 10 000 000 Kč (nepřebere od obyvatel komunální odpad, neurčí místa pro oddělené
soustřeďování komunálních odpadů).
Zákaz ukládání využitelných odpadů na skládku od roku 2030
Provozovatel skládky nesmí od 1. ledna 2030 na skládku ukládat využitelné odpady, tj. odpady:
a) jejichž výhřevnost v sušině je vyšší než 6,5 MJ/kg,
b) které překračují limitní hodnotu parametru biologické stability AT4 stanovenou zákonem:
spotřeba kyslíku po 4 dnech - AT4 < 10 mg O2/g sušiny, nebo
c) které je za stávajícího stavu vědeckého a technického pokroku možné účelně recyklovat.
Provozovatel skládky je povinen ověřovat splnění podmínek výhřevnosti a biologické stability u
přebíraného odpadu.
Sazba poplatku za ukládání odpadu – příloha č. 9 k zákonu o odpadech

Sleva za ukládání odpadu na skládku
Nový zákon o odpadech zásadně mění poplatky za ukládání odpadů na skládkách. Obec bude platit
do určitého množství (v r. 2021 – 200 kg/obč./rok, v r. 2022 – 190 kg/obč./rok, ..... a v r. 2029 – 120
kg/obč./rok) odpadů uložených v kalendářním roce na skládku 500 Kč/t, stejně jako v současné
době. Po překročení tohoto množství bude hradit poplatek ve výši 800 Kč/t (r. 2021), 900 Kč/t (r.
2022) ... a v r. 2029 – 1 850 Kč/t. Poplatky budou z menší části příjmem obce, na jejímž území se
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skládka nachází, a z větší části SFŽP (Státní fond životního prostředí). Tímto opatřením se zavádí
dlouho avizované znevýhodňování skládkování před jinými způsoby nakládání s odpadem. Dále se
mění výše poplatku na povinnou rekultivační rezervu ze 100 kč na 145 kč/t, zvýšení je tedy o 45
Kč/t.
Znění § 157 zákona o odpadech:
(1) V poplatkovém období do roku 2029 se komunální odpad s výjimkou nebezpečných odpadů,
jehož původcem je obec, zahrne namísto dílčího základu poplatku za ukládání využitelných odpadů
do dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu, pokud celková hmotnost takového
odpadu uloženého na libovolnou skládku od prvního dne kalendářního roku, ve kterém nastane toto
poplatkové období, ve vztahu ke kterému uplatní obec nárok podle odstavce 2, nepřesáhne množství
vypočtené podle přílohy č. 12 k tomuto zákonu. Pokud se v poplatkovém období toto množství
přesáhne, zahrne se do dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu pouze část odpadu
do jeho dosažení.
(2) Plátce poplatku zahrne odpad do dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu
pouze tehdy, pokud u něj obec uplatní nárok na toto zahrnutí a současně mu sdělí rozhodné údaje, ze
kterých vyplývá, zda jí na toto zahrnutí vznikl nárok. Plátce poplatku vede evidenci o uplatněných
nárocích na zahrnutí odpadu do dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu, ve které
současně uchovává tyto sdělené údaje.
(3) Dílčí základ poplatku za ukládání komunálního odpadu je dílčím základem poplatku za ukládání
odpadů na skládku.
(4) Sazba poplatku za ukládání odpadů na skládku pro dílčí základ poplatku za ukládání
komunálního odpadu činí 500 Kč za tunu.
(5) Pro dílčí poplatek za ukládání komunálního odpadu se použijí obdobně ustanovení o
rozpočtovém určení dílčího poplatku za ukládání zbytkového odpadu.
Příloha č. 12 k zákonu o odpadech zní:
Celkové množství odpadů, na které se vztahuje v kalendářním roce výjimka pro zařazení do dílčího
základu poplatku, se vypočte jako násobek počtu obyvatel obce uvedeného v bilanci obyvatel České
republiky zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu kalendářního roku bezprostředně
předcházejícího poplatkovému období a množství odpadů na jednoho obyvatele uvedeného v
následující tabulce pro kalendářní rok, ve kterém nastane poplatkové období.
Příloha č. 12 k zákonu – měrná produkce pro uplatnění slevy za skládkování
Rok
2021
Množství odpadu
tun
0,2
na 1 obyvatele

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

0,19

0,18

0,17

0,16

0,15

0,14

0,13

0,12

Nakládání s nezákonně soustředěným odpadem:
Pokud se vlastník pozemku dozví o odpadu na svém pozemku, je to povinen oznámit ORP (obci
s rozšířenou působností). ORP se pokusí zjistit vlastníka odpadu a pokud jej nezjistí, pak nařídí
vlastníkovi pozemku odklizení odpadu do 30 dní. Pokud vlastník nezajistí odklizení, může pak ORP
uložit vlastníkovi, aby místo alespoň zabezpečil nebo ORP zabezpečí odpad tak, aby dál neohrožoval
životní prostředí, příp. ORP odpad odklidí. Toto polovičaté řešení vzniklo údajně na základě dlouhé
diskuse a podnětů poslanců jako kompromis.
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
Tento poplatek je z hlediska základních konstrukčních prvků obdobný dosavadnímu místnímu
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, s drobnými modifikacemi (zejména pokud jde o okruh poplatníků z titulu
vlastnictví nemovité věci a sazbu poplatku).
Poplatkovým obdobím je kalendářní rok, obec by měla zavést poplatek s účinností od 1.1. na celý rok,
aniž by jeho výši v roce měnila, danou změnu výši poplatku upravuje zákon.
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Sazba poplatku činí nejvýše 1200 Kč/poplatník/rok, obec stanoví dle svého uvážení, nemusí v OZV
zdůvodňovat výši poplatku. Osvobození od poplatku jsou uvedena v § 10 g zákona, v OZV může obec
upravit i další dle svého uvážení. Obec může stanovit úlevy v procentech nebo pevnou částkou, která
musí být vždy stejná pro všechny poplatníky.
Poplatníkem je:
-

fyzická osoba přihlášená v obci nebo

-

vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve
které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (jen SKO)
Spolu s místním poplatkem za obecní systém odpadového hospodářství – patří mezi místní poplatky
za komunální odpad, které s účinností od 1. ledna 2021 nahrazují dosavadní zákonné formy
zpoplatnění nakládání s komunálním odpadem. Tento poplatek zohledňuje skutečné množství
odloženého odpadu, přičemž jeho základem může být – vedle objemu reálně odloženého odpadu
nebo kapacity nádob na odpad – i hmotnost reálně odloženého odpadu.
Základem dílčího poplatku je:
-

Hmotnost nebo objem odloženého odpadu z nemovité věci za kalendářní měsíc v
kilogramech anebo litrech na poplatníka.

-

Kapacita soustřeďovacích prostředků za kalendářní měsíc pro nemovitou věc na poplatníka
v litrech.

Tyto základy nelze kombinovat, obec zvolí pouze jeden ze základů, během roku toto nelze měnit.
Poplatníkem je:
-

fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště,
vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.

Plátcem je:
-

společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo,
vlastník nemovité věci v ostatních případech.

Obec může stanovit minimální základ pro objem a kapacitu soustřeďovacích prostředků na SKO,
nejvíce 60 l/poplatník/měsíc, pro hmotnost nejvíce 10 kg/poplatník/měsíc.
Sazba poplatku – za objem nejvíce 1 kč/l, za hmotnost nejvíce 6 kč/kg, výši si obec může stanovit dle
svého uvážení, nemusí zdůvodňovat.
Za hmotnost a objem obec vyměří po uplynulém roce (nebo čtvrtletí, měsíce) poplatek platebním
výměrem nebo hromadným předpisem poplatníků – odlišná právní úprava, v případě tohoto základu
nedisponuje těmito údaji poplatník ani plátce, ale pouze obec, splatnost je v řešení Ministerstva
vnitra s Ministerstvem financí.
Za kapacitu soustřeďovacích prostředků obec stanoví úhradu poplatku obdobně jako za obecní
systém.

9.4

Nová prováděcí vyhláška č. 273/2021 Sb. k zákonu o odpadech

Vybraná ustanovení, která se váží k činnosti města jako původce odpadu a činnosti SMČK jako
provozovateli zařízení pro nakládání s odpady.
Dotřiďovací linka: nově stanoveny požadavky pro nakládání s výstupem z dotřiďování - % výstupu
předávaná k energetickému nebo materiálovému využití. Platí od účinnosti vyhlášky, tj. od 7.8.2021 –
pro rok 2021 se započte poměrná část roku.
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Tabulka č. 7.1:

Tabulka č. 7.2:

Objemný odpad: nově stanovena povinnost dotřiďovat objemný odpad před uložením na skládku.
Před uložením odpadů na skládku musí být zvolen takový způsob úpravy, případně kombinace
způsobů úpravy, který zajistí nejnižší možný dopad uložených odpadů na životní prostředí a lidské
zdraví. Za účelem splnění tohoto požadavku musí být úprava odpadů v souladu s nejlepšími
dostupnými technikami.
V případě odpadů katalogových čísel 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03 se za úpravu odpadů před jejich
uložením na skládku považuje případ, kdy původce odpadu zajistil při jejich soustřeďování vytřídění
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všech ostatních složek komunálních odpadů, které produkuje. Pokud je původcem těchto odpadů
obec, považuje se požadavek za splněný, pokud obec zajišťuje místa pro oddělené soustřeďování
v souladu s požadavky této vyhlášky. V případě odpadu katalogového čísla 20 03 07 – objemný
odpad se za úpravu odpadu před uložením na skládku považuje případ, kdy původce odpadu zajistil
při jeho soustřeďování vytřídění alespoň kovů, plastů a dřeva velkých rozměrů.

9.5

Východiska pro návrhovou část vyplývající z analytické části koncepce

V následující kapitole jsou vypsána všechna fakta, která ovlivňují odpadové hospodářství města
Český Krumlov a která jsou důležitá pro návrhy na úpravu systému. Město má několik specifik, která
jsou pro toto historické město typická a ke kterým je nutné také přihlédnout. Dále je nutné brát ohled
na dlouholeté zkušenosti města s již v minulosti realizovanými kroky, které nelze jednoduše měnit.
A. Čtyři skupiny poplatníků v systému OH:
a) obyvatelé v centru města – 4 %
b) obyvatelé v rodinných domech - 30 %
c) obyvatelé v bytových domech – 60 %
d) rekreační objekty a volné byty – 6 %
ad. A. a) obyvatelé v centru města (cca 500 obyvatel, tj. 4 %) mají ztížené podmínky pro nakládání
s odpady. Pro odložení běžných odpadů (SKO, plast, papír, sklo) využívají podzemní a polopodzemní
kontejnery. Ostatní odpady musí odkládat na sběrném dvoře. Obvykle využívají pro odkládání SKO
také odpadkové koše. Doprava v centru je omezena na nezbytný pohyb vozidel obsluhy, podnikatelů
a bydlících. V hlavní sezóně je provoz pěších velmi intenzivní. Způsob sběru odpadů od občanů je
v tomto režimu zaveden několik let a obyvatelé ho respektují.
ad. A. b) obyvatelé v rodinných domech mimo centrum – jde o skupinu cca 30 % obyvatel, která
má nejvhodnější podmínky pro nakládání s odpady. Každá nemovitost má nádobu na SKO a
v blízkosti jsou kontejnery na tříděné odpady. Obvykle je součástí domu i zahrada, kde je možné
využít rostlinný bioodpad ve vlastním kompostéru, případně mohou občané využít také biopopelnici.
Ostatní odpady jsou těmito obyvateli odváženy na sběrný dvůr.
ad. A. c) obyvatelé v bytových domech – jde o nejširší skupinu obyvatel města (cca 60 %), kteří
bydlí v sídlištní zástavbě a bytových domech. Nakládání s odpady je pro obyvatele dostupné –
v blízkosti budov jsou stanoviště s kontejnery na všechny běžné odpady, včetně bioodpadů. Ostatní
odpady je možné odvážet na sběrný dvůr. Tento druh zástavby se projevuje velkou anonymitou a
stanoviště nádob jsou často zneužívána k odkládání objemných a jiných odpadů. Intervaly svozu
nádob jsou četné. Míra třídění je nižší a část obyvatel nerespektuje zavedený systém.
ad. A. d) rekreační objekty a volné byty – jde o poplatníky, kteří vlastní rekreační objekt nebo byt,
ve kterém není hlášena k pobytu žádná osoba. Počet těchto objektů je dle OZV o poplatku 752 k roku
2020 (cca 6 %). U rekreačních objektů jde o skupinu producentů s vyšším výskytem odpadů, ale
město je může zpoplatnit pouze poplatkem ve výši jako na 1 obyvatele. Tito původci odpadů přitom
mohou plně využívat systém OH města, aniž by se u nich dalo ovlivnit vznikající množství odpadů.
Volné byty jsou v podobném režimu – zde je nutné prověřit, zda tyto byty opravdu slouží pouze
k vlastní potřebě majitele, anebo jsou využívány například ke krátkodobému pronájmu, což je forma
podnikání, a jejich režim by měl být změněn z občana na podnikatele v systému OH s jinými
finančními podmínkami.
B. Podnikatelé v sytému OH města
V systému OH města jsou zapojeni někteří podnikatelé, jde zejména o všechny podnikatele v centru
města. Je to skupina cca 564 podnikatelských subjektů, kterým vznikají odpady, a vzhledem ke
ztíženým dopravním podmínkami v historickém centru, jim byl městem nastaven specifický systém
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platby podle druhu a velikosti podnikatele. Tento systém je budován v posledních letech, je funkční a
není potřeba jej zásadně měnit. Centrum města je intenzivně obsluhováno a odpady odváženy v letní
sezóně i denně.
C. Podnikatelé mimo systém OH města
Podnikatelé mimo systém OH města – jde o podnikatelské subjekty, které si řeší nakládání s odpady
individuálně. Pokud nezneužívají systém OH města, pak je to z hlediska legislativních podmínek
v pořádku, a není potřeba je nutit k zapojení se do systému města. Navíc někteří mají specifické
odpady, které ani systém města neřeší.
D. Počet bytů:
Počet bytů je ve městě:
-

v rodinných domech 27 %,

-

v bytových domech 72 %,

-

v ostatních budovách 1 %.

Počet bytů koresponduje s počtem obyvatel v jednotlivých typech bydlení. Uvedený poměr vychází
z údajů statistického úřadu. I zde je patrné, že největší část obyvatel bydlí v bytových domech a
zejména v sídlištních zástavbách. Jde tedy o cca 72 % všech obyvatel města, na které je vhodné se
nejvíce zaměřit.
E. Počet obyvatel se snižuje
Počet obyvatel se postupně mírně snižuje, což je obvyklý trend v ČR, mimo specifická města, jako je
např. Hlavní město Praha. Předpokládá se, že v budoucnu nedojde k významnějšímu úbytku počtu
obyvatel a pokles bude nadále pouze mírný. Vhodné je zaměřit se spíše na neobydlené budovy a byty,
kde není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba.
F. Systém je výrazně ovlivňován turistickým ruchem
Město Český Krumlov je významně ovlivněno historickým centrem a památkovou zónou. Počet
turistů, kteří město navštíví, se odhaduje okolo 1,5-2 mil. za rok. Současná situace je z důvodu
pandemie odlišná a pokles zejména zahraničních turistů je markantní. Do budoucna se však
pravděpodobně předpandemický stav počtu návštěvníků vrátí.
G. Vlastní společnost – Služby města Český Krumlov, s.r.o.
Služby města Český Krumlov, s.r.o. (SMČK) provozují:
-

skládku odpadů města – volná kapacita 7 500 t k 1.1.2021,

-

dotřiďovací linku na separované odpady – povolená kapacita 1800 t/rok,

-

sběrný dvůr – povolená kapacita 105 t/rok.

