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1. Úvod 

1.1. Působnost a doba platnosti POH MSK 

Plán odpadového hospodářství kraje je zpracován na dobu nejméně 10 let a musí být změněn při 

každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován. 

1.1.1. Celková charakteristika MSK 

Moravskoslezský kraj se nachází ve východní části České republiky a vznikl 1. 1. 2001 spolu s dalšími 

13 kraji na základě nově přijaté legislativy. Rozloha MSK činí 5 427 km2 a žije v něm 1 215 899 

obyvatel (k 1. 3. 2015). V západní části MSK se nachází pohoří Hrubý Jeseník, na východě pohoří 

Moravskoslezské Beskydy. 

1.1.2. Územní charakteristika kraje 

MSK se skládá z území 22 obcí s rozšířenou působností. Největším a zároveň krajským městem je 

Ostrava s počtem obyvatel 293 313 (k 1. 1. 2015). Dalšími významnými sídly jsou Havířov, Opava, 

Karviná, Frýdek-Místek a Třinec.  

Na západě sousedí s Olomouckým krajem, na jihu poté se Zlínským krajem. Východní hranici sdílí 

s Žilinským krajem, který je součástí Slovenské republiky a na západě sousedí se Slezským a 

Opolským vojvodstvím, která jsou součástí Polska. Životní prostředí v MSK je dlouhodobě ovlivněno 

průmyslovou a těžební aktivitou. Podíl zemědělské a nezemědělské půdy je v rámci kraje rozdělen 

přibližně na dvě stejné poloviny. 

1.1.2.1 Správní členění 

V MSK se nachází celkem 5 statutárních měst (Ostrava, Opava, Frýdek-Místek, Havířov, Karviná), 42 

měst, 3 městyse a celkově 300 obcí. V rámci ČR jde o poměrně nízký počet obcí. 
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Tabulka č. 1: Správní obvody obcí s rozšířenou působností v Moravskoslezském kraji 

ORP Vymezení správního obvodu územím obcí 

Bílovec 
Albrechtičky, Bílov, Bílovec, Bítov, Bravantice, Jistebník, Kujavy, Pustějov, Slatina, Studénka, 

Těškovice, Tísek, Velké Albrechtice 

Bohumín Bohumín, Dolní Lutyně, Rychvald 

Bruntál 

Andělská Hora, Bílčice, Bruntál, Dětřichov nad Bystřicí, Dlouhá Stráň, Dvorce, Horní Benešov, 
Horní Životice, Karlova Studánka, Karlovice, Křišťanovice, Leskovec nad Moravicí, Lomnice, 

Ludvíkov, Mezina, Milotice nad Opavou, Moravskoslezský Kočov, Nová Pláň, Nové Heřminovy, 

Oborná, Razová, Roudno, Rudná pod Pradědem, Staré Heřminovy, Staré Město, Světlá Hora, 
Svobodné Heřmanice, Široká Niva, Václavov u Bruntálu, Valšov, Vrbno pod Pradědem 

Český Těšín Český Těšín, Chotěbuz 

Frenštát p. R. Bordovice, Frenštát pod Radhoštěm, Lichnov, Tichá, Trojanovice, Veřovice 

Frýdek - 

Místek 

Baška, Brušperk, Bruzovice, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, Fryčovice, 
Frýdek - Místek, Horní Domaslavice, Horní Tošanovice, Hukvaldy, Kaňovice, Kozlovice, Krásná, 

Krmelín, Lhotka, Lučina, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Palkovice, Paskov, Pazderna, Pražmo, 
Raškovice, Řepiště, Sedliště, Soběšovice, Staré Město, Staříč, Sviadnov, Třanovice, Vojkovice, 

Vyšní Lhoty, Žabeň, Žermanice 

Frýdlant nad 
Ostravicí 

Bílá, Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Malenovice, Metylovice, Ostravice, Pržno, 
Pstruží, Staré Hamry 

Havířov Albrechtice, Havířov, Horní Bludovice, Horní Suchá, Těrlicko 

Hlučín 
Bělá, Bohuslavice, Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Hlučín,   Kozmice,   

Ludgeřovice,   Markvartovice,   Píšť, Šilheřovice, Vřesina, Závada 

Jablunkov 
Bocanovice, Bukovec, Dolní Lomná, Horní Lomná, Hrádek, Hrčava, Jablunkov, Milíkov, Mosty u 
Jablunkova, Návsí, Písečná, Písek 

Karviná Dětmarovice, Karviná, Petrovice u Karviné, Stonava 

Kopřivnice 
Kateřinice, Kopřivnice, Mošnov, Petřvald, Příbor, Skotnice, Štramberk, Trnávka, Závišice, 

Ženklava 

Kravaře Bolatice, Chuchelná, Kobeřice, Kravaře, Rohov, Strahovice, Štěpánkovice, Sudice, Třebom 

Krnov 

Bohušov, Brantice, Býkov - Láryšov, Čaková, Dívčí Hrad, Heřmanovice, Hlinka, Holčovice, 

Hošťálkovy, Janov, Jindřichov, Krasov, Krnov, Lichnov, Liptaň, Město Albrechtice, Osoblaha, 
Petrovice, Rusín, Slezské Pavlovice, Slezské Rudoltice, Třemešná, Úvalno Vysoká, Zátor 

Nový Jičín 

Bartošovice, Bernartice n. Odrou, Hladké Životice, Hodslavice, Hostašovice, Jeseník nad Odrou, 

Kunín, Libhošť, Mořkov, Nový Jičín, Rybí, Sedlnice, Starý Jičín, Suhdol nad Odrou, Šenov u 
Nového Jičína, Životice u Nového Jičína 

Odry 
Fulnek, Heřmanice u Oder, Heřmánky, Jakubčovice nad Odrou, Luboměř, Mankovice, Odry, 

Spálov, Vražné, Vrchy 

Opava 

Branka u Opavy, Bratříkovice, Brumovice, Budišovice, Dolní Životice, Háj ve Slezsku, Hlavnice, 
Hlubočec, Hněvošice, Holasovice, Hrabyně, Hradec nad Moravicí, Chlebičov, Chvalíkovice, 

Jakartovice, Jezdkovice, Kyjovice, Lhotka u Litultovic, Litultovice, Mikolajice, Mladecko, Mokré 
Lazce, Neplachovice, Nové Sedlice, Oldřišov, Opava, Otice, Pustá Polom, Raduň, Skřipov, 

Slavkov, Služovice, Sosnová, Stěbořice, Štáblovice, Štítina, Těškovice, Uhlířov, Velké Heraltice, 

Velké Hoštice, Vršovice 

Orlová Doubrava, Orlová, Petřvald 

Ostrava 
Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará ves nad Ondřejnicí, 
Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina, Zbyslavice 

Rýmařov 
Břidličná, Dolní Moravice, Horní Město, Jiříkov, Malá Morávka, Malá Štáhle, Rýmařov, Ryžoviště, 

Stará Ves, Tvrdkov, Velká Štáhle 

Třinec 
Bystřice, Hnojník, Komorní Lhotka, Košařiska, Nýdek, Ropice, Řeka, Smilovice, Střítež, Třinec, 

Vělopolí, Vendryně 

Vítkov 
Březová, Budišov nad Budišovkou, Čermná ve Slezsku, Kružberk, Melč, Moravice, Nové Lublice, 
Radkov, Staré Těchanovice, Svatoňovice, Větřkovice, Vítkov. 

Zdroj: Portál MSK 
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V kraji se nachází 30 obcí s pověřeným obecním úřadem. Jsou jimi obce s rozšířenou působností 

(Tabulka č. 1), dále pak obce Osoblaha, Město Albrechtice, Vrbno pod Pradědem, Horní Benešov, 

Fulnek, Studénka, Vratimov a Příbor. 

1.1.2.2 Bližší údaje o Moravskoslezském kraji 

Moravskoslezský kraj je v rámci Střední Evropy výhodně situován, sdílí hranice s Polskem a 

Slovenskem a nachází se na spojnici mezi jižní a severovýchodní částí Evropy. Tento fakt je podpořen i 

neustálou stavbou dálnice D1 a jejím napojením na polské silniční cesty. Na druhou stranu, některé 

části regionu jsou špatně dostupné kvůli nedostačující infrastrukturní síti (železniční a silniční). To se 

netýká pouze samot, ale i některých obcí. Dalším faktorem je technická vybavenost, která je ve 

městech a přilehlých obcích na dobré úrovni. Na kanalizaci bylo v kraji v roce 2014 napojeno 83,2 % 

obyvatel. To odpovídá celostátním hodnotám. Pitnou vodou je zásobována drtivá většina obyvatel 

kraje, v roce 2014 tato hodnota činila 99,9 %. 

MSK je poměrně heterogenní z více hledisek. Na území kraje se nachází velký počet přírodních a 

kulturních památek, přírodních chráněných oblastí a přírodních léčivých pramenů, které mají potenciál 

pro rozvoj cestovního ruchu. Na druhou stranu je v MSK mnoho území s ekologickou zátěží.   

Na to navazuje plocha obdělávané půdy, kde zemědělská půda tvoří přibližně polovinu rozlohy kraje. 

Jsou zde i oblasti vhodné pro intenzivní obdělávání – především v okolí Opavy, Nového Jičína a na 

Bruntálsku.  

V MSK se nachází pět vysokých škol. Ve srovnání s ostatními kraji je Moravskoslezský kraj v tomto 

ohledu dobře vybaven. Výhodou je také malá geografická vzdálenost mezi školami a tím vytvořený 

prostor pro budování akademického clusteru.  

MSK má spíše městský charakter. Ve městech žije 75 % obyvatel kraje. To je více než celostátní 

hodnoty. Tento fakt je dán sídelní strukturou. Vzdálenosti mezi městy, především v okolí Ostravy, jsou 

malé a města jsou často propojená, naopak některé periferní oblasti MSK jsou velmi řídce obydlené. 

1.1.2.3 Přírodní a klimatické podmínky kraje 

Geograficky je území MSK ze západu ohraničeno horským masívem Hrubého Jeseníku s nejvyšší horou 

Pradědem (výška 1 491 m n. m.). Na východě kraje se nachází pohoří Moravskoslezských Beskyd. 

Terén směrem ke středu a severu postupně klesá, až dosáhne rovinatého reliéfu v okolí horního toku 

Opavy a dolního toku Odry pod Ostravou, s nejnižším bodem v nivě Odry u polských hranic – 195 m n. 

m. K Polsku je území kraje otevřeno Slezskou nížinou, směrem na jih přechází v rovinu Hané.  

Většina území kraje patří do povodí Odry. Řeka je napájena většími toky (Opava, Olše, Ostravice), 

odvádějícími povrchové vody z pásem přirozené akumulace vod, ležících v obou výše zmíněných 

pohořích. Odra je zároveň největší řekou na území kraje a v jejím povodí leží Chráněná krajinná oblast 

Poodří. Pouze malá část území patří do povodí Moravy. Zdroje podzemních vod jsou v bližším okolí 

toků Opavy, Odry a jejích východních přítoků. V Moravskoslezském kraji jsou četné zdroje minerálních 

vod (např. Ondrášov, Velká Štáhle) a jsou zde také lázeňská centra – Karlova Studánka, Karviná-

Darkov a Klimkovice.  

Na území Moravskoslezského kraje leží rozsáhlá ložiska černého uhlí (Ostravsko-karvinský revír). 

Nacházejí se zde, ale také ložiska zemního plynu, vápence, žuly, mramoru, břidlice, sádrovce. 

Rozsáhlá jsou ložiska štěrkopísků a písků, poněkud menší, ale významné zastoupení mají ložiska 

cihlářských hlín a jílů.  
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Z hlediska kvality ovzduší se vyskytují jak oblasti silně zatížené imisemi látek znečišťujících ovzduší – 

Ostravsko, Karvinsko – tak i oblasti, v nichž se koncentrace zmíněných škodlivin drží téměř celoročně 

pod limity (Karlova Studánka). Celkový trend znečištění ovzduší je ovšem klesající. 

V kraji se také nachází pro ČR neobvyklé přírodní lokality. Jedná se o pozůstatky sopečné činnosti a 

vyhaslé sopky Venušina sopka a Velký Roudný, dále o Rešovské vodopády a přidruženou národní 

přírodní rezervaci a národní přírodní památku jeskyni Šipka.  

1.1.2.4 Přeshraniční spolupráce 

Moravskoslezský kraj dlouhodobě pokládá přeshraniční spolupráci za jednu ze svých priorit a 

v posledních letech je na ni kladen stále větší důraz. MSK snahu o zvýšení úrovně přeshraniční 

spolupráce zakomponoval také do svých priorit v rámci Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na 

léta 2009 – 2020, ve které byl stanoven cíl SSC 5.2 – „Posílit přeshraniční a zahraniční spolupráci kraje 

a spolupráci se sousedními regiony ČR“, v rámci Globálního cíle 5 – „Efektivní správa věcí veřejných“ 

(tento dokument je ve větším detailu popsán v kapitole 1.1.6.1).  

Reálným vyústěním těchto snah bylo založení takzvaných euroregionů, oblastí přeshraniční 

spolupráce, jež vzniky na základě vzájemné dohody příhraničních regionů dvou či více zemí. Vznik 

euroregionů měl za cíl posílit spolupráci mezi sousedními regiony v ČR, Polsku a Slovensku, a to 

zejména v hospodářské, rozvojové a environmentální agendě. 

Na území Moravskoslezského kraje se dnes nacházejí celkem čtyři euroregiony, jejichž přehled je 

uveden v následující tabulce. 

Tabulka č. 2: Euroregiony na území Moravskoslezského kraje 

Název Vznik Spolupracující státy 
Počet 

obyvatel 
Rozloha 

Silesia 20. 9. 1998 
Česká republika 

Polsko 
771 000 2 700 km2 

Beskydy 9. 6. 2000 
Česká republika 

Polsko 

Slovensko 

708 000 3 800 km2 

Praděd 2. 7. 1997 
Česká republika 

Polsko 
749 000 6 200 km2 

Těšínské Slezsko 22. 4. 1998 
Česká republika 

Polsko 
630 000 1 400 km2 

Zdroj: Regionální Informační Servis, webové stránky euroregionů, ČSÚ 

Dalším projektem mezinárodní spolupráce v rámci Moravskoslezského kraje bylo založení Evropského 

seskupení pro územní spolupráci TRITIA, které vzniklo 25. února 2013. Území, na kterém ESÚS 

TRITIA rozkládá, zahrnuje za Českou republiku Moravskoslezský kraj, za Polsko Slezské vojvodství a 

Opolské vojvodství a za Slovenskou republiku Žilinský samosprávný kraj. 



5 
 

ESÚS definuje tři hlavní cíle svého působení: 

► Usnadnění každodenního života obyvatel území Seskupení. 

► Vytvoření příhraniční soudržnosti na úrovni celého území. 

► Realizace projektů za účelem společného strategického rozvoje. 

ESÚS pro plnění cílů realizuje projekty a programy ve čtyřech hlavních oblastech: 

► Doprava. 

► Hospodářství. 

► Cestovní ruch. 

► Energetika se zaměřením na obnovitelné zdroje energie. 

a v pěti doplňkových oblastech: 

► Kultura. 

► Životní prostředí. 

► Lidské zdroje, vzdělávání včetně úzké spolupráce s vysokými školami. 

► Spolupráce veřejných institucí i v oblasti realizace výměny osob a zkušeností v rámci 

mezinárodních stáží. 

► Sport. 

Pro oblast odpadů je v rámci působnosti ESÚS nejdůležitější oblast Energetiky se zaměřením na 

obnovitelné zdroje energie, kde ESÚS definuje strategický cíl „Spolupracovat v hledání energeticky 

výhodných řešení, zejména v oblasti nakládání s odpady“. 

 

1.1.3. Demografický vývoj, počty obyvatel a sídelní struktura 

1.1.3.1 Demografický vývoj 

V Moravskoslezském kraji žil k 31. 12. 20141 třetí nejvyšší počet obyvatel mezi kraji, přesněji 1 217 

676 obyvatel. Z tohoto počtu více než 60 % obyvatel žilo ve městech s více než 10 000 obyvateli. 

Hustota zalidnění činila 224,4 obyvatel na km2. To jej řadilo na druhé místo za Prahu. Jádrovou část 

kraje tvoří ostravská aglomerace.  

                                                           
1 Aktuálnější informace nejsou v době zpracování POH MSK k dispozici. 
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Tabulka č. 3: Hustota zalidnění v SO ORP MSK (k 1.1.2015) 

Název SO ORP 
Plocha 

(km2) 

Počet 
obyvatel 

(2015) 

Hustota 
zalidnění 

(2001) 

Hustota 
zalidnění 

(2015) 

Rozdíl 
v hustotě 

zalid. 
(%)2 

Bílovec 162,35 25 809 159,48 158,97 -0,32 

Bohumín 72,9 33 910 624,32 465,16 -25,5 

Bruntál 629,41 37 522 62,93 59,61 -5,28 

Český Těšín 44,42 26 179 617,19 589,35 -4,51 

Frenštát pod Radhoštěm 98,62 19 226 190,41 194, 95 2,38 

Frýdek-Místek 480,43 110 981 225,88 231 2,26 

Frýdlant nad Ostravicí 317,4 24 355 69,39 76,73 10,58 

Havířov 88,2 90 107 1 131,84 1 021,62 -9,74 

Hlučín 165,35 40 247 240,65 243,4 1,14 

Jablunkov 175,99 22 779 128,46 129,43 0,75 

Karviná 105,62 67 414 710,97 638,26 -10,22 

Kopřivnice 121,38 41 090 344,78 338,52 -1,81 

Kravaře 100,58 21 353 206,55 212,3 2,78 

Krnov 574,19 41 145 75,29 71,66 -4,82 

Nový Jičín 275,3 48 483 170,98 176,11 3 

Odry 224,00 17 116 78,96 76,41 -3,22 

Opava 567,05 101 661 181,67 179,28 -1,3 

Orlová 45,08 38 335 688,43 850,38 23,52 

Ostrava 331,5 325 640 1 034,33 982,32 -5,02 

Rýmařov 332,29 15 906 52,07 47,87 -8,06 

Třinec 234,66 54 872 239,54 233,84 -2,38 

Vítkov 280,13 13 546 50,96 48,36 -5,1 

Moravskoslezský kraj 5 427 1 217 676 233,57 224,37 -3,94 

 

Zdroj: PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., ČSÚ 

MSK se potýká, stejně jako celá ČR, se stárnoucí populací. V roce 2003 byl průměrný věk obyvatelstva 

38,8 roku. V roce 2013 to bylo již 41,5 roku. Tento trend je možné pozorovat v rámci ČR i EU. Počet 

obyvatel kraje dlouhodobě klesá. To je dáno záporným přirozeným přírůstkem obyvatel a migrací 

obyvatel, která je v rámci kraje dlouhodobě záporná. Kraj vykazuje nízkou porodnost i v porovnání 

s ostatními regiony v ČR – v roce 2013 zaznamenal kraj 2. nejnižší počet narozených na 1 000 

obyvatel v ČR. 

                                                           
2 Hodnoty hustoty zalidnění za rok 2015 a rozdíly v hustotách zalidnění u ORP Bohumín, ORP Nový Jičín a ORP Orlová jsou 
zkreslené z důvodu změny výměry plochy těchto ORP v období mezi uvedenými roky 2001 a 2015. 
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Tabulka č. 4: Počet obyvatel Moravskoslezského kraje 

Rok 1970 1980 1991 1998 2002 2014 

Počet obyvatel 1 175 311 1 265 542 1 287 821 1 283 911 1 265 912 1 217 676 

Zdroj: ČSÚ, RIS 

1.1.3.2 Zaměstnanost a trh práce 

Podle statistik RIS bylo k 31. 12. 2013 v Moravskoslezském kraji zaměstnáno 544 tisíc osob, což 

znamená absolutní nárůst oproti roku 2002 o 7,6 tisíc zaměstnaných osob, tedy o 1,4 %. 

Dominantním odvětvím byly služby, které zaměstnávaly 57,6 % pracovníků. Dále následoval průmysl, 

ve kterém bylo zaměstnáno 40,4 % pracovníků, a zemědělství s 2 %. V porovnání s předešlými lety se 

jedná o relativní úbytek pracovníků v průmyslu a zemědělství a velký relativní nárůst pracovníků ve 

službách. Obecně zaměstnanost v kraji odpovídá celostátním hodnotám. Rozdíl je ale v relativních 

počtech pracovníků. V průmyslu je vyšší než celostátní hodnoty, v zemědělství je naopak nižší než 

celostátní hodnoty a to samé platí pro služby.  

Tabulka č. 5: Vývoj počtu zaměstnaných podle sektorů (v tis.) 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Zemědělství 11,3 10,4 11,0 11,6 11,2 

Průmysl 183,8 231,8 238,3 230,6 219,7 

Služby 362,4 301,4 296,8 300,7 313,3 

Celkem 557,5 543,5 546,2 542,9 544,2 

Zdroj: RIS, ČSÚ 

V roce 2014 činil podíl nezaměstnaných osob v kraji 10,1 %, v tu dobu druhý nejvyšší mezi kraji ČR. 

Z pohledu bývalých okresů na tom byl nejhůře okres Bruntál, kde podíl nezaměstnaných osob dosáhl 

13,3 %. Na druhé straně v bývalém okrese Frýdek-Místek byla tato hodnota 7,3 %, tedy téměř 

odpovídající celostátní hodnotě 7,7 %.  

MSK také vykazoval razantní meziroční nárůst počtu uchazečů na jedno pracovní místo. V roce 2012 

tato hodnota činila 24,3 uchazeče a v roce 2013 již 39,5 uchazeče. V rámci bývalých okresů byl počet 

uchazečů na jedno pracovní místo v roce 2013 nejvyšší v okrese Karviná, kde činil 80,9 uchazeče. 

Nejnižší hodnotu poté vykazoval okres Nový Jičín a to 20,9.  

 

Tabulka č. 6: Podíl nezaměstnaných osob k 31.12.2014 (v %) 

Okres 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Bruntál 10,0 11,1 11,4 11,9 13,0 13,3 

Frýdek- Místek 6,1 6,7 6,0 6,1 7,1 7,3 

Karviná 10,0 10,5 10,2 10,3 11,8 12,4 

Nový Jičín 8,0 8,5 7,0 6,6 7,6 7,4 

Opava 6,8 7,5 7,5 7,3 8,1 8,3 

Ostrava-město 7,9 8,7 8,5 9,0 10,9 11,4 

MSK 8,1 8,7 8,3 8,5 9,8 10,1 

ČR 6,1 7,0 6,7 6,8 7,7 7,7 

Zdroj: RIS, ČSÚ 
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V posledních letech je trend vývoje nezaměstnanosti nestálý. V roce 2006 a 2007 podíl 

nezaměstnaných osob výrazně klesl. S nástupem krize ale opět vzrostl a od té doby pomalu opět 

roste. Tyto hodnoty spojené s vysokou hustotou zalidnění a vysokým počtem obyvatel dávají nejvyšší 

absolutní počty nezaměstnaných v rámci ČR. V rámci regionů EU se jedná o čísla neznatelně nižší, než 

činí mediánová hodnota. S očekávaným oživením ekonomiky a postupnou a přirozenou 

restrukturalizací hospodářství kraje by ale měly tyto hodnoty v budoucnu klesat.  

1.1.3.3 Bydlení 

Úroveň bydlení v Moravskoslezském kraji je dána dlouhodobým vývojem ekonomiky v tomto kraji. 

Charakteristickým rysem je prudký extenzivní rozvoj bytové výstavby v období od 60. let 19. století až 

do konce 70. let 20. století. Tento rozvoj byl doprovázen značnými přírůstky obyvatelstva MSK, které 

se soustřeďovaly především do měst Ostravsko-karvinské části kraje. Potřeby bytů v období po 2. 

světové válce byly zajišťovány takzvanou komplexní bytovou výstavbou. Pro tuto výstavbu byl 

charakteristický nižší plošný standard bytů. Přírůstky počtu bytů v kraji byly mírně rychlejší než 

přírůstky obyvatel, proto došlo v období 1961 - 1991 ke zvýšení počtu bytů na 1 000 obyvatel z 294,6 

v roce 1961 na 352,9 v roce 1991, přesto je kraj stále mírně pod průměrem ČR v počtu bytů na 1 000 

obyvatel. 

Po útlumu bytové výstavby v 90. letech patřily absolutní hodnoty dokončených bytů v rámci kraje 

v posledních letech k nejvyšším v ČR. V roce 2012 se jednalo o 2 698 bytů (9,2 % ze všech 

dokončených bytů v ČR) a v roce 2013 o 2 403 bytů (9,5 % ze všech dokončených bytů v ČR).  

Co se rozestavěných bytů týče, patří hodnota 13 528 rozestavěných bytů v Moravskoslezském kraji 

v roce 2013 (8,6 % všech rozestavěných bytů v ČR) mezi ty vyšší v porovnání s ostatními kraji.3 

V některých periferních oblastech na severovýchodě a na jihu regionu se nachází velké procento 

neobydlených bytů.  

V dlouhodobém měřítku dále v kraji výrazně vzrostla výstavba bytů v rodinných domech. V roce 2002 

bylo v kraji dokončeno 1 052 bytů v rodinných domech. V roce 2013 se již jednalo o 1 618 bytů. 

1.1.3.4 Venkov 

V minulosti panovaly, co se vlastnictví půdy týče, specifické poměry. Zemědělství bylo kolektivizované 

a půda patřila ve velké většině státu. Tím byly narušeny vlastnické vztahy. Otázka vlastnictví půdy byla 

vyřešena během 90. let 20. století a začátku 21. století. Zemědělství, ale nyní nenabízí dostatečný 

počet pracovních míst pro venkovské obyvatelstvo. Tento fakt si vyžádal změnu ve struktuře 

hospodářství venkova. Je nutný rozvoj služeb a dalšího podnikání. Zaměstnanost ve venkovských 

sídlech se liší s tím, že vyšší je v okolí větších měst. V těchto oblastech existují silné suburbanizační 

tendence a intenzivní výstavba bytů. Jedná se především o okolí Ostravy a jihovýchodní část kraje, 

která je silně urbanizovaná.  

V kraji existují, díky jeho poloze a profilu, oblasti s nižší technickou a občanskou vybaveností. V celém 

regionu vybavenost odpovídá počtu obyvatel a hustotě obydlení. Výrazně horší občanská vybavenost 

je v severozápadní části kraje. Nachází se zde méně obyvatel, ale na větším prostoru. Tyto oblasti, 

s nižší hustotou obyvatelstva a řídkou sídelní hustotou jsou také využívány jako rekreační oblasti, a to 

především díky odlehlosti a zachovalé krajině. Ta je doplněna množstvím nejrůznějších typů památek -

kostely, vesnickými kapličkami, historicky cennými statky, chalupami, božími muky a kříži i množstvím 

unikátních technických památek. 

                                                           
3 Zdroj: Data MMR 
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Tabulka č. 7: Počty obcí v kraji podle počtu obyvatel (k 31.12.2013) 

Typ obce velikost počet obcí v regionu 

velmi malé obce do 199 obyvatel 13 

malé obce 200 - 499 obyvatel 58 

střední obce 500 - 1999 obyvatel 152 

velké obce 2000 - 4999 obyvatel 43 

města nad 5000 obyvatel 34 

Zdroj: ČSÚ 

1.1.4. Životní prostředí 

1.1.4.1 Stav životního prostředí 

Moravskoslezský kraj patří v současné době mezi ekologicky postižené kraje v České republice. 

Z důvodů intenzivní těžební činnosti, velké koncentraci těžkého průmyslu a vysoké hustoty zalidnění 

došlo a stále dochází ke znečišťování všech složek životního prostředí (ovzduší, povrchová a podzemní 

voda, půda, horninové prostředí). Největší znečištění se nachází ve střední a severovýchodní části 

MSK, kde je největší koncentrace průmyslu a obyvatel. 

I když v posledních letech dochází ke snížení emisí všech znečišťujících látek, kvalita ovzduší se 

výrazně nezlepšila. Převážně v oblastech s velkou koncentrací obyvatel (Ostravsko, Karvinsko) dochází 

ke zvýšenému výskytu emisí z důvodu dopravy, přítomnosti těžkého průmyslu a lokálních topenišť. 

Často zde dochází k překročení ročních i denních imisních limitů pro suspendované částice PM10 a 

PM2.5 nebo benzo(a)pyren. 

U povrchových vod dochází díky výstavbám nových ČOV ke zlepšení jejich kvality, přesto jsou některé 

toky stále znečištěné (jsou zařazeny do kategorií znečištěných až silně znečištěných vod). Na tocích se 

většinou hodnotí obecné ukazatele kvality vody (fyzikální a chemické vlastnosti) a biologické a 

mikrobiologické vlastnosti. U podzemních vod docházelo v minulosti ke znečištění z důvodů těžby uhlí 

a průmyslové činnosti. V současné době je aktuální téma tzv. „starých ekologických zátěží“ – obvykle 

se jedná o kontaminované lokality na opuštěných starých skládkách či v opuštěných průmyslových 

areálech. Známý je případ tzv. ostravských „lagun“, tedy odkališť, do kterých byly v minulosti 

ukládány průmyslové odpady. 

Z hlediska odpadů patří Moravskoslezskému kraji druhé místo v množství vyprodukovaného odpadu 

(první je Praha). Mezi producenty odpadů patří hlavně průmyslové podniky a také obyvatelé MSK, 

jakožto producenti komunálních odpadů. Díky zlepšující se ekologické osvětě a řadě environmentálních 

projektů podporující třídění odpadů a druhotné materiálové a energetické využití, se v posledních 

letech podařilo zpomalit meziroční nárůst komunálních odpadů.  

Díky hustému zalidnění a přítomnosti průmyslu je MSK charakteristický velkými objemy dopravy 

(osobní i nákladní) s vyšším podílem nákladní železniční dopravy oproti ostatním krajům. S vyšší 

dopravou je pak spojeno větší hlukové znečištění a zvýšené emise výfukových plynů. 
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1.1.4.2 SWOT analýza ŽP 

SWOT – Životní prostředí 

Silné stránky Slabé stránky 

► Zavedený systém kontroly kvality ovzduší a 
životního prostředí 

► Kvalitní monitoring zdraví obyvatelstva 

► Velké množství chráněných území, vysoká 
zalesněnost kraje 

► Potenciál odborníků (hornictví, hutnictví, 
ekologie) 

► Strategická poloha kraje pro možnou 

mezinárodní ekologickou spolupráci 
(Slovensko, Polsko) 

► Dostatek zdrojů pitné vody a vodních ploch 
► Zvyšování podpory ekologických projektů a 

osvěty 

► Nižší kvalita životního prostředí oproti 

ostatním krajům 

► Sezónní vysoké hodnoty škodlivin v ovzduší 
► Poškození krajiny v důsledku těžební a důlní 

činnosti 
► Větší množství odpadů (průmyslových i 

komunálních) 

► Přítomnost starých ekologických zátěží 
► Kontaminace povrchových a podzemních vod 

► Velký objem dopravy spojený se zvýšenými 
emisemi a hlukovým znečištěním 

Příležitosti Hrozby 

► Revitalizace krajiny poškozené těžbou 

► Využití průmyslových areálů pro montánní 

turismus 
► Využití získaných zkušeností k postupné 

eliminaci faktorů zhoršujících stav životního 
prostředí 

► Další podpora ekologických a ekologicko-
vzdělávacích projektů 

► Úprava průmyslových a zemědělských 

technologií za účelem zlepšení kvality 
životního prostředí 

► Projekty zvyšující povědomí obyvatel o 
důležitosti recyklace a ochraně životního 

prostředí 

► Zlepšování podmínek pro podniky a firmy, 
které se svou činnosti nebo úpravou postupů 

a modernizací technologií snaží přispět ke 
zlepšení kvality životního prostředí 

► Zavedení opatření, která budou sloužit jako 

prevence proti zhoršení stavu ŽP 
► Využít proces zlepšování stavu ŽP pro vývoj 

nových environmentálních technologií a 
rozvoj vědy 

► Propagace zlepšování kvality ŽP v kraji 

► Přetrvání špatné pověsti kraje navzdory 
všem preventivním opatřením 

► Stále trvající riziko ohrožení zdravotního 
stavu obyvatel 

► Nevhodné způsoby zbavování se odpadů, 

vznik “černých“ skládek 
► Zábory kvalitní zemědělské půdy 

► Nekomplexní přístupy k revitalizaci krajiny 
► Omezená možnost využití kontaminovaných 

půd a podzemních vod 

► Prosazování projektů s převahou 
„ekonomických“ výhod nad ekologickými a 

environmentálními výhodami 
► Lhostejnost obyvatel k životnímu prostředí a 

změně životního stylu 
► Atmosférický transport škodlivin z okolních 

států 

► Pokračující znehodnocování území z důvodu 
nedostatečných asanačních a rekultivačních 

prací či jejich úplné absence 
► Opouštění starých průmyslových areálů a 

budov a výstavba nových prostor na dosud 

nezastavěných plochách 

1.1.4.3 Chráněné krajinné oblasti 

Navzdory velkému rozšíření těžby a těžkého průmyslu se v MSK nachází tři velkoplošná chráněná 

území - chráněné krajinné oblasti, konkrétně se jedná o CHKO Beskydy (část jejího území zasahuje do 

Zlínského kraje), CHKO Jeseníky (část jejího území zasahuje do Olomouckého kraje) a CHKO Poodří – 

a celkem 162 maloplošných chráněných území (z nichž většina leží v oblastech CHKO). CHKO jsou 

druhá nejstriktněji chráněná velkoplošně chráněná území u nás (po národních parcích) a obvykle se 

jedná o území významná díky zachování původních přírodních poměrů a přirozených ekosystémů. 

V kraji se také nachází čtyři ptačí oblasti. 
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CHKO Beskydy – oblast o rozloze 1 160 km2 se nachází v jihozápadní části MSK na hranici se 

Slovenskem. Nachází se na územích pohoří Moravskoslezské Beskydy, Javorníky a Vsetínské vrchy, 

které všechny patří do horské soustavy Západních Karpat. Území je významné zejména výskytem 

vzácných karpatských druhů rostlin a živočichů. Také jsou zde zachovány původní pralesovité porosty 

a na území CHKO je vyhlášena ptačí oblast Beskydy. Jedná se o druhou největší CHKO v České 

republice. Mezi zdejší vzácné rostliny lze zařadit jednokvítek velkokvětý či jaterník podléšku, 

z živočichů pak velké šelmy, např. vlky nebo medvědy. 

CHKO Jeseníky – území s rozlohou 740 km2 se nachází v severozápadní části MSK a jeho větší část 

leží v Olomouckém kraji, na horském hřbetu pohoří Hrubý Jeseník. Oblast je chráněna z důvodu 

zachovalého stavu přírody, výskytu řady geologických jevů (ledovcové kary, kamenná moře) či 

zachování pralesních porostů – přecházejících v horskou tundru – a rašelinišť. Vzácnou flóru mimo jiné 

zastupují endemitní lipnice jesenická nebo hvozdík kartouzek sudetský, faunu pak okáč horský nebo 

rys ostrovid. 

CHKO Poodří – nejmenší ze tří CHKO v MS kraji má rozlohu 81,5 km2 a nachází se v údolní nivě řeky 

Odry přibližně v centru MSK. Oblast je chráněna z důvodu ojediněle zachovalého vodního režimu řeky, 

díky kterému dochází ke každoročnímu zaplavení části údolní nivy. Z tohoto důvodu se zde vyskytují 

vzácné, převážně na vodu vázané organismy. Z rostlin je to kupříkladu kotvice plovoucí či masožravé 

bublinatky, z živočichů rak říční, bobr evropský nebo čolek velký.  

V tabulce níže je uveden seznam maloplošně chráněných území v MSK, která nejsou evidována pod 

správou některé ze tří výše vyjmenovaných CHKO (spravuje je Moravskoslezský kraj). 
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Tabulka č. 8: Seznam chráněných území 

Název Okres Důvod ochrany 

Bukovec Frýdek-Místek Mokřadní podhorské louky  

Černý důl Opava 
Opuštěný důl v prostoru břidlicové haldy, 

zimoviště netopýrů. 

Černý les u Šilhéřovic I Opava Stará, nepravidelně prosvětlená bučina 

Černý les u Šilhéřovic II Opava 
Pozůstatek původních podmáčených 

dubových bučin 

Dařenec Opava 
Dubová bučina tvořící pozůstatek přirozené 
lesní a bylinné skladby glacifluviálních plošin 

Dolní Marklovice Karviná 
Intenzivně a extenzivně obhospodařované 

rybníky s rákosinami, významné rozmnožiště 

kuňky ohnivé  

Domorazské louky Nový Jičín 

Společenstva mokřadních luk s odlišnými 
svahovými podmínkami pozoruhodné 

bohatými populacemi zvláště chráněných 

druhů rostlin 

Džungle Bruntál 

Zbytky tvrdého luhu s mohutnými exempláři 

starých dubů a měkkého vrbo-olšového 
luhu, refugium obojživelníků a ptactva 

Filipka Frýdek-Místek 
Původní pastvina s různověkým porostem 

jalovce obecného 

Heraltický potok Opava 
Meandrující vodní tok s mrtvými rameny a 
pravidelně zaplavované mokřadní louky 

Heřmanický rybník Karviná/Ostrava-město 
Soustava pěti rybníků s rozsáhlými porosty 
rákosin a přilehlými mokřadními loukami, 

významné rozmnožiště čolka velkého  

Hněvošický háj Opava 
Přirozená lipová doubrava s prvky karpatské 

květeny, refugium místní fauny listnatých 

lesů nižších poloh 

Hořina Opava 

Meandrující tok s pestrou vodní faunou a 
zachovalými břehovými porosty, na 

přilehlých loukách bohatá populace šafránu 

Heuffelova 

Hranečník Opava 

Rozvolněný porost stárnoucí kmenoviny 

borovice lesní s několika desítkami hnízd 
volavky popelavé 

Hraniční meandry Odry Karviná 

Zachovalý úsek meandrujícího toku řeky 

Odry, na něj navazující přirozené lužní 
porosty, stálé i periodické vodní plochy, 

včetně řady vzácných druhů rostlin a 

živočichů  

Hukvaldy Frýdek-Místek 
Historická obora u středověkého hradu, 

biotop páchníka hnědého  

Hůrky Opava 
Unikátní různověký smíšený lesní porost 

s dominantním podílem původního 

sudetského modřínu 

Hvozdnice Opava 

Meandrující tok místy odkrývající skalní 
podloží, druhově pestrá společenstva 

rybníků, mokřadů a zbytků lužních lesů, 
refugium mnoha druhů ptáků a obojživelníků 

Jakartovice Opava 

Komplex aluviálních luk s doprovodnou 

stromovou a keřovou zelení, výskyt 
modráska bahenního  

Jilešovice-Děhylov Opava 
Aluviální naplaveniny, výskyt modráska 

bahenního 
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Kamenárka Nový Jičín 

Poslední volně přístupná ukázka bloků 
tithonských štramberských vápenců 

zachovaná ve starém lomu, výskyt 
chráněných druhů rostlin a živočichů  

Kamenec Frýdek-Místek 

Mokřadní biotop v nivě řeky Morávky se sítí 

tůněk a slatinným jezírkem, na něž navazuje 
rašeliniště 

Kamenná Frýdek-Místek Travnaté porosty na kamenitém substrátu  

Karlovice - sever Bruntál 
Zachovalá přirozená jedlobučina s 

autochtonním jesenickým modřínem, hojnou 

jedlí, vtroušeným klenem a jilmem horským 

Karviná-rybníky Karviná 
Části hrází rybníků s výskytem starých 
listnatých dřevin, výskyt páchníka hnědého 

Koryto řeky Ostravice Frýdek-Místek Skalní výchozy ležící v korytě řeky Ostravice 

Koutské a Zábřežské louky Opava 

Ojedinělý ucelený komplex mokřadních luk, 
rozptýlené zeleně a luhů se zbytky mrtvých 

ramen a periodicky zaplavovaných tůní v 

nivě řeky Opavy 

Královec Nový Jičín 
Mokřadní louky a remízy s populacemi 

ohrožených druhů rostlin a živočichů 

Krasovský kotel Bruntál 
Druhově bohaté mezofilní a podmáčené 
louky s výskytem mečíku střechovitého, 

dochované na náhorní rovině mezi lesy 

Kunčický bludný balvan Ostrava-město Největší bludný balvan v ČR 

Lávový proud u Meziny Bruntál 

Odkryv Venušiny sopky s dobře vyvinutou 

sloupcovitou a kulovitou odlučností 
plagioklastického čediče s hojnými 

vyrostlicemi olivínu 

Les Na Rozdílné Frýdek-Místek Smíšený porost v části lesního komplexu  

Liptáňský bludný balvan Bruntál 
Bludný balvan na levém břehu Liptaňského 

potoka 

Meandry Lučiny Karviná 

Přirozeně meandrující tok s navazujícími 

mokřady a lužními porosty, biotop řady 
chráněných druhů živočichů 

Mokřad u Rondelu Karviná 

Území s mokřadními společenstvy vázanými 
na různorodé vodní plochy od malých 

periodických tůní po rozsáhlejší zbytky 

rybníků se stálou vodní hladinou, významná 
lokalita výskytu čolka velkého a dalších 

obojžívelníků 

Mokřiny u Krahulčí Bruntál 
Bohatá populace starčku bahenního v 

mokřadech Trusovického potoka 

Na Čermence Nový Jičín 

Ostrůvky přirozeně se obnovujících 
květnatých bučin s bohatým bylinným 

patrem, hnízdiště mnoha vzácných druhů 

ptáků 

Niva Moravice Bruntál 

Niva meandrující řeky, hnízdiště ptáků a 

jejich útočiště na hlavní středoevropské 

tahové cestě 

Niva Morávky Frýdek-Místek 

Úsek alpínského toku se štěrkovými náplavy 

a jejich charakteristickými společenstvy a 
doprovodnými jasanovo-olšovými lužními 

lesy a dubohabřinami 

Niva Olše-Věřňovice Karviná 
Staré liniové stromové porosty, výskyt 
páchníka hnědého 

Nové Těchanovice Opava 
Zachovalý porost smíšených suťových lesů 

ponechaný přirozenému vývoji 



14 
 

Novodvorský močál Frýdek-Místek 
Mokřadní biotop na okraji lesního komplexu 

v nivě řeky Morávky 

Oblík u Dívčího Hradu Bruntál 

Paleontologická lokalita karbonu s nálezem 

tzv. uhelného vápence s fosilizovanými 
pozůstatky ramenonožců, hlavonožců, mlžů 

a trilobitů 

Osoblažský výběžek Bruntál 

Rybníky, nivy potoků Prudník a Pavlovický 

s doprovodnými břehovými porosty, výskyt 

kuňky ohnivé 

Otická sopka Opava 

Pozůstatek sopky z období spodního 

miocénu, výchoz čedičové horniny odkrytý v 

lomu pod vrcholem 

Palkovické hůrky Frýdek-Místek 
Komplex starých smíšených převážně 

bukových porostů 

Paskov Frýdek-Místek 

Zámecký park se starými solitérními 
listnatými stromy, obehnaný kamennou zdí 

bez přirozených rostlinných společenstev. 
významná lokalita výskytu páchníka hnědého 

Pikritové mandlovce u 

Kojetína 
Nový Jičín 

Bývalý lom s odkryvem tělesa podmořského 

výlevu těšínských láv mandlovcovitého typu 

Plenisko Frýdek-Místek 

Přirozený pralesovitý porost s četnými 

podmáčenými místy a prameništěm potoka 

Bystrý 

Pod hájenkou Kyčera Frýdek-Místek 

Zarůstající rašeliniště a prameniště na okraji 

lesního komplexu s výskytem chráněných a 

ohrožených druhů rostlin a živočichů 

Pod hukvaldskou oborou Frýdek-Místek Lužní porost na levém břehu řeky Ondřejnice 

Polštářové lávy ve Straníku Nový Jičín 

Odkryv výchozu vulkanických hornin 

těšínitové asociace, těšínity ve formě 
polštářových láv 

Porubský bludný balvan Ostrava-město Bludný balvan na kamenném podstavci 

Profil Morávky Frýdek-Místek 

Neupravený štěrkonosný tok Morávky s 
nepravidelným profilem odkrývajícím 

předkvarterní podloží, vytvořeny skalní prahy 

a peřeje 

Přemyšov Ostrava-město 

Lužní lesy a mokřadní olšiny s množstvím 

drobných pramenišť, které ve spodní části 
území přecházejí v mokřady s vodními 

plochami 

Pustá Rudná Bruntál 
Pestré suchomilné i vlhkomilné louky, 
členěné remízy na kamenitých mezích 

Radim Bruntál 

Zbytky přirozených starých porostů 

květnatých bučin s původním jesenickým 
modřínem 

Razovské tufity Bruntál 
Opuštěný lom v tělese tzv. razovského 

pyroklastického komplexu  

Rezavka Ostrava-město 

Komplex lužního lesa kolem trvale 

zvodnělého slepého ramene Odry a rozsáhlé 

rákosiny 

Rohovec Frýdek-Místek Jehličnatý porost v lesním komplexu  

Rovninské balvany Ostrava-město Bludné balvany instalované v parku  

Rybníky Frýdek-Místek 
Lesní porost s mokřadem a zarostlým 

rybníčkem 

Rybníky v Trnávce Nový Jičín 

Území rybníků, mokřadů a přirozeně 

meandrujícího toku, významný biotop 
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 

Sedlnické sněženky Nový Jičín Louky a zbytky lužních porostů s výskytem 
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sněženky podsněžníku 

Skalka Frýdek-Místek 
Zbytky přirozené jedlobučiny, místy 

pralesovitého charakteru 

Skalské rašeliniště Bruntál 
Odtokové pramenní rašeliniště, dvě menší 

rašelinné loučky 

Skučák Karviná 
Území, tvořené vodní plochou rybníka, 

rákosinami a podmáčenými loukami 

Stará řeka Karviná 

Odstavený meandr Lučiny, útočiště mnoha 

druhů zvláště chráněných druhů živočichů, 

zejména obojživelníků 

Staré hliniště Bruntál 

Vodní plochy v terasovitě zahloubené jámě 

opuštěného hliniště, osídlené chráněnými 
druhy obojživelníků a plazů 

Stříbrné jezírko Nový Jičín 

Refugium vodní a mokřadní fauny i flóry v 

bezodtokém jezírku, vzniklém v opuštěném 
galenitovém dole 

Suchá Dora Nový Jičín 
Přirozené svahové bučiny stáří až 150 let 

ponechané z větší části přirozenému vývoji 

Svinec Nový Jičín 

Lesíky, remízky a louky s pestrou 

semixerotermní květenou, hojný výskyt 

chráněných rostlin, především orchidejí 

Šilheřovice Opava 
Přírodně krajinářský park a navazující lipové 

aleje, výskyt páchníka hnědého 

Štěpán Opava/ Ostrava-město 

Původní rybník a mokřady s tůněmi v nivě 
řeky Opavy, obklopené fragmenty lužních 

lesů jilmových doubrav a mokřadními 
olšinami 

Travertinová kaskáda Nový Jičín 

Útvar vzniklý působením pramenného vývěru 

s vysokým obsahem rozpuštěných 
minerálních látek 

Turkov Ostrava-město 
Izolované refugium ekosystému lužního lesa 

v průmyslově exponované části Ostravy 

U Leskoveckého chodníka Opava 

Porosty acidofilních bučin přirozeného 
charakteru, v úzkých údolích potoků 

částečně zachovaná společenstva 
jasanových olšin 

Údolí Moravice Opava 

Potok s lesními porosty a plochami bezlesí, 

výskyt přástevníka kostivalového a střevlíka 
hrbolatého  

Uhlířský vrch Bruntál 
Rozsáhlý odkryv na vyhaslé smíšené sopce, 

pozůstatek lomů na tufy 

Úvalenské louky Opava 
Zbytky unikátních slatinných luk v nivě řeky 

Opavy s bohatou populací břízy tmavé 

Václavovice - pískovna Ostrava-město 
Tůně v opuštěné pískovně, výskyt čolka 

velkého 

Valach Opava 
Zachovalé přirozené bučiny na strmých 

západních svazích údolí Moravice 

Váňův kámen Nový Jičín Skalisko tvořené krou jurského vápence 

Velké doly Frýdek-Místek/ Karviná 

Lesní porost blízký přirozené skladbě 

smíšených lesů – formace lipových habřin s 
chráněnými druhy rostlin 

Velký Pavlovický rybník Bruntál 

Obtokový rybník s rozsáhlými porosty 

rákosu, cenné refugium avifauny a tahová 
zastávka ptáků, výskyt kuňky ohnivé 

Věřňovice Karviná 
Téměř přirozený porost lužního lesa na 
výrazné říční terase, výskyt chráněných 

rostlin a živočichů 
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Vrásový soubor v 
Klokočůvku 

Nový Jičín 
Přirozený odkryv skalního defilé 

provrásněného hradecko-kyjovického 

souvrství moravskoslezského kulmu 

Vřesová stráň Frýdek-Místek 
Zarůstající rašelinná louka a svahové 

smilkové pastviny s přilehlým převážně 

smrkovým lesem 

Žermanický lom Frýdek-Místek 

Opuštěný, v současnosti zatopený a 

částečně zazemněný těšínitový lom v 

blízkosti vodní nádrže Žermanice na řece 
Lučině 

Zdroj: Informační systém životního prostředí Moravskoslezského kraje 

 

1.1.5. Charakteristika hospodářství kraje 

1.1.5.1 Zemědělství 

Zemědělská výroba má v regionu celoplošný charakter. Tento prostor je současně využíván jako 

prostor obytný, průjezdní, rekreační atd. V roce 2013 z celkové rozlohy regionu 5 427 km2 zaujímala 

zemědělská půda 2 744,6 km2 (50,6 %). Z celkové výměry zemědělské půdy bylo 1 701,99 km2 orné, 

tj. 62 %, přičemž zornění je velmi rozdílné, např. v katastru bývalého okresu Opava činí tato hodnota 

84,7 %, kdežto na území bývalého okresu Bruntál pouze 41,5 %. Obecně je větší podíl zorněné půdy 

v centrální části kraje. Stupeň zornění je v některých oblastech příliš vysoký a jeho následkem je 

vysoká větrná a vodní eroze. 

Na území kraje jsou dva hlavní ucelené komplexy lesa. Jsou jimi zalesněné oblasti na severozápadě, 

která tvoří část Jeseníků, a na jihovýchodě, která je součástí pohoří Moravskoslezské Beskydy. Z 

celkové rozlohy kraje 5 427 km2 zaujímá porostní půda 1 937,73 km2. Lesnatost je 35,7 %, tedy vyšší 

než v předchozích letech, z toho nejvyšší je na území bývalého okresu Frýdek-Místek, 51 %. Následují 

okresy Bruntál (45,9%), Opava (27,9 %), Nový Jičín (24,9 %), Ostrava-město (16,2 %) a Karviná 

(14,3 %). Z celkové výměry lesů jsou cca 3/ 4 lesů ve vlastnictví státu, dále jsou zde lesy soukromé, 

obecní a lesních družstev. 
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Tabulka č. 9: Úhrnné hodnoty druhů pozemků v členění po obcích s rozšířenou působností k 31.12.2013 [ha] 

ORP 
Orná 

půda 
Chmelnice Vinice Zahrada 

Ovocný 

sad 

Trvalý 

travní 
porost 

Zeměděl

. půda 

Lesní 

pozemek 

Vodní 

plocha 

Zast. 

plocha a 
nádvoří 

Ostatní 

plocha 
Celkem 

Bílovec 9 052 0 0 559 14 1 926 11 550 1 990 745 332 1 618 16 235 

Bohumín 3 470 0 0 532 26 375 4 403 544 640 416 1 290 7 293 

Bruntál 11 097 0 0 527 28 16 151 27 803 29 437 1 302 577 3 845 62 693 

Český Těšín 1 632 0 0 400 13 673 2 718 731 89 189 715 4 442 

Frenštát p- R. 2 294 0 0 570 2 1 649 4 515 4 276 110 193 775 9 869 

Frýdek-Místek 12 881 0 0 2 068 64 7 342 22 355 18 616 1 262 1 124 4 667 48 023 

Frýdlant n. O. 1 973 0 0 771 19 4 657 7 420 21 794 609 345 1 566 31 734 

Havířov 3 046 0 0 656 74 783 4 560 1 524 514 441 1 780 8 819 

Hlučín 8 147 0 0 569 25 1 208 9 948 4 146 540 449 1 449 16 532 

Jablunkov 1 529 0 0 415 2 3 765 5 711 10 435 171 240 1 042 17 599 

Karviná 3 101 0 0 650 9 579 4 338 1 507 813 466 3 438 10 562 

Kopřivnice 5 722 0 0 748 14 1 458 7 942 1 745 210 399 1 831 12 128 

Kravaře 6 935 0 0 270 1 720 7 926 1 056 118 271 690 10 061 

Krnov 16 399 0 0 1 080 51 10 777 28 307 24 168 599 630 3 750 57 454 

Nový Jičín 14 281 0 0 1 113 15 3 502 18 911 5 278 491 570 2 286 27 536 

Odry 10 436 0 0 521 31 2 575 13 563 6 928 265 268 1 376 22 400 

Opava 30 325 0 0 1 419 115 4 161 36 020 14 848 810 1232 3 798 56 708 

Orlová 1 036 0 0 572 110 222 1 940 777 201 257 1 333 4 508 

Ostrava 10 292 0 0 2 490 58 2 651 15 491 5 385 1 175 2 280 8 821 33 152 

Rýmařov 1 772 0 0 233 2 12 388 14 395 16 891 161 263 1 522 33 233 

Třinec 4 661 0 0 1 066 63 3 980 9 770 10 713 327 571 2 085 23 466 

Vítkov 10 119 0 0 310 4 4 438 14 870 10 986 412 279 1 444 27 991 

Celkem za 
kraj 

170 199 0 0 17 539 739 85 980 274 457 193 773 11 563 11793 51 122 542 708 

Počet parcel 240 822 0 1 247 177 903 
196 

155 
685 058 94 147 38 621 389 554 

355 

609 

1 562 

989 

Zdroj: ČÚZK 
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V MSK jsou významně zastoupeny znevýhodněné oblasti, které musí projít restrukturalizací a 

diverzifikací do doplňkových zemědělských i nezemědělských aktivit, s orientací na rozvoj 

multifunkčního zemědělství a environmentální služby. Významný, avšak doposud nevyužitý 

ekonomický potenciál je v lesním a vodním hospodářství a navazujícím zpracovatelském průmyslu. 

Mezi hlavní plodiny pěstované na území kraje patří cukrovka, pšenice, sladovnický ječmen, kukuřice na 

zrno, olejniny, zelenina a víceleté pícniny. V živočišné výrobě převažuje chov krav.  

Zaměstnanost v zemědělství a lesnictví v kraji v roce 2013 činila 2,3 %. Tato hodnota odpovídá 

zaměstnanosti v zemědělství za celou ČR. Podíl zemědělství a lesnictví na hrubé přidané hodnotě kraje 

v roce 2013 činil 1,7 %. Podíl priméru v kraji byl o 0,9 % nižší než v celé ČR. 

V MSK je dostatečná kapacita zpracovatelského a potravinářského průmyslu, který se postupně 

modernizuje, nicméně vyžaduje investice do nových technologií. Odběratelské a zpracovatelské 

subjekty v regionu představující nákupní podniky rostlinné produkce, sklady (zelenina, ovoce), 

bramborárny, mrazírny, míchárny a výrobny krmiv, zpracovatelský průmysl (jatka a menší 

zpracovatelé masa včetně drůbeže, řezníci, uzenáři, mlékárny především Mlékárna Kunín, Cukrovar 

Opava, mlýn Šenov a Herber Opava, lihovary, vinařské závody, a dále zpracovatelé speciálních plodin - 

lnu, léčivých a aromatických rostlin – TEVA Opava). 

1.1.5.2 Průmysl a stavebnictví 

MSK má v dnešní době poměrně nepříznivou strukturu hospodářství. Tato struktura je dána historicky 

již od dob Rakouska-Uherska. V období po druhé světové válce se tato skutečnost ještě prohloubila. 

Kraj byl dlouhodobě zaměřen na hrubou průmyslovou výrobu, a to především na těžbu uhlí a 

zpracování železné rudy. V průmyslu bylo v roce 2013 v rámci kraje zaměstnáno 219 tisíc lidí. Tento 

počet představoval téměř 12 % všech zaměstnanců v průmyslu v ČR.  

Problémy v sektoru zpracování železné rudy stále přetrvávají a to i přes úspěch některých podniků. 

Stále se jedná o nestálé a ohrožené odvětví v rámci MSK. Zaměstnanost v tomto odvětví je vysoká. 

Odvětví těžby a zpracování černého uhlí je od restrukturalizace ekonomiky v neustálém útlumu. V roce 

2012 bylo v odvětví dobývání nerostných surovin v rámci kraje zaměstnáno přes 15 tisíc lidí 

z celkového počtu 33,6 tisíc lidí zaměstnaných v celé ČR. To představuje 44,5 % zaměstnanců v celém 

odvětví. Lze ovšem očekávat, že toto číslo se bude postupem času v dlouhodobém horizontu snižovat.  

Strojírenský průmysl je zastoupen automobilovým průmyslem a výrobou strojních zařízení. V roce 

2009 byl v Nošovicích otevřen automobilový výrobní závod, který zaměstnává kolem 3 300 lidí. V 

chemickém průmyslu MSK jsou zastoupeny většinou objemové chemikálie, a to jako primární produkt 

nebo meziprodukt určený pro další následné zpracování.   

Značnou dynamiku výroby vykazuje průmysl potravinářský, kde se především výroba piva a zpracování 

masa prosazují nejen na tuzemském, ale i zahraničním trhu. Na tradici navazující textilní průmysl a 

průmysl zpracování dřeva také dosahují dobré úrovně. 

Vývoj počtu podniků a zaměstnanců dlouhodobě odpovídá trendům české ekonomiky, tedy rostoucímu 

zaměření na služby a odliv zaměstnanců a podniků do terciérního sektoru. I přes tento fakt tržby 

v sektoru průmyslu dlouhodobě rostou. 

Průmysl výrazně přispívá k hrubé přidané hodnotě kraje. V roce 2013 tento podíl představoval 47,1 %. 

V porovnání s rokem 2008 jde o více než 2% pokles. Na druhou stranu v porovnání s celostátním 

trendem jde stále o vysoké číslo.  

V tabulce jsou uvedeny počty subjektů působících v sektoru průmyslu v rámci kraje a jejich vývoj. 
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Tabulka č. 10: Průmyslové ukazatele okresů a kraje v letech 2010, 2011 a 2012 

Správní 
jednotka 

Počet 
subjektů 

Počet 
zaměst. 

Počet 
subjektů 

Počet 
zaměst. 

Počet 
subjektů 

Počet 
zaměst. 

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 

MSK 4 042 196 400 3 878 190 300 3 837 178 300 

ČR 39 275 1 442 400 38 260  1 439 300 38 055 1 431 700 

Počet podniků ukazuje počet sledovaných průmyslových podniků s alespoň jedním nahlášeným 
zaměstnancem a působících v kraji. 

Počet podniků vyjadřuje průměrný počet podniků v roce v absolutním vyjádření. 
 Počet zaměstnanců je vyjádřen průměrem fyzických osob 

Zdroj: ČSÚ, RIS 

 

 

Tabulka č. 11: Stavebnictví v okresech a kraji v roce 2006, 2007 a 2008 

Správní 

jednotka 

 

Počet 
subjektů 

Počet 
zaměstnanců 

Počet 
subjektů 

Počet 
zaměstnanců 

Počet 
subjektů 

Počet 
zaměstnanců 

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 

MSK 2 817 39 500 2 758 39 200 2 605 41 400 

ČR 25 171 431 000 25 558 425 000 24 745 420 300 

Počet subjektů ukazuje počet sledovaných průmyslových podniků s alespoň jedním nahlášeným 

zaměstnancem a působících v kraji 

Zdroj: RIS, ČSÚ 

 

1.1.5.3 Energetika Moravskoslezského kraje  

V souvislosti s cíli plánu odpadového hospodářství České republiky se energetika stala významným 

partnerem pro odpadové hospodářství. Význam tohoto odvětví pro nakládání s odpady je zásadní ze 

dvou pohledů. Jednak tradičně je energetika producentem významných objemů produktů, které je 

nutné využít a nakládat s nimi ve smyslu pravidel daných mimo jiné zákonem o odpadech. Druhý 

zásadní význam má energetika ve využití vysokého energetického potenciálu mnohých druhů odpadů 

vznikajících, jak v průmyslové sféře, tak na živnostenské i komunální úrovni. V této oblasti je díky 

vysoké míře koncentrace energetických zdrojů Moravskoslezský kraj jedním z nejvhodnějších v celé 

České republice pro plánování a realizaci projektů pro energetické využívání odpadů. 

Energetika a odpadové hospodářství mají mnoho společných charakteristik. Obě odvětví jsou 

nepostradatelná a jejich fungování musí být jistě a řádně zajišťováno. Energetika a nakládání s 

odpady mají výrazný charakter veřejné služby, ovlivňující hospodářský a společenský život kraje. Obě 

odvětví musí mít a mají plošné pokrytí na území celého kraje. Zvýšené nároky na obě odvětví jsou 

zejména v aglomeracích s vysokou koncentrací průmyslu a obyvatel. V těchto lokalitách je vyšší 

spotřeba energií a současně zde vzniká i více komunálních odpadů. Totožnost těchto lokalit nahrává 

využití energetického potenciálu komunálních odpadů a tím zajištění výroby potřebné energie z 

místních zdrojů.  

Smyslem hledání vzájemných vazeb mezi odpady, zejména komunálními, jako energetického paliva, a 

energiemi, jako prodejným výstupem konverze energetického potenciálu odpadů, je tvorba 

optimálního systému využívajícího pozitiv obou komodit a potlačování jejich negativních vlivů s cílem 

poskytování sociálně únosné a ekologicky přijatelné veřejné služby.  
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V této kapitole je stručně charakterizována energetická situace v regionu Moravskoslezského kraje s 

ohledem na možnosti začlenění nových energetických zdrojů využívajících odpady. Jsou popsány 

především systémy centrálního zásobování teplem větších výkonů, které jsou základním předpokladem 

pro možnost začlenění energetických zdrojů, využívajících k výrobě energií odpady.  

Energetika, jako obor, má široký záběr tím, že zasahuje, přímo nebo nepřímo, prakticky do veškerého 

dění v kraji. Pro potřeby zpracované koncepce je podstatné analyzovat především systémy výroby a 

distribuce elektrické energie a tepelné systémy, a to zejména z pohledu vybraných měst, případně 

ucelených aglomerací.  

1.1.5.3.1 Elektroenergetická rozvodná soustava 

Elektroenergetická rozvodná soustava regionu je tvořena především rozvodnou sítí 110 kV. Ta je 

napájena jednak transformací z nadřazené soustavy 220 kV a 400 kV, jednak ze zdrojů nacházejících 

se na území kraje.  

Obrázek č. 1: Mapa rozvodné soustavy MSK 

 

Zdroj: ČEPS, a.s. 

Dodávky elektrické energie pro maloodběratele i velkoodběratele poté zajišťuje, po převzetí 

Severomoravských energetických závodů a.s., skupina ČEZ a.s. zajišťuje dodávky elektrické energie i 

mimo území Moravskoslezského kraje. Hlavním úkolem distributora elektrické energie je provoz a 

údržba distribuční soustavy včetně transformoven 110/ 22 kV, rozvod vysokého napětí, rozvod nízkého 

napětí, prodej elektrické energie, elektromontážní práce spojené s dodávkou a odběrem elektřiny, 

dispečerské řízení elektrizační soustavy a údržba rozvodného zařízení.  

Hlavními dodavateli elektrické energie do rozvodných sítí jsou ČEZ a.s., se svým energetickým zdrojem 

Elektrárna Dětmarovice, Veolia Energie ČR, a.s., dále pak energetické zdroje hutních podniků, a to 

ArcelorMittal Ostrava a.s. a Třinecké železárny a.s., a další.  

1.1.5.3.2 Zdroje energie – zdroje znečištění ovzduší 

Zdroje pro výrobu tepelné a elektrické energie jsou evidovány dle své velikosti v Registru emisí a 

zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO) dle velikostí jednotlivých zdrojů. Významné pro energetickou 

situaci jsou zdroje REZZO 1 a REZZO 2, kdy zdroje REZZO 1 spotřebují cca 85 % celkové spotřeby 

primárních paliv přepočtených na GJ z celkové spotřeby paliv pro výrobu energií v kraji. Celkový počet 
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registrovaných zdrojů v období od 2008 do roku 2012 klesá – v rozdělení do ORP je uveden v 

následující tabulce. V roce 2012 je v kraji registrováno 250 zdrojů kategorie 1 a 1 462 zdrojů kategorie 

2, celkem tedy pro Moravskoslezský kraj 1 712 vyjmenovaných stacionárních zdrojů. Data pro období 

od roku 2013 dále vychází ze změny definice a rozdělení zdrojů znečišťování, proto nelze porovnávat 

registry REZZO 1 a REZZO 2 s předcházejícím obdobím. 

Obrázek č. 2: Přehled stacionárních zdrojů 

 

Zdroj: Moravskoslezský energetický klastr, a.s. 

Územně je 94 % spotřeby paliv ve stacionárních zdrojích REZZO 1 a REZZO 2 realizováno pouze ve 

čtyřech ORP kraje, konkrétně v ORP Ostrava, Třinec, Karviná a Frýdek-Místek. Územní rozdělení 

spotřeby paliv ve stacionárních registrovaných zdrojích je patrné z následující mapy MSK: 
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Obrázek č. 3: Mapa primární spotřeby paliv ve stacionárních zdrojích 

 
Zdroj: ČHMÚ 

 
 

Díky této situaci je i zcela zřejmé do jakých lokalit je účelné a i žádoucí plánovat využívání energie z 

odpadů. Dalším nutným faktorem pro efektivní energetické využívání odpadů je přítomnost existujících 

systémů centrálního zásobování teplem, které zajistí nejefektivnější uplatnění vyrobené energie. 

Údaje pro roky 2013 a 2014 poskytnuté ČHMÚ v srpnu 2015 jsou zpracovány dle kategorií evidence a 

počtu evidovaných zdrojů. Kvalitativní data pro rok 2014 budou ověřena cca do března 2016. 

 

Zdroj: ČHMÚ 
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1.1.5.3.3 Energetika a obnovitelné zdroje energie včetně odpadů 

V průběhu posledních let dochází v kraji k postupnému přechodu od dominantních tradičních fosilních 

paliv, tj. od černého uhlí. Vývoj v přerozdělování paliv spotřebovaných v procesech a technologiích v 

kraji je patrný z následujícího porovnání pro roky 2008 - 2012. Vzhledem k zákonné změně evidence 

zdrojů znečištění od roku 2013 nelze tato data porovnávat s předcházejícím obdobím a dle sdělení 

ČHMÚ (08/ 2015) budou kvalitativní data za rok 2014 zpracována cca do 03/ 2016.  

Obrázek č. 4: Vývoj spotřeby paliv ve stacionárních zdrojích REZZO 1 a REZZO 2 [TJ] v MSK 

 
Zdroj: ČHMÚ  

 

Jednotlivá paliva jsou rozdělena následovně: 

► ostatní pevná paliva: černé uhlí tříděné a prachové, hnědé uhlí tříděné a prachové, brikety, 

proplástek, jiná tuhá paliva;  

► kapalná paliva: těžký topný olej, lehký topný olej, extralehký topný olej, nafta, jiná kapalná 

paliva; 

► plynná paliva: zemní plyn, propan-butan, jiná plynná paliva; 

► OZE: koksárenský plyn, vysokopecní plyn, bioplyn, komunální odpad, dřevo, sláma, jiný druh 

biomasy. 

Rozdíl mezi jednotlivými druhy využívaných paliv pro výrobu energie je možné vyjádřit i podílem vůči 

spotřebě v roce 2001. 
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Tabulka č. 12: Porovnání spotřeby primárních paliv a dovozu elektřiny [GJ/ r], stav roku 2001 a 2011 

 

Zdroj: Moravskoslezský energetický klastr, a.s. 

Je zřejmé, že podíl tradičních paliv dlouhodobě klesá a to hlavně na úkor obnovitelných zdrojů 

energie. Tento trend je žádoucí a další hledání obnovitelných, a přitom ekonomicky i environmentálně 

udržitelných zdrojů energie, má za úkol i odvětví odpadového hospodářství. Právě proto hraje 

energetika takový význam pro rozvoj a strategii zavádění nových technologií do systémů nakládání 

s odpady, a to jak na republikové, tak především na regionální úrovni. Tento trend je zřejmý i z vývoje 

výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v celé ČR viz tabulka č. 13. 

Tabulka č. 13: Vývoj výroby elektřiny z OZE a její podíl na hrubé domácí spotřebě [TWh] v ČR 

 

Zdroj: ERÚ 

 
S nárůstem podílu OZE na výrobě energií je v kraji počítáno i do dalšího období. V MSK se již postupně 

daří energetické využívání biomasy, a to jak přímo pěstované a vyráběné jako energetické palivo, tak 
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biomasy odpadní. Jedná se především o biomasu z dřevní výroby, papírenského průmyslu – zejména 

výroby celulózy – a ze zemědělství – hlavně v podobě odpadní slámy z pěstování obilí a řepky – a z 

údržby lesních porostů.  

Na druhou stranu je zřejmé, že tento nárůst kopíruje hlavně programy dotační podpory (přímé či 

nepřímé) jednotlivých typů OZE, a to mnohdy na úkor ekonomického hlediska dlouhodobého provozu 

takových zařízení (viz např. fotovoltaika).  

Obrázek č. 5: Přehled tepláren využívajících k výrobě energií biomasu, 2014 

 

Zdroj: restep.vumop.cz 

Pro výrobu energií z odpadů z komunální sféry není v současné době v Moravskoslezském kraji 

využíván žádný zdroj, a to ani pro přímé využívání odpadů v zařízení pro využívání odpadů, ani ve 

formě spoluspalování odpadů v energetickém zařízení. Ke spoluspalování dochází mimo území MSK v 

cementárnách. Formou spalování jsou odstraňovány odpady průmyslové a nemocniční ve spalovnách 

průmyslových odpadů. Toto zařízení jsou ovšem provozována primárně k odstraňování odpadů. 

Přestože tato zařízení předávají teplo vyrobené při procesu spalování, nemají žádný význam pro 

výrobu energií v kraji. 

1.1.5.3.4 Tepelná energie a systémy centrálního zásobování teplem 

Paliva a další energetické vstupy pro zajištění hospodářského života jsou převážně transformovány na 

tepelnou energii, která je využívána přímo pro technologické účely, pro výrobu jiné energie 

(mechanická, elektrická a podobně), pro vytápění a ohřev teplé vody. Nemalá část tepelné energie, i 

přes programy a snahy o zlepšení v posledních letech, není využívána vůbec. Jedná se zejména o 

technologické ztráty při výrobě elektrické energie, v hutních provozech, při přenosu energií v 

rozvodných systémech a řadu dalších ztrát způsobenou nedostatečnou energetickou účinností 

systémů. 

Část Moravskoslezského kraje, zejména Ostravsko – karvinskou aglomeraci včetně Třince, je možno 

hodnotit jako oblast s nadprodukcí tepelné energie, která však není vždy, i přes výrazné zlepšení v 

posledních letech, využitelná. 
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Z celkového instalovaného tepelného výkonu pro Moravskoslezský kraj připadá na zdroje kategorie 

REZZO 1 cca 88 %. 

Obrázek č. 6: Vývoj instalovaného tepelného výkonu zdrojů REZZO 1 a REZZO 2 [MWt] v MSK 

 
Zdroj: ČHMÚ 

 

Centrální zásobování teplem 

Díky výše zmíněné koncentraci průmyslové výroby a výskytu fosilních paliv v MSK, jsou v kraji 

vybudovány i systémy centrálního vytápění teplem – a jejich využití je také na vysoké úrovni. Přehled 

měst s centrálním zásobováním teplem, včetně vlastníků rozvodů a dodavatelů energií, je uveden v 

následující tabulce. Je zřejmé, že největší podíl na výrobě a dodávkách tepla má stále černé uhlí. 

Tabulka č. 14: Přehled systémů centrálního zásobování teplem (CZT) v Moravskoslezském kraji: 

Zdroj: naseteplo.cz 

K údajům v předcházející tabulce je nutné doplnit i dodávky tepla z energetického zdroje ArcelorMittal 

Ostrava a.s., který částečně dodává teplo do sítě v Ostravě a ve Vratimově, kde zásobuje teplem cca 

3 000 domácností. 

V poslední době dochází především u nových objektů, případně u rekonstrukcí, k odklonu od 

centrálních zdrojů a jejich nahrazení lokálními zdroji energie pro vytápění a zásobování teplou vodou. 
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Zdrojem energií jsou poté lokální plynové kotelny, tepelná čerpadla nebo v menší míře solární energie. 

Tato decentralizace dodávek tepla je do značné míry poplatná dotačním programům, kdy se investoři 

při volbě způsobu dodávek tepla orientují dle možností získat pro investici dotační podporu z národních 

dotačních programů. Díky tomu bývá volba systému dodávky tepelné energie motivována investiční 

podporou do pořízení zdroje, a ne jen posouzením dlouhodobé efektivity provozu zdroje.  

1.1.5.3.5 Komentář k současné energetické situaci v kraji 

Energetika, jako obor, je charakteristická tím, že inovační cykly jsou dlouhodobé. Rovněž plánování a 

příprava výstavby nebo modernizace energetických zařízení jsou dlouhodobé, komplikované a 

investičně náročné procesy.  

Současná situace v Moravskoslezském kraji se v oblasti energetiky v posledních letech stabilizovala. 

Z toho důvodu, a také díky projektům ekologizace zdrojů energií a navyšování podílu obnovitelných 

zdrojů, se nabízí možnost realizace projektů spojených s energetickým využíváním odpadů. Pro úspěch 

takových projektů je ovšem nutné nastavit vhodně podmínky, a to jak na straně energetiky, tak 

především na straně systémů v odpadovém hospodářství, při dodržení hierarchie nakládání s odpady.  

Pro úspěch takových projektů je ovšem nutné nastavit vhodně podmínky, a to jak na straně 

energetiky, tak především na straně systémů v odpadovém hospodářství, při dodržení hierarchie 

nakládání s odpady. Jedná se především o odklon odpadů od jejich ukládání na skládky za podpory 

nakládání dle vyšších stupňů hierarchie, tedy moderní technologie pro recyklaci a využití odpadů, 

včetně energetického. Nejoptimálnější a zároveň nejproblematičtější kategorií odpadů, které je možné 

energeticky využívat, je směsný komunální odpad po vytřídění materiálově využitelných složek, 

nebezpečných složek a biologicky rozložitelných komunálních odpadů.Pro volbu optimální varianty v 

dané lokalitě je vždy nutné počítat se zabezpečením dlouhodobého nastavení systému na straně 

energetiky i na straně systému nakládání s odpady, kdy producentem komunálních odpadů jsou obce, 

které rozhodují o způsobu nakládání s komunálním odpadem. K tomu je však nutné zavedení 

ekonomického nástroje, který vyrovná rozdíl mezi náklady na odstraňování odpadů ukládáním na 

skládky a různými způsoby jejich energetického využívání.  

V rámci projektů spojených s využíváním odpadů jako paliva, je nutné posoudit varianty, které se dle 

dnešního stavu technologií pro energetické využívání nabízejí. Jednak odpady mohou být pro 

energetické zdroje připraveny a přepracovány na certifikované palivo, a takto deklarovány využity ve 

stávajících energetických zdrojích, jež budou pro tento účel upravené. Další možností je úprava 

odpadů do podoby, která umožní jejich využití formou spoluspalování s primárním palivem v 

energetickém zdroji. Poslední možností je využití komunálních odpadů po vytřídění materiálově 

využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných komunálních odpadů v zařízení 

pro energetické využití odpadů. kde účinnost takových zařízení musí být minimálně 65 %. Tento 

požadavek je splnitelný pouze za předpokladu napojení na vyvedení energie ve formě tepla, tj. při 

napojení na stávající CZT. 

Vzhledem k tomu, že pro tyto varianty je nutné nastavení i legislativních podmínek, je časový rámec 

pro realizaci projektů s uvedením do provozu nejpozději v roce 2023 už nyní napjatý. 

1.1.5.4 Podnikatelské prostředí 

Podnikání a jeho podpora jsou v posledních letech, spolu s životním prostředím, nejvíce 

akcentovanými tématy v politice Moravskoslezského kraje. Kraj potřebu podpory podnikání zahrnul 

jako svůj první globální cíl do dokumentu Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 

2020 – „Globální cíl 1 - Konkurenceschopná, inovačně založená ekonomika“ (viz kapitola 1.1.6.1). 

MSK, respektive podnikatelské subjekty v kraji, také patří mezi nejúspěšnější žadatele dotací z 

programu OPPI – Operační program Podnikání a Inovace. Na jeho základě je České republice 
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poskytována finanční podpora podnikatelům, a to jak ze zdrojů státního rozpočtu, tak z prostředků 

Evropské unie.  

Globálním cílem tohoto programu je, dle internetových stánek agentury CzechInvest, zvýšení 

konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a služeb a rozvoj podnikání, udržení přitažlivosti České 

republiky, regionů a měst pro investory, podpora inovací, stimulace poptávky po výsledcích výzkumu a 

vývoje, komercializace výsledků výzkumu a vývoje, podpora podnikatelského ducha a růstu 

hospodářství založeného na znalostech pomocí kapacit pro zavádění nových technologií a inovovaných 

výrobků, včetně nových informačních a komunikačních technologií.  

V Moravskoslezském kraji bylo z OPPI k 31. 5. 2015 podpořeno 1 690 projektů, více projektů bylo 

podpořenou pouze v Jihomoravském kraji, kde jich dotaci získalo celkem 1 826. Celková výše podpory 

pro subjekty v Moravskoslezském kraji dosáhla téměř 13 miliard korun. Více než subjekty v MSK 

čerpali pouze podnikatelé v Jihomoravském (téměř 15 miliard korun) a Středočeském kraji (více než 

13 miliard korun). Téměř 80 % podpořených projektů působilo ve Zpracovatelském průmyslu, 

významná část podpory směřovala také do projektů v Informační a komunikační činnosti (7 %). 

Statistiky čerpaní dotací z OPPI ukazují grafy (viz Graf č. 1 a  

Graf č. 2). 