Město si pro vlastní potřeby zajištění služeb v OH založilo společnost Služby města Český Krumlov,
s.r.o., která zajišťuje různé služby nejen v OH, a také provozuje skládku ostatních odpadů
(s omezenou volnou kapacitou, tedy již téměř zaplněnou), dotřiďovací linku na separované odpady
s povolenou kapacitou 1800 t/rok a sběrný dvůr. Společnost také sváží odpady pro 15 okolních obcí.
Vlastní společnost je velkou výhodou a město tak přímo ovlivňuje nejen systém, ale také finanční
nákladovost. Vhodná je intenzívní vzájemná spolupráce a modulace systému v souladu s potřebami
města, legislativou a ekonomičností.
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H. Smlouva se společností EKO-KOM, a.s. – dohoda o převodu odměny za separované
odpady RSOV
Město je členem Regionálního svazku obcí Vltava (RSOV), který spolupracuje také v oblasti nakládání
s odpady. Jelikož vlastní servisní společnost města SMČK provádí svoz odpadů pro 15 z 18 obcí
svazku, jde o vhodnou spolupráci nejen z pohledu strategie regionu, ale také z pohledu efektivity
nakládání s odpady.
Dohoda o financování svozu a zpracování separovaných odpadů je funkční již mnoho let, ale je na
zváženou, zda by bylo možné a vhodné upravit systém tak, aby finanční tok probíhal přímo mezi
obcí/městem a společností SMČK.
I.

Množství odpadů:

Z hlediska produkce odpadů města jsou výchozí podmínky následující:
-

SKO – vyšší množství (nadprůměrné) – ovlivněno podnikateli v systému a turismem,

-

TO – nižší množství – ovlivněno podnikateli v systému a turismem,

-

ostatní odpady (BIO, další druhy odpadů) – malé množství.

Specifika města se projevují i v množství produkce odpadů. Podnikatelské subjekty zapojené do
systému OH města významně ovlivňují množství produkovaných odpadů. Jelikož tento odpad nelze
evidenčně přesně rozčlenit, není možné jednoznačně stanovit o jaké množství se jedná. Systém je ale
zaveden, funkční a není potřeba jej zcela měnit, pouze upravit. Množství odpadů také významně
ovlivňuje turistický ruch.
Na základě těchto specifik je produkované množství SKO v porovnání s obvyklým množstvím
v podobných městech vysoké = negativní stav. Množství separovaných odpadů je nižší, než je
obvyklé = negativní stav. Množství bioodpadů a ostatních odpadů je nízké = negativní stav.
Východiskem je snížení množství SKO důkladným tříděním separovaných odpadů a bioodpadů.
J.

Ekonomika:
Náklady:
-

podle Dotazníku EKO-KOM, a.s. – 26.455.295 Kč/r. 2020,

-

podle Dotazníku EKO-KOM, a.s. bez úklidu veřejných prostranství - 17.905.295 Kč/r. 2020,

-

podle účetních dokladů – podle rozpočtu města bez úklidu veřejných prostranství –
20.274.200 Kč/r. 2020,

-

podle účetních dokladů – podle rozpočtu města – bez úklidu veřejných
prostranství – v přepočtu na obyvatele a poplatníky - 1.562 Kč/občan/r. 2020, 1.476
Kč/poplatník/r. 2020.

Souhrn informací k nákladům – v analytické části byly náklady hodnoceny z několika pohledů. První
je hodnocení podle Dotazníků pro EKO-KOM, a. s., ve kterém se vykazují data o odpadovém systému a
také ekonomika OH. Dotazník obsahuje také předepsanou položku „úklid veřejných prostranství“. Na
základě posouzení zpracovatele koncepce by bylo vhodné, aby tato položka nebyla do OH zahrnuta,
protože se netýká přímo odpadového hospodářství (specifikum historického centra města). Proto je
uvedena také druhá položka podle Dotazníku pro EKO-KOM, a.s. - bez úklidu veřejných prostranství.
Pokud ale porovnáme skutečné čerpání rozpočtu v účetnictví města, pak se dostáváme ke skutečným
nákladům, které fyzicky prošly rozpočtem a již bez úklidu veřejných prostranství. Tato položka je
nejvíce vypovídající a je podkladem pro celkové hodnocení nákladů města – 20.274.200 Kč/r. 2020,
1.562 Kč/občan/r. 2020, 1.476 Kč/poplatník/r. 2020.
Ve výdajích města nefigurují všechny náklady – část nákladů na nakládání se separovanými odpady
je servisní společností SMČK účtována přímo RSOV, protože odměna města od společnosti EKO-KOM,
a.s. je na základě dohody přímo předávána RSOV. Financování separovaných odpadů je tímto
nepřehledné a není je možné přesně vyhodnotit.
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Příjmy:
-

příjmy systému OH – 17.243.901 Kč/r. 2020,

-

příjmy systému města ČK – 15.117.900 Kč/r. 2020 – bez odměny EKO-KOM – 2.061.001 Kč,

-

příjmy přepočteny na obyvatele 1.165 Kč/r. 2020, poplatníka 1.101 Kč/r. 2020, bez
podnikatelů 835 Kč/r. 2021.

Souhrn informací k příjmům – v analytické části jsou příjmy hodnoceny ve dvou rovinách. První je
hodnocení podle příjmů celého systému OH, kde ale neprochází všechny finance rozpočtem města, a
druhá je hodnocena podle skutečnosti, která prochází rozpočtem města, což je více vypovídající a jde
o celkový příjem systému města ČK – 15.117.900 Kč/r. 2020 – (bez odměny EKO-KOM – 2.061.001
Kč – viz informace v předešlém odstavci Náklady), přepočet na obyvatele 1.165 Kč/r. 2020,
poplatníka 1.101 Kč/r. 2020, bez podnikatelů 835 Kč/r. 2021.
Rozdíl mezi příjmy a náklady:
-

rozdíl mezi příjmy a náklady je 5.156.300 Kč/r. 2020

Souhrn informací k rozdílu mezi náklady a příjmy – rozdíl nákladů a příjmů v OH, které prošly
rozpočtem města v roce 2020 činí 5.156.300 Kč. Jde o vysokou částku, která není obvyklá a z těchto
čísel je jasné, že by bylo vhodné systém upravit tak, aby se tento rozdíl snížil.
Ekonomické zhodnocení ukazuje, že systém OH města je nevyrovnaný. Náklady jsou vyšší než příjmy.
Pokud nezapočítáme do nákladů na OH úklid veřejných prostranství, což je z důvodu intenzivního
turistického ruchu relevantnější, pak jde o dotaci odpadového systému městem ve výši 5,2 mil. Kč/r.
2020.
V ekonomických ukazatelích nefiguruje odměna od společnosti EKO-KOM, a.s., protože na základě
dohody je odměna přímo poukázána RSOV. Náklady na separované odpady jsou SMČK účtovány
přímo RSOV. Tento způsob je nepřehledný a financování tak není jasné.
V ekonomickém hodnocení není zohledněna otázka investičních nákladů na pořízení skládky v
podobě odpisů neb město odpisy nepromítá do rozpočtu (není to výdaj). Přitom se v příjmech počítá
s nájemným za skládku ve výši cca 2,3 mil. Kč. Pokud bychom z ekonomické logiky odpisy do nákladů
zahrnuli (nebo adekvátně příjmy z nájemného odečetli), byl by rozdíl, který město doplácí na OH o
2,3 mil. Kč vyšší.

10. Systém odpadového hospodářství, nakládání s odpady – návrhy a
doporučení
10.1 Systém odpadového hospodářství města
Zavedený systém města je stabilní, občané i zapojení podnikatelé mají možnost řádně nakládat se
vznikajícími odpady. Legislativní požadavky striktně stanovují povinnost předcházet vzniku odpadů,
vytřídit vše, co je materiálově nebo energeticky využitelné, a následně tyto vytříděné odpady předat
k materiálovému nebo energetickému zpracování. Zbývající zbytkové odpady odstranit na
zabezpečených skládkách a od roku 2030 už pouze energeticky využít.
Intenzivní turistický ruch výrazně zatěžuje hospodaření s odpady města, což se významně
projevovalo do roku 2019. Pandemická situace omezila počet návštěvníků a došlo také
k významnému omezení podnikání v centru města a důsledkem bylo snížení produkce odpadů. Rok
2020, a prozatím také rok 2021, jsou v tomto omezeném režimu.
Počet turistů se v běžných letech před pandemií odhaduje na 1,5 – 2 mil. za rok. Svoz odpadů
v centru je velmi složitý a po posledních úpravách je systém již na zvladatelné úrovni. Stále je prostor
na další úpravu způsobu soustřeďování využitelných odpadů v centru tak, aby se zajistilo postupné
snižování produkce směsných komunálních odpadů. Vhodné je dále systém upravovat a k tomu jsou
v následujících návrzích uvedeny doporučení, které se týkají konkrétních druhů odpadů.
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Doporučení č. 1 – realizovat úpravu způsobu soustřeďování využitelných odpadů v
centru tak, aby se zajistilo postupné snižování produkce směsných komunálních
odpadů.
Podnikatelé zapojeni v systému OH města by měli i nadále fungovat v tomto režimu. Centrum
města je specifické a vybudovaný způsob sběru odpadů a jejich následný odvoz je funkční,
odzkoušený a není nutné jej nijak zásadně měnit. Přechod na jiný způsob sběru, například nádobový
nebo pytlový od provozovny, by byl nevhodný a velmi problematický – zpracovatel koncepce
nedoporučuje přechod na jiný způsob sběru odpadu od podnikatelů v centru města.
Podnikatelé by však měly hradit veškeré náklady, které městu vznikají na následné nakládání se
vzniklými odpady. Jde o složitý proces, který bude v neustálé modulaci podle intenzity turistického
ruchu, způsobu podnikání a momentální situace. Nástrojem pro korektní komunikaci s podnikateli je
vzájemné a intenzivní sdělování informací o potřebách města a podnikatelů, o zákonných
povinnostech ze strany města i podnikatelů, o vznikajícím množství odpadů, o nutnosti a povinnosti
třídění odpadů a také o povinnostech podnikatelů řešit i ostatní vznikající odpady, které město ve
svém systému neřeší a ani řešit nemůže.
Doporučení č. 2 – ponechat podnikatelské subjekty zapojeny do odpadového systému
města ve stávajícím způsobu sběru odpadů – lokální sběrná místa odpadu.
Doporučení č. 3 – intenzivně komunikovat s podnikali v systému OH, což povede
k vyjasnění vznikajícího množství odpadů, k dodržování legislativních povinností a
k úpravě soustřeďování jednotlivých druhů odpadů, což se projeví na snížení množství
SKO a na zvýšení produkce separovaných odpadů.
Doporučení č. 4 – prověřit u podnikatelů v systému OH nakládání s biologicky
rozložitelnými odpady a gastroodpady (realizovat pro podnikatele metodickou pomoc
k řádnému nakládání s těmito odpady).
Doporučení č. 5 – v blízkosti centra města realizovat plánované sběrné místo pro SKO,
plast, papír sklo s polopodzemními kontejnery a s kamerovým sledováním tak, aby
byly dostupné zapojeným podnikatelům v OH města.
Doporučení č. 6 – nadále prověřovat způsob nakládání s odpady u nezapojených
podnikatelů do odpadového systému města, aby se zabránilo zneužívání systému.
Doporučení č. 7 – v OZV určit zapojeným podnikatelům místa, kde mohou jednotlivé
druhy odpadů odkládat, kontrolovat, zda osoby odkládající odpad do těchto
shromažďovacích prostředků jsou oprávněny tento odpad na tomto místě odkládat a
nejedná se o osobu zneužívající systém OH města, určená místa k odkládání odpadu a
způsob kontroly uvést ve společné smlouvě.
Doporučení č. 8 – ceny za jednotlivé odpady upravovat podle množství, nákladů na
další nakládání s odpady, včetně každoročně se zvyšujících zákonných poplatků.
Pro správné nakládání s odpady od občanů je nezbytná řádná informovanost občanů, která by
měla být založena na intenzivní osvětě o nakládání se vznikajícími odpady, včetně důkladného
třídění využitelné složky, následném způsobu zpracování odpadů a u určitých druhů také odstranění
odpadů. Pokud budou občané dobře informováni a budou vnímat nejen tlak, ale i nezbytnost
správným nakládáním s odpady zlepšovat životní prostředí, pak bude úspěšnost výrazně vyšší.
Osvěta by měla probíhat formou předávání informací všemi možnými toky – místní tisk, informační
brožury a letáky, bannery, informace na sběrových nádobách, informace na kulturních akcích,
propagační akce zaměřené na odpady včetně provedení fyzických rozborů SKO pro znázornění
množství využitelných odpadů, které se odhazují do popelnic, výukové programy pro školy apod.
Při úpravě systému je vhodné samostatně posuzovat každou ze čtyř skupin poplatníků (obyvatelé
v centru, obyvatelé v rodinných domech, obyvatelé v bytových domech, rekreační objekty a volné
byty), každá z nich má odlišné podmínky a možnosti odkládání odpadu. V centru nejsou sběrné
nádoby, v rodinných domech mají jiný poměr vznikajících odpadů, na sídlištích je soustřeďování
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značně anonymní a v rekreačních objektech je jiná struktura odpadů s rozdílným množstvím podle
počtu osob, které objekty využívají a také jakým způsobem. Volné byty (jde o poplatníka podle OZV)
by měly být využívány pouze majiteli pro vlastní potřebu. Tato skutečnost by se měla pečlivě
prověřit, aby se zamezilo zneužívání systému OH města – např. pronájem, což je forma podnikání a
tím pádem vlastník musí řešit nakládání s odpady samostatně, a to buď vstupem do systému OH
města za sjednanou cenu nebo individuálně s některou oprávněnou společností. Tyto byty je
bezpodmínečně nutné prověřit.
Město má stanoven systém platby za odpady formou místního poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství. Jde o formu, která je zavedena již několik let, je vyzkoušena a nastavena
na trvale bydlící obyvatele, kteří jsou poplatníky systému. Stanoven je i způsob vymáhání
nedoplatků. Zákonná úprava umožňuje od letošního roku také možnost zavedení místního poplatku
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Podmínky jsou odlišné a řeší se odpady, které
vznikají z nemovité věci (domu). Zde již nefiguruje trvale bydlící občan, ale fyzicky bydlící, který
odpad tvoří. Tuto formu zavedení poplatku zpracovatel koncepce zatím nedoporučuje. Jde o zásadní
změnu, která ještě není zcela legislativně jasná, a hlavně poplatek řeší pouze SKO z nemovitosti,
nikoliv celý odpadový systém. Pokud by se mělo přejít na tento poplatek, pak je nutné zavedení
čipového systému a adresné evidence nádob včetně jednotlivých vývozů.
Doporučení č. 9 – zintenzivnit osvětu občanů o správném nakládání s odpady
s důrazem na třídění využitelných odpadů – plast, papír, sklo, kov, bioodpad, dřevo a
na minimalizaci SKO.
Doporučení č. 10 – systém modulovat pro 4 skupiny obyvatel – centrum (4 %, mají
určená sběrná místa mimo nemovitost a ztížené podmínky pro odkládání odpadu),
rodinné domy (30 %, vlastní pozemek, více odpadů, zejména bioodpadu, možnost a
ochota dostatečně třídit odpady, možná a vstřícná komunikace), bytové domy-sídliště
(60 %, vysoká anonymita, možnost odkládat odpady na více místech, zneužívání
stanovišť tříděných odpadů pro jiné odpady), rekreační objekty a volné byty (6 %,
individuálně tvořené odpady a množství).
Doporučení č. 11 – prověřit využívání rekreačních objektů a volných bytů, zda jsou
využívány k vlastní potřebě majitelů a jsou tedy poplatníky systému OH, nebo zda
majitelé bytů nezneužívají odpadový systém města v rámci svého podnikání.
Doporučení č. 12 – zachovat stávají způsob zpoplatnění odpadů formou místního
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Celkový systém OH města je vhodné upravit, a to tak, aby se množství SKO snížilo a vytřídil se
využitelný odpad. Využitelné odpady jsou zejména – plast, papír, nápojový karton, sklo, kov,
bioodpad, stavební odpad, dřevo, textil, jedlé oleje a tuky. Také je vhodné se více zaměřit na zpětný
odběr výrobků s ukončenou životností – elektrozařízení, baterie, pneumatiky. Nejde o odpady, ale o
výrobky s ukončenou životností, a jejich sběr je plně financován výrobci těchto zařízení = systém
sběru nezatíží rozpočet města.
Jednou ze základních povinností všech původců odpadu je správná a přesná evidence. Proto je nutné
řádně evidovat všechny odpady takovým způsobem, aby bylo zřejmé přesné množství a druhy
vznikajících odpadů, a také způsob nakládání s odpady. Zákonnou povinností pro obce je také
sledování dalšího nakládání s předanými odpady, aby bylo zabezpečeno jejich řádné využívání a
zpracování. Obec bude povinně podle nové legislativy počítat % vzniklých recyklovatelných odpadů
jako jeden ze svých cílů v odpadovém hospodářství. Evidence jsou využívány také společností EKOKOM, a.s., kde obce mohou uplatnit i odpady, které nejsou v jejich evidenci, ale jsou občany nebo
dobrovolnými spolky předávány oprávněným osobám k využití. Pak je nutné popsat tyto možnosti
předání odpadu do OZV o systému OH a informovat tak občany, kam mohou odpad předávat (také
předání odpadů např. do sběrných surovin, ve škole). Množství využitelných obalových odpadů je
přímo úměrné výši odměny od společnosti EKO-KOM, a.s.
Doporučení č. 13 – zajistit snížení množství SKO a vytřídit co nejvíce využitelné odpady
vznikající u poplatníků města a také zapojených podnikatelských subjektů.
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Doporučení č. 14 – provádět přesnou evidenci všech odpadů podle legislativních
požadavků – nezbytné pro nastavení systému OH a pro prokazování míry třídění
odpadů.
Doporučení č. 15 – provádět řádnou evidenci odpadů pro EKO-KOM, a.s. a do evidence
zahrnout všechny odpady, jejichž původci jsou občané města a zapojení podnikatelé,
včetně odpadů, které si řeší poplatníci individuálně – pak město získá maximální
možnou odměnu.
Doporučení č. 16 – upravit OZV o systému OH tak, aby obsahovala všechny možnosti,
kam mohou poplatníci i zapojené osoby odpady odkládat.
Město má vlastní servisní společnost – Služby města Český Krumlov, s. r. o., která zajišťuje
většinu služeb spojenou s údržbou města a s nakládáním s odpady. Tento způsob realizace služeb
patří mezi nejvýhodnější a je vhodné jej zachovat. Vlastní společnost je přímo ovlivňována městem a
je tak záruka způsobu provádění jednotlivých činností a také je daná cenová politika. Vhodná je úzká
spolupráce a vzájemná pomoc při provádění nasmlouvaných služeb, pro hledání efektivních a
optimálních technologických postupů a provádění prací. Nezbytné je společně stanovit vize, které
nasměrují společnost na následující období min. 5-10 let. Technologie, stroje a speciální technika se
také musí dopředu plánovat s ohledem na trendy, které jsou v odpadovém hospodářství jasně
nastaveny novým zákonem o odpadech.
Společnost zajišťuje služby také pro 15 okolních obcí a měst. Jde o vhodný způsob, který zefektivní
systém svozu odpadů a také následné třídění a uplatnění na trhu. SMČK je podnikatelský subjekt, a
proto z těchto činností generuje zisk, který by měl být využíván na rozvoj společnosti. Prioritou by
mělo být zajištění všech potřebných služeb pro město Český Krumlov.
Doporučení č. 17 – zachovat fungování vlastní společnosti SMČK, která zajišťuje většinu
služeb spojenou s údržbou města a nakládání s odpady.
Doporučení č. 18 – stanovit vize, které nasměrují společnost na následující období min.
5-10 let, na základě vizí stanovit úkoly, jejich postupné plnění a odpovědnost
Doporučení č. 19 – zachovat rozsah činností společnosti i pro okolní obce/města a
vytvořený zisk využívat na rozvoj společnosti.
Město Český Krumlov je součástí Regionálního svazku obcí Vltava (RSOV), který spolupracuje také
v oblasti nakládání s odpady. Odměna od společnosti EKO-KOM, a.s. města je poskytována přímo
RSOV. Služby separace jsou účtovány mezi RSOV a SMČK. Tato dohoda o financování svozu a
zpracování separovaných odpadů je funkční mnoho let. Je však na zváženou, zda by nebylo možné a
vhodné upravit financování tak, aby peněžní tok probíhal přímo mezi městem a společností SMČK.
Zpracovatel koncepce doporučuje financování upravit tak, aby služby, které fyzicky probíhají mezi
městem a SMČK, byly také tak přímo účtovány.
Doporučení č. 20 - upravit financování separace odpadů tak, aby peněžní tok probíhal
přímo mezi městem a SMČK mimo RSOV.
Ekonomické zhodnocení ukazuje, že systém OH města je nevyrovnaný. Náklady jsou vyšší než
příjmy. I přesto, že do nákladů na OH nejsou započítány finanční prostředky vynakládané na úklid
veřejných prostranství, což je z důvodu intenzivního turistického ruchu ve městě logické, dotuje
město odpadový systém částkou ve výši 5,2 mil. Kč ročně (rok 2020). V ekonomických ukazatelích
nefiguruje odměna od společnosti EKO-KOM, a.s., protože na základě dohody je odměna přímo
poukazována RSOV. Náklady na separované odpady jsou SMČK účtovány přímo RSOV. Tento způsob
je nepřehledný a financování není průhledné.
Doporučení č. 21 – upravit systém tak, aby náklady na OH byly ve výši příjmů z OH
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Doporučení č. 22 – doporučená opatření, která povedou ke snížení nákladů, jsou
popsána v doporučeních - č. 1, 3, 6, 8, 9, 11, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 45, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 56, 61, 62, 63, 67, 68, 82.

10.2 Nakládání s jednotlivými druhy odpadů
10.2.1 Směsný komunální odpad

Vysoká produkce SKO města je především důsledkem enormního turistického ruchu a zapojením
podnikatelů do systému OH, ale také benevolencí systému, který nijak neomezuje množství. Nutné
jsou úpravy systému, které povedou ke zprůhlednění toku odpadů, a na základě kterých se provedou
odpovídající změny.
Základním opatřením je zavedení adresné evidence nádob a adresné sledování výsypů jednotlivých
nádob. Evidence by se měla vyhodnocovat tak, aby se zjistilo, kolik mají jednotlivé domy nádob, jak
často jsou vyváženy a jaké množství odpadů vzniká v jednotlivých domácnostech. Tyto údaje jsou
nezbytné pro prověření systému, pro jeho možnou úpravu a optimalizaci. Po vyhodnocení je možné
nastavit i motivační složku pro občany, například za počet vyvezených nádob v roce. Sledování
produkce SKO je možné ještě precizovat vážením každé nádoby, ale jde o technicky náročné řešení,
které v současné době zatím není povinné. Také vzhledem k velkému počtu sídlištní zástavby ve
městě by se jednalo o problematický počin. Vážení odpadů v nádobách bude povinné u mobilních
zařízení od roku 2030.
Nádoby na SKO by se měly opatřit informační samolepkou, která upozorní na druh odpadů, které je
možné do nádoby odkládat, dále nálepka obsahuje informace, že je podle zákona původce odpadu
povinen odpady třídit, separované odpady odkládat do určených nádob a do této nádoby odkládat
pouze zbytkový odpad.
Označit nádobu – kdo nádobu využívá – jde o adresnost, aby bylo patrné, jestli je nebo není nádoba v
systému města, jestli je používána občanem nebo podnikatelem, případně, že jde o podnikatele, který
má službu zajištěnou se svozovou společností. Tím budou všechny nádoby vizuálně identifikovány a
neoznačené nebudou vyváženy, protože nejsou v žádném z určených systémů.
Vhodné je regulovat počet nádob u jednotlivých domů v závislosti na počtu bydlících. Toto nelze
striktně stanovit, ale je vhodné upozornit občany na obvyklý standard a případně znevýhodnit
domácnosti s velkým počtem nádob, například při nižším počtu určitá sleva na poplatku pro
domácnost.
Vhodným opatřením je také snížení intervalu svozu na 1 x 2 týdny, tím dojde ke snížení kapacity pro
odkladní směsných komunálních odpadů, a to u rodinných i bytových domů. Vhodné je změnu
realizovat společně s dalšími kroky, a to intenzivním sběrem tříděného papíru a plastu v
samostatných nádobách (případně pytlích) od rodinných domů a také zavést intenzivní sběr
bioodpadů (v SKO obvykle tvoří nejvyšší podíl bioodpad). Prodloužení intervalu není vhodné
realizovat v historickém centru.
Vlastnictví nádob na SKO převést na občany – dohodnout se se svozovou společností na odkupu
popelnic a kontejnerů. Nádoby předat, případně odprodat občanům. Následné nakládání s nádobami
by mělo být plně v režii občanů. Cena za svoz SKO se sníží o náklad za používání nádob a také se
prodlouží životnost nádob a sníží počet u jednotlivých domů.
Důležitým krokem je realizovat masivní informační kampaň zaměřenou na potřebu předcházení
vzniku odpadů, omezování množství SKO, oddělení bioodpadů z SKO a jeho využití při domácím
kompostování. Příp. realizovat fyzický rozbor vzorku z SKO za účasti veřejnosti, rozhodně i jako akci
pro základní školy. Jde o nástroj, jak ukázat občanům skutečné složení odpadů v popelnicích –
propagace třídění využitelných odpadů.
Podnikatelské subjekty musí být řádně informovány o nutnosti třídění odpadů a o povinnosti do
nádob na SKO odkládat pouze tento zbytkový, již nevyužitelný odpad. Zapojení podnikatelé by měli
mít tyto informace zahrnuty ve smlouvě s městem, aby byly tyto povinnost zdůrazněny. Pokud dojde
k omezení množství produkce SKO, pak je možné snížit i účtovanou cenu městem.
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Doporučuje se v centru města doplnit, případně vyměnit odpadkové koše, které se využívají na
soustřeďování SKO a zajistit třídění běžně se vyskytujících odpadů při pohybu turistů a návštěvníků
města. Vhodné je mít samostatné koše nebo oddělené části objemu nádoby pro plastový odpad
včetně kovových nápojových obalů (nutno projednat s provozovatelem dotřiďovací linky) a pro SKO.
Variantně je možné sbírat ještě papír a sklo.
V centru města je vhodné vybudovat již nachystané další místo pro soustřeďování SKO, a to
polopodzemní kontejnery, které budou v hnízdě v sestavě s kontejnery na tříděný odpad. Jde o
vylepšení možností odkládání odpadů zapojených podnikatelských subjektů i občanů v centru města.
Může pak dojít ke snížení četnosti svozu všech těchto nádob.
Na sídlištích město zvažuje postupné instalování podzemních nebo polopodzemních kontejnerů na
SKO i tříděné odpady. Z estetického hlediska a také vzhledem k využití prostoru je to efektní krok.
Umístění a instalace je velmi náročná. Svoz těchto odpadů se provádí odlišnou technikou, která není
svážené odpady schopna lisovat a odpad se tak vozí volně ložený, tzn. že je na vozidle menší
hmotnost odpadu – poloviční až třetinová. Pořízení a instalace takových kontejnerů je také výrazně
investičně nákladnější. Vzhledem k poměrně velké sídlištní zástavbě města (60 %), by muselo být
vybudováno velké množství těchto nových stanovišť, což je investice řádově v desítkách milionů Kč
(hrubý odhad 30 mil. Kč). Dalším aspektem je také skutečnost, že by se vybudováním takových hnízd
vyloučila možnost sledovat množství SKO od jednotlivých domů a tím by nebylo možné občany
motivovat ke snižování produkce netříděných odpadů. Město se musí rozhodnout, zda půjde cestou
estetiky nebo ekonomiky. Zpracovatel koncepce doporučuje městu zpracovat samostatný analytický
materiál k zavádění podzemních nebo polopodzemních kontejnerů na sídlištích a na základě
odborného posouzení se následně rozhodnout.
SKO je vhodné odstraňovat na vlastní skládce odpadů, pokud bude možné navýšit kapacitu skládky, a
nová kapacita by měla být rezervovaná pouze pro odpady z města Český Krumlov. Pro odborné
posouzení této možnosti je vhodné, aby si město nechalo zpracovat materiál, který zhodnotí
technické možnosti navýšení kapacity skládky a také ekonomické posouzení investice s následující
navýšenou kapacitou. V případě odvozu odpadů na jinou skládku je vhodné ekonomicky vyhodnotit,
zda je efektivní odvážet odpad v jednotlivých svozových vozech nebo překládat SKO na nákladní
soupravu. Pro překládku by bylo nutné vybudovat překladiště odpadů. Plánovaným místem je areál
stávající skládky odpadů. Pokud bude v oblasti dostupné a ekonomicky výhodnější energetické
využití SKO, pak je vhodné odpad převážet z překladiště k tomuto využití.
Doporučení č. 23 - realizovat adresnou evidenci nádob pomocí identifikačních čipů a
adresné sledování výsypů nádob na SKO.
Doporučení č. 24 - nádoby na SKO opatřit informační samolepkou s označením kdo
nádobu využívá.
Doporučení č. 25 - regulovat počet sběrných nádob na SKO u jednotlivých domů.
Doporučení č. 26 - snížení intervalu svozu SKO na 1 x 2 týdny (mimo centrum).
Doporučení č. 27 - vlastnictví nádob na SKO převést na občany.
Doporučení č. 28 - zintenzivnit osvětu a realizovat informační kampaň zaměřenou na
potřebu předcházení vzniku odpadů, omezování množství SKO – viz doporučení č. 9.
Doporučení č. 29 - podnikatelské subjekty musí být řádně informovány o nutnosti
třídění odpadů – viz doporučení č. 3.
Doporučení č. 30 – v centru města doplnit, případně vyměnit odpadkové koše –
rozšíření o samostatný sběr plastů včetně kovových nápojových obalů.
Doporučení č. 31 - v blízkosti centra města realizovat plánované sběrné místo pro SKO,
plast, papír sklo s polopodzemními kontejnery a s kamerovým sledováním.
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Doporučení č. 32 - zpracovat samostatný analytický materiál k zavádění podzemních
nebo polopodzemních kontejnerů pro TO i SKO na sídlištích, a na základě odborného
posouzení se následně rozhodnout o instalaci.
Doporučení č. 33 - SKO odstraňovat na vlastní skládce odpadů – zpracovat materiál,
který zhodnotí technické možnosti navýšení kapacity skládky a také ekonomické
posouzení investice s následující navýšenou kapacitou.
Doporučení č. 34 - pokud nebude možné odstraňovat odpad na vlastní skládce odpadů,
pak vybudovat překladiště odpadů a realizovat převoz odpadů do jiného vhodného
zařízení.
10.2.2 Odděleně sbírané využitelné složky odpadu (papír, plast, sklo, kov)