Graf č. 1: Celková výše vyplacené podpory z OPPI 

 

Zdroj: CzechInvest 

 

Graf č. 2: Počet projektů podpořených z OPPI 

 

Zdroj: CzechInvest 
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1.1.6. Návaznost na strategické dokumenty kraje 

1.1.6.1 Strategická vize rozvoje MSK 

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2020 definovala rozvojovou vizi kraje a 

vytyčila pět globálních strategických cílů, které byly dále rozpracovány do 31 specifických 

strategických cílů. Realizace strategických cílů by měla probíhat pomocí konkrétních aktivit a projektů 

s využitím identifikovaných zdrojů financování.  

Jeden z těchto strategických cílů se tematicky dotýká odpadů. Jedná se o cíl č. 4.4 – „Podstatně zlepšit 

kvalitu ovzduší v kraji a rozvíjet technické podmínky nezbytné pro kvalitní životní prostředí“. V tomto 

cíli je zejména akcentována potřeba vytvořit podmínky pro přechod od skládkování komunálních 

odpadů k vyšším stupňům hierarchie nakládání s odpady. Strategie také definovala 3 projekty, které 

naznačují, jak tohoto cíle dosáhnout: 

Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů  

Cílem projektu bylo doplnit systém zařízení pro nakládání s komunálními odpady v Moravskoslezském 

kraji o chybějící článek a to zařízení pro energetické využívání odpadů.  

Intenzifikace odděleného sběru využití komunálních odpadů včetně obalové složky  

Záměrem bylo vytvoření funkčního a efektivního systému odděleného sběru komodit komunálních a 

obalových odpadů, bioodpadů a kalů v Moravskoslezském kraji mj. intenzifikací sítě zařízení pro 

nakládání s těmito odpady. 

Rozvoj sběru použitých elektrozařízení  

 

1.1.6.2 Programové prohlášení Rady Moravskoslezského kraje pro období 2013–2016 

Programové prohlášení Rady MSK ukazuje základní principy, na kterých chtělo vedení kraje, zvolené v 

říjnu roku 2012, stavět v letech 2013-2016. V části týkající se životního prostředí, v níž je zmíněno i 

nakládání s odpady, se Rada odvolávala na dokument Politika životního prostředí Moravskoslezského 

kraje. Návaznost Plánu odpadového hospodářství na Programové prohlášení Rady je tedy stejná, jako 

v případě návaznosti na Politiku životního prostředí Moravskoslezského kraje. Ta je rozvedena 

v navazující kapitole. 

1.1.6.3 Politika životního prostředí Moravskoslezského kraje 

Prioritním tématem Politiky životního prostředí MSK v oblasti Odpadového hospodářství bylo nakládání 

s komunálními odpady, s primárním důrazem na co možná největší využívání odpadu, a to jak 

energetického, tak materiálového.  

Tato stěžejní myšlenka byla reflektována v pěti opatřeních pro oblast OH, jež dokument předkládá. 

Shrnutí těchto opatření ukazuje tabulka (viz Tabulka č. 15). Při tvorbě tohoto dokumentu budou 

opatření definovaná v Politice životního prostředí, s výjimkou dnes již neaktuálních či nerelevantních 

bodů (např. ZEVO v lokalitě Barbora), zohledněna. 
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Tabulka č. 15: Shrnutí opatření pro oblast odpadového hospodářství 

Číslo 
opatření 

Název opatření 
Stručný popis 

opatření 

Aktivity/typové 

projekty/příklad 

konkrétního projektu 

Časový 
horizont 

OH1 

Energetické 
využívání 

směsných 

komunálních 
odpadů 

Zajistit kapacitu pro 
energetické využívání 

celé produkce 

směsných komunálních 
odpadů v MSK. 

Dokončení projektu ZEVO 

Barbora, případně výstavba 
jednotky ZEVO v další lokalitě 

MSK. 

2017 

OH2 
Optimální 

nastavení poplatku 

za skládkování 

Aktivní účast 

reprezentace kraje, 
místních samospráv 

obcí na jednáních o výši 
a rozdělení 

skládkovacího poplatku. 

Účast a aktivní přístup na 

jednáních pracovních skupin 

MŽP, asociace krajů a Svazu 
měst a obcí, které mají za cíl 

definovat optimální výši, 
harmonogram přijetí a 

rozdělování tzn. Poplatku za 
skládkování odpadů. 

2012 - 

2013 

OH3 

Podporovat 
realizace zařízení 

na zpracování 
odpadů nebo 

druhotných 

surovin na území 
Moravskoslezského 

o kraje 

Podporovat vznik 
nových koncových 

zařízení, která jsou 
schopná využívat 

separované odpady. 

Mediální a legislativní podpora 

popř. podpora při rozdělování 
dotačních titulů. 

- 

OH4 

Zajištění separace 
a využívání 

biologicky 
rozložitelných 

odpadů na celém 
území kraje 

Zajistit plošnou separaci 

vhodných biologicky 
rozložitelných odpadů 

(odpady ze zahrad a 
údržby zeleně) v MSK 

ve vhodném typu 

zástavby (vesnická, 
vilová zástavba)a 

zároveň podporovat 
využívání těchto 

odpadů. 

V rámci legislativy (nový 
POH). Aktivní podpora 

domácího kompostování, 
zavedení systémů sběru a 

využití biologicky 

rozložitelných odpadů ve 
vesnických oblastech a 

zástavby rodinných domků ve 
městech a obcích MSK. 

2012 - 
2016 

OH5 

Navýšení separace 

využitelných složek 

komunálního 
odpadu (plasty, 

papír, sklo, kovy, 
tetrapak) v kraji 

Zajistit další navyšování 

separace využitelných 
složek z komunálních 

odpadů na úroveň 

zákonných limitů plošně 
na celém území kraje, 

důsledná kontrola 
separace u 

podnikatelských 
subjektů. 

Postupné další navyšování 

počtu separačních nádob v 

kraji, osvětové a propagační 
akce na podporu třídění, 

legislativní vymáhání separace 
u podnikatelských subjektů. 

Cca do 

roku 
2017 

Zdroj: Politika životního prostředí Moravskoslezského kraje 
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1.1.6.4 Územní energetická koncepce kraje 

Plán odpadového hospodářství by měl také ve svých návrzích respektovat obsah energetické koncepce 

kraje. Jedná se zejména o dodržování regulativy pro stanovení způsobu energetického zásobování 

územních jednotek, jež limituje kombinovanou výrobu elektřiny a tepla na bázi spalování komunálních 

odpadů ve většině obcí MSK (výjimku tvoří Karviná a Ostrava). Toto omezení by mělo být reflektováno 

v kapitolách POH týkajících se rozvoje sítě zařízení v kraji. 

1.1.6.5 Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského 

kraje 

Dalším dokumentem s návaznosti na zpracovávaný dokument POH je Koncepce environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje. Tato koncepce se v několika bodech dotýká 

téma odpadů. Koncepce zejména akcentovala potřebu získání podpory veřejnosti a obcí při řešení 

problematiky odpadů. Jednalo se například o získání podpory pro změnu nakládání s komunálními 

odpady, či tlak obcí na snižování produkce odpadů v jejich jurisdikci. Nutnost podpory ze strany obcí a 

obyvatel bude stěžejní i pro některá z navrhovaných opatření v dalších částech tohoto dokumentu. 

Dále Koncepce zmiňovala nutnost osvěty obyvatel v oblasti třídění odpadů již od útlého věku – zde je 

návaznost zejména na opatření OH5 Politiky životního prostředí MSK. 
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Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek 

CO  Oxid uhelnatý 

CZT  Centrální zásobování teplem 

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 

ČOV  Čistička odpadních vod 

ČR  Česká republika 

ČSÚ  Český statistický úřad 

ČÚZK  Český úřad zeměměřičský a katastrální 

EIB  Evropská investiční banka 

ERÚ  Energetický regulační úřad 

ESÚS  Evropské seskupení pro územní spolupráci 

EU  Evropská unie 

GJ  Gigajoule 

Ha  Hektar 

CHKO  Chráněná krajinná oblast 

kV  Kilovolt 

MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj 

MSK  Moravskoslezský kraj 

NOx  Oxidy dusíku 

OH  Odpadové hospodářství 

OPPI  Operační program podnikání a inovace 

OPŽP  Operační program Životní prostředí 

ORP  Obec s rozšířenou působností 

OZE  Obnovitelné zdroje energie 

PO  Ptačí oblast 

POH  Plán odpadového hospodářství 

REZZO  Registr emisí a zdrojů znečištění ovzduší 

RIS  Regionální informační systém 

SO  Správní obvod 

SO2  Oxid siřičitý 

SSC  Specifický strategický cíl 

TEN-T  Transevropská dopravní síť 

TP  Tuhé palivo 

TWh  Terawatthodina 

TZL  Tuhé znečišťující látky 

VOC  Těkavé organické látky 

ZEVO  Zařízení na energetické využití odpadů 
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Příloha č. 2: Zdroje 

ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s., Hruška, L., a kol, Socioekonomický atlas 

Moravskoslezského kraje, 2012 

Aktualizace Koncepce rozvoje zemědělství a venkova v Moravskoslezském kraji, 2008 

CzechInvest 

ČEPS, a.s. 

Data Českého statistického úřadu 

Data Český hydrometeorologický ústav 

Data Český úřad zeměměřičský a katastrální 

Data Energetický regulační úřad 

Data města Ostravy 

Data Ministerstva pro místní rozvoj 

Data Regionálního informačního systému 

Environmentální prohlášení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje za rok 2013 

Informační systém životního prostředí Moravskoslezského kraje 

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje 

Moravskoslezský energetický klastr, a.s. 

naseteplo.cz 

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2004-2013 

Politika životního prostředí Moravskoslezského kraje 

Portál Moravskoslezského kraje 

PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., Hruška – Tvrdý, L., a kol., Studie sídelní struktury 

Moravskoslezského kraje, 2012 

Programové prohlášení Rady Moravskoslezského kraje pro období 2013–2016 

Regionální Informační Servis 

restep.vumop.cz 

Situační zpráva o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2012 

Sociodemografická analýza Moravskoslezského kraje, 2012 

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky, Český úřad 

zeměměřičský a katastrální, 2014 
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Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2020 

Územní energetická koncepce kraje 

Webové stránky euroregionů 
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2. Analytická část 

2.1. Datové zdroje 

Základním datovým zdrojem, použitým pro účely vypracování analytické části POH MSK je Krajská 

databáze za období let 2009 - 2013. Databáze shromažďuje údaje o produkci odpadů a způsobech 

nakládání s nimi v rámci MSK. Tyto údaje jsou ohlašované na základě povinnosti uvedené v § 39 odst. 

2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném a účinném znění 

(zákon o odpadech). Vykazovaná data mohou být zatížena chybou, která je způsobena nesprávnou 

evidencí vzniklých nebo přijatých odpadů, příp. chybným zařazením odpadu pod katalogové číslo nebo 

uvedením způsobu nakládání s odpadem. 

Mimo to byla využita databáze souhlasů MSK dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. Dále byly 

shromážděny veškeré další potřebné údaje.  

Pro komplexní analýzu a vyhodnocení stavu odpadového hospodářství byly rovněž využity další datové 

zdroje relevantní pro následný proces vyhodnocení (počty obyvatel, atd.) z databází ČSÚ, SFŽP, MŽP a 

dalších volně dostupných zdrojů. V analytické části jsou dále použity informace získané např. od 

autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., kolektivních systémů ASEKOL, ELEKTROWIN, 

RETELA, ECOBAT. 

2.2. Základní souhrnná data o produkci odpadů a nakládání 

s nimi 

Produkce odpadů 

Téměř každá lidská činnost je spojena s produkcí odpadních látek, které mohou být díky svému složení 

a možným reakcím nebezpečné jak pro lidské zdraví, tak pro životní prostředí, proto je na ochranu 

těchto zájmů v odpadovém hospodářství nutná regulace. Z hlediska vlastností rozlišujeme dvě 

kategorie odpadů, a to odpady kategorie ostatní a odpady kategorie nebezpečný. 

Vývoj celkové produkce odpadů v MSK v období 2009 – 2013 dole (viz Tabulka č. 1). 

Produkce a nakládání s odpady zpracované v POH MSK se řídilo platnou metodikou pro daný rok, tj. 

„Matematické vyjádření výpočtu soustavy indikátorů odpadového hospodářství“1. Od roku 2009 je 

používána tzv. „Přepočtová databáze“ s navýšenou produkcí odpadů se zahrnutím „podlimitních 

původců“ do celkové produkce odpadů. Podlimitní původci odpadů jsou ti, kteří nepřekročili ohlašovací 

limit stanovený v § 39 odst. 2 zákona o odpadech, a tudíž nemají povinnost ohlásit produkci odpadů. 

Produkce se tedy dopočítává o neohlášené odpady. Do evidence nakládání se jejich odpad započítává, 

neboť oprávněné osoby, které odpady od původců přijímají, mají povinnost zasílat roční hlášení vždy, 

když nakládají s odpady. Dopočty produkce dochází k přiblížení množství produkce a nakládání 

s odpady.  

Z důvodů jednoznačné identifikace trendů v produkci odpadů a nakládání s odpady v MSK je zvoleno 

k hodnocení období 2009 – 2013. 

  

                                                           
1 Zdroj: http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/matematicke_vyjadreni/$FILE/OODP-matematicke_vyjadreni_indikatoru-
2013117.pdf  

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/matematicke_vyjadreni/$FILE/OODP-matematicke_vyjadreni_indikatoru-2013117.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/matematicke_vyjadreni/$FILE/OODP-matematicke_vyjadreni_indikatoru-2013117.pdf
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Nakládání s odpady 

Nakládání s odpady je definováno zákonem o odpadech v § 4 odst. 1 písm. e) a rozumí se tím 

následující činnosti: obchodování s odpady, shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, 

skladování, úprava, využití a odstranění odpadů. 

POH MSK i legislativa upravující oblast odpadového hospodářství v České republice jsou založeny na 

principu dodržování hierarchie nakládání s odpady (§ 9a odst. 1 zákona o odpadech): 

a) předcházení vzniku odpadů, 

b) příprava k opětovnému použití, 

c) recyklace odpadů, 

d) jiné využití odpadů, například energetické využití, 

e) odstranění odpadů. 

Data vychází z platné metodiky pro daný rok, z dokumentu „Matematické vyjádření výpočtu soustavy 

indikátorů odpadového hospodářství“.  

Z důvodů jednoznačné identifikace trendů v nakládání s odpady v MSK je zvoleno k hodnocení období 

2009 – 2013.  

2.2.1. Přehled produkce a nakládání se všemi odpady 

2.2.1.1 Přehled produkce všech odpadů  

Tabulka č. 1: Celková produkce odpadů v MSK2 

Produkce odpadů 2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

Nebezpečné odpady 443 146 326 206 482 582 281 567 215 823 

Z toho NOKO [%] 1,1 1,2 0,7 1,5 2,6 

Ostatní odpady 4 100 508 4 782 211 4 127 219 4 400 358 4 484 713 

Z toho OOKO [%] 13,8 14,5 16,2 15,2 13,9 

Celková produkce 4 543 653 5 108 417 4 609 801 4 681 925 4 700 537 

Zdroj: Krajská databáze 

Do produkce odpadů kategorie nebezpečný se započítají rovněž odpady zařazené do kategorie O/N. 

 

                                                           
2 Do celkové produkce všech odpadů se započítá množství odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání „A00“. Dále se 

provede součet všech číselných hodnot množství odpadů u kat.č. 16 01 04*, 16 01 06, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 33*, 20 01 
34, 20 01 35* a 20 01 36, u kterých byl vykázán kód nakládání „BN30“ a partnerem je právnická nebo fyzická osoba oprávněná 
k podnikání, součet všech číselných hodnot množství odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání „BN30“ od občanů a součet 
všech číselných hodnot u druhů odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání „AN60“.   
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Graf č. 1: Celková produkce odpadů 

 

Zdroj: Krajská databáze 

 

Graf č. 2: Celková produkce nebezpečných odpadů  

 

Zdroj: Krajská databáze 
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Graf č. 3: Celková produkce ostatních odpadů 

 

Zdroj: Krajská databáze 

Trend 

Na základě vyhodnocení dat za období 2009 – 2013, která jsou uvedena v tabulce (viz Tabulka č. 1), 

je možné konstatovat, že celková produkce všech odpadů v MSK má v posledních třech letech mírně 

stoupající tendenci, meziročně o 0,3 – 1,5 % a lze očekávat spíše její stagnaci. Tento trend je patrný 

z grafu (viz Graf č. 1). Pravděpodobně tak skončil pokles produkce odpadů daný ekonomickým 

zpomalením. Zároveň je zřejmé, že nejvyšší celková produkce odpadů v období 2009 - 2013 byla v 

roce 2010, a to celkem 5 108 417 t. Nárůst je způsoben především růstem produkce stavebního 

odpadu ve výši 702 259 t.  

Nebezpečné odpady představují malou část z celkové produkce všech odpadů v MSK, ve sledovaném 

období činí pouze cca 5 - 10 %. Z grafu (viz Graf č. 1) jsou patrné výkyvy produkce mezi lety 2009 – 

2011 téměř o 150 000 t, avšak v roce 2012 došlo k výraznému poklesu produkce nebezpečných 

odpadů oproti roku 2011, a to o cca 200 000 t a tento klesající trend se zachoval až do roku 2013. 

V roce 2013 byl zaznamenán další pokles produkce nebezpečných odpadů, a to o dalších cca 65 000 t. 

Tento jev může souviset jak s vývojem národního hospodářství, tak legislativy, do které byl v roce 

2010 zaveden nový institut vedlejšího produktu. Tento institut umožňuje výrobním společnostem při 

splnění určitých podmínek nakládat se svou vedlejší produkcí mimo režim odpadů. Významný z hlediska 

předcházení vzniku odpadů je pokles produkce nebezpečných odpadů. V roce 2013 se jedná o nejnižší 

produkci za sledované období. Toto snížení oproti toku 2009 činí 229 820 t.  

Produkce ostatních odpadů po významnějším nárůstu o téměř 700 000 t v roce 2010 způsobeném 

zvýšenou produkcí zejména stavebních odpadů v roce 2011 výrazně klesla, ale v roce 2012 došlo opět 

k výraznému meziročnímu nárůstu o cca 300 000 tun. V r. 2013 tato produkce i nadále mírně stoupla 

o 84 380 t. 

Z tabulky (viz Tabulka č. 1) je zřejmé, že celková produkce odpadů se v posledních třech letech stabilizovala a 

pohybuje se kolem 4 700 000 t. V kategorii ostatní odpad se produkce v posledních třech letech stabilně 

pohybuje kolem 4 400 000 t. 

Produkce ostatních a nebezpečných odpadů se odvíjí především od stavu ekonomiky a průmyslu, 

neboť hlavními producenty těchto odpadů jsou výrobní společnosti, což dokumentuje nevýznamný 
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podíl NOKO z celkové produkce nebezpečných odpadů v rozmezí 0,7 – 2,6 % a podíl OOKO z celkové 

produkce ostatních odpadů pohybující se v rozmezí 13,8 až 16,2 %.  

Podrobnější údaje o produkci ostatních a nebezpečných odpadů členěné dle ORP obcí uvádí Tabulka č. 

2. 

Tabulka č. 2: Celková produkce odpadů v MSK – rozdělení dle území ORP obcí 

ORP 2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

Produkce nebezpečných odpadů 

Bílovec 484 510 461 575 1 198 

Bohumín 6 634 12 969 12 958 11 990 12 180 

Bruntál 1 864 5 663 6 301 3 469 3 684 

Český Těšín 694 1 515 1 348 1 399 709 

Frenštát pod Radhoštěm 371 546 380 442 412 

Frýdek-Místek 10 143 7 994 39 411 15 092 15 719 

Frýdlant nad Ostravicí 729 594 598 638 1 912 

Havířov 6 445 1 419 986 957 1 377 

Hlučín 2 129 1 412 3 038 1 919 1 910 

Jablunkov 1 992 1 784 1 389 368 635 

Karviná 3 904 4 268 3 775 4 152 4 322 

Kopřivnice 35 028 6 307 8 555 5 650 9 569 

Kravaře 207 116 144 186 192 

Krnov 1 893 1 537 2 580 2 803 2 963 

Nový Jičín 1 341 1 753 1 726 3 308 3 142 

Odry 383 532 1 340 1 518 1 085 

Opava 9 947 17 155 18 288 18 040 15 777 

Orlová 1 198 1 162 1 244 24 24 108 

Ostrava 251 331 128 338 213 627 114 468 99 861 

Rýmařov 1 199 1 379 1 536 1 449 1 464 

Třinec 105 124 129 081 162 778 92 931 13 403 

Vítkov 105 172 118 188 200 

Produkce celkem NO 443 146 326 206 482 582 281 567 215 823 
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Produkce ostatních odpadů 

Bílovec 22 122 31 120 47 971 59 402 38 657 

Bohumín 166 612 279 438 208 754 195 471 200 805 

Bruntál 40 978 46 905 47 740 46 399 45 920 

Český Těšín 27 622 54 531 32 383 35 622 33 119 

Frenštát pod Radhoštěm 24 419 37 793 63 401 38 957 36 930 

Frýdek-Místek 225 923 298 114 373 507 313 934 325 374 

Frýdlant nad Ostravicí 45 021 63 413 37 280 75 940 62 859 

Havířov 60 216 108 363 91 570 109 749 80 250 

Hlučín 74 018 38 358 30 817 84 171 105 105 

Jablunkov 186 199 130 764 56 327 38 525 64 323 

Karviná 242 329 217 415 188 919 208 124 173 336 

Kopřivnice 69 808 76 472 147 698 91 996 104 487 

Kravaře 25 049 20 820 16 335 18 456 17 254 

Krnov 63 214 65 151 57 638 53 409 67 246 

Nový Jičín 66 230 87 323 89 320 153 412 91 699 

Odry 15 669 19 721 24 362 32 022 27 009 

Opava 219 755 267 826 189 018 305 277 257 084 

Orlová 68 817 110 547 80 983 1 831 109 558 

Ostrava 2 130 891 2 478 394 1 951 900 2 014 149 2 087 573 

Rýmařov 20 107 16 896 11 813 12 289 14 906 

Třinec 294 680 308 502 366 523 468 518 517 067 

Vítkov 10 829 24 344 12 961 42 705 24 152 

Produkce celkem OO 4 100 508 4 782 211 4 127 219 4 400 358 4 484 713 

Celkem produkce 4 543 653 5 108 417 4 609 801 4 681 925 4 700 537 

Zdroj: Krajská databáze 
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2.2.1.2 Přehled základních způsobů nakládání se všemi odpady 

Tabulka č. 3: Základní způsoby nakládání se všemi odpady v MSK3  

Způsob nakládání 2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

Materiálové využití odpadů 4 599 048 5 027 087 5 140 353 4 854 117 4 969 485 

Podíl na celkové produkci odpadů [%] 101,2 98,4 111,5 103,7 105,7 

Energetické využití odpadů 58 230 23 886 22 884 20 397 6 197 

Podíl na celkové produkci odpadů [%] 1,3 0,5 0,5 0,4 0,1 

Odstranění odpadů spalováním 17 270 10 627 17 654 17 475 19 209 

Podíl na celkové produkci odpadů [%] 0,4 0,2 0,4 0,4 0,4 

Odstranění odpadů skládkováním 595 534 525 958 538 282 584 645 442 593 

Podíl na celkové produkci odpadů [%] 13,1 10,3 11,7 12,5 9,4 

Zdroj: Krajská databáze 

 

Graf č. 4: Základní způsoby nakládání se všemi odpady v MSK  

 

Zdroj: Krajská databáze 

Trend 

Z výše uvedené tabulky (viz Tabulka č. 3) je patrné, že v MSK převažuje materiálové využití odpadů. 

Materiálově bylo ve sledovaném období 2009 – 2013 každoročně využito cca 5 000 000 t odpadů. 

                                                           
3 Pro vyjádření jednotlivých způsobů nakládání s odpady se vždy provede součet všech číselných hodnot množství odpadu, u 
kterých byl vykázán kód nakládání (tj. pro materiálové využití odpadů: XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, 
XR12, XN1, XN2, XN8, XN10, XN11, XN12, XN13, XN15; pro energetické využití odpadů: R1; pro odstranění odpadů 
skládkováním:  XD1, XD5 a XD12, odstranění odpadů jiným uložením: XD3 a XD4 a odstraněné spalováním: XD10; kde „X“ je 
rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“).  
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Z podílu na celkové produkci odpadů je patrné (více než 100 %), že jsou v MSK využívány i odpady, 

které jsou dováženy z jiných krajů.  

Dále je od roku 2009 evidentní stálý meziroční pokles skládkovaných odpadů. Oproti 13 % 

skládkovaným odpadům v roce 2009 to v roce 2013 bylo již jenom 9,4 %, tj. skládkováním bylo 

odstraněno pouze 442 593 tun odpadu. V roce 2000 bylo v MSK odstraněno skládkováním 958 769 

tun odpadu a pokles mezi roky 2000 a 2010 činil 45 %. Energeticky bylo využito v roce 2009 celkem 

58 230 tun odpadů. Toto množství se do roku 2013 rapidně snížilo, a to na hodnotu 6 197 tun 

odpadů. Naopak množství odpadů odstraněných spalováním mírně vzrostlo, a to na 19 209 tun 

odpadů v roce 2013.  
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2.2.2. Přehled produkce odpadů dle skupin (1-20) odpadů 

Tabulka č. 4: Přehled produkce odpadů dle kategorií a skupin 1-20  

Podskupina odpadu 2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

Produkce ostatních odpadů 

01 35 982 62 898 49 796 39 711 38 369 

02 41 518 42 193 23 497 22 759 19 911 

03 18 100 17 789 16 905 25 698 26 719 

04 819 1 008 989 1 171 1 699 

05 13 914 5,6 - 2,2 3,3 

06 1 466 1 893 1 660 2 234 2 312 

07 2 287 1 931 2 658 3 970 4 776 

08 561 723 985 827 1 183 

09 19 23 18 17 15 

10 772 432 548 671 518 985 516 194 807 305 

11 1 868 1 863 1 642 1 775 1 590 

12 140 726 141 948 161 376 175 190 173 981 

15 77 295 81 853 85 964 82 683 78 770 

16 118 343 135 349 146 147 147 397 144 068 

17 2 051 852 2 754 111 2 279 742 2 512 524 2 380 778 

18 211 168 164 213 218 

19 265 604 303 025 173 231 205 023 183 886 

20 557 511 686 760 663 459 662 970 619 128 

Produkce nebezpečných odpadů 

01 - - 8,5 - 10,0 

02 2,9 9,7 0,5 3,1 1,6 

03 238 3,8 9,0 268 26 

04 19 0,3 1,0 - 3,4 

05 104 717 14 447 95 425 4 437 929 

06 18 078 18 635 18 082 1 445 1 039 

07 2 379 2 874 3 334 3 556 3 697 

08 2 438 2 658 3 763 4 206 4 748 
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09 195 170 140 133 127 

10 134 118 150 656 171 737 130 622 58 952 

11 4 137 4 713 4 129 4 443 4 499 

12 3 569 4 915 6 468 7 852 10 691 

13 12 828 18 333 27 793 18 427 16 307 

14 274 245 243 259 285 

15 4 853 5 602 6 147 6 382 6 583 

16 19 421 14 594 14 602 12 952 15 374 

17 108 022 52 125 81 817 39 568 38 289 

18 2 864 3 110 2 889 3 082 3 151 

19 20 233 29 226 42 896 39 816 45 603 

20 4 762 3 890 3 098 4 114 5 508 

Zdroj: Krajská databáze 

Hodnocení: 

Ostatní odpady 

Z tabulky (viz Tabulka č. 4) vyplývá, že nejvýznamnější zastoupení ostatních odpadů má skupina 17 

Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), ve které 

produkovaná množství od roku 2010 mírně klesají. V roce 2009 byla zaznamenána nejnižší produkce 

SDO, a to 2 051 852 tun, což bylo zřejmě v souvislosti s hospodářskou krizí. Přestože je od nárůstu 

produkce v roce 2010 pozorována mírně klesající tendence, produkce roku 2009 dosud nebyla 

dosažena. Je to dáno oživením ekonomiky a s tím souvisejícím rozvojem stavební činnosti. 

Dále je to skupina odpadů 10 Odpady z tepelných procesů, kde došlo v roce 2013 k výraznému 

nárůstu v produkci. Tento rozdíl bude zřejmě způsoben skutečností, že poklesla poptávka po kamenivu 

ze strusek, které bylo používáno jako stavební materiál a tudíž je se struskou nakládáno ve větším 

objemu v režimu odpadů. V roce 2013 byl zároveň zaznamenán významný pokles v produkci 

nebezpečných odpadů skupiny 10, což bylo pravděpodobně způsobeno tím, že významní producenti 

těchto odpadů zavedli postupy pro předcházení vzniku odpadů. Poslední významnou skupinou odpadů 

jsou odpady zařazené do skupiny 20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné 

živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru. Jejich 

produkce po meziročním skoku mezi lety 2009 a 2010 o více než 100 000 tun se ustálila na hodnotě 

cca 660 000 – 680 000 tun a až v roce 2013 zaznamenala významnější pokles o cca 40 000 tun na 

hodnotu 619 128 tun. V případě ostatních skupin odpadů lze konstatovat stagnaci produkce (skupina 

01, 05, 11), mírné zvýšení produkce odpadů (skupina 03, 07, 08, 18) nebo její mírné zvýšení u 

zbývajících skupin odpadů.   
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Nebezpečné odpady 

Nejvýznamnější pokles v produkci nebezpečných odpadů byl zaznamenán u skupiny 05 Odpady ze 

zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí (o 99 %), 10 Odpady z 

tepelných procesů (o 56 %) a 17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z 

kontaminovaných míst) (téměř o 65 %). V případě produkce odpadů ve skupině 19 Odpady ze zařízení 

na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod 

mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely byl 

zaznamenán nárůst, došlo ke zdvojnásobení produkce v roce 2013 oproti roku 2009. Tento trend je 

zřejmě způsoben skutečností, že oprávněné osoby se naučily správně zařazovat odpad do podskupiny 

19 12. 
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2.2.2.1 Parametry produkce všech odpadů, OO, NO, KO (na obyvatele) 

Parametry produkce odpadů v MSK ukazuje tabulky níže (viz Tabulka č. 5). 

Tabulka č. 5: Produkce odpadů v MSK  

 
Všechny odpady 

Jednotka 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet obyvatel  1 249 356 1 244 739 1 232 626 1 228 251 1 223 923 

Celková 

produkce odpadů 
1 000 t/rok 4 543,653 5 108,417 4 609,801 4 681,925 4 700,537 

Produkce na4 

obyvatele 

kg 

/obyv/rok 
3 637 4 104 3 740 3 812 3 841 

Nebezpečné odpady 

Celková 
produkce odpadů 

1 000 t/rok 443,146 326,206 482,582 281,567 215,823 

Podíl na celkové 
produkci odpadů 

% 9,8 6,4 10,5 6,0 4,6 

Produkce na 

obyvatele 

kg 

/obyv/rok 
355 262 392 229 176 

Ostatní odpady 

Celková 
produkce odpadů 

1 000 t/rok 4 100,508 4 782,211 4 127,219 4 400,358 4 484,713 

Podíl na celkové 
produkci odpadů 

% 90,2 93,6 89,5 94,0 95,4 

Produkce na 
obyvatele 

kg 
/obyv/rok 

3 282 3 842 3 348 3 583 3 664 

Komunální odpady 

Celková 

produkce odpadů 
1 000 t/rok 570,364 697,149 672,918 673,321 630,784 

Podíl na celkové 

produkci odpadů 
% 12,6 13,6 14,6 14,4 13,5 

Produkce na 
obyvatele 

kg 
/obyv/rok 

457 560 546 548 515 

Zdroj: Krajská databáze 

                                                           
4 Data pro výpočet jsou získána z pracovní databáze krajské databáze. Je vypočtena celková produkce jednotlivých skupin 
odpadů. Následně je toto číslo vynásobeno 1 000 a vyděleno středním stavem obyvatelstva v daném roce. 
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Graf č. 5: Produkce odpadů na obyvatele za rok 

 

Zdroj: Krajská databáze 

 

Trend 

Z tabulky (viz Tabulka č. 5) je zřejmé, že nejvyšší celková produkce odpadů na obyvatele za rok byla v 

roce 2010 (4 104 kg/ obyv/ rok) a postupně došlo k jejímu snížení v r. 2011 na hodnotu 3 740 kg/ 

obyv/ rok, avšak od té doby dochází k mírnému růstu tohoto ukazatele v letech 2012 i 2013 až na 3 

841 kg /obyv/ rok (tj. o necelé 3 %). V celkové produkci nebezpečných odpadů došlo v období 2009 

až 2013 k významnému snížení produkce na obyvatele za rok. Kromě roku 2011, kdy byla produkce 

nebezpečných odpadů nejvyšší (392 kg/ obyv/ rok) tento ukazatel klesl až na 176 kg/ obyv/ rok. Výše 

popsaný vývoj produkce odpadů lze vysledovat také z grafu (viz Graf č. 5). Produkce komunálních 

odpadů na obyvatele a rok byla nejnižší v roce 2009 (457 kg/ obyv/ rok), avšak v následujícím roce 

došlo k jejímu skokovému zvýšení až na hodnotu 560 kg/ obyv/rok a teprve v dalších letech začala 

mírně klesat na hodnotu 516 kg/ obyv/ rok. 
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2.2.3. Přehled produkce a nakládání s komunálními odpady  

2.2.3.1 Přehled produkce komunálních odpadů od všech subjektů 

Tabulka č. 6: Produkce komunálních odpadů od všech subjektů v MSK5  

Kategorie odpadu 2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

Ostatní odpady 565 500 693 171 669 750 669 154 625 206 

Podíl na celkové produkci [%] 12,4 13,6 14,5 14,3 13,3 

Nebezpečné odpady 4 864 3 978 3 169 4 167 5 578 

Podíl na celkové produkci [%] 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Celkem odpady 570 364 697 149 672 918 673 321 630 784 

Zdroj: Krajská databáze 

 

 

                                                           
5 Pro získání celková produkce komunálních odpadů se provede součet tří skupin produkce odpadů, které jsou popsány níže. 1) 
Součet všech číselných hodnot množství odpadu u druhů odpadů (katalogová čísla odpadů) skupiny „20“, u kterých byl vykázán 
kód nakládání „A00“ nebo „AN60“. 2) Dále se provede součet všech číselných hodnot množství odpadu u druhů odpadu 
(katalogová čísla odpadů) podskupiny 15 01, u kterých byl vykázán kód nakládání „A00“ nebo „AN60“ a zároveň byly 
vyprodukovány obcemi.    3) Dále se provede součet všech číselných hodnot množství odpadu u druhů odpadů (katalogová čísla 
odpadů) skupiny „20“ a podskupiny „15 01“ katalogu odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání „BN30“ od občanů.  
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Tabulka č. 7: Produkce komunálních odpadů od všech subjektů v MSK – rozdělení dle území ORP obcí 

ORP 
Počet 

obyvatel 
2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

Produkce nebezpečných odpadů 

Bílovec 25 940 17 16 16 13 20 

Bohumín 29 788 32 34 36 24 23 

Bruntál 38 695 461 368 653 617 293 

Český Těšín 26 621 2,5 12 15 23 15 

Frenštát pod Radhoštěm 19 132 25 17 19 18 17 

Frýdek-Místek 110 128 55 76 70 76 69 

Frýdlant nad Ostravicí 23 361 31 23 30 29 16 

Havířov 97 217 18 17 11 22 22 

Hlučín 40 177 33 29 40 47 43 

Jablunkov 22 542 40 35 31 34 44 

Karviná 72 466 315 333 328 354 45 

Kopřivnice 41 511 45 37 32 28 27 

Kravaře 21 344 29 19 30 20 19 

Krnov 42 271 28 12 10 25 24 

Nový Jičín 50 200 54 53 42 49 40 

Odry 17 443 14 17 8,2 7,3 7,5 

Opava 101 683 394 394 432 406 389 

Orlová 45 683 51 28 13 0,1 10,0 

Ostrava 334 502 3 131 2 394 1 301 2 306 4 393 

Rýmařov 16 536 4,6 9,7 0,9 1,9 1,9 

Třinec 55 760 56 45 43 54 44 

Vítkov 13 982 28 8,6 7,0 12 14 

Produkce NO - 4 864 3 978 3 169 4 167 5 578 

Produkce ostatních odpadů 

Bílovec 25 940 7 913 8 969 9 519 10 369 10 183 

Bohumín 29 788 15 611 18 394 17 546 17 118 16 988 

Bruntál 38 695 15 297 16 963 14 795 14 088 14 212 

Český Těšín 26 621 4 739 12 240 12 451 11 647 11 307 

Frenštát pod Radhoštěm 19 132 7 890 8 154 8 206 8 470 8 515 

Frýdek-Místek 110 128 37 161 60 921 66 515 60 813 51 864 

Frýdlant nad Ostravicí 23 361 11 195 11 911 11 489 11 577 11 082 

Havířov 97 217 39 410 40 213 36 955 44 493 39 749 

Hlučín 40 177 16 902 15 821 16 617 15 526 15 331 
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Jablunkov 22 542 5 777 7 433 7 307 6 598 8 445 

Karviná 72 466 34 118 47 495 38 906 38 796 34 654 

Kopřivnice 41 511 17 188 22 151 68 852 18 714 18 438 

Kravaře 21 344 8 220 10 867 9 182 9 252 8 709 

Krnov 42 271 15 615 22 246 19 580 16 034 17 288 

Nový Jičín 50 200 22 825 22 202 19 660 20 666 20 511 

Odry 17 443 6 604 6 866 7 160 7 916 7 115 

Opava 101 683 53 022 61 121 59 621 109 665 57 097 

Orlová 45 683 20 739 27 960 18 687 481 19 555 

Ostrava 334 502 184 286 206 828 188 931 212 039 216 046 

Rýmařov 16 536 9 803 7 137 4 042 4 283 4 345 

Třinec 55 760 25 076 41 116 28 162 24 136 24 450 

Vítkov 13 982 6 110 16 161 5 567 6 473 9 324 

Produkce OO - 565 500 693 171 669 750 669 154 625 206 

Celkem produkce - 570 364 697 149 672 918 673 321 630 784 

Zdroj: Krajská databáze 

 

Graf č. 6: Produkce komunálních odpadů od všech subjektů  

 

Zdroj: Krajská databáze 

Trend: 

Z tabulky (viz Tabulka č. 6) je zřejmé, že produkce komunálních odpadů klesá od roku 2010, kdy byla 

nejvyšší (697 149 t) až na hodnotu 630 874 t v roce 2013, tj. téměř o 70 000 t méně, avšak 

nedosahuje nejnižší produkce, která byla v roce 2009 (570 364 t). Zároveň je možné konstatovat, že i 

když dochází k mírnému poklesu produkce ostatních komunálních odpadů 625 206 t v roce 2013, 

přesto ještě nebylo dosaženo nejnižší produkce roku 2009. Produkce nebezpečných odpadů v letech 
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2009 až 2011 klesala, ale v roce 2012 až 2013 byl naopak zaznamenán jejich nárůst. Vyšší produkce 

komunálních odpadů po roce 2009 může být spojena s dozníváním ekonomické krize a vyšší 

koupěschopností obyvatel a podnikatelských subjektů. Stoupající produkce NOKO je pozitivním jevem, 

který dokumentuje vyšší ochotu obyvatelstva třídit nebezpečné složky KO. Naopak klesající produkce 

OOKO nemusí mít vždy pozitivní dopad, a proto je nutno provést detailnější analýzu důvodu klesající 

produkce těchto odpadů.  

V tabulce (viz Tabulka č. 7) je uvedena produkce komunálních odpadů, které byly vyprodukovány na 

území jednotlivých ORP obcí. Pro porovnání produkce jednotlivých ORP obcí je zde uveden počet 

obyvatel. Například produkce nebezpečných odpadů na území ORP obce Bruntál je výrazně vyšší než 

produkce na obyvatele a vysoce překračuje nejen produkci na území ORP obcí s podobným počtem 

obyvatel, ale i produkci měst jako je Frýdek – Místek, Kopřivnice či Krnov a vyrovná se svou produkcí 

ORP Opava, kde žije 101 683 obyvatel. Detailním zkoumáním produkce nebezpečných odpadů na 

území ORP Bruntál však bylo zjištěno, že se nejedná o chybu ve vedení evidence odpadů ze strany 

obcí, ale o vysokou produkci nebezpečných složek KO způsobenou činností (a zřejmě chybnou 

evidencí) podnikajících subjektů (viz Tabulka č. 8).  

Tabulka č. 8: Produkce nebezpečných odpadů na území ORP Bruntál 

ORP Bruntál 

Produkce nebezpečných odpadů od všech subjektů 

461 368 653 617 293 

Produkce nebezpečných odpadů ze systému obcí 

27 13 19 13 11 

Zdroj: Krajská databáze 

Dále je možné u produkce ostatních komunálních odpadů konstatovat významné výkyvy v jejich 

produkci, které jsou vyznačeny v tabulce (viz Tabulka č. 7). Jedná se např. o produkci OOKO města 

Kopřivnice v roce 2011 anebo produkci měst Opava a Orlová v roce 2012. Tyto výkyvy mohou být 

způsobeny např. chybným vykázáním produkce odpadů do ročního hlášení. 
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2.2.3.2 Přehled základních způsobů nakládání s komunálními odpady od všech subjektů 

Tabulka č. 9: Základní způsoby nakládání s komunálními odpady od všech subjektů v MSK  

Způsob nakládání 2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

Materiálové využití odpadů 186 458 299 195 366 417 346 057 310 894 

Podíl z celkové produkce KO [%] 32,7 42,9 54,5 51,4 49,3 

Energetické využití odpadů 209 470 306 300 112 

Podíl z celkové produkce KO [%] 0,04 0,07 0,05 0,04 0,02 

Odstranění odpadů spalováním  707 165 350 479 927 

Podíl z celkové produkce KO [%] 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 

Odstranění odpadů skládkováním  454 028 415 057 404 209 396 028 369 877 

Podíl z celkové produkce KO [%] 79,6 59,5 60,1 58,8 58,6 

Zdroj: Krajská databáze 

Graf č. 7: Základní způsoby nakládání s komunálními odpady od všech subjektů  

 

Zdroj: Krajská databáze 

Trend: 

Z tabulky (viz Tabulka č. 9) je zřejmé, že největší podíl komunálních odpadů je trvale odstraňován 

skládkováním. Tento podíl sice od roku 2009 klesl z 79,6 % na necelých 59 %, avšak jedná se stále o 

nedostatečný pokles vzhledem k cíli pro materiálové využívání komunálních odpadů a pro odklon 65 % 

BRKO od skládkování, který má být dosažen v roce 2020.  

Základním nástrojem ke zvyšování materiálového využití komunálních odpadů mají obce v rámci jejich 

systému sběru komunálních odpadů. Materiálově jsou využívány především odpady tříděného sběru.  
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Minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání s komunálními odpady pro 

fyzické osoby je zajišťována především v rámci systémů obcí ke shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování odpadů. Podmínky nakládání s odpady podobnými komunálnímu 

odpadu u právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání byly připomínkovány v rámci 

předkládaných plánů odpadového hospodářství původců odpadů. Kraj uplatňuje k plnění předmětného 

cíle dostupné legislativní nástroje. Krajský úřad stanovuje podmínky pro nakládání s odpady v rámci 

vydávaných souhlasů k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů, v 

rámci souhlasů k nakládání s nebezpečnými odpady, souhlasů k upuštění od třídění nebo odděleného 

shromažďování odpadů, popř. v integrovaném povolení v procesu IPPC. V rámci posuzování 

provozních řádů zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů je vždy požadováno 

stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví.6 

2.2.3.3 Přehled produkce komunálních odpadů ze systému obcí 

Tabulka č. 10: Produkce komunálních odpadů ze systému obcí (2009 – 2013)7 

Kategorie odpadu 2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

Ostatní odpady 362 088 387 384 374 753 371 028 382 316 

Podíl na celkové produkci [%] 8,0 7,6 8,1 7,9 8,1 

Nebezpečné odpady 734 637 580 566 584 

Podíl na celkové produkci [%] 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 

Celkem odpady 362 822 388 021 375 333 371 594 382 900 

Zdroj: Krajská databáze 

                                                           
6 Zdroj: Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 
7 Pro získání celková produkce komunálních odpadů ze systému obcí byl proveden součet všech číselných hodnot množství 
odpadu u druhů odpadů (katalogová čísla odpadů) skupiny „20“ a podskupiny „15 01“, u kterých byl vykázán kód nakládání 
„A00“, „AN60“ nebo „BN30“ a zároveň byla jako vykazovatel uvedena obec. 
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Tabulka č. 11: Produkce komunálních odpadů ze systému obcí – rozdělení dle území ORP obcí 

ORP 
Počet 

obyvatel  
2009 [t] 2 10 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

Produkce nebezpečných odpadů 

Bílovec 25 940 15 16 15 13 13 

Bohumín 29 788 26 27 27 21 20 

Bruntál 38 695 27 13 19 13 11 

Český Těšín 26 621 0,9 11 8,3 14 10,1 

Frenštát pod Radhoštěm 19 132 22 15 16 17 14 

Frýdek-Místek 110 128 47 70 57 66 60 

Frýdlant nad Ostravicí 23 361 31 23 30 29 14 

Havířov 97 217 12 10,2 7,3 17 18 

Hlučín 40 177 29 28 27 29 25 

Jablunkov 22 542 39 34 31 33 43 

Karviná 72 466 11 13 15 12 15 

Kopřivnice 41 511 40 25 29 21 20 

Kravaře 21 344 28 19 21 14 12 

Krnov 42 271 25 11 9 5 7 

Nový Jičín 50 200 50 48 36 44 37 

Odry 17 443 14 16 7,2 6,3 7,0 

Opava 101 683 81 69 64 55 75 

Orlová 45 683 47 18 11 21
8
 9,2 

Ostrava 334 502 116 127 119 124 139 

Rýmařov 16 536 1,1 0,4 - 0,7 0,3 

Třinec 55 760 47 40 29 30 30 

Vítkov 13 982 26 3 2 2 2 

Produkce NO - 734 637 580 566 584 

Produkce ostatních odpadů 

Bílovec 25 940 6 791 6 667 7 551 6 869 6 462 

Bohumín 29 788 10 118 11 356 9 756 10 468 11 207 

Bruntál 38 695 10 319 9 202 9 161 9 837 10 161 

Český Těšín 26 621 224 7 762 6 890 7 700 7 580 

Frenštát pod Radhoštěm 19 132 6 081 6 064 6 301 6 368 6 220 

Frýdek-Místek 110 128 13 627 34 742 35 772 35 506 35 351 

Frýdlant nad Ostravicí 23 361 10 013 10 182 10 681 9 746 9 595 

Havířov 97 217 34 891 33 683 29 650 34 302 29 750 

                                                           
8 Dopočtený údaj 
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Hlučín 40 177 12 510 12 238 12 783 12 417 12 495 

Jablunkov 22 542 4 682 5 090 5 270 5 039 6 704 

Karviná 72 466 26 040 29 687 21 381 21 144 20 941 

Kopřivnice 41 511 13 863 12 691 15 659 13 862 13 778 

Kravaře 21 344 6 732 6 889 7 343 6 726 6 852 

Krnov 42 271 11 357 11 355 10 534 10 661 10 936 

Nový Jičín 50 200 17 865 14 013 12 662 12 897 13 034 

Odry 17 443 4 733 4 840 4 929 5 263 4 903 

Opava 101 683 36 348 36 573 34 632 34 556 33 742 

Orlová 45 683 15 942 15 074 15 771 15 1049 13 627 

Ostrava 334 502 92 004 93 729 97 248 107 207 106 739 

Rýmařov 16 536 7 968 4 643 1 398 1 798 1 279 

Třinec 55 760 15 258 16 548 17 882 14 391 14 051 

Vítkov 13 982 4 720 4 355 1 498 4 271 6 910 

Produkce OO - 362 088 387 384 374 753 371 028 382 316 

Zdroj: Krajská databáze 

 

Graf č. 8: Produkce komunálních odpadů ze systému obcí  

 

Zdroj: Krajská databáze 

  

                                                           
9 Dopočtený údaj 
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Trend:  

V případě produkce komunálních odpadů ze systému obcí, která je uvedena v tabulce výše (viz 

Tabulka č. 10), lze konstatovat nárůst produkce odpadů kategorie ostatní a naopak pokles produkce 

odpadů nebezpečných, a to z 734 t (2009) na 584 t (2013). V Tabulce č. 11 je uvedena produkce 

komunálních odpadů, které byly vyprodukovány na území jednotlivých ORP. Pro porovnání produkce 

jednotlivých ORP obcí je zde uveden počet obyvatel. V některých ORP jsou evidovány nezvykle nízké 

produkce odpadů, v těchto případech se pravděpodobně jedná o chyby způsobené lidským faktorem. 
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2.2.4. Přehled produkce a nakládání se směsným komunálním odpadem 

2.2.4.1 Přehled produkce směsného komunálního odpadu od všech subjektů 

Tabulka č. 12: Produkce směsného komunálního odpadu od všech subjektů10  

 
2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

Kat.č. 20 03 01 336 320 373 479 326 480 311 048 309 858 

Produkce SKO na obyvatele [kg/obyv/r] 269 300 265 253 253 

Zdroj: Krajská databáze 

Tabulka č. 13: Produkce SKO od všech subjektů – rozdělení dle území ORP obcí 

ORP 2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

Bílovec 6 240 5 903 5 133 5 246 4 947 

Bohumín 11 201 11 808 9 371 9 397 10 718 

Bruntál 12 373 12 916 9 309 10 068 9 503 

Český Těšín 1 469 6 223 5 858 7 125 6 845 

Frenštát pod Radhoštěm 4 436 4 200 3 982 4 282 4 246 

Frýdek-Místek 19 914 28 596 26 230 29 729 28 281 

Frýdlant nad Ostravicí 9 237 9 357 8 974 8 982 8 554 

Havířov 23 948 22 971 20 729 22 579 21 000 

Hlučín 12 210 10 211 9 955 10 290 9 961 

Jablunkov 3 748 4 014 3 467 3 726 4 606 

Karviná 18 665 17 985 16 333 16 899 16 084 

Kopřivnice 9 273 12 626 36 756 8 983 8 655 

Kravaře 6 048 6 082 5 757 5 174 4 967 

Krnov 12 001 16 664 14 135 10 733 10 176 

Nový Jičín 11 359 12 232 10 251 11 157 10 775 

Odry 4 076 4 401 3 605 4 227 4 181 

Opava 33 140 31 905 30 665 34 832 28 996 

Orlová 12 455 18 538 11 338 311 10 148 

Ostrava 103 813 93 986 77 626 88 132 86 175 

Rýmařov 4 349 3 524 1 286 1 548 1 322 

Třinec 11 137 24 560 11 663 12 897 12 564 

Vítkov 5 228 14 778 4 057 4 732 7 174 

Zdroj: Krajská databáze 

                                                           
10 Do celkové produkce směsného komunálního odpadu je započítán součet všech číselných hodnot množství odpadu kat.č. 20 
03 01, u kterých byl vykázán kód nakládání „A00“, „AN60“ nebo „BN30“.  
 



 

27 
 

Graf č. 9: Produkce směsného komunálního odpadu od všech subjektů  

 

Zdroj: Krajská databáze 

Trend: 

V případě produkce směsného komunálního odpadu, která je uvedena v tabulce (viz Tabulka č. 12), je 

možné sledovat trvale snižující se trend produkovaného SKO. V roce 2013 bylo vyprodukováno celkem 

309 858 t SKO, což představuje 253 kg/ obyv/ rok. Trvale klesající produkce SKO je také dobře patrná 

z grafu (viz Graf č. 9). Důvodem poklesu produkce SKO je pravděpodobně zlepšení třídění MVKO. 

Tento trend potvrzuje Tabulka č. 12, neboť z ní je patrná zvyšující se podíl vytříděných složek MVKO. 

Produkce SKO na území jednotlivých ORP obcí je dále uvedena v tabulce (viz Tabulka č. 13). 

2.2.4.2 Přehled základních způsobů nakládání se směsným komunálním odpadem od 

všech subjektů 

Tabulka č. 14: Základní způsoby nakládání se směsným komunálním odpadem od všech subjektů  

Způsob nakládání 2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

Materiálové využití odpadů 2 586 1 679 974 1 096 2 067 

Energetické využití odpadů - - - - - 

Odstranění odpadů spalováním  15 0,8 3,5 5,8 28 

Odstranění odpadů skládkováním  371 151 354 808 342 623 333 222 319 407 

Zdroj: Krajská databáze 

Trend: 

V tabulce (viz Tabulka č. 14) jsou uvedeny základní způsoby nakládání s SKO. Z tabulky vyplývá, že 

nejvyšší množství SKO je odstraněno skládkováním. Dále porovnáním celkové produkce SKO a 

množství odstraněného SKO v rámci MSK je patrné, že většinou je v MSK odstraněno větší množství 

SKO, než bylo v rámci kraje vyprodukováno. Tato skutečnost je způsobena tím, že SKO bylo do MSK 

dovezeno z jiného kraje.    
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2.2.4.3 Přehled produkce směsného komunálního odpadu ze systému obcí 

Tabulka č. 15: Produkce směsného komunálního odpadu ze systému obcí11  

 
2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

Kat.č. 20 03 01 249 891 259 272 246 108 237 768 241 918 

Produkce SKO na obyvatele 
[kg /obyv/ rok] 

200 209 200 194 198 

Podíl SKO ze systému obcí [%] 74,3 69,4 75,4 76,4 78,1 

Zdroj: Krajská databáze  

                                                           
11 Do celkové produkce směsného komunálního odpadu je započítán součet všech číselných hodnot množství odpadu kat.č. 20 
03 01 , u kterých byl vykázán kód nakládání „A00“, „AN60“ nebo „BN30“, u kterých je vykazovatel odpadů „obec“.  
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Tabulka č. 16: Produkce směsného komunálního odpadu ze systému obcí – rozdělení dle území 
ORP obcí 

ORP 2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

Bílovec 5 324 4 998 4 827 4 387 4 082 

Bohumín 8 213 9 280 6 820 6 821 8 019 

Bruntál 8 954 7 731 7 729 8 679 8 538 

Český Těšín 124 4 562 4 622 5 125 5 132 

Frenštát pod Radhoštěm 3 642 3 595 3 653 3 745 3 614 

Frýdek-Místek 10 288 22 338 22 421 22 652 22 426 

Frýdlant nad Ostravicí 8 215 8 447 8 585 7 656 7 651 

Havířov 21 734 20 542 19 285 20 500 19 193 

Hlučín 9 567 9 119 9 514 9 213 8 892 

Jablunkov 3 191 3 345 3 245 3 199 3 919 

Karviná 13 769 13 498 13 692 12 906 12 484 

Kopřivnice 7 605 7 427 7 249 6 936 6 647 

Kravaře 5 723 5 695 5 431 4 690 4 503 

Krnov 8 976 8 689 7 539 7 959 8 066 

Nový Jičín 9 669 9 536 8 256 8 356 8 085 

Odry 3 296 3 494 3 112 3 213 3 325 

Opava 26 339 26 971 25 810 26 224 24 379 

Orlová 10 865 10 335 10 395 10 05512 8 625 

Ostrava 67 435 64 006 62 459 61 754 59 421 

Rýmařov 3 681 2 940 741 983 488 

Třinec 8 757 8 683 9 355 9 125 8 689 

Vítkov 4 525 4 040 1 368 3 643 5 742 

Zdroj: Krajská databáze 

                                                           
12 Dopočtený údaj 
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Graf č. 10: Produkce směsného komunálního odpadu ze systému obcí  

 

Zdroj: Krajská databáze 

Trend: 

Z tabulky (viz Tabulka č. 15) je patrné, že produkce SKO ze systému obcí v posledních letech 

stagnuje. V roce 2013 bylo vyprodukováno 241 918 tun SKO, což představuje 198 kg SKO na 

obyvatele. Dále je z téže tabulky zřejmé, že cca 70 – 80 % produkce SKO pochází ze systému obcí a 

bylo vyprodukováno občany, obcemi nebo podnikajícími subjekty zapojenými do systému sběru obce.  

 

2.2.5. Přehled produkce a nakládání s objemným odpadem 

2.2.5.1 Přehled produkce objemného odpadu (kat.č. 20 03 07) 

Tabulka č. 17: Celková produkce objemného odpadu13 

 
2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

Kat.č. 20 03 07 58 296 53 706 50 667 53 271 47 002 

Produkce objemného odpadu na 

obyvatele [kg /obyv/ rok] 
47 43 41 43 38 

Zdroj: Krajská databáze 

                                                           
13 Do celkové produkce objemného odpadu je započítán součet všech číselných hodnot množství odpadu kat.č. 20 03 07 
(kategorie ostatní a O/N), u kterých byl vykázán kód nakládání „A00“, „AN60“ nebo „BN30“. 
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Tabulka č. 18: Produkce objemného odpadu – rozdělení dle území ORP obcí 

ORP 
Počet 

obyvatel 
2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

Bílovec 25 940 334 469 575 565 572 

Bohumín 29 788 903 1 283 1 689 1 608 1 146 

Bruntál 38 695 694 481 424 454 387 

Český Těšín 26 621 366 1 927 1 561 1 627 1 538 

Frenštát pod Radhoštěm 19 132 1 295 1 233 1 251 904 837 

Frýdek-Místek 110 128 1 707 4 044 3 979 4 325 3 521 

Frýdlant nad Ostravicí 23 361 858 956 965 1 123 1 034 

Havířov 97 217 5 469 4 912 6 016 6 060 6 351 

Hlučín 40 177 1 314 1 436 1 493 1 499 1 464 

Jablunkov 22 542 385 379 519 598 741 

Karviná 72 466 5 028 5 854 5 739 5 719 5 637 

Kopřivnice 41 511 1 234 1 424 1 420 1 188 1 221 

Kravaře 21 344 349 372 347 366 313 

Krnov 42 271 1 437 2 795 1 669 1 720 1 499 

Nový Jičín 50 200 4 901 1 383 1 269 1 370 1 419 

Odry 17 443 324 328 217 323 272 

Opava 101 683 4 026 3 964 4 046 3 571 3 320 

Orlová 45 683 4 668 4 907 3 589 113 2 964 

Ostrava 334 502 19 558 11 559 10 964 16 878 9 282 

Rýmařov 16 536 1 606 2 048 1 029 977 1 057 

Třinec 55 760 1 710 1 701 1 735 1 858 1 768 

Vítkov 13 982 132 252 171 427 659 

Zdroj: Krajská databáze 
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Graf č. 11: Produkce objemného odpadu 

 

Zdroj: Krajská databáze 

Trend: 

Na základě údajů uvedených v tabulce (viz Tabulka č. 17) lze konstatovat, že produkce objemného 

odpadu od roku 2009 klesá. V roce 2013 bylo vyprodukováno celkem 47 002 tun objemného odpadu, 

což představuje produkci 38 kg odpadu na obyvatele. V tabulce (viz Tabulka č. 18) je uvedena 

produkce objemného odpadu na území jednotlivých ORP obcí. Vysoká produkce objemného odpadu je 

patrná v roce 2013 na území ORP Havířov a Karviná, i přesto že tato ORP nedosahují počtu obyvatel 

nad 100 000. Naopak např. ORP Frýdek-Místek a Opava má téměř poloviční produkci objemného 

odpadu. 

2.2.5.2 Přehled základních způsobů nakládání s objemným odpadem (kat.č. 20 03 07) 

Tabulka č. 19: Základní způsoby nakládání s objemným odpadem 

Způsob nakládání 2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

Materiálové využití odpadů 9 351 9 263 5 329 2 291 3 173 

Odstranění odpadů spalováním 27 - - 0,1 - 

Odstranění odpadů skládkováním 69 008 49 158 51 300 53 083 42 071 

Zdroj: Krajská databáze 
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Graf č. 12: Nakládání s objemným odpadem 

 

Zdroj: Krajská databáze 

Trend:  

V tabulce (viz Tabulka č. 19) jsou uvedeny základní způsoby nakládání s objemným odpadem. Z 

tabulky je patrné, že nejvyšší množství objemného odpadu je odstraněno skládkováním, avšak toto 

množství v období let 2009 až 2013 kleslo o 26 937 tun. Zároveň klesá i množství objemného odpadu, 

který je materiálově využíván. Dále z výše uvedeného přehledu vyplývá, že objemný odpad není v 

MSK energeticky využíván. Pokles nakládání s objemným odpadem v MSK může být způsoben tím, že 

je odpad kat.č. 20 03 07 vyvážen do jiného kraje.  

 

2.2.6. Přehled produkce a nakládání s biologicky rozložitelným 

komunálním odpadem 

2.2.6.1 Přehled produkce biologicky rozložitelného komunálního odpadu 

 

Tabulka č. 20: Produkce BRKO od všech subjektů14  

Skupina odpadů 2 009 [t] 2 010 [t] 2 011 [t] 2 012 [t] 2 013 [t] 

BRKO 238 992 268 186 259 988 250 769 254 234 

Zdroj: Krajská databáze 

 

Biologicky rozložitelné odpady byly přepočteny pomocí obsahových podílových koeficientů, které jsou 

uvedené v POH ČR.15 

                                                           
14 Do skupiny biologicky rozložitelných komunálních odpadů jsou zahrnuty následující kat.č. přijatá od všech subjektů (tj. obce, 
právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání): 20 01 01, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 
01, 20 03 02, 20 03 07 s kód nakládání „A00“, „AN60“ nebo „BN30“. 
15 Koeficienty podílu biologicky rozložitelných odpadů v komunálním odpadu: 
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Tabulka č. 21: Produkce BRKO (kategorie ostatní) od všech subjektů – rozdělení dle území ORP obcí 

ORP 2 009 [t] 2 010 [t] 2 011 [t] 2 012 [t] 2 013 [t] 

Bílovec 3 643 3 607 3 220 3 337 3 312 

Bohumín 6 434 7 035 6 438 7 107 7 455 

Bruntál 6 497 6 810 5 167 5 516 5 459 

Český Těšín 1 977 5 031 4 910 4 750 4 702 

Frenštát pod Radhoštěm 3 228 3 308 3 162 3 639 3 692 

Frýdek-Místek 13 292 19 728 18 628 20 545 20 355 

Frýdlant nad Ostravicí 5 048 5 562 4 989 5 111 4 931 

Havířov 19 474 19 544 15 874 20 551 16 972 

Hlučín 7 357 7 650 7 507 6 731 6 997 

Jablunkov 2 098 2 326 2 160 2 169 2 764 

Karviná 12 077 12 872 12 474 13 583 13 603 

Kopřivnice 8 177 9 790 29 508 8 595 9 039 

Kravaře 3 155 3 370 3 343 3 847 4 014 

Krnov 7 083 10 171 9 091 7 138 6 990 

Nový Jičín 9 677 10 624 9 142 10 140 9 893 

Odry 2 355 2 555 2 575 3 333 3 068 

Opava 23 172 22 173 22 311 26 103 27 448 

Orlová 9 873 12 522 8 456 238 8 713 

Ostrava 79 410 76 749 76 462 85 042 80 058 

Rýmařov 2 948 2 750 1 351 1 530 1 462 

Třinec 9 422 16 779 11 116 9 154 9 299 

Vítkov 2 596 7 232 2 104 2 608 4 008 

Zdroj: Krajská databáze 

 

  

                                                                                                                                                                                     
Kat.č. Koeficient podílu  Kat.č. Koeficient podílu  

20 01 01 1 20 02 01 1 

20 01 08 1 20 03 01 0,48 

20 01 10 0,75 20 03 02 0,75 

20 01 11 0,75 20 03 07 0,30 

20 01 38 1   
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Tabulka č. 22: Produkce BRKO (kategorie ostatní) – rozdělení dle kat.č. 

 

Kat.č. 2 009 [t] 2 010 [t] 2 011 [t] 2 012 [t] 2 013 [t] 

20 01 01 
 

25 862 30 689 46 148 42 417 44 240 

Podíl z celkové 

produkce BRKO [%] 
10,82 11,44 17,75 16,91 17,40 

20 01 08 

 
784 891 693 985 1 194 

20 01 10 

 
72 69 65 100 250 

20 01 11 

 
29 34 38 46 60 

20 01 38 

 
1 541 1 507 1 878 1 535 2 325 

20 02 01 

 
31 063 38 899 38 666 39 869 43 140 

Podíl z celkové 

produkce BRKO [%] 
13,00 14,50 14,87 15,90 16,97 

20 03 01 
 

161 433 179 270 156 711 149 303 148 742 

Podíl z celkové 
produkce BRKO [%] 

67,55 66,85 60,28 59,54 58,51 

20 03 02 

 
719 715 591 533 182 

20 03 07 

 
17 489 16 112 15 200 15 981 14 101 

Zdroj: Krajská databáze 

 

Graf č. 13: Produkce biologicky rozložitelného KO  

 

Zdroj: Krajská databáze 

Trend: 

Celková produkce BRKO je uvedena v tabulce (viz Tabulka č. 20). Z tabulky je zřejmé, že produkce 

BRKO stagnuje, nejvyšší produkce byla zaznamenána v roce 2010 ( 268 186 t). V Tabulka č. 21 je 

uvedena produkce BRKO na území jednotlivých ORP obcí. Dále je v tabulce (viz   
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Tabulka č. 22) uvedena produkce BRKO rozdělená dle jednotlivých kat.č. Z této tabulky je zřejmé, že 

nejvyšší podíl na produkci BRKO tvoří odpad kat.č. 20 03 01 Směsný komunální odpad, kat.č. 20 01 01 

Papír a lepenka a 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad.  

 

2.2.6.2 Přehled základních způsobů nakládání s biologicky rozložitelným komunálním 

odpadem 

Tabulka č. 23: Základní způsoby nakládání s BRKO 

Způsob nakládání 2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

Materiálové využití odpadů 102 695 125 731 138 367 179 068 181 856 

Energetické využití odpadů 177 439 297 290 111 

Odstranění odpadů spalováním 58 27 47 39 91 

Odstranění odpadů skládkováním 200 423 185 816 180 569 176 458 166 312 

Zdroj: Krajská databáze 

 

Graf č. 14: Základní způsoby nakládání s BRKO 

 

Zdroj: Krajská databáze 

Trend: 

 
V tabulce (viz Tabulka č. 23) jsou uvedeny základní způsoby nakládání s BRKO. Z tabulky je zřejmé, že 

nejvíce biologicky rozložitelných komunálních odpadů je materiálově využito. Avšak téměř stejné 
množství odpadů (od roku 2009 neustále klesá) je také odstraněno skládkování. V MSK je celkem 30 

kompostáren, které mají souhrnnou kapacitu příjmu 225 510 t odpadu/ rok a 3 bioplynové stanice 

s celkovou kapacitou příjmu 122 400 t odpadu/ rok. 
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Níže, Tabulka č. 24 ukazuje produkci BRO v Moravskoslezském kraji, v tabulce (viz Tabulka č. 25), je 

pak uvedeno množství odpadů zpracovaných v bioplynových stanicích a v Tabulka č. 26 je uvedeno 

množství odpadů, které byly využity v kompostárnách. 

 

Tabulka č. 24: Produkce BRO od všech subjektů 

Skupina odpadů 2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

BRO 295 513 336 350 344 332 350 931 318 574 

Zdroj: Krajská databáze 

 

Tabulka č. 25: Využití odpadů BRO v bioplynových stanicích 

Způsob nakládání 2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

XR116  21 229 13 927 2 136 20 015 5 843 

Zdroj: Krajská databáze 

 

Tabulka č. 26: Využití BRO odpadů v kompostárnách 

Způsob nakládání 2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

XR317 a XN1318 60 225 65 587 62 976 60 809 71 060 

Zdroj: Krajská databáze 

 

2.2.7. Přehled produkce a nakládání s materiálově využitelnými složkami 

komunálních odpadů  

2.2.7.1 Přehled tříděného sběru materiálově využitelných složek komunálních odpadů 

Tabulka č. 27: Celková produkce materiálově využitelných složek KO19 

 
2 009 [t] 2 010 [t] 2 011 [t] 2 012 [t] 2 013 [t] 

MVKO 214 019 301 483 310 732 288 148 291 902 

Produkce MVKO na obyvatele  

[kg/ obyv/ rok] 
171 242 252 235 238 

Zdroj: Krajská databáze 

 

                                                           
16 Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie 
17 Získání/ regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně biologických procesů mimo 
kompostování a biologickou dekontaminaci) dle vyhlášky č. 383/2001 Sb. 
18 Kompostování 
19 Do skupiny materiálově využitelných složek komunálních odpadů jsou zahrnuty následující kat.č. 20 01 01, 20 01 02, 20 01 
39, 20 01 40, 20 01 10, 20 01 11, 20 03 01 přijatá od všech subjektů (tj. obce, právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k 
podnikání): s kódem nakládání „A00“, „AN60“ nebo „BN30“. Dále jsou zahrnuty kat.č. 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 
15 01 07, 15 01 09 s kódem nakládání „A00“, „AN60“ nebo „BN30“, kde byla jako původce uvedena obec, a s kódem nakládání 
„AN60“ nebo „BN30“, kde byla jako původce uvedena právnická osoba. 
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Materiálově využitelné složky komunálních dopadů byly přepočteny pomocí obsahových podílových 

koeficientů, které jsou uvedené v POH ČR.20 

Tabulka č. 28: Produkce materiálově využitelných složek KO - rozdělení dle území ORP obcí 

ORP 2 009 [t] 2 010 [t] 2 011 [t] 2 012 [t] 2 013 [t] 

Bílovec 2 817 3 844 4 665 5 606 5 550 

Bohumín 6 390 8 386 8 254 7 349 6 882 

Bruntál 5 536 6 389 7 443 6 184 6 710 

Český Těšín 2 114 4 996 5 059 4 616 4 363 

Frenštát pod Radhoštěm 2 884 3 268 3 259 3 321 3 376 

Frýdek-Místek 18 036 30 786 38 319 29 566 21 943 

Frýdlant nad Ostravicí 3 748 3 913 3 945 3 995 3 885 

Havířov 10 476 12 091 12 968 15 484 14 851 

Hlučín 5 696 5 066 6 023 5 781 5 430 

Jablunkov 2 674 4 093 4 198 3 287 4 283 

Karviná 14 224 26 565 19 300 18 011 14 312 

Kopřivnice 6 267 8 539 27 441 7 436 6 894 

Kravaře 3 179 3 663 4 295 3 282 3 082 

Krnov 5 531 7 682 7 498 6 456 8 037 

Nový Jičín 7 011 9 088 8 628 9 004 8 661 

Odry 3 102 3 122 3 534 3 426 2 996 

Opava 21 449 31 227 29 100 29 975 29 555 

Orlová 
 

4 641 7 559 5 400 148 6 713 

Ostrava 
 

69 845 96 661 94 470 110 517 118 575 

Rýmařov 
 

4 348 2 074 1 420 1 488 1 870 

Třinec 
 

11 742 16 834 13 018 10 577 10 479 

Vítkov 
 

2 309 5 635 2 494 2 640 3 457 

Zdroj: Krajská databáze 

  

                                                           
20 Koeficienty podílu materiálově využitelných odpadů v komunálním odpadu: 

Kat.č. Koeficient podílu  Kat.č. Koeficient podílu  Kat.č. Koeficient podílu  

20 03 01 0,309 20 01 39 0,808 15 01 05 0,98 

20 01 40 0,98 15 01 07 0,977 15 01 04 0,98 

20 01 01 0,98 15 01 02 0,808 15 01 09 0,5 

15 01 01 0,98 20 01 11 0,5   

20 01 02 0,977 20 01 10 0,5   
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Tabulka č. 29: Produkce materiálově využitelných složek KO – rozdělení dle kat.č. 

Kat.č. 2 009 [t] 2 010 [t] 2 011 [t] 2 012 [t] 2 013 [t] 

150101 1 656 2 872 3 062 2 848 2 961 

150102 3 439 1 493 1 175 1 308 1 531 

150104 245 0,8 5,7 13 1,1 

150105 30 45 67 77 85 

150107 1 646 1 479 1 506 1 447 943 

150109 - - 0,3 - - 

200101 25 344 30 075 45 225 41 569 43 356 

200102 9 544 11 404 11 336 11 263 12 074 

200110 48 46 43 66 167 

200111 20 23 25 31 40 

200139 7 860 9 007 9 145 9 363 10 185 

200140 60 265 129 634 138 260 124 048 124 807 

200301 103 923 115 405 100 882 96 114 95 752 

Zdroj: Krajská databáze 

 

 

 

Graf č. 15: Produkce materiálově využitelných složek KO  

 

Zdroj: Krajská databáze 
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Tabulka č. 30: Produkce vybraných materiálově využitelných složek KO ze systému obce – rozdělení 

dle komodit 

Kat.č. 2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

Papír21  10 874 13 083 12 664 16 530 15 142 

Plast22  12 051 10 359 11 048 11 346 12 476 

Sklo23  10 488 11 500 12 332 11 913 12 559 

Nápojový kartón24 30 46 69 79 86 

Kov25 10 754 15 550 9 494 10 214 15 822 

Zdroj: Krajská databáze 

 

Trend: 

V tabulce (viz Tabulka č. 27) je uvedena celková produkce MVKO a produkce MVKO na obyvatele, 

která se mezi roky 2009 a 2010 skokově zvýšila na 242 kg MVKO na obyvatele a dále od roku 2010 

stagnuje. Tříděný sběr je v obcích podporován zvyšujícím se počtem shromažďovacích prostředků na 

jednotlivé odpady, jejich přehled je uvedený v  tabulce (viz Tabulka č. 88). Dále je v tabulce (viz 

Tabulka č. 28) uvedena produkce MVKO dle území jednotlivých ORP obcí a v  tabulce (viz Tabulka č. 

29) je produkce MVKO uvedena dle jednotlivých kat.č. 

Vyhodnocení dat systému EKO-KOM26 

Obce zapojené do systému EKO-KOM27 vykazují všechny vytříděné odpady včetně jejich obalové 

složky sesbírané a vytříděné v rámci systému obce. Evidence neprobíhá na základě katalogových čísel 

odpadu. Produkci vytříděných odpadů v rámci systému obcí v MSK uvádí tabulka (viz Tabulka č. 31). 

Tabulka č. 31: Produkce tříděných odpadů obcí v MSK sesbíraných a nahlášených do systému EKO-

KOM 

komodita 2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

kov 17 183 23 166 44 524 49 447 44 997 

papír 14 000 15 460 18 633 21 679 22 464 

plast 10 317 10 975 12 141 12 442 12 886 

sklo 11 496 11 882 12 978 12 629 12 606 

nápojový karton 290 180 179 201 186 

Celkem 53 286 61 664 88 455 96 398 93 140 

Zdroj: EKO-KOM, a.s. 

                                                           
21 Papír-  kat.č. 15 01 01 a kat.č. 20 01 01 
22 Plast - kat.č. 15 01 02 a kat.č. 20 01 39 
23 Sklo – kat.č. 15 01 07 a kat.č. 20 01 02 
24 Nápojový kartón – kat.č. 15 01 05 
25 Kov – kat.č. 15 01 04 a kat.č. 20 01 40 
26 Zdroj: EKO-KOM, a.s. 
27 V MSK je do systému EKO-KOM zapojeno všech 300 obcí. 
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Množství vytříděného odpadu ze systému obce vzrostlo během posledních 5 evidovaných let u 

komodity papír o 60 %, u komodity plast o 20 %, u komodity sklo o 10 % a největší nárůst byl 

evidován u komodity kov 162 %. Celkový růst vytříděných odpadů představoval 75 %. Produkce 

odpadu je výrazně ovlivněna počtem obyvatel produkujících odpad, z tohoto hlediska je vhodné vývoj 

třídění hodnotit na základě vývoje jednotkové produkce tříděných odpadů na obyvatele za rok. Graf č. 

16ukazuje vývoj výtěžnosti tříděného sběru jednotlivých komodit. 

 

Graf č. 16: Vývoj výtěžnosti tříděného sběru (kg/ obyv/ rok) 

 

Zdroj: EKO-KOM, a.s. 

U komodit papír, plast a sklo je patrný neustálý růst. Vývoj výtěžnosti kovu je závislí na vývoji 

výkupních cen a do budoucna také snahám o omezení výkupu. Výtěžnost vzrostla během 5 let u 

komodity papír o 63 % u komodity plast o 27 % a u komodity sklo o 11 %. 

Porovnáním tabulek (viz Tabulka č. 30 (údaje o produkci tříděného sběru zKrajské databáze) a 

Tabulka č. 31 (údaje o produkci tříděného sběru sesbíraných a nahlášených do systému EKO-KOM)) je 

zřejmý rozdíl především v produkci kovů a papíru, tj. odpady, které je možné sbírat také 

prostřednictvím zařízení ke sběru a výkupu. V ostatních skupinách odpadů nebí viditelné velký rozdíl, 

důvodem bude skutečnost, že sběr je organizován a zajišťován přímo obcí. Celkově jsou údaje shrnuté 

v  tabulce (viz Tabulka č. 30) nižší než údaje nahlášené do systému EKO-KOM. 
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2.2.7.2 Přehled nakládání s oddělené sebranými materiálově využitelnými složkami 

komunálních odpadů  

Tabulka č. 32: Základní způsoby nakládání s MVKO     

Způsob nakládání 2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

Materiálové využití odpadů 131 210 197 453 228 390 265 104 240 728 

Energetické využití odpadů 0,05 0,52 - - - 

Odstranění odpadů spalováním 46 25 35 33 154 

Odstranění odpadů skládkováním 114 999 109 865 106 065 103 199 98 907 

Zdroj: Krajská databáze 

 

Graf č. 17: Základní způsoby nakládání s MVKO 

 

Zdroj: Krajská databáze 

Trend: 

Z  tabulky (viz Tabulka č. 32) jsou zřejmé základní způsoby nakládání s MVKO. Nejvyšší množství 

MVKO je materiálově využíváno, a to v roce 2013 240 728 tun. Dále je poměrně velké množství MVKO 

odstraněno skládkováním. V tomto případě se jedná především o odstranění odpadu kat.č. 20 03 01, 

což je zřejmé z porovnání produkce odpadu kat.č. 20 03 01 (Tabulka č. 29) a celkového množství 

odpadů, které byly odstraněny skládkováním (Tabulka č. 32). 
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2.2.8. Přehled produkce a nakládání s nebezpečnými složkami 

komunálního odpadu 

Ke sběru nebezpečných odpadů z komunální i podnikatelské sféry slouží hustá síť zařízení ke sběru a 

výkupu nebezpečných odpadů (stacionární a mobilní) a k jejich odstranění je MSK vybaven zejména 

6ti skládkami nebezpečných odpadů (z toho 2 skládky přijímají omezený sortiment NO) a spalovnou 

NO v Ostravě o kapacitě 21 200 tun/ rok. 