Nižší množství separovaných odpadů ukazuje, že systém sběru není nastaven správně, je neúplný.
Produkce tříděných odpadů, zejména plastu a papíru, je v porovnání s obvyklými hodnotami nižší,
přestože jsou v systému zapojeni podnikatelé. Pro úpravu systému bude nutné rozdělit poplatníky na
jednotlivé skupiny – v centru, v rodinných domech, v bytových domech (sídliště) a rekreační objekty.
Každá skupina má jiné možnosti, a proto budou také jiné návrhy na úpravu systému.
Občané a podnikatelé v centru využívají zejména podzemní a polopodzemní kontejnery na dvou
místech. Částečně jsou využívány také odpadkové koše. Ochota občanů třídit odpady je nejvíce
odvislá od komfortu třídění i předávání odpadů do sběrných nádob. V centru není možnost používat
nádoby v jednotlivých ulicích, a proto jsou využívána tato stanoviště. Vzhledem ke kapacitě a
dostupnosti separačních kontejnerů by se mělo vybudovat další plánované sběrné místo, kde by byly
umístěny polopodzemní kontejnery na plast, papír, sklo a také SKO.
Občany v rodinných domech je vhodné přesvědčit, aby vznikající odpady maximálně třídili, protože
k tomu mají ideální podmínky. I u této skupiny obyvatel je nejefektivnější, pokud jsou sběrné nádoby
co nejblíže k domům. Proto zpracovatel koncepce navrhuje, aby byly k rodinným domům pořízeny
samostatné nádoby na plast, papír a také na bioodpad. Obvykle jsou pro tyto účely využívány nádoby
o objemu 120 l nebo 240 l. Vhodnější jsou o objemu 120 l, protože jsou skladnější a jdou lépe umístit
k domu nebo na pozemek vlastníka rodinného domu. Interval svozu od domu je u plastu i papíru
většinou 1 x měsíčně. Takto sbírané separované odpady jsou velmi kvalitní a čisté – jde o adresný
sběr. Nádoby by měly být opatřeny identifikačním čipem, aby se dal systém sledovat, vyhodnocovat a
upravovat na základě zjištěných skutečností. Na tyto nádoby je možné čerpat dotační prostředky, což
nový způsob sběru výrazně zvýhodňuje. Při zavádění těchto nádob by měl být zároveň změněn
interval svozu SKO, protože některé odpady se z klasických popelnic přesunou do těchto nových.
Podle zkušeností se množství takto sbíraných separovaných odpadů i zdvojnásobí. Dalším z opatření
je odstranění kontejnerů na plast a papír z veřejných stanovišť, která slouží výhradně pro lokality
s rodinnými domy. Kontejnery je možné použít do jiných lokalit, např. do sídlištních zástaveb. Na
veřejných stanovištích v zástavbě rodinných domů by měly zůstat kontejnery na sklo a vhodné je zde
umístit i kontejnery na kovové odpady. V domácnostech se v poslední době vyskytuje poměrně velké
množství kovových obalů.
V sídlištní zástavbě je také nutná úprava systému sběru separovaného odpadu, ale je složitější a
vzhledem k velkému počtu bydlících hůře realizovatelná. Množství separovaných opadů je odvislé od
dostatečné informovanosti, dobré dostupnosti, dostatečné kapacity sběrných nádob a také
omezeného objemu pro odkládání SKO. Zásadní krok je v evidenci - nutné je evidovat jednotlivé
nádoby a sledovat jejich vývoz. Vhodné je všechny nádoby opatřit identifikačním čipem a při každém
svozu evidovat informaci o výsypu. Nádoby na SKO by měly být přiřazeny k určitému bytovému
domu, aby se mohlo hodnotit kolik SKO vzniká v tomto domě v přepočtu na 1 obyvatele. Pokud by se
takto všechny nádoby přiřadily, pak je možné motivovat občany například formou slevy na místním
poplatku za nižší množství SKO. Proto je vhodné zabezpečit dostatečný počet nádob na separované
odpady, aby měl občan možnost řádně třídit a docházková vzdálenost byla co nejmenší. Pro
hodnocení systému je vhodné očipovat také kontejnery na tříděné odpady. Dalším nástrojem je
prodloužení intervalu svozu SKO na 1 x 2 týdny a tím se více podpoří nutnost řádného třídění
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využitelných odpadů. Tento krok se musí dostatečné zvážit a podmínkou je mít systém sledován čipy
a také mít nádoby na SKO přiřazeny k jednotlivým domům.
Pro následné využití separovaných odpadů je zcela zásadní čistota sběru. Občany i zapojené
podnikatele je třeba důsledně informovat o potřebě správného třídění odpadů. Pokud jsou do
kontejneru odloženy i jiné odpady, dochází ke znehodnocení obsahu celé nádoby jinak správně
vytříděných odpadů. Takto znečištěné odpady již nelze dodatečně dotřídit a musí být odstraněny na
skládce. Čistota sběru je také do budoucna zásadní podmínkou, která zabezpečí následné materiálové
využívání odpadů, ke kterému legislativa EU i ČR směřuje. Trendem v odpadovém hospodářství je, že
se většina odpadů bude dále zpracovávat. Další informací směrem k občanům by měla být podmínka
separované odpady dostatečně hutnit – zmenšit objem, aby do kontejneru byly vhazovány pouze
odpady zmačkané nebo sešlápnuté (především plast a papírové krabice).
Vytříděné odpady je možné také odezvat na sběrném dvoře. Jde o velmi pohodlný způsob pro
mobilní poplatníky, ale z evidence města je zřejmé, že tady není občany výrazně využíván. Sběrný
dvůr je umístěn na okraji města a souvisí přímo s prostorem dotřiďovací linky na separované
odpady. Provozy těchto zařízení se vzájemně překrývají a často je doprava kolizní s manipulační
technikou. Prostor pro odkládání všech druhů odpadů je také omezen. Vhodným řešením je
vybudovat nový sběrný dvůr v jiné lokalitě, kde bude dostatečný prostor a kde bude pro občany
zajištěn pohodlný přístup.
Doporučení č. 35 – viz doporučení č. 5 – v blízkosti centra města realizovat plánované
sběrné místo pro SKO, plast, papír sklo s polopodzemními kontejnery a s kamerovým
sledováním.
Doporučení č. 36 – pro rodinné domy pořídit samostatné nádoby o objemu 120–240 l
na plast a papír, s intervalem svozu 1 x měsíc.
Doporučení č. 37 – samostatné nádoby o objemu 120–240 l na plast a papír opatřit
identifikačním čipem a provádět adresnou evidenci využití nádob a výsypů.
Doporučení č. 38 – v lokalitě s rodinnými domy, po zavedení nádob na plast a papír k
domům, odstranit z veřejných stanovišť kontejnery na plast a papír.
Doporučení č. 39 – v sídlištních zástavbách doplnit dostatečný počet nádob na tříděné
odpady – plast, papír, sklo, kov.
Doporučení č. 40 - v sídlištních zástavbách opatřit kontejnery na separované odpady
identifikačním čipem a provádět adresnou evidenci využití nádob a výsypů.
Doporučení č. 41 – na veřejná stanoviště instalovat kontejnery na kovové odpady – ve
všech lokalitách.
Doporučení č. 42 – po zavedení sledování nádob na SKO prodloužit svoz na 1 x 2 týdny
(mimo centrum), dojde ke snížení kapacity nádob a tím dojde k podpoření třídění
odpadů.
Doporučení č. 43 – zavedení motivační složky – za méně vyprodukovaného SKO sleva na
poplatku – podpora třídění odpadů.
Doporučení č. 44 – zásadní opatření musí vést k maximální čistotě separovaných
odpadů, které jsou následně dále materiálově zpracovávány – vhodná neustálá osvěta
a dostatečná informovanost občanů i zapojených podnikatelů.
Doporučení č. 45 – informovat občany a zapojené podnikatele, že je nutné separované
odpady před vhozením do kontejneru dostatečně hutnit – zmenšit objem (zmačkat,
sešlápnout).
Doporučení č. 46 – vybudovat nový sběrný dvůr v jiné lokalitě, kde bude dostatečný
prostor na jednotlivé odpady a také bude pro občany vhodnější přístup bez kolize s
jinými provozy.

90

10.2.3 Biologicky rozložitelné odpady

Biologicky rozložitelné odpady jsou ve městě sbírány od roku 2019. Množství je malé. Využívají se
kontejnery o objemu 1100 l a popelnice 240 l, které byly pořízené z dotace, ale rozdána byla jen část.
Dále byly pořízeny a občanům rozdány domácí kompostéry, pouze 305 ks (rodinných domů je
v Českém Krumlově 1 400).
Tento druh odpadů je nutné výrazně podpořit a zajistit zejména oddělení bioodpadů z SKO. Jde o
nejdůležitější krok, který je jednak legislativně povinný a jednak výrazně ovlivňuje náklady na OH,
které se budou v následujících letech vzhledem k narůstajícím skládkovacím poplatkům dále
zvyšovat. Jedním ze zásadních opatření v nakládání s bioodpadem je intenzivní osvěta a informační
kampaň.
Občané obvykle odkládají biologicky rozložitelný odpad z kuchyně do klasické popelnice na SKO. U
rodinných domů se do těchto popelnic odkládají také zbytky z údržby zahrady. Množství bioodpadu
v nádobách na SKO se pohybuje v rozmezí 30-40 % obsahu, což je významné množství.
Dalším opatřením, jak napravit nevhodné odkládání biosložky do SKO, je omezení počtu nádob na
SKO, prodloužení intervalu svozu SKO a motivace občanů formou slevy na poplatku za menší
produkci SKO. Takto oddělené bioodpady by měly být využity ve vlastních domácích kompostérech
nebo shromážděny v biopopelnicích nebo na sběrném dvoře.
Rodinné domy s vlastním pozemkem-zahradou by měly využívat domácí kompostéry jednak pro
bioodpad rostlinného původu z kuchyně a také z údržby vlastní zahrady. Jde o nejefektivnější způsob
nakládání bioodpadem – předcházení vzniku odpadu. Kompost vrací živiny do půdy na zahradě.
Město by mělo podpořit tuto činnost a v případě, že bude možné pořídit domácí kompostéry
s dotační podporou, tyto kompostéry pořídit ke každému domu.
Možnost využívání biopopelnic u rodinných domů je další možností, jak soustředit bioodpad, aby
neskončil v SKO. Město bionádoby pořídilo, ale doposud byla občanům vydána cca polovina nádob.
Vhodné je přesvědčit obyvatele, že jde o správnou věc, která navíc snižuje množství SKO a tím šetří
životní prostředí i finance městu. Pokud bude další poptávka po nádobách a možnost pořízení nádob
s dotační podporou, pak je vhodné pořídit další biopopelnice. Intenzivní osvětou a případně
motivačními benefity za menší množství SKO i v sídlištní zástavbě, pořídit kontejnery 1100 l na
bioodpad rostlinného původu z domácností také k bytovým domům.
Pořízení nádob na bioodpady výrazně upraví soustřeďování jednotlivých druhů odpadů – bioodpad
se z velké části přesune z nádob na SKO do nádob na bioodpad. Jde o legislativně požadovaný přístup,
a navíc je v současné době zpracování bioodpadů již výrazně levnější.
Město by mělo hledat možnost, jak zpracovat vlastní bioodpady z údržby zeleně města i od občanů.
Vhodnou formou je vlastní kompostárna nebo několik komunitních kompostáren, případně
kompostárna ve formě malé zařízení do 150 t/rok. Pro rozhodnutí, jaké jsou prostorové, technické a
legislativní možnosti je vhodné zpracovat samostatný materiál, který zhodnotí reálné množství
bioodpadů z údržby zeleně, ze zahrad občanů a z domácností. Následně bude nutné najít vhodnou
lokalitu, kde by bylo možné takové zařízení postavit. Všechny informace je pak nutné vyhodnotit, tak,
aby bylo možné se rozhodnou o realizaci, či o odvozu do jiného zařízení v okolí města.
Doporučení č. 47 – zajistit oddělení bioodpadů z SKO – intenzivní informační kampaň,
která bude cílena na toto opatření.
Doporučení č. 48 - omezení počtu nádob a prodloužení intervalu svozu SKO, dojde ke
snížení množství bioodpadů v SKO – viz doporučení č. 24, 25, a ke zvýšení množství
bioodpadů, který by měl být prioritně využit ve vlastních domácích kompostérech,
případně soustředěn v biopopelnicích nebo na sběrném dvoře.
Doporučení č. 49 – přesvědčit občany o potřebě domácího kompostování a pořídit ke
každému rodinnému domu domácí kompostér z dotační podpory.
Doporučení č. 50 – přesvědčit občany o nutnosti oddělit bioodpad z SKO a pořídit ke
každému rodinnému domu biopopelnici z dotační podpory.
Doporučení č. 51 – pořídit dostatečný počet kontejnerů o objemu 1100 l na bioodpady
pro sídlištní zástavbu a realizovat intenzivní osvětu v této skupině obyvatel.
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Doporučení č. 52 – zpracovávat odborné posouzení k možnosti zpracovávat bioodpady
ve vlastní kompostárně.
10.2.4 Stavební a demoliční odpady

Běžné stavební odpady může občan města bezplatně odevzdat na místní skládce odpadů. Evidenčně
je v současnosti tento tok odpadů veden SMČK přes sběrný dvůr a následně evidenčně předán na
skládku. Tyto odpady jsou využity jako technologický materiál při skládkování.
Legislativní požadavky směřují stavební a demoliční odpady k materiálovému využívání a na
skládkách bude moci být využívána jen část těchto odpadů. Navíc není v současné chvíli jasné, jak
dlouho bude městská skládka v provozu. Vhodné je hledat možnosti buď předáním stavebních
odpadů do schváleného zařízení na recyklaci nebo pořídit vlastní recyklační zařízení. Výsledný
produktem by byl materiál mimo režim odpadů, který bude možné využit při různých stavebních
činnostech. Také z pohledu ekonomiky by mělo dojít ke snížení nákladů oproti odstraňování těchto
odpadů na jiných skládkách.
Vlastní zařízení je výhodou, protože město provádí opravy a rekonstrukce různých objektů, při
kterých tyto odpady vznikají a následné nakládání s nimi je městem plně hrazeno zhotoviteli v rámci
stavby a nelze tak ovlivnit cenu. Vhodným místem k umístění technologie by mohl být areál skládky.
Město není povinno zajišťovat v rámci svého systému nakládání s odpady nakládání se stavebními
odpady od občanů, proto zpracovatel koncepce doporučuje vypustit tuto možnost ze systému a
nechat nakládání se stavebními odpady na občanovi. Vhodným řešením je zabezpečení recyklace
stavebních odpadů od občanů v uvedeném zařízení města, které by provozovaly SMČK a občanovi
poskytly tuto službu za úplatu.
Informační kampaň, která je doporučena u všech druhů odpadů, by se měla týkat také stavebních
odpadů. Měla by občany upozornit na to, že vznikající stavební odpady nepatří do nádob na SKO, ani
do objemného odpadu, a je třeba je samostatně předat či odstranit pouze zákonem stanoveným
způsobem. V novém zákoně o odpadech je dána povinnost, že již před vznikem stavebních odpadů, tj.
před začátkem realizace stavby, musí mít stavebník sepsánu smlouvu o následném předání
(zpracování, odstranění) stavebních a demoličních odpadů, a tyto odpady musí být tříděny na
jednotlivé druhy tak, aby byly dále využitelné. Jde o nástroj, který pomůže zprůhlednit toky odpadů
již před jejich vznikem, a zajistí jejich jednodruhovost pro další využití. Pokud je však městem OZV
dána občanu možnost předávat stavební odpady do systému OH města, pak se již občan nemusí
prokazovat smlouvou o zajištění jejich předání.
Doporučení č. 53 – vypustit z odpadového systému města bezplatné nakládání se
stavebními odpady občanů.
Doporučení č. 54 – realizovat – pořídit technologii na recyklaci stavebních odpadů
s možností umístění v areálu skládky odpadů.
Doporučení č. 55 – využívat stavební recyklát při vlastní stavební činnosti, případně
prodávat výstup jako stavební materiál.
Doporučení č. 56 – zintenzivnit osvětu občanů se zaměřením na zamezení odkládání
stavebních odpadů do nádob na SKO a na sběrný dvůr v rámci objemných odpadů.
10.2.5 Nebezpečné odpady

Produkce nebezpečných odpadů (NO) je ve městě nižší, než je obvyklé. Je to pravděpodobně
způsobeno menší informovaností obyvatel o třídění NO a také polohou sběrného dvora na okraji
města. V domácnostech tyto odpady vznikají a nejspíše jsou odkládány do SKO, což není vhodné.
V rámci informační kampaně musí být zdůrazněna povinnost odděleně soustřeďovat nebezpečné
odpady a odkládat je na sběrný dvůr. V ostatních doporučeních se uvádí také vhodnost vybudovat
nový sběrný dvůr s dostatečnou kapacitou, prostorem a na vhodném místě, aby občané měli dobrý
přístup k třídění. Pak je ochota odpady třídit a odkládat na správná místa vyšší.
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Možnost provádět svoz NO mobilním způsobem zpracovatel koncepce ve městech nedoporučuje. Při
těchto svozech se obvykle občané zbavují všech nepotřebných věcí a vzniká tak velké množství
odpadů, které z větší části ani nejsou nebezpečným odpadem. Navíc oblast svozu je ve městech
vzhledem k počtu ulic značně rozsáhlá a nelze ji také provozovat v historickém centru.
Doporučení č. 57 – zintenzivnit osvětu občanů se zaměřením na samostatné
soustřeďování nebezpečných odpadů na sběrném dvoře a na zákaz odkládání těchto
odpadů do nádob na SKO.
Doporučení č. 58 – vybudováním nového sběrného dvora s dostatečnou kapacitou,
prostorem a na vhodném místě bude podpořen sběr nebezpečných odpadů.
Doporučení č. 59 – zpracovatel koncepce nedoporučuje mobilní svoz nebezpečných
odpadů ve městě.