 

2.2.8.1 Přehled produkce nebezpečných složek komunálního odpadu 

Tabulka č. 33: Celková produkce nebezpečných složek KO28 

Skupina odpadů 2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

NOKO celkem 4 725 3 859 3 075 4 083 5 407 

Produkce na obyvatele 

[kg /obyv/ rok] 
355 262 392 229 176 

Zdroj: Krajská databáze 

                                                           
28 Do skupiny nebezpečné složky komunálních odpadů jsou zahrnuty následující kat.č. přijatá od všech subjektů (tj. obce, 
právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání): 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 17, 20 01 19, 20 01 21, 20 01 
23, 20 01 26, 20 01 27, 20 01 29, 20 01 31, 20 01 33, 20 01 35, 20 01 37 s kódem nakládání „A00“, „AN60“ a „BN30“. 
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Tabulka č. 34: Produkce nebezpečných složek KO – rozdělení dle území ORP obcí 

ORP 2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

Bílovec 16 16 15 12 18 

Bohumín 26 29 28 19 17 

Bruntál 459 366 651 615 291 

Český Těšín 2 11 14 22 14 

Frenštát pod Radhoštěm 22 12 15 15 14 

Frýdek-Místek 52 69 64 68 60 

Frýdlant nad Ostravicí 30 22 29 28 14 

Havířov 15 14 9 17 18 

Hlučín 31 29 39 47 41 

Jablunkov 35 32 29 31 40 

Karviná 307 328 324 347 40 

Kopřivnice 32 28 20 22 19 

Kravaře 18 13 28 18 17 

Krnov 25 9 6 22 4 

Nový Jičín 35 35 34 44 31 

Odry 4 4 3 4 3 

Opava 388 389 430 403 364 

Orlová 45 23 10 0 6 

Ostrava 3 101 2 375 1 282 2 291 4 348 

Rýmařov 5 9 1 2 2 

Třinec 50 39 39 50 38 

Vítkov 27 7 6 8 8 

Zdroj: Krajská databáze 
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Tabulka č. 35: Produkce nebezpečných složek KO – rozdělení dle kat.č. 

Kat.č. 2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

20 01 13 6,2 6,1 5,2 6,4 4,2 

20 01 14 1,5 4,3 2,9 1,9 1,4 

20 01 15 0,2 2,0 2,0 1,5 1,8 

20 01 17 0,5 0,3 0,4 0,2 0,1 

20 01 19 5,1 2,7 3,2 4,6 3,9 

20 01 21 25 14 10,4 14 10,4 

20 01 23 1 117 992 892 809 801 

20 01 26 51 63 32 35 38 

20 01 27 357 385 399 392 379 

20 01 29 1,6 1,9 1,7 12,0 1,8 

20 01 31 0,3 0,4 0,2 0,4 0,3 

20 01 33 1 198 855 89 129 1 462 

20 01 35 1 960 1 533 1 636 2 677 2 703 

20 01 37 0,6 - - - 0,6 

Zdroj: Krajská databáze 

Trend: 

V  tabulce (viz Tabulka č. 33) je uvedena celková produkce nebezpečných složek komunálních odpadů, 

z níž je patrné výrazný pokles produkce NOKO mezi lety 2009 – 2010 na 3 075 tun. V následujících 

letech došlo ke zvýšení produkce na 5 407 tun (2013). Zároveň je z tabulky zřejmá produkce NOKO na 

obyvatele, což činilo 4,4 kg v roce 2013.  

Z výše uvedené  tabulky (viz Tabulka č. 34) je patrné, že produkce nebezpečných složek KO ve 

většině ORP stagnuje nebo mírně klesá. Významný pokles byl zaznamenán v ORP Karviná (z 347 t 

odpadu v roce 2012 na 40 t odpadu v roce 2013). Naopak na území ORP Ostrava došlo k výraznému 

zvýšení produkce nebezpečných složek KO (nejnižší produkce v roce 2011 – 1 282 t a nejvyšší 

produkce v roce 2014 – 4 348 t).  
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Graf č. 18: Produkce nebezpečných složek KO  

 

Zdroj: Krajská databáze 

 

2.2.8.2 Přehled nakládání s nebezpečnými složkami KO 

Tabulka č. 36: Základní způsoby nakládání s NOKO        

Způsob nakládání 2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

Materiálové využití odpadů 623 939 1377 167 1 473 

Energetické využití odpadů - - - - - 

Odstranění odpadů spalováním  592 121 271 405 418 

Odstranění odpadů skládkováním  173 62 48 19 11 

Zdroj: Krajská databáze 

 

Trend: 

Z  tabulky (viz Tabulka č. 36) je zřejmé, že největší množství NOKO je předáváno k využití, v roce 

2013 to bylo celkem 1 473 t. Dále bylo v roce 2013 spalováním odstraněno celkem 418 t NOKO. 

Minimální množství NOKO bylo odstraněno skládkováním a žádný odpad nebyl energeticky využit. 
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2.2.9. Přehled produkce a nakládání s obalovými odpady 

2.2.9.1 Přehled produkce obalových odpadů  

Tabulka č. 37: Přehled celkové produkce obalových odpadů 

Kat.č. 2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

Celkem od všech původců 79 570 84 079 88 401 85 432 81 597 

Celkem ze systému obcí 7 383 4 356 3 963 3 888 3 267 

Podíl z celkové produkce od 

všech původců [%] 9,3 5,2 4,5 4,6 4,0 

Zdroj: Krajská databáze 

 

Tabulka č. 38: Produkce obalových odpadů od všech původců29  

Kat.č. 2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

15 01 01 47 405 51 777 55 385 47 342 46 633 

15 01 02 13 348 10 447 11 491 14 221 15 157 

15 01 03 2 787 3 049 3 742 4 182 3 283 

15 01 04 509 236 1 941 1 297 1 099 

15 01 05 223 191 312 371 331 

15 01 06 8 940 12 221 9 498 10 353 8 427 

15 01 07 4 077 3 913 3 740 4 964 3 879 

15 01 09 48 70 0,6 114 100 

15 01 10 2 225 2 031 2 281 2 585 2 679 

15 01 11 7,9 144 8,9 2,1 8,9 

Zdroj: Krajská databáze 

                                                           
29 Do skupiny obalových odpadů jsou zahrnuty kat.č. uvedená v podskupině 15 01 přijatá od všech subjektů (tj. obce, právnické 
osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání) s kódem nakládání „A00“, „AN60“ a „BN30“. 
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Tabulka č. 39: Produkce obalových odpadů ze systému obce30 

Kat.č. 2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

15 01 01 1 327 1 238 1 030 957 948 

15 01 02 4 234 1 581 1 241 1 298 1 192 

15 01 04 6,4 0,6 5,8 13,5 1,1 

15 01 05 30 46 69 79 86 

15 01 06 6,0 9,3 14 5,8 6,4 

15 01 07 1 682 1 396 1 534 1 481 966 

15 01 09 - - 0,6 - - 

15 01 10 97 85 68 53 67 

15 01 11 0,1 - - - - 

Zdroj: Krajská databáze 

 

Graf č. 19: Produkce obalových odpadů 

 

Zdroj: Krajská databáze 

Trend: 

V  tabulce (viz Tabulka č. 37) je uvedena celková produkce obalových odpadů od všech původců a ze 

systému obcí. Z tabulky je zřejmé, že podíl obalových odpadů ze systému obcí je velmi nízký – mezi 

lety 2009 až 2013 v rozmezí 9,3 – 4 %. Obě tabulky (Tabulka č. 38 a Tabulka č. 39) zobrazují 

produkci obalových odpadů dle jednotlivých katalogových čísel. Z Tabulka č. 39), ve které je uvedena 

                                                           
30 Do skupiny obalových odpadů jsou zahrnuty kat.č. uvedená v podskupině 15 01 přijatá ze systému obce (tj. původcem je 
obce) s kódem nakládání „A00“, „AN60“ a „BN30“. 
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produkce obalových odpadů ze systému obcí, je zřejmé, že např. odpad kat.č. 15 01 09 a 15 01 11 je 

produkován minimálně. 

2.2.9.2 Přehled základních způsobů nakládání s obalovými odpady  

Tabulka č. 40: Přehled základních způsobů nakládání s obalovými odpady 

Způsob nakládání 2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

Materiálové využití odpadů 42 529 55 652 71 511 65 972 51 522 

Energetické využití odpadů 0,3 43 82 233 284 

Odstranění odpadů spalováním  1 438 692 1 571 1 748 2 276 

Odstranění odpadů skládkováním  10 289 11 829 10 608 9 055 6 856 

Zdroj: Krajská databáze 

 

Graf č. 20: Přehled základních způsobů nakládání s obalovými odpady 

 

Zdroj: Krajská databáze 

 

Trend: 

V  tabulce (viz Tabulka č. 40) jsou uvedeny základní způsoby nakládání s obalovými odpady. 

Z přehledu je patrné, že největší množství obalových odpadů je materiálové využito. Dále jsou některé 

obalové odpady odstraněny skládkováním, jsou to nebezpečné odpady kat.č. 15 01 10 a 15 01 11 a 

také větší množství odpadu kat.č. 15 01 06 Směsné obaly, které vzhledem ke svému charakteru a 

variabilitě jsou většinou nerecyklovatelné. 

 

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

2009 2010 2011 2012 2013

T
u
n
y
 

MVO EVO Skládkování Spalování



 

50 
 

2.2.10. Přehled produkce a nakládání se stavebními odpady 

2.2.10.1 Přehled produkce stavebních odpadů  

Tabulka č. 41: Produkce stavebních odpadů31  

Skupina SDO 2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

OO 1 427 834 1 995 487 1 378 560 1 571 016 1 603 149 

NO 107 998 52 096 81 809 39 480 38 240 

Podíl NO na celkové 

produkci SDO [%] 
7,0 2,5 5,6 2,5 2,3 

Celkem SDO 1 535 832 2 047 583 1 460 369 1 610 496 1 641 389 

Zdroj: Krajská databáze 

                                                           
31 Do skupiny stavebních odpadů jsou zahrnuty odpady z následujících podskupin odpadů: 17 01, 17 02, 17 03, 17 05, 17 06, 17 
08, 17 09 přijatá od všech subjektů (tj. obce, právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání) s kódem nakládání „A00“ 
a „BN30“ a „AN60“. 
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Tabulka č. 42: Produkce stavebních odpadů – rozdělení dle území ORP obcí 

ORP 2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

Bílovec 8 591 12 416 34 149 43 466 21 107 

Bohumín 31 720 118 946 36 679 64 177 76 231 

Bruntál 9 689 11 734 16 914 14 131 13 365 

Český Těšín 11 965 27 951 8 590 8 954 9 525 

Frenštát pod Radhoštěm 1 908 1 566 33 731 8 024 4 536 

Frýdek-Místek 78 649 108 828 160 805 94 493 123 306 

Frýdlant nad Ostravicí 23 010 36 456 10 747 52 751 41 452 

Havířov 20 365 57 226 29 906 48 952 23 969 

Hlučín 48 137 13 453 10 526 56 254 78 512 

Jablunkov 173 451 115 422 46 803 29 323 53 595 

Karviná 79 457 24 931 42 013 34 816 39 539 

Kopřivnice 51 651 13 265 25 082 23 459 38 824 

Kravaře 14 925 8 133 4 679 6 216 5 208 

Krnov 23 400 19 057 14 226 14 117 24 907 

Nový Jičín 28 126 33 114 37 705 98 396 31 600 

Odry 1 016 4 506 7 520 16 717 10 239 

Opava 79 746 112 701 35 139 87 947 113 430 

Orlová 15 881 52 736 27 851 915 83 419 

Ostrava 777 395 1 193 938 675 263 665 763 690 439 

Rýmařov 4 869 3 973 3 105 3 821 1 659 

Třinec 50 278 72 546 194 741 222 563 145 146 

Vítkov 1 603 4 685 4 196 15 240 11 381 

Zdroj: Krajská databáze 
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Tabulka č. 43: Produkce stavebních odpadů – rozdělení dle kat.č. 

Kat.č. 2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

17 01 01 163 095 250 297 173 792 161 378 175 182 

17 01 02 194 763 274 266 151 774 177 815 191 279 

17 01 03 1 082 891 901 925 680 

17 01 06 2 758 97 859 46 624 

17 01 07 50 435 47 508 44 283 64 343 88 181 

17 02 01 2 026 2 272 2 649 2 773 3 873 

17 02 02 1 328 1 590 1 233 1 698 1 473 

17 02 03 1 098 1 334 1 069 1 022 1 197 

17 02 04 964 1 617 1 770 1 900 2 516 

17 03 01 602 666 2 926 286 208 

17 03 02 38 247 60 601 27 611 43 964 69 227 

17 03 03 31 58 3,0 65 24 

17 05 03 86 410 43 849 48 014 23 162 28 469 

17 05 04 869 699 944 450 900 992 1 043 095 979 122 

17 05 05 - - - 1,3 200 

17 05 06 2 837 301 445 898 84 147 

17 05 07 591 298 2 572 245 622 

17 05 08 21 736 7 373 3 580 7 434 10 513 

17 06 01 68 201 56 34 128 

17 06 03 50 34 42 69 67 

17 06 04 9 431 35 342 7 935 6 565 6 411 

17 06 05 1 617 2 306 1 387 2 088 2 753 

17 08 02 1 484 1 355 1 623 1 509 1 017 

17 09 01 77 112 2,5 42 - 

17 09 02 - - 1,3 25 - 

17 09 03 14 711 2 193 24 127 11 165 1 956 

17 09 04 70 691 67 428 60 270 58 761 75 520 

Zdroj: Krajská databáze 
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Graf č. 21: Produkce stavebních odpadů  

 

Zdroj: Krajská databáze 

 

Trend: 

Přehled celkové produkce SDO je uveden v  tabulce (viz Tabulka č. 41). Celková produkce SDO 

v období let 2009 – 2013 se pohybuje kolem 1 600 000 t, výkyv v produkci byl zaznamenán v roce 

2010, a to 2 047 583 t. Z přehledu je zřejmé, že pouze malá část SDO, tj. do 7 %, je odpad zařazený 

do kategorie nebezpečný. Od roku 2009 (produkce 107 998 t) do roku 2013 (38 240 t) došlo 

k výraznému snížení produkce SDO zařazených do kategorie nebezpečný (snížení o 4,7 %). 

V následující  tabulce (viz Tabulka č. 42) je uvedena produkce všech SDO rozdělená dle území ORP 

obcí a v  tabulce (viz Tabulka č. 43) je uvedena produkce SDO dle jednotlivých katalogových čísel. 

2.2.10.2 Přehled nakládání se stavebními odpady  

Tabulka č. 44: základní způsoby nakládání se všemi stavebními odpady 

Skupina SDO 2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

Materiálové využití odpadů 1 382 458 1 612 186 1 438 024 1 551 768 1 652 309 

Materiálové využití odpadu        
kat.č. 17 05 04 

912 227 869 066 921 635 1 034 905 1 042 360 

Podíl materiálového využití kat.č. 

17 05 04 na celkovém MVO [%] 
66 54 64 67 63 

Energetické využití odpadů 8,0 4 374 3 617 0,5 - 

Odstranění odpadů spalováním 226 2 896 222 902 778 

Odstranění odpadů skládkováním 88 794 53 818 81 871 45 040 35 589 

Zdroj: Krajská databáze 
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Trend:  

V  tabulce (viz Tabulka č. 44) jsou uvedeny základní druhy nakládání s SDO, z kterého je zřejmé, že 

převažuje materiálové využití. Nejvíce bylo materiálově využito odpadu kat.č. 17 05 04 Zemina a 

kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, kolem 60 % z celkového materiálového využití SDO.  

 

2.2.11. Přehled produkce a nakládání s kovy 

2.2.11.1 Přehled produkce kovů  

Tabulka č. 45: Celková produkce kovů podskupiny 17 04 a kat.č. 20 01 4032 

Kat.č. 2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

17 04 01 3 341 3 665 4 579 8 534 4 888 

17 04 02 4 860 6 430 8 411 7 985 9 906 

17 04 03 347 253 685 515 434 

17 04 04 287 464 276 272 227 

17 04 05 610 099 744 779 881 567 920 622 758 690 

17 04 06 60 2,4 11 8,8 11 

17 04 07 2 179 2 200 2 505 2 249 1 831 

17 04 11 2 845 831 3 148 1 337 1 651 

20 01 40 61 495 132 279 141 082 126 579 127 354 

Celkem produkce 685 513 890 903 1 042 264 1 068 102 904 992 

Zdroj: Krajská databáze 

 

                                                           
32 Do celkové produkce kovů jsou započítány odpady kat.č.: 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 
07, 17 04 11 a 20 01 40 přijaté od všech subjektů (tj. obce, občan, právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání) 
s kódem nakládání „A00“, „AN60“ a „BN30“. 
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Graf č. 22: Celková produkce kovů podskupiny 17 04 a kat.č. 20 01 40 

 

Zdroj: Krajská databáze 

Trend: 

Přehled produkce jednotlivých kovových odpadů kategorie ostatní z podskupiny 17 04 a odpad kat.č. 

20 01 40 je uveden v  tabulce (viz Tabulka č. 45). V případě výše uvedené tabulky lze konstatovat, že 

nejvíce bylo vyprodukováno odpadu kat.č. 17 04 05 Železo a ocel. Nejvyšší produkce tohoto odpadu 

byla zaznamenána v roce 2012, a to 920 622 tun, v následujícím roce došlo k poklesu produkce. Dále 

výrazně vzrostla produkce odpadu kat.č. 20 01 40 Kovy, a to mezi roky 2009 – 2013 na dvojnásobek.  

 

2.2.11.2 Přehled základních způsobů nakládání s kovy  

Tabulka č. 46: Základní způsoby nakládání s kovy podskupiny 17 04 a kat.č. 20 01 40 

Způsob nakládání 2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

Materiálové využití odpadů  1 381 890 1 862 095 2 047 962 1 875 871 1 658 855 

Energetické využití odpadů  - - 0,6 - - 

Odstranění odpadů spalováním - - - - 0,8 

Odstranění odpadů skládkováním 37 - 0,1 - - 

Celkem 1 381 927 1 862 095 2 047 963 1 875 871 1 658 856 

Zdroj: Krajská databáze 
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Graf č. 23: Základní způsoby nakládání s kovy podskupiny 17 04 a kat.č. 20 01 40 

 

Zdroj: Krajská databáze 

Trend: 

Z přehledu v  tabulce (viz Tabulka č. 46), kde jsou uvedeny základní způsoby nakládání s kovy, lze 

konstatovat, že kovy jsou téměř vždy v MSK materiálově využity.    
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2.2.12. Přehled produkce a nakládání s výrobky s ukončenou životností 

Hlavním zdrojem dat v oblasti produkce a zpracování výrobků s ukončenou životností jsou roční zprávy 

zasílané povinnými osobami/ kolektivními systémy do 31.3. za každý kalendářní rok do systému 

ISPOP. MSK má z ročních hlášení o odpadech k dispozici pouze nekompletní data o produkci těchto 

výrobků, a to z toho důvodu, že se v první fázi, kdy je použitý výrobek odložen do místa zpětného 

odběru, nejedná o odpad. Odpadem se stává až přijetím do zařízení k jeho zpracování. 

Povinnosti spojené se zpětným odběrem (systém sběru) a zpracováním (síť zařízení) jsou plněny na 

principu odpovědnosti výrobce, nikoliv původcem odpadu. 

2.2.12.1 Přehled produkce baterií a akumulátorů  

S některými druhy baterií a akumulátorů je nakládáno v režimu zákona o odpadech a jejich produkce 

je uvedena v  tabulce (viz Tabulka č. 48).  

Zpětný odběr přenosných baterií a akumulátorů (především použité články a baterie, např. tužkové 

baterky z dálkového ovládání, knoflíkové baterky s náramkových hodinek, dobíjecí akumulátor s 

mobilních telefonů) zajištuje systém ECOBAT s.r.o.33 Množství sesbíraných přenosných baterií a 

akumulátorů v MSK v letech 2011 až 2013 uvádí tabulka (Tabulka č. 47). 

Tabulka č. 47: Množství sesbíraných přenosných baterií a akumulátorů 

2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

28,591 36,650 38,208 

Zdroj: ECOBAT s.r.o. 

Tabulka č. 48: Produkce baterií a akumulátorů – rozdělení dle kat.č.34 

Kat.č. 2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

16 06 01 1 161 1 500 1 508 1 048 1 024 

16 06 02 79 143 129 133 48 

16 06 03 0,1 0,2 0,2 - - 

16 06 04 4,5 1,3 5,3 2,4 2,2 

16 06 05 - 0,2 1,4 2,9 2,3 

20 01 33 1 198 855 89 129 1 462 

20 01 34 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 

Celkem 2 444 2 500 1 734 1 316 2 539 

Zdroj: Krajská databáze 

                                                           
33 Zdroj: http://www.ecobat.cz/  
34 Do skupiny baterie a akumulátory jsou zahrnuty následující kat.č. přijatá od všech subjektů (tj. obce, právnické osoby a 
fyzické osoby oprávněné k podnikání): 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, 16 06 04, 16 06 05, 20 01 33, 20 01 34, 50 01 11, 50 01 
12, 50 01 13, 50 01 14 a 50 01 15 s kódem nakládání „A00“, „AN60“ a „BN30“. 

http://www.ecobat.cz/
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Graf č. 24: Produkce baterií a akumulátorů 

 

Zdroj: Krajská databáze 

Trend: 

Z  tabulky (viz Tabulka č. 48) je patrný pokles produkce od roku 2009 do roku 2012. V roce 2013 

naopak produkce prudce vzrostla (2 539 t), především došlo k výraznému navýšení vzniku odpadu 

kat.č. 20 01 33 Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 

03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie. 

 

2.2.12.2 Přehled základních způsobů nakládání s bateriemi a akumulátory  

 

Tabulka č. 49: Základní způsoby nakládání s bateriemi a akumulátory 

Způsob nakládání 2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

Materiálové využití odpadů  25 3 784 4 637 2 154 3 425 

Odstranění odpadů spalováním 54 22 19 18 27 

Odstranění odpadů skládkováním  0,4 - - - - 

Celkem nakládání 80 3 807 4 656 2 173 3 452 

Zdroj: Krajská databáze 
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Graf č. 25: Základní způsoby nakládání s bateriemi a akumulátory 

 

Zdroj: Krajská databáze 

 

Trend: 

Z  tabulky (viz Tabulka č. 49) je zřejmé nakládání s bateriemi a akumulátory v MSK. Téměř všechny 

baterie a akumulátory jsou předány k využití. 
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2.2.12.3 Přehled produkce autovraků  

Tabulka č. 50: Produkce autovraků - rozdělení dle území ORP obcí35 

ORP 2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

Bohumín 1 821 1 207 850 354 200 

Bruntál 105 178 135 194 107 

Český Těšín - 132 236 180 - 

Frýdek-Místek 3 231 3 163 3 935 4 217 4 615 

Frýdlant nad Ostravicí 282 276 214 199 189 

Havířov 437 379 317 246 284 

Hlučín 62 204 275 306 334 

Jablunkov 691 633 322 151 157 

Karviná 608 490 268 193 235 

Kopřivnice 1 036 617 846 166 241 

Krnov 12 53 568 726 1 009 

Nový Jičín - - - 1,6 343 

Opava 226 257 145 87 98 

Orlová 863 663 605 - 574 

Ostrava 2 380 2 310 1 906 2 300 2 569 

Třinec - - - 3,9 - 

Vítkov - 62 - 17 21 

Celkem 11 755 10 624 10 624 9 343 10 977 

Zdroj: Krajská databáze 

Trend: 

V  tabulce (viz Tabulka č. 50) je uvedena produkce autovraků, která je vyjádřena kódem způsobu 

nakládání BN30, tzn. převzetí zpětně odebraných některých výrobků nebo zpětně odebraných 

elektrozařízení od právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která zajišťuje zpětný 

odběr podle § 37k nebo § 38 zákona nebo převzetí odpadů od nepodnikajících fyzických osob – 

občanů. Z tohoto důvodu jsou v Tabulka č. 50 uvedena pouze ORP, kde jsou umístěna zařízení ke 

sběru nebo zpracování autovraků. 

Ze zaznamenané produkce v  tabulce (viz Tabulka č. 50) je možné konstatovat, že nejvyšší produkce 

autovraků byla v roce 2009 a v následujících letech byl zaznamenán mírný pokles.   

                                                           
35 Do skupiny autovraků je zahrnuto kat.č. 16 01 04 přijaté od všech subjektů (tj. obce, právnické osoby a fyzické osoby 
oprávněné k podnikání): s kódem nakládání „AN60“ a „BN30“. 
Produkce autovraků je vyjádřena kódem způsobu nakládání BN30, tj. je evidováno převzetí autovraku do zařízení, proto jsou 
v tabulce č. 50 uvedena pouze ORP, kde jsou umístěna zařízení ke sběru nebo zpracování autovraků. 
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Graf č. 26: Produkce autovraků 

 

Zdroj: Krajská databáze 

 

2.2.12.4 Přehled základních způsobů nakládání s autovraky  

Tabulka č. 51: Nakládání s autovraky 

Způsob nakládání 2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

Materiálové využití odpadů  498 739 1 106 948 1 100 

Zdroj: Krajská databáze 

Graf č. 27: Nakládání s autovraky 

 

Zdroj: Krajská databáze 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

2009 2010 2011 2012 2013

T
u
n
y
 

16 01 04

0

200

400

600

800

1 000

1 200

2009 2010 2011 2012 2013

T
u
n
y
 

MVO



 

62 
 

Trend: 

Z  tabulky (viz Tabulka č. 51) je zřejmé, že autovraky jsou v MSK výhradně předávány k využití. Dále 

je z přehledu z patrné, že se v MSK od roku 2009 zvyšovalo množství využitých autovraků na území 

MSK. Tento trend je dobře viditelný z grafu (viz Graf č. 27).  

 

2.2.12.5 Přehled produkce elektrických a elektronických zařízení  

V  tabulce (viz Tabulka č. 53) je uvedena produkce elektrických a elektronických zařízení evidovaných 

v rámci režimu zákona o odpadech. Část elektrických a elektronických zařízení je sbírána v rámci 

zpětného odběru pomocí kolektivních systémů. Přehled všech kolektivních systémů je uveden 

v  tabulce (viz Tabulka č. 100). Celkové množství elektrických a elektronických zařízení sbíraných v 

rámci kolektivních systémů  ASEKOL, ELEKTROWIN, RETELA za období let 2009 – 2013 a REMA 

Systém za roky 2012 a 2013 je uveden v  tabulce (viz Tabulka č. 52). Kolektivní systém EKOLAMP 

údaje o sbíraných elektrických a elektronických zařízení neposkytnul.    

 

Tabulka č. 52: Celkové množství vysbíraných elektrických a elektronických zařízení 

2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

4 464 4 222 4 471 4 444 4 487 

Zdroj: ASEKOL, ELEKTROWIN, RETELA, REMA Systém 

 

Tabulka č. 53: Produkce elektrických a elektronických zařízení – rozdělení dle kat.č. 

Kat.č. 2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

16 02 11 9,7 13 12 8,7 11 

16 02 13 596 176 65 71 66 

16 02 14 1 429 1 166 1 109 1 756 2 120 

20 01 21 25 14 10,4 14 10,4 

20 01 23 1 117 992 892 809 801 

20 01 35 1 960 1 533 1 636 2 677 2 703 

20 01 36 1 429 1 670 1 617 1 012 1 860 

Celkem 6 566 5 564 5 343 6 347 7 571 

Zdroj: Krajská databáze 
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Graf č. 28: Produkce elektrických a elektronických zařízení 

 

Zdroj: Krajská databáze 

Trend: 

Celková produkce elektrických a elektronických zařízení je uvedena v  tabulce (viz Tabulka č. 53). 

Nejvyšší produkce EEZ byla zaznamenána v roce 2013. Z výše uvedeného grafu (viz Graf č. 28) je 

patrné, že produkce ostatních odpadů představuje zhruba polovinu z celkové produkce EEZ. 

 

2.2.12.6 Přehled základních způsobů nakládání s elektrickými a elektronickými zařízeními  

Tabulka č. 54: Základní způsoby nakládání s elektrickými a elektronickými zařízeními 

Způsob nakládání 2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

Materiálové využití odpadů  2 510 1 642 1 779 1 888 1 182 

Odstranění odpadů spalováním 13 12 9,7 14 27 

Odstranění odpadů skládkováním  106 102 104 99 44 

Celkem nakládání 2 629 1 757 1 893 2 002 1 253 

Zdroj: Krajská databáze 
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Graf č. 29: Základní způsoby nakládání s elektrickými a elektronickými zařízeními 

 

Zdroj: Krajská databáze 

 

Trend: 

V  tabulce (viz Tabulka č. 54) jsou uvedeny základní způsoby nakládání s elektrickými a elektronickými 

zařízeními. Z přehledu je zřejmé, že většina elektrických a elektronických zařízení je předávána k 

využití.  

 

2.2.12.7 Přehled produkce odpadních pneumatik  

Tabulka č. 55: Celková produkce pneumatik36 

Kat.č. 2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

16 01 03 OO 3 260 6 848 2 426 2 526 2 473 

16 01 03 O/N 5,8 42 - 2,6 9,9 

Celkem 3 265 6 889 2 426 2 528 2 483 

Zdroj: Krajská databáze 

                                                           
36 Do celkové produkce pneumatik je započítáno kat.č. 16 01 03 přijaté od všech subjektů (tj. obce, právnické osoby a fyzické 
osoby oprávněné k podnikání) s kódem nakládání „A00“, „AN60“ „BN30“. 
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Graf č. 30: celková produkce pneumatik 

 

Zdroj: Krajská databáze 

Trend: 

Celková produkce kat.č. 16 01 03 Pneumatiky je uvedena v  tabulce (viz Tabulka č. 55). Nejvyšší 

produkce byla zaznamenána v roce 2010. V následujících letech produkce poklesla o více než 50 %. 

Do celkové produkce byly zahrnuty i znečištěné pneumatiky, tj. kategorie O/ N. 

2.2.12.8 Přehled základních způsobů nakládání s odpadními pneumatikami  

Tabulka č. 56: Základní způsoby nakládání s pneumatikami        

Způsob nakládání 2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

Materiálové využití odpadů  957 552 380 2 113 1 801 

Odstranění odpadů spalováním 0,4 0,7 0,8 0,9  

Odstranění odpadů skládkováním  42  - 29 -  - 

Celkem nakládání 999 553 410 2 114 1 801 

Zdroj: Krajská databáze 
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Tabulka č. 57: Detail materiálového využití pneumatik 

Způsob nakládání 
2009 

[t] 

2010 

[t] 

2011 

[t] 

2012 

[t] 

2013 

[t] 

XN11 – Využití odpadu na rekultivace skládek - - - 1 375 249 

XN15 – protektorování pneumatik 376 - - - - 

XN8 – předání (dílů, odpadů) pro opětovné použití 3,0 101 38 34 65 

XR12 – Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů 

uvedených pod označením R1 až R11 
358 - 23 - - 

XN1 – Využití odpadů s výjimkou využívání kalů podle vyhl. 

382/2001 Sb. Na terénní úpravy a apod 
111 343 200 205 242 

XN12 – Ukládání odpadů jako technologický materiál na 
zajištění skládky 

109 108 118 73 403 

XR3 - Získání/regenerace organických látek, které se 
nepoužívají jako rozpouštědla 

- - - 426 841 

Zdroj: Krajská databáze 

 
Graf č. 31: Základní způsoby nakládání s pneumatikami 

 

Zdroj: Krajská databáze 

Trend: 

Základní nakládání s odpadem kat.č. 16 01 03 Pneumatiky je uvedeno v tabulkách (viz Tabulka č. 56 a 

Tabulka č. 57) je zaznamenán detail materiálového využívání tohoto odpadu. Z tabulky je zřejmé, že 

protektorování pneumatik bylo evidováno pouze v roce 2009. Protektorování je prováděno taktéž 

v rámci předcházení vzniku odpadů (jako oprava výrobku), tedy mimo režim zákona o odpadech a 

proto v těchto případech není zahrnuto v evidenci. Dále je možné, že v případě použití způsobu 

nakládání XN1 došlo v chybě v evidenci a ve skutečnosti bylo s odpadem kat.č. 16 01 03 nakládáno 

jiným způsobem. Prakticky je možné pneumatiky použít pouze jako konstrukční prvek skládky a to pod 

podmínkou, že je tak v souladu s projektem.  
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2.2.13. Přehled produkce a nakládání s odpady podle části IV. zákona  

2.2.13.1 Přehled produkce odpadů perzistentních organických znečišťujících látek a PCB  

Perzistentní organické znečišťující látky mohou být obsaženy v odpadech, které jsou uvedené 

v  příloze V nařízení Evropského parlamentu a Rady37. Jako o odpadu obsahující perzistentní organické 

znečišťující látky, je o nich uvažováno, pokud je překročen maximální koncentrační limit pro látky 

vyjmenované v příloze IV nařízení o POPs. Krajský úřad MSK nechává původce odpadů, uvedených 

v příloze V nařízení o POPs prověřovat, ověřit zda v nich nejsou obsaženy látky ve vyšších 

koncentracích než je maximální přípustný limit uvedený v příloze IV. Z praxe ověřované Krajským 

úřadem MSK vyplývá, že na území MSK nevznikají odpady perzistentních organických znečišťujících 

látek, se kterými by se muselo nakládat v souladu s nařízením o POPs. 

Tabulka č. 58: Údaje o přenosech PCDD/ PCDF38 

 2009 [kg] 2010 [kg] 2011 [kg] 2012 [kg] 2013 [kg] 

PCDD/ PCDF 0,0024 0,0096 

 
0,0035 0,024773 0,0316 

Zdroj: IRZ 

Pro informaci jsou v tabulce uvedeny údaje o přenosech PCDD/ PCDF, které byly zadávány do hlášení 

do IRZ, vzhledem k tomu, že byl provozovatelem překročen limit stanovený přílohou II nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů 

znečišťujících látek.   

Evidence zařízení s obsahem PCB je vedena MŽP. Databáze obsahuje rovněž údaje o inventarizaci 

zařízení s možným obsahem PCB. Systém evidence PCB a zařízení s možným obsahem PCB je zcela 

mimo kompetence kraje. Prověřování zařízení s možným obsahem PCB je prováděno provozovateli 

zařízení z provozních a ekonomických důvodů po etapách. Většinou se jedná o elektrická zařízení, z 

jejichž provozních náplní mohou být odebrány vzorky pouze po uvedení těchto zařízení mimo provoz. 

Limitující je rovněž cena odběrů vzorků provozních náplní a jejich následné laboratorní vyhodnocení. 

Provozovatelé s velkým počtem zařízení s možným obsahem PCB provádí prověřování etapovitě.39  

 

                                                           
37 Zdroj: Nařízení Evropského parlamentu a Rady37 (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (dále 
jen „nařízení o POPs“ 
38 polychlorované dibenzo-pdioxiny a dibenzofurany 
39 Zdroj: Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2013  
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Tabulka č. 59: Produkce odpadů s obsahem PCB40 

Kat.č. 2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

13 03 01 - 1,0 0,7 - 18 

16 01 09 0,3 - - - - 

16 02 09 10,1 39 3,0 3,4 2,8 

16 02 10 - - - 0,3 - 

17 09 02 - - 1,3 25 - 

Celkem PCB 10,4 40 5,0 28 21 

Zdroj: Krajská databáze 

 

Graf č. 32: Produkce odpadů s obsahem PCB 

 

Zdroj: Krajská databáze 

 

Trend:  

Celková produkce odpadů s obsahem PCB je uvedena v  tabulce (viz Tabulka č. 59). Nejvyšší 

produkce byla v roce 2010, tj. 40 t, v následujících letech produkce této skupiny odpadů klesla na 

polovinu.  

 

                                                           
40 Do celkové produkce odpadů s obsahem PCB jsou započítány tato kat.č.: 13 01 01, 13 03 01, 16 02 09, 16 01 09, 16 02 10, 
17 09 02 přijaté od všech subjektů (tj. obce, právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání) s kódem nakládání „A00“, 
„AN60“ „BN30“. 
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2.2.13.2 Přehled základních způsobů nakládání s odpady perzistentních organických 

znečišťujících látek a PCB  

Tabulka č. 60: Nakládání s odpady s obsahem PCB 

Způsob nakládání 2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

Odstranění odpadů spalováním 76 2 725 97 121 17 

Zdroj: Krajská databáze 

 

Graf č. 33: Nakládání s odpady s obsahem PCB 

 

Zdroj: Krajská databáze 

Trend:  

Z  tabulky (viz Tabulka č. 60) je zřejmé, že odpady s obsahem PCB jsou na území MSK vždy 

odstraňovány spalováním. Nejvyšší množství bylo odstraněno v roce 2010, a to celkem 2 725 t /2 445 

t bylo tvořeno odpadem kat.č. 17 09 02 Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící 

materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce 

obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB/. Vzhledem k tomu, že v tomto případě bylo 

vyprodukováno na území MSK méně odpadů, než bylo odstraněno, musely být odpady přivezeny 

z jiných krajů.  
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2.2.13.3 Přehled produkce odpadních olejů  

Tabulka č. 61: Produkce odpadních olejů – rozdělení dle kat.č.41 

Kat.č. 2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

12 01 06 - - - - 1,6 

12 01 07 13 11 75 52 40 

12 01 10 0,8 6,2 - 3,9 7,6 

12 01 19 - - - - - 

13 01 09 0,1 - - - - 

13 01 10 140 210 214 141 159 

13 01 11 0,7 2,7 2,0 5,7 1,0 

13 01 12 - - - 0,3 - 

13 01 13 87 114 142 100 50 

13 02 04 1,7 0,1 0,3 - - 

13 02 05 310 253 229 205 218 

13 02 06 2,0 5,6 3,0 4,3 2,1 

13 02 08 1 638 1 797 2 796 2 788 2 829 

13 03 07 59 140 12 4,9 23 

13 03 08 0,3 - 0,3 34 0,8 

13 03 10 11 110 11 923 6,6 30 

13 05 06 353 1 520 412 362 406 

20 01 26 51 63 32 35 38 

Celkem odpadní oleje 2 668 4 233 15 839 3 742 3 806 

Zdroj: Krajská databáze 

                                                           
41 Do celkové produkce odpadních olejů jsou započítány kat.č.: 12 01 06, 12 01 07, 12 01 10, 12 01 19, 13 01 09, 13 01 10, 13 
01 11, 13 01 12, 13 01 13, 13 02 04, 13 02 05, 13 02 06, 13 02 07, 13 02 08, 13 03 06, 13 03 07, 13 03 08, 13 03 09, 13 03 
10, 13 04 01, 13 04 03, 13 05 06, 20 01 26 přijaté od všech subjektů (tj. obce, právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k 
podnikání) s kódem nakládání „A00“, „AN60“ a „BN30“. 
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Graf č. 34: Produkce odpadních olejů  

 

Zdroj: Krajská databáze 

Trend: 

Celková produkce odpadních olejů je uvedena v  tabulce (viz Tabulka č. 61). Z tohoto přehledu a 

zároveň z grafu ( viz Graf č. 34) je zřejmé, že nejvyšší produkce odpadních olejů byla zaznamenána 

v roce 2011. V tomto roce bylo vyprodukováno 11 923 tun odpadu kat.č. 13 03 10 Jiné izolační a 

teplonosné oleje. Pokud bychom se na produkci podívali bez uvedení kat.č. 13 03 10 v roce 2011, tak 

bychom zjistili, že produkce odpadních olejů v posledních čtyřech letech stagnuje. 

 

2.2.13.4 Přehled základních způsobů nakládání s odpadními oleji  

Tabulka č. 62: Základní způsoby nakládání s odpadními oleji 

Způsob nakládání 2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

Materiálové využití odpadů  920 1 091 883 1 282 1 446 

Energetické využití odpadů  1,5 1,5 14 - - 

Odstranění odpadů spalováním 1 116 155 318 56 323 

Celkem 2 038 1 247 1 215 1 339 1 769 

Zdroj: Krajská databáze 
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Graf č. 35: Základní způsoby nakládání s odpadními oleji 

 

Zdroj: Krajská databáze 

Trend: 

V tabulce (viz Tabulka č. 62) je zřejmé, že nejvyšší množství odpadních olejů je materiálově 

využíváno. Dále je zřejmé, že došlo k výraznému poklesu odstranění odpadních olejů spalováním. 
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2.2.13.5 Přehled produkce kalů z čistíren komunálních odpadních vod  

Tabulka č. 63: Produkce kalů z čistíren komunálních odpadních vod a (další biologicky rozložitelné 

odpady – viz kapitola 2.2.6) - rozdělení dle území ORP obcí42 

ORP 2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

Bílovec 38 43 58 51 26 

Bohumín 118 359 448 323 235 

Bruntál 236 553 14 316 426 

Český Těšín 105 532 582 469 521 

Frenštát pod Radhoštěm 165 348 665 363 499 

Frýdek-Místek 839 2 502 2 818 2 824 2 840 

Frýdlant nad Ostravicí   26 40 20 

Hlučín 24 33 21 22 20 

Jablunkov 93 109 100 124 135 

Karviná 7 790 959 872 811 918 

Kravaře 37 73 85 110 115 

Krnov 132 159 119 91 90 

Nový Jičín 243 1 057 930 801 853 

Opava 334 1 410 1 406 1 450 1 616 

Orlová 110 316 443  393 

Ostrava 7 262 9 876 9 290 8 146 8 106 

Rýmařov 221 141 179 139 19 

Třinec 191 512 817 678 817 

Celkem 17 936 18 982 18 874 16 757 17 650 

Zdroj: Krajská databáze 

                                                           
42 Do celkové produkce kalů z čištění odpadních vod je započítáno kat.č.: 19 08 05 přijaté od všech subjektů (tj. obce, právnické 
osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání) s kódem nakládání „A00“ a  „AN60“. 
V tabulce č. 63 jsou uvedena ORP, v kterých byl vykázán vznik odpadu kat.č. 19 08 05. V neuvedených ORP nebyl vznik tohoto 
odpadu zaevidován. 
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Graf č. 36: Produkce kalů z čistíren odpadních vod 

 

Zdroj: Krajská databáze 

Trend:  

V  tabulce (viz Tabulka č. 63) je uvedena produkce odpadu kat.č. 19 08 05 Kaly z čištění komunálních 

odpadních vod na území jednotlivých ORP. Z celkového přehledu produkce je zřejmé, že se množství 

odpadu kat.č. 19 08 05 spíše stagnuje. Nejnižší produkce byla zaznamenána v roce 2012, a to 16 757 

t.  

 

2.2.13.6 Přehled základních způsobů nakládání s kaly z čistíren komunálních odpadních 

vod  

Tabulka č. 64: Základní způsoby nakládání s kaly z čistíren komunálních odpadních vod 

Způsob nakládání 2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

Materiálové využití odpadů  15 063 16 966 18 093 14 838 15 295 

Energetické využití odpadů  - - - - 0,4 

Odstranění odpadů spalováním 7,7 3,0 5,5 9,3 14 

Odstranění odpadů skládkováním 250 6,4 93 59 35 

Celkem 15 321 16 975 18 192 14 906 15 344 

Zdroj: Krajská databáze 
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Graf č. 37: Základní způsoby nakládání s kaly z čistíren odpadních vod 

 

Zdroj: Krajská databáze 

 

Trend: 

V  tabulce (viz Tabulka č. 64) jsou uvedeny základní způsoby nakládání s odpadem kat.č. 19 08 05. 

Z uvedeného přehledu je patrné, že většina odpadu kat.č. 19 08 05 je materiálově využívána. Odpad 

kat.č 19 08 05 byl taktéž využíván na zemědělské půdě, v roce 2013 to bylo 7,84 %. Lze konstatovat, 

je množství kalů využitých na zemědělské půdě se zvyšuje (v letech 2009 – 2012 bylo na zemědělské 

půdě využito v průměru 3,5 % kalů).  

 

2.2.13.7 Přehled produkce odpadů s obsahem azbestu  

Tabulka č. 65: Produkce odpadů s obsahem azbestu43  

Kat.č. 2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

16 01 11 2,3 1,0 0,5 1,1 1,3 

16 02 12 - - - - - 

17 06 01 68 201 56 34 128 

17 06 05 1 617 2 306 1 387 2 088 2 753 

Celkem 1 687 2 508 1 444 2 123 2 882 

Zdroj: Krajská databáze 

                                                           
43 Do celkové produkce odpadů obsahujících azbest jsou započítána následující kat.č.: 06 07 01, 06 13 04, 10 13 09, 16 01 11, 
16 02 12, 17 06 01, 17 06 05 přijaté od všech subjektů (tj. obce, právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání) 
s kódem nakládání „A00“, „AN60“ a „BN30“. 
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Trend: 

Z  tabulky (viz Tabulka č. 65) je zřejmé, že nejvyšší produkce odpadů s obsahem azbestu byla 

zaznamenána v roce 2013. Dále je patrné, že nejvíce bylo vyprodukováno odpadu kat.č. 17 06 05 

Stavební materiály obsahující azbest.  

V souvislosti s produkcí odpadů s obsahem azbestu je nastaven cíl: „Omezení negativního vlivu 

azbestu na zdraví lidí a životní prostředí“. Tento je řešen v rámci procesu posuzování vlivů na životní 

prostředí, posuzování projektových dokumentací staveb (demolicí), v rámci povolování zařízení ke 

sběru nebo výkupu odpadů a především v rámci udělování povolení k ukládání předmětného odpadu 

na skládky. Ukládání azbestu na skládky, tak aby nedocházelo k jeho vlivu na zdraví lidí a životní 

prostředí, je důsledně řešeno v souvisejících právních úpravách. V roce 2013 bylo na území 

Moravskoslezského kraje vyprodukováno 2 882 t odpadů s obsahem azbestu44. 

 

Graf č. 38: Produkce odpadů s obsahem azbestu  

 

Zdroj: Krajská databáze 

 

                                                           
44 Zdroj: Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2013 
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2.2.13.8 Přehled základních způsobů nakládání s azbestem  

Tabulka č. 66: Základní způsoby nakládání s odpady s obsahem azbestu 

Způsob nakládání 2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

Materiálové využití odpadů  53 35 182 10,5 11 

Odstranění odpadů spalováním 1,1 3,3 3,5 - 1,4 

Odstranění odpadů skládkováním 1 930 2 196 2 284 2 616 1 995 

Celkem 1 984 2 235 2 470 2 626 2 007 

Zdroj: Krajská databáze 

 

Graf č. 39: Základní způsoby nakládání s odpady s obsahem azbestu 

 

Zdroj: Krajská databáze 

Trend: 

Základní způsoby nakládání s odpady s obsahem azbestu jsou uvedeny v  tabulce (viz Tabulka č. 45). 

Z tohoto přehledu je zřejmé, že nejvyšší množství těchto odpadů bylo odstraněno skládkováním. 

Vzhledem k tomu, že materiálové využití odpadů s obsahem azbestu nepřipadá v úvahu, jedná se 

s největší pravděpodobností o chybný záznam v evidenci. 
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2.2.14. Aktuální přehled indikátorů odpadového hospodářství  

Tato kapitola uvádí aktuální hodnoty indikátorů odpadového hospodářství v roce 2013 ze soustavy indikátorů odpadového hospodářství. 
 

Tabulka č. 67: Soustava indikátorů a jejich vyhodnocení 201345 

                                                           
45 Zdroj: Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2013 

 oficiální název indikátoru 
jednotka 

(zkráceně) 

samostatně vyhodnotit pro skupiny: 

všechny nebezpečné ostatní komunální 

I.1 Celková produkce odpadů 1000 t/ rok 4700,39 215,68 4484,72 625,87 

I.2 Celková produkce odpadů na jednotku HDP t/1000 PPS/rok KÚ nevyhodnocuje KÚ nevyhodnocuje KÚ nevyhodnocuje 

I.3 Podíl na celkové produkci odpadů  % 100,00 4,59 95,41 13,32 

I.4 Produkce odpadů na obyvatele kg/ obyv/ rok 3840,43 176,22 3664,21 511,37 

I.5 Podíl využitých odpadů % 105,86 45,24 108,77 49,69 

I.6 Podíl materiálově využitých odpadů % 105,72 45,21 108,63 49,67 

I.7 Podíl energeticky využitých odpadů (R1) % 0,13 0,02 0,14 0,02 

I.8 Podíl odpadů odstraněných skládkováním (D1,D5,D12) % 9,42 1,17 9,81 59,10 

I.9 Podíl odpadů odstraněných jiným uložením (D3, D4) % nevyhodnocuje se nevyhodnocuje se nevyhodnocuje se nevyhodnocuje se 

I.10 Podíl odpadů odstraněných spalováním (D10) % 0,41 8,36 0,03 0,15 

I.11 Podíl odpadů vyvážených za účelem jejich odstranění % KÚ nevyhodnocuje KÚ nevyhodnocuje 
KÚ 

nevyhodnocuje 

KÚ 

nevyhodnocuje 

I.12 
Podíl odpadů dovážených za účelem jejich 

materiálového využití 
% KÚ nevyhodnocuje KÚ nevyhodnocuje 

KÚ 

nevyhodnocuje 

KÚ 

nevyhodnocuje 

I.13 Celková kapacita zařízení pro využívání odpadů t/ rok 19348638,80 2841510,00 19091999,80 6258125,80 
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I.14 
Celková kapacita zařízení pro materiálové využívání 

odpadů 
t/ rok 19268038,80 2841510,00 19011399,80 6177525,80 

I.15 
Celková kapacita zařízení na energetické využívání 

odpadů (R1 a Z6) 
t/ rok 80600,00 0,00 80600,00 80600,00 

I.16 Celková kapacita zařízení na spalování odpadů (D10) t/ rok 22800,00 22800,00 22800,00 22800,00 

I.17 
Celková kapacita zařízení pro skládkování odpadů (D1, 

D5, D12, U2) 
m3 12093087,00 2517993,00 9575094,00 12093087,00 

I.18 
Celková kapacita zařízení pro jiné uložení odpadů 

(D3,D4, U1) 
m3 nevyhodnocuje se nevyhodnocuje se nevyhodnocuje se nevyhodnocuje se 

I.19 Množství sběrných míst nebezpečných odpadů počet nevyhodnocuje se nevyhodnocuje se nevyhodnocuje se nevyhodnocuje se 

I.20 
Podíl nebezpečných odpadů ze zdravotnictví na 

celkové produkci odpadů ze zdravotnictví 
% 93,49 

I.21 
Produkce odděleného sběru komunálních odpadů a 

obalů (podskupina 20 01 a 15 01 od obcí) 
kg/ obyv/ rok 175,08 

I.22 
Podíl biologicky rozložitelného komunálního odpadu 

(BRKO) ukládaného na skládky vzhledem ke 

srovnávací základně (1995) 

% 91,81 

I.23 
Podíl stavebních a demoličních odpadů na celkové 

produkci odpadů 
% 34,92 

I.24 Podíl využitých stavebních a demoličních odpadů  % 100,67 

I.25 
Podíl stavebních a demoličních odpadů odstraněných 

skládkováním (D1, D5, a D12) 
% 2,17 

I.26 
Podíl stavebních a demoličních odpadů odstraněných 

jiným uložením (D3, D4) 
% nevyhodnocuje se 

I.27 Celková produkce odpadů s obsahem PCB t/ rok 20,58 

I.28 Celková produkce odpadních olejů t/ rok KÚ nevyhodnocuje 

I.29 Celková produkce odpadních baterií a akumulátorů t/ rok KÚ nevyhodnocuje 
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Zdroj: Krajská databáze 

I.30 Celková produkce kalů z čistíren odpadních vod t/rok 17649,87 

I.31 
Podíl kalů z produkce čistíren odpadních vod použitých 

na zemědělské půdě (R10, N2) 
% 7,84 

I.32 Celková produkce odpadů azbestu t/rok 2882,14 

I.33 Celková produkce autovraků t/rok 10976,53 

I.34 
Plnění cílů recyklace a využití odpadů z obalů ve 

struktuře přílohy č. 3 zákona o obalech 
% KÚ nevyhodnocuje 

I.35 

Rozdíl průměrné ceny za spalování tuny odpadu a 

ceny za uložení tuny odpadu na skládku včetně 
poplatků, v členění na nebezpečné a ostatní odpady 

Kč nevyhodnocuje se 
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2.3. Souhrn analytické části POH MSK 

2.3.1. Trendy a vyhodnocení odpadového hospodářství 

Produkce odpadů 

V analytické části POH MSK byla vyhodnocena data za období 2009 – 2013, která byla získána z krajské 

databáze. Celková produkce všech odpadů v posledních letech stagnuje. U celkové produkce ostatních odpadů 

byl zaznamenán mírný vzestup a naopak u celkového množství nebezpečných odpadů došlo k výraznému 

snížení. Přehled produkce všech odpadů je uvedena v  tabulce (viz Tabulka č. 1). Popis produkce jednotlivých 

skupin odpadů a jejího zhodnocení je uvedena v jednotlivých částech kapitoly 2.2.    

 

Nakládání s odpady 

Přehled základních způsobů nakládání se všemi odpady je shrnut v  tabulce (viz Tabulka č. 3). V období let 

2009 – 2013 bylo největší množství odpadů materiálově využito. V některých letech i více než 100 %, což 

znamená, že byly v MSK využity i odpady, které byly do MSK dovezeny. Cca 10 % odpadů bylo v MSK 

odstraněno skládkováním (tento podíl se od roku 2009 snížil o 3,7 %). Minimum odpadů bylo v MSK využito 

energeticky. Jedná se pouze o energetické využití paliva z odpadů a výroba energie v bioplynových stanicích. 

Dále bylo cca 0,4 % odpadů v MSK odstraněno spalováním. V MSK je umístěno jedno zařízení na spalování 

odpadů. V tomto zařízení jsou spalovány především nebezpečné odpady a jeho kapacita je 21 200 t. Konkrétní 

nakládání s jednotlivými skupinami odpadů jsou uvedeny v kapitole 2.2. 

Z přehledu uvedeném v  tabulce (viz Tabulka č. 3) je zřejmé, že nakládání s odpady v MSK odpovídá hierarchii 

nakládání s odpady. Správné nakládání s odpady a celkově provoz zařízení kontroluje Česká inspekce životního 

prostředí. 

 

Síť zařízení k nakládání s odpady 

V MSK je provozováno 30 kompostáren a 3 bioplynové stanice, které materiálově nebo energeticky využívají 

biologicky rozložitelné odpady. Dále je v MSK provozováno 51 zařízení na zpracování různých odpadů, celkem 

73 zařízeních na recyklaci SDO. V MSK je provozováno celkem 21 skládek a jedna spalovna. Celkový přehled 

jednotlivých skupin zařízení je uveden vTabulka č. 68. Stávající síť zařízení v MSK a její vyhodnocení je 

obsaženo v kapitole 2.3.2. Zároveň aktuální přehled jednotlivých povolených zařízení je dostupný na stránkách 

MSK: http://aplikace.kr-moravskoslezsky.cz/websouhlasy/. 

 

 

 

 

 

http://aplikace.kr-moravskoslezsky.cz/websouhlasy/
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2.3.2. Vyhodnocení sítě zařízení pro nakládání s odpady 

2.3.2.1 Přehled zařízení se souhlasem dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech 

Níže je popsán současný stav stě zařízení v MSK. Celkový přehled jednotlivých skupin zařízení a jejich počet a 

souhrnných kapacit je uveden v tabulce (viz Tabulka č. 68). 

Tabulka č. 68: Přehled sítě zařízení dle typu zařízení 

Síť zařízení (§ 14 odst. 1) počet Kapacita46 

Kompostárny 30 225 510 

Bioplynové stanice 3 122 400 

Výroba paliva  3 40 312 

Ostatní zpracování odpadu 42 770 198,847 

Recyklace stavebních odpadů 
Stacionární zařízení 15 425 800 

Mobilní zařízení 58 548 14048 

Zpracování autovraků 31 28 399 

Zpracování elektroodpadu 20 42 264,32 

Rekultivace a terénní úpravy 41 9 639 74849 

Třídící linky 16 123 000 

Biologická dekontaminace, biologické metody mimo kompostování 15 343 900 

Zařízení k fyzikální, chemické, fyzikálně-chemické úpravě 15 1 024 792 

Stacionární zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů 322 2 957 080 

Sběrné dvory 44 157 256 

Spalovny 1 21 200 

Skládky 21 3 528 07150 

Zdroj: Krajská databáze 

 

                                                           
46 Pro zařízení: kompostárny, bioplynové stanice, výroba paliva, zpracování odpadu, recyklace stavebních odpadů, zpracování autovraků, 
zpracování elektroodpadů, třídící linky, biologická dekontaminace, zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, zařízení ke sběru a výkupu 
odpadů, sběrné dvory spalovny je kapacita uvedena v: t/ rok. 
47 Do uvedené kapacity a celkového počtu zařízení není započítáno 10 mobilních zařízení, kapacita není vždy stanovena. 
48 Uvedena kapacita mobilních zařízení na recyklaci SDO ze spisu, není stanovena u všech zařízení. 
49 Volná kapacita 2013 (ze spisu) uvedená v m3 
50 Uvedena volná kapacita dle hlášení z roku 2013 – kapacita se uvádí v m3. Každý rok se společně s hlášením o produkci a nakládání 
s odpady zasílá samostatně údaj o volné kapacitě skládky příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (OSP) podle 
skutečnosti k 31. 12. Vykazovaného roku. 
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Tabulka č. 69: Přehled sítě kompostáren 

ORP 
Rozdělení zařízení dle kapacity [t] 

Počet zařízení 
Celková roční  
kapacita [t] 

0 – 4 999 5 000 – 15 000 >15 000 

Bílovec 1 0  1 240 

Bohumín 1 0  1 1 800 

Bruntál 1 1  2 7 250 

Frýdek-Místek 2 1  3 10 000 

Havířov 2 1  3 18 537 

Hlučín 1 2  3 18 300 

Kopřivnice 1 0  1 4 500 

Nový Jičín 2 1  3 15 835 

Odry 1 0  1 3 898 

Opava 0 1 3 4 64 150 

Ostrava 2 0 2 4 48 000 

Rýmařov 1 0  1 600 

Třinec 0 1  1 6 400 

Vítkov 1 0 1 2 26 000 

Celkem 16 8 6 30 225 510 

Zdroj: Krajská databáze 

Aktuální seznam povolených zařízení je uveden na webových stránkách MSK (http://aplikace.kr-

moravskoslezsky.cz/websouhlasy/). Konkrétní seznam zařízení zde není uveden z důvodu častých změn, např. 

změna provozovatele, rozsahu činnosti zařízení, platnosti souhlasů. 

http://aplikace.kr-moravskoslezsky.cz/websouhlasy/
http://aplikace.kr-moravskoslezsky.cz/websouhlasy/
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Obrázek č. 1: Síť kompostáren 
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Tabulka č. 70: Přehled sítě bioplynových stanic 

ORP 
Rozdělení zařízení dle kapacity [t] 

Počet zařízení 
Celková roční  

kapacita [t] 0 – 29 999 >30 000 

Bílovec 0 2 2 96 800 

Vítkov 1 0 1 25 600 

Celkem 1 2 3 122 400 

Zdroj: Krajská databáze 

Aktuální seznam povolených zařízení je uveden na webových stránkách MSK (http://aplikace.kr-

moravskoslezsky.cz/websouhlasy/). Konkrétní seznam zařízení zde není uveden z důvodu častých změn, např. 

změna provozovatele, rozsahu činnosti zařízení, platnosti souhlasů. 

 

Obrázek č. 2: Síť bioplynových stanic 

  

http://aplikace.kr-moravskoslezsky.cz/websouhlasy/
http://aplikace.kr-moravskoslezsky.cz/websouhlasy/
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Tabulka č. 71: Přehled sítě zařízení na výrobu paliva 

ORP 
Rozdělení zařízení dle kapacity [t] 

Počet zařízení 
Celková roční  

kapacita [t] 0 – 5 000 >5 000 

Bruntál 1 0 1 312 

Ostrava 0 2 2 40 000 

Celkem 1 2 3 40 312 

Zdroj: Krajská databáze 

Aktuální seznam povolených zařízení je uveden na webových stránkách MSK (http://aplikace.kr-

moravskoslezsky.cz/websouhlasy/). Konkrétní seznam zařízení zde není uveden z důvodu častých změn, např. 

změna provozovatele, rozsahu činnosti zařízení, platnosti souhlasů. 

 

Obrázek č. 3: Síť zařízení na výrobu paliva (včetně bioplynových stanic) 

 

http://aplikace.kr-moravskoslezsky.cz/websouhlasy/
http://aplikace.kr-moravskoslezsky.cz/websouhlasy/
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Tabulka č. 72: Přehled sítě zařízení na ostatní zpracování odpadů 

ORP 

Rozdělení zařízení dle kapacity [t] 
Počet 

zařízení 

Celková 

roční 

kapacita 
[t] 

0 - 999 1 000 – 9 999 10 000-100 000 >100 000 

Bohumín  1   1 5 068,8 

Bruntál 1 1 1  3 15 200 

Český Těšín 3    3 440 

Frenštát pod 

Radhoštěm 
  1  1 10 000 

Frýdek-Místek 1 2 2  5 36 980 

Frýdlant nad 
Ostravicí 

  1  1 10 500 

Havířov 1 1   2 3 960 

Hlučín  1 1  2 26 000 

Jablunkov 1 2   3 6 500 

Karviná   7  7 275 000 

Nový Jičín 2    2 440 

Odry  1   1 1 500 

Orlová   1  1 50 000 

Ostrava 1 4 1 2 8 327 740 

Třinec 2    2 870 

Celkem 12 13 15 2 42 770 198,8 

Zdroj: Krajská databáze 

 

Do skupiny zařízení na ostatní zpracování odpadů byla zařazena zařízení, která nemohla být přiřazena do jiné 

skupiny zařízení, typově se jedná o zařízení určená ke sběru, recyklaci, drcení nebo fyzikálně-chemické úpravě. 

Dále do skupiny zařízení ostatní zpracování odpadů patří celkem 10 mobilních zařízení, která v některých 

případech nemají stanovenou kapacitu, a proto nejsou uvedena v tabulce. 

Aktuální seznam povolených zařízení je uveden na webových stránkách MSK (http://aplikace.kr-

moravskoslezsky.cz/websouhlasy/). Konkrétní seznam zařízení zde není uveden z důvodu častých změn, např. 

změna provozovatele, rozsahu činnosti zařízení, platnosti souhlasů. 

http://aplikace.kr-moravskoslezsky.cz/websouhlasy/
http://aplikace.kr-moravskoslezsky.cz/websouhlasy/
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Obrázek č. 4: Síť zařízení na ostatní zpracování odpadů 
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Tabulka č. 73: Přehled sítě stacionárních zařízení na recyklaci stavebních odpadů 

ORP 
Rozdělení zařízení dle kapacity [t] 

Počet zařízení 
Celková roční 
kapacita [t] 

0 – 4 999 5 000 – 45 000 >45 000 

Bruntál 1 
 

1 2 115 800 

Frýdek-Místek 
 

3 
 

3 45 000 

Hlučín 
 

1 
 

1 20 000 

Kravaře  1  1 20 000 

Nový Jičín  1  1 5 000 

Opava  1  1 25 000 

Ostrava 
 

3 2 5 165 000 

Třinec 
 

1 
 

1 25 000 

Celkem 1 11 3 15 425 800 

Zdroj: Krajská databáze 

 

Dále je na území MSK provozováno 58 mobilních zařízení, která jsou povolená přijímat a zpracovávat stavební 

a demoliční odpady. U mobilních zařízení není uváděna celková roční kapacita, neboť není ve všech případech 

stanovena.  

Aktuální seznam povolených zařízení je uveden na webových stránkách MSK (http://aplikace.kr-

moravskoslezsky.cz/websouhlasy/). Konkrétní seznam zařízení zde není uveden z důvodu častých změn, např. 

změna provozovatele, rozsahu činnosti zařízení, platnosti souhlasů. 

http://aplikace.kr-moravskoslezsky.cz/websouhlasy/
http://aplikace.kr-moravskoslezsky.cz/websouhlasy/
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Obrázek č. 5: Síť stacionárních a mobilních zařízení na recyklaci stavebních odpadů  

 

Síť mobilních zařízení na recyklaci SDO, uvedená na obrázku (viz Obrázek č. 5) byla vytvořena tak, že počet 

povolených mobilních zařízení byl rovnoměrně rozmístěn do mapy MSK.  
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Tabulka č. 74: Přehled sítě zařízení ke sběru a zpracování autovraků 

ORP  
Rozdělení zařízení dle kapacity [t] 

Počet zařízení 
Celková roční  
kapacita [t] 

0 - 99 100 – 999 ≥1 000 

Bohumín 0 1 0 1 100 

Bruntál 0 2 0 2 300 

Český Těšín 0 0 1 1 1 000 

Frýdek-Místek 0 1 4 5 8 250 

Frýdlant nad Ostravicí 0 1 0 1 900 

Havířov 0 2 1 3 1 800 

Hlučín 0 1 0 1 500 

Jablunkov 0 0 1 1  1 000 

Karviná 0 1 0 1 900 

Kopřivnice 0 1 1 2  2 900 

Krnov 0 0 1 1 1 150 

Nový Jičín 0 1 1 1 1 900 

Opava 0 1 0 1 100 

Orlová 0 0 1 1 1 000 

Ostrava 1 3 3 7 6 399 

Třinec 0 1 0 1 200 

Celkem 1 16 14 31 28 399 

Zdroj: Krajská databáze 

Jedno zařízení, uvedené v přehledu výše, s roční kapacitou 900 tun slouží pouze ke sběru autovraků, ostatní 

zařízení slouží jak se sběru, tak ke zpracování (nakládání) s autovraky. 

Aktuální seznam povolených zařízení je uveden na webových stránkách MSK (http://aplikace.kr-

moravskoslezsky.cz/websouhlasy/). Konkrétní seznam zařízení zde není uveden z důvodu častých změn, např. 

změna provozovatele, rozsahu činnosti zařízení, platnosti souhlasů. 

http://aplikace.kr-moravskoslezsky.cz/websouhlasy/
http://aplikace.kr-moravskoslezsky.cz/websouhlasy/
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Obrázek č. 6: Síť zařízení ke sběru a zpracování autovraků 
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Tabulka č. 75: Přehled sítě zařízení na sběr a zpracování elektroodpadu 

ORP 
Rozdělení zařízení dle kapacity [t] 

Počet 
zařízení 

Celková roční 
kapacita [t] 

0 - 99 100 - 999 1 000 – 10 000 >10 000 

Bohumín 0 0 1 0 1 1 000 

Bruntál 0 0 1 0 1 1 050 

Český Těšín 0 0 1 0 1 1 010 

Frýdek-Místek 0 0 1 0 1 1 000 

Havířov 0 1 1 0 2 5 300 

Karviná 0 0 1 0 1 1 000 

Kravaře 0 0 1 0 1 7 000 

Nový Jičín 0 1 0 0 1 430 

Opava 1 0 1 0 2 1 334,32 

Ostrava 1 1 3 1 6 22 860 

Třinec 1 2 0 0 3 280 

Celkem 3 5 11 1 20 42 264,32 

Zdroj: Krajská databáze 

V  tabulce (viz Tabulka č. 75) jsou uvedeny i dvě zařízení, která slouží pouze ke sběru EEZ s celkovou 

kapacitou 1 800 tun/ rok. 

Aktuální seznam povolených zařízení je uveden na webových stránkách MSK (http://aplikace.kr-

moravskoslezsky.cz/websouhlasy/). Konkrétní seznam zařízení zde není uveden z důvodu častých změn, např. 

změna provozovatele, rozsahu činnosti zařízení, platnosti souhlasů. 

http://aplikace.kr-moravskoslezsky.cz/websouhlasy/
http://aplikace.kr-moravskoslezsky.cz/websouhlasy/
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Obrázek č. 7: Síť zařízení na sběr a zpracování elektroodpadu 
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Tabulka č. 76: Přehled sítě zařízení na rekultivaci a terénní úpravy 

ORP 

Rozdělení zařízení dle kapacity [t] 
Počet 

zařízení 

Celková 

roční 

kapacita 
[m3]51 

0 – 14 999 15 000 – 149 999 150 000 – 299 999 ≥300 000 

Bílovec 1 
  

 1 7 000 

Bohumín 
 

2 
 

 2 1 52 280 

Bruntál 
 

1 
 

 2 45 000 

Český 

Těšín  
1 

 
 1 26 700 

Frýdek-

Místek  
2 

 
 2 132 000 

Hlučín 
 

2 3  5 803 942 

Karviná 
 

1 
 

2 3 1 892 500 

Kravaře 
   

1 1 500 000 

Krnov 
  

1  1 200 000 

Nový Jičín 1 1 
 

1 3 398 847 

Odry 
  

1  1 150 000 

Opava 1 3 1  5 349 529 

Ostrava 2 4 2 4 13 4 981 950 

Třinec 
   

 1 - 

Celkem 5 17 8 8 41 9 639 748 

Zdroj: Krajská databáze 

V tabulce jsou uvedena také tři zařízení, u kterých nebyla uvedena kapacita. 

Aktuální seznam povolených zařízení je uveden na webových stránkách MSK (http://aplikace.kr-

moravskoslezsky.cz/websouhlasy/). Konkrétní seznam zařízení zde není uveden z důvodu častých změn, např. 

změna provozovatele, rozsahu činnosti zařízení, platnosti souhlasů. 

                                                           
51 Volná kapacita 2013 (ze spisu) uvedená v m3 

http://aplikace.kr-moravskoslezsky.cz/websouhlasy/
http://aplikace.kr-moravskoslezsky.cz/websouhlasy/
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Obrázek č. 8: Síť zařízení na rekultivaci a terénní úpravy 
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Tabulka č. 77: Přehled sítě třídících linek 

ORP 
Rozdělení zařízení dle kapacity [t] 

Počet zařízení 
Celková roční 
kapacita [t] 

0 - 999 1 000 – 10 000 >10 000 

Bohumín 
 

1 
 

1 1 000 

Bruntál 1 
  

1 800 

Frýdek-Místek 
  

1 1 11 900 

Havířov 
 

1 
 

1 1 850 

Hlučín 
  

1 1 20 000 

Krnov 1 
  

1 500 

Nový Jičín 1 
  

1 250 

Odry 
 

1 
 

1 1 200 

Opava 
 

1 
 

1 5 000 

Ostrava 
 

3 2 5 74 000 

Třinec 
 

1 
 

1 6 000 

Vítkov 1 
  

1 500 

Celkem 4 8 4 16 123 000 

Zdroj: Krajská databáze 

Aktuální seznam povolených zařízení je uveden na webových stránkách MSK (http://aplikace.kr-

moravskoslezsky.cz/websouhlasy/). Konkrétní seznam zařízení zde není uveden z důvodu častých změn, např. 

změna provozovatele, rozsahu činnosti zařízení, platnosti souhlasů. 

http://aplikace.kr-moravskoslezsky.cz/websouhlasy/
http://aplikace.kr-moravskoslezsky.cz/websouhlasy/
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Obrázek č. 9: Síť třídících linek 
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Tabulka č. 78: Přehled sítě zařízení na biologickou dekontaminaci a biologické metody mimo kompostování 

ORP 
Rozdělení zařízení dle kapacity [t] 

Počet zařízení 
Celková roční  
kapacita [t] 

0 – 19 999 20 000 – 40 000 >40 000 

Bílovec 1 0 0 1 5 000 

Bohumín 0 0 1 1 44 000 

Frýdek-Místek 2 0 0 2 24 000 

Havířov 1 0 0 1 6 400 

Hlučín 0 1 0 1 30 500 

Karviná 1 0 0 1 4 000 

Nový Jičín 1 0 0 1 11 000 

Opava 0 1 0 1 28 000 

Ostrava 1 3 1 5 176 000 

Třinec 1 0 0 1 15 000 

Celkem 8 5 2 15 343 900 

Zdroj: Krajská databáze 

Aktuální seznam povolených zařízení je uveden na webových stránkách MSK (http://aplikace.kr-

moravskoslezsky.cz/websouhlasy/). Konkrétní seznam zařízení zde není uveden z důvodu častých změn, např. 

změna provozovatele, rozsahu činnosti zařízení, platnosti souhlasů. 

http://aplikace.kr-moravskoslezsky.cz/websouhlasy/
http://aplikace.kr-moravskoslezsky.cz/websouhlasy/
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Obrázek č. 10: Síť zařízení na biologickou dekontaminaci a biologické metody mimo kompostování 
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Tabulka č. 79: Přehled sítě zařízení k fyzikální, chemické, fyzikálně-chemické úpravě 

ORP 
Rozdělení zařízení dle kapacity [t] 

Počet 
zařízení 

Celková roční 
kapacita [t] 

0 – 4 999 5 000 – 49 999 ≥50 000 

Bohumín 
 

1 1 2 520 000 

Bruntál 1 
  

1 1 800 

Frýdek-Místek 1 3 
 

4 50 850 

Hlučín 1 
  

1 122 

Kopřivnice 1 
  

1 3 500 

Opava 
 

1 
 

1 20 000 

Ostrava 2 1 1 4 424 920 

Třinec 1 
  

1 3 600 

Celkem 7 6 2 15 1 024 792 

Zdroj: Krajská databáze 

Aktuální seznam povolených zařízení je uveden na webových stránkách MSK (http://aplikace.kr-

moravskoslezsky.cz/websouhlasy/). Konkrétní seznam zařízení zde není uveden z důvodu častých změn, např. 

změna provozovatele, rozsahu činnosti zařízení, platnosti souhlasů. 

http://aplikace.kr-moravskoslezsky.cz/websouhlasy/
http://aplikace.kr-moravskoslezsky.cz/websouhlasy/
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Obrázek č. 11: Síť zařízení k fyzikální, chemické a fyzikálně-chemické úpravě 
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Tabulka č. 80: Přehled sítě zařízení ke sběru a výkupu odpadů 

ORP 
Rozdělení zařízení dle kapacity [t] 

Počet zařízení 
Celková roční 

0 – 4 999 5 000 – 44 999 ≥45 000 kapacita [t] 

Bílovec 6 1 0 7 13 676 

Bohumín 7 1 0 8 44 602 

Bruntál 18 3 0 21 69 952 

Český Těšín 5 1 0 6 9 960 

Frenštát p. R. 4 1 0 5 20 450 

Frýdek-Místek 29 10 1 40 254 211 

Frýdlant n. O. 1 0 1 2 154 360 

Havířov 17 1 0 18 25 132 

Hlučín 9 2 0 11 69 841 

Jablunkov 3 1 0 4 11 971 

Karviná 8 3 2 13 214 876 

Kopřivnice 6 0 0 6 4 483 

Kravaře 4 0 0 4 6 200 

Krnov 13 6 0 19 87 193 

Nový Jičín 10 4 0 14 62 836 

Odry 4 1 0 5 14 038 

Opava 20 7 0 30 157 305 

Orlová 7 2 0 9 21 259 

Ostrava 51 24 6 81 1 331 339 

Rýmařov 5 0 0 5 8 130 

Třinec 10 2 2 14 369 265 

Vítkov 3 0 0 3 6 000 

Celkem 240 70 12 322 2 957 080 

 

Zdroj: Krajská databáze 

Aktuální seznam povolených zařízení je uveden na webových stránkách MSK (http://aplikace.kr-

moravskoslezsky.cz/websouhlasy/). Konkrétní seznam zařízení zde není uveden z důvodu častých změn, např. 

změna provozovatele, rozsahu činnosti zařízení, platnosti souhlasů. 

http://aplikace.kr-moravskoslezsky.cz/websouhlasy/
http://aplikace.kr-moravskoslezsky.cz/websouhlasy/
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Obrázek č. 12: Síť zařízení ke sběru a výkupu odpadů 
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Tabulka č. 81: Síť sběrných dvorů 

ORP 
Rozdělení zařízení dle kapacity [t] 

Počet zařízení 
Celková roční 
kapacita [t] 0 - 999 1 000 –9 999 ≥10 000 

Bílovec 
 

1 
 

1 5 037 

Bohumín 2 1 
 

3 3 530 

Bruntál 
 

2 
 

2 2 530 

Frenštát pod 
Radhoštěm 

1 
  

1 850 

Frýdek-Místek 6 
  

6 3 413 

Frýdlant nad Ostravicí 1 
 

1 2 45 300 

Havířov 
 

5 
 

5 13 300 

Hlučín 
 

1 
 

1 1 200 

Jablunkov 1 1 
 

2 2 175 

Karviná 
 

1 
 

1 1 710 

Kopřivnice 1 1 
 

2 1 660 

Kravaře 
  

1 1 12 000 

Krnov 1 2 
 

3 5 400 

Nový Jičín 1 
  

1 390 

Odry 1   1 170 

Opava  3 1 4 19 970 

Orlová 1 2  3 3 570 

Rýmařov 1 1  2 4 501 

Třinec 2  1 3 30 550 

Celkem 19 21 4 44 157 256 

Zdroj: Krajská databáze 

 

Kompletní seznam zařízení viz Tabulka č. 108v příloze Analytické části. 



 

106 
 

Obrázek č. 13: Síť sběrných dvorů 

 

Tabulka č. 82: Přehled sítě spaloven odpadu 

ORP 
Rozdělení zařízení dle kapacity [t] 

Počet zařízení 
Celková roční  
kapacita [t] 

<10 000 >10 000 

Ostrava 0 1 1 21 200 

Celkem 0 1 1 21 200 

Zdroj: Krajská databáze 

Aktuální seznam povolených zařízení je uveden na webových stránkách MSK (http://aplikace.kr-

moravskoslezsky.cz/websouhlasy/). Konkrétní seznam zařízení zde není uveden z důvodu častých změn, např. 

změna provozovatele, rozsahu činnosti zařízení, platnosti souhlasů. 

http://aplikace.kr-moravskoslezsky.cz/websouhlasy/
http://aplikace.kr-moravskoslezsky.cz/websouhlasy/
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Obrázek č. 14: Síť spaloven odpadu 
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Tabulka č. 83: Přehled sítě skládek 

ORP 
Rozdělení zařízení dle kapacity [t] 

Počet 
zařízení 

Volná kapacita [m3]52 
0 – 49 999 50 000 – 199 999 ≥200 000 

Bílovec 1 
  

1 2 915 

Bohumín 
 

2 
 

2 249 897 

Bruntál 
 

1 
 

1 67 321 

Frýdek-
Místek 

2 1 1 4 576 295 

Havířov 
  

1 1 208 539 

Hlučín 
 

2 
 

2 252 619 

Nový Jičín 
  

1 1 201 938 

Opava 
 

2 
 

2 180 000 

Ostrava 1 2 1 4 1 298 340 

Rýmařov 
  

1 1 310 000 

Třinec 
 

1 
 

1 144 207 

Vítkov 1 
  

1 36 000 

Celkem 5 11 5 21 3 528 071 

Zdroj: Krajská databáze 

Aktuální seznam povolených zařízení je uveden na webových stránkách MSK (http://aplikace.kr-

moravskoslezsky.cz/websouhlasy/). Konkrétní seznam zařízení zde není uveden z důvodu častých změn, např. 

změna provozovatele, rozsahu činnosti zařízení, platnosti souhlasů. 

 

                                                           
52 Uvedena volná kapacita dle hlášení z roku 2013 – uvádí se v m3. Každý rok se společně s hlášením o produkci a nakládání s odpady 
zasílá samostatně údaj o volné kapacitě skládky příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (OSP) podle skutečnosti k 31. 
12. Vykazovaného roku. 

http://aplikace.kr-moravskoslezsky.cz/websouhlasy/
http://aplikace.kr-moravskoslezsky.cz/websouhlasy/
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Obrázek č. 15: Síť skládek typu NO 
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Obrázek č. 16: Síť skládek typu OO 
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Obrázek č. 17: Síť skládek typu IO 
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2.3.2.2 Přehled zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech 

Na území MSK je provozováno několik zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, tj. zařízení, která nejsou 

podle tohoto zákona určena k nakládání s odpady, kde je možné využívat pouze odpady, které splňují 

požadavky stanovené pro vstupní suroviny, a při nakládání s těmito odpady nesmějí být porušeny zvláštní 

právní předpisy. 

Seznam zařízeních provozovaných dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech je uveden v  tabulce (viz Tabulka č. 84) 
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Tabulka č. 84: Seznam zařízeních provozovaných dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech 

ORP provozovatel obec Technologie 
Celková roční 
kapacita [t] 

Frýdek-Místek 
Skanska Asfalt s.r.o. Paskov Zpracování živičné směsi 10 000 

VÚHŽ a.s. Dobrá Výroba odlitků 4 290 

Frýdlant nad 

Ostravicí 

GILAR SLÉVÁRNA s.r.o. Metylovice Kelímková pec 35 

Beskyd spol. s r.o. Frýdlant nad Ostravicí Slévárna 9 000 

GIFF a.s. Frýdlant nad Ostravicí Slévárna 15 000 

Kopřivnice CIREX CZ s.r.o. Kopřivnice Pec na zpracování mědi a železa 200 

Kravaře LANEX a.s. Bolatice Výroba lan 2 250 

Krnov 
UNEKO spol. s r. o. Zátor Tavení neželezných kovů 150 

CAPACCO spol. s r. o. Město Albrechtice Zpracování plastů, lisování 7 000 

Opava 

Výrobní družstvo "Slezská Hořina" Brumovice u Opavy Výroba maltových směsí, výrobků z PUR 12 000 

Výrobní družstvo "Slezská Hořina" Brumovice u Opavy Výroba maltových směsí 10 000 

Pila Karel Vlček s.r.o. Branka u Opavy Výroba paliva z biomasy 850 

Ostrava 

EKOSTYREN s.r.o. Ostrava 
Výroba lehčeného betonu, zpracování 

polystyrénu 
1 000 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. Ostrava Ocelárna 300 000 

BorsodChem MCHZ, s.r.o. Ostrava - Mariánské Hory Chemická výroba 70 

D & DAXNER TECHNOLOGY s. r. o. Slezská Ostrava Výroba maltových, izolačních směsí 240 

VÍTKOVICE STEEL, a. s. Moravská Ostrava Ocelárna 950 000 

ArcelorMittal Ostrava a.s. Ostrava - Kunčice Vysoké pece 4 000 000 
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ArcelorMittal Ostrava a.s. Ostrava - Kunčice Ocelárna 3 600 000 

PÓROBETON Ostrava a.s. Ostrava Výroba popílkových tvárnících 50 000 

Vítkovické slévárny, spol. s r.o. Ostrava - Vítkovice Slévárna 24 200 

Konfekce Litvínov, s.r.o. Slezská Ostrava Zpracování jemných popílků 5 000 

Rýmařov AL INVEST Břidličná, a.s. Břidličná Tavení hliníku 90 

Třinec 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Třinec Ocelárna 2 300 000 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Třinec Koksárenská baterie 371 400 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Třinec Koksovna 2 500 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Třinec Aglomerace I 1 500 000 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Třinec Aglomerace I 1 500 000 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Třinec Elektroocelárna 50 000 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Třinec Mletí strusky, výroba kameniva 1 000 000 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Třinec Drcení kameniva, zpracování kovů 500 000 

Slévárny Třinec, a.s. Třinec Slévárna 365 000 

PRO NORTH CZECH, a.s. Třinec Protektorování pneumatik 600 

JAP TRADING, s. r. o. Bystřice Strojní opracování kusového grafitu 1 000 

Vítkov MELECKY a.s. Vítkov Výroba papírových briket 600 

Zdroj: KÚ MSK 
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2.3.2.3 Vyhodnocení sítě zařízení a posouzení kapacit 

Vyhodnocení sítě zařízení pro nakládání s komunálním odpadem, směsným komunálním odpadem, biologicky 

rozložitelným komunálním odpadem, tříděným sběrem materiálově využitelných složek odpadů  

Nezbytnou součástí sítě zařízení pro nakládání s komunálním odpadem, směsným komunálním odpadem, 

biologicky rozložitelným komunálním odpadem, tříděným sběrem materiálově využitelných složek odpadů jsou: 

► sběrné dvory,  

► překládací stanice odpadů, 

► třídící linky, 

► zařízení na sběr a zpracování výrobků s ukončenou životností, 

► zařízení na recyklaci tříděného sběru materiálově využitelných složek komunálního odpadu, 

► zařízení na energetické využití SKO, BRKO, 

► spalovny NOKO, 

► skládky S OO, S NO.  

Sběrné dvory 

Sběrné dvory jsou základním článkem systému sběru a nakládání s komunálními odpady v MSK. Sběrné dvory 

slouží především pro sběr objemných odpadů, nebezpečných odpadů, biologických rozložitelných odpadů ze 

zahrad a zeleně, stavebních odpadů, taktéž současně slouží jako místa zpětného odběru elektrozařízení, 

baterií, pneumatik a doplňkově pro sběr využitelných složek KO.  

Přehled sběrných dvorů je uveden v příloze č. 1 Přehled sběrných dvorů povolených dle § 14 odst. 1 zákona o 

odpadech) a příloze č. 2 Přehled sběrných dvorů, které nejsou provozovány dle § 14 odst. 1 zákona o 

odpadech. 

Objemné odpady bude nutno do budoucna ve sběrných dvorech třídit na materiálově využitelné 

(recyklovatelné), energetiky využitelné a nevyužitelné. 

Sběrné dvory jsou zřízeny ve všech obcích nad 5 000 obyvatel a umožňují tak více než 1 000 000 obyvatel 

MSK odložit zdarma komunální odpad, který nelze odložit v separačních hnízdech anebo do nádob na SKO.  

V MSK je provozováno celkem 145 sběrných dvorů, z toho 44 je provozováno na základě vydaného souhlasu s 

provozem tohoto zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech o celkové kapacitě 157 256 tun všech odpadů 

za rok (viz Tabulka č. 108.). Zbývajících 104 sběrných dvorů je provozováno pouze pro občany obce a nelze 

určit jejich celkovou kapacitu.  

Ve 182 obcích v MSK se 177 949 obyvateli není provozován žádný typ sběrného dvora a tyto obce tedy 

organizují pro své občany tzv. mobilní sběry komunálních odpadů. Případně by bylo vhodné podpořit vznik 

sběrných míst v dalších 49 obcí od 1 000 a 2 000 obyvatel. Ve zbývajících 118 obcích s počtem obyvatel pod  

1 000, ve kterých není vybudován sběrný dvůr, jsou zajištěna místa pro oddělené soustřeďování složek 

komunálního odpadu, nebezpečných odpadů (min. mobilní sběr 2 x ročně), papíru, plastů, skla, kovů a 

biologicky rozložitelných odpadů (v období od 1.4 do 31.10). 

Rozvoj sběrných dvorů v minulosti dokumentuje následující tabulka (Tabulka č. 85), která ukazuje přehled 

záměrů budování sběrných dvorů v celkové hodnotě téměř 165 mil. Kč podpořených z OPŽP. Z přehledu je 

zřejmé, že v současnosti jsou dokončovány další 2 sběrné dvory a II. etapa budování odpadového centra v 

Rýmařově. 
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Vzhledem k tomu, že výstavba, modernizace či rozšíření kapacity sběrných dvorů bude i nadále podporována z 

OPŽP 2014 – 2020, lze očekávat, že se tento stav během následujících let změní a pokrytí obyvatel sběrnými 

dvory bude ještě vyšší.  
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Tabulka č. 85: Přehled záměrů výstavby sběrných dvorů v MSK podpořených z OPŽP 

ORP Název žadatele Název projektu 
Celkové náklady 

projektu 

Rok 

ukončení 

Rýmařov Město Rýmařov Odpadové centrum Rýmařov 12 031 912 2009 

Krnov Město Albrechtice 
Odpadové centrum - Město 

Albrechtice 
20 659 415 2011 

Krnov Město Krnov Sběrné dvory Krnov 5 898 993 2011 

Rýmařov Město Rýmařov 
Odpadové centrum Rýmařov - 

II.etapa 
5 957 419 

Projekt v 

realizaci 

Frýdek-

Místek 
Obec Vyšní Lhoty Sběrný dvůr ve Vyšních Lhotách 3 832 098 2011 

Frýdek-

Místek 

Frýdecká skládka, 

a.s. 

Vybavení sběrného dvora pro 

odpady ve Frýdku-Místku 
1 659 155 2010 

Frýdlant nad 
Ostravicí 

Obec Ostravice 
Sběrný dvůr pro NO a O odpady 

v obci Ostravice 
3 533 741 2011 

Frýdek-
Místek 

Obec Raškovice Sběrný dvůr Raškovice 4 757 318 2012 

Frýdek-
Místek 

Obec Třanovice 
Vybavení sběrného dvora v obci 

Třanovice 
2 034 604 2011 

Frýdek-

Místek 
Obec Lučina 

Sběrný dvůr Lučina u Frýdku-

Místku 
4 647 918 

Projekt v 

realizaci 

Orlová Město Orlová Zřízení sběrného dvora v Orlové 3 985 597 2009 

Havířov Obec Těrlicko 
Výstavba sběrného dvoru v obci 

Těrlicko 
1 877 471 2011 

Bohumín Obec Dolní Lutyně 
Sběrný dvůr a komunitní 

kompostárna Dolní Lutyně 
11 394 718 2014 

Karviná Obec Dětmarovice Sběrný dvůr v Dětmarovicích 3 350 730 2014 

Havířov Obec Albrechtice 
Výstavba sběrného dvoru v obci 

Albrechtice 
3 200 977 2010 

Karviná 
Obec Petrovice u 

Karviné 
Sběrný dvůr Petrovice u Karviné 8 976 903 2014 

Odry Město Odry Sběrný dvůr Odry 9 534 638 2014 

Odry Město Fulnek Sběrný dvůr ve Fulneku 4 898 390 2014 

Nový Jičín Město Nový Jičín Separační dvůr v Novém Jičíně 12 659 004 2013 

Nový Jičín Obec Starý Jičín Sběrný dvůr Starý Jičín 10 848 653 2013 

Frenštát pod 
Radhoštěm 

Město Frenštát 
pod Radhoštěm 

Vybudování sběrného dvora ve 
Frenštátě pod Radhoštěm 

19 089 130 
Schváleno k 
financování 

Vítkov Město Vítkov 
Sběrný dvůr Vítkov na odstavné 

ploše v Dělnické ulici 
6 465 762 2014 

Kravaře 
Obec 

Štěpánkovice 
Sběrný dvůr ve Štěpánkovicích 2 945 175 2014 
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Celkové náklady projektů 164 239 720  

Zdroj: MŽP 

Překládací stanice  

V současnosti jsou v MSK k dispozici pouze 4 překládací stanice odpadů provozované v areálech společností: 

► Nehlsen Třinec s.r.o., překládací stanice Třinec, 

► Nehlsen Třinec s.r.o., překládací stanice Jablunkov,  

► AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., překládací stanice ve Frýdlantě nad Ostravicí, 

► TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. ve Vrbnu pod Pradědem (bude uvedeno nově do provozu). 

Z důvodu nutnosti dosáhnout do roku 2020 odklonu min. 65 % BRKO ze skládek a ukončit do roku 2024 

skládkování SKO je předpoklad vybudování sítě překládacích stanic pro překládku SKO ze svozových vozidel do 

velkokapacitních kontejnerů. Optimální je, aby svozová vozidla měla dojezdovou vzdálenost na místo, kde 

odpad uloží do velkokapacitních kontejnerů, cca 20 - max. 25 km. Na větší vzdálenost již je nutno odpad 

přeložit do velkokapacitních kontejnerů nebo velkokapacitních vozidel, což umožní efektivnější odvoz SKO ke 

konečnému využití či odstranění tak, aby se minimalizovalo zatížení dopravní sítě kraje a snížil se tak negativní 

dopad přepravy odpadů na životní prostředí.  

Pro přepravu SKO na větší vzdálenost se předpokládá nutnost vybudování překládacích stanic přednostně v 

lokalitách, kde je již nyní s odpady nakládáno (např. v areálech stávajících skládek anebo ve větších 

odpadových či logistických centrech). 

Třídící linky 

Dalším nezbytným stupněm pro intenzivnější využití tříděného sběru materiálově využitelných složek 

komunálního odpadu je provozování optimální sítě třídících nebo dotřiďovacích linek, které umožní dotřídění 

odděleně sbíraných odpadů (především papíru, plastů nebo textilu) na potřebnou čistotu a druhovou skladbu 

tak, aby byly prodejné jako druhotné suroviny. V MSK je provozováno 16 třídících linek s celkovou kapacitou 

cca 123 000 tun zpracovaných odpadů za rok, a to na území 11 ORP obcí (z 22). Z toho se jedná o 2 linky 

pouze na třídění plastů, 1 linku pouze na PET lahve a papír, 1 třídírnu textilu a 1 linku pouze na třídění papíru. 

Ostatní linky jsou provozovány v plném rozsahu. Přehled těchto zařízení je dostupný na webových stránkách 

MSK (http://aplikace.kr-moravskoslezsky.cz/websouhlasy/) a jejich rozmístění po MSK dokumentuje obrázek 

(viz Obrázek č. 9). 

Optimální z pohledu nakládání s tříděným sběrem materiálové využitelných složek komunálního odpadu se jeví 

budování odpadových center, tj. zařízení pro nakládání s odpady, které budou sloužit zároveň jako logistické 

centrum zájmové/ svozové oblasti, budou třídit složky separovaného sběru, případně i jejich jednoduchou 

úpravu (např. drcení, lisování, párání, extruzi, apod.), kompostování a bude zde i překládací stanice, 

umožňující odvoz shromažďovaných odpadů do jakéhokoliv vzdálenějšího zařízení v MSK anebo mimo něj. 

  

http://aplikace.kr-moravskoslezsky.cz/websouhlasy/
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Zařízení na zpracování biologicky rozložitelných odpadů 

V rámci rozvoje systému nakládání s BRKO byla postupně v MSK vybudována zařízení na zpracování biologicky 

rozložitelných odpadů, ve kterých se zpracovává široké spektrum biologicky rozložitelných odpadů především z 

údržby městské zeleně a z terciální sféry (tj. sektor služeb, např. obchodní řetězce, restaurace apod.).  

V MSK je provozováno celkem 30 kompostáren o celkové kapacitě 225 510 tun/ rok (viz Tabulka č. 69) a 3 

bioplynové stanice (Tabulka č. 70) o celkové kapacitě 122 400 tun/ rok, jsou budovány další kapacity 

podporované z OPŽP, které jsou uvedeny v  tabulce (viz Tabulka č. 68). 

Uvedené kapacity jsou stanoveny pouze pro příjem odpadů do zařízení. Do zařízení však mohou být přijímány i 

neodpady, které nejsou evidovány a nelze tak stanovit jejich množství. 

Celková kapacita kompostáren v MSK, vzhledem k produkci BRO cca 318 574 t v roce 2013 (při započítání 

všech vyprodukovaných odpadů uvedených v příloze č. 1 vyhlášky č. 341/2008 Sb.), lze označit za 

nedostatečnou. Důležité pro plnění cílů POH MSK je skutečnost, aby výstupem z technologie kompostování byl 

certifikovaný kompost (výrobek). Dále je žádoucí, aby byla síť bioplynových stanic rozšířena o tzv. 

„zemědělské bioplynové stanice“, které budou mít povoleno přijímat odpady (zařízení provozovaná dle § 14 

odst. 1 nebo odst. 2 zákona o odpadech, kterých je v MSK celkem cca 20, aby byla dostatečná pro budoucí 

vyšší míru zpracovávaných odpadů z kuchyní a stravoven. Nevhodná je pro budoucí rozvoj systému sběru 

odpadů z kuchyní a stravoven i lokalizace těchto zařízení - pouze území ORP Bílovec a Vítkov. 

Optimální je provoz zařízení, které je oprávněno přijímat jak zemědělské produkty, tak odpady. V návaznosti 

na výše uvedené MSK podporuje využívání biologicky rozložitelných odpadů v tzv. zemědělských bioplynových 

stanicích, které budou provozovány dle § 14 odst. 1 nebo odst. 2 zákona o odpadech. 

Rozmístění a hustota sítě kompostáren jsou v MSK víceméně dostatečné, přesto lze identifikovat dvě oblasti o 

značné rozloze, ve kterých se nenachází žádná kompostárna (ani komunitní). Jedná se: 

► o oblast situovanou mezi městy Rýmařov, Krnov a Vrbno pod Pradědem. 

► o nejjižnější část MSK, tedy ORP Jablunkov, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdlant nad Ostravicí a jižní 

část ORP Frýdek-Místek. Z plánů jednotlivých ORP na rozšiřování sítě pro nakládání s BRKO je ovšem 

patrné, že si zdejší obce situaci uvědomují a chtějí ji řešit. Z kapitoly 2.7.2 vyplývá, že záměry na 

výstavbu zařízení pro nakládání s BRKO existují v obou zmíněných oblastech, jmenovitě v ORP Bruntál 

a Krnov v případě severozápadní oblasti, a v ORP Jablunkov, Frenštát pod Radhoštěm a Frýdek-Místek 

v jihovýchodní lokalitě. 
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Obrázek č. 18: Síť kompostáren (oblasti s nedostatečnou sítí zařízení) 

 

Zdroj: Krajská databáze, websouhlasy 

 

Dále je v MSK provozováno minimálně 5 komunitních kompostáren dotovaných z OPŽP, tj. komunitní 

kompostárna v obci Albrechtice, Horní Benešov, Pustá Polom, Velké Heraltice a Dolní Lutyně (viz Příloha č. 3) 

a další kapacity jsou budovány. Přehled záměrů kompostáren, rozšíření kapacit těchto zařízení a 

kompostovacích ploch v celkové hodnotě 291 mil. Kč financovaných z OPŽP uvádí  tabulka (viz Tabulka č. 86). 
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Tabulka č. 86: Přehled záměrů kompostáren, jejich rozšíření nebo vybavení technologií financovaných z OPŽP 

ORP 
Název 

žadatele 
Název projektu 

Celkové 

náklady 
projektu 

Rok ukončení 

Krnov 
Město 

Albrechtice 
Kompostárna - Město Albrechtice 14 294 904 2012 

Bruntál 
Vladimír 
Vybíral 

Kompostárna V V 6 841 340 2014 

Bruntál Město Bruntál 
Odpadové centrum Bruntál-

Kompostárna 
9 459 184 

Schváleno k 

financování 

Kopřivnice SITA CZ a.s. 
Svozový vůz, kontejnery a nádoby na 

BRKO - kompostárna Příbor 
2 011 710 2013 

Odry 
Tomáš 

Koláček 
Kompostárna Ing. Koláček 6 984 675 2014 

Nový Jičín 
ZAHRADNICT

VÍ KUNÍN 

s.r.o. 

Kompostárna pro Zahradnictví Kunín, 

s.r.o. 
6 672 112 2014 

Nový Jičín ASOMPO, a.s. 
Kompostárna v areálu Asompo, a.s. 

Životice u Nového Jičína 
7 701 940 

Realizace 

projektu 
ukončena 

Nový Jičín Václav Hasal Kompostárna Hasal - Blahutovice 6 577 560 
Projekt v 
realizaci 

Nový Jičín Václav Hasal Kompostárna Hasal 6 642 900 
Projekt v 
realizaci 

Bílovec 

PROJEKT 

MORAVSKÁ, 

s.r.o. 

Kompostárna Bílov 7 235 800 
Projekt v 
realizaci 

Vítkov 
MĚSTO 
VÍTKOV 

Kompostárna v areálu skládky Nové 
Těchanovice 

5 599 999 2013 

Opava 
Obec 

Štáblovice 
Kompostárna Štáblovice 4 130 240 2014 

Vítkov 
Rostislav 

Kyncl 
Kompostárna - Kyncl, Budišov nad 

Budišovkou 
5 719 791 

Projekt v 
realizaci 

Projekty související s kompostováním 

Bruntál 
MADWOOD 

s.r.o. 

Mobilní kompostovací stanice pro 

společnost MADWOOD s.r.o. a 
partnerské obce 

6 011 976 2013 

Krnov 
Obec Slezské 

Rudoltice 

Sběr a využití BRKO - obec Slezské 

Rudoltice 
3 004 322 2014 

Frýdek-Místek 
Frýdecká 

skládka, a.s. 

Navýšení kapacity kompostárny 

Bruzovice 
5 177 017 2013 

Frýdlant nad 

Ostravicí 
Obec Čeladná 

Pořízení technologií na provoz 

kompostárny v Čeladné 
2 861 650 2014 

Třinec 
Nehlsen 

Třinec, s.r.o. 

Nehlsen Třinec, s.r.o. - navýšení 

kapacity kompostárny 
8 925 928 2014 
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Zdroj: MŽP 

Energetické využití směsného komunálního odpadu 

V současnosti není na území MSK provozováno žádné zařízení, ve kterém je možné energeticky využívat SKO.  

Záměrem Moravskoslezského kraje je energeticky využívat směsný komunální odpad v zařízení pro 

energetické využití odpadů. Za tímto účelem Moravskoslezský kraj a 5 statutárních měst Ostrava, Karviná, 

Havířov, Frýdek-Místek a Opava podepsali v roce 2005 memorandum o vybudování krajského integrovaného 

centra. Společnost KIC Odpady, a.s. byla založena rozhodnutím zastupitelstva kraje a do obchodního rejstříku 

zapsána v roce 2008. Záměrem je vybudovat zařízení pro energetické využití směsného komunálního odpadu 

a objemného odpadu s celoroční dodávkou energií do odběratelských sítí. Realizace tohoto záměru, příp. i 

v modifikované podobě by přispěla k plnění povinnost postupného snižování ukládání BRKO na skládky (max. 

35 % do roku 2020), stanovené ze Směrnice EU o skládkování a zároveň povinnost ukončit skládkování SKO 

do roku 2024.  

Výroba paliva za účelem jeho energetického využití 

Na území MSK je provozováno 1 zařízení o kapacitě 30 000 tun/ rok, které vyrábí z odpadního papíru, plastu, 

dřeva a textilu tuhé alternativní palivo, které je předáváno do cementárny mimo MSK. V současnosti je 

Havířov 
Ing. Karel 

Kotula 
Rozšíření kompostárny 3 840 000 2012 

Havířov 
Ing. Karel 

Kotula 

Rozšíření technologického parku 

kompostárny 
10 545 600 2010 

Nový Jičín Obec Mořkov 
Mobilní kompostovací zařízení pro obec 

Mořkov a partnerskou obec 
6 852 390 2014 

Vítkov Město Vítkov 
Pořízení technologie pro kompostárnu 

Vítkov - Nové Těchanovice 
2 202 757 2014 

Opava RABIO s. r. o. Zvýšení kapacity kompostárny Rabio 5 341 245 2014 

Opava 

RITSCHNY 

kovošrot a 

sběrné 
suroviny s.r.o. 

Svoz a zpracování odpadů pro okresy 

Opava a Bruntál 
6 066 184 2014 

Hlučín 
Obec 

Ludgeřovice 
Zpracování bioodpadu v Ludgeřovicích 889 560 2014 

Hlučín Obec Bělá 
Sběr a zpracování bio odpadu v obci 

Bělá 
808 208 2013 

Ostrava 
OZO Ostrava 

s.r.o. 

OZO Ostrava-Nakládání s biologickým 

odpadem 
5 376 000 2013 

Ostrava 
INGEA 

recyklace, 

s.r.o. 

Závod na zpracování BRO 107 931 831 2014 

Bohumín 
Obec Dolní 

Lutyně 

Sběrný dvůr a komunitní kompostárna 

Dolní Lutyně 
11 394 718 2014 

Hlučín 
Tomáš 

Hájovský 

Pořízení manipulační techniky pro 

kompostárnu Markvartovice 
2 694 670 2014 

Celkové náklady projektů 291 190 928 
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připravován záměr navýšení kapacity tohoto zařízení, které by tak zpracovávalo i výhřevnou frakci z plánované 

instalace linky na mechanickou úpravu směsných komunálních odpadů v kapacitě 80 000 tun/ rok.  

Dále je zde provozováno 1 zařízení na drcení odpadního dřeva a papíru o kapacitě 10 000 tun/ rok, jehož 

výstupem jsou brikety (výrobek z odpadu) a další zařízení o kapacitě 312 tun/ rok, které z odpadního dřeva a 

papíru vyrábí lisovaná paliva - pelety, tj. výrobek z odpadu. Dále je na území MSK provozováno zařízení podle 

§ 14 odst. 2 zákona o odpadech o roční kapacitě 500 tun/ rok. Zařízení zpracovává odpady z pily, výroby palet 

a vrácených rozbitých palet a vyrábí dřevní štěpku, kterou prodává jako palivo.  

Taktéž další zpracovatelská zařízení (drtiče a třídiče mobilní i stacionární) mají variantní výstupy ze svých 

zařízení, kdy jedním z nich je i např. dřevní štěpka předávána dále jako palivo. Kapacita těchto zařízení se 

nedá stanovit, neboť předání výstupu závisí na poptávce (dřevěné štěpky mohou být dále předány do 

kompostáren, výroby dřevotřískových desek, k fermentaci).  

Jako palivo se rovněž používá tzv. energokompost, vyrobený v rámci procesu kompostování. Tento kompost 

není předáván k využití na zemědělské půdě, ale k využití jako palivo. Výroba energokompostu rovněž závisí 

na poptávce. 

Kapacita těchto zařízení není, vzhledem k budoucímu zákazu skládkování SKO, dostatečná, a proto MSK bude 

podporovat navýšení kapacit v těchto zařízeních a budování nových, jejichž výstupem bude buď vyrobené 

palivo nebo upravený SKO. 

Skládkování ostatních a nebezpečných odpadů z komunální sféry 

Na území MSK existuje dostatečně hustá síť skládek (seznam viz webové stránky MSK http://aplikace.kr-

moravskoslezsky.cz/websouhlasy/ a zobrazení sítě (viz Obrázek č. 15 a Obrázek č. 16) pro skládkování všech 

kategorií odpadů o celkové volné kapacitě na konci roku 2013 téměř 3,5 mil. m3 odpadu a s možností rozšíření 

kapacit na celkových 13 mil. m3 odpadu. Vzhledem k budoucímu zákazu skládkování SKO, nebudou v 

dohledné době budovány v tomto směru žádná jiná zařízení pro skládkování. 

 

Vyhodnocení sítě zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady  

V MSK kraji je provozováno celkem 7 skládek, které mohou přijímat nebezpečné odpady, jejich rozmístění je 

patrné z obrázku ( viz Obrázek č. 15). Jejich celková volná kapacita pro uložení nebezpečných odpadů byla na 

konci roku cca 350 000 m3. Dále je na území MSK provozováno jedno zařízení na spalování nebezpečných 

odpadů, které má celkovou roční kapacitu 21 200 t.  

 

Vyhodnocení sítě zařízení pro nakládání se stavebními odpady 

Na území MSK je provozováno celkem 58 mobilních zařízení na recyklaci SDO o oznámené kapacitě cca 548 

100 tun odpadů/ rok a 15 stacionárních recyklačních ploch o kapacitě necelých 450 000 tun odpadů/ rok. 

Přehled kapacit stacionárních zařízení určených k recyklaci SDO je uveden v tabulce (viz Tabulka č. 73). 

Zároveň je aktuální přehled zařízení určených k recyklaci stavebních a demoličních odpadů dostupný na 

webových stránkách MSK (http://aplikace.kr-moravskoslezsky.cz/websouhlasy/) a jejich rozmístění je patrné 

z obrázku ( viz Obrázek č. 5). Kapacita uvedená u mobilních zařízení na recyklaci SDO není konečná, neboť 

některá zařízení nemají kapacitu stanovenou. Zároveň drtící mobilní zařízení jsou běžnou výbavou stavebních 

firem, které je používají při svých stavebních a demoličních činnostech v režimu služby pro původce. 

I když se celková produkce recyklovatelných SDO (kategorie ostatní) pohybuje ročně kolem 1,6 mil. tun SDO 

(produkce včetně odpadu kat.č. 17 05 04 Zemina a kamení, tj. cca 1 000 000 t/ rok), jedná se pouze o 

http://aplikace.kr-moravskoslezsky.cz/websouhlasy/
http://aplikace.kr-moravskoslezsky.cz/websouhlasy/
http://aplikace.kr-moravskoslezsky.cz/websouhlasy/
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zdánlivý nedostatek kapacit, protože u všech mobilních recyklačních linek nejsou kapacity evidovány, protože 

nejsou známy. Jejich vytížení závisí na poptávce a je limitováno pouze výkonem konkrétního zařízení (nelze 

předem plánovat). 

Vzhledem k vysokému počtu mobilních recyklačních linek nemusí být SDO přemísťovány z místa vzniku do 

recyklačního závodu, ale lze zajistit jejich zpracování a využití přímo v místě vzniku/ demolice. 

Výstupem ze zařízení jsou buď upravené odpady anebo recykláty, tj. prodejné frakce stavebních výrobků 

odpovídající požadavkům zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. 

Kapacita těchto zařízení je dostatečná a jejich lokalizace vzhledem k možnosti přesunu technologie je také 

bezproblémová. 

 

Tabulka č. 87: Plnění cíle pro stavební a demoliční odpad 

 
2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 

Produkce 1 535 832 2 047 583 1 460 369 1 610 496 1 641 389 

Využití odpadů 1 382 466 1 616 560 1 441 638 1 551 769 1 652 309 

Podíl využitých SDO (%) 90.01 78.74 98.47 96.35 100.67 

Materiálové využití odpadů (MVO) 1 382 458 1 612 186 1 438 021 1 551 768 1 652 309 

Energetické využití odpadů (EVO) 8 4 374 3 617 1 
 

Odstranění odpadů spalováním 226 2 896 222 902 778 

Odstranění odpadů skládkováním a jiným uložením 88 794 53 818 81 871 45 040 35 589 

Odstranění odpadů skládkováním 88 794 53 818 81 871 45 040 35 589 

Podíl SDO odstraněných skládkováním 5.78 2.63 5.61 2.80 2.17 

Odstranění odpadů jiným uložením 0 0 0 0 0 

Podíl SDO odstraněných jiným uložením 0 0 0 0 0 

Zdroj: Krajská databáze  

Vyhodnocení sítě zařízení pro nakládání s obalových odpadů 

Na území MSK je umístěno 16 třídících linek s celkovou kapacitou cca 123 000 tun, které mohou některé 

z obalových odpadů přijímat, třídit a případně dále zpracovávat. Nebezpečné odpady spadající do podskupiny 

15 01 mohou být ukládány na skládky, jejichž kapacita je v tomto směru dostatečná. 

 

Vyhodnocení sítě zařízení pro nakládání s výrobky s ukončenou životností 

S výrobky s ukončenou životností by se přednostně mělo nakládat způsoby, které upřednostňují nejprve jejich 

opětovné použití, a pokud to není možné, tak přednostní přípravu odpadu na jeho opětovné použití nebo 

recyklaci. 

Síť zařízení na úpravu a využití výrobků s ukončenou životností je na území MSK rozvíjena na principu 

odpovědnosti výrobce. Obecně tedy zodpovídají výrobci baterií a akumulátorů, vozidel na konci životnosti, 
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EEZ, pneumatik nebo minerálních olejů za rozvoj sítě, dobrou dostupnost zařízení a za zpracování těchto 

výrobků takovým způsobem, že jsou plněny přísné recyklační kvóty. 

Baterie a akumulátory 

Povinnost zajistit zpracování a materiálové využití zpětně odebraných baterií a akumulátorů je dle zákona o 

odpadech stanovena jejich výrobcům, potažmo kolektivnímu systému, ve kterém jsou sdruženi, nikoliv 

původcům.  

Odpadní baterie a akumulátory se nesmí skládkovat a některé typy baterií a akumulátorů se nesmí 

odstraňovat ani spalováním. Většina z produkovaných baterií a akumulátorů jsou zpracovány v zařízení 

společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. Na území MSK je provozováno jedno stacionární zařízení (ORP 

Ostrava), které zpracovává olověné akumulátory a má roční kapacitu 3 000 tun přijatých odpadů. Jak systém 

sběru, tak systém zpracování a materiálového využití baterií nebo akumulátorů zajišťují na vlastní náklady dle 

zákona o odpadech jejich výrobci, a proto MSK nemusí tuto problematiku plánovat. 

Elektrická a elektronická zařízení 

Povinnost zajistit zpracování a materiálové využití zpětně odebraných EEZ je dle zákona o odpadech stanovena 

jejich výrobcům, potažmo kolektivnímu systému, ve kterém jsou sdruženi, nikoliv původcům.  

V MSK kraji se nakládání s použitými EEZ uskutečňuje v souladu s hierarchií nakládání s odpady ve dvou 

rovinách.  

Za účelem předcházení vzniku odpadů je v MSK provozována síť opraven a bazarů použitých elektrických a 

elektronických zařízení (zejm. audio, video a IT techniky), které zajišťují opětovné použití těchto výrobků.  

Pro případ, že použité EEZ nelze opětovně použít nebo opravit, stane se odpadem ve chvíli, kdy je přijato do 

zařízení určeného k jeho zpracování. Zde dojde k přípravě na opětovné použití EEZ anebo k jeho zpracování - 

demontáži, při které jsou odděleny opětovně použitelné díly, nebezpečné součástky a náplně, recyklovatelné a 

jinak využitelné části a nevyužitelné části určené ke spalování nebo skládkování.  

Přehled provozovaných zařízení ke sběru a zpracování EEZ, kterým byl vydán souhlas s provozem, a s 

provozním řádem dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, je dostupný na webových stránkách MSK 

(http://aplikace.kr-moravskoslezsky.cz/websouhlasy/). Síť zařízení a jejich rozmístění je patrná z obrázku (viz 

Obrázek č. 7). 

Sběr elektroodpadu byl zatím evidován bez možnosti rozlišení, a proto je uváděn v zařízeních ke sběru a 

výkupu odpadů. Probíhá jeho postupné oddělení do samostatné skupiny zařízení ke sběru elektroodpadu.  

Porovnáním celkové kapacity na zpracování EEZ cca 33 500 tun/ rok a průměrné roční produkce přibližně 7 

000 tun těchto odpadů/ rok je zřejmé, že kapacita zařízení na zpracování těchto odpadů je dostatečná a také 

jejich lokalizace v jednotlivých částech MSK je optimální. 

Autovraky 

Povinnost zajistit zpracování a materiálové využití vozidel na konci životnosti je dle zákona o odpadech 

stanovena jejich výrobcům nebo akreditovaným zástupcům, nikoliv jejich původcům, přesto je v MSK 

provozován dostatečný počet zařízení pro sběr a zpracování autovraků na podnikatelské bázi. Je to dáno tím, 

že autovrak je odpad s převahou recyklovatelných (obchodovatelných) dílů a součástí. 

Porovnáním celkové kapacity na zpracování autovraků cca 27 000 tun/ rok a průměrné roční produkce 

přibližně 10 000 tun těchto odpadů /rok je zřejmé, že kapacita zařízení na zpracování těchto odpadů je 

dostatečná a také jejich lokalizace v jednotlivých částech MSK je optimální. 

http://aplikace.kr-moravskoslezsky.cz/websouhlasy/
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Pneumatiky 

Povinnost zajistit zpětný odběr použitých pneumatik a jejich využití nebo odstranění do konce kalendářního 

roku, v němž byly zpětně odebrány, je dle zákona o odpadech stanovena jejich výrobcům, nikoliv původcům.  

V MSK se nakládání s použitými pneumatikami uskutečňuje v souladu s hierarchií nakládání s odpady ve dvou 

rovinách.  

Za účelem předcházení vzniku odpadů je v MSK provozována síť opraven a pneuservisů použitých pneumatik, 

které zajišťují opětovné použití těchto výrobků. Obdobnou roli mají také protektorovny, které vyrábějí tzv. 

„protektory“ z nepoškozených koster ojetých pneumatik. Z veřejně dostupných zdrojů je známo, že na území 

MSK se protektorováním zabývá celkem 28 subjektů. 

Z přehledu způsobů nakládání s odpadními pneumatikami uvedenými v  tabulce (viz Tabulka č. 57) plyne, že 

protektorování není prováděno v režimu odpadů, protože o něm není vedena evidence. Jedná o běžnou 

obchodní činnost s použitým výrobkem, kdy upotřebená kostra (ojetá pneumatika) je základní vstupní 

surovinou do výrobny protektorů. 

 

Vyhodnocení sítě zařízení pro nakládání s výrobky s dalšími vybranými odpady 

Odpady perzistentních organických znečišťujících látek a PCB  

Odpady perzistentních znečišťujících látek nejsou na území MSK produkovány. Tuto skutečnost ověřuje 

Krajský úřad MSK. Odpady s obsahem PCB jsou výhradně odstraňovány spalováním, což je patrné z  tabulky 

(viz Tabulka č. 60). 

Odpadní oleje 

Odpadní oleje mají být přednostně materiálově využity. Z  tabulky (viz Tabulka č. 62) vyplývá, že část (v roce 

2013 cca 1 500 tun) odpadních olejů bylo materiálově využito. Produkce odpadních olejů je však vyšší, cca 

4 000 t/ rok. Rozdíl mezi produkcí odpadních olejů a jejich využitím v MSK je způsoben tím, že jsou odpadní 

oleje vyváženy a využívány mimo MSK.  

Kaly z čistíren odpadních vod 

Na území MSK je každoročně vyprodukováno kolem 18 000 t kalů z čistíren komunálních odpadních vod  

(kat.č. 19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod). Téměř všechny kaly z čistíren komunálních 

odpadních vod jsou materiálově využity, a to v množství cca 15 500 tun/ rok.  

Odpady s obsahem azbestu 

Odpady s obsahem azbestu jsou převážně ukládány na skládky a vzhledem k produkci nepřekračující 3 000 

tun/ rok je volná kapacita skládek dostatečná. 
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2.3.3. Vyhodnocení stávajících systému sběru odpadů 

2.3.3.1 Komunální odpady 

Vyhodnocení stávajících systémů sběru komunálních odpadů 

Sběr a svoz komunálních odpadů 

Komunální odpady lze rozdělit do pěti základních toků:  

► Směsný komunální odpad. 

► Biologicky rozložitelný odpad. 

► Tříděný sběr materiálově využitelné složky komunálního odpadu.  

► Nebezpečný složky KO. 

► Reziduální část KO. 

Směsný komunální odpad 

V současnosti má většina obcí MSK zaveden nádobový systém sběru a svozu SKO v různých typech nádob, s 

různým objemem. Jedná se buď o plechové (v obcích s lokálními topeništi) nebo o plastové nádoby o obejmu 

60, 80, 120, 240, 380 nebo 1 100 l, které jsou nejčastěji vyváženy s četností 1 x týden. 

Směsný komunální odpad z nádob všech druhů (včetně pytlového sběru) je sbírán a přepravován souborem 

speciálně vybavených automobilů ke svozu SKO (univerzální výsypník, lisování). 

Objemný odpad je svážen pomocí velkokapacitních kontejnerů různých objemů (3, 5, 10, 15, 20, 30 m3) 

kontejnerovými nosiči.  

K zefektivnění přepravy odpadu na delší vzdálenosti slouží překládací stanice. 

Oddělený sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů 

Podle původu odpadu lze rozdělit bioodpady do čtyř hlavních skupin. Odpad ze zahrad, odpad z údržby obecní 

zeleně a odpad z domácností tzv. kuchyňský odpad a odpad ze stravoven a jídelen (kat.č. 20 01 08).  

Evidovaná data ukazují na to, že v současnosti odděleně sbíranou nejvýznamnější skupinou jsou odpady ze 

zahrad a z údržby obecní zeleně (kat. č. 20 02 01). Evidovaná data ukazují na to, že v současnosti odděleně 

sbíranou nejvýznamnější skupinou jsou odpady ze zahrad a z údržby obecní zeleně (kat. č. 20 02 01). 

Kuchyňský odpad z domácností rostlinného původu je však také součástí odděleného sběru z domácností. S 

ohledem na novou povinnost pro obce se předpokládá jeho rozšíření.Bioodpad ze zahrad je sbírán především 

prostřednictvím sběrných dvorů, ve kterých jsou k dispozici velkoobjemové kontejnery na BRKO popřípadě 

štěpkovač na větve. Některé obce bez sběrného dvora provozují mobilní sběr (nádoby, pytle, big bagy, rotující 

velkoobjemové kontejnery – je určeno místo a čas odvozu) anebo zavedly přímé odevzdání tohoto odpadu do 

vlastní komunitní kompostárny.  

Podobně i bioodpad z údržby veřejné zeleně je v obcích sbírán buď mobilním sběrem anebo prostřednictvím 

sběrných dvorů anebo je přímo odkládán do kompostárny.  

Nádobový nebo pytlový sběr BRKO z domácností byl do nedávna používán spíše ojediněle. Přibližně od roku 

2011 byly realizovány jednotlivé pilotní projekty odděleného sběru BRKO v určených částech měst (Bílovec, 

Dolní Lutyně, Horní Suchá, Baška, Albrechtice).  
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Vzhledem k charakteru odpadu musí obce dbát na to, aby způsoby shromažďování a přepravy biologicky 

rozložitelných odpadů vyhovovaly hygienickým požadavkům na manipulaci s odpady a podmínkám bezpečné 

přepravy. 

Zásadní změnu v odděleném sběru BRKO přinesla nová povinnost obcí dle § 17 zákona o odpadech „zajistit 

místa pro oddělené soustřeďování biologicky rozložitelných odpadů“, kdy vyhláška č. 321/204 Sb. tuto 

povinnost provádí tak, že každá obec musí od 1.4. do 31.10. daného roku zajistit sběr BRKO, minimálně 

rostlinného charakteru.  

V současnosti existuje více než 100 obcí v MSK, které v průběhu let 2011 až 2015 (včetně) požádaly o finanční 

podporu z OPŽP na rozšíření či rozvoj odděleného sběru BRKO z obcí, na vybavení obcí sběrovými nádobami či 

o příspěvek na dovybavení sběrných míst na separovaný sběr o hnědé nádoby na BRKO, a to v celkové 

hodnotě téměř 318 mil. Kč. Přehled podpořených systémů sběru BRKO uvádí příloha č. 3. 

Povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného komunálního odpadu je 

některými obcemi plněna také tím způsobem, že obec má na svém území zavedený systém komunitního 

kompostování, do kterého je umožněno odevzdávat veškeré rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad 

vznikající na území obce. Jedná se o odklonění BRKO od skládkování předcházením jeho vzniku. Předcházení 

vzniku biologicky rozložitelných odpadů je možné také zajistit podporou domácího kompostování a využitím 

vyrobeného kompostu v místě. Z  tabulky (viz Tabulka č. 110) vyplývá, že tento prevenční přístup je v MSK 

rozvíjen v menší míře a z OPŽP byly podpořeny projekty předcházení vzniku BRKO formou domácího 

kompostování v hodnotě téměř 13,5 mil. Kč (nákup kompostérů). Záměry výstavby komunitních kompostáren 

byly podpořeny min. ve 4 případech v celkové hodnotě necelých 16 mil. Kč. 

V MSK je v současnosti v provozu 30 průmyslových kompostáren o celkové kapacitě 225 510 tun/ rok a v 

jejich svozové oblasti je postupně rozvíjen sběr a svoz BRKO i ze systému obcí (viz přehled kompostáren a 

jejich kapacit v  tabulce (viz Tabulka č. 69).  

Z výše uvedeného lze předpokládat, že množství odděleně sbíraných BRKO (kat.č. 20 01 08 a 20 02 01) bude 

v průběhu plnění tohoto POH MSK významně narůstat a v souvislosti s tím i celková produkce komunálních 

odpadů. 

Oddělený sběr materiálově využitelných složek KO (papír, plast, sklo, kov) 

Povinnost zavést čtyřsložkový oddělený sběr VSKO mají od 1.1.2015 všechny obce na území ČR (změna 

zákona o odpadech č. 229/2014 Sb.). V MSK je oddělený sběr využitelných složek komunálních odpadů 

dlouhodobě zaváděn a v současnosti jsou již všechny obce MSK (300) zapojeny do sítě sběrných míst VSKO 

organizované AOS EKO-KOM. V obcích je zaveden buď donáškový sběr (barevné nádoby) nebo odvozový sběr 

(barevné pytle), případně jejich kombinace. Vybavenost obcí pro nádobový sběr využitelných odpadů se 

neustále zlepšuje, což je doloženo zvyšující se hustotou sběrné sítě a snižující se donáškovou vzdáleností. 

Systém odděleného sběru materiálově využitelných složek KO dokumentují následující tabulky. 
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Tabulka č. 88: Počet nádob pro sběr jednotlivých komodit na konci roku v ks 

Rok Papír Plast Sklo směsné Sklo bílé Sklo celkem Nápojový karton Kov 

2009 3916 6244 4878 927 5805 85 59 

2010 4227 6551 5103 975 6078 86 167 

2011 4726 6988 5328 1106 6434 95 60 

2012 5263 7546 5458 1086 6544 97 88 

2013 5614 7986 5677 1120 6797 109 96 

2014 5985 8240 5810 1124 6934 114 94 

Zdroj: EKO-KOM, a.s. 

Z výše uvedeného přehledu je zřejmý neustálý postupný nárůst počtu sběrových nádob. Počet modrých 

kontejnerů na papír vzrostl od roku 2009 o 2 069 kusů, počet žlutých kontejnerů na plast vzrostl o 1996 ks a 

celkový počet nádob na sklo (bílé, zelené) vzrostl o 1 129 ks. Počet nádob na oddělený sběr nápojových 

kartónů (oranžové) a kovů je nízký a dlouhodobě stagnující, protože se tyto komodity sbírají jiným způsobem. 

Nápojový kartón je ve většině případů sbírán v pytlích (oranžové) a kovy jsou sbírány buď v pytlích (šedivé) 

anebo volně ložené prostřednictvím výkupen kovů a některých sběrných dvorů. Zároveň je možné nápojové 

kartóny a kovy uložit do kontejnerů na papír nebo na plasty, z těchto jsou nápojové kartóny a kovy následně 

na třídících linkách vytříděny. 

Tabulka č. 89: Počet obyvatel na nádobu na konci roku 

Rok Papír Plast Sklo směsné Sklo bílé Sklo celkem 

2009 319 200 256 1347 215 

2010 295 191 245 1281 205 

2011 264 179 234 1129 194 

2012 236 165 228 1144 190 

2013 219 154 217 1098 181 

2014 205 149 211 1091 177 

Zdroj: EKO-KOM, a.s. 
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Tabulka č. 90: Počet obyvatel na sběrné hnízdo na konci roku 

Rok Obyvatel/ hnízdo 

2009 249 

2010 236 

2011 220 

2012 204 

2013 191 

2014 184 

Zdroj: EKO-KOM, a.s. 

Hustota sběrné sítě v průběhu sledovaných let postupně rostla a v roce 2014 již bylo dosaženo takové 

hustoty, že 1 sběrné hnízdo má k dispozici v průměru 184 obyvatel. Nejhustší sběrná síť je instalována pro 

oddělený sběr plastů a dosahuje 149 obyvatel na 1 sběrovou nádobu. 

Tabulka č. 91: Počet sběrných dvorů či sběrných míst evidovaných pro sběr jednotlivých komodit na konci 

roku (ks) 

Rok Papír Plast Sklo směsné Sklo bílé Sklo celkem Kov 

2009 24 2 4 2 6 15 

2010 23 2 3 1 4 20 

2011 28 5 8 2 10 20 

2012 25 9 16 2 18 33 

2013 33 21 24 3 27 67 

2014 44 28 35 8 43 66 

Zdroj: EKO-KOM, a.s. 
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Tabulka č. 92: Počet výkupen evidovaných pro sběr jednotlivých komodit na konci roku (ks) 

Rok Papír Plast Sklo směsné Sklo bílé Sklo celkem Kov 

2009 28 1 0 0 0 30 

2010 23 1 5 0 5 23 

2011 38 2 0 0 0 50 

2012 109 13 3 0 3 125 

2013 109 12 4 1 5 128 

2014 131 15 3 1 4 142 

Zdroj: EKO-KOM, a.s. 

Stav zavedení odděleného sběru v MSK ukazuje  tabulka (viz Tabulka č. 93), ze které je zřejmé, že 100 % obcí 

spolupracujících s AOS EKO-KOM a třídí zejména odpadní plast, 99 % obcí sbírá směsné sklo, pouze 38 % obcí 

třídí čiré sklo od barevného a 71 % z nich sbírá nápojový kartón. Dále 90 % obcí odděleně shromažďuje 

odpadní papír a cca 55 % z nich sbírá kovy. 

 

Tabulka č. 93: Procento obcí sbírajících danou komoditu z obcí zapojených do systému EKO-KOM v daném 

roce (%) 

Rok Papír Plast Sklo směsné Sklo bílé Sklo celkem Nápojový karton Kov 

2009 73 % 100 % 100 % 37 % 100 % 45 % 30 % 

2010 80 % 99 % 100 % 38 % 100 % 48 % 31 % 

2011 84 % 100 % 99 % 40 % 99 % 61 % 43 % 

2012 85 % 100 % 99 % 38 % 99 % 72 % 47 % 

2013 89 % 100 % 99 % 38 % 99 % 71 % 56 % 

2014 90 % 100 % 99 % 38 % 99 % 71 % 54 % 

Zdroj: EKO-KOM, a.s. 

Papír má možnost třídit 99 % občanů MSK, plasty 100 % občanů MSK, sklo směsné 100 % občanů MSK (čiré 

sklo pouze 37 % občanů), nápojový karton 90 % občanů MSK kovy má možnost třídit cca 90 % občanů MSK. 

Výčet těchto odděleně sbíraných komodit je od 1.1.2015 základním povinným standardem a v kompetenci obcí 

je možnost rozšíření odděleného sběru i o další komodity, které mají reálné uplatnění na trhu druhotných 

surovin, jako např. rozvíjení tříděného sběru nápojových kartónů, PET lahví nebo použitého textilu a 

obnošených oděvů. Kovy byly do nedávna sbírány pouze ve výkupnách druhotných surovin a nově jsou 

sbírány také v některých sběrných dvorech.  

V rámci naplňování cílů Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty MSK je téměř ve všech 

školách všech stupňů a úřadech státní správy a samosprávy zaveden systém odděleného sběru min. papíru a 

plastů (PET).  
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Mezi další využitelné složky KO lze počítat dále výrobky s ukončenou životností produkované domácnostmi:  

► použitá elektrická a elektronická zařízení.  

► použité přenosné baterie a akumulátory. 

Takto nastavený systém odděleného sběru MVKO je možné realizovat pouze za předpokladu, že ze strany 

státu budou aktivně vytvářeny podmínky pro opětovné použití použitých výrobků, pro rozvoj trhu s druhotnými 

surovinami a recyklovanými výrobky. 

Tabulka č. 94: Sebraná množství celkem (t/ rok) 

Rok Papír Plast Sklo směsné Sklo bílé Sklo Celkem Nápojový karton Kov 

2009 14 000 10 317 10 267 1 229 11 496 290 17 183 

2010 15 460 10 975 10 467 1 415 11 882 180 23 166 

2011 18 633 12 141 11 434 1 544 12 978 179 44 524 

2012 21 679 12 442 11 148 1 482 12 629 201 49 447 

2013 22 464 12 886 11 136 1 471 12 606 186 44 997 

2014 23 641 13 625 11 412 1 458 12 870 180 40 853 

Zdroj: EKO-KOM, a.s. 

Tabulka č. 95: Množství sebraná pouze prostřednictvím nádob a pytlů (t/ rok) 

Rok Papír Plast Sklo směsné Sklo bílé Sklo Celkem Nápojový karton Kov 

2009 10 321 9 803 10 220 1 219 11 440 288 26 

2010 9 183 10 477 10 432 1 368 11 800 179 23 

2011 8 253 11 759 11 398 1 535 12 933 179 39 

2012 9 050 12 349 11 078 1 447 12 525 197 71 

2013 9 861 12 786 11 087 1 452 12 538 182 243 

2014 10 112 13 399 11 220 1 410 12 630 177 212 

Zdroj: EKO-KOM, a.s. 
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Tabulka č. 96: Množství sebraná pouze prostřednictvím nádob a pytlů v % 

Rok Papír Plast Sklo směsné Sklo bílé Sklo Celkem Nápojový karton Kov 

2009 73,72 % 95,02 % 99,55 % 99,20 % 99,51 % 99,40 % 0,15 % 

2010 59,40 % 95,46 % 99,66 % 96,67 % 99,31 % 99,25 % 0,10 % 

2011 44,29 % 96,86 % 99,69 % 99,39 % 99,65 % 100,00 % 0,09 % 

2012 41,75 % 99,26 % 99,37 % 97,65 % 99,17 % 98,30 % 0,14 % 

2013 43,90 % 99,22 % 99,56 % 98,70 % 99,46 % 98,06 % 0,54 % 

2014 42,77 % 98,34 % 98,32 % 96,69 % 98,14 % 98,10 % 0,52 % 

Zdroj: EKO-KOM, a.s. 

 

Z výše uvedených tabulek jsou zřejmá celková množství odděleně sebraných komodit. Jednotlivé komodity 

nemusí být sbírány pouze prostřednictvím nádob a pytlů, ale mohou být odevzdány také např. do sběrných 

dvorů a zařízení ke sběru a výkupu odpadů.  

Každoročně zvyšují, avšak od roku 2010 je pozorovatelný negativní klesající trend množství sbíraného papíru 

prostřednictvím nádob, i když počty instalovaných separačních nádob meziročně narůstají. Je to způsobeno 

zřejmě snahou občanů odevzdávat odpadní papír přednostně do výkupen druhotných surovin za peníze anebo 

také „vykrádáním“ obsahu nádob sběrači. Taktéž tento trend může být způsoben tím, že v současnosti více lidí 

preferuje zprávy a informace dostupné v elektronické verzi a tím pádem klesá počet odpadu papírových novin 

a časopisů.  

Sběr nebezpečných složek komunálních odpadů 

Nebezpečné odpady vytříděné z komunálních odpadů jsou od občanů odebírány celoročně a shromažďovány v 

zabezpečených skladech nebezpečných odpadů v téměř 100 sběrných dvorech MSK (ve 118 obcích je 

provozováno 145 sběrných dvorů). Ve 182 obcích, které doposud neprovozují sběrný dvůr, jsou sbírány NOKO 

při periodických mobilních svozech nebezpečných a objemných složek KO min. 2 x ročně. Odtud jsou dále tyto 

odpady předávány na koncová zařízení k jejich odstranění, obdobně jako průmyslové NO, tj. na skládky S-NO 

nebo do spalovny NO v Ostravě.  

Úkolem příštího plánovacího období bude zavést možnost občanů odevzdávat nebezpečné složky KO ve všech 

provozovaných sběrných dvorech MSK. 

 

2.3.3.2 Výrobky s ukončenou životností 

Vyhodnocení stávajících systémů sběru výrobků s ukončenou životností 

Hlavním zdrojem dat v oblasti produkce a zpracování výrobků s ukončenou životností jsou roční zprávy 

zasílané povinnými osobami/ kolektivními systémy do 31.3 za každý kalendářní rok do systému ISPOP. MSK 

má z ročních hlášení o odpadech k dispozici pouze nekompletní data o produkci těchto výrobků, a to z toho 

důvodu, že se v první fázi, kdy je použitý výrobek odložen do místa zpětného odběru, nejedná o odpad. 

Odpadem se výrobek s ukončenou životností stává až přijetím do zařízení k jeho zpracování. 
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Povinnosti spojené se zpětným odběrem (systém sběru) a zpracováním (síť zařízení) jsou plněny na principu 

odpovědnosti výrobce, nikoliv původcem odpadu. 

Sběr obalových odpadů 

V MSK je plně funkční a rozvinutý integrovaný systém sběru obalových odpadů jako základní složky 

materiálově využitelných komunálních odpadů, a k tomu účelu je vytvořena dostatečně dostupná sběrná síť 

sběrných hnízd organizovaná AOS EKO-KOM, která sdružuje výrobce obalů ke společnému plnění jejich 

povinností. Rozmístění separačních nádob v jednotlivých částech MSK dle ORP ukazuje tabulky (viz Tabulka č. 

97). 
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Tabulka č. 97: Počet nádob pro sběr jednotlivých komodit k 31.12.2014  v (ks) 

ORP Papír Plast Sklo směsné Sklo bílé 
Sklo 

Celkem 

Nápojový 

karton 
Kov 

Bílovec 140 271 151 0 151 5 8 

Bohumín 164 255 149 109 258 0 0 

Bruntál 265 480 275 86 361 0 0 

Český Těšín 122 125 117 0 117 0 0 

Frenštát pod 
Radhoštěm 

119 205 123 88 211 79 32 

Frýdek-Místek 722 1122 657 231 888 0 23 

Frýdlant nad 

Ostravicí 
157 285 184 53 237 0 0 

Havířov 395 482 292 65 357 0 0 

Hlučín 101 183 143 39 182 0 11 

Jablunkov 74 127 138 26 164 0 0 

Karviná 294 362 257 12 269 0 0 

Kopřivnice 226 309 179 84 263 6 7 

Kravaře 2 2 77 47 124 0 0 

Krnov 205 251 299 53 352 10 0 

Nový Jičín 226 375 261 85 346 14 3 

Odry 75 166 119 1 120 0 1 

Opava 425 515 462 111 573 0 1 

Orlová 135 176 136 0 136 0 0 

Ostrava 1588 1779 1294 0 1294 0 8 

Rýmařov 118 233 134 13 147 0 0 

Třinec 388 405 263 16 279 0 0 

Vítkov 44 132 100 5 105 0 0 

Zdroj: EKO-KOM, a.s. 

Z  tabulky (viz Tabulka č. 96) je zřejmé, že ještě existují regiony, které nemají dostatečně zaveden systém 

odděleného sběru všech obalových složek, a to zejména ORP Kravaře, Vítkov a Odry. Stejnou skutečnost 

dokumentují i následující tabulky (viz Tabulka č. 98 a Tabulka č. 99). 
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Tabulka č. 98: Procento obcí sbírajících danou komoditu z obcí zapojených do systému EKO-KOM v daném 

roce (%) 

ORP Papír Plast 
Sklo 

směsné 

Sklo 

bílé 

Sklo 

Celkem 

Nápojový 

karton 
Kov 

Bílovec 100 % 100 % 100 % 0 % 100 % 83 % 100 % 

Bohumín 100 % 100 % 100 % 50 % 100 % 100 % 100 % 

Bruntál 97 % 100 % 100 % 58 % 100 % 77 % 35 % 

Český Těšín 100 % 100 % 100 % 0 % 100 % 100 % 100 % 

Frenštát pod 
Radhoštěm 

100 % 100 % 100 % 67 % 100 % 100 % 67 % 

Frýdek-Místek 100 % 100 % 100 % 54 % 100 % 100 % 54 % 

Frýdlant nad Ostravicí 91 % 100 % 100 % 45 % 100 % 73 % 45 % 

Havířov 100 % 100 % 100 % 20 % 100 % 40 % 40 % 

Hlučín 87 % 100 % 100 % 20 % 100 % 100 % 87 % 

Jablunkov 92 % 100 % 100 % 25 % 100 % 92 % 83 % 

Karviná 100 % 100 % 100 % 25 % 100 % 75 % 50 % 

Kopřivnice 100 % 100 % 100 % 40 % 100 % 90 % 60 % 

Kravaře 78 % 100 % 100 % 67 % 100 % 89 % 56 % 

Krnov 80 % 100 % 100 % 60 % 100 % 36 % 24 % 

Nový Jičín 100 % 100 % 100 % 25 % 100 % 81 % 63 % 

Odry 60 % 100 % 100 % 0 % 100 % 30 % 50 % 

Opava 88 % 100 % 100 % 51 % 100 % 54 % 37 % 

Orlová 100 % 100 % 100 % 0 % 100 % 50 % 25 % 

Ostrava 100 % 100 % 100 % 0 % 100 % 92 % 85 % 

Rýmařov 91 % 100 % 100 % 18 % 100 % 27 % 55 % 

Třinec 100 % 100 % 92 % 33 % 92 % 83 % 100 % 

Vítkov 33 % 100 % 92 % 17 % 92 % 17 % 17 % 

Zdroj: EKO-KOM, a.s. 
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Tabulka č. 99: Množství sebraná pouze prostřednictvím nádob a pytlů (t/ rok) 

ORP Papír Plast 
Sklo 

směsné 

Sklo 

bílé 

Sklo 

Celkem 

Nápojový 

karton 
Kov 

Bílovec 138 403 331 0 331 2 2 

Bohumín 307 323 227 101 328 7 0 

Bruntál 478 485 287 70 357 4 0 

Český Těšín 402 272 272 0 272 8 0 

Frenštát pod 
Radhoštěm 

186 246 125 115 241 13 5 

Frýdek-Místek 839 1 250 1 103 282 1 385 21 167 

Frýdlant nad 

Ostravicí 
213 297 313 44 358 2 0 

Havířov 601 457 682 6 688 5 0 

Hlučín 115 474 387 103 490 8 2 

Jablunkov 169 251 308 44 352 8 0 

Karviná 422 357 421 16 437 3 0 

Kopřivnice 402 417 272 119 391 3 2 

Kravaře 46 368 271 106 377 11 0 

Krnov 292 317 355 50 406 9 0 

Nový Jičín 251 478 400 123 523 11 1 

Odry 75 209 209 0 209 1 1 

Opava 752 1 444 1 162 173 1 335 19 0 

Orlová 237 172 230 0 230 2 0 

Ostrava 2 715 3 835 2 967 0 2 967 16 32 

Rýmařov 119 128 118 5 123 1 0 

Třinec 1 287 1 071 653 50 703 23 0 

Vítkov 67 144 127 4 130 1 0 

Zdroj: EKO-KOM, a.s. 

V  tabulce (viz Tabulka č. 98). je uvedeno procento obcí sbírajících danou komoditu z obcí zapojených do 

systému EKO-KOM v daném roce (%). 

 

Baterie a akumulátory 

Systému zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů organizuje na území MSK kolektivní systém 

ECOBAT s.r.o. a kolektivní systém REMA Battery, s.r.o. K dispozici jsou stovky veřejně dostupných míst, kde 
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jsou umístěny různé druhy sběrných boxů a nádob, a to podle typu sběrného místa. Do domácnosti jsou 

nabízeny kartónové krabice o objemu 0,5 l, pro úřady, instituce a menší producenty krabice o objemu 4 l. Do 

maloobchodní sítě, úřadů i na obce jsou dodávány sběrné boxy o objemu 22 - 26 l a do sběrných dvorů, 

velkoobchodů, skladů či do větších firem jsou k dispozici plastové boxy o objemu 55 l nebo battery boxy o 

objemu 600 l. Kolektivní systém zajišťuje jejich vyprazdňování na základě telefonického požadavku výměnou 

plné nádoby za prázdnou. 

Sběrné nádoby jsou umístěny ve většině obchodních řetězcích, obchodech elektro a foto kino, ve školách, 

obecních úřadech a na dalších veřejně dostupných místech. Použité baterie lze odevzdat také v některých 

sběrných dvorech obcí. Systém sběru baterií v MSK je funkční a jeho výtěžnost závisí zejména na vůli a 

povědomí uživatelů baterií a akumulátorů je odevzdat na místa, která má k dispozici. 

MSK nemá žádné nástroje, jak by systém sběru anebo jeho úspěšnost řídil, ale může ho podporovat v rámci 

projektů ekologické výchovy EVVO.  

Odpadní oleje 

Systém zpětného odběru odpadních olejů není v současné době systematicky organizován ani na úrovni ČR, 

ani na úrovni MSK, takže závisí na aktivitách jednotlivých povinných osob anebo samospráv obcí. Ze strany 

povinných osob je organizován zpětný odběr použitých olejů pouze v prodejní síti, prostřednictvím které jsou 

oleje prodávány anebo v autoservisech, kde nejčastěji dochází k výměně upotřebeného oleje za nový.  

Ze strany výrobců a dovozců olejů doposud nebyla učiněna žádná zásadní opatření pro uvedení povinnosti 

zpětného odběru do praxe prostřednictvím sběrných dvorů obcí, tak jak tomu je například u zpětného odběru 

použitých elektrozařízení nebo přenosných baterií a akumulátorů. Ze 145 sběrných dvorů provozovaných v 

MSK lze použité oleje odevzdat (podobně jako jiný nebezpečný odpad) zdarma v 80-ti z nich. 

Odpadní oleje jsou z velké části po jejich sběru nebo výkupu vyvezeny k využití mimo MSK. 

S účinností k 1.10.2015 již odpadní oleje nepodléhají režimu zpětného odběru. 

Autovraky 

Systém sběru vybraných autovraků a jejich částí je organizován oprávněnými osobami s přiměřenou 

dostupností těchto sběrných míst. V MSK je v provozu 30 zařízení pro sběr vozidel na konci životnosti 

rovnoměrně rozmístěných v rámci kraje a 29 z nich je zároveň buď částečně, nebo úplně zpracovává. Přesný 

přehled o místech sběru a zpracování autovraků je dostupný na webových stránkách MSK: http://aplikace.kr-

moravskoslezsky.cz/websouhlasy/.  

Ani v této oblasti nejsou povinné osoby (výrobci a akreditovaní zástupci) sdruženy do kolektivního systému, 

který by za ně zajišťoval společné plnění stanovených povinností, a přesto je dostatek sběrných a 

zpracovatelských kapacit. Je to dáno tím, že kompletní autovrak lze z větší části recyklovat a tudíž se jedná o 

obchodovatelnou surovinu. 

Elektrická a elektronická zařízení 

V MSK je plně funkční a rozvinutý integrovaný systém sběru vysloužilých elektrozařízení jako základní složky 

materiálově využitelných komunálních odpadů, a k tomu účelu je vytvořena dostatečně dostupná síť míst 

zpětného odběru stanovený obcemi, anebo mobilního svozu nebezpečného odpadu organizovaného obcemi.  

Další kolektivní systémy a skupina zařízení, o kterou mají povinnost se postarat, uvádí následující tabulka. 

http://aplikace.kr-moravskoslezsky.cz/websouhlasy/
http://aplikace.kr-moravskoslezsky.cz/websouhlasy/
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Tabulka č. 100: Přehled všech systémů působících v oblasti zpětného odběru EEZ 

Výrobce 
elektrozařízení nebo 

KS 

Skupiny elektrozařízení, pro které byl KS vydán souhlas 

k nakládání s financování 

B2B53 B2C54 B2C-H55 

ASEKOL, s.r.o. 1, 2, 3, 4a,5, 6, 7, 8, 9, 10 
 

1, 2, 3, 4a, 5, 6, 7, 8, 
9 

 

3, 4a, 7 

ASEKOL Solar s.r.o. 4a, 4b 4a, 4b - 

Bren, s.r.o. 2, 6 2,6  

ČEZ Recyklace, s.r.o. 4b 4b  

ECOPARTNER s.r.o. 4b 4b  

EKOLAMP s.r.o. 5 5 5 

ELEKTROWIN a.s.  
1, 2, 3, 4a, 4b, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 
 

1, 2, 3, 4a, 4b, 5, 6, 7, 

8, 9 
 

1, 2, 6 

FitCraft Recyklace s.r.o. 4b 4b  

MINTES Solutions s.r.o. 4b 4b  

OFO - recycling s.r.o 
1, 2, 3, 4a, 4b, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 
 

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

7, 8, 9 
 

 

PV Recovery, s.r.o. 4b 4b  

Recycling Systems, s.r.o. 4b 4b  

REMA PV Systém, a.s. 4a, 4b 4a, 4b  

REMA Systém, a.s.  1, 2, 3, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4a, 5, 6, 7, 8, 9  
1, 2, 3, 4a, 5, 

6, 7, 8, 9 

REsolar s.r.o. 4b 4b  

RETELA, s.r.o.  
1, 2, 3, 4a, 4b, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 
1, 2, 3, 4a, 4b, 5, 6, 7, 

8, 9  
1, 2, 3, 4a, 5, 

6, 7, 8, 9  

Zdroj: MŽP56 

 

Místa zpětného odběru elektrozařízení jsou na základě smlouvy zřizována přímo ve sběrných dvorech obcí (cca 

ve 100 sběrných dvorech obcí MSK v závislosti na kapacitě sběrného dvora). Použitá elektrozařízení jsou zde 

shromažďována do EKO skladů, velkoobjemových kontejnerů nebo speciálních kontejnerů na zářivky či 

úsporné žárovky, big bagů a různých dalších drátěných boxů dodávaných zdarma kolektivními systémy. Jejich 

odvoz či vyprázdnění shromažďovacích prostředků je zajišťován na základě objednávky zaslané obcí 

příslušnému kolektivnímu systému. 

                                                           
53 financování nakládání s elektrozařízeními, která nejsou určena pro domácnost 
54 financování nakládání s elektrozařízeními určenými pro domácnosti bez oprávnění zajišťovat financování nakládání s historickými 
elektrozařízeními 
55 financování nakládání s historickými elektrozařízeními pocházejícími z domácností 
56 Zdroj: http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/kolektivni_systemy_oeez/$FILE/OODP-kontakty_kol_systemy-20150604.pdf  
 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/kolektivni_systemy_oeez/$FILE/OODP-kontakty_kol_systemy-20150604.pdf
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Maloobchody i velkoobchody jsou vybavovány různými typy sběrových nádob podle toho, jaký typ 

elektrozařízení se v nich sbírá. Použitá elektrozařízení lze odevzdat ve všech prodejnách těchto výrobků (na 

základě principu „kus za kus“), ve všech velkoplošných prodejnách nad 400 m2 prodejní plochy lze odevzdat 

použité elektrozařízení, u něhož žádný z vnějších rozměrů nepřesahuje 25 cm, bez ohledu na výrobní značku a 

bez vázání na nákup zboží a dále ve všech obchodních centrech. Další sběrné nádoby jsou umísťovány do 

škol, úřadů a institucí. 

Dle zákona o odpadech musí být elektrozařízení předáno zpracovateli, na místo zpětného odběru nebo 

odděleného sběru nebo poslednímu prodejci. 
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Navíc jsou ve městech a obcích postupně přidávány do separačních hnízd červené plechové kontejnery na elektroodpad, kam je možné umístit i přenosné 

baterie.  

Příkladný přehled o počtu veřejných i neveřejných sběrných míst je uveden v  tabulce (viz Tabulka č. 101), která ukazuje, kde se místa zpětného odběru 

nachází a jak hustá je tato sběrná síť. Údaje byly poskytnuty od KS ELEKTROWIN a KS ASEKOL, ostatní údaje o sběrných místech byly získány z webových 

stránek kolektivních systémů.  

Tabulka č. 101: Počet sběrných míst zpětného odběru v MSK 

 
Typ místa zpětného odběru ELEKTROWIN ASEKOL RETELA EKOLAMP REMA CELKEM MSK 

veřejná sběrná  

místa 

Sběrné dvory/ sběrná místa obce 130 104 

140 

484 

160 

3 639 

venkovní kontejnery na MS 192 263 

obce/ mobilní svozy 92 13 

prodejci 233 
338 

servisy 3 

hasiči 72 

392 jiná 4 

neveřejná 
firmy 50 

0 
173 

školy 372 355 69 

Zdroj: ASEKOL, ELEKTROWIN, http://www.retela.cz/, http://www.ekolamp.cz/, http://www.remasystem.cz/  

Přesné adresy míst zpětného odběru použitých elektrozařízení jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých kolektivních systémů. Dostupnost a počet 

míst sběrné sítě pro elektrozařízení je také uvedeno na registru míst zpětného odběru, na který je odkazováno na portálu veřejné správy“. 

MSK nemá žádné nástroje, jak by systém sběru anebo jeho úspěšnost řídil (obdobně jako u jiných výrobků na konci životnosti), ale může ho podporovat v 

rámci projektů ekologické výchovy EVVO.

http://www.retela.cz/
http://www.ekolamp.cz/
http://www.remasystem.cz/
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Pneumatiky 

Systém zpětného odběru ojetých pneumatik není v současné době systematicky organizován ani na úrovni ČR, 

ani na úrovni MSK prostřednictvím sběrných dvorů obcí. Způsob zajišťování systému sběru ojetých pneumatik 

závisí na aktivitách jednotlivých povinných osob a nikoliv na samosprávách obcí. Tento stav je zřejmě dán tím, 

že osoby, které mají povinnost zajistit zpětný odběr použitých pneumatik, snáze organizují jejich zpětný odběr 

prostřednictvím pneuservisů a opraven, které jimi dodávané pneumatiky prodávají, opravují či vyměňují a jsou 

zároveň odborně zdatní, aby z nich vytřídili pneumatiky k opětovnému použití (obchodovatelná komodita). 

Občan má možnost zde ponechat ojeté pneumatiky zdarma v případě, že zde kupuje pneumatiky nové nebo si 

je zde nechává vyměňovat. Existence technologie protektorování (je provozováno i na území MSK), která 

umožňuje ojeté pneumatiky vrátit k opětovnému použití je další významný faktor, který podporuje tento stav. 

V neposlední řadě je to skutečnost, že povinné osoby nemají zájem ani povinnost založit kolektivní systém, 

který by je sdružoval ke společnému zajištění plnění povinností, podobně jako to funguje při zpětném odběru 

elektrozařízení nebo baterií a akumulátorů, a proto neexistuje subjekt, který by jednal s obcemi a uzavíral s 

nimi dohody o zřízení místa zpětného odběru ve sběrných dvorech. Od 1.10.2015 je v ČR možnost kolektivního 

plnění, ale ještě žádný kolektivní systém nevznikl, což se předpokládá koncem prvního čtvrtletí roku 2016. 

Následně se dá předpokládat, že tento kolektivní systém naváže aktivní spolupráci s obecními sběrnými dvory. 

Z výše uvedených důvodů v současnosti většina obcí v MSK neodebírá od svých občanů ve sběrných dvorech 

ojeté pneumatiky, a pokud je odebírá (pouze ve 30 sběrných dvorech), nejedná se většinou o odběr zdarma.  

Systém sběru pneumatik prostřednictvím sběrných dvorů obcí probíhá stále v režimu odpadů a není zajišťován 

povinnými osobami na principu odpovědnosti výrobce.  

 

2.3.3.3 Stavební a demoliční odpady 

Vyhodnocení stávajících systémů sběru stavebních odpadů 

MSK dosahuje dlouhodobě vysoké míry recyklace stavebních a demoličních odpadů, zejména recyklací 

odpadního betonu, cihel, dřeva, živičných ker a zemin. Původcem těchto odpadů jsou však z převážné části 

právnické osoby (podniky a stavební firmy), které volí takové způsoby nakládání se SDO, aby pro ně byly 

zejména ekonomické. K tomu účelu je v MSK vybudována síť recyklačních ploch pro shromažďování SDO. Z 

toho lze předpokládat, že systém odděleného sběru SDO a jejich třídění dle jednotlivých materiálů je funkční a 

účinný.  

V budoucím plánovacím období je ale třeba věnovat pozornost tomu, kdo je původcem těchto materiálově 

využitelných odpadů.  

Dalším možným původcem SDO jsou občané. Některé obce stanoví obecně závaznou vyhláškou systém 

nakládání se stavebními odpady produkovanými na jejich katastrálním území nepodnikajícími fyzickými 

osobami (občany), avšak není to jejich povinnost. SDO je ve sběrném dvoře nebo na blízké smluvní skládce či 

recyklačním středisku od občanů obce do určitého množství odebírán zdarma (většinou to upravuje provozní 

řád anebo interní předpis sběrného dvora), a při překročení dané kvóty, za poplatek. Tyto odpady jsou zde 

skladovány většinou bez třídění na beton, cihelné sutě, živice (asfaltové kry), zeminu a kameny, které je 

nutným předpokladem pro jejich recyklaci. 

Zároveň sama obec produkuje SDO při údržbě svého majetku, a proto je v budoucnosti důležité, aby tato 

problematika byla v každé obci řešena, např. aby bylo určeno místo/ kontejner, kde bude SDO shromažďován. 

Tak dojde k zamezení nelegálnímu nakládání s těmito odpady. K tomu je nutné odklonit stavební odpady od 

ukládání v neupravené podobě v rámci diskutabilních sanací, terénních úprav a rekultivací a od ukládání pod 

záminkou skladování apod.  
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2.3.3.4 Nebezpečné odpady 

Vyhodnocení stávajících systémů sběru a sítě zařízení 

Nebezpečné odpady 

Ke sběru nebezpečných odpadů z komunální i podnikatelské sféry slouží hustá síť zařízení ke sběru a výkupu 

nebezpečných odpadů. 

V posledních třech letech došlo k významnému poklesu produkce NO, a proto lze předpokládat, že sběrná síť 

je pro takovou produkci dostatečná. 

Nebezpečné odpady jsou v MSK odstraňovány zejména na sedmi skládkách nebezpečných odpadů (z toho 2 

skládky přijímají omezený sortiment NO) o kapacitě pro příjem NO cca 350 000 tun (Tabulka č. 102) a v 1 

spalovně NO v Ostravě, o kapacitě 21 200 tun/ rok (Tabulka č. 103). 