10.2.6 Objemný odpad

Objemné odpady mohou občané odkládat na sběrný dvůr v rámci zavedeného systému, tedy bez
omezení množství a bezplatně. Sběrný dvůr je v blízkosti dotřiďovací linky na separované odpady a
provozy se vzájemně ovlivňují, což způsobuje problémy nejen s prostorem, ale zejména s návozem
a odvozem odpadů a pohybem občanů v areálu.
V nové odpadové legislativě je dána povinnost objemné odpady před uložením na skládku
dotřiďovat. Proto je nutné objemné odpady třídit již při příjmu ve SD a k tomu musí být dostatečný
počet kontejnerů a manipulační prostor. Objemné odpady obsahují nejvíce dřevitého odpadu, který
je využitelný a výhodné jej soustřeďovat samostatně. Dále pak také kovy větších rozměrů, plasty,
papír, sklo a bioodpad. Již v jiných doporučeních figuruje potřeba zřízení nového sběrného dvora,
který by byl na vhodnějším místě a s dodatečnou kapacitou pro všechny vznikající komunální
odpady.
Objemný odpad je obvykle odstraňován na skládce odpadů. Vždy je efektivnější objemné části
rozdrtit na menší, aby se docílilo vyšší objemové hmotnosti, což se ekonomicky nejvíce projeví při
dopravě. Vhodné je pořídit drtící zařízení, které tuto úpravu provede. Na množství, které se ve městě
vyskytuje, je dostačující například kontejnerový hutnící válec – slouží ke zhutnění a redukci objemu
materiálu v otevřeném velkoobjemovém kontejneru. Drcení a zhutňování probíhá ve vrstvách
pohybem speciálně konstruovaného těžkého a odolného zhutňovacího válce. Zařízení je určeno pro
velkoobjemové kontejnery do délky 6,6 m a šířky 2,5 m. Kontejner přitom může být průběžně plněn
dalším odpadem.
Zpracovatel koncepce nedoporučuje městu mobilní svoz objemných odpadů. Ten je obvykle
provozován v menších obcích, kde jsou mobilním způsobem sváženy společně objemné odpady, kovy
a nebezpečné odpady také z důvodu, že malé obce neprovozují sběrný dvůr.
Doporučení č. 60 – vybudováním nového sběrného dvora s dostatečnou kapacitou,
prostorem a na vhodném místě bude podpořeno třídění objemných odpadů při příjmu.
Doporučení č. 61 – přijímaný objemný odpad třídit již při příjmu na jednotlivé druhy –
dřevo, kov, plast, papír a sklo aj.
Doporučení č. 62 – objemný odpad drtit na sběrném dvoře, aby se snížily náklady na
dopravu ke konečnému odstranění, případně využití.
10.2.7 Textil a oděvy

Sběr textilu a oděvů probíhá formou soustřeďování do speciálních kontejnerů od poskytovatele
služby. Následně jsou oděvy využívány opět jako oděvy nebo jsou z nich vyráběny komponenty pro
průmyslové účely. Na základě rozborů SKO v rámci republiky je prokázáno, že přestože je tento sběr
realizován již řadu let, i tak je část tohoto odpadu odkládána do nádob na SKO. Proto je vhodné
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zahustit síť speciálních kontejnerů tak, aby nebyly přeplňovány a snížit donáškou vzdálenost, aby
byla vyšší ochota obyvatel oděvy a textil samostatně třídit.
Doporučení č. 63 – zajistit dostatečný počet speciálních kontejnerů na textil a oděvy
tak, aby se snížila docházková vzdálenost, kontejnery nebyly přeplňovány a aby byla
vyšší ochota obyvatel třídit tento druh odpadů.
10.2.8 Nápojové kartony (kompozitní obaly)

Nápojový karton je sbírán společně se separovaným plastem, tedy do kontejnerů na plast. Na
dotřiďovací lince odpadů se samostatně vytřídí a předá k dalšímu využití. V posledních letech je plast
SMČK dotřiďován jen částečně a nápojový karton není evidován a ani není výstupem z třídící linky.
Doporučením je důsledně dodržovat třídění odpadů a samostatně evidovat odpady, které vychází
z dotřiďovací linky. Údaje o množství nápojových kartonů předávat společnosti EKO-KOM, a.s.
k uplatnění odměny za třídění.
Doporučení č. 64 – důsledně dodržovat třídění odpadů a samostatně evidovat odpady,
které vychází z dotřiďovací linky včetně nápojových kartonů.
10.2.9 Jedlé oleje a tuky

Jedlé oleje a tuky se ve městě samostatně sbírají pouze do 6 ks nádob. Tento odpad je
pravděpodobně občany vyléván do kanalizace a stává se součástí komunálních odpadních vod. Tento
způsob nakládání je značně problematický – znečišťuje a zanáší kanalizační potrubí a způsobuje
problémy při čištění odpadních vod na ČOV. Jedlé oleje a tuky jsou vhodnou surovinou pro další
zpracování regenerací a mohou tak být dále využívány. Vhodné je opatřit dostatečný počet nádob,
aby byla pro občany a zapojené podnikatele dostupná možnost pohodlně odkládat tento odpad.
Vzhledem k tomu, že ve městě je v návaznosti na značný turistický ruch velké množství podnikatelů
v pohostinství, mohli by zapojení podnikatelé mít možnost odkládat oleje a tuky na sběrném dvoře
do speciálních barelů nebo nádob.
Doporučení č. 65 – zabezpečit dostačený počet sběrných nádob na jedné oleje a tuky
tak, aby byly přístupné většině obyvatel města.
Doporučení č. 66 – umožnit zapojeným podnikatelům odkládání jedlých olejů a tuků na
sběrném dvoře.
10.2.10 Pneumatiky

Pneumatiky jsou sbírány na sběrném dvoře a doposud byly předávány za úplatu jako odpad
oprávněné společnosti. Legislativa umožňuje předávat pneumatiky v režimu zpětného odběru mimo
režim odpadů jako výrobek s ukončenou životností. Zpracovatel koncepce doporučuje navázat
spolupráci s místy zpětného odběru přímo ve městě a předávat jim pneumatiky v tomto
mimoodpadovém režimu. Také je možnost zažádat o zřízení místa zpětného odběru pneumatik
přímo na sběrném dvoře.
Doporučení č. 67 – prověřit možnost zřízení místa pro zpětný odběru pneumatik přímo
na sběrném dvoře, případně navázat spolupráci s existujícími sběrnými místy ve
městě.
10.2.11 Zpětný odběr elektrozařízení

Zpětný odběr elektrozařízení – výrobků s ukončenou životností je plně funkční a město má
uzavřeny smlouvy se dvěma subjekty, které bezplatně odebírají tato zařízení. Intenzivní osvětou je
vhodné občanovi zdůraznit, že tyto výrobky se odkládají na sběrném dvoře, kde je zřízeno místo
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zpětného odběru. Často se stává, že jsou elektrozařízení odkládány u stanovišť na tříděné odpady a
město, potažmo SMČK, musí tato elektrozařízení samostatně svážet.
Doporučení č. 68 – zintenzivnit osvětu občanů a zdůraznit, že výrobky s ukončenou
životností se odkládají na sběrném dvoře a nesmí být odkládány na veřejná sběrná
místa.

11. Zařízení pro nakládání s odpady, sběrná místa odpadů – návrhy a
doporučení
11.1 Řízená skládka TKO Český Krumlov
Řízená skládka TKO Český Krumlov (u Pinskrova Dvora) je zařízením, které má integrované
povolení KÚ s volnou kapacitou k 31.12.2020: 7 500 t. Jde tedy o zařízení, kde se odstraňují povolené
odpady s téměř zaplněnou kapacitou, která byla stanovena na základě původního projektu
(projektovaná kapacita). Zpracovatel koncepce provedl terénní prohlídku a usuzuje, že je vhodné
pokusit se navýšit povolenou kapacitu, a to s ohledem na tyto podstatné skutečnosti:
-

využitelné odpady, kterými jsou také SKO i VO, se mohou skládkovat do konce roku 2029,
skládkovací poplatky jsou z části příjmem města na jejímž území skládka leží – tedy příjmem
města Český Krumlov,
město dostává od SMČK za provozovanou skládku nájem za využívání,
náklady na dopravu na místní skládku jsou minimální,
skládku provozuje vlastní společnost města - je jasná cenová politika,
při skládkování odpadů se používají také inertní odpady pro technické zabezpečení skládky
(TZS) do určitého legislativně stanoveného množství bez skládkovacího poplatku.