 



 

144 
 

Tabulka č. 102: Přehled zařízení ke skládkování nebezpečných odpadů v MSK 

 

Zdroj: Krajská databáze 

 

Tabulka č. 103: Přehled zařízení ke spalování nebezpečných odpadů v MSK 

ORP CZT provozovatel  Platnost rozhodnutí kapacita [t] 

Ostrava CZT00097 SITA CZ a.s. – spalovna Ostrava  neomezeno 21 200 

Zdroj: Krajská databáze 

 

 

 

ORP CZT provozovatel Obec Typ skládky 
Platnost 

rozhodnutí 
Kapacita 
NO [m3] 

Volná 

kapacita 

2013 [m3] 

Bílovec CZT00218 MASSAG, a.s. Kujavy S-NO 30.11.2018 - 2 915 

Bohumín CZT00889 MS UTILITIES & SERVICES a.s. Bohumín S-IO, S-OO, S-NO neomezeno 14 399 144 304 

Bruntál CZT00832 Van Gansewinkel HBSS s.r.o.  Horní Benešov S OO, S NO neomezeno 16 877 67 321 

Frýdek-
Místek 

CZT00879 .A.S.A., spol. s r.o.   Řepiště S NO     neomezeno 66 678 66 678 

Hlučín CZT00862 TALPA - RPF, s.r.o.  Dolní Benešov S OO, S NO neomezeno 55 095 135 914 

Opava CZT00883 EKO - Chlebičov a.s.  Chlebičov S NO neomezeno 80 000 80 000 

Ostrava CZT00872 AWT Rekultivace a.s.  Ostrava S NO  neomezeno 115 440 115 440 
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Zdravotnické odpady a odpady z veterinární péče 

V současnosti je zaveden systém sběru a svozu zdravotnických a veterinárních odpadů. V MSK je zavedena 

logistika svozu odpadů z ordinací jednotlivých lékařů a veterinářů zastávkovým způsobem avšak z produkce 

odpadů skupiny 18 vyplývá, že zdravotnictví stále ještě produkuje vysoký podíl nebezpečných odpadů, což je 

známkou toho, že nedochází k důslednému oddělování odpadů kategorie ostatní a nebezpečný. Systém 

separace a skladování infekčních a nebezpečných odpadů je na různé úrovni a závisí hodně na lidském 

faktoru. 

Bezpečný systém nakládání s odpady ze zdravotnických a veterinárních zařízení by měl zahrnovat následující 

prvky: 

► důsledné třídění zdravotnického odpadu na odpad kategorie ostatní a nebezpečný v místě vzniku; 

► snižování nebezpečných vlastností odpadu v místě jeho vzniku - prevence vzniku nebezpečných 

odpadů (např. dekontaminace v autoklávu); 

► separace nebezpečných odpadů; 

► bezpečné shromažďování/ skladování nebezpečných odpadů (chlazený sklad); 

► odvoz ostatních/ nebezpečných odpadů; 

► odstranění ostatních/ nebezpečných odpadů. 

V případě, že zdravotnická zařízení provozují zařízení na dekontaminaci odpadů, tato dekontaminační zařízení 

musí být součástí celého systému nakládání s odpady ve zdravotnickém zařízení.  

Odpady ze zdravotnictví je možno přijímat do stacionárních a mobilních zařízení, splňují požadavky na 

nakládání se zdravotnickými odpady. MSK prosazuje odstranění nebezpečných odpadů ze zdravotnictví 

prostřednictvím spalovny NO. 

Spalovna nebezpečných odpadů spaluje především následující odpady: 

► odpady na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce; 

► ostré předměty; 

► všechny patologické odpady; 

► léky a léčiva; 

► cytostatika a odpady z onkologických oddělení; 

► pevný chirurgický materiál nebo jiné kontaminované odpady; 

► vysoce infekční kontaminovaný materiál (pokud nebyla provedena důsledná dekontaminace). 

 

2.3.3.5 Odpady dle části IV. zákona o odpadech 

V části IV. zákona o odpadech jsou uváděny následující odpady: 

► odpady perzistentních organických znečišťujících látek a PCB; 

► odpadní oleje, (viz. výrobky s ukončenou životností); 

► baterie a akumulátory, (viz. výrobky s ukončenou životností); 

► kaly z čistíren odpadních vod a další biologicky rozložitelné odpady; 

► odpady z výroby oxidu titaničitého; 

► odpady azbestu; 

► autovraky, (viz. výrobky s ukončenou životností); 

► elektrická a elektronická zařízení (viz. výrobky s ukončenou životností). 
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Vyhodnocení stávajících systémů sběru a sítě zařízení odpadů s obsahem PCB  

Odpady perzistentních organických znečišťujících látek a PCB 

Jedná se zejména o polychlorované bifenyly, polychlorované terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetan, 

monometyldichlordifenylmetan, monometyldibromdifenylmetan, a veškeré směsi obsahující jednu nebo více z 

uvedených látek. 

Vzhledem k platné legislativě by měla být v současnosti již všechna zařízení obsahujících PCB buď 

dekontaminována, nebo odstraněna (k 31.12.2010). V provozu mohou být pouze transformátory, jejichž 

provozní kapalina obsahuje 50 - 500 mg/ kg PCB, popřípadě lehce kontaminovaná zařízení, která jsou 

dekontaminována nebo odstraňována průběžně až na konci jejich životnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

specifickou záležitost kladoucí vysokou náročnost na kvalifikaci pracovníka, který provádí demontáž takového 

zařízení, není relevantní hovořit o dostupné síti sběrných míst. 

V MSK je provozováno jediné zařízení v ČR, které má povoleno přijímat odpady a zařízení s obsahem PCB, a 

tím je spalovna nebezpečných odpadů v Ostravě o kapacitě 21 200 tun/ rok. 

Odpady azbestu 

Ke sběru stavebních a demoličních odpadů z komunální i podnikatelské sféry slouží poměrně hustá síť 

mobilních a stacionárních zařízení k využití těchto odpadů, avšak tím není řešena problematika odděleného 

sběru odpadů azbestu jako možné součásti demolované stavby.  

Pro snížení potenciálních rizik pro životní prostředí a zdraví lidí, vyplývajících z nakládání a dalšího využívání 

SDO, je nutné identifikovat nebezpečné odpady s obsahem azbestu již před zahájením prací vázaných na 

údržbu, rekonstrukci a demolici staveb a tyto odpady přednostně vyloučit tak, aby nezůstaly v demolovaném 

objektu. Při tom je nutné zabránit rozptylu azbestových vláken nebo prachu do ovzduší, především dodržením 

určitých technicko-organizačních zásad nakládání s odpadem v souladu s právními předpisy, př. skladováním v 

obalech.  

V odůvodněných případech je nutno zajistit vyloučení nebezpečných vlastností SDO, který pochází z demolice, 

kde byl identifikován azbest nebo jiné znečištění pověřenou osobou v souladu s § 6 zákona o odpadech, a 

vyhlášky č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 

Dodržování těchto přísných pravidel pro nakládání s odpadem azbestu však závisí na pravomocech obcí tuto 

demoliční činnost kontrolovat a na informovanosti a zodpovědnosti občanů nebo demoličních firem, kteří 

provádějí demolici. Tato pravidla může stanovit v rámci podmínek v demoličním výměru příslušný stavební 

úřad, avšak demolice drobných staveb se většinou dějí bez oznámení a tak zde významnou roli hrají obce, 

které na svém území zavedou systém sběru a třídění SDO. 

Odpady s obsahem azbestu lze především ukládat na skládky skupiny S-OO a S-NO při dodržení podmínek 

stanovených vyhláškou 294/2005 Sb., v § 7, přičemž v MSK lze tento odpad přijímat na 6 skládkách 

nebezpečného odpadu. 
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2.3.3.6 Kaly 

Jedná se především o kaly zařazené pod kat.č. 19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod. Odpady 

vznikají v komunálních čistírnách odpadních vod. Ke sběru těchto odpadů slouží především zařízení (pro svoz 

jsou využívány i mobilní zařízení), které tento druh odpadu dále finálně využije nebo odstraní. Tento druh 

odpadu může být přijímán např. do bioplynové stanice nebo kompostárny. 

V tomto případě bude MSK podporovat využití kalů, a to zejména energetické nebo využití v zařízení pro 

úpravu kalů z ČOV v místě vzniku, tj. v bioplynové stanici nebo kompostárně a dále jejich příp. aplikace do 

zemědělské půdy (pouze u kalů neznečištěných těžkými kovy a jinými sledovanými přetrvávajícími látkami) v 

souladu se zpracovaným programem pro použití kalů na zemědělskou půdu nebo jeho energetické využití 

zpracováním na biopalivo (např. na kompost k energetickému využití). 

 

 

2.4. Odhad vývoje nakládání s komunálními odpady v MSK 

2.4.1. Tříděný sběr papíru, plastů, skla a kovů 

2.4.1.1 Papír 

V současné době se více než 99 %57 tříděného papíru materiálově využívá, s tím, že převažující kódy způsobu 

nakládání s odpadem jsou XN10, XR11 a XR12. Odpadní papír je tak ve valné většině předáván na třídící linky, 

kde je přetříděn dle kvality a slisován do balíků. Odpadní papír vznikající především činností právnických osob 

(výrobních závodů) může být prodáván napřímo do zařízení ke zpracování odpadu, např. papírna. Výsledky 

posouzení vývoje produkce počítají s nárůstem tonáže vytříděného papíru, nicméně tempo růstu bude, dle 

očekávání, v období 2015 – 2025 postupně klesat. Důvodem je již dnes kulminující produkce v Ostravě a 

některých dalších lokalitách. Lze tedy očekávat, že do obdobné situace se v průběhu deseti let dostanou i 

ostatní ORP, ve kterých dnes není výtěžnost na takové úrovni. Pro nárůst produkce v kraji již dnes existuje 

absorpční kapacita, která bude ještě navýšena v případě realizace plánů rozvoje sítě jednotlivých ORP (viz 

kapitola 2.7.2). 

U nakládání s tříděným papírem, a to zejména v případě odpadu vyprodukovaného právnickými osobami, bývá 

zpravidla forma nakládání závislá na výši výkupní ceny tříděného papíru. Vývoj cen papíru, jakožto druhotné 

suroviny, v čase kolísá, díky čemuž je velmi obtížné odhadovat, jakým směrem se tato cena bude v 

následujících deseti letech ubírat. Celkově lze ovšem očekávat, že nakládání s tříděným papírem bude probíhat 

i nadále ve víceméně nezměněné podobě, tedy formou materiálového využití s převahou kódů způsobu 

nakládání s odpady XN10, XR11 a XR12. 

2.4.1.2 Plast 

V případě plastových komunálních opadů58, stejně jako v případě odpadního papíru, je převažující formou 

materiálové využití evidované kódy způsobu nakládání XR5 a XR12. I u odpadních plastů počítá model 

s postupně klesajícím růstem produkce – v lokalitách, kde je již dnes dosahováno vysoké výtěžnosti, bude 

produkce pravděpodobně stagnovat. V ostatních lokalitách lze předpokládat dosažení obdobných hodnot 

úspěšnosti třídění v průběhu následujících deseti let. 

                                                           
57 Katalogová čísla 15 01 01 a 20 01 01 
58 Katalogová čísla 15 01 02 a 20 01 39 
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Jelikož většina třídících linek přijímá jak papírové, tak plastové odpady, platí pro plasty také předpoklad 

dostatečné kapacity těchto zařízení v MSK. Navíc, kapitola 2.7.2 uvádí mezi plánovanými zařízeními v kraji také 

výrobní linku na zpracování odpadních plastů. Vývoj nakládání by tedy i v následujících letech měl sledovat 

nastavené trendy a lze tedy i nadále očekávat převahu materiálového využívání plastů formou předúpravy či 

recyklace. 

2.4.1.3 Sklo 

U produkce skla  lze očekávat znatelně nižší nárůst produkce než u plastu a papíru. Důvodem je již dnes dobrá 

výtěžnost ve většině ORP. Téměř s veškerou produkcí tříděného skla z KO59 se dnes nakládá způsobem, který 

vyjadřuje kód XR12. Se sklem je nejčastěji nakládáno v recyklačních linkách. Ani v případě skla nelze 

předpokládat změny oproti současnému nakládání. 

2.4.1.4 Kovy 

U kovů60 lze těžko předpovídat budoucí vývoj produkce z důvodu vysoké návaznosti na ceny výkupu ve 

sběrnách druhotných surovin, kam je dnes předáváno, spolu s kovy odevzdanými do sběrných dvorů, většina 

produkce. Vzhledem k povaze nakládání a očekáváné stagnaci výtěžnosti třídění v predikci produkce 

komunálních odpadů, lze předpokládat, že v MSK existuje dostatečná zpracovatelská kapacita pro budoucí 

produkce tříděných kovů – obzvláště s přihlédnutím k plánům některých ORP na rozšiřování kapacit sběrných 

dvorů. 

 

2.4.2. Tříděný sběr bioodpadu 

Z  Do budoucna lze předpokládat, že bioodpady61 budou nejrychleji rostoucím subtokem KO. Vzhledem 

k tomuto předpokladu, je tedy nutné se podívat, zda v MSK existuje dostatečná kapacita zařízení pro absorpci 

takovéhoto množství bioodpadu. 

Dnes je komunální bioodpad62 v MSK primárně kompostován63 (98 %); malé množství toho odpadu je také 

zpracováno v bioplynových stanicích64 (0,2 %). Povolená kapacita kompostáren a bioplynových stanic v kraji je 

225 510 tun, respektive 122 400 tun v případě bioplynových stanic, tedy celkem 347 910 tun odpadu. Z této 

kapacity je dnes využíváno 32 % v případě kompostáren a 52 % u bioplynových stanic. Kompostování je 

forma materiálového využití odpadů a je z hlediska hierarchie nakládání s odpady preferovaná před 

energetickým využitím65. Na druhou stranu v bioplynové stanic je biologicky rozložitelný odpad energeticky 

využíván a dále zde dochází k výrobě digestátu, který je využíván jako hnojivo na zemědělské půdě. Nově 

vytříděny bioodpad bude zpracováván buď v kompostárnách nebo v bioplynových stanicích, odpad z kuchyní a 

stravoven bude možné zpracovat pouze v bioplynových stanicích. V současnoti jsou k dispozici volné kapacity 

v kompostárnách a v kombinaci s plány většiny ORP v MSK na výstavbu nových kompostáren, by měla být 

zajištěna bezproblémová absorpce nově tříděného komunálního bioodpadu.  

                                                           
59 Katalogová čísla 15 01 07, 20 01 02 
60 Katalogová čísla 15 01 04, 20 01 40 
61 Pod pojmem bioodpad jsou myšleny druhy odpadu 20 01 08 a 20 02 01. 
62 Včetně 20 01 08 a 20 02 01 z firem, neboť u nakládání není možné rozlišit původce odpadu. 
63 Kódy nakládání XR3 a XN13 
64 Kód nakládání XR1 
65 Některé bioplynové stanice mohou vykazovat i kód nakládání XR3, ale bioplynové stanice v MSk tohoto zatím nevyužily. 
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2.4.3. SKO a objemný odpad 

2.4.3.1 Přehled hlavních směrů nakládání s SKO a objemným odpadem 

Valnou většinu produkce komunálních odpadů tvoří směsný komunální odpad (cca 50 %). Z dat obsažených 

v krajské databázi vyplývá, že v současné době se v kraji více než 99 % SKO skládkuje. Legislativní zákaz 

skládkování směsného komunálního odpadu od roku 2024 tak s velkou pravděpodobností zásadně změní 

současnou podobu nakládání s SKO v MSK. Budoucí vývoj nakládání s SKO bude záviset na celé řadě faktorů, 

z nichž některé jsou k dnešnímu dni velice obtížně predikovatelné. Mezi hlavní faktory vývoje nakládání patří: 

► Stávající a nové kapacity zařízení v přilehlých regionech ČR (např. SAKO Brno), Polska a Slovenska 

(ZEVO, MBÚ). 

► Cena na bráně v zařízeních pro nakládání s SKO v zahraničních regionech – vliv investiční či provozní 

podpory, nad-kapacity zařízení. 

► Budoucí změny poplatků za skládkování v ČR (výše poplatků, druhy odpadů, kterých se bude navýšení 

týkat). 

► Dostupnost investiční, případně provozní podpory projektů zařízení pro nákladní s SKO v České 

republice (EU i národní). 

► Poptávka po výstupech ze zpracování odpadů (teplo, elektřina, paliva z odpadů, popílky a struska). 

► Náklady na přepravu odpadů. 

Nicméně, i přes nejasnou buducnost nakládání s SKO v MSK lze vysledovat čtyři hlavní směry (přímé 

energetické využití odpadů, mechanicko-biologická úprava odpadů s následným energetickým využitím 

minimálně nadsítné frakce, vývoz odpadů mezi kraji nebo mimo ČR, skládkování odpadů), kterými se situace 

nakládání s SKO může vydat. Lze uvažovat o přepravě odpadu 20 03 01 z České republiky za účelem 

energetického využití ve spalovně komunálního odpadu v sousední zemi, pokud by byly splněny podmínky 

stanovené národní legislativou a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, o přepravě 

odpadů. 

Energetické využívání odpadů 

Silné stránky Slabé stránky 

► Komplexní řešení primárně pro nakládání s SKO, 
sekundárně pro potřeby energetiky 

► Využití energetického potenciálu SKO v kraji 

► Úspora fosilních paliv 
► Snížení množství vypouštěných emisí CO2 

► Nutnost plnění emisních limitů pro spalování 
odpadů (přísnější než pro spalování fosilních 

paliv) 

► Známá a vyzkoušená technologie 
► Celoroční provoz 

► Vysoké investiční náklady spojené s technologií 

čištění spalin 
► Dlouhodobá návratnost 

► Nutnost výstavby překládacích stanic 
► Potřeba využití podpůrného paliva pro najíždění 

provozu a nouzové stavy 

► Celoroční provoz a tudíž potřeba uplatnění 
vyrobeného tepla -  nutno kombinovat s výrobou 

elektřiny 

Příležitosti Hrozby 

► Existence stávající infrastruktury CZT v kraji 
► Eliminace klesající výhřevnosti SKO vytříděním 

biologické složky (po 1. 4. 2015), případně 
inertních matriálů 

► Budoucí novelizace právní úpravy EIA (blokování 

realizace nejen projektů ZEVO v ČR) 
► Možnost získání dotace na výstavbu překládacích 

stanic 

► Finální odmítnutí podpory ZEVO ze strany EK  
(po předložení krajských POH) 

► Nová právní úprava EIA (od 1. 4. 2015) 
► Nejistota právního a judikaturního prostředí 

► Klesající výhřevnost SKO (důsledky třídění) 

► Negativní vnímání veřejnosti a privilegovaných 
nevládních organizací 

► Nezájem teplárenských provozů o spolupráci 
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Mechanicko-biologická úprava odpadů 

Silné stránky Slabé stránky 

► Relativně nižší investiční náklady než ZEVO 
► Kratší doba návratnosti investice 

► Možnost sekundární separace materiálově 

využitelných složek (kovy, plasty, sklo) – 
OTÁZKA KVALITY 

► Získání výhřevné frakce SKO pro energetické 
využití 

► Možnost minimalizace skládkování podsítné 

frakce (biologická část, sušení) 
► Možnost využití energetického potenciálu 

podsítné frakce (v bioplynové stanici) 

► MBÚ je pouze úprava odpadu, nikoli koncové 

zařízení pro využívání SKO 
► Skládkování významné části podsítné frakce. 

► Koncentrace NO v podsítné frakci 

► Možnosti využití podsítné frakce 
► Provozně vyšší jednotkové náklady 

► Technologická nejednotnost 
► Vybudování vodního hospodářství u technologie 

mokrého mechanického třídění 
►  

Příležitosti Hrozby 

► Zajištění alespoň částečného energetického 

využití odpadů z Moravskoslezského kraje 

► Možnosti výstavby zařízení s menší kapacitou - 
plošné pokrytí na území kraje – snížení 

dopravních vzdáleností 
► Možnosti energetického, popř. materiálového 

využití podsítné frakce – teoreticky (např. 
technologie mokrého mechanického třídění) 

► Převis nabídky paliv z odpadů nad poptávkou (v 

ČR zatím jen cementářské provozy), riziko 

odstávek, riziko zavření cementárny 
► Nízká výtěžnost výhřevné frakce 

► Výroba paliv z odpadů nižší kvality (nižší 
výhřevnost, vysoký obsah chloru 

► Nejasná definice MBÚ s nebezpečím 
„předúpravy“ před skládkováním 

 

 
 

Vývoz odpadů mezi kraji nebo mimo ČR 

Silné stránky Slabé stránky 

► Možnost dosažení zajímavých podmínek ceny na 
bráně 

► Není nutná investice do koncového zařízení 

► Vysoké přepravní náklady 

► Porušení zásady blízkosti 
► Realizace přidané hodnoty výroby elektřiny a 

tepla mimo kraj (nutno vyrobit energii v kraji z 

fosilních paliv) 
► Závislost na zařízeních a subjektech mimo kraj 

bez možnosti jejich ovlivňování 
► Neodpadá nutnost výstavby překládacích stanic 

Příležitosti Hrozby 

► Vynaložit veškeré úsilí na maximální třídění 
využitelných složek SKO 

► Nově budované kapacity ZEVO a MBÚ v Polsku 

► Možnost získání dotace na výstavbu překládacích 
stanic 

► Nejednotnost v národních nebo místních 

podmínkách 
► Změna podmínek v zavedeném systému 

(poplatky, daně) 
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Skládkování odpadů 

Silné stránky Slabé stránky 

► Zavedená technologie a logistika 

► Malá investiční náročnost 
► Akceptovaná cena trhem 

► Není velký odpor obyvatel 

► Technologie dlouhodobě zatěžující životní 
prostředí 

► Legislativní omezení skládkování SKO od 2024 

► Pouze dílčí využití energetického potenciálu 
(skládkový plyn) 

Příležitosti Hrozby 

► Zachování pro havarijní situace nově zaváděných 
systémů nakládání s SKO 

► Využití areálů pro nové technologie nakládání s 
SKO 

► Změna podmínek v zavedeném systému 
(poplatky, daně) 

► Možné sankce ze strany EU při nedodržení 
restrikce skládkování SKO po roce 2025 

 

S vysokou pravděpodobností bude nakládání s SKO probíhat formou kombinace dvou a více výše zmíněných 

směrů. Realizace prvních dvou směrů bude vysoce závislá na poskytnutí či neposkytnutí podpory na výstavbu 

a provoz zařízení ZEVO a MBÚ, a to zejména v prvním případě. Pro třetí směr hovoří vysoké kapacity 

budovaných ZEVO a MBÚ v Polsku podpořených z Evropských dotací. Tento směr také řeší zatím nedostatečné 

kapacity zařízení pro nakládání s SKO v ČR, stejně jako čtvrtý směr. Čtvrtý směr se v současné chvíli jeví jako 

nepravděpodobný, nicméně, stále je možné že dojde ke změně legislativy a tím pádem posunutí termínu 

zákazu skládkování neupraveného SKO. Navíc, sládkování bude i v případě realizace prvních dvou směrů 

relevantní variantou pro reziduální složku SKO z MBÚ či ZEVO.  

Z hlediska hierarchie nakládání s odpady je ovšem čtvrtý směr tím nejméně preferovaným. Naopak třetí směr, 

vývoz odpadu, zase odporuje pravidlu blízkosti a soběstačnosti při využívání/ odstraňování odpadů. Z těchto 

důvodů se jako preferované jeví první dva směry, tedy přímé energetické využití a mechanicko-biologická 

úprava na území kraje. 
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Tabulka č. 104: Přehled existujících a plánovaných zařízení ZEVO na území Polska 

Město Typ projektu Kapacita (t) 

Existující spalovna 

Warszawa                                                   65 000 

Projekty v realizaci 

Kraków Veřejná stavební zakázka 220 000 

Bydgoszcz Konveční projekt 180 000 

Szczecin Konveční projekt 150 000 

Białystok Konveční projekt 120 000 

Konin Konveční projekt 94 000 

Poznań PPP projekt 210 000 

Olsztyn PPP projekt 90 000 

Celkem (projekty v realizaci) 764 000 

Projekty v přípravě 

Warszawa  Veřejná stavební zakázka 265 000 

Katowice Podnik veřejných služeb / PPP 260 000 

Gdansk Podnik veřejných služeb / PPP 220 000 

Lodz Město / PPP 200 000 

Oswiecim Privátní / Vlastní investice 150 000 

Chrzanów PPP projekt 150 000 

Ostatní Různé 704 000 

Celkem (projekty v přípravě) 1 245 000 

Zdroj: Společnost Clifford Chance, MUNICIPAL WASTE INCINERATION PLANTS, 2013 
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2.4.4. Potenciál nakládání s komunálními odpady vzhledem k jejich složení 

2.4.4.1 Nakládání s komunálními odpady v letech 2009 – 2013 

V níže uvedené tabulce (viz  

Tabulka č. 105) jsou shrnuta data o nakládání s KO v období let 2009 – 2013, a to materiálové a energetické 

využití, odstranění skládkováním a spalováním v jednotlivých popisovaných odpadových tocích (tj. KO celkem, 

SKO, BRKO, MVKO, NOKO). Vstupní data o nakládání s KO byla získána z pomocné databáze PIDISOH MSK.  

 

Tabulka č. 105: Nakládání v odpadových tocích: KO celkem, SKO, BRKO, MVKO a NOKO (2009 – 2013) 

Odpadový 

tok 
Způsob nakládání 2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 [t] 

KO celkem 

Energetické využití odpadů 209 470 306 300 112 

Materiálové využití odpadů 186 458 299 195 366 417 346 057 310 894 

Odstranění odpadů skládkováním  454 028 415 057 404 209 396 028 369 877 

Odstranění odpadů spalováním 707 165 350 479 927 

SKO 

Energetické využití odpadů - - - - - 

Materiálové využití odpadů 2 586 1 679 974 1 096 2 067 

Odstranění odpadů skládkováním  371 151 354 808 342 623 333 222 319 407 

Odstranění odpadů spalováním 15 0,8 3,5 5,8 28 

BRKO66 

Energetické využití odpadů 177 439 297 290 111 

Materiálové využití odpadů 104 989 130 105 142 523 182 662 185 662 

Odstranění odpadů skládkováním  200 771 186 100 180 919 176 762 166 611 

Odstranění odpadů spalováním 58 28 47 38 91 

MVKO67 

Energetické využití odpadů 0,05 0,52 - - - 

Materiálové využití odpadů 131 210 197 453 228 390 265 104 240 728 

Odstranění odpadů skládkováním  114 999 109 865 106 065 103 199 98 907 

Odstranění odpadů spalováním 46 25 35 33 154 

NOKO 

Energetické využití odpadů - - - - - 

Materiálové využití odpadů 623 939 1377 167 1473 

Odstranění odpadů skládkováním  173 62 48 19 11 

Odstranění odpadů spalováním 592 121 271 405 418 

Zdroj: Krajská databáze 

  

                                                           
66 Přepočteno dle koeficientů podílu biologicky rozložitelných odpadů v komunálním odpadu 
67 Přepočteno dle koeficientů podílu materiálově využitelných odpadů v komunálním odpadu 
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2.4.4.2 Analýza složení komunálních odpadů v roce 2013 

Graf č. 40 ukazuje strukturu produkce komunálního odpadu v členění v roce 2013 dle původce odpadu, 

v detailu podle jednotlivých subtoků KO. Z grafu je patrná rozdílná skladba komunálních odpadů ze systému 

obcí a od právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání. U firem, jejichž celková produkce 

dosahovala 247 884 tun, měly nejvyšší zastoupení kovy (45 %), SKO (27 %) a papír (13 %). Naopak u 

komunálního odpadu ze systému obce kovy tvořily pouhá 4 % produkce. ze systému obce byl jasně 

dominantním subtokem směsný komunální odpad, který tvořil 63 % z celkové produkce 382 900 tun. 

Významné zastoupení měl také objemný odpad (10 %) a bioodpad (9 %). Výsledné celkové složení 

vyprodukovaných 630 784 tun KO vykazuje 49 % zastoupení SKO, 20 % zastoupení kovů a 7 % zastoupení 

papíru, objemného odpadu a bioodpadu.  

 

Graf č. 40: Struktura produkce komunálních odpadů (2013) 

 

Zdroj: Krajská databáze 

V Tabulka č. 106) jsou shrnuta data produkce vybraných druhů odpadů v KO v roce 2013, které jsou dle POH 

ČR zařazeny mezi materiálově využitelné či biologicky rozložitelné složky KO. V tabulce je u každého druhu 

uvedena produkce, podíl na celkové produkci KO a koeficienty BRKO a MVKO4, které ukazují podíl, jímž se 

jednotlivé odpady započítávají do odpadových toků BRKO a MVKO4. 
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Tabulka č. 106: Struktura produkce komunálních odpadů (2013) z pohledu odpadových toků MVO, BRKO a 

SKO 

Kat. číslo Druh odpadu Produkce [t] Podíl z KO BRKO MVKO4 

20 03 01 Směsný komunální odpad 309 878 49,13 % 0,48 0,309 

20 03 07 Objemný odpad 47 002 7,45 % 0,3 0,0 

20 01 40 Kovy 127 354 20,19 % 0,0 0,98 

20 01 01 Papír a lepenka 44 240 7,01 % 0,1 0,98 

20 02 01 
Biologicky rozložitelný odpad 

(ze zahrad a parků) 
43 140 6,84 % 0,1 0,0 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 3 021 0,48 % 0,1 0,98 

20 03 03 Uliční smetky 10 753 1,70 % 0,1 0,0 

20 01 02 Sklo 12 358 1,96 % 0,0 0,977 

20 01 39 Plasty 12 605 2,00 % 0,0 0,808 

15 01 07 Skleněné obaly 966 0,15 % 0,0 0,977 

15 01 02 Plastové obaly 1 895 0,30 % 0,0 0,808 

20 01 38 
Dřevo neuvedené pod kat. č. 

20 01 37 
2 325 0,37 % 0,1 0,0 

20 01 08 
Biologicky rozložitelný odpad z 

kuchyní a stravoven 
1 194 0,19 % 0,1 0,0 

20 03 02 Odpad z tržišť 243 0,04 % 0,75 0,0 

20 01 11 Textilní materiály 80 0,01 % 0,75 0,5 

20 01 10 Oděvy 334 0,05 % 0,75 0,5 

15 01 05 Kompozitní obaly 87 0,01 % 0,0 0,98 

15 01 04 Kovové obaly 1 0,00 % 0,0 0,98 

15 01 09 Textilní obaly 0 0,00 % 0,0 0,5 

Celkem (t) 617 477 97,89 % 258 330 291 902 

Celkem KO (t) 630 784 Podíl z KO 40,95% 46,28% 

Zdroj: Krajská databáze 
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Obrázek č. 19 ukazuje data z tabulky v grafické podobě, vycházející z obdobného znázornění v POH ČR. 

V modrém kruhu jsou uvedeny jednotlivé druhy materiálově využitelných složek KO: 

► odděleně sbírané sklo, plasty aj; 

► odděleně sebraný papír (v průsečíku s BRKO – zelený kruh); 

► nevytříděné sklo, plasty aj. (v průsečíku s SKO – šedý kruh); 

► nevytříděný papír a dřevo v SKO (v průsečíku jak s SKO tak s BRKO). 

Do toku biologicky rozložitelných složek KO, patří kromě výše zmíněných materiálově využitelných složek 

zejména odděleně sebraný zelený a kuchyňský odpad, a také jeho nevytříděný ekvivalent v SKO.  

Všechny tyto toky jsou obsaženy ve žlutém kruhu celkových komunálních odpadů, kam ještě kromě SKO, 

MVKO a BRKO patří residuální složka, nazvaná v tomto obrázku zbytek KO. V té jsou obsaženy nevyužitelný 

objemný odpad, residuální zbytek (uliční smetky, biologicky nerozložitelné a materiálově nevyužitelné složky 

SKO a jiné) a nebezpečné složky NO KO. 

Obrázek č. 19: Složení KO v roce 2013 z pohledu odpadních toků MVKO, BRKO a SKO 

 

Zdroj: Vlastní výpočet EY, grafické ztvárnění na základě POH ČR 
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2.5. Politika odpadového hospodářství kraje 

Moravskoslezský kraj vykazuje ve srovnání s ostatními kraji České republiky stále jednu z nejvýznamnějších 

celkových produkcí odpadů. To se netýká pouze produkce všech odpadů, ale také odpadů komunálních. Z 

tohoto důvodu je problematice odpadového hospodářství věnována spolu s kvalitou ovzduší největší 

pozornost. 

S ohledem na reálné možnosti a dopady nástrojů regionální politiky odpadového hospodářství se 

Moravskoslezský kraj zaměřuje především na zlepšení nakládání s odpady komunálními a to směrem k 

naplnění vyšších stupňů hierarchie nakládání s odpady. Prioritními tématy v rámci komunálních odpadů pak 

jsou: 

► Maximalizace využití odpadů (materiálového a energetického). 

► Minimalizace skládkování (zejména směsných komunálních odpadů). 

► Zákaz skládkování (směsného komunálního dopadu). 

► Energetické využívání směsného komunálního odpadu (po vytřídění materiálově využitelných složek, 

nebezpečných složek a biologicky rozložitelných složek). 

2.5.1. Dosavadní cíle a opatření 

Opatření Moravskoslezského kraje vyplývající z minulého plánu odpadového hospodářství na roky 2004-2016 

preferovala především třídění a materiálové využívání s následným energetickým využíváním zbylých, hlavně 

směsných komunálních odpadů na úkor odstraňování skládkováním s cílem zlepšení ochrany životního 

prostředí (omezení záborů půdy a ochrana podzemních vod), úspory primárních surovinových zdrojů. 

Mezi klíčové projekty kraje patřilo vybudování zařízení pro energetické využití odpadu v Karviné, lokalitě 

bývalého dolu Barbora, případně v jiné lokalitě Moravskoslezského kraje. Níže je uveden základní přehled 

dosavadních hlavních cílů a opatření realizovaných politikou odpadového hospodářství Moravskoslezského 

kraje: 
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Tabulka č. 107: Přehled dosavadních hlavních cílů a opatření politiky ŽP Moravskoslezského kraje 

Opatření Cíl 

I. Navýšení separace 

využitelných složek 
komunálních odpadů v kraji 

(plasty, papír, sklo, kovy, 
tetrapak) 

Zvýšení separace využitelných složek komunálních 
odpadů na úroveň zákonných limitů na celém území kraje 

a také důsledná kontrola třídění odpadů podnikatelskými 
subjekty.  

Jedním z efektů tohoto opatření bude snížení objemu 

směsných komunálních odpadů, které vyžadují další 
úpravu či zneškodnění (skládkování, spalování). 

Realizace opatření: 

► Další navyšování počtu separačních nádob v kraji 

► Osvětové a propagační akce 
► Kontrola třídění odpadů u podnikatelských 

subjektů 

II. Energetické využívání 
směsných komunálních 

odpadů 

Jedná se o zajištění kapacity pro energetické využívání 

produkce směsných komunálních odpadů v kraji 
prostřednictvím výstavby odpovídajících zařízení. 

Realizace opatření: 

► Dokončení projektu ZEVO Barbora, případně 

výstavba projektu ZEVO v jiné lokalitě 
Moravskoslezského kraje 

III. Zajištění separace 

a využívání biologicky 
rozložitelných odpadů na 

celém území kraje 

Zajištění plošné separace využitelných biologicky 

rozložitelných odpadů (odpady ze zahrad a údržby 

zeleně) v kraji a zároveň podpora jejich využívání. 

Realizace opatření: 

► Realizace projektů na aktivní podporu domácího 

kompostování, zavedení systémů sběru a využití 

biologicky rozložitelných odpadů ve vesnických 
oblastech a v rodinných domech ve městech. 

2.5.2. Projekt Krajského integrovaného centra (KIC) 

Krajské integrované centrum nakládání s komunálními odpady (KIC) je projekt započatý v roce 2005, jehož 

záměrem je vystavět zařízení na energetické využívání odpadů (ZEVO), které by pomohlo splnit cíle stanovené 

v závazné části krajského i republikového plánu odpadového hospodářství. 

Základy projektu KIC byly položeny i minulým krajským POH z roku 2004 s původně plánovanou realizací v 

roce 2009 tak, aby byly plněny cíle POH roku 2010. Ve vztahu k evropské i národní legislativě stála realizace 

projektu na 2 hlavních prioritách: 

► zvýšení množství využitých komunálních odpadů; 

► snížení podílu biologicky rozložitelných materiálů ukládaných na skládky. 

Záměrem je vybudovat zařízení pro energetické využití směsných komunálních odpadů a objemného odpadu s 

celoroční dodávkou energií do odběratelských sítí (což v důsledku ušetří fosilní paliva nezbytné pro výrobu 

tepelné a elektrické energie). Lokalita Karviná – Doly, areál bývalého dolu Barbora, a základní technické řešení 

byly zvoleny na základě předchozích studií Technickoekonomická analýza (březen 2006) a Studie proveditelnosti 
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(červen 2008). Tato lokalita je optimální rovněž z hlediska vyvedení energetického výkonu do sítě CZT oblasti 

Karviná – Havířov. 

Svoz komunálního odpadu do KIC má být zajišťován velkokapacitními vozy, a to prostřednictvím 

optimalizované sítě překládacích stanic. V systému svozu budou využity jak stávající stanice, tak i nové. 

Maximální vzdálenost pro svoz odpadů je odhadována na oblast s poloměrem 60 km, přičemž doprava z 

odlehlejších míst bude řešena překládacími stanicemi pro přeložení odpadu do velkoobjemových kontejnerů 

pravděpodobně v místech stávajících skládek tak, aby byl zachován prověřený způsob svozu. 

I přes veškerou snahu Moravskoslezského kraje a akcionářů KIC, získání souhlasného stanoviska EIA (MŽP, 

8.6.2010) a získání pravomocného ÚR (15.9.2011) se nepodařilo projekt doposud realizovat. Pro úspěšnou 

realizaci záměru je nezbytného nalézt vhodného strategického partnera což sebou přináší možnost modifikace 

projektu a to kupříkladu po stránce kapacitní i technologické. 

2.6. Strategie a priority OH kraje pro období 2015 - 2026 

Moravskoslezský kraj podporuje v rámci své strategie nakládání s odpady v souladu s naplňováním principů 

stanovené hierarchie, přičemž je třeba využívat ty postupy, které mají jak pozitivní environmentální dopad, tak 

ekonomickou smysluplnost a dlouhodobou udržitelnost. 

Hlavními prioritami Moravskoslezského kraje tak pro nadcházející období jsou: 

► předcházení vzniku odpadů; 

► zvýšení celkové úrovně přípravy komunálních odpadů k opětovnému použití a recyklaci; 

► zvýšení úrovně energetického využívání zbytkových komunálních odpadů na území kraje a 

minimalizace množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky. 

V souladu s platnou hierarchií je jednoznačnou prioritou Moravskoslezského kraje zajistit prostřednictvím 

primární separace domácností, systému sběru a dostupné síti zařízení pro nakládání s odpady maximální míru 

materiálového využití komunálních odpadů a to přípravou k opětovnému použití a recyklací. 
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2.7. Rozvoj infrastruktury OH kraje 

2.7.1. Posouzení potřeby nových systémů sběru 

Z krajského hlediska jsou systémy sběru odpadů v živnostenské a průmyslové sféře zavedeny a jejich 

funkčnost zajišťuje dostatečná síť firem poskytujících služby v odpadovém hospodářství a jejich 

prostřednictvím je na bázi tržního hospodářství řešeno nakládání s jednotlivými druhy odpadů formou jejich 

využívání nebo odstraňování. Jako prioritu vidí kraj v optimální funkčnosti systémů sběru komunálních odpadů 

a to tak, aby byly plněny podmínky a cílové hodnoty stanovené v POH ČR v souladu s rámcovou směrnicí o 

odpadech pro celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci odpadů z papíru, kovu, plastu, skla 

pocházejících z domácností a odpadů jiného původu, pokud jsou jejich toky podobné odpadům z domácností. 

Pro Moravskoslezský kraj platí tvrzení, které je zakotveno v Plánu odpadového hospodářství ČR, že právní i 

faktické podmínky pro naplňování kvót sběru a následného materiálového využití odpadů z papíru, plastu, skla 

a kovů, jsou v současné době na území ČR vytvořeny. Pro POH kraje je možné doplnit i zavedené právní 

podmínky pro separovaný sběr biologicky rozložitelného odpadu minimálně rostlinného původu. MSK 

disponuje dostatečnou sítí míst pro separovaný sběr složek komunálních odpadů a sběr směsných 

komunálních odpadů, kdy obce plní své povinnosti dané zákonem o odpadech. Systém pro separovaný sběr 

složek komunálního odpadu je stále rozšiřován a to co do počtu míst, tak do rozsahu separovaných komodit. 

Obcemi zavedené systémy separovaného sběru papíru, plastu, skla a kovů jsou využívány i jako systémy pro 

vykazování a plnění povinností autorizovanou osobu pro sdružené plnění povinností ze zákona o obalech. Tato 

integrace plnění povinností ze zákona o odpadech plněná ze strany obcí a ze zákona o obalech využívaná ze 

strany autorizované obalové společnosti se předpokládá i nadále. Postupně by mělo docházet k větší podpoře 

nákladů na systémy separovaného sběru k materiálovému využití ze strany autorizované obalové společnosti, 

protože primární třídění odpadů je nejefektivnějším a nejlevnějším způsobem přípravy jednotlivých složek 

odpadů k jejich materiálovému využití. 

V rámci kraje však tyto systémy nejsou administrativně propojeny a integrovány, jsou řízeny v rámci 

jednotlivých obcí, případně svazků obcí. K propojení a jisté integraci pak dochází díky jednotnému postupu 

svozových firem, které v dané oblasti, kterou obhospodařují, zavádějí shodný systém svozu odpadů a jejich 

separace. Systémy jsou závislé na místních podmínkách, kde významnou roli hraje velikost obce, styl 

zástavby, vzdálenost ke zpracovatelským kapacitám pro jednotlivé komodity a ke konečnému zařízení pro 

nakládání s odpady.  

Obecně lze konstatovat, že dnešní podmínky na jedné straně umožňují obcím zvolit pro ně v danou chvíli a v 

dané situaci optimální systém nakládání s komunálními odpady. V tomto směru je dnešní legislativní rámec 

dostatečně otevřený. Na druhou stranu vzhledem k závazkům a stanoveným cílům stanovených v POH ČR v 

souladu s rámcovou směrnicí o odpadech je nutné požadovat plnění po každé jednotlivé obci, případně zajistit 

plnění tak, že na něm budou obce spolupracovat. Je nutné stanovit určitou míru integrace systémů, které v 

parametrech povedou ke splnění závazků kraje potažmo ČR. Pro tuto cestu je nutné nalézt způsob, který musí 

mít ve svém důsledku i ekonomický efekt, který jediný napomůže přechodu na vyšší úroveň přípravy k 

opětovnému použití a recyklaci odpadů z papíru, kovu, plastu, skla pocházejících z domácností, k odklonu 

biologicky rozložitelných odpadů od skládkování a k zavedení zejména energetického využívání směsných 

komunálních odpadů po jejich vytřídění. 
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2.7.2. Síť zařízení k nakládání s odpady v kraji 

Stávající síť zařízení pro nakládání s odpady a její kapacity byly analyzovány v kapitole 2.3.2. V této kapitole je 

uveden přehled plánovaných záměrů na výstavbu nových zařízení a dále realizovaných zařízení čekajících na 

schválení. Jedná se tedy o zařízení plánovaná soukromými investory, obcemi a zařízení podpořená z OPŽP. 

Jak již bylo zmíněno v předcházejících kapitolách, klíčovou výzvou stojící před MSK pro období 2016 – 2026 je 

zákaz skládkování SKO od roku 2024. Řešení tohoto odpadového toku spočívá buď v přímém energetickém 

využití nebo mechanickým či mechanicko-biologickým zpracováním s energetickým využitím lehké (nadsítné) 

frakce. 

Vedle dlouhodobě připravovaného záměru výstavby KIC  v MSK v současnosti existuje několik dalších záměrů 

na realizaci zařízení k energetickému využití odpadů (ZEVO). Prvním je plán společnosti VEOLIA ČESKÁ 

REPUBLIKA, a.s. v teplárně Karviná, který investor oznámil již v první polovině roku 2015. Ten počítá 

s výstavbou zdroje pro energetické využívání paliv z odpadů v rámci stávajícího teplárenského provozu. 

Vážnost tohoto záměru včetně základních parametrů potvrdila společnost během jednání řídící skupiny POH. 

Druhý záměr z energetického odvětví deklarovala Elektrárna Dětmarovice, a.s. (skupina ČEZ) formou 

oznámení podnikatelského záměru, který je v současné době interně posuzován. Ten se týká případné 

rekonstrukce výrobního bloku č. 1 zařízením pro energetické využívání komunálních odpadů. 

Třetím potenciálním investorem je společnost PGP Terminal, a.s. (držitel licence na technologii Westinghouse 

Plasma Corp.), který projevil zájem o participaci na projektu KIC.  

O posledním záměru informovala zpracovatele společnost Frýdecká skládka, a.s., která zvažuje výstavbu 

malého zařízení ZEVO v areálu skládky Panské Nové Dvory, které by mělo být vybavené pyrolýzní jednotkou.  

ZEVO 

ORP 
Investor / 

provozovatel 
Plán 

Předpokládaná  
roční kapacita [t] 

 Předpokládaný 

rok zahájení 

výstavby 

Frýdek-
Místek 

Frýdecká skládka, a.s. 
Výstavba – malé ZEVO 

(Pyrolýza) 
– – 

Karviná 
PGP Terminal, a.s. 

(Westinghouse Plasma 

Corp.) 

Výstavba – plasmové 

zplyňování 
 – – 

Karviná 
VEOLIA ČESKÁ 

REPUBLIKA, a.s. 

Výstavba – zařízení pro 

energetické využívání paliv 
z odpadů 

120 000 – 180 000 2020 

Karviná 
Elektrárna 

Dětmarovice, a.s. 

(skupina ČEZ) 

Výstavba – zařízení pro 
energetické využívání 

komunálních odpadů 

120 000 – 160 000 – 

Karviná KIC Odpady, a.s. 

Výstavba – zařízení pro 

energetické využívání 
komunálních odpadů 

– – 
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Také další plány na rozvoj sítě reflektují potřebu změny způsobu nakládání se SKO a týkají se především 

mechanické, popř. mechanicko-biologické úpravy. V kraji existují v současnosti čtyři takové záměry o celkové 

kapacitě 290 tisíc tun.  

První z těchto zařízení by mělo být realizováno již v roce 2017, a to zařízení na mokré třídění komunálních 

odpadů s energetickým využitím podsítné frakce (BPS) a materiálovým využitím digestátu v areálu společnosti 

OZO Ostrava s kapacitou 80 tisíc tun ročně. Na rok 2018 je v ORP Havířov plánována výstavba zařízení s o 10 

tisíc tun nižší kapacitou. I v tomto případě se jedná o zařízení na čistě mechanickou úpravu. U zbylých dvou 

záměrů nebylo možné zjistit očekávaný rok realizace. Jedná se o zařízení na mechanickou úpravu v areálu 

Panské Nové Dvory společnosti Frýdecká skládka, a.s. s kapacitou 40 tisíc tun ročně, a zařízení na 

mechanickou-biologickou úpravu v ORP Opava. U druhého jmenovaného zařízení je dle vyjádření investora, 

společnosti Marius Pedersen, předpokládána kapacita 100 tisíc tun ročně. 

MBÚ 

ORP 
Investor/ 

provozovatel 
Plán 

Celková roční 
kapacita [t] 

Předpokládaný 
rok realizace 

Havířov 
Technické služby 

Havířov 
Výstavba zařízení – 
mechanická úprava 

70 000  2018 

Ostrava OZO Ostrava 

Výstavba zařízení – mokrého 

třídění s energetickým 

využitím podsítné frakce 
(BPS) a materiálovým 

využitím digestátu 

80 000  2017 

Frýdek-

Místek 

Frýdecká skládka, a.s. 

 

Výstavba zařízení – 

mechanická úprava 
40 000  – 

Opava Marius Pedersen 
Vybudování zařízení – 
mechanicko-biologická 

úprava 

100 000  – 

Frýdlant 

nad 
Ostravicí 

AVE CZ odpadové 
hospodářství s. r. o. 

Výstavba zařízení – 
mechanická úprava 

80 000 2024 

 

Početnou skupinu představují záměry na výstavbu zařízení pro nakládání s bioodpady. Ty reflektují změnu 

legislativy, která od 1. 4. 2015 ukládá povinnost obcím zajistit sběr tříděného bioodpadu z domácností. V kraji 

tak v současné době existuje 10 záměrů na výstavbu kompostáren, z nichž pět bylo podpořeno z OPŽP, a 2 

záměry na rozšíření kapacity stávajících zařízení. Bohužel, u většiny z těchto záměrů nebylo možné zjistit 

předpokládanou kapacitu.  

Dále se v kraji plánuje výstavba minimálně čtyř nových sběrných dvorů (většina z nich v ORP Frýdek Místek) a 

rozšíření kapacity jednoho ze stávajících sběrných dvorů; výstavba sběrného dvora s překladištěm a tříděním 

SKO; výstavba jedné nové a rozšíření kapacity dvou stávajících třídících linek; výstavba zařízení na využívání 

stavebních odpadů; výstavba výrobní linky na zpracování odpadních plastů a vybudování dvou překládacích 

stanic (investorem záměrů na výstavbu překládacích stanic je společnost KIC Odpady, a.s.). 
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Kompostárny  

ORP 
Investor / 

provozovatel 
Plán 

Celková roční 
kapacita [t] 

Předpokládaný 
rok realizace 

Rýmařov – Rozšíření kapacity 

Navýšení průměrného 

zpracovaného 

množství o 314 tun 

2015 

Frenštát pod 
Radhoštěm 

– Výstavba nového zařízení – – 

Odry – Výstavba nového zařízení – 2020 

Nový Jičín ASOMPO, a.s. Výstavba nového zařízení – – 

Nový Jičín Václav Hasal Výstavba nového zařízení – – 

Bílovec 
PROJEKT 

MORAVSKÁ, s.r.o. 
Výstavba nového zařízení – – 

Frýdek-Místek 
Frýdecká skládka, 

a.s 
Rozšíření kapacity – – 

Krnov – Výstavba nového zařízení – 2017 

Jablunkov – Výstavba nového zařízení – 2018 – 2020 

Jablunkov – Výstavba nového zařízení – 2017 

Bruntál Město Bruntál Výstavba nového zařízení – – 

Vítkov Rostislav Kyncl Výstavba nového zařízení – – 

Opava  Výstavba nového zařízení - - 

 

Sběrné dvory 

ORP 
Investor / 

provozovatel 
Plán 

Celková roční 

kapacita [t] 

 Předpokládaný 

rok realizace 

Rýmařov – Rozšíření kapacity SD – – 

Frenštát pod 

Radhoštěm 
– Výstavba nového SD – 2015 

Frýdek-Místek – Výstavba min. 3 nových SD68 – 2016 - 2017 

 

Třídící a dotřiďovací linky 

ORP 
Investor / 

provozovatel 
Plán 

Celková roční 
kapacita [t] 

Předpokládaný 
rok realizace 

Třinec Nehlsen Třinec Výstavba nové třídící linky – – 

Frýdek-Místek Frýdecká skládka, a.s. 
Navýšení kapacity 
dotřiďovací linky 

– – 

Nový Jičín ORC Recycling s.r.o. 
Doplnění technologie o 

třídící linku a výkonnější lis 
– – 

 

                                                           
68 U prvního je již naplánován termín výstavby, u zbylých dvou pouze indikace ze strany ORP, že bude probíhat proces hledání vhodného 
místa pro umístění dvorů 
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Kombinace zařízení 

ORP 
Investor / 

provozovatel 
Plán 

Celková roční 
kapacita [t] 

Předpokládaný 
rok realizace 

Bruntál TS Bruntál 
Sběrný, recyklační 

dvůr s překladištěm 

a tříděním SKO 

5 tis. tun SKO 

500 tun papír 

500 tun plast 
150 tun sklo 

– 

 

Překládací stanice69 

ORP 
Investor / 

provozovatel 
Plán 

Celková roční 
kapacita [t] 

Předpokládaný 
rok realizace 

Frýdek-Místek KIC Odpady, a.s. 
Vybudování nové 
překládací stanice 

– – 

Ostrava KIC Odpady, a.s. 
Vybudování nové 
překládací stanice 

  

 

Ostatní 

ORP 
Investor / 

provozovatel 
Plán 

Celková roční 
kapacita [t] 

Předpokládaný 
rok realizace 

Krnov Město Krnov 
Zařízení na využívání 
stavebních odpadů 

– – 

Orlová F. F PLAST, s.r.o. 
Výrobní linka na zpracování 

odpadových plastů 
– – 

 

2.7.3. Pohyb odpadů přesahující hranice kraje nebo státu   

Graf č. 41 ukazuje přeshraniční přepravu odpadů z Moravskoslezského kraje do jiných zemí EU a opačným 

směrem. Převážnou část vyváženého (v průměru 87 %) i dováženého (88 %) odpadu tvoří kovy; z ostatních 

odpadů vykazuje větší množství přeshraniční přepravy pouze papír, který v průměru zaznamenal 10 % podíl u 

vyváženého a 5 % podíl u dováženého odpadu. Z grafu je také zřejmé, že směsný komunální odpad nebyl 

vyvážen mimo ČR. Zajímavý je vývoj celkového salda přepravy odpadu z/ do MSK do/ze zahraničí, které 

vykazuje trvalý pokles - ve sledovaném období o více než 330 tis. tun odpadu, čímž se MSK stal z vývozce 

odpadu do zahraničí jeho dovozcem. 

                                                           
69 Oba záměry překládacích stanic byly koncipovány s ohledem na původní parametry projektu KIC se ZEVO a bylo na ně vydáno platné 
územní rozhodnutí. Realizace těchto zařízení bude záviset na dalším vývoji projektu KIC. 
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Graf č. 41: Pohyb odpadů přesahující hranice státu70 

 

Zdroj: Krajská databáze 

 

Významnější z pohledu množství je nicméně převoz odpadů z a do MSK v rámci ČR. U mezikrajové přepravy je 

ovšem problematická nedostatečná evidence/ dostupnost dat, která neumožňuje přímo zjistit hodnotu 

mezikrajové přepravy (na rozdíl od mezistátní, kde se jedná o kódy způsobu nakládání s odpady XN6 a XN7). 

Z tohoto důvodu byl místo dovozu a vývozu odpadu zvolen nepřímý ukazatel, a to rozdíl v produkci a nakládán 

s odpady v kraji. Ten by měl přibližně odpovídat saldu vývozu/ dovozu (převažující produkce nad nakládáním 

ukazuje na vývoz odpadu z kraje, naopak vyšší úroveň nakládání než produkce indikuje dovoz odpadů do 

MSK). Vývoj salda vývozu/dovozu odpadů do/ z MSK je zachycen na grafu ( viz Graf č. 42). 

Stejně jako u přeshraniční přepravy, i u mezikrajové přepravy převažuje dovoz odpadu nad jeho vývozem, 

ovšem v tomto případě v celém sledovaném období. Velmi obdobná je také struktura převážených odpadů, ve 

kterých znatelně převažují kovy. Z dalších materiálů stoupá čistý dovoz papíru, který mezi roky 2009 a 2013 

stoupl více než 17ti násobně. 

 

                                                           
70 V kategorii jiné jsou všechny ostatní katalogová čísla. Nenulové vyvezené nebo dovezené množství bylo evidováno u těchto 
katalogových čísel: 020304, 020601, 040222, 070299, 100101, 100102, 100210, 100299, 100402, 100504, 100510, 100910, 101003, 
110105, 110501, 110502, 110503, 120121, 120199, 130208, 150105, 150202, 160103, 160107, 160214, 160216, 160601, 160801, 
160802, 160803, 170101, 170102, 170103, 170201, 170411, 170503, 170504, 170604, 170605, 170802, 170904, 180110, 191002, 
191006, 191208, 191210, 191212, 200136, 200201 a 200307. 
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Graf č. 42: Saldo (Produkce – Nakládání) v MSK 

 

Zdroj: Krajská databáze 

 

2.8. Vyhodnocení stávajících přístupů a opatření v oblasti 

předcházení vzniku odpadů 

2.8.1. Stávající stav v kraji a indikátory plnění prevenčních opatření 

Mezi hlavní stávající opatření Moravskoslezského kraje v oblasti předcházení vzniku odpadů patří: 

► Umisťování kontejnerů na použitý textil na území měst a obcí.  

► Sběr elektrozařízení. 

► Pořizování kompostérů do zahrad občanů. 

► Komunitní kompostování. 

Město Ostrava a odpadová společnost OZO Ostrava v posledních dvou letech realizovali dva hlavní projekty 

v oblasti prvního prevenčního opatření v oblasti předcházení vzniku odpadů – umisťování kontejnerů na 

použitý textil na území měst a obcí. První z nich je realizovaný ve spolupráci s Diakonií Broumov od května 

2013, druhý pak ve spolupráci s Armádou spásy. Dnes je v Ostravě rozmístěno na sedm desítek kontejnerů 

pro sběr použitého textilu a oděvů. I další města MSK se rozhodla na své území rozmístit sběrné nádoby na 

použitý textil, jedná se např. o Nový Jičín (11 kontejnerů), Opava (37 kontejnerů) a další. 

V rámci opatření „Sběr elektrozařízení“ byly v MSK realizovány projekty „Věnuj mobil“ a „Recyklohraní“ ve 

spolupráci s neziskovou organizací ASEKOL. V rámci této akce byly v kraji sbírány mobilní telefony, které byly 

posléze poskytnuty dětem z dětských domovů. 

Odklon BRKO od skládkování předcházením jeho vzniku je cílem zbylých dvou opatření – pořizování 

kompostérů do zahrad občanů a komunitního kompostování. Tyto dva prevenční přístupy byly v MSK 

realizovány v menší míře, s tím, že některé z projektů směřujících k naplnění těchto opatření bylo podpořeno 

z OPŽP. V rámci předcházení vzniku formou domácího kompostování byly podpořeny projekty v hodnotě téměř 

13,5 mil. Kč (nákup kompostérů); u komunitního kompostování byla hodnota podpořených ještě o 2,5 mil. Kč 

vyšší, tedy necelých 16 mil. Kč. 
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3. Přílohy 

Příloha č. 1  

Přehled sběrných dvorů (provozovaných dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech) 

 

Tabulka č. 108: Přehled sběrných dvorů (povolených dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech) v MSK 

ORP CZT provozovatel obec 
Povolená 

kapacita [t] 

Bílovec CZT00511 SLUMBI spol. s r.o.  Bílovec 5 037 

Bohumín 

CZT01167 .A.S.A., spol. s r.o.  Rychvald 410 

CZT00171 BM servis a.s.  Bohumín 3 020 

CZT00891 VIADRUS a.s.  Bohumín 100 

Bruntál 
CZT01102 TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o.  

Vrbno pod 
Pradědem 

1 450 

CZT00745 TS Bruntál, s.r.o.  Bruntál 1 080 

Frenštát pod 

Radhoštěm 
CZT00489 Obec Trojanovice Trojanovice 850 

Frýdek-Místek 

CZT00413 Frýdecká skládka, a.s.  Frýdek-Místek 700 

CZT00338 Frýdecká skládka, a.s.  Bruzovice 600 

CZT00687 Frýdecká skládka, a.s.  Frýdek-Místek 800 

CZT01011 Frýdecká skládka, a.s.  Frýdek-Místek 800 

CZT01010 Frýdecká skládka, a.s.  Frýdek-Místek 410 

CZT00843 Obec Vyšní Lhoty Vyšní Lhoty 103 

Frýdlant nad 

Ostravicí 

CZT00300 AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.  
Frýdlant nad 

Ostravicí 
45 000 

CZT00509 Obec Ostravice Staré Hamry 300 

Havířov 

CZT00770 Depos Horní Suchá, a.s.  Albrechtice 1 300 

CZT00221 Depos Horní Suchá, a.s.  Horní Suchá 1 500 

CZT00236 Depos Horní Suchá, a.s.  Těrlicko 1 500 

CZT01116 Technické služby Havířov a.s.  Havířov 5 000 

CZT00695 Technické služby Havířov a.s.  Havířov 4 000 

Hlučín CZT00139 TS Hlučín s.r.o.  Hlučín 1 200 

Jablunkov CZT00587 Nehlsen Třinec, s.r.o.  Jablunkov 1 250 
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Zdroj: Krajská databáze

CZT00554 TS-technické služby, a.s.  Jablunkov 925 

Karviná CZT00306 Technické služby Karviná, a.s.  Karviná 1 710 

Kopřivnice 
CZT00918 SLUMEKO, s.r.o. Kopřivnice 1 000 

CZT00021 Technické služby města Příbora Příbor 660 

Kravaře CZT00419 AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.  Bolatice 12 000 

Krnov 

CZT00954 Technické služby Krnov s.r.o.  Krnov 900 

CZT00175 Technické služby Krnov s.r.o.  Krnov 2 000 

CZT00943 Technické služby Krnov s.r.o.  Krnov 2 500 

Nový Jičín CZT00073 Technické služby města Nového Jičína Nový Jičín 390 

Odry CZT01215 Oderská městská společnost, s.r.o.  Odry 170 

Opava 

CZT00164 Technické služby Opava s. r. o. Opava 1 070 

CZT00289 Technické služby Opava s. r. o. Opava 2 500 

CZT00290 Technické služby Opava s. r. o. Opava 1 400 

CZT00004 
Technické služby Hradec nad Moravicí, 

příspěvková organizace  

Hradec nad 

Moravicí 
15 000 

Orlová 

CZT00085 Depos Horní Suchá, a.s.  Petřvald 1 520 

CZT00724 
SMO, městská akciová společnost 

Orlová  
Orlová 2 000 

CZT01117 
SMO, městská akciová společnost 

Orlová  
Orlová 50 

Rýmařov 
CZT00589 Městské služby Rýmařov, s.r.o.  Rýmařov 888 

CZT00701 Městské služby Rýmařov, s.r.o. Rýmařov 3 613 

Třinec 

CZT00192 Nehlsen Třinec, s.r.o.  Hnojník 250 

CZT00553 Nehlsen Třinec, s.r.o.  Třinec 30 000 

CZT00197 Nehlsen Třinec, s.r.o.  Třinec 300 
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Příloha č. 2 

Přehled sběrných dvorů (nejsou provozovány dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech) 

Tabulka č. 109: Přehled sběrných dvorů (nejdou povoleny dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech) v MSK 

ORP obec 

Bílovec 
Albrechtičky 

Studénka 

Bohumín Dolní Lutyně 

Bruntál 

Dětřichov nad Bystřicí 

Dvorce 

Lomnice u Rýmařova 

Rudná pod Pradědem 

Staré Město 

Světlá Hora 

Český Těšín Český Těšín 

Frenštát pod 

Radhoštěm 

Frenštát pod Radhoštěm 

Lichnov u NJ 

Tichá 

Frýdek-Místek 

Baška 

Dobrá 

Dobratice 

Dolní Domaslavice 

Kozlovice 

Lučina 

Morávka 

Palkovice 

Raškovice 

Žabeň 

Frýdlant nad 

Ostravicí 

Kunčice pod Ondřejníkem 

Metylovice 

Hlučín 

Dolní Benešov 

Dolní Benešov 

Píšť 

Vřesina 

Karviná 
Dětmarovice 

Petrovice u Karviné 

Kopřivnice 

Kopřivnice 

Štramberk 

Závišice 

Kravaře 

Kobeřice 

Kravaře 

Rohov 

Štěpánkovice 
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Krnov 

Brantice 

Jindřichov 

Krasov 

Lichnov u Bruntálu 

Město Albrechtice 

Osoblaha 

Rusín 

Rusín 

Třemešná 

Úvalno 

Zátor 

Nový Jičín 

Bartošovice 

Jeseník nad Odrou 

Kunín 

Mořkov 

Nový Jičín 

Starý Jičín 

Šenov u Nového Jičína 

Odry Fulnek 

Opava 

Háj ve Slezsku 

Chlebičov 

Oldřišov 

Opava 

Opava 

Opava 

Skřipov 

Služovice 

Štáblovice 

Velké Hoštice 

Orlová Doubrava 

Ostrava 

Čavisov 

Klimkovice 

Ostrava 

Ostrava 

Ostrava 

Ostrava 

Ostrava-Jih 

Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky 

Ostrava-Martinov 

Ostrava-Polanka nad Odrou 

Ostrava-Poruba 

Ostrava-Proskovice 

Ostrava-Radvanice a Bartovice 
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Ostrava-Stará Bělá 

Stará Ves nad Ondřejnicí 

Šenov 

Velká Polom 

Vratimov 

Rýmařov 

Břidličná 

Dolní Moravice 

Horní Město 

Jiříkov 

Malá Morávka 

Malá Štáhle 

Rýmařov 

Ryžoviště 

Stará ves u Rýmařova 

Tvrdkov 

Velká Štáhle 

Třinec 
Bystřice 

Komorní Lhotka 

Vítkov 

Budišov nad Budišovkou 

Moravice 

Radkov 

Větřkovice 

Vítkov 

Zdroj: Krajská databáze 
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Příloha č. 3 

Seznam záměrů sběru a zpracování BRKO v obcích MSK podpořené z OPŽP 

 Tabulka č. 110: Záměry sběru a zpracování BRKO v obcích MSK podpořené z OPŽP 

Záměry sběru a zpracování BRKO v obcích MSK podpořené z OPŽP 

ORP Název žadatele Název projektu 

Celkové 

náklady 
projektu 

Rok 

ukončení 

Ostrava 

Technický dvůr 
Ostrava - Svinov, 

příspěvková 
organizace 

Separace a svoz bioodpadů v Ostravě - 

Svinově 
2 616 958 2014 

Ostrava Obec Václavovice Separace bioodpadů v obci Václavovice 683 582 2013 

Ostrava Město Šenov Separace bioodpadů ve městě Šenov 2 867 567 2014 

Ostrava OBSED a.s. Systém svozu bioodpadů OBSED a.s. 5 649 362 2013 

Hlučín Obec Darkovice 
Zvýšení množství svozu bioodpadu v 

obci Darkovice 
2 667 654 2014 

Hlučín Obec Bělá 
Sběr a zpracování bio odpadu v obci 

Bělá 
808 208 2013 

Hlučín Obec Kozmice Kozmice - biologicky rozložitelný odpad 730 380 2013 

Hlučín Město Dolní Benešov 
Separace a svoz biodpadů ve městě 

Dolní Benešov 
2 557 940 2014 

Kravaře Obec Bolatice 
Obec Bolatice - biologicky rozložitelný 

odpad 
2 150 566 2014 

Kravaře Město Kravaře 
Separace a svoz bioodpadů ve městě 

Kravaře 
3 083 097 2014 

Opava Obec Otice 
Obec Otice - biologicky rozložitelný 

odpad 
688 313 2013 

Opava 
Obec Branka u 

Opavy 

Obec Branka u Opavy - biologicky 

rozložitelný odpad 
973 800 2013 

Vítkov 
Venkovský 

mikroregion Moravice 

Venkovský mikroregion Moravice - 

biologicky rozložitelný odpad 
1 119 408 2014 

Opava Obec Slavkov Slavkov - biologicky rozložitelný odpad 982 980 2012 

Kravaře Obec Sudice 
Obec Sudice - biologicky rozložitelný 

odpad 
571 500 2014 

Kravaře Obec Kobeřice 
Obec Kobeřice a Třebom - biologicky 

rozložitelný odpad 
2 147 003 2014 

Hlučín Město Hlučín 

Rozšíření likvidace biologicky 

rozložitelných komunálních odpadů ve 

městě Hlučíně 

1 809 785 2014 

Vítkov Obec Radkov 
Obec Radkov - biologicky rozložitelný 

odpad 
554 302 2013 
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Hlučín Obec Hať Hať - biologicky rozložitelný odpad 964 056 2013 

Kravaře Obec Rohov 
Obec Rohov - biologický rozložitelný 

odpad 
580 655 2013 

Opava 
Technické služby 

Opava s. r. o. 
Rozšíření separace ve městě Opava 6 191 424 2014 

Opava 
Technické služby 

Opava s. r. o. 
Rozšíření odděleného sběru odpadu ve 

městě Opava 
11 688 842 2014 

Hlučín Obec Bohuslavice Separace bioodpadů v obci Bohuslavice 674 580 2013 

Opava Městys Litultovice 

Separace bioodpadů v městysu 

Litultovice a obci Uhlířov v rámci 
Mikroregionu Hvozdnice 

722 375 2013 

Hlučín Město Dolní Benešov 
Město Dolní Benešov - biologicky 

rozložitelný odpad 
657 382 2014 

Hlučín Město Dolní Benešov 
Město Dolní Benešov - biologicky 

rozložitelný odpad 
707 487 2014 

Vítkov 
Obec Staré 

Těchanovice 

Obec Staré Těchanovice a Kružberk - 

biologicky rozložitelný odpad 
589 230 2014 

Opava 
Mikroregion 

Hvozdnice 

Mikroregion Hvozdnice - biologicky 

rozložitelný odpad 
1 665 080 2014 

Opava Obec Oldřišov 
Obec Oldřišov - biologicky rozložitelný 

odpad 
598 878 2013 

Kravaře Obec Strahovice 
Zpracování a využití biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu ve 

Strahovicích 

747 358 2014 

Nový Jičín PEDOKAR spol. s r.o. 
Svoz biologického odpadu pro Pedokar 

s.r.o. 
2 626 910 

Schváleno 

k 
financování 

Nový Jičín Petr Klečka 
Komplexní systém nakládání s biologicky 

rozložitelným komunálním odpadem 
10 409 025 

Schváleno 
k 

financování 

Nový Jičín HuMarJos s.r.o. Efektivní svoz bioodpadu 3 796 554 
Projekt v 

realizaci 

Nový Jičín 
Obec Šenov u 

Nového Jičína 

Zavedení separace a svozu bioodpadů v 

obci Šenov u Nového Jičína 
2 923 033 2014 

Odry Město Odry 
Ekologické řešení biologického odpadu 

ve městě Odry 
1 967 460 2014 

Odry Karel Hasal Svoz biologického odpadu Hasal 4 628 250 2014 

Odry Obec Vražné Systém svozu BRKO v obci Vražné 1 299 268 2015 

Bílovec 
OBEC 

ALBRECHTIČKY 

Albrechtičky - biologicky rozložitelný 

odpad 
692 220 2012 

Kopřivnice Město Příbor Příbor - biologicky rozložitelný odpad 1 163 052 2014 

Nový Jičín Obec Starý Jičín Systém separace bioodpadu Starý Jičín 1 891 714 2014 

Kopřivnice Obec Kateřinice Kateřinice - biologicky rozložitelný odpad 943 332 2013 
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Frenštát pod 

Radhoštěm 
Obec Bordovice 

Separace bioodpadů v obcích Bordovice 

a Lichnov 
1 258 932 2014 

Odry Město Fulnek 
Ekologické řešení biologického odpadu 

ve městě Fulnek 
2 675 310 2014 

Nový Jičín Obec Bartošovice 
Ekologické řešení biologicky 

rozložitelného odpadu obce Bartošovice 
1 594 780 2014 

Nový Jičín Obec Hodslavice 
Nakládání s biologickým odpadem v obci 

Hodslavice 
1 413 159 2014 

Nový Jičín, 
Kopřivnice, 

Frenštát pod 
Radhoštěm 

Sdružení Povodí 

Sedlnice 

Zkvalitňování nakládání s odpady obcí v 

Povodí Sedlnice 
5 348 684 2014 

Bílovec SLUMBI spol. s r.o. 
Rozšíření separace odpadů ve městě 

Bílovec 
5 389 406 2010 

Kopřivnice 
Technické služby 

města Příbora 
Zkvalitnění svozu biologicky 

rozložitelných odpadů ve městě Příbor 
1 179 145 2014 

Kopřivnice SLUMEKO, s.r.o. 
Rozšíření separace odpadů ve městě 

Kopřivnice 
6 775 528 2013 

Bílovec 
OBEC VELKÉ 

ALBRECHTICE 

Zavedení systému kompostování BRO 

vznikajících v obci Velké Albrechtice 
1 076 165 2014 

Nový Jičín ASOMPO, a.s. Sběr bioodpadu v Novojičínském regionu 6 384 000 2012 

Havířov 
Depos Horní Suchá, 

a.s. 
Rozšíření odděleného sběru odpadu 8 207 067 2014 

Havířov Obec Horní Bludovice 
Zefektivnění nakládání s bioodpadem v 

Horních Bludovicích 
2 611 100 2015 

Karviná 
Technické služby 

Karviná, a.s. 

Rozšíření odděleného sběru odpadu ve 

městě Karviná 
6 598 130 2014 

Bohumín Obec Dolní Lutyně Separace bioodpadů v obci Dolní Lutyně 1 962 620 2014 

Karviná 
Technické služby 

Karviná, a.s. 

Rozšíření separace biologických odpadů 

ve městě Karviná 
6 980 760 2011 

Bohumín Obec Dolní Lutyně 
Rozšíření separace biologických odpadů 

v obci Dolní Lutyně 
2 762 640 2014 

Havířov 
Depos Horní Suchá, 

a.s. 

Rozšíření svozu biologicky rozložitelných 
odpadů v rozsahu svozové oblasti firmy 

DEPOS Horní Suchá a.s. 

5 108 486 2010 

Havířov 
Technické služby 

Havířov a.s. 

Rozšíření kapacity sběrného dvora ve 

městě Havířov 
6 661 820 2011 

Havířov 
Technické služby 

Havířov a.s. 
Rozšíření separace odpadů ve městě 

Havířov 
4 962 976 2010 

Frýdek-
Místek 

Obec Kozlovice Systém odděleného sběru Kozlovice 2 127 493 2015 

Bohumín BM servis a.s. 
Rozšíření separace odpadů ve městě 

Bohumín 
6 231 866 2012 

Frýdlant nad 

Ostravicí 
Obec Pržno Separace bioodpadů v obci Pržno 658 850 2013 
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Jablunkov, 

Třinec 

Sdružení obcí 

Jablunkovska 

Sdružení obcí Jablunkovska - biologicky 

rozložitelný odpad 
4 505 314 2014 

Frýdek-

Místek 

SVOBODNÉ 

ZAHRADY KLUS, 
s.r.o. 

Svobodné zahrady Klus s.r.o.-svoz 

bioodpadů 
7 372 530 2014 

Jablunkov 
TS-technické služby, 

a.s. 
Rozšíření systému separace bioodpadů 3 276 680 2015 

Frýdek-
Místek 

Obec Lhotka 

Zavedení systému kompostování BRO 

vznikajících v domácnostech v obci 

Lhotka 

843 625 2014 

Frýdek-
Místek 

Obec Sedliště 
Obec Sedliště - biologicky rozložitelný 

odpad 
706 344 2014 

Frýdek-
Místek, 

Třinec 

Sdružení obcí povodí 

Stonávky 

Kompostování v mikroregionu obcí 

Povodí Stonávky 
10 368 780 2014 

Frýdek-

Místek 
Obec Palkovice Nakládání s bioodpady v obci Palkovice 5 794 690 2014 

Frýdek-

Místek 
Obec Baška 

Komplexní nakládání s BRKO a výstavba 

kompostárny v Bašce 
5 130 525 2011 

Frýdek-
Místek 

H+P AUTODÍLY, 
s.r.o. 

Pořízení technologií na zefektivnění 
nakládání s odpady 

3 599 999 2011 

Frýdek-

Místek 

Frýdecká skládka, 

a.s. 

Modernizace a zefektivnění systému 
separovaného sběru odpadu ve Frýdku-

Místku a v okolních obcích 

10 907 856 2011 

Frýdlant nad 

Ostravicí 
Obec Metylovice 

Zavedení separace a svozu bioodpadů v 

obci Metylovice 
1 396 219 2014 

Frýdek-

Místek 
Obec Raškovice Separace bioodpadů v obci Raškovice 707 250 2013 

Třinec Obec Vendryně Separace bioodpadů v obci Vendryně 2 067 890 2014 

Frýdlant nad 
Ostravicí 

Obec Kunčice pod 
Ondřejníkem 

Zavedení systému kompostování BRO 

vznikajících v domácnostech v obci 

Kunčice pod Ondřejníkem 

2 041 270 2013 

Jablunkov 
Obec Mosty u 
Jablunkova 

Separace bioodpadů v obci Mosty u 
Jablunkova 

1 655 890 2013 

Jablunkov 
TS-technické služby, 

a.s. 
Zavedení systému separace bioodpadů v 

Jablunkově 
634 040 2014 

Frýdek-
Místek 

Obec Řepiště Separace bioodpadů v obci Řepiště 820 791 2014 

Frýdek-

Místek 
Obec Dobratice Nakládání s bioodpady v obci Dobratice 598 222 2013 

Bruntál 
VALLATE energy 

s.r.o. 
Rozšíření odděleného sběru odpadu 8 052 491 2014 

Bruntál Dřeviny Bruntál s.r.o. 
Svoz biologického odpadu společnosti 

Dřeviny Bruntál s.r.o. 
4 120 050 2014 

Krnov 
Obec Slezské 

Rudoltice 
Sběr a využití BRKO - obec Slezské 

Rudoltice 
3 004 322 2014 
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Bruntál Město Bruntál 
Zavedení sběru biologických odpadů ve 

městě Bruntál 
2 251 873 realizace 

Krnov STAFI CZ s.r.o. 

Svážíme bioodpad z měst a obcí, Lesní 

správa Krnov, OÚ Holčovice, OÚ Úvalno 
a dobrovolný svazek obcí Čaková, 

Brantice, Zátor 

5 322 232 2014 

Rýmařov 
Sdružení obcí 

Rýmařovska 

Zavedení separace biologických odpadů 

Rýmařovsko 
6 257 140 2014 

Krnov 
Van Gansewinkel 

HBSS s.r.o. 

Svoz biologicky rozložitelného 

komunálního odpadu 
4 733 424 2013 

Bruntál TS Bruntál, s.r.o. 
Rozšíření separace biologicky 

rozložitelných odpadů ve městě Bruntál 
6 284 490 2014 

Krnov Město Albrechtice 
Zavedení separace bioodpadů ve Městě 

Albrechtice 
791 500 2012 

Krnov 
Mikroregion Opavsko 

severozápad 
Mikroregion Opavsko severozápad - 

biologicky rozložitelný odpad 
6 275 399 2014 

Bruntál 
Služby města Horní 

Benešov s.r.o. 

Zavedení separace a svozu bioodpadů 

ve městě Horní Benešov 
1 593 694 2013 

Krnov Loučka 
Nakládání s bioodpadem v DSO Loučka - 

domácí kompostování 
5 813 385 2014 

Krnov Obec Třemešná 
Separace a svoz bioodpadů v obci 

Třemešná 
1 992 755 2014 

Krnov Obec Čaková 
Zavedení separace a svozu bioodpadů v 

obci Čaková 
716 199 2014 

Bruntál Město Bruntál 
Zavedení sběru biologických odpadů ve 

městě Bruntál 
898 425 2014 

Krnov 
Město Město 
Albrechtice 

Rozšíření separace a svozu bioodpadů 
ve Městě Albrechtice 

3 079 450 2013 

Bruntál 
TECHNICKÉ SLUŽBY 

VRBNO s.r.o. 

Rozšíření separace odpadů ve Vrbně pod 

Pradědem 
4 279 200 2011 

Vítkov 
Město Budišov nad 

Budišovkou 

Zvýšení separace komunálních odpadů a 

řešení nakládání s bioodpadem - 
Budišov nad Budišovkou 

2 880 152 2013 

Vítkov 

Technické služby 
města Vítkova, 

příspěvková 
organizace 

Zkvalitnění nakládání s odpady - 

systémy pro separaci a svoz BRKO 
3 419 460 2014 

Třinec 
Služby Hnojník, 

o.p.s. 

Posílení systému odděleného sběru BRO 
a separace složek komunálních odpadů 

v obci Hnojník 

2 149 202 2014 

 
 

Celkové náklady projektů 
317 966 

725  

Záměry domácího kompostování BRKO v obcích MSK podpořené z OPŽP 

 Název žadatele Název projektu 
Celkové 
náklady 

projektu 

Rok 

ukončení 
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Zdroj: MŽP (SFŽP) 

 

 

 

  

Opava 
Statutární město 

Opava 
Domovní kompostování - město Opava 3 977 612 2013 

Nový Jičín Město Nový Jičín 

Podpora domácího kompostování 

pořízením kompostérů pro občany 
Nového Jičína 

1 330 395 2014 

Kopřivnice Město Kopřivnice 
Podpora domácího kompostování 
pořízením kompostérů pro občany 

Kopřivnice 

367 840 2013 

Frýdek-

Místek 
Obec Dobrá Kompostéry pro občany obce Dobrá 2 119 653 2014 

Frýdek-
Místek 

Obec Nošovice 
Kompostéry pro občany obcí Nošovice a 

Vojkovice 
2 099 143 2014 

Frýdek-
Místek 

Obec Vyšní Lhoty 
Kompostéry pro občany obcí Nižní Lhoty 

a Vyšní Lhoty 
1 583 527 2014 

Frýdek-
Místek 

Obec Hukvaldy Kompostéry pro občany obce Hukvaldy 1 176 725 2014 

Krnov Obec Třemešná Kompostéry pro občany obce Třemešná 658 543 2013 

 
 

Celkové náklady projektů 
13 313 

437  

Komunitní kompostárny MSK podpořené z OPŽP 

 Název žadatele Název projektu 
Celkové 
náklady 

projektu 

Rok 
ukončení 

Bruntál Město Horní Benešov Komunitní kompostárna Horní Benešov 2 259 164 2012 

Opava Obec Pustá Polom Komunitní kompostárna Pustá Polom 1 424 400 2011 

Opava Obec Velké Heraltice 
Technické vybavení komunitní 

kompostárny Velké Heraltice 
855 170 2013 

Bohumín Obec Dolní Lutyně 
Sběrný dvůr a komunitní kompostárna 

Dolní Lutyně 
11 394 718 2014 

Celkové náklady projektů 
15 933 

452 
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Příloha č. 4 

Zkratky 

POH  Plán odpadového hospodářství 

MSK   Moravskoslezský kraj 

Kat. č.  Katalogové číslo 

T  tuna 

Kg  Kilogram 

Obyv  Obyvatel  

NOKO  Nebezpečné složky komunálního odpadu 

OOKO  Ostatní složky komunálního odpadu 

ORP  Obec s rozšířenou působností 

OO  Ostatní odpad 

OPŽP  Operační program životní prostředí 

KO  Komunální odpad 

SKO  Směsný komunální odpad 

O/ N  Nebezpečný odpad 

MVKO  Materiálově využitelné složky komunálního odpadu 

MVKO4 Materiálově využitelné složky komunálního odpadu; přepočtené množství odpadů za 

použití koeficientů podílu materiálově využitelných odpadů v komunálním odpadu 

BRKO  Biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu 

SDO  Stavební a demoliční odpad 

EEZ  Elektrická a elektronická zařízení 

PCDD  polychlorované dibenzo-p-dioxiny 

PCDF  polychlorované dibenzofurany 

POPs  Perzistentní organická látka 

PCB  Polychlorované bifenyly 

IRZ  Integrovaný registr znečišťování  

MVO  Materiálově využitelný odpad 

HDP  Hrubý domácí produkt 

PPS  Parita kupní síly 
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KÚ  Krajský úřad 

OPŽP  Operační program Životní prostředí 

EU  Evropská unie 

AOS  Autorizovaná obalová společnost 

KIC  Krajské integrované centrum 

VSKO  Využitelné složky komunálních odpadů 

ČR  Česká republika 

Ks  Kusy 

PET  Polyethylentereftalát 

ISPOP  Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností 

EVVO  Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

Mg  Miligram 

ČOV  Čistírna odpadních vod 

CO2  Oxid uhličitý 

CZT  Centrální zásobování teplem 

ČSÚ  Český statistický úřad 

EIA  Vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

EK  Evropská komise 

EVO  Energetické využití odpadu 

Frenštát p. R. Frenštát pod Radhoštěm 

Frýdlant n. O. Frýdlant nad Ostravicí 

IČ  Identifikační číslo 

IPPC  Integrovaná prevence a omezování znečištění 

KVET  Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

MBÚ  Mechanicko-biologická úprava 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí 

NO  Nebezpečný odpad 

PCT  Polychlorované terfenyly 

SFŽP  Státní fond životního prostředí 
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ZEVO  Zařízení pro energetické využití odpadů 
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Příloha č. 5 

Zdroje 

► Krajská databáze 

► Data získaná od AOS EKO-KOM, a.s. 

► Data získaná od KS ASEKOL 

► Data získaná od KS ELEKTROWIN 

► Data získaná od KS RETELA 

► Data získaná od KS ECOBAT 

► Data získaná od KS REMA Systém 

► Plán odpadového hospodářství České republiky 

► Databáze Informačního systému odpadového hospodářství 

► Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2013 

► Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických 

znečišťujících látkách 

► Databáze Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního 

► Databáze Websouhlasy Moravskoslezského kraje 

► Ministerstvo životního prostředí 

► Státní fond životního prostředí 

► Data Krajského integrovaného centra Ostrava, dostupná na http://www.kic-odpady.cz/ 
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Úvod do závazné části  

Podkladem pro zpracování Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje je Plán 

odpadového hospodářství České republiky. Závazná část Plánu odpadového hospodářství České 

republiky, včetně jejich změn, je závazným podkladem pro zpracování plánů odpadového hospodářství 

krajů a pro rozhodovací a jiné činnosti příslušných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti odpadového 

hospodářství v souladu s ust. § 42 odst. 8 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

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

Závazná část Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje nebo její změna je závazným 

podkladem pro zpracování plánů odpadového hospodářství obcí a pro rozhodovací a koncepční 

činnosti příslušných správních úřadů, kraje a obcí v oblasti odpadového hospodářství a podkladem pro 

zpracování územně plánovací dokumentace kraje v souladu s ust. § 43, odst. 11 zákona o odpadech. 

Rozhodnutí a vyjádření orgánů státní správy v oblasti odpadového hospodářství vydávané podle 

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

Moravskoslezského kraje.  

Členění kapitol závazné části vychází z členění kapitol Závazné části POH ČR. Závazná část definuje 

cíle a cílové hodnoty odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje a opatření pro dosažení 

těchto cílů.  

 

Jednotlivé kapitoly závazné části obsahují: 

► Cíle odpadového hospodářství. 

► Měřitelné cílové hodnoty odpadového hospodářství (pokud je to možné). 

► Indikátory pro kontrolu naplňování cílů a cílových hodnot. 

► Zdroj dat, ze kterých budou vyhodnocovány indikátory. 

► Odkazy na opatření naplňující daný cíl.  

► Vyhodnocení, kontrola, změny POH MSK. 

► Datová základna, systém sběru dat. 
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3. Závazná část 

3.1. Strategické cíle a zásady odpadového hospodářství kraje  

 
Závazná část POH MSK vychází ze strategických cílů a zásad uváděných v závazné části POH ČR a plně 

se s nimi ztotožňuje, rozvíjí je a aplikuje pro podmínky odpadového hospodářství Moravskoslezského 

kraje. 

 

Cíl 1: Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů. 

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

a životní prostředí. 

Cíl 3: Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“. 

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

hospodářství. 

 

3.2. Obecné zásady pro nakládání s odpady 

 

V zájmu splnění strategických cílů odpadové politiky kraje přijímá Moravskoslezský kraj tyto zásady 

pro nakládání s odpady. 

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

dalšími opatřeními podporujícími omezování vzniku odpadů. 

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

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

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

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

životního prostředí. 

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

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

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

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

jsou nahrazovány primární přírodní suroviny. 

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

f) Podporovat přípravu na opětovné použití a recyklaci odpadů. 

g) Nepodporovat skládkování nebo spalování recyklovatelných materiálů. 
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h) U zvláštních toků odpadů je možno připustit odchýlení se od stanovené hierarchie nakládání s 

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

nakládání s ním. 

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

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

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

proveditelnosti a hospodářské udržitelnosti. 

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

prostředí, lidského zdraví s ohledem na hospodářské a sociální dopady. 

l) Jednotlivé způsoby nakládání s odpady v rámci Moravskoslezského kraje musí vytvářet 

komplexní celek zaručující co nejmenší negativní vlivy na životní prostředí a vysokou ochranu 

lidského zdraví. 
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3.3. Cíle, zásady a opatření kraje na období 2016 – 2026 

 
Návrhy opatření, která jsou promítnuta do POH MSK, jsou zpracovány v návaznosti na jednotlivé 

kapitoly  závazné části POH ČR a s ohledem na požadovanou strukturu uvedenou v § 43 zákona  

o odpadech.  

Závazná část přebírá většinu opatření POH ČR vhodných pro plnění na úrovni kraje a obcí beze změny, 

některá z opatření formulačně upravuje a stanoví další opatření, která však nejsou s republikovými 

opatřeními v rozporu.   

 

3.3.1. Prioritní toky odpadů 

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

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

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

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

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

republiky s ohledem na jeho stav a možnosti. 

 

3.3.1.1 Komunální odpady 

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

stanovené cíle. 

Cíl 5: Do roku 2015 zavést na území kraje tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, 

plastů, skla a kovů. 

Cíl 6: Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k 

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

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

odpadů podobné odpadům z domácností. 

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

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

                                                           
1 Rozhodnutí Komise 2011/753/EU ze dne 18. listopadu 2011, kterým se zavádí pravidla a metody výpočtu pro ověření 

dodržování cílů stanovených v čl. 11 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES. 
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Tabulka č. 1: Cílové hodnoty pro splnění cíle 6 – Úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklace 

odpadů min. z materiálů papír, plast, sklo, kov v určených letech 

Rok Cíl 

2016 46 % 

2018 48 % 

2020 50 % 

Zdroj: POH ČR 

Zásady: 

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

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

sbíraných odpadů. 

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

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

minimálně papíru, plastů, skla a kovů. 

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

technologického zpracování odpadů.  

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

technické, environmentální, ekonomické a regionální možnosti a podmínky dalšího zpracování odpadů, 

přičemž oddělený sběr musí být dostatečný pro zajištění cílů POH MSK pro komunální odpady. 

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

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

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

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

prostředí nebo lidského zdraví a postupuje-li se v souladu s plány odpadového hospodářství. 

g) Upřednostňovat environmentálně přínosné, ekonomicky a sociálně únosné technologie zpracování 

komunálních odpadů. 

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

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

využití příslušných složek komunálních odpadů. 

i) Před změnou systému sběru a nakládání s komunálními odpady vždy provést důkladnou analýzu se 

zahrnutím environmentálních, ekonomických, sociálních hledisek a podrobit ji široké diskusi všech 

dotčených subjektů. 

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

odpadů před jejich dalším materiálovým a energetickým využitím. Tato úprava nenahrazuje oddělený 

sběr využitelných složek komunálních odpadů. 
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Opatření: 

a) Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady. 

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

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

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

možnosti a navrhovat opatření k jeho zlepšení. 

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

(s obsahem obalové složky), tj. do skupiny 20 Katalogu odpadů. 

e) Na úrovni obce informovat min. jednou ročně občany a ostatní účastníky obecního systému 

nakládání s komunálními odpady o způsobech a rozsahu odděleného sběru komunálních 

odpadů, využití a odstranění komunálních odpadů a o nakládání s dalšími odpady v rámci 

obecního systému. Součástí jsou také informace o možnostech prevence a minimalizace 

vzniku komunálních odpadů. Minimálně jednou ročně zveřejnit kvantifikované výsledky 

odpadového hospodářství obce. 

f) Průběžně vyhodnocovat systém nakládání s komunálními odpady na obecní a krajské úrovni. 

 

3.3.1.1.1 Směsný komunální odpad 

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

20 03 01 a pro účely stanovení cíle jde o zbytkový odpad po vytřídění materiálově využitelných složek, 

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

využity. 

Cíl 7: Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, 

nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů) zejména energeticky využívat v 

zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou.  

Zásady: 

a) Významně omezit skládkování směsného komunálního odpadu. 

b) Snižovat produkci směsného komunálního odpadu zavedením nebo rozšířením odděleného sběru 

využitelných složek komunálních odpadů, včetně biologicky rozložitelných odpadů. 

Opatření: 

a) Podporovat budování odpovídající efektivní infrastruktury nutné k zajištění a zvýšení 

materiálového a energetického využití odpadů (zejména směsného komunálního odpadu). 

b) Energeticky využívat směsný komunální odpad v zařízeních pro energetické využití odpadů bez 

jeho předchozí úpravy, nebo po jeho úpravě následným spalováním/ spoluspalováním za 

dodržování platné legislativy. 

c) Průběžně vyhodnocovat systém nakládání se směsnými komunálními odpady na obecní a 

krajské úrovni.  
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3.3.1.2 Živnostenské odpady 

Za účelem ekonomicky vyrovnaného nakládání s komunálními odpady v obcích a za účelem zajištění 

plnění požadavku zejména evropské rámcové směrnice o odpadech pro tříděný sběr minimálně 

odpadů z papíru, plastů, skla a kovů a plnění recyklačního cíle směrnice o odpadech přijmout a 

dodržovat: 

Zásady: 

a) Poskytnout původcům živnostenských odpadů, tj. právnickým osobám a fyzickým osobám 

oprávněným k podnikání, produkujícím komunální odpad na území obce (živnostníci, subjekty z 

neprůmyslové výrobní sféry, administrativy, ze služeb a obchodu) možnost zapojení do systému 

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

odpady se zahrnutím živnostenských odpadů. 

b) V obcích stanovit v rámci systému nakládání s komunálními odpady také systém nakládání s 

komunálními odpady, které produkují právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání 

zapojené do obecního systému nakládání s komunálními odpady. Stanovit způsob sběru jednotlivých 

druhů odpadů, minimálně však oddělený sběr papíru, plastů, skla, kovů, biologicky rozložitelného 

odpadu a směsného komunálního odpadu, které produkují právnické osoby a fyzické osoby oprávněné 

k podnikání zapojené do obecního systému nakládání s komunálními odpady. 

c) Zpoplatnit zapojení podnikajících právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání do 

obecního systému nakládání s komunálními odpady. 

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

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

nakládání s odpady. 

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

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

Opatření: 

a) Průběžně vyhodnocovat systém obce pro nakládání s komunálními odpady v souvislosti s 

možností zapojit do obecního systému nakládání s komunálními odpady právnické osoby a 

fyzické osoby oprávněné k podnikání s komunálními odpady, které produkují. 

b) Na úrovni obce stanovit kritéria, například maximální množství produkce komunálních odpadů 

(nebo překročení minimální roční produkce směsných komunálních odpadů obce), při jejichž 

dosažení se budou moci právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání zapojit do 

obecního systému nakládání s komunálními odpady v obci s komunálními odpady, které 

produkují. 

c) Průběžně vyhodnocovat kritéria uvedená v bodě b) a upravovat je dle aktuálních podmínek v 

obci. 

d) Na úrovni obce vhodnou formou informovat alespoň jednou ročně právnické osoby 

a podnikající fyzické osoby a účastníky obecního systému nakládání s komunálními odpady o 

způsobech a rozsahu odděleného sběru odpadů a o  nakládání s nimi a o možnosti a výhodách 

zapojení právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání do obecních systémů 

nakládání s komunálními odpady. 
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e) Poskytovat obcím metodickou pomoc při volbě možnosti zapojení živnostníků do obecního 

systému nakládání s komunálními odpady. 

f) Poskytovat metodickou pomoc živnostníkům při volbě možnosti zapojení do obecního systému 

nakládání s komunálními odpady. 

 

3.3.1.3 Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální odpady 

Za účelem splnění cílů směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů omezit množství biologicky 

rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky a dosáhnout: 

Cíl 8: Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů 

ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % 

hmotnostních z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů 

vyprodukovaných v roce 1995. 

Zásady: 

a) V obcích povinně stanovit systém odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů a nakládání s 

nimi, minimálně pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu. 

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

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

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

odpadů. 

Opatření: 

a) Důsledně kontrolovat zajištění odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů. 

b) Systém bude vycházet z technických možností a způsobů využití biologicky rozložitelných 

odpadů v obci v návaznosti na nakládání s komunálními odpady v kraji. Přičemž mechanicko-

biologická úprava a energetické využití biologicky rozložitelné složky obsažené ve směsném 

komunálním odpadu nenahrazují povinnost obce zavést systém odděleného sběru biologicky 

rozložitelných odpadů a jejich následné využití. 

c) Na úrovni obce informovat jednou ročně občany a ostatní účastníky obecního systému 

nakládání s komunálními odpady o způsobech a rozsahu odděleného sběru biologicky 

rozložitelných odpadů a o nakládání s nimi. Součástí jsou také informace o možnostech 

prevence a minimalizace vzniku biologicky rozložitelných odpadů. Minimálně jednou ročně 

zveřejnit kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce. 

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

biologicky rozložitelných odpadů u fyzických osob.  

e) Podporovat výstavbu zařízení pro aerobní rozklad, anaerobní rozklad, energetické využití a 

přípravu k energetickému využití biologicky rozložitelných odpadů. Podporovat vytvoření 

přiměřené sítě těchto zařízení v regionech pro nakládání s odděleně sebranými biologickými 

rozložitelnými odpady z obcí a od ostatních původců, včetně kalů z čistíren odpadních vod.  
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f) Podporovat využití kompostů vyrobených z biologicky rozložitelných komunálních odpadů, tj. 

biologických odpadů získaných z odděleného sběru biologicky rozložitelných komunálních 

odpadů, k aplikaci do půdy. Vytvořit podmínky k odbytu výstupních produktů ze zpracování 

odděleně sebraných biologicky rozložitelných odpadů, tj. kompostu a digestátu, především pro 

využití v zemědělské výrobě a také v obcích. 

g) Podporovat výstavbu zařízení pro energetické využití směsného komunálního odpadu. 

h) Podporovat energetické využívání směsného komunálního odpadu v zařízeních pro energetické 

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

spoluspalováním za dodržování platné legislativy. 

i) Důsledně kontrolovat provoz zařízení na zpracování a využívání biologicky rozložitelných 

odpadů provozovaných v areálech skládek odpadů s cílem zamezit skládkování těchto odpadů, 

které je zakázáno ukládat na skládky.      

j) Důsledně kontrolovat nakládání s odpadem ze stravovacích zařízení a s odpady vedlejších 

živočišných produktů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1069/2009. 

k) Průběžně vyhodnocovat systém nakládání s biologicky rozložitelnými odpady na krajské 

úrovni.  

l) Podporovat úpravu poplatku za skládkování komunálních odpadů tak, aby jeho výše 

znevýhodňovala skládkování recyklovatelných a využitelných druhů odpadů v souladu 

s hierarchií nakládání s odpady, včetně těch, které obsahují biologicky rozložitelnou složku, a 

to i s ohledem na přizpůsobení odpadového hospodářství vnějším podmínkám jako jsou 

legislativa Evropské unie, uplatnění nových technologii, konkurenční prostředí a podobně, při 

zachování vysoké míry diverzifikace a tržních principů s vyváženou mírou nákladů pro původce 

odpadů a občany. 

m) Zajistit kvalitní datovou základnu o produkci biologicky rozložitelných odpadů a nakládání 

s nimi, včetně údajů o zařízeních ke zpracování biologicky rozložitelných odpadů.   

n) U zemědělských odpadů podporovat jejich zpracování technologiemi jako je anaerobní rozklad 

(digesce, fermentace), aerobního rozklad (kompostování) nebo jinými biologickými metodami.  

o) V rámci povolování zařízení na zpracování biologicky rozložitelných odpadů důsledně trvat na 

dodržování minimálních požadavků na technologie pro zpracování biologicky rozložitelných 

odpadů a na kvalitě výstupních produktů, za účelem dosažení vysokého využití produktů a 

splnění všech nároků na ochranu lidského zdraví a životního prostředí.  

p) Metodicky podporovat obce tak, aby byly schopny splnit povinnost stanovit obecně závaznou 

vyhláškou obce systém shromažďování, odděleného sběru a nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady na území obce a to minimálně pro biologicky rozložitelné odpady 

rostlinného původu, dále povinnost obcí určit místa, kam mohou fyzické osoby a původci 

napojení na systém obce odděleně odkládat minimálně biologicky rozložitelné odpady 

rostlinného původu. 
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3.3.1.4 Stavební a demoliční odpady 

Za účelem splnění recyklačního cíle evropské rámcové směrnice o odpadech a přiblížení se „recyklační 

společnosti“ zabezpečit: 

Cíl 9: Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy k opětovnému 

použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich 

materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny v souladu s 

platnou legislativou stavebním a demoličním odpadem kategorie ostatní s výjimkou v 

přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů2 pod katalogovým číslem 

17 05 04 (zemina a kamení). 

Cíl vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech. 

Zásady: 

a) Regulovat vznik stavebních a demoličních odpadů a nakládání s nimi s ohledem na ochranu 

lidského zdraví a životního prostředí. 

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

odpadů. 

Opatření: 

a) Zajistit povinné používání recyklátů splňujících požadované stavební normy, jako náhrady za 

přírodní zdroje, v rámci stavební činnosti financované z veřejných zdrojů, pokud je to 

technicky a ekonomicky možné. 

b) Zamezit využívání neupravených stavebních a demoličních odpadů, s výjimkou výkopových 

zemin a hlušin bez nebezpečných vlastností. 

c) Zjednodušit pravidla pro využívání upravených stavebních a demoličních odpadů a recyklátů z 

těchto odpadů na povrchu terénu při zachování vysoké míry ochrany životního prostředí a 

zdraví lidí. 

d) Podporovat zpracování a využívání veškerých využitelných hmot, vznikajících v rámci 

demoličních činností. 

  

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

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

Za účelem minimalizace nepříznivých účinků vzniku nebezpečných odpadů a nakládání s nimi na lidské 

zdraví a životní prostředí zabezpečit: 

 

Cíl 10: Snižovat měrnou produkci nebezpečných odpadů. 

Cíl 11: Zvyšovat podíl materiálově využitých nebezpečných odpadů. 

Cíl 12: Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady na lidské 

zdraví a životní prostředí. 

Cíl 13: Odstranit staré zátěže, kde se nacházejí nebezpečné odpady. 

Zásady: 

a) Podporovat výrobu výrobků tak, aby byl omezen vznik nevyužitelných nebezpečných odpadů a tím 

snižováno riziko s ohledem na ochranu zdraví lidí a životního prostředí. 

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

c) Podporovat technologie na recyklaci a využití nebezpečných odpadů a technologie na snižování 

nebezpečných vlastností odpadů. 

d) Důsledně kontrolovat, zda odpad, který úpravou pozbyl nebezpečné vlastnosti, skutečně tyto 

vlastnosti nevykazuje. 

e) Nevyužívat nebezpečné odpady a nebezpečný odpad, který přestal být odpadem, na povrchu 

terénu. 

f) Zpřísnit podmínky využívání nebezpečných odpadů jako technologického materiálu k technickému 

zabezpečení skládky. 

g) Snižovat množství nebezpečných odpadů ve směsném komunálním odpadu. 

Opatření: 

a) Průběžně vyhodnocovat systém nakládání s nebezpečnými odpady na krajské úrovni.  

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

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

odpadů na zdraví člověka a životní prostředí. 

d) Podporovat zavedení systému podpory pro výstavbu nových inovativních technologií a 

modernizaci stávajících technologií pro využívání a úpravu nebezpečných odpadů.  

e) Podporovat v případě potřeby zvýšení počtu zařízení na využívání nebezpečných odpadů a 

zařízení na úpravu odpadů ke snižování a odstraňování nebezpečných vlastností.  

f) Podporovat bezpečné odstranění starých zátěží. 

g) Důsledně kontrolovat množství nebezpečných odpadů používaných jako technologický 

materiál pro technické zabezpečení skládek odpadů. 
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3.3.1.6 Výrobky s ukončenou životností s režimem zpětného odběru 

Vycházet z odpovědnosti výrobce vybraných výrobků v souladu s principem „znečišťovatel platí“ 

zahrnující finanční odpovědnost za odpad z výrobků s ukončenou životností, zajištění zpětného odběru 

výrobků a environmentálně šetrného nakládání s odpady z výrobků, a to v souladu s právem Evropské 

unie a České republiky. 

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

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

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

opatření ČR pro následující skupiny výrobků na konci jejich životnosti. 

 

3.3.1.6.1 Obaly a obalové odpady  

Za účelem splnění recyklačního cíle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech 

a splnění cílů recyklace a využití stanovených směrnicí Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o 

obalech a obalových odpadech zabezpečit a dosáhnout:  

Cíl 14: 

a) Zvýšit celkovou recyklaci obalů na úroveň 70 % do roku 2020.  

b) Zvýšit celkové využití odpadů z obalů na úroveň 80 % do roku 2020.  

c) Zvýšit recyklaci plastových obalů na úroveň 50 % do roku 2020.  

d) Zvýšit recyklaci kovových obalů na úroveň 55 % do roku 2020.  

e) Dosáhnout 55 % celkového využití prodejních obalů určených spotřebiteli do roku 

2020.  

f) Dosáhnout 50 % recyklace prodejních obalů určených spotřebiteli do roku 2020. 

 

Cíl 15: V letech 2014 – 2020 dosáhnout míry recyklace a využití obalových odpadů 

v hodnotách uvedených v tabulce č. 2. 
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Tabulka č. 2: Cílové hodnoty pro recyklaci a využití obalových odpadů. 

Indikátor:  
Recyklace - Množství materiálově využitých odpadů z obalů, vztažené k součtu množství 

jednocestných obalů, které byly uvedeny na trh a množství odpadů vzniklých z opakovaně 
použitelných obalů. Recyklace se zahrnuje do míry využití jako jedna z jeho forem. 

 

Celkové využití - Množství celkově využitých odpadů z obalů, vztažené k součtu množství 
jednocestných obalů, které byly uvedeny na trh, a množství odpadů vzniklých z opakovaně 

použitelných obalů.  
 

Recyklace prodejních obalů určených spotřebiteli - Množství materiálově využitých odpadů z obalů 
získaných sběrem od spotřebitelů (domácností), vztaženo k množství jednocestných prodejních obalů, 

které byly uvedeny na trh nebo do oběhu, po odečtení průmyslových obalů. 

 
Celkové využití prodejních obalů určených spotřebiteli - Množství celkově využitých odpadů z obalů 

získaných sběrem od spotřebitelů (domácností), vztaženo k množství jednocestných prodejních obalů, 
které byly uvedeny na trh nebo do oběhu, po odečtení průmyslových obalů. 

A: recyklace B: celkové využití 

Odpady z obalů 

do 
31.12.2015 

do 
31.12.2016 

do 
31.12.2017 

do 
31.12.2018 

do 
31.12.2019 

do 
31.12.2020 

A B A B A B A B A B A B 

% % % % % % % % % % % % 

Papírových a 
lepenkových 

75 

 

75 

 

75 

 

75 

 

75 

 

75 

 

Skleněných 75 75 75 75 75 75 

Plastových 40 45 45 45 45 50 

Kovových 55 55 55 55 55 55 

Dřevěných 15 15 15 15 15 15 

Prodejních určených 

spotřebiteli 
40 45 40 45 44 49 46 51 48 53 50 55 

Celkem 60 65 60 65 65 70 65 70 65 70 70 80 

Zdroj: POH ČR 

Opatření: 

a) Zachovat, rozvíjet a podporovat další rozvoj stávajícího integrovaného systému třídění 

komunálních odpadů v každé obci kraje, včetně jejich obalové složky. 

b) Podporovat nakládání s obalovými odpady dle hierarchie nakládání s odpady. 

c) Důsledně kontrolovat zajištění tříděného sběru v obcích pro využitelné složky komunálních 

odpadů, minimálně komodit: papír, plasty, sklo a kovy. 

d) Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady. 

e) Průběžně vyhodnocovat nakládání s obaly v rámci systému obce k nakládání s komunálními 

odpady, kapacitní možnosti systému a navrhovat opatření k jeho zlepšení. 

f) Průběžně vyhodnocovat systém nakládání s komunálními odpady na krajské úrovni.  

g) Podporovat výzkum a vývoj nových technologických postupů a recyklačních technologií se 

zaměřením na využití surovin z obalů. 

h) Podporovat výstavbu a modernizaci technologií na materiálové využívání obalových odpadů, 

zejména zařízení, jejichž výstupem jsou opětovně obaly využitelné pro balení potravin. 
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i) Podporovat výstavbu a modernizaci zařízení pro materiálové využívání plastových odpadů, 

zejména zařízení koncová, jejichž výstupem je výrobek k přímému využití (tj. bez nutnosti 

dalšího zpracování). 

 

3.3.1.6.2 Odpadní elektrická a elektronická zařízení  

Za účelem splnění cílů nové směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/19/EU o odpadních 

elektrických a elektronických zařízeních podporovat činnosti vedoucí ke splnění cílů ČR pro tříděný sběr 

odpadních elektrických a elektronických zařízení pro jejich využití, recyklaci a přípravu k opětovnému 

použití.  

Cíl 16: Dosahovat vysoké úrovně tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických 

zařízení. 

Cíl 17: Do 31. prosince 2015 dosáhnout úrovně tříděného sběru OEEZ na jednoho občana 

za kalendářní rok v hodnotě uvedené v tabulce (viz Tabulka č. 3) (do prosince 2015 > 5,5 

kg/obyv./rok). 

Cíl 18: V letech 2016-2021 dosáhnout minimálních úrovní sběru odpadních elektrických a 

elektronických zařízení uvedených v tabulce (viz Tabulka č. 4). 

 

Tabulka č. 3: Indikátor a cíl pro tříděný sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení 

(kg/obyv./rok). 

Indikátor: 

Měrná hmotnost všech odpadních elektrických a elektronických zařízení sebraných tříděným sběrem 

na jednoho občana za kalendářní rok (kg/obyv./rok). 

 
Tříděný sběr 

Cíl do 31. prosince 2015 > 5,5 kg/obyv./rok 

Zdroj: POH ČR  
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Tabulka č. 4: Indikátor a cíle pro tříděný sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení (%) 

Indikátor: 
Minimální úroveň tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení stanovená jako 

procentuální hmotnostní podíl množství odpadních elektrických a elektronických zařízení sebraných 
tříděným sběrem v daném kalendářním roce k průměrné roční hmotnosti elektrických a elektronických 

zařízení uvedených na trh v ČR v předchozích třech kalendářních letech (%). 

 
Tříděný sběr 

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

Cíl pro rok 2017 > 45 % 

Cíl pro rok 2018 > 50 % 

Cíl pro rok 2019 > 55 % 

Cíl pro rok 2020 > 60 % 

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

Zdroj: POH ČR 

 

Dle směrnice 2012/19/EU se do 31. prosince 2015 uplatňuje úroveň tříděného sběru v průměru 

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

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

sebrána v průměru v předchozích třech letech, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, s tím, že má 

být zajištěn postupný nárůst zpětného odběru v porovnání s dosaženým stavem. 

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

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

elektrických a elektronických zařízení. Při stanovení cílů POH ČR je vycházeno z hodnot, u kterých byla 

pro Českou republiku uplatněna derogace. 

 

Cíl 19: Zajistit vysokou míru využití, recyklace a přípravy k opětovnému použití 

elektroodpadu. 

Cíl 20: V letech 2015-2018 dosáhnout požadovaných % využití, recyklace a přípravy k 

opětovnému použití z celkové hmotnosti zpracovávaného elektroodpadu na sebraných 

odpadních elektrických a elektronických zařízeních (viz Tabulka č. 5). 

Cíl 21: Od roku 2018 dosáhnout požadované míry (%) využití, recyklace a přípravy k 

opětovnému použití na celkové hmotnosti zpracovávaného elektroodpadu (sebraných 

odpadních elektrických a elektronických zařízení) (viz Tabulka č. 6).  
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Tabulka č. 5: Indikátory a cíle pro využití, recyklaci a přípravu k opětovnému použití, vztaženo k 

celkové hmotnosti zpracovávaného elektroodpadu a sebraných odpadních elektrických a 

elektronických zařízení (%) 

Indikátor: 
a) Procentuální podíl hmotnosti výstupních frakcí ze zpracování elektroodpadu předaných k využití na 

celkové hmotnosti zpracovávaného elektroodpadu (všech sebraných odpadních elektrických a 
elektronických zařízení (%). 

b) Procentuální podíl hmotnosti výstupních frakcí ze zpracování elektroodpadu předaných k přípravě 

na opětovné použití a recyklaci na celkové hmotnosti zpracovávaného elektroodpadu (všech sebraných 
odpadních elektrických a elektronických zařízení (%). 

 

Cíle do 14. srpna 2015 
Cíle od 15. srpna 2015 
do 14. srpna 2018 

Využití  
Recyklace a 

opětovné použití 
Využití  

Recyklace a příprava k 

opětovnému použití 

1. Velké domácí spotřebiče 80 % 75 % 85 % 80 % 

2. Malé domácí spotřebiče 70 % 50 % 75 % 55 % 

3. Zařízení IT + 

telekomunikační zařízení 
75 % 65 % 80 % 70 % 

4. Spotřebitelská zařízení 75 % 65 % 80 % 70 % 

5. Osvětlovací zařízení 70 % 50 % 75 % 55 % 

5a. Výbojky 
 

80 %*) 
 

80 %*) 

6. Nástroje 70 % 50 % 75 % 55 % 

7. Hračky a sport 70 % 50 % 75 % 55 % 

8. Lékařské přístroje 70 % 50 % 75 % 55 % 

9. Přístroje pro monitorování 
a kontrolu 

70 % 50 % 75 % 55 % 

10. Výdejní automaty 80 % 75 % 85 % 80 % 
*(v případě výbojek výhradně recyklace) 

Zdroj: POH ČR 
 
 

Tabulka č. 6: Indikátory a cíle pro využití, recyklaci a přípravu k opětovnému použití, vztaženo k 

celkové hmotnosti zpracovávaného elektroodpadu a sebraných odpadních elektrických a 

elektronických zařízení (%) 

 

Cíle od 15. srpna 2018 

Využití 
Recyklace a příprava 

k opětovnému použití 

1. Zařízení pro tepelnou výměnu 85 % 80 % 

2. Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o 

ploše větší než 100 cm2 
80 % 70 % 

3. Světelné zdroje 
 

80 %3 

4. Velká zařízení 85 % 80 % 

5. Malá zařízení 75 % 55 % 

6. Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační 

zařízení (žádný vnější rozměr není větší než 50 cm) 
75 % 55 % 

*(v případě výbojek výhradně recyklace) 

Zdroj: POH ČR 
 

Nová směrnice stanovuje výpočet indikátorů pro sledování míry využití odpadních elektrozařízení a 

elektroodpadů. Tento indikátor se vypočítá jako podíl hmotnosti odpadu v každé skupině 

elektrozařízení, který po řádném selektivním zpracování elektroodpadů vstupuje do zařízení k recyklaci 

nebo využití, včetně přípravy k opětovnému použití, a celkové hmotnosti zpětně odebraných 

                                                           
3 v případě výbojek výhradně recyklace 
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elektrozařízení a odděleně sebraného elektroodpadů v každé skupině elektrozařízení, vyjádřený v 

procentech. 

Minimální hodnoty využití, recyklace a opětovného použití do roku 2015 navazují na stávající minimální 

hodnoty dle směrnice 2002/96/ES a od roku 2015 se minimální hodnoty pro využití a materiálové 

využití zvýší o 5 % (s výjimkou zářivek a výbojek). Od roku 2018 bude provedena změna v klasifikaci 

elektrozařízení do skupin, avšak hodnoty pro minimální míru využití budou pro jednotlivé typy 

elektrozařízení zachovány. 

Opatření: 

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

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

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

množství odděleně sebraného elektrozařízení. 

b) Prohlubovat spolupráci povinných osob s komunální sférou a posilovat vazbu sběrné sítě na 

obecní systémy nakládání s komunálními odpady. 

c) Lépe zabezpečit stávající sběrnou infrastrukturu proti krádežím a nelegální demontáži. 

d) Důsledně kontrolovat a vyhodnocovat provoz sběren a výkupen kovového odpadu. 

e) Podporovat dostupnost a počet míst sběrné sítě pro elektrozařízení, zejména malá 

elektrozařízení. 

f) Zintenzivnit informační kampaně, zejména zvýšit informovanost občanů i firem o registru míst 

zpětného odběru dostupném na portálu veřejné zprávy a sběrná místa zveřejňovat na 

webových stránkách kraje odkazem na registr míst zpětného odběru. 

g) Dodržovat hierarchii nakládání s odpady s upřednostněním opětovného použití elektrozařízení 

ze strany státních i soukromých institucí. 

h) Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady. 

i) Podporovat výzkum a vývoj nových technologických postupů a recyklačních technologií se 

zaměřením na využití odpadních elektrických a elektronických zařízení. 

 

3.3.1.6.3 Odpadní baterie a akumulátory 

Za účelem splnění cílů směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a 

akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech zabezpečit a dosáhnout: 

Cíl 22: Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů.  

V letech 2015-2016 dosáhnout požadovaných úrovní tříděného sběru odpadních přenosných baterií a 

akumulátorů viz Tabulka č. 7. 
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Tabulka č. 7: Indikátor a cíle pro tříděný sběr odpadních přenosných baterií a akumulátorů (%). 

Indikátor: 
Procentuální podíl hmotnosti přenosných baterií a akumulátorů sebraných tříděným sběrem na 

průměrné hmotnosti přenosných baterií a akumulátorů uvedených na trh v předchozích třech 
kalendářních letech v České republice (%). 

 
Tříděný sběr 

Cílový stav v roce 2016 45 % 

Zdroj: POH ČR 

Cíl 23: Dosahovat vysoké recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií  

a akumulátorů.  

Dlouhodobě dosahovat požadované recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií  

a akumulátorů. 
 

Minimální recyklační účinnost pro recyklaci výstupních frakcí recyklačního procesu na celkové 

hmotnosti odpadních baterií nebo akumulátorů vstupujících do recyklačního procesu viz Tabulka č. 8. 

Tabulka č. 8: Indikátor a cíl pro recyklaci výstupních frakcí na celkové hmotnosti odpadních baterií 

nebo akumulátorů vstupujících do recyklačního procesu (%). 

Indikátor: 

Procentuální podíl hmotnosti recyklovaných výstupních frakcí recyklačního procesu na celkové 
hmotnosti baterií nebo akumulátorů vstupujících do recyklačního procesu*. 

 

Cíl (2015 a dále) 

Minimální recyklační účinnost 

Olověné akumulátory 65 % 

Nikl-kadmiové akumulátory 75 % 

Ostatní baterie a akumulátory 50 % 
* přesná metodika výpočtu je stanovena nařízením Komise (EU) č. 493/2012 

Zdroj: POH ČR 

 

Cíle jsou stanoveny směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES (příloha č. 3, část B).  

Oba stanovené cíle jsou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích 

a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech. 

Za vstupní frakci je považováno množství sebraných odpadních baterií a akumulátorů vstupujících do 

recyklačního procesu, výstupní frakcí je hmotnost materiálů, které jsou vyrobeny ze vstupní frakce 

jako výsledek procesu recyklace, a které bez dalšího zpracování přestaly být odpadem nebo budou 

použity ke svému původnímu účelu nebo k dalším účelům, avšak vyjma energetického využití. 

Opatření: 

a) Podporovat posilování vazby sběrné sítě na obecní systémy nakládání s komunálními odpady a 

sběrná místa zveřejňovat na webových stránkách kraje odkazem na registr míst zpětného 

odběru. 

b) Podporovat zahušťování sběrné sítě. 

c) Kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady. 
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d) Podporovat výzkum a vývoj recyklačních technologií, které jsou šetrné k životnímu prostředí a 

nákladově efektivní. 

e) Podporovat vzdělávání v dané oblasti a zintenzivnit informační kampaně. 

 

3.3.1.6.4 Vozidla s ukončenou životností (autovraky)  

Za účelem splnění cílů směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou 

životností podporovat činnosti vedoucí k dosažení cílů ČR pro využití, materiálové a opětovné použití 

frakcí z autovraků. 

Cíl 24: Dosahovat vysoké míry využití při zpracování vozidel s ukončenou životností 

(autovraků). V roce 2015 a dále dosáhnout požadovaných % pro využití, recyklaci a 

opětovné použití při zpracování vybraných vozidel s ukončenou životností (vybraných 

autovraků) viz Tabulka č. 9.  

Tabulka č. 9: Indikátory a cíle pro využití, materiálové a opětovné použití frakcí, vztaženo k celkové 

hmotnosti sebraných vozidel s ukončenou životností (autovraků) (%). 

Indikátor: 

a) Procentuální podíl hmotnosti využitých a opětovně použitých frakcí ze zpracování vybraných 

vozidel s ukončenou životností (vybraných autovraků) na celkové hmotnosti sebraných 
vybraných vozidel s ukončenou životností (vybraných autovraků) (%). 

b) Procentuální podíl hmotnosti recyklovaných frakcí ze zpracování vybraných vozidel s 
ukončenou životností (vybraných autovraků) na celkové hmotnosti sebraných vybraných 

vozidel s ukončenou životností (vybraných autovraků) (%). 

 

Cíle pro rok 2015 a dále 

Využití a opětovné použití Opětovné použití a recyklace 

Vybraná vozidla 95 % 85 % 

Zdroj: POH ČR 

Všechny cíle jsou navrženy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o 

vozidlech s ukončenou životností. Indikátor je stanoven na základě opětovně použitého, recyklovaného 

a využitého materiálu získaného po odstranění nebezpečných látek, demontáži, drcení a následných 

operací po drcení. U materiálu, který je dále zpracováván, je nutné vzít v úvahu jeho skutečné využití. 

Opatření: 

a) Důsledně vymáhat nastavené standardy pro sběr a zpracování vybraných vozidel s ukončenou 

životností (vybraných autovraků), standardy pro opětovné použití dílů z vybraných vozidel s 

ukončenou životností (vybraných autovraků).  

b) Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady. 

c) Podporovat výzkum, vývoj, inovaci a implementaci postupů a technologií s pozitivním vlivem 

na zvýšení úrovně materiálového a energetického využití odpadů vzniklých při zpracování 

vozidel s ukončenou životností se zaměřením na využití surovin. 

d) Podporovat sběr a zpracování vybraných vozidel s ukončenou životností (autovraků) z 

prostředků vybraných na základě poplatku na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění 

vozidel s ukončenou životností. 
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e) Zabezpečit, aby předání vozidla do zpracovatelského zařízení bylo bez jakýchkoliv výdajů pro 

posledního držitele nebo vlastníka a to i za předpokladu, že kompletní předávané vozidlo má 

nulovou nebo zápornou hodnotu. V takovém případě zajistit, aby veškeré náklady nebo jejich 

podstatnou část hradil výrobce nebo, aby vozidla s ukončenou životností (autovraky) přijímal 

zdarma. 

f) Diferencovat nakládání s vybranými vozidly s ukončenou životností (vybrané autovraky)  

a s ostatními vozidly s ukončenou životností (ostatní autovraky). 

g) Sběrná místa zveřejňovat na webových stránkách kraje odkazem na registr míst zpětného 

odběru. 

 

3.3.1.6.5 Odpadní pneumatiky 

V zájmu odpadového hospodářství České republiky podporovat prohloubení principu odpovědnosti 

výrobců za odpadní pneumatiky a splnění cílů ČR pro úroveň tříděného sběru odpadních pneumatik a 

míry využití při zpracování odpadních pneumatik. 

Cíl 25: Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních pneumatik. Dosáhnout požadované 

úrovně sběru pneumatik viz Tabulka č. 10. 

Tabulka č. 10: Indikátor a cíl pro sběr pneumatik uvedených na trh v České republice (%). 

Indikátor: 
Procentuální podíl hmotnosti pneumatik sebraných tříděným sběrem na průměrné hmotnosti 

pneumatik uvedených na trh v předchozím kalendářním roce v České republice (%). 
(V případě, že v minulém roce nebylo nic uvedeno, počítá se úroveň sběru ze stejného roku.) 

 
Sběr 

Cílový stav rok 2016 35 % 

Cílový stav rok 2020 a dále 80 % 

Zdroj: POH ČR 

 

Cíl 26: Dosahovat vysoké míry využití při zpracování odpadních pneumatik. Od roku 2018 

a dále dosáhnout požadovaných % pro využití, recyklaci a opětovné použití při zpracování 

odpadních pneumatik viz Tabulka č. 11. 

 

Tabulka č. 11: Indikátor a cíl pro využití pneumatik ze sebraných odpadních pneumatik (%). 

Indikátor: 

a) Procentuální podíl hmotnosti využitých odpadních pneumatik na celkové hmotnosti sebraných 
odpadních pneumatik (%). 

 

Cíle pro rok 2016 a dále 

Využití 

Odpadní pneumatiky 100 % 

Zdroj: POH ČR 

 

Cíl je navržen s ohledem na zájem naplňovat stanovenou hierarchii nakládání s odpady a potřebu 

zvýšit využití odpadních pneumatik. 
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Opatření: 

a) Podporovat posilování vazby sběrné sítě na obecní systémy nakládání s komunálními odpady s 

tím, že budou stanoveny parametry sběrné sítě za účelem minimalizace nákladů pro obce v 

oblasti nakládání s odpadními pneumatikami a sběrná místa zveřejňovat na webových 

stránkách kraje odkazem na registr míst zpětného odběru.  

b) Zintenzivnit informační kampaně. 

c) Dodržovat hierarchii nakládání s odpady. 

d) Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady. 

e) Podporovat výzkum a vývoj nových technologických postupů a recyklačních technologií se 

zaměřením na využití surovin. 

f) Podporovat nové moderní technologie na zpracování pneumatik. 

 

3.3.1.7 Kaly z čistíren komunálních odpadních vod 

Za účelem zlepšení nakládání s uvedenými odpady přijmout následující cíl a opatření:  

Cíl 27: Podporovat technologie využívání kalů z čistíren komunálních odpadních vod. 

Cíl vychází z odborných diskusí v rámci Evropské unie spojených s požadavky na revizi směrnice 

86/278/EHS. 

Opatření: 

a) Podporovat využívání kalů z ČOV v místě jejich vzniku. 

b) Podporovat hygienizaci kalů z čistíren komunálních odpadních vod již v samotném 

technologickém procesu 

c) Sledovat a hodnotit množství kalů z čistíren komunálních odpadních vod a množství těchto 

kalů využitých k aplikaci na půdu (kompostování a přímé použití kalů na zemědělské půdě).  

d) Na základě legislativně stanovených mikrobiologických a chemických parametrů důsledně 

kontrolovat kvalitu upravených kalů určených k aplikaci na půdu. 

e) Podporovat z veřejných zdrojů investice spojené s energetickým využíváním kalů z čistíren 

komunálních odpadních vod odpovídající produkci kalů. 

f) Podporovat výzkum zaměřený na monitorování obsahu reziduí léčiv a přípravků osobní 

hygieny v odpadních vodách a jejich průniku do kalů z čistíren komunálních odpadních vod. 

Na základě výsledků výzkumu průběžně navrhovat a realizovat opatření k nakládání s kaly z 

čistíren komunálních odpadních vod s ohledem na ochranu lidského zdraví a životního 

prostředí. 

g) Podporovat osvětové kampaně zaměřené zejména na obyvatelstvo, k odstraňování léčiv, 

chemických prostředků a odpadů v souladu s právními předpisy v této oblasti tj. odstraňování 

mimo kanalizační sítě odevzdáním do lékárny. 
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3.3.1.8 Odpadní oleje  

Za účelem minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a 

životní prostředí přijmout následující cíl a opatření: 

Cíl 28: Zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních olejů. 

Opatření: 

a) Zabraňovat mísení olejů v místech jejich vzniku, soustřeďování a skladování s ohledem na 

jejich následné využití.  

b) Přednostně podporovat materiálové využití olejů. 

c) Odpadní oleje nevhodné k materiálovému využití přednostně energeticky využívat v souladu s 

platnou legislativou. 

d) Dodržovat hierarchii nakládání s odpady. 

e) Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpadními oleji. 

 

3.3.1.9 Odpady ze zdravotnické a veterinární péče 

Za účelem minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a 

životní prostředí přijmout následující cíl a opatření: 

Cíl 29: Minimalizovat negativní účinky při nakládání s odpady ze zdravotnické a 

veterinární péče na lidské zdraví a životní prostředí. 

Opatření: 

a) S odpady ze zdravotnické a veterinární péče s nebezpečnými vlastnostmi nakládat dle 

hierarchie nakládání s odpady a dle dostupných technologií s upřednostněním nejlepších 

dostupných technik.  

b) Zabezpečit nakládání s odpadem ze zdravotnických, veterinárních a jím podobných zařízení 

v souladu s platnou legislativou se zaměřením zejména na důsledné oddělování od odpadu 

komunálního, zařazování odpadu do kategorie dle jeho skutečných vlastností.  

c) Zabezpečit důsledné třídění ostatních odpadů ze zdravotnických, veterinárních a jím 

podobných zařízení od odpadů nebezpečných. 
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3.3.2. Specifické skupiny nebezpečných odpadů 

Za účelem zlepšení nakládání s dále uvedenými skupinami odpadů a minimalizace nepříznivých účinků 

na lidské zdraví a životní prostředí přijmout následující cíle a opatření: 

 

3.3.2.1 Odpady a zařízení s obsahem polychlorovaných bifenylů 

Cíl 30: Předat veškerá zařízení a odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů do konce 

roku 2025 oprávněným osobám, nebo zařízení, a odpady s obsahem polychlorovaných 

bifenylů do této doby dekontaminovat. 

Cíl 31: Odstranit odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů v držení oprávněných osob 

k nakládání s odpady do konce roku 2028. 

Opatření: 

Lehce kontaminovaná zařízení a zařízení s obsahem polychlorovaných bifenylů a objemem náplně 

menším než 5 l předat oprávněným osobám k nakládání s tímto druhem odpadu nebo dekontaminovat 

nejdéle do konce roku 2025.  

 

3.3.2.2 Odpady s obsahem persistentních organických znečišťujících látek  

Za účelem zlepšení nakládání s odpady perzistentních organických znečišťujících látek a minimalizace 

nepříznivých účinků na lidské zdraví a životní prostředí, v souladu s nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách přijmout následující cíle  

a opatření: 

Cíl 32: Zvýšit povědomí o perzistentních organických znečišťujících látkách a jejich 

účincích na lidské zdraví a životní prostředí. 

Cíl 33: Kontrolovat výskyt perzistentních organických znečišťujících látek zejména u 

odpadů uvedených v příloze V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o 

perzistentních organických znečišťujících látkách, ve znění nařízení Komise (EU) č. 

756/2010. 

Opatření: 

a) V rámci úřední činnosti napomáhat identifikaci zdrojů možných úniků perzistentních 

organických znečišťujících látek. 

b) V rámci úřední činnosti usilovat, aby odpady perzistentních organických znečišťujících látek 

byly předávány přímo subjektu, který má souhlas k provozování zařízení k jejich odstraňování. 

c) Informovat o možnosti výskytu perzistentních organických znečišťujících látek v odpadech. 
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3.3.2.3 Odpady s obsahem azbestu 

Cíl 34: Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s obsahem azbestu 

na lidské zdraví a životní prostředí. 

Opatření: 

V rámci úřední činnosti (stavební řízení, posuzování vlivů na životní prostředí, povolování zařízení 

k nakládání s odpady) sledovat výskyt azbestu a vyžadovat plnění pravidel pro bezpečné nakládání 

s tímto odpadem. 

 

3.3.2.4 Odpady s obsahem přírodních radionuklidů 

Cíl 35: Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s obsahem 

přírodních radionuklidů na lidské zdraví a životní prostředí. 

 
Opatření: 

 
a) Kontrolovat nakládání s tímto druhem odpadu (Státní úřad pro jadernou bezpečnost). 

 
b) Podporovat spolupráci MŽP se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost při vypracování 

metodického postupu pro nakládání s tímto druhem odpadu podle zákona o odpadech  
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3.3.3. Další skupiny odpadů 

3.3.3.1 Vedlejší produkty živočišného původu4 a biologicky rozložitelné odpady z kuchyní 

a stravoven5 

Za účelem zlepšení nakládání s uvedenými odpady, produkty a minimalizace nepříznivých účinků na 

lidské zdraví a životní prostředí přijmout následující cíle a opatření: 

Cíl 36: Snižovat množství biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven a 

vedlejších produktů živočišného původu ve směsném komunálním odpadu, které jsou 

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

kuchyní (nemocnice, školy a další obdobná zařízení). 

Cíl 37: Správně nakládat s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven a 

vedlejšími produkty živočišného původu a snižovat tak negativní účinky spojené s 

nakládáním s nimi na lidské zdraví a životní prostředí. 

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

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

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

původu. 

Opatření: 

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

kuchyní a stravoven a vedlejších produktů živočišného původu do schválených 

zpracovatelských zařízení, zejména bioplynových stanic a kompostáren. 

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

centrálních kuchyní a domácností. 

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

domácností. 

d) Podporovat rozvoj zařízení pro zpracování odpadních olejů a tuků, zvláště zařízení sloužících k 

výrobě energie (bioplynové stanice, zpracování na bionaftu nebo jiné produkty pro technické 

využití). 

e) Důsledně kontrolovat nakládání s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven a s 

vedlejšími produkty živočišného původu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1069/2009. 

f) Podporovat osvětové kampaně k nakládání s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a 

stravoven a vedlejšími produkty živočišného původu v souladu s právními předpisy v této 

oblasti. 

                                                           
4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší 

produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) 
č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu). 
5 Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny 
k lidské spotřebě, a provádění směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních 
kontrol na hranici podle uvedené směrnice. 
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3.3.3.2 Odpady železných a neželezných kovů 

V zájmu zajištění konkurenceschopného hospodářství a zvyšování soběstačnosti České republiky v 

surovinových zdrojích je stanoven: 

Cíl 38: Zpracovávat kovové odpady a výrobky s ukončenou životností na materiály za 

účelem náhrady primárních surovin. 

Zásady: 

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

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

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

(EU) č. 333/2011, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy určité typy kovového šrotu přestávají být 

odpadem. 

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

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

Opatření: 

a) Podporovat rozšiřování počtu míst odděleného sběru železných a neželezných kovů na obcích, 

za účelem náhrady většího množství primárních surovin. 

b) Podporovat rozšiřování počtu míst zpětného odběru výrobků s ukončenou životností v rámci 

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

množství surovin strategických vzácných kovů. 

c) Podporovat rozvoj moderních kvalitních technologií zpracování výrobků s ukončenou životností 

v České republice. 

d) Zamezit nevhodnému umisťování nových zařízení ke sběru, výkupu a využívání kovových 

odpadů. Do rozhodování zapojit obec, na jejímž území má být sběrna provozována. 

e) Zvýšit kontrolní činnost v oblasti výkupu kovových odpadů 

f) Sjednotit postup KÚ, ORP, obcí a dalších kontrolních orgánů (např. ŽÚ, MP) při kontrolách 

výkupen kovů a bazarů. Úzká spolupráce s ČIŽP, ČOI, PČR a dalšími složkami státní správy. 
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3.4. Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady 

Cíl 39: Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřenou a efektivní síť zařízení k nakládání s 

odpady na území Moravskoslezského kraje. 

 

Obecné zásady  

a) Síť zařízení vytvářet na základě koncepčně stanovených priorit a potřeb odpadového 

hospodářství MSK ve vazbě na aktuální stav plnění cílů POH ČR a POH MSK, tj. na reálnou 

potřebnost, ekonomickou konkurenceschopnost a udržitelnost zařízení pro nakládání s 

odpady.  

b) Výstavba zařízení musí být v souladu s prioritami a strategickými cíli kraje v oblasti 

odpadového hospodářství a zároveň v souladu s principy „soběstačnosti a blízkosti“ a s 

úmyslem vycházet z hierarchie nakládání s odpady a podporovat moderní technologie s 

environmentálně přidanou hodnotou. 

c) Zohlednit mezikrajovou spolupráci u zařízení nadregionálního významu.  

d) Stavbu plánovat v souladu s územně plánovací dokumentací daného území. 

e) Provoz zařízení nesmí ohrozit lidské zdraví, okolní prostředí, splní všechny zákonné požadavky 

a technické normy a nepřekročí stanovené emisní limity. 

f) Provoz zařízení nesmí neúměrně zatížit infrastrukturu území, ve kterém je stavba plánována. 

g) Navrhovaná technologie zvažovaného zařízení musí být na úrovni BAT (nejlepší dostupná 

technologie), případně se musí jednat o technologii prověřenou dlouhodobým provozem v ČR 

nebo v zahraničí. 

h) Preferovat zejména výstavbu a provoz regionálních či nad regionálních zařízení z důvodu lepší 

rentability a tím nižší dosahované ceny za zpracování odpadů, vyšší míry dodržování provozní 

a technologické kázně a efektivnější možnosti kontroly. 

i) Nepodporovat výstavbu a provoz zařízení umístěných ve zvláště chráněných územích ve 

smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, nakládajících 

s odpadem, který má původ mimo tato území.  

j) Vytvořit podmínky pro dobudování krajské a celostátní sítě zařízení pro nakládání 

s nebezpečnými odpady. 

k) Při realizaci nových projektů volit lokalizaci mimo hustě osídlená území a následně realizovat 

vhodná opatření pro ochranu před znečištěním ovzduší a působením hluku (např. protihlukové 

stěny, pásy zeleně, technickoorganizační opatření apod.) 

l) V rámci nových projektů usilovat o snižování emisí všech znečišťujících látek s důrazem na 

tuhé znečišťující látky v dané lokalitě. Nepřekračovat hygienické limitní hodnoty, tzn. sledovat 

emisní a imisní zatížení. Před realizací aktivit zajistit odpovídající ochranu veřejného zdraví, v 

odůvodněných případech zpracovat vyhodnocení zdravotních rizik včetně rozptylové a hlukové 

studie. 
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m) V rámci podpory záměrů typu rekonstrukce zařízení pro spoluspalování směsného 

komunálního odpadu v teplárnách instalovat takové technologie, které zajistí snížení emisí 

znečišťujících látek. 

n) V případě budování infrastruktury nutné k zajištění a zvýšení energetického využití odpadů v 

nejvyšší možné míře realizovat doprovodná opatření k zařízením na energetické využití 

odpadů, např. ve formě zařízení k úpravě odpadů před spalováním či zařízení k využití zbytků 

po spálení. 

o) Při realizaci aktivit respektovat ochranu podzemních a povrchových vodních zdrojů. Zařízení 

pro nakládání s odpady umísťovat tak, aby jejich provozem nedošlo k ovlivnění režimu a 

kvality podzemních a povrchových vod a ke snížení retenční schopnosti území. 

p) Při realizaci aktivit minimalizovat zábor a zásah do pozemků určených k plnění funkcí lesa, 

včetně jejich ochranných pásem. 

q) Při přípravě záměrů využívat možnosti brownfields před výstavbou na tzv. „zelené louce“. 

r) V navazujících stupních projektové přípravy jednotlivých projektů je nezbytné důsledně 

postupovat v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve 

znění platných předpisů. 

s) Při výběru lokalit vhodných pro umístění nových zařízení pro nakládání s odpady zajistit 

ochranu zájmů ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění všech 

předpisů a dochované kulturní dědictví (architektonické i archeologické). 

 

Zásady pro vytváření sítě zařízení pro nakládání s odpady 

a) Podporovat výstavbu zařízení v souladu s hierarchií pro nakládání s odpady. 

b) Navrhovaná technologie zvažovaného zařízení musí být na úrovni BAT (nejlepší dostupné 

technologie), případně se musí jednat o technologii prověřenou dlouhodobým provozem v ČR 

nebo zahraničí. Budou podporovány technologie s celoevropskou certifikací environmentálních 

technologií ETV (environmental technology verivication). Využívat stávající zařízení, která 

vyhovují požadované technické úrovni. 

c) Z veřejných zdrojů podporovat výstavbu zařízení, u kterých bude ekonomicky a technicky 

prokázána účelnost jejich provozování na regionální i celostátní úrovni, vzhledem k 

přiměřenosti stávající sítě zařízení a v souladu s POH MSK a POH ČR. 

d) V rámci procesu hodnocení vztahujícího se k podpoře z veřejných zdrojů posuzovat zařízení k 

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

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

technologii nebo systém pro nakládání s odpady, a že zařízení je adekvátní z hlediska 

kapacity. 

e) V rámci procesu hodnocení vztahujícího se k podpoře z veřejných zdrojů posuzovat zařízení k 

nakládání s odpady z pohledu smluvního zajištění odbytu výstupů ze zařízení. 

f) Při podpoře z veřejných zdrojů u materiálového využití biologicky rozložitelných odpadů klást 

důraz na dodržování uzavřeného cyklu.  

g) Preferovat a z veřejných zdrojů podporovat výstavbu zařízení, u kterých je výstupem dále 

materiálově využitelný produkt. 
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h) K podpoře z veřejných zdrojů doporučovat zařízení odpovídající svou kapacitou regionálnímu 

významu, která budou platnou součástí systému nakládání s odpady. 

i) Doporučující stanovisko kraje opírat o soulad s platným plánem odpadového hospodářství 

kraje a o podklady prokazující deficit takovýchto zařízení identifikovaný v rámci vyhodnocení 

plnění cílů POH MSK. 

j) Zapracovat postupně požadavky na vytváření sítě zařízení do souboru výstupů územního 

plánování jako důležitý podklad pro rozhodování o dalším rozvoji (zejména průmyslových zón). 

k) Podporovat v rámci výzkumných záměrů projekty zaměřené na vývoj nových technologií 

využití, recyklace a zpracování odpadu nebo ověření dosud v České republice 

neprovozovaných technologií a zařízení k nakládání s odpady. 

Zásady pro systémy sběru odpadů 

a) U záměrů typu sběrných dvorů bude zajištěno shromažďování papíru, kovů, plastů, skla, 

objemného odpadu, nebezpečných složek komunálních odpadů a prostor pro místo zpětného 

odběru elektrických a elektronických zařízení. 

b) Podporovat tříděný sběr využitelných složek komunálních odpadů, se zahrnutím obalové 

složky, prostřednictvím dostatečně četné a dostupné sítě sběrných míst v obcích, minimálně 

na papír, kovy, plasty a sklo, za předpokladu využití existujících systémů sběru a 

shromažďování odpadů, a pokud je to možné i systémů sběru vybraných výrobků s 

ukončenou životností, které jsou zajišťovány povinnými osobami to jest výrobci, dovozci, 

distributory. 

c) Podporovat tříděný sběr bioodpadů. 

d) Podporovat tříděný sběr nebezpečných složek komunálních odpadů s cílem dosáhnout 

environmentálně šetrného nakládání s odpady. 

e) V zařízeních ke sběru a výkupu odpadů umožnit výkup odpadů od občanů pouze v souladu s 

platnou legislativou. 

f) V místech zpětného odběru výrobků s ukončenou životností umožnit bezplatný odběr těchto 

výrobků od občanů. 

 

Zásady pro systémy svozu a přepravy odpadů 

a) Je podporováno provozování souboru speciálně vybavených automobilů ke svozu odpadu ze 

sběrných nádob všech druhů (včetně pytlového sběru) a kontejnerové nosiče s velkokapacitními 

kontejnery s vhodným objemem. 

b) Je podporováno budování překládacích stanic v případě potřeby zefektivnění přepravy odpadu na 

delší vzdálenosti. 

 

Opatření v rámci vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady: 
 

a) Průběžně vyhodnocovat síť zařízení pro nakládání s odpady na krajské úrovni.  

b) Na základě aktuálního stavu plnění cílů POH MSK a dostupných informací stanovovat potřebná 

zařízení pro nakládání s odpady. 
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c) Na základě aktuálního stavu plnění cílů POH MSK stanovovat preferovaná a k podpoře 

z veřejných zdrojů doporučovaná zařízení pro nakládání s odpady. 

d) Zajistit kvalitní datovou základnu o zařízeních k nakládání s odpady. 

 

Komunální odpady 

a) V obcích je podporována výstavba sběrných dvorů U stávajících sběrných dvorů je 

podporována jejich modernizace, dovybavení nebo rozšíření. Sběrné dvory budou zejména 

sloužit pro shromažďování objemných odpadů, odpadů ze zeleně, výrobků s ukončenou 

životností a nebezpečných, příp. materiálových (nápojový kartón, kov, textil, PET) složek 

komunálních odpadů.  

b) Je podporován provoz stávajících dotřiďovacích linek využitelných složek komunálních odpadů, 

pokud jejich technologie bude obsahovat třídění, lisování nebo drcení odpadů. Výstavba 

nových dotřiďovacích linek je podporována jen v těch oblastech, kde tato zařízení dosud 

chybí.  

c) Je podporováno budování překládacích stanic v případě potřeby zefektivnění přepravy odpadu 

na delší vzdálenosti. 

 

Biologicky rozložitelné odpady 

a) Je podporován rozvoj kompostování v obcích, zejména ve vesnické a příměstské zástavbě. 

b) Jsou podporovány aktivity vedoucí k uplatnění kompostů vzniklých z biologicky rozložitelných 

odpadů především na zemědělský půdní fond, případně při rekultivaci skládek, důlních děl, 

bývalých průmyslových zón apod. i aktivity vedoucí k přímé i nepřímé aplikaci biologicky 

rozložitelných odpadů na k tomu účelu vhodné zemědělsky obdělávané půdy. 

c) Jsou shromažďovány, vyhodnocovány a zveřejňovány informace o bilanci produkce BRKO a 

zpracovatelských kapacit na území kraje. 

d) Je podporováno budování a provozování zařízení na materiálové využití (kompostárny) a 

energeticko-materiálové využití (bioplynové stanice) biologicky rozložitelných odpadů včetně 

kalů z ČOV a multifunkčních center zpracování bioodpadu s výrobou elektrické energie a tepla 

(KVET) a kompostu k agrotechnickému nebo energetickému využití. 

e) Podpora multifunkčního řešení zpracování bioodpadů se společnou výrobou kompostů, 

biopaliv a elektrické energie a tepla. 

 

Nebezpečné odpady 

a) Je podporováno budování zařízení na regeneraci a materiálové využití nebezpečných odpadů 

v případě, že takové zařízení bude z hlediska potřeb kraje účelné. 

b) Není podporováno budování nových zařízení pro skládkování a spalování nebezpečných 

odpadů (s výjimkou zdravotnických odpadů). 

c) Není podporováno budování nových zařízení na zpracování odpadů s PCB. 

d) Jsou upřednostňovány termické procesy odstraňování zdravotnických odpadů.  
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Ostatní odpady a použité výrobky 

a) Je podporována recyklace stavebních odpadů. 

b) Je podporován rozvoj stávajících zařízení pro úpravu nebo využití minerálních olejů, baterií, 

akumulátorů, autovraků, použitých elektrozařízení, případně dalších odpadů, které mají 

nadregionální či celostátní význam.  

c) Jsou podporovány chráněné dílny zabývající se zpracováním elektrozařízení a elektroodpadů 

d) Je podporováno vybudování zařízení pro materiálové nebo energetické využití opotřebovaných 

pneumatik.  

 

Skládky, terénní úpravy a rekultivace 

a) Nepodporovat výstavbu nových skládek odpadů z veřejných prostředků. 

b) Je podporována přeměna stávajících skládkových areálů na centra komplexního nakládání 

s odpady.  

c) Pro terénní úpravy a rekultivace jsou používány pouze neznečistěné výkopové zeminy a 

hlušiny, upravené stavební a demoliční odpady, respektive další inertní odpady obdobného 

charakteru a vlastností a rekultivační výrobky a materiály s příslušnými certifikáty (odpady 

z teplárenství). Jak tyto výrobky tak všechny využívané odpady musí svými vlastnostmi splnit 

požadavky dané předpisy upravujícími využití odpadu na povrchu terénu (v současnosti je to 

vyhláška č. 294/2005 Sb.). 

d) Nepodporovat neopodstatněné provádění terénních úprav a rekultivací. Důsledně posuzovat 

důvody provádění konkrétní terénní úpravy či rekultivace a jejich opodstatnění v konkrétní 

lokalitě. Zamezit účelovému opakovanému navyšování kapacit a výškových kót terénních 

úprav a jejich územního rozsahu. 

 

3.5. Zásady při rozhodování při přeshraniční přepravě, dovozu a 

vývozu odpadů 

Samostatná opatření na úrovni kraje nejsou stanovena. 

Cíl 40: Neohrožovat v důsledku přeshraničního pohybu odpadů lidské zdraví a životní 

prostředí v České republice. 
 

Zásady: 
 

a) Vnitrostátní a mezistátní spolupráce při prosazování nařízení o přepravě odpadů, zejména v oblasti 

kontroly a metodiky přeshraniční přepravy odpadů se sousedními státy a v České republice mezi 
orgány veřejné správy navzájem. 

b) Odpad vzniklý v České republice se přednostně odstraňuje v České republice. 

c) Přeshraniční přeprava odpadů z České republiky za účelem jejich odstranění se povoluje pouze v 

případě, že v České republice není dostatečná kapacita k odstranění určeného druhu odpadu 

způsobem účinným a příznivým z hlediska vlivu na životní prostředí. 

d) Přeshraniční přeprava odpadu do České republiky za účelem odstranění je zakázána. 
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e) Odpad vzniklý v České republice se přednostně využívá v České republice, nejedná-li se o jeho 

využití v jiných členských státech Evropské unie. 

f) Přeshraniční přeprava odpadů do České republiky za účelem využití se povoluje pouze do zařízení, 
která jsou provozována v souladu s platnými právními předpisy, a která mají dostatečnou kapacitu. 

g) Posuzují se všechny fáze nakládání s odpadem až do jeho předání do konečného zařízení k využití 
nebo odstranění. 

h) Pokud jsou do České republiky přepravovány odpady určené k předběžnému využití v režimu 

obecných požadavků na informace podle článku 18 nařízení o přepravě odpadů, vyžaduje se uvedení 
informací o následném jiném než předběžném využití v doprovodném dokladu podle přílohy VII 

nařízení o přepravě odpadů nebo v jeho příloze. 

i) Přeshraniční přeprava odpadu do České republiky za účelem energetického využití ve spalovně 

komunálního odpadu je zakázána, pokud by v důsledku přeshraniční přepravy musel být odstraňován 
odpad vznikající v České republice nebo by v důsledku přeshraniční přepravy musel být odpad 

vznikající v České republice zpracován způsobem, který není v souladu s plány odpadového 

hospodářství. 

j) Směsný komunální odpad se posuzuje, včetně případů, kdy byl podroben pouze mechanické úpravě, 

gravitační separaci hustotních frakcí nebo obdobnému zpracování, které podstatně nezměnilo jeho 
vlastnosti, vždy v souladu s čl. 3 odst. 5 nařízení o přepravě odpadů. 

k) Zpětně odebrané výrobky se při přeshraniční přepravě z České republiky do zahraničí považují za 

odpady okamžikem předání zpětně odebraných výrobků k přeshraniční přepravě. 

l) MŽP může vznést námitku proti oznámené přeshraniční přepravě odpadu, pokud byla oznamovateli 

nebo příjemci v době pěti let před vydáním rozhodnutí o přepravě odpadu pravomocně uložena sankce 
za porušení právních předpisů na úseku odpadového hospodářství. 

m) MŽP může vznést námitku proti oznámené přeshraniční přepravě odpadu, pokud bylo oznamovateli 
nebo příjemci v době pěti let před vydáním rozhodnutí o přepravě odpadu uloženo nápravné opatření 

za porušení právních předpisů na úseku odpadového hospodářství a je prokázáno, že toto nápravné 

opatření v uloženém termínu nesplnil. 

n) Osoby, které odpovídají za nedokončenou nebo nedovolenou přepravu, jsou povinny uhradit 

náklady spojené s dopravou, využitím, odstraněním a uskladněním odpadu. Tyto osoby odpovídají za 
úhradu nákladů společně a nerozdílně. Pokud takové osoby nejsou zjištěny, náklady nese stát. 

 

3.6. Opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu 

určená (černé skládky, littering) a zajištění nakládání s odpady, 

jejichž majitel není znám anebo zanikl 

 
Cíl 41: Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená. 

Cíl 42: Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo místa k tomu určená a s 

odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl. 

V zájmu dosažení cíle omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená, přijmout zejména na 

úrovni obcí, i státu, následující opatření: 

Opatření: 

a) Zapojit veřejnost do programů a akcí vedoucích k formování pozitivního postoje k udržení 

čistoty prostředí a správného nakládání s odpady.  
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b) Informovat občany a podnikatelské subjekty o možnostech pokutování za aktivity spojené 

s odkládáním odpadů mimo místa k tomu určená. 

c) Efektivně využívat udělování pokut za znečišťování veřejných prostranství. 

d) Zaměřit kontrolu obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na neoprávněné využívání 

obecních systémů k nakládání s odpady ze strany právnických osob a podnikajících fyzických 

osob.    

e) Zapojovat na základě smlouvy právnické osoby a podnikající fyzické do obecních systémů 

nakládání s odpady.   

f) Optimálně nastavit systém a logistiku sběru a svozu odpadů na úrovni obcí (směsného 

komunálního odpadu, vytříděných složek komunálních odpadů, objemného nebo 

nebezpečného odpadu, odpadů z odpadkových košů z veřejných prostranství a čištění 

veřejných prostranství).  

g) Zavést na úrovni obcí komunikační kanály, přes které by občané měli možnost hlásit nelegálně 

uložené odpady na veřejných prostranstvích nebo přechodné uložení odpadů v okolí sběrných 

hnízd a kontejnerů.  

h) Využívat institutu veřejně prospěšných prací či institutu veřejné služby ze strany samospráv 

obcí pro zajištění úklidu a obsluhy veřejných prostranství včetně aktivit spojených 

s odstraňováním odpadů odložených mimo místa k tomu určená. 

i) Efektivní tvorba programů osvěty a výchovy na úrovni samospráv měst a obcí. 

 
 

3.7. Program předcházení vzniku odpadů 

V souladu s požadavkem směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech je do POH 

ČR začleněn Program předcházení vzniku odpadů. 

Prevence v odpadovém hospodářství bude směřovat jak ke snižování množství vznikajících odpadů, 

tak ke snižování jejich nebezpečných vlastností, které mají nepříznivý dopad na životní prostředí a 

zdraví obyvatel. Za prevenci v této oblasti je rovněž považováno opětovné využití výrobků a příprava k 

němu. Cíle a opatření jsou zaměřeny obecně na prevenci vzniku odpadů se zdůrazněním prevence u 

vybraných toků. 

Hlavní přínosy Programu předcházení vzniku odpadů lze očekávat v oblasti zabezpečení dostupných 

informací na různých úrovních, zvýšení povědomí o problematice, zvýšení pocitu vlastní 

zodpovědnosti, reálného prosazování opatření jak u občana, institucí, tak u zainteresované 

podnikatelské sféry, zvyšování konkurenceschopnosti zapojených subjektů a celé České republiky, 

rozvoje vědy a výzkumu v oblasti prevence vzniku odpadů. 

S ohledem na kontinuitu POH ČR a POH MSK byly v rámci této kapitoly převzaty všechny cíle 

Programu předcházení vniku odpadů z POH ČR, přestože  vyhodnocení některých nebude 

pravděpodobně  možné z pozice kraje provést. Výčet navrhovaných opatření je pak zúžen pouze na ty, 

které jsou realizovatelné na úrovni kraje.   
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Hlavní cíl: 

Cíl 43: Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší spotřebě 

primárních zdrojů a postupnému snižování produkce odpadů. 

Dílčí cíle: 

Cíl 44: Po celou dobu realizace Programu předcházení vzniku odpadů zajistit komplexní 

informační podporu o problematice, včetně zavedení problematiky předcházení vzniku 

odpadů do školních osnov, výzkumných programů a výchovných, osvětových a 

vzdělávacích aktivit související s ochranou a tvorbou životního prostředí. 

Cíl 45: Zajistit účinné zapojení státní správy na všech úrovních do problematiky 

předcházení vzniku odpadů s cílem postupného snižování množství odpadů při výkonu 

státní správy. 

Cíl 46: Vytvořit podmínky a nastavit motivační prvky pro snižování surovinových a 

energetických zdrojů ve výrobních odvětvích a zvyšování využívání „druhotných surovin“ 

v souvislosti s dalšími strategickými dokumenty (zejména Surovinovou politikou ČR a 

Politikou druhotných surovin ČR). 

Cíl 47: Podpořit všemi dostupnými prostředky zavádění nízkoodpadových a inovativních 

technologií šetřící vstupní suroviny a materiály a podpořit výrobní a průmyslovou sféru ve 

snaze optimalizovat procesy řízení výroby z hlediska naplnění cílů Programu předcházení 

vzniku odpadů. 

Cíl 48: Na všech úrovních podpořit, propagovat a dostatečně informovat o dostupných 

dobrovolných nástrojích (dobrovolné dohody, systémy environmentálního řízení, 

environmentálního značení, čistší produkce) s cílem jejich postupného rozšiřování. 

Cíl 49: V souvislosti s jednotlivými cíli Programu předcházení vzniku odpadů, s cíli jiných 

programů a politik životního prostředí a s požadavky orgánů Evropské unie zajistit vhodné 

legislativní prostředí pro realizaci Programu předcházení vzniku odpadů. 

Cíl 50: Věnovat maximální pozornost odpadům z potravin a vytvořit podmínky pro 

postupné snižování těchto odpadů na všech úrovních potravinového cyklu (fáze výroby 

potravin včetně jejich uvádění na trh a konzumace). 

Cíl 51: Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek komunálních odpadů 

a jejímu následnému snižování na všech úrovních veřejné správy a na úrovni občanů. 

Cíl 52: V součinnosti s dalšími strategickými dokumenty vytvořit podmínky ke stabilizaci 

produkce nebezpečných odpadů, stavebních a demoličních odpadů, textilních odpadů a 

odpadů z výrobkových směrnic s výhledem jejího reálného snižování v následujících 

letech. 