Zpracovatel koncepce doporučuje prověřit možnost navýšení kapacity v prostoru nerekultivované
části skládky. Nabízí se eventualita navýšení konečné nivelety tak, aby skládka mohla být následně
rekultivována. Nové technologie pro úpravu svahů dnes již poskytují možnosti využít maximální
možné sklony svahů. Tyto možnosti by měl posoudit odborný subjekt - projektant, který má praxi
z projektování a výstavby skládek odpadu a terénních úprav se stabilitním posouzením. Pokud by se
tato možnost potvrdila, pak je nutné ekonomicky vyhodnotit výši investice a porovnat ji s výhodami
navýšené kapacity tak, aby tato případná investice byla pro město ekonomicky zajímavá. Následně je
nutné změnit integrované povolení skládky (změna IP je vzhledem k nové legislativě nutná
nejpozději do konce roku 2023 i v případě, že se skládka nebude rozšiřovat) a také vyjednat se
stavebním úřadem podmínky pro realizaci stavby rozšíření skládky, včetně konečné úpravy rekultivace.
Legislativní podmínky jsou od letošního roku (2021) již jasně nastaveny a do konce roku 2029 zbývá
ještě 9 let, které umožňují skládkování městem v nejvyšším množství produkovaných odpadů na této
vlastní skládce. Pokud by se kapacita navýšila, pak je vhodné využít ji pro vlastní odpady, tj. produkci
cca 4000-4500 t/rok, za 8 let cca 32-36 000 tun.
Doporučení č. 69 - prověřit možnost navýšení kapacity Řízené skládky TKO Český
Krumlov v prostoru nerekultivované části – zpracovat materiál, který zhodnotí
technické možnosti navýšení kapacity skládky – viz doporučení č. 33.
Doporučení č. 70 - ekonomicky vyhodnotit výši investice kapacitního rozšíření skládky
a porovnat efektivitu této investice.
Doporučení č. 71 – v případě rozhodnutí o rozšíření kapacity skládky vyjednat se
stavebním úřadem a krajským úřadem podmínky pro realizaci stavby, následně
zažádat o změnu integrovaného povolení pro skládku.
Doporučení č. 72 – v případě zajištění navýšení kapacity skládky využít tuto kapacitu
přednostně pro vlastní odpady města – SKO, VO.
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11.2 Dotřiďovací linka
Separované odpady jsou z města Český Krumlov, z okolních obcí a podnikatelů sváženy na
dotřiďování v Kaplické ulici, kde je provozována dotřiďovací linka druhotných surovin, ročně se
jedná o 1 600 – 1 800 tun odpadu, z dotřiďování je cca 500 tun odpadu ročně ukládáno na skládky
odpadů (výmět – kód odpadu 191212). Povolená kapacita dotřiďování: 1 800 t/rok, okamžitá: 140 t,
kapacita linky: 9 t papíru nebo 5 t plastů při jedné směně.
Technologie je umístěna v plechové hale v areálu společně se sběrným dvorem. Samotná technologie
je nová – po úplné výměně, a vyhovuje moderním požadavkům na podrobné dotřídění plastů i papíru
na všechny obchodovatelné druhy. Sestava dopravníku je ukončena výkonným samovázacím
kontinuálním lisem. Slisované balíky jsou ukládány v přilehlých prostorech – plast na nezastřešených
plochách a papír v zastřešených prostorech. Výmět z třídící linky je lisován a odvážen k odstranění na
skládku. V roce 2020 došlo k malému překročení kapacity zařízení o cca 66 t.
Zpracovatel koncepce doporučuje navýšit povolenou kapacitu, aby nedocházelo k překračování
povoleného množství, což je administrativní úkon, který může být proveden při následné úpravě
povolení KÚ a provozního řádu, který se bude provádět na základě požadavků nového zákona o
odpadech nejpozději do konce roku 2022. Dále zpracovatel koncepce důrazně doporučuje, aby bylo
při provozu zařízení postupováno v souladu se zákonem o odpadech a zpracované odpady byly
předávány k materiálovému využití, případně menší číst k energetickému využití (v nové legislativě
jsou nastaveny limity).
Třídírna je umístěna ve společném areálu se sběrným dvorem a provozy vzájemně kolidují, což je
nevhodné především vzhledem k pohybu občanů, kteří na sběrný dvůr dováží odpady v době, kdy je
třídírna v provozu. Sběrný dvůr nemá dostatek prostoru pro odkládání všech odpadů a také zde
nelze umístit sběrné prostředky na všechny sbírané druhy odpadů. V jiných doporučeních se také
uvádí, že je vhodné vybudovat na jiném místě kapacitní sběrný dvůr včetně RE-USE centra.
Doporučení č. 73 – plně využívat stávající dotřiďovací linku k třídění separovaných
odpadů – plast, papír, nápojové kartony, kovové obaly.
Doporučení č. 74 – navýšit povolenou kapacitu dotřiďovací linky, aby byl zajištěn
příjem a třídění všech separovaných odpadů i s výhledem na narůstající množství.
Doporučení č. 75 – zajistit, aby zpracované odpady byly předány k materiálovému
využití, případně povolená část k energetickému využití.
Doporučení č. 76 – přesunout sběrný dvůr na vhodnější místo, aby byl zajištěn
dostatečný manipulační prostor pro třídírnu a tyto provozy spolu nekolidovaly.
11.3 Sběrný dvůr a RE-USE centrum
Sběrný dvůr odpadů (SD) se nachází v Kaplické ulici, přijímány jsou odpady z města, z okolních obcí
a od podnikatelů. Povolená kapacita zařízení okamžitá: 105 t, z toho 100 tun odpady kategorie
ostatní odpad a 5 tun odpady kategorie nebezpečný odpad. Na sběrný dvůr je ročně přijato 1 000 – 1
400 tun odpadů, v roce 2020 bylo evidováno 2 950 tun – zvýšený příjmem SKO na SD, které nebyly
přímo na SD přijímány, pouze přes SD evidovány. SKO nelze v takovém množství na SD přijímat,
protože v SD není povoleno překladiště. Podle evidence SMČK bylo na SD v roce 2020 převzato z
města Český Krumlov a od občanů města celkem 2 034 tun odpadu, z toho je v evidenci 778,9 tun
SKO. Zbytek množství odpadu byl převzat od jiných původců – okolních obcí a podnikatelů.
Sběrný dvůr je v přímé blízkosti dotřiďovací linky na separované odpady. Provoz linky je velmi
frekventovaný a tyto činnosti se kolidují s provozem SD. Jde o nevhodné řešení a zpracovatel
koncepce doporučuje vybudovat nový sběrný dvůr na jiném místě s dostatečnou kapacitou pro
všechny druhy odpadů. Legislativní i ekonomický tlak je nasměrován na důkladné třídění všech
odpadů a je vhodné při plánování mít dostačený prostor pro umístění různých sběrných prostředků
s dostatečnou kapacitou. Vhodné řešení je mimoúrovňové, aby bylo pro občana pohodlné odpady
překládat do přepravních kontejnerů pod rampou a prostor je tak využit na 200 % (100 % na
povrchu a 100 % pod povrchem – modulární konstrukce – nová generace sběrných dvorů). Pokud
bude nový sběrný dvůr na vhodném a přístupném místě, pak bude ochota obyvatel třídit ještě vyšší a
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dostatek kontejnerů na jednotlivé druhy odpadů zabezpečí samostatné shromažďování a následné
využití těchto odpadů.
Efektivním nástrojem pro předcházení vzniku odpadů je provozování RE-USE centra. Ideální
umístění je na sběrném dvoře, kde lze zřídit shromažďovací místo v podobě uzamykatelného a
zastřešeného přístřešku. Toto zařízení je na stávajícím sběrném dvoře. Zde se soustřeďují staré, ale
stále funkční věci, které už doma lidé nepotřebují, ale je jim líto je vyhodit nebo naopak je vyhazují do
odpadu. V pravidelných provozních hodinách je občanům umožněno předávat funkční, ale
nevyužívané předměty, např. nečalouněný nábytek, mechanické nářadí, hračky, vybavení
domácnosti, umělecké předměty, sportovní vybavení jako lyže, kola, tenisové rakety atd., staré knihy,
mediální nosiče (kazety, desky, DVD), hudební nástroje atd. Po vybudování nového sběrného dvora je
vhodné toto centrum přemístiti a případně rozšířit.
Obsluha systému je i bude zajišťovat stávající obsluha SD. V intervalu cca 1 x měsíčně budou
předměty zobrazeny na webových stránkách města. Příjem zařízení bude probíhat bezplatně,
přijímány budou pouze nepoškozené a funkční předměty. Shromážděné předměty budou občanům
poskytovány za symbolický poplatek (10–50 Kč/ks), výběr těchto prostředků bude probíhat formou
sbírky. Výnosy z této sbírky budou použity např. na financování výsadby zeleně ve městě nebo na
jiný účel. Tento způsob má za cíl také zabránit bezúčelnému shromažďování vyřazených předmětů u
některých jedinců (sběrači vyřazených věcí). Podmínkou je dostatečný prostor, který ale na
stávajícím sběrném dvoře není. I tady se potvrzuje potřeba vybudovat nový SD s dostatečnou
kapacitou i na tyto použité věci. V minulosti bylo možné čerpat na tyto aktivity dotační prostředky a
předpokládá se, že tato možnost bude i v následujícím období.
Doporučení č. 77 – zajistit, aby nekolidovaly provozy dotřiďovací linky a sběrného
dvora.
Doporučení č. 78 – evidovat řádně odpady a využívat sběrný dvůr podle schváleného
povolení, do evidence nemohou vstupovat odpady, které se na SD reálně nesbírají.
Doporučení č. 79 – vybudovat nový sběrný dvůr na jiném místě s dostatečnou kapacitou
pro všechny druhy odpadů a mimoúrovňovým uspořádáním.
Doporučení č. 80 – přemístit do nového sběrného dvora RE-USE centrum, kde se dále
budou soustřeďovány staré, ale stále funkční věci.
11.4 Překladiště odpadů
Odpady se odstraňují na vlastní skládce, která je ale téměř zaplněna, a na skládce Lověšice, kterou
provozuje jiný subjekt. V případě, že se podaří realizovat navýšení kapacity vlastní skládky v Českém
Krumlově, pak je možné využívat novou kapacitu pro odpady města, zejména SKO, VO a stavební
odpady. Tímto způsobem by se mohlo nakládat s odpady až do roku 2029, případně podle volné
kapacity v odpovídajícím období. Převoz na skládku Lověšice je v současné době realizován přímo
vlastními svozovými vozidly. Vzdálenost je cca 15 km a není potřeba odpady překládat.
Pokud by se odpady musely vozit na vzdálenější skládku případně do plánovaného energetického
zdroje v Českých Budějovicích (vzdálenost je cca 30 km), pak je nutné využívat pro přepravu odpadu
překladiště a odpady překládat do soupravy, obvykle 2 ks velkých 40 m3 kontejnerů. Překladiště
funguje převážně mimoúrovňově – přepravní kontejner je umístěn pod úrovní terénu, výsyp je
prováděn z úrovně terénu, nebo je kontejner umístěn na úrovni terénu a svozové vozidlo najíždí na
rampu. Prostor překládky musí být zakryt, aby bylo zamezeno úletu lehkých odpadů a emisím
prachu.
Překládka SKO probíhá obvykle pouze ve formě přesypání odpadů do přepravního kontejneru bez
dalšího hutnění. Objemné odpady by se měly nejprve roztřídit na jednotlivé druhy, vytřídit
využitelné části a zbývající odpad by měl být podrcen, aby se snížila objemová hmotnost odpadu pro
přepravu. Překladiště by mělo obsahovat drtící zařízení na objemné odpady. Možným místem je
vlastní areál skládky, na které tato možnost již součástí stávajícího povolení.
Doporučení č. 81 – provést projektovou přípravu pro vybudování překladiště odpadů
na stávající skládce včetně návrhu technického řešení a připravit realizaci.
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11.5 Kompostárna
Sběr bioodpadu je ve městě postupně zaváděn od roku 2019. Nutnost oddělit biosložku z SKO je
jedním ze zásadních opatření v budoucnosti odpadového hospodářství. SKO bude výrazně finančně
znevýhodňován a od roku 2030 nebude již odstraňován na skládkách. Následné energetické využití
bude velmi finančně náročné. Proto je důležité se co nejrychleji připravovat na novou situaci a
realizovat zařízení pro využití bioodpadů – kompostárnu. Využití takového zařízení v okolí je možné,
ale vždy to bude pro město finančně nevýhodné. Proto se doporučuje vytipovat vhodný prostor pro
vlastní kompostárnu, provést projektovou přípravu a následně hledat dotační podporu pro realizaci.
Kapacita kompostárny by měla být minimálně pro vlastní bioodpad města, kterého je odhadem cca 2
000 t/rok. Provozovatelem by měla být vlastní společnost SMČK.
Doporučení č. 82 – vytipovat vhodný prostor pro umístění kompostárny, provést
projektovou přípravu a hledat dotační podporu pro realizaci – viz doporučení č. 52
zpracovávat odborné posouzení k možnosti zpracovávat bioodpady ve vlastní
kompostárně.

12. Shrnutí doporučení
Pro přehlednost je následujícím textu shrnutí všech doporučení, které jsou rozděleny podle
popsaných systémových celků.
12.1 Systém odpadového hospodářství města
12.1.1 Podnikatelé zapojeni v systému OH města

Doporučení č. 1 – realizovat úpravu způsobu soustřeďování využitelných odpadů v centru tak, aby
se zajistilo postupné snižování produkce směsných komunálních odpadů.
Doporučení č. 2 – ponechat podnikatelské subjekty zapojeny do odpadového systému města ve
stávajícím způsobu sběru odpadů – lokální sběrná místa odpadu.
Doporučení č. 3 – intenzivně komunikovat s podnikali v systému OH, což povede k vyjasnění
vznikajícího množství odpadů, k dodržování legislativních povinností a k úpravě soustřeďování
jednotlivých druhů odpadů, což se projeví na snížení množství SKO a na zvýšení produkce
separovaných odpadů.
Doporučení č. 4 – prověřit u podnikatelů v systému OH nakládání s biologicky rozložitelnými
odpady a gastroodpady (realizovat pro podnikatele metodickou pomoc k řádnému nakládání
s těmito odpady).
Doporučení č. 5 – v blízkosti centra města realizovat plánované sběrné místo pro SKO, plast, papír
sklo s polopodzemními kontejnery a s kamerovým sledováním tak, aby byly dostupné zapojeným
podnikatelům v OH města.
Doporučení č. 6 – nadále prověřovat způsob nakládání s odpady u nezapojených podnikatelů do
odpadového systému města, aby se zabránilo zneužívání systému.
Doporučení č. 7 – v OZV určit zapojeným podnikatelům místa, kde mohou jednotlivé druhy odpadů
odkládat, kontrolovat, zda osoby odkládající odpad do těchto shromažďovacích prostředků jsou
oprávněny tento odpad na tomto místě odkládat a nejedná se o osobu zneužívající systém OH
města, určená místa k odkládání odpadu a způsob kontroly uvést ve společné smlouvě.
Doporučení č. 8 – ceny za jednotlivé odpady upravovat podle množství, nákladů na další nakládání
s odpady, včetně každoročně se zvyšujících zákonných poplatků.
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12.1.2 Nakládání s odpady od občanů

Doporučení č. 9 – zintenzivnit osvětu občanů o správném nakládání s odpady s důrazem na třídění
využitelných odpadů – plast, papír, sklo, kov, bioodpad, dřevo a na minimalizaci SKO.
Doporučení č. 10 – systém modulovat pro 4 skupiny obyvatel – centrum (4 %, mají určená sběrná
místa mimo nemovitost a ztížené podmínky pro odkládání odpadu), rodinné domy (30 %, vlastní
pozemek, více odpadů, zejména bioodpadu, možnost a ochota dostatečně třídit odpady, možná a
vstřícná komunikace), bytové domy-sídliště (60 %, vysoká anonymita, možnost odkládat odpady na
více místech, zneužívání stanovišť tříděných odpadů pro jiné odpady), rekreační objekty a volné
byty (6 %, individuálně tvořené odpady a množství).
Doporučení č. 11 – prověřit využívání rekreačních objektů a volných bytů, zda jsou využívány
k vlastní potřebě majitelů a jsou tedy poplatníky systému OH, nebo zda majitelé bytů nezneužívají
odpadový systém města v rámci svého podnikání.
Doporučení č. 12 – zachovat stávají způsob zpoplatnění odpadů formou místního poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství.
12.1.3 Celkový systém OH města

Doporučení č. 13 – zajistit snížení množství SKO a vytřídit co nejvíce využitelné odpady vznikající u
poplatníků města a také zapojených podnikatelských subjektů.
Doporučení č. 14 – provádět přesnou evidenci všech odpadů podle legislativních požadavků –
nezbytné pro nastavení systému OH a pro prokazování míry třídění odpadů.
Doporučení č. 15 – provádět řádnou evidenci odpadů pro EKO-KOM, a.s. a do evidence zahrnout
všechny odpady, jejichž původci jsou občané města a zapojení podnikatelé, včetně odpadů, které si
řeší poplatníci individuálně – pak město získá maximální možnou odměnu.
Doporučení č. 16 – upravit OZV o systému OH tak, aby obsahovala všechny možnosti, kam mohou
poplatníci i zapojené osoby odpady odkládat.
12.1.4 Servisní společnost – Služby města Český Krumlov, s. r. o.

Doporučení č. 17 – zachovat fungování vlastní společnosti SMČK, která zajišťuje většinu služeb
spojenou s údržbou města a nakládání s odpady.
Doporučení č. 18 – stanovit vize, které nasměrují společnost na následující období min. 5-10 let, na
základě vizí stanovit úkoly, jejich postupné plnění a odpovědnost
Doporučení č. 19 – zachovat rozsah činností společnosti i pro okolní obce/města a vytvořený zisk
využívat na rozvoj společnosti.
12.1.5 Regionálnímu svazku obcí Vltava (RSOV)

Doporučení č. 20 - upravit financování separace odpadů tak, aby peněžní tok probíhal přímo mezi
městem a SMČK mimo RSOV.
12.1.6 Ekonomické zhodnocení

Doporučení č. 21 – upravit systém tak, aby náklady na OH byly ve výši příjmů z OH
Doporučení č. 22 – doporučená opatření, která povedou ke snížení nákladů, jsou popsána v
doporučeních - č. 1, 3, 6, 8, 9, 11, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 44, 45, 47,
48, 49, 51, 52, 53, 56, 61, 62, 63, 67, 68, 82.
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12.2 Nakládání s jednotlivými druhy odpadů
12.2.1 Směsný komunální odpad

Doporučení č. 23 - realizovat adresnou evidenci nádob pomocí identifikačních čipů a adresné
sledování výsypů nádob na SKO.
Doporučení č. 24 - nádoby na SKO opatřit informační samolepkou s označením kdo nádobu využívá.
Doporučení č. 25 - regulovat počet sběrných nádob na SKO u jednotlivých domů.
Doporučení č. 26 - snížení intervalu svozu SKO na 1 x 2 týdny (mimo centrum).
Doporučení č. 27 - vlastnictví nádob na SKO převést na občany.
Doporučení č. 28 - zintenzivnit osvětu a realizovat informační kampaň zaměřenou na potřebu
předcházení vzniku odpadů, omezování množství SKO – viz doporučení č. 9.
Doporučení č. 29 - podnikatelské subjekty musí být řádně informovány o nutnosti třídění odpadů –
viz doporučení č. 3.
Doporučení č. 30 – v centru města doplnit, případně vyměnit odpadkové koše – rozšíření o
samostatný sběr plastů včetně kovových nápojových obalů.
Doporučení č. 31 - v blízkosti centra města realizovat plánované sběrné místo pro SKO, plast, papír
sklo s polopodzemními kontejnery a s kamerovým sledováním.
Doporučení č. 32 - zpracovat samostatný analytický materiál k zavádění podzemních nebo
polopodzemních kontejnerů pro TO i SKO na sídlištích, a na základě odborného posouzení se
následně rozhodnout o instalaci.
Doporučení č. 33 - SKO odstraňovat na vlastní skládce odpadů – zpracovat materiál, který zhodnotí
technické možnosti navýšení kapacity skládky a také ekonomické posouzení investice s následující
navýšenou kapacitou.
Doporučení č. 34 - pokud nebude možné odstraňovat odpad na vlastní skládce odpadů, pak
vybudovat překladiště odpadů a realizovat převoz odpadů do jiného vhodného zařízení.
12.2.2 Odděleně sbírané využitelné složky odpadu (papír, plast, sklo, kov)

Doporučení č. 35 – viz doporučení č. 5 – v dosahu centra města realizovat další 1-2 sběrná místa pro
plast, papír, sklo a SKO s podzemními nebo polopodzemními kontejnery, lokalitu vybavit
kamerovým sledováním.
Doporučení č. 36 – pro rodinné domy pořídit samostatné nádoby o objemu 120–240 l na plast a
papír, s intervalem svozu 1 x měsíc.
Doporučení č. 37 – samostatné nádoby o objemu 120–240 l na plast a papír opatřit identifikačním
čipem a provádět adresnou evidenci využití nádob a výsypů.
Doporučení č. 38 – v lokalitě s rodinnými domy, po zavedení nádob na plast a papír k domům,
odstranit z veřejných stanovišť kontejnery na plast a papír.
Doporučení č. 39 – v sídlištních zástavbách doplnit dostatečný počet nádob na tříděné odpady –
plast, papír, sklo, kov.
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Doporučení č. 40 - v sídlištních zástavbách opatřit kontejnery na separované odpady identifikačním
čipem a provádět adresnou evidenci využití nádob a výsypů.
Doporučení č. 41 – na veřejná stanoviště instalovat kontejnery na kovové odpady – ve všech
lokalitách.
Doporučení č. 42 – po zavedení sledování nádob na SKO prodloužit svoz na 1 x 2 týdny (mimo
centrum), dojde ke snížení kapacity nádob a tím dojde k podpoření třídění odpadů.
Doporučení č. 43 – zavedení motivační složky – za méně vyprodukovaného SKO sleva na poplatku –
podpora třídění odpadů.
Doporučení č. 44 – zásadní opatření musí vést k maximální čistotě separovaných odpadů, které jsou
následně dále materiálově zpracovávány – vhodná neustálá osvěta a dostatečná informovanost
občanů i zapojených podnikatelů.
Doporučení č. 45 – informovat občany a zapojené podnikatele, že je nutné separované odpady před
vhozením do kontejneru dostatečně hutnit – zmenšit objem (zmačkat, sešlápnout).
Doporučení č. 46 – vybudovat nový sběrný dvůr v jiné lokalitě, kde bude dostatečný prostor na
jednotlivé odpady a také bude pro občany vhodnější přístup bez kolize s jinými provozy.
12.2.3 Biologicky rozložitelné odpady