Cíl 53: Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a organizací za účelem 

prodlužování životnosti a opětovného používání výrobků a materiálů. 

Cíl 54: Zvýšit aktivní úlohu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti podpory 

Programu předcházení vzniku odpadů. 

Cíl 55: Zvýšit účinnost prosazování problematiky předcházení vzniku odpadů v aktivitách 

a činnostech kolektivních systémů a systémů zpětně odebíraných výrobků. 
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Cíl 56: Zajistit realizaci potřebných analytických podkladů a hodnotících nástrojů za 

účelem vyhodnocování účinnosti Programu předcházení vzniku odpadů a posouzení 

dosažených pokroků dílčích prevenčních cílů a opatření. 

Dále uvedená opatření vycházejí z návrhu opatření uvedených v příloze IV směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech, z analýzy stávajících opatření a z analýzy odpadových 

toků. Zároveň zohledňují další strategické dokumenty ČR, jako například Surovinovou politiku České 

republiky a Politiku druhotných surovin České republiky. Opatření jsou navrhována tak, aby byla 

rovněž v souladu s novým Operačním programem Životní prostředí na období 2014-2020. Rovněž jsou 

zohledněny trendy vývoje odpadového hospodářství na úrovni Evropské unie a realizovaná prevenční 

opatření v zahraničí. 

Opatření: 

a) Zajistit informační a vzdělávací podporu problematiky předcházení vzniku odpadů na všech 

úrovních státní správy se zvláštním zaměřením na územní samosprávy měst a obcí s ohledem 

na stabilizaci produkce a postupné snižování produkce komunálních odpadů. 

b) V rámci aktivit kolektivních systémů a systémů zpětného odběru výrobků zajistit u všech 

dotčených subjektů rozšíření činností v rámci problematiky předcházení vzniku odpadů 

zejména formou informačních kampaní se zaměřením na zvyšování povědomí obyvatelstva.  

c) Prosazovat cílenou podporu a propagaci důvěryhodných environmentálních značení a výrobků 

s menším dopadem na životní prostředí s cílem postupného zvyšování počtu směrnic a licencí 

Národního programu environmentálního značení. 

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

biologicky rozložitelných odpadů u fyzických osob. Program podpory domácího, komunitního a 

obecního kompostování a jeho naplňování ve spolupráci s obcemi koordinovat na úrovni MSK 

v souladu s POH MSK. 

e) Prosazovat zohledňování environmentálních aspektů se zaměřením na předcházení vzniku 

odpadů při zadávání zakázek z veřejného rozpočtu, například zohledňovat požadavky na 

environmentální systémy řízení, environmentální značení produktů a služeb, upřednostňování 

znovupoužitelných obalů a další; zohledňovat a upřednostňovat nabídky dokladující použití 

stavebních materiálů splňujících environmentální aspekty se zaměřením na předcházení vzniku 

odpadů (environmentální systémy řízení, dobrovolné dohody, environmentální značení); 

zohledňovat a upřednostňovat nabídky firem dokladující ve své činnosti použití „druhotných 

surovin“ bezprostředně souvisejících s konkrétní zakázkou. 

f) Podporovat programy výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti využívání 

„druhotných surovin“ ve výrobních procesech, zavádění nízkoodpadových technologií 

a technologií šetřící vstupní primární suroviny a v oblasti předcházení vzniku odpadů včetně 

zohlednění ekodesignu a hodnocení životního cyklu.  

g) Podporovat programy výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti předcházení 

vzniku odpadů z potravin.  

h) Podporovat programy výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti předcházení 

vzniku odpadů s cílem prodlužovat životnost výrobků, snižovat množství nebezpečných látek 

v nich obsažených v návaznosti na směrnice o výrobcích s ukončenou životností (obaly, 

elektrozařízení, baterie a akumulátory, automobily) a snižování spotřeby materiálů při výrobě. 
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i) Podporovat programy výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti udržitelné 

výstavby a rekonstrukce budov, snižování nebezpečných látek ve stavebních a konstrukčních 

materiálech a předcházení vzniku stavebních a demoličních odpadů. 

j) Podporovat realizace nebo modernizace technologií, jejichž výstupem bude menší množství 

produkovaných odpadů na jednotku výrobku, řešících primárně nakládání s odpady daného 

podniku. 

k) Posilovat roli prevence vzniku odpadů přímo ve výrobním procesu. 

 

Na území kraje je preferováno následující pořadí při nakládání s odpady: 

a) předcházení vzniku odpadů, 

b) příprava k opětovnému použití, 

c) recyklace odpadů, 

d) jiné využití odpadů, například energetické využití, 

e) odstranění odpadů. 
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Opatření pro přípravu na opětovné použití, recyklaci, využívání a odstraňování odpadů 

minimalizující nepříznivý dopad na životní prostředí 

Za prevenci ke snižování množství vznikajících odpadů je dle POH ČR rovněž považováno opětovné 

využití výrobků a příprava k němu. 

Opatření jsou rovněž uvedena v kapitolách týkajících se jednotlivých skupin odpadů. Opatření na 

úrovni kraje lze shrnout následovně: 

a) Podporovat rozvoj moderních kvalitních technologií pro zpracování odpadů (BAT). 

b) V rámci úřední činnosti, zejména při povolování provozu zařízení k nakládání s odpady 

důsledně kontrolovat technické a organizační zabezpečení provozu příslušného zařízení. 

Stanovovat podmínky provozu tak, aby vliv provozu zařízení na životní prostředí byl minimální. 

c) V rámci kontrolní činnosti důsledně sledovat možné vlivy provozu zařízení na okolní prostředí. 

d) Nepovolovat zařízení mající záměr vyrábět výrobky k využití na povrchu terénu 

z nebezpečných odpadů. 

e) Výstupy ze zařízení na zpracování odpadů, které jsou deklarovány jako výrobky, musejí být jak 

v souladu s výrobkovou legislativou, tak jejich využití musí být v souladu s  příslušnými 

předpisy v oblasti životního prostředí.  

 

Opatření pro snižování množství odpadů ukládaných na skládky, zejména biologicky 

rozložitelných odpadů 

Opatření jsou rovněž uvedena v kapitolách týkajících se jednotlivých skupin odpadů. Lze je shrnout 

následovně: 

a) Podporovat výstavbu a modernizaci systémů odděleného sběru a zařízení pro sběr, třídění a 

úpravu odpadů.  

b) Podporovat výstavbu a modernizaci zařízení pro materiálové využívání odpadů, zejména 

zařízení koncová, jejichž výstupem je výrobek k přímému využití spotřebiteli. 

c) Podporovat zařízení na energetické využívání odpadů.  

d) Ve vztahu k biologicky rozložitelným odpadům jsou a budou podporována zařízení k jejich 

zpracování s výstupem jak pro využití na půdě tak pro energetiku. Zejména budou 

podporována zařízení jejichž výstupem bude produkt v režimu zákona o hnojivech využitelný 

na zemědělské půdě. 

e) Podporovat výstavbu bioplynových stanic pro zpracování bioodpadů (toto zařízení může odpad 

využívat jak energeticky tak materiálově). 

Opatření pro snižování podílu biologicky rozložitelné složky ve směsném komunálním 

odpadu 

Opatření jsou stanovena v rámci opatření v kapitole 3.3.1.3 Biologicky rozložitelné odpady a biologicky 

rozložitelné komunální odpady a v kapitole 3.7 Program předcházení vzniku odpadů. 
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3.8. Odpovědnost za plnění POH kraje a zabezpečení kontroly 

plnění POH kraje 

3.8.1. Odpovědnost za plnění POH MSK, kontrola plnění a změny POH MSK 

 
a) MSK, obce a původci odpadů průběžně kontrolují vytváření podmínek pro předcházení vzniku opadů 

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

b) Obce budou průběžně vyhodnocovat obecní systém pro nakládání s komunálními odpady včetně 

obalové složky, nakládání se směsným komunálním odpadem, systém tříděného sběru odpadů, systém 

nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady, systém nakládání se stavebními odpady a 

výrobky s ukončenou životností, pocházejícími od občanů obce a zapojených subjektů. V rámci tohoto 

vyhodnocování budou posouzeny kapacitní možnosti systému nakládání s odpady a s výrobky s 

ukončenou životností a navrhnuta opatření k jeho zlepšení. Obce rovněž vyhodnocují naplňování 

opatření Programu předcházení vzniku odpadů, které je součástí POH obce (nebo svazku obcí). 

c) MSK bude průběžně, minimálně v rámci vyhodnocení POH MSK, vyhodnocovat systém nakládání s 

komunálními odpady, se směsným komunálním odpadem, biologicky rozložitelnými odpady, nakládání 

s obalovými odpady, s nebezpečnými a ostatními odpady, se stavebními odpady a s výrobky s 

ukončenou životností na svém území. Bude vyhodnocen systém tříděného sběru odpadů a nakládání s 

materiálově využitelnými složkami. V rámci tohoto vyhodnocování budou posouzeny kapacitní 

možnosti systému nakládání s odpady a výrobky s ukončenou životností a navrhnuta opatření k jeho 

zlepšení. Rovněž v rámci vyhodnocení POH MSK bude vyhodnocena síť zařízení pro nakládání s 

odpady na území kraje. Kraj rovněž vyhodnocuje naplňování cílů a opatření Programu předcházení 

vzniku odpadů, které jsou součástí POH MSK. 

d) MSK využije všechny dostupné nástroje a prostředky k zajištění plnění POH MSK. 

e) MSK vyhodnocuje plnění cílů stanovených v POH MSK. 

f) MSK zpracovává zprávu o stavu plnění POH MSK, v termínu jedenkrát za dva roky do 15. listopadu 

za uplynulé dvouleté období. Na základě výsledků navrhuje další opatření pro podporu jeho plnění. 

 

3.8.2. Hodnocení stavu OH kraje a plnění POH kraje 

Vyhodnocení stavu odpadového hospodářství a POH MSK včetně Programu předcházení vzniku odpadů 

České republiky: 

a) MSK pravidelně vyhodnocuje účinnost POH MSK a stanovuje další postup. 

b) MSK hodnotí zvolenou soustavou indikátorů, určených ke sledování plnění POH MSK a stav 

odpadového hospodářství MSK. 
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3.8.3. Soustava indikátorů k hodnocení stavu OH kraje a plnění POH kraje 

Indikátory jsou základními ukazateli, kterými je průběžně hodnocen stav a vývoj odpadového 

hospodářství v MSK a ČR a mají vazbu na cíle uvedené v závazné části POH. Na základě potřeby je 

možno soustavu indikátorů odpadového hospodářství upravit nebo rozšířit o další nové doplňkové 

indikátory. Používají se jak na úrovni státu, tak jednotlivých krajů, případně menších územních celků. 

Indikátory umožňují sledovat plnění vytyčených cílů POH MSK. Metodiku výpočtu plnění cílů plánů 

odpadového hospodářství, její aktualizaci a způsob výpočtu jednotlivých indikátorů zpracovává MŽP.  

Soustava indikátorů odpadového hospodářství je zaměřena na čtyři hlavní oblasti, ve kterých je 

realizována a které usnadní řízení odpadového hospodářství a to bez zásadních změn metodik pro 

monitoring ukazatelů ve sledovaném období. 

Jedná se o oblasti: 

a) Indikátory cílů 

Slouží k průběžnému (dvouletému) vyhodnocování plnění cílů stanovených v plánech odpadového 

hospodářství jak na národní, tak na krajské úrovni. 

b) Popisné indikátory 

Slouží k průběžné (roční) informaci o stavu a vývoji základních ukazatelů odpadového hospodářství jak 

na národní, tak na krajské úrovni. 

c) Data pro řízení odpadového hospodářství, krizové řízení, plánování, rozvoj a podporu odpadového 

hospodářství 

Jedná se o ukazatele sloužící pro sledování nástrojů, které mohou být při řízení odpadového 

hospodářství na krajské úrovni použity a jsou zaměřeny zejména na sledování a vyhodnocování 

zařízení pro nakládání s odpady. 

d) Data pro vykazování - reporting 

Slouží pro plnění reportingových povinností jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. 

 

3.9. Zajištění datové základny pro hodnocení odpadového 

hospodářství a POH kraje 

Systém sběru dat zajišťuje MŽP prostřednictvím evidenčního systému a systému sběru dat v oblasti 

odpadového hospodářství, který umožňuje sledovat vývoj a stanovovat trendy v oblasti odpadového 

hospodářství v delších časových intervalech. 

Pro odpadové hospodářství budou využita data ze základního informačního zdroje MŽP - Informačního 

systému odpadového hospodářství, obsahujícího data od povinných subjektů dle zákona o odpadech a 

zákona o zpětném odběru výrobků s ukončenou životností, a z dalších resortních databází agend.  
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4. Přílohy: 

Příloha č. 1 

Přehled cílů POH MSK 

Závazná část POH MSK vytyčuje cíle pro OH kraje a stanovuje zásady a opatření k jejich dosažení. Cíle 

POH MSK jsou v souladu s cíli POH ČR.  

Tabulka č. 12: Přehled cílů POH MSK 

Pořadové 

číslo 

Umístění 

v kapitole 
POH  

Definice cíle Typ cíle 

1. 3.1 Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů. Strategický cíl 

2. 3.1 
Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s 

nimi na lidské zdraví a životní prostředí. 
Strategický cíl 

3. 3.1 
Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační 

společnosti“29. 
Strategický cíl 

4. 3.1 Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů. Strategický 

5. 3.3.1.1 
Do roku 2015 zavést tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, 
plastů, skla a kovů. 

Hlavní cíl 

6. 3.3.1.1 

Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň 

přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u materiálů 
jako papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností a případně 

odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné 

odpadům z domácností. 
 

Hlavní cíl 

7. 3.3.1.1.1 

Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných 
složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů) 

zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v 

souladu s platnou legislativou. 

Hlavní cíl 

8. 3.3.1.3 

Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních 

odpadů (dále jen „BRKO“) ukládaných na skládky tak, aby podíl 

této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z 
celkového množství BRKO vyprodukovaných v roce 1995. 

Hlavní cíl 

9. 3.3.1.4 

Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti celkovou úroveň 
přípravy k opětovnému použití a recyklaci odpadů a jiných druhů 

materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály 

nahrazeny odpadem, nikoliv u nebezpečných stavebních a 
demoličních odpadů s výjimkou v přírodě se vyskytujících 

materiálů uvedených na seznamu odpadů pod 17 05 04. 

Hlavní cíl 

10. 3.3.1.5 Snižovat měrnou produkci nebezpečných odpadů. Hlavní cíl 

11. 3.3.1.5 Zvyšovat podíl materiálově využitých nebezpečných odpadů. Hlavní cíl 

12. 3.3.1.5 
Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými 

odpady na lidské zdraví a životní prostředí. 
Hlavní cíl 

13. 3.3.1.5 Odstranit staré zátěže, kde se nacházejí nebezpečné odpady. Dílčí cíl 

14. 3.3.1.6.1 

Zvýšit celkovou recyklaci obalů na úroveň 70 % do roku 2020. 
Zvýšit celkové využití odpadů z obalů na úroveň 80 % do roku 

2020. 
Zvýšit recyklaci plastových obalů na úroveň 50 % do roku 2020. 

 

Zvýšit recyklaci kovových obalů na úroveň 55 % do roku 2020. 

Hlavní cíl 



 

41 
 

Dosáhnout 55 % celkového využití prodejních obalů určených 
spotřebiteli do roku 2020. 

Dosáhnout 50 % recyklace prodejních obalů určených spotřebiteli 
do roku 2020. 

15. 3.3.1.6.1 
V letech 2014 – 2020 dosáhnout míry recyklace a využití 

obalových odpadů v hodnotách uvedených v tabulce č. 2. 
Dílčí cíl 

16. 3.3.1.6.2 
Dosahovat vysoké úrovně tříděného sběru odpadních elektrických 

a elektronických zařízení (dále jen OEEZ). 
Hlavní cíl 

17. 3.3.1.6.2 
Do 31. prosince 2015 dosáhnout úrovně tříděného sběru OEEZ na 
jednoho občana za kalendářní rok v hodnotě uvedené v tabulce č. 

3 (do 31. prosince 2015 > 5,5 kg /obyv. /rok) 

Dílčí cíl 

18. 3.3.1.6.2 
V letech 2016 – 2021 dosáhnout minimálních úrovní sběru OEEZ 
uvedených v tabulce č. 4. 

Dílčí cíl 

19. 3.3.1.6.2 
Zajistit vysokou míru využití, recyklace a opětovného použití 

elektroodpadu. 
Hlavní cíl 

20. 3.3.1.6.2 

V letech 2015 – 2018 dosáhnout požadovaných % využití, 

recyklace a opětovného použití z celkové hmotnosti 

zpracovávaného elektroodpadu na sebraných OEEZ viz tabulka č. 
5. 

Dílčí cíl 

21. 3.3.1.6.2 
Od roku 2018 dosáhnout požadované míry (%) využití, recyklace 
a opětovného použití na celkové hmotnosti zpracovávaného 

elektroodpadu (sebraných OEEZ), viz tabulka č. 6. 

Dílčí cíl 

22. 3.3.1.6.3 
Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a 
akumulátorů.  

Hlavní cíl 

23. 3.3.1.6.3 
Dosahovat vysoké recyklační účinnosti procesů recyklace 

odpadních baterií a akumulátorů.  
Dílčí cíl 

24. 3.3.1.6.4 

Dosahovat vysoké míry využití při zpracování vozidel s ukončenou 

životností (autovraků). V roce 2015 a dále dosáhnout 

požadovaných % pro využití, recyklaci a opětovné použití při 
zpracování vybraných vozidel s ukončenou životností (vybraných 

autovraků) viz Tabulka č. 9. 

Hlavní cíl 

25. 3.3.1.6.5 
Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních pneumatik. Dosáhnout 
požadované úrovně sběru pneumatik viz tabulka č. 10. 

Hlavní cíl 

26. 3.3.1.6.5 

Dosahovat vysoké míry využití při zpracování odpadních 

pneumatik. Od roku 2018 a dále dosáhnout požadovaných % pro 
využití, recyklaci a opětovné použití při zpracování odpadních 

pneumatik viz tabulka č. 11. 

Hlavní cíl 

27. 3.3.1.7 
Podporovat technologie využívání kalů z čistíren odpadních vod 

(ČOV). 
Hlavní cíl 

28. 3.3.1.8 Zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních olejů. Hlavní cíl 

29. 3.3.1.8 
Minimalizovat negativní účinky při nakládání s odpady ze 
zdravotnické a veterinární péče na lidské zdraví a životní prostředí. 

Hlavní cíl 

30. 3.3.2.1 

Předat veškerá zařízení a odpady s obsahem PCB do konce roku 

2025 oprávněným osobám, nebo zařízení a odpady s obsahem 
PCB do této doby dekontaminovat. 

Dílčí cíl 

31. 3.3.2.1 
Odstranit odpady s obsahem PCB v držení oprávněných osob k 

nakládání s odpady do konce roku 2028. 
Dílčí 

32. 3.3.2.2 
Zvýšit povědomí o POPs a jejich účincích na lidské zdraví a životní 

prostředí. 
Dílčí cíl 

33. 3.3.2.2 

Kontrolovat výskyt POPs zejména u odpadů uvedených v příloze V 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o 

perzistentních organických znečišťujících látkách ve znění nařízení 

Komise (EU) č. 756/2010. 

Dílčí cíl 

34. 3.3.2.3 
Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s 

obsahem azbestu na lidské zdraví a životní prostředí. 
Hlavní cíl 

35. 3.3.2.4 Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s Samostatná 
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obsahem přírodních radionuklidů na lidské zdraví a životní 
prostředí. 

opatření na 
úrovni kraje 

nestanovena 

36. 3.3.3.1 

Snižovat množství biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a 
stravoven a vedlejších produktů živočišného původu ve směsném 

komunálním odpadu, které jsou původem z veřejných 
stravovacích zařízení (restaurace, občerstvení) a centrálních 

kuchyní (nemocnice, školy a další obdobná zařízení). 

Dílčí cíl 

37 3.3.3.1 

Správně nakládat s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a 
stravoven a vedlejšími produkty živočišného původu a snižovat tak 

negativní účinky spojené s nakládáním s nimi na lidské zdraví a 
životní prostředí. 

Dílčí cíl 

38. 3.3.3.2 
Zpracovávat kovové odpady a výrobky s ukončenou životností na 

materiály za účelem náhrady primárních surovin. 
Dílčí cíl 

39. 3.4 
Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřenou a efektivní síť zařízení 

k nakládání s odpady na území MSK. 
Hlavní cíl 

40 3.5 
Neohrožovat v důsledku přeshraničního pohybu odpadů lidské 

zdraví a životní prostředí v České republice. 

Samostatná 
opatření na 

úrovni kraje 

nestanovena 

41 3.6 Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená. Dílčí cíl 

42 3.6 

Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo 

místa k tomu určená a s odpady, jejichž vlastník není 
znám nebo zanikl. 

Dílčí cíl 

43 3.7 

Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit 

podmínky k nižší spotřebě primárních zdrojů 
a postupnému snižování produkce odpadů 

Hlavní cíl 

44 3.7 

Po celou dobu realizace Programu předcházení vzniku odpadů 

zajistit komplexní informační podporu o problematice, včetně 
zavedení problematiky předcházení vzniku odpadů do školních 

osnov, výzkumných programů a výchovných, osvětových a 
vzdělávacích aktivit související s ochranou a tvorbou životního 

prostředí. 

Dílčí cíl 

45 3.7 
Zajistit účinné zapojení státní správy na všech úrovních do 
problematiky předcházení vzniku odpadů s cílem postupného 

snižování množství odpadů při výkonu státní správy. 

Dílčí cíl 

46 3.7 

Vytvořit podmínky a nastavit motivační prvky pro snižování 
surovinových a energetických zdrojů ve výrobních odvětvích a 

zvyšování využívání „druhotných surovin“ v souvislosti s dalšími 

strategickými dokumenty (zejména Surovinovou politikou ČR a 
Politikou druhotných surovin ČR). 

Dílčí cíl 

47 3.7 

Podpořit všemi dostupnými prostředky zavádění nízkoodpadových 
a inovativních technologií šetřící vstupní suroviny a materiály a 

podpořit výrobní a průmyslovou sféru ve snaze optimalizovat 

procesy řízení výroby z hlediska naplnění cílů Programu. 

Dílčí cíl 

48 3.7 

Na všech úrovních podpořit, propagovat a dostatečně informovat 
o dostupných dobrovolných nástrojích (dobrovolné dohody, 

systémy environmentálního řízení, environmentálního značení, 
čistší produkce) s cílem jejich postupného rozšiřování. 

Dílčí cíl 

49 3.7 

V souvislosti s jednotlivými cíli Programu, s cíli jiných programů a 

politik životního prostředí a s požadavky orgánů Evropské unie 
zajistit vhodné legislativní prostředí pro realizaci Programu. 

Dílčí cíl 

50. 3.7 

Věnovat maximální pozornost odpadům z potravin a vytvořit 

podmínky pro postupné snižování těchto odpadů na všech 
úrovních potravinového cyklu (fáze výroby potravin včetně jejich 

Dílčí cíl 
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Zdroj: POH ČR 

 

 

 

 

 

uvádění na trh a konzumace). 

51. 3.7 
Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek 
komunálního odpadu a následnému snižování na všech úrovních 

veřejné správy a na úrovni občanů. 

Dílčí cíl 

52. 3.7 

V součinnosti s dalšími strategickými dokumenty vytvořit 
podmínky ke stabilizaci produkce nebezpečných odpadů, 

stavebních a demoličních odpadů, textilních odpadů a odpadů z 
výrobkových směrnic s výhledem reálného snižování jejich 

produkce v následujících letech. 

Dílčí cíl 

53. 3.7 
Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a 
organizací za účelem prodlužování životnosti a opětovného 

používání výrobků a materiálů. 

Dílčí cíl 

54. 3.7 
Zvýšit aktivní úlohu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v 

oblasti podpory Programu předcházení vzniku odpadů. 
Dílčí cíl 

55. 3.7 
Zvýšit účinnost prosazování problematiky předcházení vzniku 
odpadů v aktivitách a činnostech kolektivních systémů a systémů 

zpětně odebíraných výrobků. 

Dílčí cíl 

56. 3.7 

Zajistit realizaci potřebných analytických podkladů a hodnotících 
nástrojů za účelem vyhodnocování účinnosti Programu 

předcházení vzniku odpadů a posouzení dosažených pokroků 
dílčích prevenčních cílů a opatření. 

Dílčí cíl 
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Příloha č. 2 

Indikátory 

Tabulka č. 13: Přehled základních indikátorů k hodnocení stavu odpadového hospodářství MSK 

Název indikátoru Účel indikátoru 
Vyjádření 

indikátoru 
Zdroje dat 

Podíl obcí, které 
zajišťují oddělený 

čtyřsložkový sběr 
(sklo, papír, plast, 

kovy) komunálních 
odpadů. 

Kontrola plnění cíle rozvoje 

tříděného sběru papíru, 
plastů, skla a kovů 

v komunálních odpadech. 

Indikátor vyjádřen 

v (% počtu obcí) 

a v (% obyvatel). 

ISOH, hlášení o produkci a nakládání 
s odpady. Hlášení původců - obcí 

podle nových právních předpisů v 
oblasti odpadového hospodářství. 

Zjišťování stavu v obcích bez 
ohlašovací povinnosti na území kraje. 

Míra recyklace 

papíru, plastu, 

skla, kovů 
obsažených 

v komunálních 
odpadech. 

Kontrola plnění cíle 

na zajištění přípravy 
k opětovnému použití či 

recyklaci 50 % papíru, plastu, 

skla, kovů pocházejících z 
domácností a případně 

odpady jiného původu, pokud 
jsou tyto toky odpadů 

podobné odpadům z 

domácností. 

Indikátor vyjádřen 
v (%). 

ISOH, hlášení o produkci a nakládání 

s odpady (případně statistický dopočet 
neohlašovaných odpadů). Hlášení 

původců - obcí podle nových právních 

předpisů v oblasti odpadového 
hospodářství. Analýzy skladby 

komunálních odpadů z obcí dle přijaté 
metodiky pro stanovení výskytu 

recyklovatelných složek KO z obcí 

(bude stanovena 1x za tři roky). 

Množství BRKO 
ukládaných na 

skládky odpadů. 

Kontrola plnění cíle 
Postupného omezování 

množství BRKO 
ukládaného na skládky 

odpadů (pro porovnání s 
odpady vzniklými v roce 

1995). 

Vztaženo k 

množství BRKO z 
obcí. (přepočet 

přes koeficienty 

podílu BRO v KO) 
Indikátor vyjádřen 

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

ISOH, hlášení o produkci a nakládání 
s odpady. Hlášení původců – obcí a 

provozovatelů zařízení podle nových 
právních předpisů. Podíl BRKO 

v odpadu bude stanoven 1x za tři roky 
na základě přijaté metodiky analýz 

odpadů. 

Podíl BRKO 

ukládaných na 

skládky vzhledem 
ke srovnávací 

základně roku 
1995 

Kontrola plnění cíle snížit podíl 
množství BRKO ukládaných 

na skládky do roku 2020 
v porovnání s BRKO vzniklými 

v roce 1995. 

Vztaženo 
k množství BRKO z 

obcí. 
Indikátor vyjádřen 

v (%). 

ISOH, hlášení o produkci a nakládání 

s odpady. Hlášení původců – obcí a 
provozovatelů zařízení podle nových 

právních předpisů. Podíl BRKO 
v odpadu bude stanoven 1x za tři roky 

na základě přijaté metodiky analýz 

odpadů. 

Míra využití a 

materiálového 

využití stavebních 
a demoličních 

odpadů. 

Kontrola plnění cíle zvýšení 

recyklace a materiálového 

využití stavebních a 
demoličních odpadů na 

úroveň 70 % do roku 2020. 

Indikátor vyjádřen 

v (%). 

ISOH, hlášení o produkci a nakládání 
s odpady. Hlášení provozovatelů 

zařízení podle nových právních 
předpisů. 

Produkce odpadů 

(celková, ostatní 

odpady, 
nebezpečné 

odpady, komunální 
odpady, komunální 

odpady z obcí) 

Sledování vývoje 
množství produkce 

odpadů dle jednotlivých 

skupin (ostatní, nebezpečné, 
Komunální a komunální z 

obcí). 

Indikátor vyjádřen 
v (t/rok) 

a v kg/obyv./rok). 

ISOH, hlášení o produkci 

a nakládání s odpady. Hlášení 
původců a oprávněných osob 

podle nových právních předpisů 
v oblasti odpadového hospodářství. 

Produkce SKO 

Sledování produkce 

Směsného komunálního 
odpadu na území ČR a 

příslušného kraje. 

Indikátor vyjádřen 
v (t/rok) a v 

(kg/obyv./rok). 

ISOH, hlášení o produkci a nakládání 

s odpady. Hlášení původců podle 
nových právních předpisů v oblasti 

odpadového hospodářství. 



 

45 
 

Produkce 
výtěžnost) 

odděleného sběru 
komunálních 

odpadů (4 složkový 

sběr) původem z 
obcí 

Sledování výtěžnosti 
(produkce) odděleného sběru 

komunálních odpadů 
jednotlivých složek (sklo, 

papír, plast, kovy) původem z 

obcí na území ČR a 
příslušného kraje. 

Indikátor vyjádřen 

v (t/rok). 

ISOH, hlášení o produkci a nakládání 
s odpady, Nové hlášení původců-obcí 

podle nových právních norem v oblasti 
odpadového hospodářství. Pro 

upřesnění množství může být 

proveden statistický dopočet produkce 
u obcí, které nesplní ohlašovací limit. 

Úprava odpadů 

Sledování vývoje množství a 
podílu upravovaných odpadů 

dle jednotlivých skupin 

(ostatní, nebezpečné, 
komunální) a vybraných 

druhů odpadů (například 
směsný komunální odpad, 

objemný odpad). 

Indikátor vyjádřen 
v ( t/rok, %). 

ISOH, hlášení o produkci 
a nakládání s odpady. Hlášení 

původců a oprávněných osob 
podle nových právních předpisů 

v oblasti odpadového hospodářství. 

Využití odpadů 

Sledování vývoje množství a 
podílu využitých odpadů 

dle jednotlivých skupin 
(ostatní, nebezpečné, 

komunální) a vybraných 

druhů odpadů (například 
směsný komunální odpad, 

objemný odpad). 

Indikátor vyjádřen 

v ( t/rok, %). 

ISOH, hlášení o produkci a nakládání 
s odpady. Hlášení původců a 

oprávněných osob podle nových 
právních předpisů v oblasti 

odpadového hospodářství. 

Materiálové využití 
odpadů 

Sledování vývoje množství a 
podílu materiálově využitých 

odpadů dle jednotlivých 
skupin (ostatní, nebezpečné, 

komunální) a vybraných 
druhů odpadů. 

Indikátor vyjádřen 
v ( t/rok, %). 

ISOH, hlášení o produkci a nakládání 
s odpady. Hlášení původců a 

oprávněných osob podle nových 

právních předpisů v oblasti 
odpadového hospodářství. 

Recyklace odpadů 

Sledování vývoje množství a 

podílu recyklovaných 
odpadů dle jednotlivých 

skupin (ostatní, nebezpečné, 

komunální) a vybraných 
druhů odpadů. 

Indikátor vyjádřen 

v ( t/rok, %). 

ISOH, hlášení o produkci 

a nakládání s odpady. Hlášení 
původců a oprávněných osob 

podle nových právních předpisů 

v oblasti odpadového 
hospodářství. 

Energetické využití 

odpadů 

Sledování vývoje množství a 

podílu energeticky 
využitých odpadů 

dle jednotlivých skupin 
(ostatní, nebezpečné, 

komunální) a vybraných 
druhů odpadů. 

Indikátor vyjádřen 

v ( t/rok, %). 

ISOH, hlášení o produkci 
a nakládání s odpady. Hlášení 

původců a oprávněných osob 
podle nových právních předpisů 

v oblasti odpadového hospodářství. 

Odstraňování 

odpadů 

Sledování vývoje množství 

odstraňovaných odpadů dle 
jednotlivých skupin  

(ostatní, nebezpečné, 

komunální) a vybraných 
druhů odpadů (například 

směsný komunální odpad, 
objemný odpad). 

Indikátor vyjádřen 

v ( t/rok, %). 

ISOH, hlášení o produkci a nakládání 

s odpady. Hlášení původců a 
oprávněných osob podle nových 

právních předpisů v oblasti 
odpadového hospodářství. 

Spalování odpadů 

Sledování vývoje množství a 

podílu spalovaných 
odpadů dle jednotlivých 

skupin (ostatní, nebezpečné, 
komunální) a vybraných 

druhů odpadů. 

Indikátor vyjádřen 

v ( t/rok, %). 

ISOH, hlášení o produkci a nakládání 

s odpady. Hlášení původců a 

oprávněných osob podle nových 
právních předpisů v oblasti 

odpadového hospodářství. 
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Skládkování 
odpadů 

Sledování vývoje množství a 
podílu skládkovaných 

odpadů dle jednotlivých 
skupin (ostatní, nebezpečné, 

komunální) a vybraných 

druhů odpadů. 

Indikátor vyjádřen 
v ( t/rok, %). 

ISOH, hlášení o produkci a nakládání 
s odpady. Hlášení původců a 

oprávněných osob podle nových 

právních předpisů v oblasti 
odpadového hospodářství. 

Kapacity zařízení 
Sledování vývoje kapacit 
jednotlivých druhů zařízení (v 

členění dle Katalogu zařízení). 

Indikátor vyjádřen 

dle 

druhu zařízení v 
(t), v (m3). 

Hlášení krajského úřadu nebo 

obecního úřadu obce s rozšířenou 
Působností o vydaných souhlasech a 

dalších rozhodnutích. Hlášení 

oprávněných osob - provozovatelů 
zařízení podle nových právních 

předpisů v oblasti odpadového 
hospodářství. 

Počty zařízení 

Sledování počtu jednotlivých 

druhů zařízení (v členění 
dle Katalogu zařízení). 

Indikátor se bude 

vyjadřovat dle 
druhu 

zařízení v (ks). 

Hlášení krajského úřadu nebo 

obecního úřadu obce s rozšířenou 
Působností o vydaných souhlasech a 

dalších rozhodnutích. Hlášení 
oprávněných osob - provozovatelů 

zařízení podle nových právních 

předpisů v OH. 

Produkce BRO 

a BRKO 

Sledování produkce BRO a 

BRKO na území ČR 
a příslušného kraje. 

Indikátor vyjádřen 

v (t/rok). 

ISOH, hlášení o produkci a nakládání 
s odpady. Hlášení původců podle 

nových právních předpisů v oblasti 

odpadového hospodářství. 

Produkce 
objemného odpadu 

Sledování produkce 
objemného odpadu 

na území příslušného kraje. 

Indikátor vyjádřen 
v (t/rok), 

v (kg/obyv./rok). 

ISOH, hlášení o produkci a nakládání 

s odpady. Hlášení původců podle 
nových právních norem v oblasti 

odpadového hospodářství. 

Počty zařízení 

s integrovaným 
povolením 

Sledování počtu zařízení 

s integrovaným povolením 

Indikátor se bude 
Vyjadřovat dle 

druhu  
v (ks). 

Databáze krajského úřadu 
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Příloha č. 3 

Nejdůležitější opatření na úrovni kraje 

Předcházení vzniku odpadů  

Tabulka č. 14: Opatření číslo I.a 

Číslo opatření I.a 

Název opatření 

Podporovat odklon nepotřebných věcí z domácností, zejm. textilu, 

nábytku, nádobí apod. z komunálních odpadů a jejich opětovné použití, 

např. poskytnutí charitativním organizacím a sociálně slabým občanům. 

Splnění cíle Kapitola 3.7 

 
Tabulka č. 15: Opatření číslo I.b 

Číslo opatření I.b 

Název opatření Podporovat vznik potravinových bank. 

Splnění cíle Kapitola 3.7 

 
Tabulka č. 16: Opatření číslo I.c 

Číslo opatření I.c 

Název opatření 
Podporovat domácí kompostování odpadu rostlinného původu 

v objektech, zařízeních a institucích s vlastním pozemkem. 

Splnění cíle Kapitola 3.7 

 

Tabulka č. 17: Opatření číslo I.d 

Číslo opatření I.d 

Název opatření 
Podporovat u podnikatelských podniků budování bezodpadových 
technologií nebo technologií produkujících menší množství odpadů, 

příp. jejich modernizaci. 

Splnění cíle Kapitola 3.7 

 
Tabulka č. 18: Opatření číslo I.e 

Číslo opatření I.e 

Název opatření 
Podporovat podnikatelské subjekty k využívání institutu „vedlejšího 

produktu“ pro věci vznikající ve výrobě, v souladu s legislativou. 

Splnění cíle Kapitola 3.7 

 
Tabulka č. 19: Opatření číslo I.f 

Číslo opatření I.f 

Název opatření 

Podporovat zavádění EMS/ EMAS, BAT, čistší produkce, 

bezodpadových technologií, výroby ekologicky šetrných výrobků 
apod. u podnikatelských subjektů. 

Splnění cíle Kapitola 3.7 
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Zvýšit podíl materiálového využití odpadů  

Tabulka č. 20: Opatření číslo II.a 

Číslo opatření II.a 

Název opatření 

Podporovat zavedení a optimalizace systému odděleného sběru 

materiálově využitelných složek komunálních odpadů (papír, plast, 
sklo, kov) ve všech obcích Moravskoslezského kraje. 

Splnění cíle Kapitola 3.3.1.1, 3.3.1.3 

 
Tabulka č. 21: Opatření číslo II.b 

Číslo opatření II.b 

Název opatření 
Podporovat doplnění stávajících systémů odděleného sběru 
materiálově využitelných složek komunálních odpadů (př. sklo 

barevné a čiré, nápojový karton, textil apod.). 

Splnění cíle Kapitola 3.3.1.1, 3.3.1.3 

 
Tabulka č. 22: Opatření číslo II.c 

Číslo opatření II.c 

Název opatření 

Podporovat zavedení systému pravidelného sběru, svozu a 

optimalizace BRKO v obcích a jejich částech kde není vhodné zavádět 
domácí a komunitní kompostování. 

Splnění cíle Kapitola 3.3.1.1, 3.3.1.3 
 

Tabulka č. 23: opatření číslo II.d 

Číslo opatření II.d 

Název opatření 

Podporovat zavedení systému pravidelného sběru a svozu 

gastronomických příp. kuchyňských odpadů k následnému využití 
(restaurace, hotely, jídelny, nemocnice, sociální zařízení apod.). 

Splnění cíle Kapitola 3.3.1.1, 3.3.1.3 

Tabulka č. 24: opatření číslo II.e 

Číslo opatření II.e 

Název opatření 
Podpořit dobudování a optimalizace sběrných dvorů v obcích nad 
2000 obyvatel pro min. papír, plast, sklo, kovy, BRKO, pneumatiky, 

stavební, nebezpečné a objemné odpady.  

Splnění cíle Kapitola 3.3.1.1, 3.3.1.3, 3.4 

 
Tabulka č. 25: opatření číslo II.f 

Číslo opatření II.f 

Název opatření 

Podpořit modernizaci, zabezpečení a dovybavení stávajících sběrných 

dvorů za účelem rozšíření kapacit pro min. papír, plast, sklo, kovy, 

BRKO, pneumatiky, stavební, nebezpečné a objemné odpady. 

Splnění cíle Kapitola 3.3.1.1, 3.3.1.3, 3.4 
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Tabulka č. 26: opatření číslo II.g 

Číslo opatření II.g 

Název opatření 
Podpořit dobudování kapacit na materiálové využití odděleně 
sebraných odpadů (především zpracování plastů, apod.). 

Splnění cíle Kapitola 3.3.1.1, 3.3.1.6.1 

 
Tabulka č. 27: opatření číslo II.h 

Číslo opatření II.h 

Název opatření 
Podporovat výstavbu kompostáren s výrobou kompostů převážně 
k využití na zemědělské půdě v souladu se zákonem o hnojivech.  

Splnění cíle Kapitola 3.3.1.3 

 
Tabulka č. 28: opatření číslo II.i 

Číslo opatření II.i 

Název opatření 

Při povolování zařízení k materiálovému využití odpadů 
upřednostňovat technologie, které vyrábí z odpadu výrobky v souladu 

s legislativou (recykláty, granuláty, komposty, jiné náhrady 

primárních surovin). 

Splnění cíle Kapitola 3.3.1.1 

 

Zvýšit podíl energetického využití odpadů 

Tabulka č. 29: opatření číslo III.a 

Číslo opatření III.a 

Název opatření 

Přednostně podporovat vybudování zařízení na energetické využití 

zbytkových komunálních odpadů a pokračovat tak v nastaveném 
trendu na území Moravskoslezského kraje (KIC). 

Splnění cíle Kapitola 3.3.1.1.1 

 
Tabulka č. 30: opatření číslo III.b 

 

Tabulka č. 31: opatření číslo III.c 

Číslo opatření III.c 

Název opatření 

Podporovat přestavby stávajících teplárenských zařízení na spalování 

paliv z odpadů nebo zbytkových komunálních odpadů 
v Moravskoslezském kraji – instalace kotlů a infrastruktury pro 

skladování. 

Splnění cíle Kapitola 3.3.1.1.1 

  

Číslo opatření III.b 

Název opatření 
Podporovat rekonstrukce stávajících energetických zařízení za 

účelem spolu-spalování odpadů. 

Splnění cíle Kapitola 3.3.1.1.1 
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Tabulka č. 32: opatření číslo III.d 

 

Nakládání se stavebním odpadem 

Tabulka č. 33: opatření číslo IV.a 

Číslo opatření IV.a 

Název opatření 
Zajistit systém nakládání se stavebním a demoličním odpadem 
v každé obci se sběrným dvorem a předávání těchto odpadů 

k recyklaci.  

Splnění cíle Kapitola 3.3.1.4 

 

Tabulka č. 34: opatření číslo IV.b 

Číslo opatření IV.c 

Název opatření 

Do podmínek výběrových řízení zadávaných veřejným sektorem zadat 

povinnost uchazečů o tyto zakázky předávat stavební a demoliční 

odpady přednostně k recyklaci (v souladu s hierarchií nakládání 
s odpadem). 

Splnění cíle Kapitola 3.3.1.4 

 
Tabulka č. 35: opatření číslo IV.c 

Číslo opatření IV.d 

Název opatření 
V rámci stavebních a kolaudačních řízení požadovat kompletní 
projektovou dokumentaci, která bude řešit nakládání se stavebním a 

demoličním odpadem. 

Splnění cíle Kapitola 3.3.1.4 

 

Nakládání s nebezpečným odpadem 

Tabulka č. 36: opatření číslo V.a 

Číslo opatření V.a 

Název opatření 

Podporovat technologie, které povedou k náhradě nebezpečných 

chemických látek/ směsí používaných ve výrobním procesu za látky/ 
směsí, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné. 

Splnění cíle Kapitola 3.3.1.5 

 

Tabulka č. 37: opatření číslo V.b 

Číslo opatření V.b 

Název opatření 
Podporovat podnikatelské aktivity v oblasti realizace zařízení pro 
recyklaci, regeneraci nebo jiné materiálové využití nebezpečných 

odpadů. 

Splnění cíle Kapitola 3.3.1.5 

Tabulka č. 38: opatření číslo V.c 

Číslo opatření V.c 

Název opatření 

Kontrolovat, zda je s nebezpečnými odpady nakládáno v souladu se 

zákonem o odpadech, příp. souvisejícími právními předpisy 

(především zdravotnické odpady). 

Splnění cíle Kapitola 3.3.1.5, 3.3.1.9 

Číslo opatření III.d 

Název opatření 
Podporovat a koordinovat dobudování sítě regionálních překládacích 
stanic pro zbytkové komunální odpady. 

Splnění cíle Kapitola 3.3.1.1.1 



 

51 
 

Tabulka č. 39: opatření číslo V.d 

Číslo opatření V.d 

Název opatření 
Podporovat odstraňování starých zátěží, kde se nacházejí 

nebezpečné odpady. 

Splnění cíle Kapitola 3.3.1.5 

 

Nakládání s výrobky s ukončenou životností  

Tabulka č. 40: opatření číslo VI.a 

Číslo opatření VI.a 

Název opatření 
Podporovat rozvíjení sítě míst zpětného odběru a odděleného sběru 
EEZ a OEEZ  na území obcí, dále v úřadech a institucích. 

Splnění cíle Kapitola 3.3.1.6.2 

Tabulka č. 41: opatření číslo VI.b 

Číslo opatření VI.b 

Název opatření 
Podporovat centra pro opětovné použití EEZ  - úprava výrobků nebo 
jejich částí, které nejsou odpadem, ke stejnému účelu, ke kterému 

byly původně určeny. 

Splnění cíle Kapitola 3.3.1.6.2 

 
Tabulka č. 42: opatření číslo VI.c 

Číslo opatření VI.c 

Název opatření 
Přednostní podpora přípravy k opětovnému využití OEEZ v případě, 

že se EEZ stalo odpadem.  

Splnění cíle Kapitola 3.3.1.6.2 

 
Tabulka č. 43: opatření číslo VI.d 

Číslo opatření VI.d 

Název opatření 
Podporovat zařízení pro ruční demontáž elektrotechnického a 

elektronického odpadu v souladu s legislativou. 

Splnění cíle Kapitola 3.3.1.6.2, 3.3.3.2 

 
Tabulka č. 44: opatření číslo VI.e 

Číslo opatření VI.e 

Název opatření 
Podporovat modernizace stávajících zařízení pro využití OEEZ za 

účelem splnění požadavku vysoké úrovně využití dle zákona. 

Splnění cíle Kapitola 3.3.1.6.2 

 
Tabulka č. 45: opatření číslo VI.f 

Číslo opatření VI.f 

Název opatření 

Podporovat zpětný odběr přenosných baterií a akumulátorů 

specifikovaných platnou legislativou ve školských zařízeních, 

institucích a obchodních centrech Moravskoslezského kraje. 

Splnění cíle Kapitola 3.3.1.6.3 
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Tabulka č. 46: opatření číslo VI.g 

Číslo opatření VI.g 

Název opatření 

Podporovat optimalizaci sítě zařízení pro demontáž autovraků za 

účelem získání maximálního množství částí autovraků vysoké čistoty 

určených k recyklaci dle platné legislativy.  

Splnění cíle Kapitola 3.3.1.6.4 

 
Tabulka č. 47: opatření číslo VI.h 

Číslo opatření VI.h 

Název opatření 

Podporovat zavedení zpětného odběru použitých pneumatik ze 

sběrných dvorů obcí povinnými osobami dle platné legislativy (není 
odpad). 

Splnění cíle Kapitola 3.3.1.6.5 

 

Tabulka č. 48: opatření číslo VI.i 

Číslo opatření VI.i 

Název opatření 
Podporovat modernizace zařízení pro opětovné použití, příp. zařízení 
pro přípravu k opětovnému použití použitých pneumatik dle platné 

legislativy (protektorovna). 

Splnění cíle Kapitola 3.3.1.6.5 

 
Tabulka č. 49: opatření číslo VI.j 

Číslo opatření VI.j 

Název opatření 

Podporovat modernizace nebo výstavby zařízení pro přednostní 

materiálové příp. energetické využití odpadních pneumatik dle platné 

legislativy.  

Splnění cíle Kapitola 3.3.1.6.5 

 
Tabulka č. 50: opatření číslo VI.k 

Číslo opatření VI.k 

Název opatření 
Podporovat sběr olejů a jejich přednostní regenerace v souladu s 

platnou legislativou. 

Splnění cíle Kapitola 3.3.1.8 

 

Nakládání s kaly z čištění komunálních vod 

Tabulka č. 51: opatření číslo VII.a 

Číslo opatření VII.a 

Název opatření 

Podporovat budování zařízení k využívání kalů (např. materiál pro 

rekultivaci skládek, popř. zátěží, energetické využití, kompostování 
apod.), v souladu s platnou legislativou. 

Splnění cíle Kapitola 3.3.1.7 

 
Tabulka č. 52: opatření číslo VII.b 

Číslo opatření VII.b 

Název opatření 

Podporovat úpravy (např. hygienizace) kalů z ČOV v místě vzniku a 
jejich aplikace do zemědělské půdy (pouze u kalů neznečištěných 

těžkými kovy a jinými sledovanými přetrvávajícími látkami) v souladu 

se zpracovaným programem pro použití kalů na zemědělskou půdu. 

Splnění cíle Kapitola 3.3.1.7 
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Nakládání se zdravotnickým odpadem 

Tabulka č. 53: opatření číslo VIII.a 

Číslo opatření VIII.a 

Název opatření 

Podporovat vybudování jednotného efektivního a bezpečného 
systému prevence, sběru, svozu a odstranění zdravotnického odpadu 

s upřednostněním tepelného zpracování (nemocnice, LDN centra, 
domovy pro seniory apod.). 

Splnění cíle Kapitola 3.3.1.9 

 

Nakládání s odpady ze stravování 

Tabulka č. 54: opatření číslo IX.a 

Číslo opatření IX.a 

Název opatření 
Podporovat systém třídění biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní 
a stravoven ze směsného komunálního odpadu.  

Splnění cíle Kapitola 3.3.3.1 

 

Síť zařízení a nakládání s odloženými odpady 

Tabulka č. 55: číslo opatření X.a 

Číslo opatření X.a 

Název opatření Podporovat dobudování a udržování efektivní sítě zařízení. 

Splnění cíle Kapitola 3.4, 3.6 

 

Ostatní opatření 

Tabulka č. 56: opatření číslo XI.a 

Číslo opatření XI.a 

Název opatření 

Změny povolení k provozu zařízení: Technické zabezpečení skládek a 

soulad provozu s novými požadavky legislativy bude prověřen v rámci 

vydávání příslušných povolení (zákon č. 185/2001 Sb.; zákon č. 
76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o 

integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů 
(zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů). 

Tabulka č. 57: opatření číslo XI.b 

Číslo opatření XI.b 

Název opatření 

Provést prověrku provozu a technického stavu všech provozovaných 

skládek odpadů a jejich potenciálu/vhodnosti pro využití jako 
„centrum pro nakládání s odpadem“/překládací stanice v případě 

útlumu skládkování.  

 
Tabulka č. 58: opatření číslo XI.c 

Číslo opatření XI.c 

Název opatření 
Zajistit spolupráci obcí, ORP a Moravskoslezského kraje při mapování 

a odstraňování černých skládek na území Moravskoslezského kraje. 
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Tabulka č. 59: opatření číslo XI.d 

Číslo opatření XI.d 

Název opatření 

Efektivní osvětové kampaně se zaměřením na: 

• předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a 

nebezpečných vlastností (centra pro odevzdání nepotřebných věcí, 
oblečení apod.) 

• popularizaci domácího kompostování a třídění BRKO 
• systémy odděleného sběru odpadů (papír, plast, sklo, kov, BRKO) 

• využívání sítě sběrných dvorů 
• systémy sběru nebezpečných odpadů 

• možnost odložení stavebních odpadů ve sběrných dvorech, pokud 

toto je v dané obci technicky možné 
• systémy zpětného odběru baterií a akumulátorů 

• systémy zpětného odběru elektrozařízení a elektroodpadů 

 

Tabulka č. 60: opatření číslo XI.e 

Číslo opatření XI.e 

Název opatření 

Koordinace spolupráce s obcemi, ORP a dalšími subjekty na všech 

úrovních státní správy a samosprávy při kontrolní činnosti na území 

kraje (sběrny kovů, demontáže autovraků, OEEZ apod.) 

 
Tabulka č. 61: opatření číslo XI.f 

Číslo opatření XI.f 

Název opatření 

Pořádání seminářů k seznámení obcí se závaznou částí POH 

Moravskoslezského kraje, k novým požadavkům na systémy 
odděleného sběru papíru, plastu, skla, kovů a BRKO, k systému 

nakládání se stavebními a objemnými odpady a jejich třídění; 

poskytování odborné/technické asistence obcím tak, aby byly 
schopné realizovat odklon co největší části KO k materiálovému 

využití  
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Příloha č. 4 

Zkratky 

POH  Plán odpadového hospodářství 

ČR  Česká republika 

MSK  Moravskoslezský kraj 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí 

ČOV  Čistička odpadních vod 

EHS  Evropské hospodářské společenství 

ES  Evropské společenství 

EU  Evropská unie 

KÚ  Krajský úřad 

ORP  Obec s rozšířenou působností 

ŽÚ  Živnostenský úřad 

MP  Městská policie 

ČIŽP  Česká inspekce životního prostředí 

ČOI  Česká obchodní inspekce 

PČR  Policie České republiky 

PET  Polyethylentereftalát 

BAT  Nejlepší dostupná technika 

BRKO  Biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu 

KIC  Krajské integrované centrum 

KO  Komunální odpad 

OH  Odpadové hospodářství 

PCB  Polychlorované bifenyly 

EVVO   Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

POPs  Perzistentní organická látka 

OEEZ   Odpadní elektrická a elektronická zařízení 

ISOH  Informační systém odpadového hospodářství 

BRO  Biologicky rozložitelný odpad 
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SKO  Směsný komunální odpad 

EMS  Systém environmentálního managementu 

EMAS  Systém ekologického řízení a auditu 

EEZ  Elektrická a elektronická zařízení 

LDN  Léčebna dlouhodobě nemocných 

ETV  Environmental technology verification 
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 Směrná část 4.

4.1. Podmínky a předpoklady pro splnění navržených cílů 

a) Stabilita právního a judikaturního prostředí v ČR a v EU v oblasti související a mající vliv na 

odpadové hospodářství (předvídatelnost, srozumitelnost a výkladová jednoznačnost). 

b) Odpovědnost státu zajistit podmínky pro získání finančních zdrojů na dobudování systémů 

sběru, třídění a úpravy zejména komunálních a spalitelných odpadů a za jejich materiálové a 

energetické využívání. 

c) Odpovědnost státu za zajištění systému předcházení vzniku odpadů, center opětovného použití 

a zajištění stabilního právního prostředí pro tuto oblast. 

d) Stabilita hospodářství a ekonomiky v ČR. 

e) Stabilita politického prostředí v ČR. 

f) Připravenost řešit krizové stavy a živelné pohromy. 

g) Odpovědnost státu za podporu a rozšiřování systému environmentální osvěty a vzdělávání 

vedoucí ke zvýšené odpovědnosti populace za zdraví lidí a životní prostředí do všech cílových 

skupin obyvatelstva. 

h) Stabilita vzorců chování a rozhodování domácností: 

► spotřební chování obyvatel; 

► předcházení vzniku odpadů v domácnostech; 

► míra reakce tříděného sběru na růst nákladů na svoz a odstranění/ využití SKO. 

i) Stabilita výrobních a obalových technologií a materiálů. 

j) Ceny primárních zdrojů energie nebudou v příštích 10 letech významně klesat. 
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4.2. Přehled nástrojů pro prosazování a kontrolu plnění cílů POH 
obecně 

 

4.2.1. Normativní nástroje 

 
Tabulka č. 1:Přehled normativních nástrojů 

Nástroj Kompetence Využitelnost 

Právní řád ČR, zejména soubor 

právních předpisů upravující 
oblast ŽP a OH a příslušné 

technické normy (Příloha č. 1). 

PSP, vláda, MŽP ČR, 
regulace nakládání s odpady na 

území kraje 

Směrnice EU pro oblast 
nakládání s odpady 

transponované do právních 
předpisů ČR v souladu s nabytím 

jejich účinnosti, přímo 

aplikovatelná Nařízení EU 
(Příloha č. 1) 

PSP, vláda, MŽP ČR, 
regulace nakládání s odpady na 

území kraje 

Strategické dokumenty 

ministerstev 

MŽP, MPO, MD, MZ, 

MZe 

regulace nakládání s odpady na 

území kraje 

POH krajů a POH obcí nebo 

svazku obcí 
Kraje, obce 

regulace nakládání s odpady na 

území kraje, svazku obcí, obce 

Uplatňování kontrolních 

pravomocí veřejné správy 
Veřejná správa 

regulace a vymáhání povinností 
v oblasti nakládání s odpady na území 

kraje 
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4.2.2. Ekonomické nástroje 

 

Tabulka č. 2: Přehled ekonomických nástrojů 

Nástroj Kompetence Využitelnost 

Dotace a podpory z fondů EU 
(strukturální, kohezní) 

MŽP ČR, SFŽP ČR 
projekty integrovaných systémů OH 

celostátního významu 

Dotace a podpory ze Státního 
fondu životního prostředí 

SFŽP ČR 
projekty integrovaných systémů OH 
celostátního a regionálního významu 

Dotace a podpory z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje 

Kraj 

projekty vzdělávání a osvěty, menší 

investiční akce (sběrné dvory apod.), 
projekty domácího kompostování 

Investice z ostatních veřejných 

rozpočtů 
obce projekty lokálního významu 

Místní poplatek za provoz 

systému komunálních odpadů 
obce 

zdroj financování systémů 

komunálních odpadů 

Poplatek za provoz systému 
nakládání s komunálním odpadem 

obce 
zdroj financování systémů 

komunálních odpadů 

Úhrada nákladů spojených 

s nakládáním s komunálními 
odpady 

obce 
zdroj financování systémů 

komunálních odpadů 

Poplatky za uložení odpadů na 

skládky dle § 45 – 48 zákona 

č.185/2001 Sb. 

provozovatelé skládek, 

místně příslušné obce, 

krajský úřad, SFŽP 

nepřímá podpora využívání odpadů, 

základní složka do rozpočtu obce, 
riziková složka do SFŽP (potenciální 

zdroj pro krajské fondy ŽP) 

Finanční zajištění první fáze 
skládky dle § 48a zákona 

č.185/2001 Sb. 

provozovatelé skládek, 

krajské úřady 

prevence vzniku škody na ŽP a na 
zdraví a na věci způsobené provozem 

skládky nebo její části v první fázi 
provozu skládky 

Finanční rezerva pro rekultivace a 

asanace skládek dle § 49 – 52 
zákona č.185/2001 Sb. 

provozovatelé skládek, 

krajské úřady, SFŽP 

regulované uvolňování finančních 

prostředků, prevence vzniku nových 
ekologických zátěží 

Pokuty a přestupky dle § 66 -70 

zákona č.185/2001 Sb. 

obce, OÚ obcí s 

rozšířenou působností, 
KÚ, ČIŽP 

nástroj pro vymahatelnost povinností 

dle zákona o odpadech 

Podpory systémů zpětného 
odběru použitých výrobků a obalů 

v rámci kraje 

povinné osoby (výrobci, 

osoby uvádějící obal na 
trh), autorizované 

společnosti, kolektivní 
systémy 

poplatky/odměny za oddělený sběr a 

využití složek KO, vybavenost 
kontejnery pro separovaný sběr 

obalových odpadů a vyjmenovaných 
použitých výrobků 
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4.2.3. Administrativní nástroje  

Tabulka č. 3: Přehled administrativních nástrojů 

Nástroj Kompetence Využitelnost 

Souhlas k provozování zařízení dle §14 
zák.č.185/2001 Sb. 

krajský úřad 
budování sítě zařízení pro nakládání s 

odpady 

Souhlas k nakládání (skladování) 

s nebezpečným odpadem dle § 16 
zák.č.185/2001 Sb. 

krajský úřad, OÚ 

obce s rozšířenou 
působností 

regulace nakládání s nebezpečnými 
odpady 

Souhlas k upuštění od třídění odpadů 

dle § 16 zák.č.185/2001 Sb. 

krajský úřad, OÚ 

obce s rozšířenou 
působností 

regulace a nepřímá podpora 

odděleného sběru odpadů 

Souhlas k míšení nebezpečných 

odpadů 
krajský úřad 

regulace nakládání s nebezpečnými 

odpady (např. ze zdravotnictví) 

Souhlas na práce související s 

rekultivací, zajištěním péče o skládku 

po skončení jejího provozu a asanací 
na základě rozhodnutí o zahájení 

rekultivačních prací 

krajský úřad 
prevence vzniku „nových“ ekologických 

zátěží 

Hodnocení nebezpečných vlastností 
odpadů dle § 7-9 zák.č.185/2001 

původci odpadů, 
pověřené osoby, 

ČIŽP, MŽP, MZdr 

monitoring vlastností nebezpečných 
odpadů 

Rozhodnutí o uložení povinnosti 

požádat pověřenou osobu podle § 7 

odst. 1 o hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadu 

ČIŽP, původci 

odpadů, oprávněné 

osoby, pověřené 
osoby 

předcházení negativním vlivům odpadů 

na ŽP 

Odpadový hospodář dle § 15 

zák.č.185/2001 Sb. 

původci odpadů, 
oprávněné osoby, 

krajský úřad 

odpovědnost za zajištění odborného 

nakládání s odpady a zastupování při 
jednání s orgány veřejné správy v 

oblasti odpadového hospodářství, 
zejména při výkonu jejich kontrolní 

činnosti 

Určení míst pro odkládání KO a 
oddělené soustřeďování složek 

komunálního odpadu, minimálně 
nebezpečných odpadů, papíru, plastů, 

skla, kovů a biologicky rozložitelných 

odpadů 

obce 

podpora intenzifikace shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování KO, případně i systému 
nakládání se stavebními odpady nebo 

zajištění zpětného odběru určených 

výrobků 

Obecně závazné vyhlášky o systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

obce 

vymáhání systémů shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování KO, případně i systému 

nakládání se stavebními odpady nebo 

zajištění zpětného odběru určených 
výrobků 

Obecně závazná vyhláška kraje o 

závazné části POH 
kraj zajištění legislativní závaznosti POH 

Smlouva o zapojení původců do 

systému nakládání s komunálním 
odpadem 

obce 

podpora jednotného řešení 

problematiky tzv. živnostenských 
odpadů 

Evidence odpadů a roční hlášení o 
odpadech 

Původci, oprávněné 

osoby, OÚ obcí s 
rozšířenou působností 

zdroj informací pro hodnocení plnění 
cílů POH a příslušných indikátorů 

Ohlašování údajů o zařízení k nakládání 

s odpadem nebo dopravní firmě do 2 
měsíců od zahájení/ukončení provozu 

Oprávněné osoby, OÚ 

obcí s rozšířenou 
působností (kraje) 

zdroj informací pro hodnocení plnění 

cílů POH a příslušných indikátorů 
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Připomínky k plánům odpadového 

hospodářství obcí 
kraj, obce 

zajištění praktické implementace zásad 

a cílů POH 

Integrovaná povolení (IPPC) dle § 33 

zák.č.76/2002 Sb. 

významní 
původci/výrobci, 

provozovatelé, 

krajský úřad 

zajištění praktické implementace zásad 

a cílů POH 

Stavební povolení dle zák. č.183/2006 
Sb. (Stavební zákon) 

stavební úřady 

regulace správného nakládání se 

stavebními a demoličními odpady a 

terénních úprav 

Stanovisko k investiční výstavbě dle 

zák. č.183/2006 Sb. v územním a 
stavebním řízení 

OÚ obcí s rozšířenou 
působností 

regulace správného nakládání se 
stavebními a demoličními odpady 

Vyjádření k vydání souhlasu k 

provozování zařízení ke sběru nebo 
výkupu odpadů a s jeho provozním 

řádem 

Obce, na jejichž 

území má být zařízení 

provozováno 

regulace a vytváření jednotné a 
přiměřené sítě pro nakládání s odpady 

Posuzování vlivu záměru na životní 
prostředí (EIA) dle zák.č.100/2001 Sb. 

(zák. č. 183/2006 Sb. ) 

MŽP, KÚ 
zajištění praktické implementace zásad 
a cílů POH, regulace vytváření jednotné 

a přiměřené sítě zařízení 

Kontrolní činnost na úseku odpadového 

hospodářství 

obce, OÚ obcí s 
rozšířenou 

působností, KÚ, ČIŽP 

tematické prověrky jednotlivých 

sektorů nakládání s odpady 

Zabezpečení jednotného výkonu státní 
správy v oblasti práva životního 

prostředí (nakládání s odpady) 

MŽP, krajský úřad, 
OÚ obcí s rozšířenou 

působností 

podpoření jednotného řešení 
problematiky nakládání s odpady 

Podporování žádoucích aktivit, 

vedoucích k prevenci vzniku odpadů, 

omezování jejich množství a 
nebezpečných vlastností 

MŽP, krajský úřad, 
OÚ obcí s rozšířenou 

působností, obce 

zajištění podpory aktivit v souladu 

s hierarchií nakládání s odpady 

Upřednostňování výrobků z 

recyklovaných materiálů a ekologicky 
šetrných výrobků při zadávání zakázek 

na úrovni všech orgánů veřejné správy 

MŽP, krajský úřad, 

OÚ obcí s rozšířenou 
působností, obce 

podpoření ekologicky šetrných výrobků 
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4.2.4. Informační nástroje 

 

Tabulka č. 4: Přehled informativních nástrojů 

Nástroj Kompetence Využitelnost 

Sjednocení postupu orgánů 
veřejné správy při kontrolách 

sběren kovů 

 MŽP, MPO, PČR, kraj, 
ČOI, OÚ s rozšířenou 

působností, obce 

potírání trestné činnosti v oblasti sběru 
a výkupu kovů 

Odborná podpora a zázemí 

výkonu veřejné správy v 

odpadovém hospodářství 

CENIA, kraj, OÚ obcí 
s rozšířenou působností 

pořádání seminářů a vzdělávacích 

programů ke zvýšení odbornosti a 

povědomí o POHK 

Zvyšování odbornosti pracovníků 

veřejné správy na úseku 

odpadového hospodářství a v 
souvisejících oblastech, 

specializované vzdělávací 
semináře a programy  

kraj 
propagace nástrojů ke splnění cílů 

POH (např. využití BRKO, SDO) 

Propagace nástrojů, zásad a cílů 

POH formou prezentací na webu 
kraje  

kraj 

propagace a zvyšování povědomosti 

obyvatel kraje o nástrojích, zásadách a 
cílech POH 

Informační systém o odpadech 

(ISOH), databáze, periodika a 
další zdroje informací 

CENIA, MŽP, ČIŽP, kraj, 

OÚ ORP 

čerpání informací k hodnocení plnění 

cílů a indikátorů POHK 

Koncepce environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty 
Moravskoslezského kraje 

kraj 
ovlivnění chování veřejnosti 

podporujícího plnění cílů POH kraje 

Systém veřejných projednání v 

rámci procesu EIA/SEA  

kraj, MŽP, dotčené 

orgány, veřejnost 

vyhodnocení předpokládaných vlivů 
připravovaných záměrů na životní 

prostředí a veřejné zdraví 

Informační systémy všech 
ministerstev a dalších orgánů 

státní správy určených pro 

informování veřejnosti  

Ministerstva, instituce, 

kraj 

jednotné zdroje informování 

dotčených orgánů 
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4.2.5. Dobrovolné nástroje 

 

Tabulka č. 5: Přehled dobrovolných nástrojů 

Nástroj Kompetence Využitelnost 

Zařazení kritérií pro podporu cílů 
a zásad POH do výběrových řízení 

na veřejné zakázky  

kraj, obce 
podpora využití recyklovaných 

materiálů, apod. 

Zavádění environmentálních 

systémů řízení (EMAS, EMS podle 

mezinárodní normy ISO 14001)  

podnikající osoby, kraj, 
obce 

možnost využití cílů a zásad POH kraje 

pro cíle a projekty EMS, prevence 

vzniku odpadů 

Zavádění projektů čistší produkce 
(CPC) 

podnikající osoby 

předcházení vzniku odpadů, zlepšení 

kvality vznikajících odpadů - např. kaly 

z ČOV 

Národní program 

environmentálního značení 
podnikající osoby označení výrobků 

Pro realizaci konkrétních záměrů 
v oblasti nakládání s čistírenskými 

kaly, směsnými komunálními 
odpady a vedlejšími živočišnými 

produkty i biologicky 

rozložitelnými odpady z kuchyní  
a stravoven je nutné zpracovat 

program či programy nakládání 
s těmito komoditami odpadů 

vycházející z analýzy současného 

stavu, včetně analýzy zdravotních 
rizik, předpokládaných standardů 

technologií při modernizaci či 
výstavbě nových záměrů a 

dopadů na životní prostředí a 
zdraví lidí. Nezbytnou součástí 

programů musí být i analýza 

zdravotních rizik pracovního 
prostředí. 

podnikající osoby, kraj, 
obce 

vyhodnocení předpokládaných vlivů 
připravovaných záměrů na životní 

prostředí a veřejné zdraví včetně 

analýzy dopadů na současný systém 
nakládání s těmito druhy odpadů 
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4.3. Kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl 
POH MSK zpracován 

V souladu s § 43 odst. 7 zákona o odpadech musí být plán odpadového hospodářství kraje aktualizován 

při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován. 

POH MSK byl zpracován především na základě platných právních předpisů v oblasti odpadového 

hospodářství (zejména zákon o odpadech) a závazné části POH ČR. POH MSK, resp. zejména jeho 

závazná část, bude aktualizována v případě, že: 

► dojde k takové změně legislativy, která vyvolá rozpor POH MSK s legislativou (zejména 

s dopadem na cíle a na opatření); 

► dojde ke změně POH ČR, která vyvolá rozpor s POH MSK (kromě případů zahrnutých 

v předchozím bodě další případy, kdy bude provedena v POH ČR změna, která vyvolá 

nesoulad POH MSK s POH ČR). 

Zda byly splněny podmínky pro provedení změny POH bude vždy předmětem jednání s MŽP případně i s 

ostatními kraji. 
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4.4. Orientační kritéria pro typy, umístění a kapacity zařízení pro 
nakládání s odpady podporovaná z veřejných zdrojů 

Cílem nastavení kritérií pro typy, umístění a kapacity zařízení je zlepšení úrovně nakládání s odpady 

v souladu s  hierarchií způsobů nakládání s odpady (prevence, opětovné použití, materiálové využití, 

energetické využití a minimalizace konečného skládkování), minimalizace negativních dopadů na životní 

prostředí a zajištění nákladové a sociální únosnosti systému odpadového hospodářství pro obyvatele 

Moravskoslezského kraje. Kritéria jsou pouze orientační. Projekty budou vždy posuzovány v širším 

kontextu. Při výběru projektů budou zvažovány následující aspekty: 

► Snížení emisí hlavních znečišťujících látek spojených s danou činností. 

► Snížení emisí skleníkových plynů. 

► Snížení emisí prioritních nebezpečných látek spojených s danou činností. 

► Využívání nejlepších dostupných technik definované v BREF dokumentech. 

► Úspory energie. 

► Úspory spotřeby surovin. 

► Využívání obnovitelných či druhotných zdrojů surovin. 

► Zvýšení rozlohy zastavěných ploch. 

► Zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa  

► Zábor zemědělského půdního fondu první popřípadě druhé třídy ochrany 

► Využívání ploch brownfields či ploch po starých ekologických zátěžích  

► Přispění k odstranění starých ekologických zátěží. 

► Snížení zdravotních rizik. 

► Respektování ochrany přírody a soustavy Natura 

Jednotlivé typy zařízení pro nakládání s odpady podporovaná z veřejných zdrojů byly stanoveny na 

základě následujících kritérií: 

► Dostatečnost a přiměřenost sítě jednotlivých typů zařízení na území MSK a jednotlivých ORP 

s ohledem na současnou a očekávanou produkci relevantních odpadů. 

► Dosažení cíle vytvoření komplexní a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady na 

regionální úrovni v souladu s principy „soběstačnosti a blízkosti.“ 

► Posunutí směrem k vyšším způsobům nakládání podle platné hierarchie. 

► Plnění cílů závazné části POH MSK. 

► Potřeba odklonu zbytkových komunálních odpadů od skládkování (zejména SKO a objemný 

odpad). 

► Potřeba minimalizace hmotnosti biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky 

(plnění požadavků skládkové směrnice 1999/31/EC). 

► Ekonomická a technická účelnost provozu zařízení na regionální i celostátní úrovni. 

► Zohlednění moderních a inovativních technologií a BAT. 

Po zohlednění výše uvedených kritérií, v návaznosti na výsledky analytické části a cíle uvedené 

v závazné části POH MSK, budou dále posuzovány typy následujících zařízení: 
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► Systémy sběru, shromažďování a výkupu. 

► Sběrné dvory. 

► Třídící a dotřiďovací linky pro separovaný sběr komunálních odpadů. 

► Zařízení na využívání biologicky rozložitelných odpadů (kompostárny, bioplynové stanice). 

► Překládací stanice pro zbytkové komunální odpady (směsný komunální odpad, objemný 

odpad). 

► Zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu včetně komplexní varianty spojující MBÚ a 

energetické zpracování podsítné frakce anaerobní digescí. 

► Zařízení na výrobu paliv z odpadů. 

► Zařízení na energetické využívání odpadů. 

Obecná kritéria přijatelnosti  pro jednotlivé typy zařízení stanovují Pravidla pro žadatele a příjemce 

podpory. 

 

V souvislosti s výše uvedeným budou u jednotlivých typů zařízení pro účel podpory z veřejných zdrojů 

stanovována kvantitativní a kvalitativní kritéria zohledňující především zásady pro vytváření sítě 

zařízení k nakládání s odpady uvedené v POH ČR a zároveň respektující základní podmínky obecných 

kritérií přijatelnosti stanovené v prioritní ose 3, Specifickém cíli 3.2 Operačního programu Životní 

prostředí (OPŽP). Splnění těchto kritérií nad rámec jejich základních podmínek bude určovat, 

které projekty budou z pohledu veřejné podpory preferovány.  
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4.4.1. Systémy sběru, shromažďování a výkupu odpadů 

V kapitole 2.3.3 Analytické části POH MSK byla vyhodnocena stávající síť sběru jednotlivých skupin 

komunálních odpadů na území kraje. V této části jsou prezentována navrhovaná kritéria pro udělování 

veřejné podpory pro nové projekty v oblasti systému sběru, shromažďování a výkupu odpadů.  

Pro účel stanovení orientačních kritérií je na místě rozdělit systémy sběru na tříděný sběr papíru, skla, 

plastů a kovů a na oddělený sběr BRKO.  

Pro první typ systému sběru jsou navrhována celkem tři kvalitativní kritéria s tím, že první kritérium je 

dále děleno na tři dílčí kritéria. První kvalitativní kritérium má za cíl směrovat podporu pouze do obcí 

s nevyvinutou nebo nedostatečnou sítí stanovišť na tříděný sběr, a to z hlediska hustoty sítě či její 

kapacity. 

Další kvalitativní kritéria upřednostňují záměry s návazností na stávající síť sběru a s co nejvyšším 

dopadem na zvýšení účinnosti a výtěžnosti sběru. 

Tabulka č. 6: Přehled orientačních kritérií pro umístění a kapacity systémů odděleného sběru papíru, 

skla, plastů, nápojových kartonů a kovů 

Kritéria pro umístění a kapacity systémů sběru, shromažďování a výkupu odpadů 

Kvalitativní kritéria 

► U rozšiřování stávající sběrné sítě současná nedostatečnost sítě z hlediska hustoty nebo kapacity: 
► Velká donášková vzdálenost do stanovišť pro více než 30 % obyvatel obce  

(zpravidla větší než 150 metrů). 

► Vysoký počet obyvatel na stanoviště nádob pro odvozový sběr v 1 100 l nádobách 
(zpravidla více než 200 obyv.). 

► Vysoký počet obyvatel na stanoviště nádob pro odvozový sběr v nádobách 80 - 360 l 
(zpravidla více než 15).  

► V případě zavedení nového systému sběru bude výhodou návaznost na stávající systém již 

sbíraných komodit. 
► Při změně systému sběru (např. z pytlového na odvozový (nádobový) bude posuzován odhadovaný 

dopad na zvýšení účinnosti sběru. 

 

Tabulka č. 7: Přehled orientačních kritérií pro umístění a kapacity systémů odděleného sběru BRKO 

Kritéria pro umístění a kapacity systémů sběru, shromažďování a výkupu odpadů 

Kvalitativní kritéria 

► Způsoby shromažďování a přepravy biologicky rozložitelných odpadů musí vyhovovat hygienickým 
požadavkům na manipulaci s odpady a podmínkám bezpečné přepravy. 

► Při změně systému sběru bude posuzován odhadovaný dopad na zvýšení účinnosti sběru. 
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4.4.2. Sběrné dvory 

V kapitole 2.3.2 Analytické části byla vyhodnocena stávající síť pro nakládání s KO na území kraje, 

včetně sběrných dvorů. Z vyhodnocení sítě vyplývá doporučení vybudovat nové sběrné dvory alespoň 

v 17 obcích MSK s více než 2 tisíci obyvatel (alternativně pro dalších 49 obcí s počtem obyvatel 

přesahujícím 1 tisíc). Pro poskytování podpory z veřejných zdrojů bylo vydefinováno sedm kvalitativních 

kritérií. 

Tabulka č. 8: Přehled orientačních kritérií pro umístění a kapacity sběrných dvorů 

Kritéria pro umístění a kapacity sběrných dvorů 

Kvalitativní kritéria 

► Neexistence sběrného dvora na území obce nebo nedostatečná kapacita existujícího zařízení v obci. 

► Prokázání dostatečného množství příslušných druhů zdrojových odpadů ve spádové oblasti zařízení 
pokrývající jeho plánovanou kapacitu, nebo kapacitu rozšíření. 

► Musí být zajištěno minimálně místo pro oddělené soustřeďování papíru, skla, plastů, kovů, 

objemného odpadu, nebezpečných složek KO, biologicky rozložitelných odpadů, prostor pro místo 
zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení, baterií a akumulátorů. 

► V rámci provozu sběrného dvora bude dále zajištěno: 
► vytřídění (oddělené uložení) materiálově využitelných složek z objemných odpadů;  

► zajištění roztřídění (odděleného uložení) zbytkové části objemných odpadů (po 
vytřídění) na odpady spalitelné a nespalitelné. 

► Zvýhodněny budou záměry vybudování nebo rozšíření sběrných dvorů zahrnující aktivity 

předcházení vzniku odpadů (např. školicí střediska prevence) a shromažďování věcí k opětovnému 
použití 

► Zvýhodněny budou záměry, které sbírají veškeré složky komunálních odpadů. V případě omezení 
rozsahu činnosti bude záležet na jejich důvodech a opodstatněnosti. 

► Smluvní nebo jiné zajištění odbytu (např. výčet možných odběratelů) vytříděných/ sesbíraných 

odpadů. 
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4.4.3. Třídící a dotřiďovací linky na separovaný sběr komunálních odpadů 

Vyhodnocení sítě třídících a dotřiďovacích linek v MSK v kapitole 2.3.2 Analytické části uvádí, že kapacita 

linek je v kraji dostatečná, nicméně i přesto v některých ORP existuje prostor pro zvyšování úrovně 

výtěžnosti tříděného sběru – z toho důvodu tato kapitola uvádí třídící a dotřiďovací linky mezi zařízeními 

možnými k podpoře z veřejných zdrojů. 