Doporučení č. 47 – zajistit oddělení bioodpadů z SKO – intenzivní informační kampaň, která bude
cílena na toto opatření.
Doporučení č. 48 - omezení počtu nádob a prodloužení intervalu svozu SKO, dojde ke snížení
množství bioodpadů v SKO – viz doporučení č. 24, 25, a ke zvýšení množství bioodpadů, který by
měl být prioritně využit ve vlastních domácích kompostérech, případně soustředěn v
biopopelnicích nebo na sběrném dvoře.
Doporučení č. 49 – přesvědčit občany o potřebě domácího kompostování a pořídit ke každému
rodinnému domu domácí kompostér z dotační podpory.
Doporučení č. 50 – přesvědčit občany o nutnosti oddělit bioodpad z SKO a pořídit ke každému
rodinnému domu biopopelnici z dotační podpory.
Doporučení č. 51 – pořídit dostatečný počet kontejnerů o objemu 1100 l na bioodpady pro sídlištní
zástavbu a realizovat intenzivní osvětu v této skupině obyvatel.
Doporučení č. 52 – vypracovávat odborné posouzení k možnosti zpracovávat bioodpady ve vlastní
kompostárně.
12.2.4 Stavební a demoliční odpady

Doporučení č. 53 – vypustit z odpadového systému města bezplatné nakládání se stavebními odpady
občanů.
Doporučení č. 54 – realizovat – pořídit technologii na recyklaci stavebních odpadů s možností
umístění v areálu skládky odpadů.
Doporučení č. 55 – využívat stavební recyklát při vlastní stavební činnosti, případně prodávat
výstup jako stavební materiál.

101

Doporučení č. 56– zintenzivnit osvětu občanů se zaměřením na zamezení odkládání stavebních
odpadů do nádob na SKO a na sběrný dvůr v rámci objemných odpadů.
12.2.5 Nebezpečné odpady

Doporučení č. 57 – zintenzivnit osvětu občanů se zaměřením na samostatné soustřeďování
nebezpečných odpadů na sběrném dvoře a na zákaz odkládání těchto odpadů do nádob na SKO.
Doporučení č. 58 – vybudováním nového sběrného dvora s dostatečnou kapacitou, prostorem a na
vhodném místě bude podpořen sběr nebezpečných odpadů.
Doporučení č. 59 – zpracovatel koncepce nedoporučuje mobilní svoz nebezpečných odpadů ve
městě.
12.2.6 Objemný odpad

Doporučení č. 60 – vybudováním nového sběrného dvora s dostatečnou kapacitou, prostorem a na
vhodném místě bude podpořeno třídění objemných odpadů při příjmu.
Doporučení č. 61 – přijímaný objemný odpad třídit již při příjmu na jednotlivé druhy – dřevo, kov,
plast, papír a sklo aj.
Doporučení č. 62 – objemný odpad drtit na sběrném dvoře, aby se snížily náklady na dopravu ke
konečnému odstranění, případně využití.
12.2.7 Textil a oděvy

Doporučení č. 63 – zajistit dostatečný počet speciálních kontejnerů na textil a oděvy tak, aby se
snížila docházková vzdálenost, kontejnery nebyly přeplňovány a aby byla vyšší ochota obyvatel
třídit tento druh odpadů.
12.2.8 Nápojové kartony (kompozitní obaly)

Doporučení č. 64 – důsledně dodržovat třídění odpadů a samostatně evidovat odpady, které vychází
z dotřiďovací linky včetně nápojových kartonů.
12.2.9 Jedlé oleje a tuky

Doporučení č. 65 – zabezpečit dostačený počet sběrných nádob na jedné oleje a tuky tak, aby byly
přístupné většině obyvatel města.
Doporučení č. 66 – umožnit zapojeným podnikatelům odkládání jedlých olejů a tuků na sběrném
dvoře.
12.2.10 Pneumatiky

Doporučení č. 67 – prověřit možnost zřízení místa pro zpětný odběru pneumatik přímo na sběrném
dvoře, případně navázat spolupráci s existujícími sběrnými místy ve městě.
12.2.11 Zpětný odběr elektrozařízení

Doporučení č. 68 – zintenzivnit osvětu občanů a zdůraznit, že výrobky s ukončenou životností se
odkládají na sběrném dvoře a nesmí být odkládány na veřejná sběrná místa.
12.3 Zařízení pro nakládání s odpady
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12.3.1 Řízená skládka TKO Český Krumlov

Doporučení č. 69 - prověřit možnost navýšení kapacity Řízené skládky TKO Český Krumlov v
prostoru nerekultivované části – zpracovat materiál, který zhodnotí technické možnosti navýšení
kapacity skládky – viz doporučení č. 33.
Doporučení č. 70 - ekonomicky vyhodnotit výši investice kapacitního rozšíření skládky a porovnat
efektivitu této investice.
Doporučení č. 71 – v případě rozhodnutí o rozšíření kapacity skládky vyjednat se stavebním úřadem
a krajským úřadem podmínky pro realizaci stavby, následně zažádat o změnu integrovaného
povolení pro skládku.
Doporučení č. 72 – v případě zajištění navýšení kapacity skládky využít tuto kapacitu přednostně
pro vlastní odpady města – SKO, VO.
12.3.2 Dotřiďovací linka

Doporučení č. 73 – plně využívat stávající dotřiďovací linku k třídění separovaných odpadů – plast,
papír, nápojové kartony, kovové obaly.
Doporučení č. 74 – navýšit povolenou kapacitu dotřiďovací linky, aby byl zajištěn příjem a třídění
všech separovaných odpadů i s výhledem na narůstající množství.
Doporučení č. 75 – zajistit, aby zpracované odpady byly předány k materiálovému využití, případně
povolená část k energetickému využití.
Doporučení č. 76 – přesunout sběrný dvůr na vhodnější místo, aby byl zajištěn dostatečný
manipulační prostor pro třídírnu a tyto provozy spolu nekolidovaly.
12.3.3 Sběrný dvůr a RE-USE centrum

Doporučení č. 77 – zajistit, aby nekolidovaly provozy dotřiďovací linky a sběrného dvora.
Doporučení č. 78 – evidovat řádně odpady a využívat sběrný dvůr podle schváleného povolení, do
evidence nemohou vstupovat odpady, které se na SD reálně nesbírají.
Doporučení č. 79 – vybudovat nový sběrný dvůr na jiném místě s dostatečnou kapacitou pro
všechny druhy odpadů a mimoúrovňovým uspořádáním.
Doporučení č. 80 – přemístit do nového sběrného dvora RE-USE centrum, kde se dále budou
soustřeďovány staré, ale stále funkční věci.
12.3.4 Překladiště odpadů

Doporučení č. 81 – provést projektovou přípravu pro vybudování překladiště odpadů na stávající
skládce včetně návrhu technického řešení a připravit realizaci.
12.3.5 Kompostárna

Doporučení č. 82 – vytipovat vhodný prostor pro umístění kompostárny, provést projektovou
přípravu a hledat dotační podporu pro realizaci – viz doporučení č. 52 zpracovávat odborné
posouzení k možnosti zpracovávat bioodpady ve vlastní kompostárně.
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12.4 Souhrn doporučení, přiřazení příslušné oblasti důraz
V následující tabulce je souhrn všech doporučení s označením do čeho zasahují – systém,
podnikatel, občan, zařízení. V posledním sloupci je bodové hodnocení důrazu v hodnotách 1-5,
konkrétního doporučení, přičemž nejnižší důraz je hodnocen 1 a nejvyšší důraz je přikládán k
hodnotě 5.
Tabulka č.78 Shrnutí jednotlivých doporučení s přiřazením, do které oblasti zasahují a jaký je na
ně kladen důraz
DOPORUČENÍ:

SYSTÉM:

PODNIKATEL:

ANO

ANO

3

Doporučení č. 2

ANO

5

Doporučení č. 3

ANO

3

Doporučení č. 4

ANO

1

ANO

5

ANO

1

ANO

3

ANO

2

Doporučení č. 1

Doporučení č. 5

ANO

Doporučení č. 6
Doporučení č. 7

ANO

Doporučení č. 8

ANO

2

ANO

5

ANO

4

ANO

ANO

4

ANO

ANO

5

ANO

3

ANO

3

ANO

ANO

Doporučení č. 13

DŮRAZ 1-5:

3

Doporučení č. 11
Doporučení č. 12

ZAŘÍZENÍ:

ANO

Doporučení č. 9
Doporučení č. 10

OBČAN:

Doporučení č. 14

ANO

Doporučení č. 15

ANO

Doporučení č. 16

ANO

Doporučení č. 17

ANO

ANO

5

Doporučení č. 18

ANO

ANO

5

ANO

4

ANO

Doporučení č. 19
Doporučení č. 20

ANO

5

Doporučení č. 21

ANO

5

Doporučení č. 22

ANO

5

Doporučení č. 23

ANO

ANO

ANO

5

Doporučení č. 24

ANO

ANO

ANO

4

ANO

4

Doporučení č. 25
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DOPORUČENÍ:

SYSTÉM:

Doporučení č. 26

ANO

PODNIKATEL:

Doporučení č. 27
Doporučení č. 28

ANO

Doporučení č. 29

ANO

OBČAN:

ZAŘÍZENÍ:

DŮRAZ 1-5:

ANO

4

ANO

4

ANO

5
4

Doporučení č. 30

ANO

3

Doporučení č. 31

ANO

5

Doporučení č. 32

ANO

ANO

2

Doporučení č. 33

ANO

5

Doporučení č. 34

ANO

4

Doporučení č. 35

ANO

Doporučení č. 36

ANO

ANO

Doporučení č. 37
Doporučení č. 38

ANO

3

ANO

5

ANO

4

ANO

3
ANO

Doporučení č. 39

3

Doporučení č. 40

ANO

3

Doporučení č. 41

ANO

3

Doporučení č. 42

ANO

ANO

5

Doporučení č. 43

ANO

ANO

4

Doporučení č. 44

ANO
ANO

Doporučení č. 45

ANO

ANO

4

ANO

3

ANO

5

Doporučení č. 46

ANO

Doporučení č. 47

ANO

ANO

4

Doporučení č. 48

ANO

ANO

4

Doporučení č. 49

ANO

ANO

4

Doporučení č. 50

ANO

ANO

4

Doporučení č. 51

ANO

ANO

2
ANO

Doporučení č. 52
Doporučení č. 53

ANO

ANO

4
3

Doporučení č. 54

ANO

3

Doporučení č. 55

ANO

3
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DOPORUČENÍ:

SYSTÉM:

Doporučení č. 56

ANO

Doporučení č. 57

ANO

Doporučení č. 58

ANO

Doporučení č. 59

ANO

PODNIKATEL:

OBČAN:

ZAŘÍZENÍ:

DŮRAZ 1-5:

ANO

3
3
ANO

5
4

Doporučení č. 60

ANO

3

Doporučení č. 61

ANO

3

Doporučení č. 62

ANO

3

Doporučení č. 63

ANO

ANO
ANO

Doporučení č. 64
Doporučení č. 65

3

ANO

ANO

3

ANO

Doporučení č. 66
Doporučení č. 67

ANO

Doporučení č. 68

ANO

3

2
ANO
ANO

4
3

Doporučení č. 69

ANO

5

Doporučení č. 70

ANO

5

Doporučení č. 71

ANO

5

Doporučení č. 72

ANO

5

Doporučení č. 73

ANO

5

Doporučení č. 74

ANO

4

Doporučení č. 75

ANO

5

Doporučení č. 76

ANO

4

Doporučení č. 77

ANO

5

Doporučení č. 78

ANO

3

Doporučení č. 79

ANO

5

Doporučení č. 80

ANO

4

Doporučení č. 81

ANO

3

Doporučení č. 82

ANO

3

13. Harmonogram na implementaci navržených řešení do praxe
Zpracovatel studie uvádí harmonogram pro jednotlivé kroky, které vyplývají z navržených
doporučení. Skutečný časový rámec bude město navrhovat, jakmile se rozhodne, jakým způsobem
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systém odpadové hospodářství upraví a jaké možnosti bude mít v daném čase. Jednotlivá doporučení
nemusí být realizována nebo v celém navrženém rozsahu.
Harmonogram základních kroků, které vyplývají z koncepce OH:
- 10/2021 – projednání koncepce OH v příslušných odborech města – výstup – stanovisko
- 11/2021 - projednání koncepce OH ve vedení města – výstup – doporučení radě a zastupitelstvu
- 12/2021 – projednání koncepce OH v zastupitelstvu, rozhodnutí o úpravě systému včetně
postupných kroků v jednotlivých letech a schválení nové OZV o systému a o místním poplatku
- 1/2022–12/2025 – realizace jednotlivých kroků, které vyplývají z navržených doporučení a které
byly schváleny v zastupitelstvu města
- 1/2026 – upravený systém podle jednotlivých doporučení
V následující tabulce je podrobný harmonogram, který vychází z osmdesáti dvou doporučení. Ve
sloupci Průběžné plnění v období je uveden časový rozsah v letech pro realizaci. Sloupec Zahájení
plnění doporučení ukazuje reálný termín pro zahájení konkrétního návrhu – měsíc/rok. Ve sloupci
Dokončení realizace doporučení je uveden odhadovaný termín pro provedení doporučení.
Realizace stanovuje navržený termín pro provedení. Poslední sloupec je stejný jako ve shrnutí
doporučení – jde o bodové hodnocení důrazu v hodnotách 1-5 konkrétního doporučení, přičemž
nejnižší důraz je hodnocen 1 a nejvyšší důraz je přikládán k hodnotě 5.
Tabulka č.79 Harmonogram jednotlivých kroků, které vyplývají navržených doporučení
DOPORUČENÍ:

PRŮBĚŽNÉ
PLNĚNÍ V
OBDOBÍ:

ZAHÁJENÍ
PLNĚNÍ
DOPORUČENÍ:

DOKONČENÍ
REALIZACE
DOPORUČENÍ:

Doporučení č. 1

2022-2023

1/2022

12/2023

REALIZACE V:

3
12/2021

Doporučení č. 2

DŮRAZ 1-5 Z
DOPORUČENÍ:

5

Doporučení č. 3

2022

1/2022

12/2022

3

Doporučení č. 4

2022

1/2022

12/2022

1
2021

Doporučení č. 5
Doporučení č. 6

2022

1/2022

12/2022

5
1

Doporučení č. 7

12/2021

3

Doporučení č. 8

12/2021

2

Doporučení č. 9

2022

Doporučení č. 10

2022-2030

Doporučení č. 11

2022

12/2022

3
2

1/2022

4/2022

5
12/2021

Doporučení č. 12
Doporučení č. 13

4/2022

2022-2030

4
4

Doporučení č. 14

1/2022

5

Doporučení č. 15

1/2022

3

Doporučení č. 16

12/2021

3
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DOPORUČENÍ:

PRŮBĚŽNÉ
PLNĚNÍ V
OBDOBÍ:

ZAHÁJENÍ
PLNĚNÍ
DOPORUČENÍ:

DOKONČENÍ
REALIZACE
DOPORUČENÍ:

Doporučení č. 17

REALIZACE V:

DŮRAZ 1-5 Z
DOPORUČENÍ:

12/2021

5

Doporučení č. 18

2022-2030

5

Doporučení č. 19

2022-2030

4
1/2022

Doporučení č. 20

5

Doporučení č. 21

2022-2030

5

Doporučení č. 22

2022-2030

5

Doporučení č. 23

2022

6/2022

12/2022

5

Doporučení č. 24

2022

6/2022

12/2022

4

Doporučení č. 25

2022

1/2022

12/2022

4

Doporučení č. 26

2022

6/2022

4

Doporučení č. 27

2022

12/2022

4

Doporučení č. 28

2022

4/2022

12/2022

5

Doporučení č. 29

2022

1/2022

12/2022

4

Doporučení č. 30

2023

4/2023

6/2023

3

Doporučení č. 31

2023

Doporučení č. 32
Doporučení č. 33

2022-2029

2021

5

DLE ANALÝZY

2

2021
POSOUZENÍ

5

Doporučení č. 34

2023-2029

4

Doporučení č. 35

2023

3

Doporučení č. 36

2023

5

Doporučení č. 37

2023

4

Doporučení č. 38

2023

3

Doporučení č. 39

2022-2023

3

Doporučení č. 40

2023

3

Doporučení č. 41

8/2022

3

Doporučení č. 42

2023

5

Doporučení č. 43

2024

4

Doporučení č. 44

2022-2030

Doporučení č. 45

2022

Doporučení č. 46

4
4/2022

12/2022

3
2023

5
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DOPORUČENÍ:

PRŮBĚŽNÉ
PLNĚNÍ V
OBDOBÍ:

ZAHÁJENÍ
PLNĚNÍ
DOPORUČENÍ:

DOKONČENÍ
REALIZACE
DOPORUČENÍ:

Doporučení č. 47

2022

4/2022

12/2022

REALIZACE V:

DŮRAZ 1-5 Z
DOPORUČENÍ:
4

Doporučení č. 48

2023

4

Doporučení č. 49

2023

4

Doporučení č. 50

2023

4

Doporučení č. 51

2023

2

Doporučení č. 52

2022

4

Doporučení č. 53

1/2022

3

Doporučení č. 54

2025

3

Doporučení č. 55

2025

3

Doporučení č. 56

2022

4/2022

12/2022

3

Doporučení č. 57

2022

4/2022

12/2022

3

Doporučení č. 58

2025

5

Doporučení č. 59

BEZ
REALIZACE

4

Doporučení č. 60

2025

3

Doporučení č. 61

2022

3

Doporučení č. 62

2023

3

Doporučení č. 63

2023

3

Doporučení č. 64

11/2022

3

Doporučení Č. 65

2023

3

Doporučení č. 66

1/2022

2

Doporučení č. 67

6/2022

4

Doporučení č. 68

2022

4/2022

12/2022

3

Doporučení č. 69

3/2022

5

Doporučení č. 70

5/2022

5

Doporučení č. 71

2022

Doporučení č. 72

2022-2029

Doporučení č. 73

2021-2030

6/2022

12/2022

5
5

Doporučení č. 74

6/2022

4

Doporučení Č. 75

1/2022

5

Doporučení č. 76

2025

4
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PRŮBĚŽNÉ
PLNĚNÍ V
OBDOBÍ:

ZAHÁJENÍ
PLNĚNÍ
DOPORUČENÍ:

DOKONČENÍ
REALIZACE
DOPORUČENÍ:

REALIZACE V:

DŮRAZ 1-5 Z
DOPORUČENÍ:

Doporučení č. 77

2025

5

Doporučení č. 78

1/2022

3

Doporučení č. 79

2025

5

Doporučení č. 80

2025

4

2029

3

2025

3

DOPORUČENÍ:

Doporučení č. 81

2022
POSOUZENÍ

Doporučení č. 82

14. Shrnutí a závěr koncepce OH města Český Krumlov
14.1 Shrnutí účelu koncepce OH
-

cílem koncepce bylo posoudit odpadové hospodářství města Český Krumlov,

-

analytický část popsala odpadový systém města včetně produkce jednotlivých odpadů a
stručně zhodnotila vlastní zařízení k nakládání s odpady,

-

ekonomická část podrobně popsala financování systému a porovnala ho s obvyklými
hodnotami,

-

návrhová číst popisuje nové legislativní povinnosti, doporučuje kroky a modifikace
odpadového systému, navrhuje změny v nakládání s jednotlivými druhy odpadů, doporučuje
úpravy způsobu provozování zařízení pro nakládání s odpady ve vlastnictví města a časově
řeší předpokládanou implementaci navržených řešení v odpadovém hospodářství.

14.2 Stručné výstupy z koncepce OH
-

v odpadovém hospodářství postupovat podle platné legislativy ČR,

-

odpadový systém postupně upravovat tak, aby byl funkční, účinný, správně nastavený,
pro občany dostupný, jednoduchý a pohodlný,

-

postupně snižovat množství SKO, maximálně vytřídit využitelné složky odpadů,

-

systém modulovat, optimalizovat a efektivně řídit tak, aby výdaje města byly plně
kryty příjmy,

-

upravit financování tříděných odpadů tak, aby všechny příjmy i výdaje procházely
rozpočtem města,

-

udržet podnikatele v odpadovém systému a spolupracovat s nimi tak, aby bylo
s odpady řádně nakládáno,

-

nadále provádět osvětu občanů i podnikatelů o správném nakládání s odpady a klást
důraz na předcházení vzniku odpadů,

-

stále intenzivně spolupracovat s vlastní servisní společností a společně zabezpečit
řádné provozování odpadových zařízení,

-

realizovat navržená doporučení, která odpadové hospodářství města vhodně upraví.

14.3 Závěr koncepce
Zavedený systém odpadového hospodářství města Český Krumlov je stabilní, občané i
zapojení podnikatelé mají možnost legálně nakládat s odpady. Velmi pozitivní je přístup
odpovědných zaměstnanců městského úřadu a vedení města, kteří vlastními kroky celý
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systém odpadového hospodářství nastavují, vyhodnocují, upravují i kontrolují. Společně se se
zpracovatelem koncepce snažili hledat nejvhodnější eventuality pro nastavění nakládání s
komunálními odpady ve městě.
Množství odpadů je ve města výrazně ovlivněno velkým množstvím turistů a také výrazným
počtem zapojených podnikatel v systému a tím nejsou uváděné informace plně objektivní, ale
pro hodnocení odpadových systému je to vypovídající.
Legislativní požadavky striktně stanovují povinnost předcházet vzniku odpadů, a vytřídit vše,
co je materiálově nebo energeticky využitelné. Zbytkové odpady odstranit na zabezpečených
skládkách a od roku 2030 už pouze energeticky využít. Intenzivní turistický ruch výrazně
zatěžuje hospodaření s odpady ve městě, což se významně projevovalo především do roku
2019. Pandemická situace následně omezila počet návštěvníků města a došlo také k
významnému omezení podnikání v centru města, důsledkem bylo snížení produkce odpadů.
Rok 2020, a prozatím také část roku 2021, jsou v omezeném režimu.
Podnikatelé zapojeni v odpadovém systému města by měli i nadále fungovat v tomto režimu.
Centrum města je specifické a vybudovaný způsob sběru odpadů a jejich následný odvoz je
funkční, odzkoušený a není nutné jej nijak zásadně měnit. Podnikatelé by však měli hradit
veškeré náklady, které městu vznikají na následné nakládání se vzniklými odpady.
Pro správné nakládání s odpady od občanů je nezbytná řádná informovanost občanů, která by
měla být založena na intenzivní osvětě o nakládání se vznikajícími odpady, včetně
důkladného třídění využitelné složky, následném způsobu zpracování odpadů a u určitých
druhů také odstranění odpadů. Pokud budou občané dobře informováni a budou vnímat
nejen tlak, ale i nezbytnost správným nakládáním s odpady zlepšovat životní prostředí, pak
bude úspěšnost výrazně vyšší. Při úpravě systému je vhodné samostatně posuzovat každou ze
čtyř skupin poplatníků (obyvatelé v centru, obyvatelé v rodinných domech, obyvatelé v
bytových domech, rekreační objekty a volné byty), každá z nich má odlišné podmínky a
možnosti odkládání odpadu. Město má stanovenu platbu za odpady formou místního poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství. Jde o formu, která je zavedena již několik let, je
vyzkoušena a nastavena na trvale bydlící obyvatele, kteří jsou poplatníky systému.
Celkový systém OH města je vhodné upravit, a to tak, aby se množství SKO snížilo a vytřídil se
využitelný odpad. Využitelné odpady jsou zejména – plast, papír, nápojový karton, sklo, kov,
bioodpad, stavební odpad, dřevo, textil, jedlé oleje a tuky. Také je vhodné se více zaměřit na
zpětný odběr výrobků s ukončenou životností – elektrozařízení, baterie, pneumatiky. Nejde o
odpady, ale o výrobky s ukončenou životností, a jejich sběr je plně financován výrobci těchto
zařízení = systém sběru nezatíží rozpočet města.
Jednou ze základních povinností všech původců odpadu je správná a přesná evidence. Proto je
nutné řádně evidovat všechny odpady takovým způsobem, aby bylo zřejmé přesné množství a
druhy vznikajících odpadů, a také způsob nakládání. Zákonnou povinností pro město je také
sledování dalšího nakládání s předanými odpady, aby bylo zabezpečeno jejich řádné
využívání a zpracování. Město bude povinně podle nové legislativy počítat procenta vzniklých
recyklovatelných odpadů jako jeden ze svých cílů v odpadovém hospodářství.
Město má vlastní servisní společnost – Služby města Český Krumlov, s. r. o., která zajišťuje
většinu služeb spojenou s údržbou města a s nakládáním s odpady. Tento způsob realizace
služeb patří mezi nejvýhodnější a je vhodné jej zachovat. Vlastní společnost je přímo
usměrňována městem a je tak záruka způsobu provádění jednotlivých činností a také je daná
cenová politika. Vhodná je úzká spolupráce a vzájemná pomoc při provádění nasmlouvaných
služeb, pro hledání efektivních a optimálních technologických postupů a provádění prací.
Nezbytné je společně stanovit vize, které nasměrují společnost na následující období min. 510 let. Společnost zajišťuje služby také pro 15 okolních obcí a měst. Jde o vhodný způsob,
který zefektivní systém svozu odpadů a také následné třídění a uplatnění na trhu.
Město Český Krumlov je součástí Regionálnímu svazku obcí Vltava (RSOV), obce svazku
spolupracují také v oblasti nakládání s odpady. Odměna od společnosti EKO-KOM, a.s. města
je poskytována přímo RSOV. Služby separace jsou účtovány mezi RSOV a SMČK. Tato dohoda o
financování svozu a zpracování separovaných odpadů je funkční mnoho let. Je však na
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zváženou, zda by nebylo možné a vhodné upravit financování tak, aby peněžní tok probíhal
přímo mezi městem a servisní společností.
Ekonomické zhodnocení ukazuje, že systém OH města je nevyrovnaný. Náklady jsou vyšší než
příjmy. I přesto, že do nákladů na OH nejsou započítány finanční prostředky vynakládané na
úklid veřejných prostranství, což je z důvodu intenzivního turistického ruchu ve městě
logické, dotuje město odpadový systém částkou ve výši 5,2 mil. Kč/r.2020.
Vysoká produkce SKO města je především důsledkem enormního turistického ruchu a
zapojením podnikatelů do systému OH, ale také benevolencí systému, který nijak neomezuje
množství. Nutné jsou úpravy systému, které povedou ke zprůhlednění toku odpadů, a na
základě kterých se provedou odpovídající změny. Základním opatřením je zavedení adresné
evidence nádob a adresné sledování výsypů jednotlivých nádob. Evidence by se měla
vyhodnocovat tak, aby se zjistilo, kolik mají jednotlivé domy nádob, jak často jsou vyváženy a
jaké množství odpadů vzniká v jednotlivých domácnostech. Tyto údaje jsou nezbytné pro
prověření systému, pro jeho možnou úpravu a optimalizaci. Vhodné je regulovat počet nádob
u jednotlivých domů v závislosti na počtu bydlících a také prodloužit intervalu svozu, tím
dojde ke snížení kapacity pro odkladní směsných komunálních odpadů. Vhodné je změnu
realizovat společně s dalšími kroky, a to intenzivním sběrem tříděného papíru a plastu v
samostatných nádobách (případně pytlích) od rodinných domů a také zavést intenzivní sběr
bioodpadů Prodloužení intervalu není vhodné realizovat v historickém centru.
Nižší množství separovaných odpadů ukazuje, že systém sběru není nastaven správně, je
neúplný. Produkce tříděných odpadů, zejména plastu a papíru, je v porovnání s obvyklými
hodnotami nižší, přestože jsou v systému zapojeni podnikatelé. Pro úpravu systému bude
nutné rozdělit poplatníky na jednotlivé skupiny – v centru, v rodinných domech, v bytových
domech (sídliště) a rekreační objekty. Každá skupina má jiné možnosti, a proto budou také
jiné návrhy na úpravu systému. Pro následné využití separovaných odpadů je zcela zásadní
čistota sběru. Občany i zapojené podnikatele je třeba důsledně informovat o potřebě
správného třídění odpadů.
Biologicky rozložitelné odpady jsou ve městě sbírány třetí rok a množství je malé. Tento druh
odpadů je nutné výrazně podpořit a zajistit zejména oddělení bioodpadů z SKO. Jde o
nejdůležitější krok, který je jednak legislativně povinný a jednak výrazně ovlivňuje náklady
na OH, které se budou v následujících letech vzhledem k narůstajícím skládkovacím
poplatkům dále zvyšovat. Doporučeno je prověřit možnost navýšení kapacity vlastní skládky
v prostoru nerekultivované části. Nabízí se eventualita navýšení konečné nivelety tak, aby
skládka mohla být následně rekultivována. Nové technologie pro úpravu svahů dnes již
poskytují možnosti využít maximální možné sklony svahů. Separované odpady jsou z města i z
okolních obcí sváženy na vlastní dotřiďovací linku, která je umístěna ve společném areálu se
sběrným dvorem a provozy vzájemně kolidují, což je nevhodné především vzhledem k pohybu
občanů, kteří na sběrný dvůr dováží odpady v době, kdy je třídírna v provozu. Sběrný dvůr
nemá dostatek prostoru pro odkládání všech odpadů a také zde nelze umístit sběrné
prostředky na všechny sbírané druhy odpadů. Vhodné je vybudovat nový sběrný dvůr na
jiném místě včetně RE-USE centra.
Legislativní vývoj se v ČR a celé Evropě ubírá ke znevýhodnění skládkování směsných
komunálních odpadů a od roku 2030 k jejich úplnému zákazu. Jediná možnost, jak ve městě
nakládání s odpady udržet na rozumné finanční výši, je snížit množství produkovaného SKO a
zvýšit množství separovaných využitelných odpadů. Samozřejmostí je masivní informační
kampaň směrem k občanům města i podnikatelům, která by měla začít již u předcházení
vzniku odpadů, maximální separace využitelných odpadů a disciplíny respektovat zavedený
systém odpadového hospodářství. Zásady zavedeného systému se musí odrazit v obecně
závazné vyhlášce obce o systému odpadového hospodářství.
Zpracovatel studie doporučuje spolupracovat s odbornými subjekty, které mají zkušenosti v
oblasti odpadového managementu a pomohou systém odpadového hospodářství ve městě
postupně upravit tak, aby se stal pro obyvatele pohodlným a jednoduchým a pro město
finančně únosným. Je vhodné realizovat postupné kroky a hledat ty nejoptimálnější a
nejdostupnější možnosti řešení.
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