Pro přidělení veřejné podpory na projekty třídících a dotřiďovacích linek byla zvolena dvě kvantitativní a 

čtyři kvalitativní kritéria (nad rámec kritérií daných OPŽP). První kvantitativní kritérium zaciluje podporu 

na projekty, které jsou primárně řešením pro komunální odpady, čímž by mělo zařízení přispět ke 

splnění cíle pro komunální odpady. Důvodem pro zahrnutí druhého kvantitativního kritéria je zacílit 

podporu na výstavbu a rozšíření větších třídících linek s odpovídající technologickou vybaveností a nikoli 

malá zařízení zpravidla s manuálním tříděním. 

První dvě kvalitativní kritéria, stejně jako u sběrných dvorů, omezují podporu jen na zařízení 

s prokazatelně dostatečným množstvím vstupujícího odpadu, respektive na zařízení se zajištěným 

odbytem pro výstupy z těchto zařízení. Třetí kvalitativní kritérium preferuje zařízení poskytující 

komplexní zpracování vstupujících odpadů, kde výstupem ze zařízení bude tzv. neodpad (u těch odpadů, 

u kterých jsou přijata kritéria pro jejich vyvedení z režimu zákona o odpadech) nebo upravený odpad, ve 

formě druhotné suroviny již připravené ke koncovému zpracování a budou sloužit jako náhrada 

primárních zdrojů. Poslední kvalitativní kritérium pak vyjadřuje preferenci energetického využívání 

výmětů ze separace před jejich odstraňováním na skládkách. 

Tabulka č. 9: Přehled orientačních kritérií pro umístění a kapacity třídících a dotřiďovacích linek 

Kritéria pro umístění a kapacity třídících a dotřiďovacích linek 

Kvantitativní kritéria Hodnoty 

► Minimální podíl separovaných složek komunálních odpadů nebo 
odpadů jim podobných na vstupu do zařízení nebo na navýšení 

jeho kapacity (u rozšíření). 

50 % 

► Minimální souhrnná kapacita pro zpracování papíru a plastů 1 000 tun/rok 

Kvalitativní kritéria  

► Předpoklad zajištění vstupů příslušných druhů odpadů, s nimiž bude nakládáno (smlouvy či jiné 

dohody s obcemi, svazky obcí či svozovými společnostmi) ve spádové oblasti. 

► Smluvní nebo jiné zajištění odbytu (např. výčet možných odběratelů, smlouva o smlouvě budoucí) 
výstupů ze zařízení (druhotných surovin, výmětů). 

► Zvýhodněny budou záměry zahrnující komplexní zpracování separovaných komunálních odpadů, 
jejich výstupem bude tzv. neodpad (u těch odpadů, u kterých jsou přijata kritéria pro jejich 

vyvedení z režimu zákona o odpadech) nebo upravený odpad, ve formě druhotné suroviny již 
připravené ke koncovému zpracování a budou sloužit jako náhrada primárních zdrojů s pozitivní 

cenou připravený ke koncovému zpracování na výrobek.Upřednostněny budou ty záměry třídících a 

dotřiďovacích linek, jejichž výměty, které již nelze dále materiálově využít budou uplatněny na 
energetické využití (s výjimkou linek na třídění skla) před jejich odstraněním. 
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Zařízení na zpracování vytříděných využitelných odpadů 

Znovu získávání využitelných materiálů z odpadů nekončí samozřejmě vytříděním na dotřiďovacích 

linkách, nýbrž zpracováním na certifikované výrobky nebo druhotné suroviny, které potom slouží jako 

náhrada primárních zdrojů.  

Tabulka č. 10: Přehled orientačních kritérií pro umístění a kapacity zařízení na zpracování vytříděných 

využitelných odpadů 

Kritéria pro umístění a kapacity zařízení na zpracování vytříděných využitelných odpadů 

Kvalitativní kritéria 

► Předpoklad zajištění vstupů příslušných druhů odpadů, s nimiž bude nakládáno (smlouvy či jiné 

dohody s provozovateli třídících nebo dotřiďovacích linek, průmyslovými firmami či svozovými 
společnostmi). 

► Výstup ze zařízení bude buď tzv. neodpad (za splění podmínek uvedených v § 3 odst. 6 zákona o 
odpadech)  nebo upravený odpad. Tyto budou sloužit jako druhotné suroviny ke koncovému 

zpracování a budou sloužit jako náhrada primárních zdrojů. 
► Smluvní nebo jiné zajištění odbytu výstupů ze zařízení (výrobků). 

► Upřednostněny budou záměry, jejichž výstupní produkt bude uplatněn ve spotřebě či jako vstup ve 

výrobě na území  EU. 

 

4.4.4. Zařízení na využívání biologicky rozložitelných odpadů 

S ohledem na zjištění uvedená v kapitole 2.3.2 Analytické části lze konstatovat, že síť kompostáren na 

úrovni kraje je s ohledem na kapacity stávajících i plánovaných (a z OPŽP podpořených) zařízení 

dostatečná. Přesto však síť vykazuje v některých případech lokální nevyrovnanost, což z důvodu 

specifických nároků na svoz a skladování bioodpadů může působit i do budoucna problém. Z toho 

důvodu má i tento typ zařízení smysl v následujícím období podporovat, byť již v omezené míře a 

s jasně definovanými kritérii pro kapacity a umístění. 

Pro umístění a kapacitu kompostáren bylo vydefinováno jedno kvantitativní, a čtyři kvalitativní kritéria 

(nad rámec kritérií daných OPŽP). Kvantitativní kritérium cílí podporu na zařízení, jež jsou primárně 

řešením pro odpady z komunální sféry. Toto kritérium je v souladu s projektem 4.4.10 – „Intenzifikace 

odděleného sběru využití komunálních odpadů včetně obalové složky“ ze Strategie rozvoje 

Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2020. Tento projekt, mimo jiné, akcentuje intenzifikaci sítě 

zařízení pro nakládání s bioodpady a kaly v MSK. 

První kvalitativní kritérium zvýhodňuje v podpoře zařízení umístěná na území ORP, ve kterých zařízení 

pro využívání BRO zatím neexistují. Druhé kritérium preferuje pro podporu projekty zařízení spadajících 

do definice dle § 14, odst. 1 zákona o odpadech, vzniklých přestavbou komunitních kompostáren. 

Zbývající kritéria omezují podporu na zařízení se zajištěným vstupem dostatečného množství BRO a dále 

žádoucím využitím výstupů ze zařízení, tj. kompost (dle zákona o hnojivech) využitelný převážně na 

zemědělské půdě. 
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Tabulka č. 11: Přehled orientačních kritérií pro umístění a kapacity zařízení na využívání BRO 

Kritéria pro umístění a kapacity zařízení kompostáren 

Kvantitativní kritéria Hodnoty 

► Minimální podíl biologicky rozložitelných komunálních odpadů nebo 
kalů z komunálních ČOV na vstupu do zařízení. 

50 % 

Kvalitativní kritéria  

► Zvýhodněny budou záměry v ORP, na jejichž území neexistuje žádné stávající zařízení podle § 14, 

odst. 1 zákona o odpadech, ani komunitní kompostárna. 
► Podpořena bude přeměna komunitní kompostárny na zařízení pro nakládání s odpady dle § 14, 

odst. 1 zákona o odpadech nebo na malé zařízení dle § 33b odst. 1 zákona o odpadech, 

jejichž výstupem bude kompost v režimu zákona o hnojivech.  
► Zajištění vstupů příslušných druhů odpadů ze spádové oblasti, s nimiž bude nakládáno (smlouvy s 

obcemi, svazky obcí či svozovými společnostmi). 
► Výstupem ze zařízení musí být kompost jako výrobek – organické hnojivo. 

 

Dalším zařízením na zpracování biologicky rozložitelných odpadů je bioplynová stanice, i když v širším 

významu než kompostárna. Pro bioplynové stanice byla vydefinována tři kvantitativní a dvě kvalitativní 

kritéria. Kvantitativní kritérium omezuje podporu na zařízení zpracovávající odpady, a to v minimální výši 

25 % a dále na zařízení s určitou minimální kapacitou – a to 2 000 tun ročně. Je zde také kvantitativně 

definován požadavek na prokázání dostatečného zajištění vstupních odpadů ve spádové oblasti. 

 

Tabulka č. 12: Přehled orientačních kritérií pro umístění a kapacity zařízení BPS na využívání BRO 

Kritéria pro umístění a kapacity bioplynových stanic 

Kvantitativní kritéria Hodnoty 

► Minimální podíl přijímaných odpadů na vstupu do zařízení. 25 % vsázky do zařízení1 

► Minimální roční kapacita bioplynové stanice. 2 000 t / rok 

► Prokázání dostatečného množství příslušných druhů zdrojových 

odpadů ve spádové oblasti zařízení, jako minimální % pokrytí jeho 
roční kapacity. 

50 % 

Kvalitativní kritéria  

► Zvýhodněny budou záměry, které budou mít zajištěn odbyt pro využití digestátu jako organického 
hnojiva, na zemědělské půdě nebo k rekultivacím. 

► Záměr musí navazovat na další systémové prvky svozu a třídění KO, nebo svozu bioodpadů, nebo 
doplní již existující takový systém svozu a/nebo třídění. 

 

 

  

                                                           
1 Vychází z dokumentu Obecná kritéria přijatelnosti Pravidel pro žadatele a příjemce OPŽP 2014 – 2020 
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4.4.5. Zařízení pro nakládání se zbytkovými komunálními odpady 

4.4.5.1. Varianty budoucího nakládání se zbytkovými komunálními odpady (SKO a 

objemnými odpady) 

S ohledem na zákaz skládkování směsných komunálních odpadů po roce 2024 zůstává stále velkým 

problémem kraje budoucí nakládání s tímto odpadovým tokem. Z tohoto důvodu je nezbytné  

v co největší míře využít (materiálově, energeticky) jejich potenciálu.  

Jelikož dosavadní snahy o radikální odklon od skládkování a zajištění energetického využití směsného 

komunálního odpadu (a částečně objemného odpadu) prostřednictví realizace projektu KIC s výstavbou 

ZEVO v lokalitě Důl Barbora (Karviná) nevedly k požadovanému výsledku, lze definovat následující 

možnosti zajištění budoucího využití energetického potenciálu směsného komunálního odpadu 

produkovaného na území Moravskoslezského kraje pro období následujících 10 let: 

► pokračování v záměru na energetické využívání zbytkových komunálních odpadů (zejména 

SKO a části objemného odpadu po vytřídění materiálově využitelných složek); 

► energetické využívání výhřevné frakce formou výroby paliv ze směsných komunálních 

odpadů (nadsítná frakce ze zařízení MBÚ, výměty z linek pro třídění separovaného sběru). 

 

Schéma č. 1: Toky komunálních odpadů z domácností a možnosti jejich nakládání 

 

Poznámka: Výsečový graf směsných komunálních odpadů neznázorňuje skutečnou strukturu 
nakládání s SKO a objemnými odpady v Moravskoslezském kraji. Jedná se pouze o orientační 

schéma, které neznázorňuje úplný výčet možností nakládání s tímto odpadovým tokem. 

Zdroj: Vlastní tvorba EY 
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Zatímco první možnost řeší komplexně i problematiku zbytkových komunálních odpadů (tj. SKO a 

objemný odpad) včetně minimalizace hmotnosti biologicky rozložitelných komunálních odpadů 

ukládaných na skládky, druhá možnost (paliva z odpadů) odpovídá primárně potřebě využití 

energetického potenciálu komunálních odpadů produkovaných v kraji a neřeší plně problém odklonu 

hmotnostního toku SKO od skládkování 

V návaznosti na uvedené, a vzhledem k tomu, že v kraji chybí pro realizaci těchto směrů odpadová 

infrastruktura, byly vypracovány čtyři možné varianty rozvoje sítě pro nakládání se zbytkovým KO po 

jeho vytřídění: 

► KIC v původní variantě. 

► ZEVO v kombinaci s MBÚ. 

► Menší ZEVO na úrovni velkých měst. 

► MBÚ na úrovni velkých měst. 

Jelikož se tato problematika stává předmětem řady protichůdných názorů, budou dále jednotlivé 

varianty posouzeny s využitím komplexní SWOT analýzy s cílem přinést jejich maximálně objektivní 

posouzení a připravit relevantní podklad pro získání informací nezbytných pro vypracování kritérií pro 

umístění a kapacity zařízení pro nakládání s odpady podporovaná z veřejných zdrojů. 

V kapitole 2.7.2. Analytické části je uveden přehled plánovaných ZEVO, které byly v době přípravy POH 

na území MSK zjištěny. Jedná se jak o přímé energetické využití odpadů tak instalaci kotlů na jejich 

spolu-spalování (včetně využití paliv z odpadů) v rámci stávajících energetických zdrojů. Rovněž byly 

identifikovány čtyři záměry na mechanickou, popř. mechanicko-biologickou úpravu.  
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Varianta 1: KIC v původní variantě 

Tato varianta prakticky znamená pokračování realizace původního záměru KIC s plánovanou kapacitou 

192 000 tun za rok.  

 

ZEVO v původní variantě 

Silné stránky Slabé stránky 

► Komplexní řešení primárně pro nakládání s 

SKO, sekundárně pro potřeby energetiky 

► Využití energetického potenciálu SKO v kraji 
► Úspora fosilních paliv 

► Snížení množství vypouštěných emisí CO2 
► Nutnost plnění nejpřísnějších emisních limitů 

pro spalování odpadů 

► Funkční a dlouhodobě vyzkoušená 
technologie 

► Dlouhodobé vyřešení využití SKO 
► Redukce hmotnosti BRKO ukládané na 

skládky 

► Vysoké investiční náklady spojené s 
technologií čištění spalin 

► Dlouhodobá návratnost 

► Nutnost výstavby překládacích stanic 
► Potřeba kapitálové účasti municipalit (problém 

s uzavíráním dlouhodobých smluv) 
► Dlouhodobé nastavení systému bez možnosti 

reakce na změnu podmínek 
► Nutnost napojení na stávající systémy CZT 

► Celoroční provoz a uplatnění vyrobeného 

tepla -  nutno kombinovat s výrobou elektřiny 

Příležitosti Hrozby 

► Existence stávající infrastruktury CZT v kraji 

► Eliminace klesající výhřevnosti SKO vytříděním 

biologické složky (po 1. 4. 2015) 
► Dlouhodobě přispět k plnění požadavků 

národní a evropské legislativy 

► Finální odmítnutí podpory ZEVO ze strany EK  
(po předložení krajských POH) 

► Neochota ERÚ poskytovat provozní podporu 

► Nová právní úprava EIA 
► Nejistota právního a judikaturního prostředí 

► Klesající výhřevnost SKO (důsledky třídění) 
► Negativní vnímání veřejnosti a nevl. 

organizací 

► Nízké výkupní ceny tepla ze strany 
teplárenských provozů 

 

Tato varianta má následující rozhodující předpoklady realizace: 

► Získání zájmu dostatečného počtu obcí na vytvoření systému nakládání s SKO a smluvního 

závazku k dodávání dopadů v dostatečné kapacitě. 

► Domluvení podmínek na odběr tepla s provozovatelem CZT dle kalkulované ceny. 

► Získání strategického partnera. 

► Schválení navýšení zákonných poplatků pro skládkování SKO vyrovnávající investiční 

náročnost ZEVO. 

 

Varianta 2: ZEVO v kombinaci s MBÚ 

Další variantou budoucího nakládání se zbytkovým KO je jeho energetické využití a to v podobě jak 

přímého energetického využití odpadů (např. KIC), tak instalací kotlů na jejich spalování/spolu-spalování 

(včetně využití paliv z odpadů) v rámci stávajících energetických zdrojů s doplněním systému nakládání 

s SKO formou MBÚ. V této variantě hraje významnou roli participace privátního investora v oblasti 

energetického využití odpadů s tím, že budoucí ekonomika projektu může být dále ovlivněna 

skutečností, je-li soukromý subjekt zároveň provozovatelem CZT a tudíž i odběratelem tepla (dopad na 

prodejní cenu).  



 

19 
 

Úprava parametrů původního projektu ZEVO se týká v této variantě především: 

► Plánované kapacity ZEVO. 

► Aplikované technologie v rámci ZEVO. 

► Lokality pro umístění budoucího ZEVO. 

► Strukturu akcionářů projektu a obcí zapojených do systému nakládání s SKO. 

Základním smyslem této varianty je s ohledem na stávající rizika, omezení a nejasnosti ohledně 

budoucích směrů a technickoekonomických podmínek pro nakládání s SKO, zachovat možnosti pro 

rozhodování jak kraje, měst či obcí, tak i soukromých subjektů v regionu o budoucích záměrech v této 

oblasti. 

ZEVO v kombinaci s několika MBÚ 

Silné stránky Slabé stránky 

► Zajištění energetického využívání SKO 
kombinací ZEVO a využití výhřevné frakce z 

MBÚ 

► Možnosti aplikace nové technologie, např. 
plazmového zplyňování 

► Úspora fosilních paliv (jak využíváním SKO, 
tak spolu-spalováním či spalováním paliv z 

odpadů) 

► Možnost získání investiční podpory na 
vybudování zařízení MBÚ (OPŽP 2014-2020) 

► Není jasně definovaný zájem privátního 

investora participovat na projektu ZEVO 
► Zařízení MBÚ vytahují materiálovou a 

energetickou hodnotu z SKO  
► Chybějící kapacity pro využití paliv z odpadů – 

pouze mimo kraj – nutná investice 

► Nutno realizovat vše paralelně, jinak dojde k 
odlivu odpadů z nové – dražší – technologie k 

levnější původní 

Příležitosti Hrozby 

► Existence stávající infrastruktury CZT v kraji 
► Eliminace klesající výhřevnosti SKO vytříděním 

biologické složky (po 1. 4. 2015) 
► Menší regionální řešení s eliminací dopravního 

zatížení 
► Variabilní řešení s možností rozvoje 

► Malý zájem obcí k zapojení do projektu 

(nenaplnění dodávek odpadů ve výši 100 tis. 
tun / rok) 

► Převis nabídky paliv z odpadů nad poptávkou 
(v ČR spalují zatím jen cementářské provozy) 

► Masový vývoz paliv z odpadů do zahraničí 

(výroba energie mimo ČR). Lze uvažovat o 
přepravě odpadu 20 03 01 z České republiky 

za účelem energetického využití ve spalovně 
komunálního odpadu v sousední zemi, pokud 

by byly splněny podmínky stanovené národní 
legislativou a nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, o 

přepravě odpadů. 
► Nezájem využít teplo ze ZEVO v CZT ze strany 

teplárenského subjektu ve zvolené lokalitě 
► Nezájem o zřízení kapacit na využití paliv z 

odpadů v kraji 

 

Tato varianta má následující rozhodující předpoklady realizace: 

► Získání zájmu dostatečného počtu obcí na vytvoření systému nakládání s SKO a smluvního 

závazku k dodávání dopadů v dostatečné kapacitě. 

► Jasné vyjádření zájmu privátního investora realizovat záměr energetického využití odpadů 

(paliv z odpadů) s uvedením výše poplatku na bráně bez investiční a provozní podpory. 
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► Jednoznačné vyjádření zájmů municipalit či privátních společností realizovat záměry MBÚ. 

► Jasná deklarace energetických společností využít teplo/elektřinu ze zařízení energetického 

využití odpadů (paliv z odpadů). 

► Jasná deklarace poptávky pro spalování či spolu-spalování paliv z odpadů v kraji a jeho okolí 

(včetně kapacit). 

 

Varianta 3: Menší ZEVO na úrovni velkých měst 

Další možnou variantou budoucího nakládání s SKO na území Moravskoslezského kraje je výstavba 

menších ZEVO s omezenou kapacitou. Byť je tato varianta nejméně pravděpodobná s ohledem na 

možnosti realizace dané především legislativními a ekonomickými podmínkami, při komplexní analýze by 

neměla být opomenuta. 

Menší ZEVO na úrovni velkých měst 

Silné stránky Slabé stránky 

► Komplexní řešení zajištění energetického 
využití odpadů 

► Primárně pro nakládání s SKO, sekundárně 
pro potřeby energetiky 

► Využití energetického potenciálu SKO v kraji 

► Úspora fosilních paliv 
► Snížení množství vypouštěných emisí CO2 

► Nutnost plnění nejpřísnějších emisních limitů 
pro spalování odpadů 

► Vysoké investiční náklady spojené s 

technologií čištění spalin 
► Vysoké fixní náklady na zpracování 1 tuny 

odpadu 

► Dlouhodobá návratnost 
► Neexistence provozní podpory zařízení ZEVO 

► Násobné náklady na přípravu a povolení 
projektů (z pohledu řešení systému OH celého 

kraje)  

► Násobné riziko odporu nevládních organizací 

Příležitosti Hrozby 

► Existence stávající infrastruktury CZT v kraji 

► Budoucí novelizace právní úpravy EIA 

(blokování realizace nejen projektů ZEVO v 
ČR) 

► Eliminace klesající výhřevnosti SKO vytříděním 
biologické složky (po 1. 4. 2015) 

► Všechna zařízení musí zajistit celoroční provoz 

s odběrem tepla – nutnost zajištění letní 
dodávky tepla do CZT 

► Finální odmítnutí podpory ZEVO ze strany EK  

(po předložení krajských POH) 

► Nová právní úprava EIA 
► Nejistota právního a judikaturního prostředí 

► Klesající výhřevnost SKO (důsledky třídění) 
► Negativní vnímání veřejnosti a nevládních 

organizací 

► Nízké výkupní ceny tepla ze strany 
teplárenských provozů 

 

Tato varianta má následující rozhodující předpoklady realizace: 

► Získání zájmu velkého počtu obcí na vytvoření systému nakládání s SKO a smluvního 

závazku k dodávání odpadů v dostatečné kapacitě. 

► Domluvení podmínek na odběr tepla s provozovatelem CZT s minimální cenou dle kalkulace 

projektu. 

► Zajištění povolení k realizaci pro každé ZEVO zvlášť. 

► Získání kladného stanoviska EIA a IPPC pro jednotlivá zařízení do konce roku 2020. 
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Varianta 4: MBÚ na úrovni velkých měst  

Poslední posuzovanou variantou je varianta několika zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu SKO na 

úrovni velkých měst. Tento scénář rozvoje sítě předpokládá absenci ZEVO pro využívání SKO. Kapacity 

budoucích zařízení MBÚ by tak od roku 2024 pokryly většinu produkce SKO z Moravskoslezského kraje.  

MBÚ na úrovni velkých měst 

Silné stránky Slabé stránky 

► Získání materiálové a energetické hodnoty z 

SKO (relativně lepší varianta k vývozu 

odpadů) 
► Možnost získání investiční podpory na 

vybudování zařízení MBÚ (OPŽP 2014-2020) 
► Relativně menší bariéry povolovacích 

procedur ve srovnání se ZEVO 

► Nejasná definice technologií v rámci zařízení 

mechanicko-biologické úpravy 
► Omezenost tržní poptávky po palivech z 

odpadů (v ČR zatím jen cementářský 

průmysl) 
► Možnost exportu materiálové a energetické 

hodnoty SKO mimo kraj nebo ČR (Lze 
uvažovat o přepravě odpadu 20 03 01 z 

České republiky za účelem energetického 

využití ve spalovně komunálního odpadu v 
sousední zemi, pokud by byly splněny 

podmínky stanovené národní legislativou a 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1013/2006, o přepravě odpadů 
► Nízká kvalita výhřevné frakce (obsah chlóru, 

výhřevnost) 

► Odstraňování vysokého podílu podsítné frakce 
skládkováním (upravený odpadů) 

Příležitosti Hrozby 

► Možnosti získání dotací na výměnu kotlů u 

zařízení spalujících či spolu-spalujících paliva z 
odpadů (stimulace poptávky po palivech z 

odpadů) 
► Rozložení kapacit zařízení na menší regionální 

celky – menší dopravní náklady 

► Nová právní úprava EIA 

► Nejistota právního a judikaturního prostředí 
► Nemožnost využití podsítné frakce a nutnost 

skládkování podstatné části přepracovaného 
SKO za vysoké ceny (zvýšené poplatky na 

skládkách) 

► Převis nabídky paliv z odpadů nad poptávkou 
(v ČR spalují zatím jen cementářské provozy) 

► Masový vývoz paliv z odpadů do zahraničí 
(výroba energie mimo ČR). Lze uvažovat o 

přepravě odpadu 20 03 01 z České republiky 

za účelem energetického využití ve spalovně 
komunálního odpadu v sousední zemi, pokud 

by byly splněny podmínky stanovené národní 
legislativou a nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, o 

přepravě odpadů. 
► Nezájem o zřízení kapacit na využití paliv z 

odpadů v kraji 
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Tato varianta má následující rozhodující předpoklady realizace: 

► Jasná definice zařízení a procesů úpravy odpadů s cílem vyloučení budoucího rizika 

skládkování více než 40 % hmotnosti odpadů vstupujících do zařízení MBÚ. 

► Jednoznačné vyjádření zájmů municipalit či privátních společností realizovat záměry. 

► Jasná deklarace záměrů energetických zařízení v MSK či cementárenských provozů mimo 

MSK a jeho bezprostředním okolí spalovat či spolu-spalovat paliva z odpadů v odpovídající 

kapacitě. 

Závěrečné vyhodnocení 

S ohledem na řadu otazníků a rizik spojených s rozvojem sítě zařízení na využívání SKO, chybějící 

ekonomické zdroje (investiční či provozní podpora), nejistoty legislativního a judikaturního prostředí se 

Moravskoslezský kraj s výhledem k roku 2024 přiklání k variantě č. 2, neboli energetickému využití 

odpadů (včetně paliv z odpadů) s možným doplněním systému o MBÚ, přestože se jedná pouze o 

úpravu odpadů a nikoliv koncové zařízení pro využívání SKO.  

K naplnění legislativního požadavku týkajícího se zákazu skládkování SKO od roku 2024 je předpokladem 

k úspěchu realizace alespoň některého ze záměru na energetické využití odpadů (paliv z odpadů) 

identifikovaném v Analytické části POH MSK. 

Pro další pokračování projektu KIC a realizace ZEVO v modifikované podobě je v tuto chvíli nezbytné 

nalézt partnera, privátního investora a aktualizovat projekt na současnou situaci (kapacitu, zvolenou 

technologii, lokalitu). Právě současná situace především v odpadové legislativě, však bohužel stále 

vykazuje řadu nejistot, které se bezprostředně týkají hlavních parametrů pro výpočet záměru 

případného investora. 

Výše uvedená skutečnost tak již vedla řadu subjektů podnikajících v odpadovém hospodářství v kraji ke 

zvážení budoucí realizace projektů zařízení pro zpracování SKO a to především MBÚ. Problematika 

těchto zařízení je úzce spojena především s poptávkou po výhřevné frakci. Proto by měla být budoucí 

kapacita MBÚ odvozena od budoucích kapacit energetických zdrojů pro spolu-spalování či spalování 

odpadů (popř. paliv z odpadů) v kraji či mimo kraj. 

Zvolená varianta pro budoucí nakládání se zbytkovými komunálními odpady (SKO a objemným 

odpadem) na území MSK byla posouzena z pohledu ekonomických (nákladových) dopadů na celý systém 

odpadového hospodářství regionu a nakládání s komunálními odpady. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno 

k realizaci technickoekonomické analýzy (příloha č. 4). 

Celkové poznatky z technicko-ekonomické analýzy: 

► Pro splnění cíle zvýšení energetického využívání odpadů na území MSK je možnou cestou 

výstavba zařízení pro přímé zpracování zbytkových komunálních odpadů a výstavba monobloku na 

paliva z odpadů. 

► Ekonomická proveditelnost záměru pro výstavbu monobloku na zpracování LF bude záviset na 

možnosti dosažení synergických efektů částečného využití stávající infrastruktury teplárenského 

provozu. 
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4.4.6.3. Překládací stanice pro zbytkové komunální odpady 

Z důvodu nutnosti dosáhnout do roku 2020 odklonu min. 65 % BRKO ze skládek a ukončit do roku 2024 

skládkování neupraveného SKO, recyklovatelných a využitelných odpadů je smysluplné, aby byly v MSK 

vybudovány překládací stanice (PS) pro lisování odpadu a překládku SKO ze svozových vozidel do 

velkokapacitních kontejnerů. Tato zařízení by měla primárně sloužit pro efektivní zajištění dostatečného 

množství vstupních zbytkových komunálních odpadů do koncového zařízení ZEVO, případně do dalších 

zařízení pro nakládání s těmito odpady, tj. MBÚ, MÚ, apod., na území MSK nebo mimo něj. 

Optimální je, aby svozová vozidla měla dojezdovou vzdálenost na místo, kde odpad předají, cca 20 - 

max. 25 km. Na větší vzdálenost již je nutno odpad přeložit do velkokapacitních kontejnerů nebo 

velkokapacitních vozidel, což umožňuje efektivnější odvoz SKO ke konečnému využití tak, aby se 

minimalizovalo zatížení dopravní sítě kraje a snížil se tak negativní dopad přepravy odpadů na životní 

prostředí. 

Pro přepravu SKO na větší vzdálenost se předpokládá nutnost vybudování překládacích stanic 

přednostně v lokalitách, kde je již nyní s odpady nakládáno (např. v areálech stávajících skládek anebo 

ve větších odpadových či logistických centrech). 

Rozsah a konečná podoba sítě překládacích stanic bude záviset na budoucím vývoji nakládání především 

se zbytkovými komunálními odpady, které určí potřeby budoucí logistiky. Z tohoto důvodu lze 

předpokládat 2 varianty překládacích stanic: 

I. Variantu respektující stávající záměry pro nakládání s SKO 

S ohledem na stávající záměry společností OZO Ostrava s.r.o. a Frýdecká skládka, a.s. a EKO - Chlebičov 

a.s. - Marius Pedersen (Opava) realizovat projekty mechanické, resp. mechanicko-biologické úpravy SKO 

lze předpokládat, že zdrojové odpady v jejich spádových oblastech budou směřovat přímo do těchto 

plánovaných zařízení bez využití překládací stanice. 

Zároveň by mohlo i dojít k využití již stávajících překládacích stanic: 

► Třinecko (stávající překládací stanice společnosti Nehlsen v Třinci a Jablunkově o ročních 

kapacitách 30 000 tun a 10 000 tun), 

► Frýdlant nad Ostravicí (překládací stanice společnosti AVE s roční kapacitou 150 000 tun), 

► Vrbno pod Pradědem (nově bude uvedena do provozu překládací stanice Technických služeb 

Vrbno s roční kapacitou 4 000 tun). 

Nové překládací stanice by dále měli pokrýt následující lokality, které však nepředstavují vyčerpávající 

výčet možných umístění: 

► Novojíčínsko; 

► Krnov, Rýmařov, Bruntál. 

Obrázek č. 1 ukazuje současné spádové oblasti pro překládací stanice v kraji reflektující kritéria uvedená 

v této variantě (v tomto případě je jako spádová oblast uvažován okruh o poloměru 20 kilometrů, který 

bývá v různých studiích označován jako optimální). Z obrázku je jasně patrné, že současná síť bude po 

změně podmínek pro nakládání s SKO téměř jistě nedostatečná.  

Vzhledem k tomu, že v centrální části kraje, v okolí měst Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek, Havířov, 

Opava atd., nebude z důvodu dostatku koncových zařízení (jež budou svážet odpady z okolí napřímo), 

potřeba budovat žádné překládací stanice, se jako optimální oblasti pro výstavbu nových překládacích 

stanic jeví okolí Novojičínska/ Kopřivnice a oblast zahrnující území ORP Krnov, Bruntál a Rýmařov. 

V těchto oblastech se dle plánů obcí a soukromých investorů zatím nechystá výstavba žádného 
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koncového zařízení pro SKO, a tudíž by bylo vhodné odpady shromažďovat na překládací stanici pro 

zefektivnění jejich přepravy na koncová zařízení v centrální části kraje. 

 

 

 

Zdroj: Vlastní tvorba EY 

 

II. Variantu plošného pokrytí MSK překládacími stanicemi 

Alternativně, pokud by nedošlo k realizaci plánovaných záměrů, lze, v závislosti na zvolené optimální 

svozové vzdálenosti, rozdělit dnes nepokrytou část kraje na 3 – 5 svozové oblasti pro překládací stanice 

pro zefektivnění přepravy zbytkových komunálních odpadů do koncových zařízení na území kraje nebo 

mimo něj. Varianty svozových oblastí bez započtení současných záměrů ukazují obrázky viz (Obrázek č. 

2 (svozová vzdálenost max. 25 km) a Obrázek č. 3 (svozová vzdálenost max. 20 km)). 

V této variantě je na místě počítat i s lokalitami, které byly připravovány pro projekt KIC, z nichž 2 

získaly pro výstavbu překládací stanice územní rozhodnutí (Ostrava-Hrušov a Frýdek-Místek). Původní 

projekt počítal s celkem 5 překládacími stanicemi, což odpovídá obrázku (vizObrázek č. 3). 

Spádové oblasti stávajících PS 

Možné budoucí spádové oblasti PS 

Stávající překládací stanice 

Spádová oblast plánovaného zařízení ZEVO 

Spádová oblast plánovaného zařízení MBÚ (MÚ) 

Obrázek č. 1: Možné spádové oblasti pro překládací stanice v Moravskoslezském kraji  

(se zohledněním realizace současných záměrů) 
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Zdroj: Vlastní tvorba EY 

 

 

 

 

 

 

  

Spádové oblasti stávajících PS 

Možné budoucí spádové oblasti PS 

Stávající překládací stanice 

Obrázek č. 2: Možné spádové oblasti pro překládací stanice v Moravskoslezském kraji bez zohlednění 

současných záměrů na koncová zařízení 

(svozová vzdálenost max. 25 km) 
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Zdroj: Vlastní tvorba EY 

 

 

Spádové oblasti stávajících PS 

Možné budoucí spádové oblasti PS 

Stávající překládací stanice 

Obrázek č. 3: Možné spádové oblasti pro překládací stanice v Moravskoslezském kraji bez 

zohlednění současných záměrů na koncová zařízení 

(svozová vzdálenost max. 20 km) 
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Tabulka č. 13: Přehled orientačních kritérií pro umístění a kapacity překládacích stanic 

Kritéria pro umístění a kapacity překládacích stanic 

Kvantitativní kritéria Hodnoty 

► Maximální svozová vzdálenost spádové oblasti. 25 km 

► Maximální trasová vzdálenost od největšího města spádové oblasti. 15 km 

► Maximální vzdálenost k energetickému zdroji nebo zařízení MBÚ. 250 km 

► Maximální vzdálenost železniční vlečky od místa předpokládané 
výstavby překládací stanice. 

15 km 

Kvalitativní kritéria  

► Dostupnost inženýrských sítí (především elektrických rozvodů, odvodnění). 

► Kvalita dopravní trasy do zařízení na zpracování zbytkových KO (kategorie silnic tvořící nejdelší část 
dopravní trasy). 

► Umístění překládací stanice do stávajících zařízení pro nakládání s odpady s využitím stávající 

infrastruktury a přirozených svozových oblastí. 
► Zajištění vstupů příslušných druhů odpadů, s nimiž bude nakládáno (smlouvy s obcemi, svazky obcí 

či svozovými společnostmi). 
► Prokázání dostatečného množství příslušných druhů zdrojových odpadů ve spádové oblasti zařízení. 

► Smluvní nebo jiné zajištění odbytu výstupů ze zařízení (odpadů ke koncovému odstranění/ využití). 

► Technické zajištění pro splnění hygienických a environmentálních požadavků vybrané lokality. 
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4.4.5.3. Zařízení na mechanicko-biologickou úpravu zbytkových komunálních odpadů 

Největším úskalím zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu je skutečnost, že tento druh zařízení 

nemá jednotnou definici. Obecně lze říci, že se jedná o procesy mechanické, fyzikální a biologické 

úpravy zbytkových komunálních odpadů (SKO a objemný odpad) a jim podobných odpadů z činnosti 

právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání (tzv. živnostenské odpady). 

V referenčním dokumentu BAT pro úpravu odpadů je popsán účel tohoto zařízení: „MBÚ je navrhována 

za účelem využití materiálů a stabilizace organické frakce zbytkového odpadu“. Hlavní smysl zařízení 

MBÚ tak spočívá v: 

► Snížení objemu odpadu. 

► Snížení organické hmoty odpadu. 

Podle uplatňovaných procesů lze zařízení MBÚ rozčlenit do 3 hlavních technologických skupin
2
: 

► Klasická mechanicko-biologická úprava. 

► Mechanicko-biologická stabilizace (bio sušení). 

► Mechanicko-fyzikální stabilizace (fyzikální sušení). 

Klasická mechanicko-biologická úprava 

U klasické mechanicko-biologické úpravy, na rozdíl od zbylých dvou forem MBÚ, je prvním 

technologickým krokem mechanická úprava. Po mechanické úpravě následuje druhý technologický krok, 

biologická úprava, který může mít formu anaerobní nebo anaerobně-aerobní. 

Hlavním cílem klasické MBÚ je biologická stabilizace SKO, během které dojde k odpaření velké části vody 

obsažené v biologicky rozložitelných odpadech a ke snížení jejich hmotnosti a objemu. Výhřevná frakce 

je upravována na palivo z odpadů, a to do podoby slisovaných balíků, volně drceného paliva nebo pelet 

o různé hustotě.  

                                                           
2 ETC Consulting Group s.r.o.: „Základní popis technologií na mechanicko-biologickou úpravu včetně příkladů jejich využití 

v evropských zemích“, duben 2009 
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Schéma č. 2: Schéma klasické mechanicko-biologické úpravy 

 

Zdroj: ETC Consulting, vlastní tvorba EY 

Poznámka: Některé zdroje uvádí teoretickou možnost modifikace klasické technologie mechanicko-biologické úpravy 

s možností zvýšení materiálového třídění (2-20 %) na úkor produkce výhřevné frakce (15-55 %). Ta však závisí na 

řadě okrajových podmínek, které nelze zobecnit (např. úroveň primární separace, charakter zástavby spádové 

oblasti zařízení, atd.). 

 

 

Mechanicko-biologická stabilizace (bio sušení) 

V případě bio sušení je posloupnost technologických kroků obrácená, tedy biologická úprava předchází 

té mechanické, s tím, že před biologickou úpravou je nutné odpady ještě předupravit nadrcením. 

Hlavním cílem je maximalizace výstupu upravené výhřevné frakce neboli výroba výhřevného a kvalitního 

paliva z SKO.  

V procesu je nadrcený odpad podroben intenzivnímu biologickému sušení, nejčastěji v kompostovacích 

boxech. Zde dochází k odbourání lehce rozložitelných biologických složek za pomoci systému řízeného 

provzdušňovaní a k redukci vlhkosti díky uvolňovanému teplu z procesu odbourávaní organické složky. 

Během tohoto kroku se ztrácí až 30 % hmotnosti odpařením vody. Poté následuje mechanická úprava. 
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Schéma č. 3: Schéma mechanicko-biologické stabilizace (bio sušení) 

 

Zdroj: ETC Consulting, vlastní tvorba EY 

 

Mechanicko-fyzikální stabilizace (fyzikální sušení) 

V poslední skupině MBÚ, fyzikálním sušení, je úprava odpadů realizována velmi podobně jako v případě 

skupiny bio sušení. Rozdílem je, že k sušení dochází fyzikálním procesem, kdy se používá např. horký 

vzduch ve speciálních sušících bubnech. Hlavním cílem takovýchto zařízení MBÚ je také výroba paliv 

z odpadů. Oproti bio sušení vykazuje tento proces kratší dobu úpravy, nicméně za cenu vyšší spotřeby 

energie. 



 

31 
 

Schéma č. 4: Schéma mechanicko-fyzikální stabilizace (fyzikální sušení) 

 

Zdroj: ETC Consulting, s.r.o., vlastní tvorba EY 

Problematika kapacit budoucích zařízení MBÚ je úzce spojena s poptávkou po produktech těchto 

zařízení, především po výhřevné frakci. Proto by měla být budoucí kapacita MBÚ odvozena od budoucích 

kapacit energetických zdrojů pro spolu-spalování či spalování odpadů (popř. paliv z odpadů) v kraji či 

mimo kraj. 

Na základě odborných studií mapujících převážně zkušenosti ze zahraničí (Německo, Rakousko, 

Španělsko) a s přihlédnutím k místním podmínkám a možností krajského systému odpadového 

hospodářství včetně zohlednění stávajících záměrů na zařízení v regionu lze definovat následující kritéria 

pro umístění a kapacity zařízení MBÚ.  
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Tabulka č. 14: Přehled orientačních kritérií pro umístění a kapacity zařízení MBÚ 

Kritéria pro umístění a kapacity zařízení MBÚ 

Kvantitativní kritéria Hodnoty 

► Minimální roční kapacita zařízení pro zpracování SKO a objemných 
odpadů. 

20 000 tun/ rok 

► Maximální roční kapacita zařízení pro zpracování SKO a objemných 
odpadů. 

100 000 tun/ rok 

► Minimální počet obyvatel největšího města spádové oblasti. 50 000 

► Maximální trasová vzdálenost od největšího města spádové oblasti. 15 km 

► Maximální podíl hmotnosti stabilizované skládkované podsítné frakce 
na hmotnosti odpadů vstupujících do zařízení (kapacitě zařízení). 

40 % 

► Maximální výhřevnost stabilizované podsítné frakce ukládané na 
skládku. 

6 MJ/ kg 

Kvalitativní kritéria  

► Technologie musí vyhovovat lokálním podmínkám v rámci dodavatelsko- odběratelských vztahů a 

samozřejmě musí splňovat zákonné podmínky pro provoz zařízení a kvalitu odpadů ukládaných na 
skládku. 

► Zajištění vstupů příslušných druhů odpadů, s nimiž bude nakládáno (smlouvy s obcemi, svazky obcí 
či svozovými společnostmi). 

► Předpoklad dostatečného množství příslušných druhů zdrojových odpadů ve spádové oblasti 

zařízení pokrývající jeho plánovanou kapacitu. 
► Jednoznačně doložené smluvní zajištění odbytu výstupů ze zařízení (např. výhřevné frakce k 

energetickému využití, materiálově využitelných složek k materiálovému využití, podsítné frakce ke 
stabilizaci a po stabilizaci k odstranění skládkováním nebo předání ke spálení). 

► Zajištění úpravy nebo stabilizace biologické složky před uložením na skládku v rámci zařízení nebo 
v navazujícím externím zařízení, kterému může být podsítná frakce předána. 
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4.4.5.4. Zařízení na výrobu paliv z odpadů 

Zařízení na výrobu paliv z odpadů jsou mezičlánkem propojujícím mechanicko-biologickou úpravu, 

případně třídící linky s kapacitami pro spalování či spolu-spalování těchto paliv v energetických zdrojích 

či cementárenských provozech. Dále také zpracovávají ve významné (dnes stále dominantní) míře 

průmyslové spalitelné odpady. 

V návaznosti na zvolenou variantu řešení pro nakládání se zbytkovými komunálními odpady plní tato 

zařízení důležitou roli při přípravě výhřevné složky zbytkových komunálních odpadů z MBÚ nebo MÚ 

k energetickému využití. 

Tabulka č. 15: Přehled orientačních kritérií pro umístění a kapacity zařízení pro výrobu paliv z odpadů 

Kritéria pro umístění a kapacity zařízení pro výrobu paliv z odpadů 

Kvantitativní kritéria Hodnoty 

► Minimální podíl výhřevné frakce ze zařízení MBÚ a výmětů 
z dotřiďovacích linek na vstupu 

20 % vsázky do zařízení 

► Minimální výnosnost vyrobených paliv ze vstupních odpadů 50 % 

► Minimální dosahovaná výhřevnost paliv z odpadů 12 MJ/ kg 

► Maximální celkový obsah chlóru 0,25 % 

Kvalitativní kritéria  

► Zajištění vstupů příslušných druhů odpadů, s nimiž bude nakládáno (smlouvy s provozovateli 

zařízení MBÚ, třídících a dotřiďovacích linek, průmyslovými firmami, svozovými společnostmi). 
► Předpoklad dostatečného množství příslušných druhů zdrojových odpadů ve spádové oblasti 

zařízení pokrývající jeho plánovanou kapacitu. 

► Smluvní nebo jiné zajištění (např. potvrzení budoucího odběratele, smlouva o smlouvě budoucí) 
odbytu pro minimálně 50 % vyrobených paliv z odpadů s koncovými zařízeními (mono-zdroj, spolu-

spalování)3. 

 

  

                                                           
3 Vychází z obecných kritérií přijatelnosti OPŽP, stanovených v Prioritní ose 3, Specifickém cíli 3.2 
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4.4.5.5. Zařízení na energetické využívání odpadů 

Záměrem na budování zařízení pro energetické využívání odpadů se z pohledu podpory z veřejných 

zdrojů rozumí: 

► Budování zařízení na energetické využití komunálních odpadů.  

► Budování zařízení pro tepelné zpracování odpadů. 

► Rekonstrukce zařízení pro spolu-spalování odpadů (zlepšení jejich energetické účinnosti).  

► Instalace infrastruktury a kotlů na spalování odpadů v teplárnách (zařízení musí být 

připojeno na CZT a splňovat podmínku energetické účinnosti ≥ 0,65 dle směrnice 

2008/98/ES pro zařízení na energetické využití KO). 

S přihlédnutím k výše uvedené klasifikaci budou dále posuzována hlavní kritéria pro umístění a kapacity 

výše uvedených zařízení. 

Energetické využívání je v souladu s platnou hierarchií nakládání s odpady až po využití materiálovém. 

Z tohoto důvodu uvažujeme dále o energetickém využívání pouze spalitelných zbytkových komunálních 

odpadů (tzn. především SKO a objemného odpadu), což nikterak neohrožuje splnění cílů pro podíl 

materiálově využitelných komunálních odpadů stanovených v Závazné části POH ČR. A 

zároveň napomůže splnění cílu pro SKO, tj. 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. 

V kapitole 4.4.5 Směrné části byla provedena komplexní SWOT analýza jednotlivých variant řešení pro 

tento odpadový tok tak, aby bylo zajištěno jeho odklonění od skládkování, které dnes představuje 

dominantní způsob nakládání se směsným komunálním odpadem v MSK. Na základě zhodnocení slabých 

a silných stránek, příležitostí a hrozeb byla pro budoucí řešení zvolena varianta ZEVO, která počítá se 

zařízením na energetické využití především směsného komunálního odpadu v kombinaci s několika 

zařízeními pro mechanicko-biologickou úpravu na úrovni převážně velkých měst kraje. Jelikož tato 

varianta představuje jak minimalizaci hmotnosti biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky, 

tak řešení pro energetické využívání zbytkových komunálních odpadů, je na místě stanovit kritéria pro 

umístění a kapacity jednotlivých zařízení, která mohou potenciálně zajišťovat koncové energetické 

využití v této variantě. 

Zařízení na energetické využití zbytkových komunálních odpadů 

Jak je uvedeno výše, zájmem Moravskoslezského kraje je i nadále podporovat výstavbu zařízení na 

energetické využití zbytkových komunálních odpadů, které bude odpovídat svou kapacitou a umístěním 

očekávané dostupnosti zbytkových „spalitelných“ komunálních odpadů pro využití (především SKO a 

objemného odpadu) a bude zároveň zohledňovat aktuální situaci, zájmy a záměry jednotlivých měst 

v nakládání s tímto odpadovým tokem. 
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Tabulka č. 16:Přehled orientačních kritérií pro umístění a kapacity zařízení na energetické využívání 

zbytkových komunálních odpadů 

 

Zařízení pro tepelné zpracování odpadů 

Teplené zpracování odpadů představuje v současné době především možnosti pyrolýzního zpracování, 

které v České republice a jejím okolí až na pár výjimek v reálném provozu zatím běžně nefungují.  

Jedním z ústředních bodů úspěšné aplikace depolymerizačních technologií je homogenizace struktury 

vstupního paliva. Z tohoto důvodu působí heterogenní složení zbytkových komunálních odpadů běžnému 

provozu této technologie značné problémy. Toto však platí pro úroveň technologických poznatků v době 

zpracování POH, tzn. roku 2015. 

Využitím produktů depolymerizace je výroba elektrické energie, dodávky tepla a případně teplé užitkové 

vody (TUV) a energetické suroviny (zejména pyrolýzní olej). 

Pokud je součástí technologie i kogenerační jednotka (tzn. výstupem je vyrobená elektrická energie), 

může tato jednotka s průměrnou elektrickou účinností 35-45 %5 zajišťovat kombinovanou výrobu 

elektřiny a tepla (KVET) a to kombinovaným spalováním jak pyrolýzního oleje, tak plynu. 

Jak bylo uvedeno výše, nebude pravděpodobně technologie depolymerizace uhlíkatých látek (pyrolýza), 

hlavním řešením pro zlepšení nakládání s komunálními odpady v Moravskoslezském kraji. Přesto může 

pyrolýzní zpracování představovat dílčí řešení pro vybrané druhy komunálních odpadů jako jsou výměty 

z třídících linek (plastu a papíru). Největší význam však může mít především v případě zpracování 

čistírenských kalů, jejichž nakládání představuje velký problém na území celé České republiky. 

                                                           
4 Vychází z obecných kritérií přijatelnosti OPŽP, stanovených v Prioritní ose 3, Specifickém cíli 3.2 
5 První brněnská strojírna, a.s., prezentace „Energetické využití odpadů“, konference Waste-to-Energy 2015 

Kritéria pro umístění a kapacity zařízení na energetické využívání komunálních odpadů 

Kvantitativní kritéria Hodnoty 

► Minimální garantovaná energetická účinnost zařízení. ≥ 0,65 

► Minimální úroveň využití tepla z celkové produkce. 4 GJ/ tuna KO na vstupu4 

► Minimální celková roční kapacita zařízení v tunách. 20 000 t/ rok 

► Maximální celková roční kapacita zařízení v tunách. 350 000 t/ rok 

Kvalitativní kritéria  

► Zajištění vstupů příslušných druhů odpadů, s nimiž bude nakládáno (integrovaný systém nakládání 
s odpady, smlouvy s obcemi, svazky obcí, svozovými společnostmi či výrobci paliv z odpadů). 

► Prokázání dostatečného množství příslušných druhů zdrojových odpadů ve spádové oblasti zařízení 
(v kraji a jeho bezprostředním okolí) pokrývající jeho plánovanou kapacitu. 

► Smluvní zajištění odbytu výstupů ze zařízení (potvrzení budoucích odběratelů) - elektrické energie, 
tepla, strusky, popílku. 

► Bude-li výstupem ze zařízení tepelná energie, pak napojení na infrastrukturu sítě centrálního 

zásobování teplem (CZT) v kraji. 
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Tabulka č. 17: Orientační hodnoty výtěžnosti energetických produktů některých druhů surovin a odpadů 

Energetický 

produkt 
Ukazatel Olej Plyn 

Uhlíkatý 

zbytek 
Voda Ocel 

Pneumatiky 
Výtěžnost 50% 10% 30 % - 10-6 % 

Výhřevnost MJ/ kg 42 50 - 80 MJ/m3 30 - - 

Plasty (PP, PE, 
PS, Nylon) 

Výtěžnost 95-85 % 5-10% 0-5% - - 

Výhřevnost MJ/ kg 54-44 50 - 80 MJ/m3 20 - - 

Kaly z ČOV 

sušené 

Výtěžnost 16-25 % 35-45% 20-27 % 20-30 % - 

Výhřevnost MJ/ kg 30-35 24-27 5-8 - - 

Komunální 

odpad 
netříděný 

Výtěžnost 35-50 % 10-25% 25-40 % - - 

Výhřevnost MJ/ kg 24-29 25-27 18-20 - - 

Dřevo 
Výtěžnost 50-60 % 11-12% 25-30 % - - 

Výhřevnost MJ/ kg 25-34 27-30 20 - - 

Zdroj: První brněnská strojírna, a.s. 

 

Tabulka č. 18: Přehled orientačních kritérií pro umístění a kapacity zařízení pro tepelné zpracování 

odpadů 

Kritéria pro umístění a kapacity zařízení pro tepelné zpracování odpadů 

Kvantitativní kritéria Hodnoty 

► Minimální podíl složek komunálních odpadů a čistírenských kalů na 

vstupu do zařízení nebo na navýšení jeho kapacity (u rozšíření). 
50 % 

Kvalitativní kritéria  

► Zvýhodněny budou projekty využívající zbytkové komunální odpady nebo kaly z čištění odpadních 

vod v místě vzniku těchto odpadů (areály třídících linek, MBÚ nebo čistíren odpadních vod). 
► Zajištění vstupů příslušných druhů odpadů, s nimiž bude nakládáno (smlouvy nebo jiné dohody s 

obcemi, svazky obcí, svozovými společnostmi, provozovateli třídicích a dotřiďovacích linek, 

provozovatel zařízení MBÚ či průmyslovými firmami). 
► Prokázání dostatečného množství příslušných druhů zdrojových odpadů ve spádové oblasti zařízení. 

► Smluvní nebo jiné zajištění odbytu a využití výstupů ze zařízení – elektrické energie, tepla či 
energetických surovin (pyrolýzní olej, pyrolýzní plyn), uhlíkatý zbytek. 
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Rekonstrukce zařízení pro spolu-spalování odpadů 

Na území Moravskoslezského kraje v tuto chvíli není energetický zdroj, který by spolu-spaloval odpady 

anebo paliva z odpadů. Velké teplárenské subjekty v regionu neměly do této doby větší zájem ke spolu-

spalování přistoupit. Objektivním důvodem byla nekompatibilita stávajících technologií kotlů na spalování 

fosilních paliv se spalováním odpadů s nestabilním složením a obsahem chlóru, který tato zařízení může 

dlouhodobě poškozovat (koroze). To se bohužel týká i paliv z odpadů, jež mají jinak jasně deklarované 

parametry podložené laboratorními rozbory a které jsou běžně v České Republice spolu-spalovány 

cementárenskými provozy. 

Jediným zařízením, které tak spolu-spaluje odpady formou paliv z odpadů vyrobených 

v Moravskoslezském kraji je Cement Hranice, kam dodává certifikované palivo PALOZO společnost OZO 

Ostrava, a.s. 

Teplárenské provozy se však nejen v Moravskoslezském kraji již nyní chystají na plnění nových emisních 

limitů odvozených z nejlepších dostupných technik (BAT), které vyžaduje směrnice o průmyslových 

emisích do roku 2020. Právě s ohledem na potřeby sektoru teplárenství naplnit nové emisní limity lze 

předpokládat, že někteří provozovatelé tepláren a tepelných elektráren v kraji mohou do svých 

investičních plánů zahrnout rekonstrukce stávajících tepelných zdrojů za účelem spolu-spalování či 

spalování odpadů (mono-zdroj) a to z důvodu úspor primárních zdrojů (uhlí), které jsou relativně dražší 

než odpady a paliva z odpadů, pro jejichž spalování je nutné plnit přísnější emisní limity. Tím by sektor 

energetiky mohl částečně kompenzovat nezbytné investice, které musí a bude muset tak jako tak 

minimálně do nových technologií čištění spalin vynaložit. 

Tabulka č. 19: Přehled orientačních kritérií pro umístění a kapacity záměrů na rekonstrukci zařízení pro 

spolu-spalování odpadů 

Kritéria pro umístění a kapacity záměrů na rekonstrukci zařízení pro spolu-spalování 

odpadů 

Kvantitativní kritéria Hodnoty 

► Minimální energetická účinnost zařízení. ≥ 0,65 

► Minimální podíl spolu-spalovaných odpadů, popř. paliv z odpadů na 

vstupu do zdroje. 
5 % 

Kvalitativní kritéria  

► Zajištění vstupů příslušných druhů odpadů, s nimiž bude nakládáno (smlouvy nebo jiné dohody s 
obcemi, svazky obcí, svozovými společnostmi či výrobci paliv z odpadů). 

► Napojení rekonstruovaného zdroje na infrastrukturu sítě centrálního zásobování teplem (CZT) nebo 
na elektrickou přenosovou soustavu. 

► Zajištění materiálového využití odpadní strusky (stavební, izolační nebo rekultivační materiál, popř. 

technické zabezpečení skládky). 
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Instalace kotlů na spalování či spolu-spalování odpadů v teplárnách 

Jak bylo uvedeno výše, očekávaný vývoj využívání odpadů v teplárenství v souvislosti se 

změnou emisních limitů do roku 2020 se samozřejmě týká nejen spolu-spalování odpadů, ale hlavně 

záměrů na jejich spalování jako hlavního a primárního zdroje (popř. paliv z odpadů v tzv. mono-zdroji), 

což je spojeno s nutnou instalací nového kotle, který tyto energetické zdroje dokáže zpracovávat. Tento 

vývoj a smysluplnost popsaných kroků budou do značné míry záviset na vývoji výhřevnosti zejména 

zbytkových komunálních odpadů, případně na dostupnosti výhřevné frakce, kterou tyto a jiné odpady 

(např. výměty z třídících linek či průmyslové odpady) obsahují. 

Instalace kotlů na spalování odpadů v teplárenských provozech může být tak nejen 

navazujícím článkem na mechanicko-biologickou úpravu a výrobu paliv z odpadů zajišťujícím 

energetické využívání výhřevné frakce SKO na území Moravskoslezského kraje, ale i alternativním 

řešením pro přímé energetické využívání neupraveného SKO.  

Tabulka č. 20: Přehled orientačních kritérií pro umístění a kapacity záměrů na instalaci kotlů pro 

spalování odpadů v teplárnách 

Kritéria pro umístění a kapacity záměrů na instalaci kotlů pro spalování či spolu-spalování 

odpadů v teplárnách 

Kvantitativní kritéria Hodnoty 

► Minimální energetická účinnost zařízení. ≥ 0,65 

► Minimální podíl spolu-spalovaných odpadů, popř. paliv z odpadů na 

vstupu do zdroje (pouze u spolu-spalování) 
5 % 

Kvalitativní kritéria  

► Zajištění vstupů příslušných druhů odpadů, s nimiž bude nakládáno (smlouvy nebo jiné dohody s 

obcemi, svazky obcí, svozovými společnostmi či výrobci paliv z odpadů). 
► Prokázání dostatečného množství příslušných druhů zdrojových odpadů ve spádové oblasti zařízení 

(v kraji a bezprostředním okolí). 

► Smluvní nebo jiné zajištění odbytu výstupů ze zařízení (elektrické energie, tepla, strusky, popílku). 
► Zajištění materiálového využití odpadní strusky (stavební, izolační nebo rekultivační materiál, popř. 

technické zabezpečení skládky). 
► Napojení na infrastrukturu sítě centrálního zásobování teplem (CZT). 
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4.5. Záměry na potřebná zařízení pro nakládání s odpady, pokud 
je to s ohledem na plnění stanovených cílů nezbytné 

V návaznosti na vyhodnocení sítě zařízení pro nakládání s odpady, analýzy a očekávaného vývoje 

nakládání s odpady uvedené v Analytické části, lze definovat níže uvedená zařízení, jako potřebná 

k plnění cílů pro následující plánovací období s primárním předpokladem soběstačnosti krajského 

systému odpadového hospodářství. 

 

4.5.1. Zvýšení celkové úrovně přípravy k opětovnému použití a recyklaci 
alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov a sklo 

Současná úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci se věnovala část kapitoly 2.7 Analytické 

části. I přes relativně vysokou úroveň plnění tohoto cíle na území MSK je možné na území kraje 

identifikovat dílčí lokality, ve kterých relevantní zařízení chybí a jsou potřebná. To se týká především: 

► Systémů odděleného sběru papíru, plastu, kovů a skla v obcích s nedostatečnou hustotou 

sítě. 
► Třídících a dotřiďovacích linek v lokalitách, které nejsou tímto zařízení pokryty. 

► Sběrných dvorů tam, kde v obcích nad 2 000 obyvatel chybí. 

 

Z pohledu krajské sítě zařízení se potřebnost týká nejen přípravy odpadů k opětovnému použití, ale 
zároveň i samotné recyklace. Z tohoto důvodu jsou potřebnými zařízeními na území MSK především: 

► Recyklační linky na plastový odpad 

Jedná se o linky, které zpracovávají odpadní plasty a plastové obaly, jak komunální, tak průmyslové. 

V praxi se jedná především o zařízení zajišťující finální separaci (manuální separaci odpadních plastů dle 

jednotlivých druhů, mechanická separace příměsí např. nečistot, kovů, atd.), drcení plastů a následné 

re-granulování. Takto vyrobený certifikovaný plastový re-granulát je následně dodáván do výroby plastů 

či plastových obalů. 

► Recyklační linky na sklo z tříděného sběru 

Jedná se o linky, které zpracovávají odpadní sklo, jak z komunální, tak průmyslové sféry. V těchto 

zařízeních probíhá většinou před-drcení s magnetickou separací kovů, nejprve manuálním a následně 

strojním oddělením hrubých nečistot a nežádoucích příměsí (mechanicky i opticky), následné drcení na 

malé střepy a střípky, které jsou opět mechanicky a opticky tříděny na jednotlivé frakce a v konečné fázi 

pomocí speciálních optických laserových separátorů roztříděny i podle barvy na sklo bílé - čiré, zelené a 

hnědé.   

4.5.2. Energetické využívání SKO (po vytřídění materiálově využitelných, 
nebezpečných složek a BRKO) 

Energetické využívání zejména zbytkových komunálních odpadů není na území MSK v současnosti téměř 

žádné. Proto zaplnění této mezery představuje největší výzvu pro krajskou infrastrukturu odpadového 

hospodářství zejména s ohledem na zákaz skládkování neupraveného SKO po roce 2024. 

Konkrétní počty zařízení, jejich kapacity, lokality umístění a způsoby financování záměrů 

nebudou z objektivních důvodů v tomto dokumentu řešeny. Těmito důvody jsou především 

nejasnosti týkající se budoucího regulatorního prostředí, legislativního rámce a možností budoucí veřejné 

podpory záměrů. 

S přihlédnutím k preferované variantě řešení pro zbytkové komunální odpady, předpokladům její 

realizace a technickoekonomické analýze uvedené v příloze č. 4 lze jednoznačně uvést následující 
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nezbytné záměry na zařízení zajišťující budoucí energetické využívání na území MSK nebo alespoň 

přípravu k němu: 

► Vybudování zařízení na přímé energetické využívání zbytkových komunálních 
odpadů 

Potřebnost realizace tohoto záměru je dána technickými, environmentálními i ekonomickými důvody, pro 

které je toto zařízení pro Moravskoslezský kraj nejvýhodnější. Problematická je nicméně proveditelnost 

tohoto záměru, která je zásadně omezena: 

 Komplikovaností povolovacích procedur (EIA, IPPC, územní a stavební řízení). 

 Aktivizací odpůrců především konvenčních technologií spalování. 

 Současnou absencí investiční a provozní podpory. 

 Nízko nastaveným poplatkům za skládkování neupravených zbytkových komunálních odpadů. 

 Slabou ochotou provozovatelů CZT nabídnout dobré podmínky odběru tepla (teplárenské 

subjekty se musí většinou vzdát bonusů z vlastní kombinované výroby elektřiny a tepla). 

 

Proveditelnost výstavby bude v příštím plánovacím období (10 letech) záviset na schopnosti 

rychle vyřešit následující předpoklady realizace: 

► Zájem soukromého investora realizovat záměr. 

► Zájem dostatečného počtu obcí (vlastníků odpadů) na uzavření smluvního závazku 

k dodávce odpadů v dostatečné kapacitě. 

► Získání kladného stanoviska EIA a IPPC do konce roku 2020. 

► V případě konvenční technologie - domluvení podmínek na odběr tepla s provozovatelem 

CZT. 

► Schválení možnosti investiční podpory z OPŽP ze strany EK nebo z jiných zdrojů SFŽP (např. 

z příjmů fondu z navýšení poplatků za skládkování), popřípadě provozní podpory ze strany 

MPO. 

► Schválení navýšení zákonných poplatků pro skládkování neupraveného SKO vyrovnávající 

investiční náročnost ZEVO. 

  

Určité řešení by zde mohla představovat možná alternativa v podobě nové nekonvenční technologie 

například plasmového zplyňování odpadů.. Hlavní výhodou této technologie je vyšší energetická 

účinnost a nižší emisní hodnoty technologického procesu oproti konvenční technologii roštového 

spalování. Další potenciální přidanou hodnotou zde může být kromě vyrobené elektrické energie i lepší 

materiálové uplatnění inertní sklovité strusky – tzv. vitrifikátu z vysokoteplotního zpracování odpadů a to 

především ve stavebnictví jako izolačního materiálu. 

I u nekonvenčních technologií však budou hrát zásadní roli vysoké měrné investiční náklady v závislosti 

na kapacitním provedení a tudíž zároveň i možnosti investiční či provozní podpory záměru.  

► Instalace kotlů na spalování odpadů v teplárnách 

S ohledem na proveditelnost výstavby zařízení pro energetické využívání zbytkových komunálních 

odpadů může být instalace kotlů v teplárenských provozech na spalování odpadů nebo paliv z nich 

vyrobených reálnou cestou, jak zabezpečit využití energetického potenciálu zbytkových 

komunálních odpadů vyprodukovaných v MSK a nahradit tak použití fosilních paliv, jejichž 

spalování má negativní dopad na kvalitu ovzduší v kraji. 

Jak bylo uvedeno v kapitole 4.4.6.6 Směrné části, tyto záměry by mohly být dále podpořeny přípravou 

teplárenství na plnění nových emisních limitů pro rok 2020 stanovených směrnicí o průmyslových 
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emisích. Snaha ušetřit náklady na vstupní palivo při plnění přísnějších emisních limitů by tak mohla být 

pro tyto záměry příznivá. 

Nespornou výhodou této varianty je instalace technologie ve stávajícím energetickém provoze v lokalitě 

již zatížené emisemi ze spalování fosilních zdrojů, které jsou vyšší než u případné nové technologie pro 

využívání odpadů (či paliv z odpadů). To samo o sobě předurčuje snadnější proveditelnost této varianty 

energetického využívání odpadů. 

I zde jsou však zásadním tématem měrné investiční náklady, které se promítají do budoucí ceny na 

bráně a nákladů na systém odpadového hospodářství dopadající na občany (viz. technicko ekonomická 

analýza v Příloze č. 4 Směrné části). Proto je i v tomto případě zásadním předpokladem realizace 

možnost získání investiční podpory z OPŽP nebo z jiných zdrojů SFŽP (např. z příjmů fondu z 

navýšení poplatků za skládkování), případně provozní podpory ze strany MPO. 

 

► Rekonstrukce stávajících energetických zařízení za účelem spolu-spalování 
odpadů 

Možná alternativa k instalaci nového kotle na spalování odpadů (či paliv z odpadů) je jejich spolu-

spalování ve stávajícím energetické zdroji po jeho rekonstrukci (především technologie čištění spalin). 

Byť toto řešení vyžaduje relativně menší investiční náklady v porovnání s předchozí možností, je 

z technického hlediska mnohdy velmi problematické, čemuž odpovídá i negativní přistup stávajících 

provozovatelů soustavy CZT. 

 

► Vybudování zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu odpadů, popř. 
mechanickou úpravu odpadů 

Potřeba záměrů na mechanicko-biologickou, popř. mechanickou úpravu vyplývá z potřeby odklonu 

směsného komunálního odpadu od skládkování. Dalším důvodem, proč tato zařízení budou v kraji pro 

následující plánovací období potřebná je omezená realizovatelnost zařízení pro přímé energetické využití 

zbytkových komunálních odpadů, jejíž důvody jsou popsány výše. Zařízení MBÚ tak představují nejen 

doplněk ZEVO pro zbytkové komunální odpady, ale zároveň společně s vývozem zbytkových 

komunálních odpadů mimo kraj (vývoz mimo Moravskoslezský kraj i mimo ČR) i reálnou alternativu 

tohoto projektu, nebude-li jeho realizace dosaženo. 

V souvislosti s řešením pro neupravený směsný komunální odpad po roce 2024 plánují již nyní některá 

města a jejich svozové společnosti. Tyto typy záměrů jsou konkrétně uvedeny v kapitole 2.8.2 

Analytické části.  

Z pohledu krajské sítě zařízení bude potřebné zařízení na mechanicko-biologickou úpravu 

odpadů, které splní alespoň tyto podmínky: 

 Maximální roční kapacita zpracovaných odpadů bude činit 100 000 tun. 

 Maximální podíl hmotnosti stabilizované skládkované podsítné frakce na hmotnosti odpadů 

vstupujících do zařízení (kapacitě zařízení) nepřesáhne 40 %. 

 Maximální výhřevnost stabilizované podsítné frakce ukládané na skládku nepřesáhne 6 MJ/ kg. 
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► Překládací stanice pro zbytkové komunální odpady 

Problematika překládacích stanic včetně jejich možné lokalizace byla dostatečně řešena v kapitole 

4.4.6.3 Směrné části. Skutečnost, do jaké míry dojde k realizaci výstavby sítě překládacích stanic bude 

určeno podobou, v jaké bude uskutečněna preferovaná varianta řešení pro zbytkové komunální odpady 

uvedená v kapitole 4.4.6.1 Směrné části nebo případně jaký směr nakládání s tímto odpadovým tokem 

bude ve skutečnosti po roce 2024 naplněn včetně vývozu zbytkových komunálních odpadů ke 

koncovému využití mimo MSK (do jiného kraje či do zahraničí). 

 

4.5.3.  Systémy odděleného sběru svozu a zpracování biologicky 
rozložitelných komunálních odpadů  

 

Potřebnost zařízení bude posuzována individuálně s ohledem na následující skutečnosti: 

► potřeba nového zařízení ke sběru, svozu nebo zpracování BRKO vznikne v návaznosti na novou 

povinnost odděleného sběru BRKO. 

► v konkrétním případě nevyhovující dovozová vzdálenost ke stávajícím  zařízením zpracovávajícím 

BRKO.  
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 Přílohy 5.

Příloha č. 1: Právní předpisy a normy v oblasti odpadového hospodářství ČR a EU  

Příloha č. 2: Seznam zkratek  

Příloha č. 3: Zdroje 

Příloha č. 4: Technicko-ekonomická analýza řešení SKO po roce 2024 

 

Příloha č. 1:  

Právní předpisy a normy v oblasti odpadového hospodářství ČR a 

EU 

Právní předpisy a vybrané normy v oblasti odpadového hospodářství ČR: 

Zákony: 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) 

Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů 

Zákon č. 258/2000 Sb. - o ochraně veřejného zdraví a související předpisy 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 

(zákon o vodovodech a kanalizacích) 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 

Zákon č. 350/2011, o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický 

zákon) 

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru 

znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) 

Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému 

plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů 

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 

168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 

Sb. 

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 
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Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Zákon České národní rady č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky 

Zákon České národní rady č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v 

ochraně lesa 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

 

Vyhlášky: 

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

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 

dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

Vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě 

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

Vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, 

monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, 

monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v 

koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB) 

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 

terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších 

podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) 

Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně 

vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 

terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o 

podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady) 

Vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o 

způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování 

autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s 

autovraky) 

Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 

Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
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tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), 

ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 116/2002 Sb., o způsobu označování vratných 

zálohovaných obalů 

Vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této 

evidence 

Vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků 

Vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 376/2001 Sb., o hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů 

Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a 

balení a označování nebezpečných chemických směsí 

Vyhláška č. 162/2012 Sb., o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi 

Vyhláška č. 163/2012 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe 

Vyhláška č. 428/2009 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o nakládání s těžebním odpadem 

Vyhláška č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně 

hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním 

odpadem 

Vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro 

ukládání odpadů v podzemních prostorech 

 

Nařízení vlády: 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
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Normy: 

ČSN EN 13965-2 
Charakterizace odpadů - Názvosloví - Část 2: Názvy a definice vztahující 

se k nakládání s odpady 

ČSN EN 14899 
Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Zásady přípravy 

programu vzorkování a jeho použití 

ČSN EN 15002 
Charakterizace odpadů - Příprava zkušebních podílů z laboratorního 

vzorku 

ČSN EN 14735 Charakterizace odpadů - Příprava vzorků odpadu pro testy ekotoxicity 

ČSN EN 12457-1 

Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška 

vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 1: Jednostupňová 
vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 2 l/kg pro materiály 

s vysokým obsahem sušiny a zrnitostí menší než 4 mm (bez zmenšení 

velikosti částic, nebo s ním) 

ČSN EN 12457-2 

Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška 
vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 2: Jednostupňová 

vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro 

materiály se zrnitostí menší než 4 mm (bez zmenšení velikosti částic, 
nebo s ním) 

ČSN EN 12457-3 

Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška 

vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 3: Dvoustupňová 

vsádková zkouška při poměrech kapalné a pevné fáze 2 l/kg a 8 l/kg pro 
materiály s vysokým obsahem sušiny a zrnitostí menší než 4 mm (bez 

zmenšení velikosti částic, nebo s ním) 

ČSN EN 12457-4 

Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška 

vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 4: Jednostupňová 
vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro 

materiály se zrnitostí menší než 10 mm (bez zmenšení velikosti částic, 
nebo s ním) 

ČSN P CEN/TS 
14405 

Charakterizace odpadů - Zkoušky vyluhovatelnosti - Perkolační zkouška 
s průtokem zdola nahoru (za specifikovaných podmínek) 

ČSN EN 15875 
Charakterizace odpadů - Statická zkouška stanovení kyselinotvorného 

potenciálu a neutralizačního potenciálu sulfidických odpadů 

ČSN P CEN/TS 
15862 

Charakterizace odpadů - Vyluhovací zkouška shody - Jednostupňová 

vsádková vyluhovací zkouška pro monolitické odpady při určeném 
poměru objemu kapaliny k ploše povrchu (L/A) pro zkušební podíly se 

stanovenými minimálními rozměry 

ČSN P CEN/S 
15863 

Charakterizace odpadů - Základní charakterizační zkouška chování při 

vyluhování - Dynamická vyluhovací zkouška monolitických odpadů 
s pravidelně se opakující obnovou výluhu za stanovených zkušebních 

podmínek 

ČSN P CEN/TS 
15864 

Charakterizace odpadů - Základní charakterizační zkouška chování při 

vyluhování - Dynamická vyluhovací zkouška monolitických odpadů 
s neustálou obnovou výluhu za podmínek relevantních pro určené 

scénáře 

ČSN EN 

12920+A1 

Charakterizace odpadů - Metodický postup pro stanovení 

vyluhovatelnosti odpadů za definovaných podmínek 

ČSN P CEN/TS 

16023 

Charakterizace odpadů - Stanovení spalného tepla a výpočet 

výhřevnosti 

ČSN EN 16377 Charakterizace odpadů - Stanovení bromovaných zpomalovačů hoření 
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(BFR) v pevných odpadech 

ČSN EN 16192 Charakterizace odpadů - Analýza výluhů 

ČSN EN 13656 

Charakterizace odpadů - Mikrovlnný rozklad směsí kyselin 

fluorovodíkové (HF), dusičné (HNO3) a chlorovodíkové (HCl) 
k následnému stanovení prvků 

ČSN EN 13657 
Charakterizace odpadů - Rozklad k následnému stanovení prvků 

rozpustných v lučavce královské 

ČSN EN 14346 
Charakterizace odpadů - Výpočet sušiny stanovením podílu sušiny nebo 

obsahu vody 

ČSN EN 13137 
Charakterizace odpadů - Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) 

v odpadech, kalech a sedimentech 

ČSN EN 15192 
Charakterizace odpadů a půd - Stanovení chromu(VI) v pevných 
materiálech alkalickým rozkladem a iontovou chromatografií se 

spektrofotometrickou detekcí 

ČSN EN 14582 
Charakterizace odpadů - Obsah halogenu a síry - Spalování v kyslíku 

v uzavřených systémech a metody stanovení 

ČSN EN 14345 
Charakterizace odpadů - Stanovení obsahu uhlovodíků gravimetrickou 

metodou 

ČSN EN 14039 
Charakterizace odpadů - Stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 

plynovou chromatografií 

ČSN EN 15169 
Charakterizace odpadů - Stanovení ztráty žíháním v odpadech, kalech 

a sedimentech 

ČSN EN 15216 
Charakterizace odpadů - Stanovení celkového obsahu rozpuštěných 

látek ve vodách a výluzích 

ČSN EN 15308 

Charakterizace odpadů - Stanovení vybraných polychlorovaných bifenylů 

(PCB) v pevných odpadech kapilární plynovou chromatografií 

s detektorem elektronového záchytu nebo detekcí hmotnostní 
spektrometrie 

ČSN EN 15527 
Charakterizace odpadů - Stanovení polycyklických aromatických 

uhlovodíků (PAH) v odpadech plynovou chromatografií s hmotnostním 

spektrometrem (GC/MS) 

ČSN EN 15309 
Charakterizace odpadů a půd - Stanovení elementárního složení 

metodou rentgenové fluorescence 

ČSN EN 16123 
Charakterizace odpadů - Návod pro výběr a použití screeningových 

metod 

ČSN P CEN/TS 
16229 

Charakterizace odpadů - Vzorkování a analýza kyanidů oddělitelných 
slabou kyselinou, vypouštěných do odkališť 

ČSN EN 2955 Letectví a kosmonautika - Recyklace odpadů titanu a slitin titanu 

ČSN 42 0030 Ocelový a litinový odpad 

ČSN EN 12861 Měď a slitiny mědi – Odpad 

ČSN 42 1331 Odpady neželezných kovů a jejich slitin 

ČSN EN 14057 Olovo a slitiny olova - Odpady - Termíny a definice 

ČSN EN 12258-3 Hliník a slitiny hliníku - Termíny a definice - Část 3: Odpad 

ČSN EN 12258-4 
Hliník a slitiny hliníku - Termíny a definice - Část 4: Odpad hliníkárenského 

průmyslu 

ČSN EN 13920-1 Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 1: Všeobecné požadavky, odběr 
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vzorků a zkoušky 

ČSN EN 13920-2 Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 2: Odpad z nelegovaného hliníku 

ČSN EN 13920-3 Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 3: Odpad z drátů a kabelů 

ČSN EN 13920-4 
Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 4: Odpad obsahující jednu jedinou 

tvářenou slitinu 

ČSN EN 13920-5 
Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 5: Odpad obsahující dvě nebo více 

tvářených slitin stejné skupiny 

ČSN EN 13920-6 
Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 6: Odpad obsahující dvě nebo více 

tvářených slitin 

ČSN EN 13920-7 Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 7: Odpad obsahující odlitky 

ČSN EN 13920-8 
Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 8: Drcený odpad obsahující 

neželezné materiály určený k separaci hliníku 

ČSN EN 13920-9 
Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 9: Odpad z hliníku po separaci 

z rozdrcených neželezných materiálů 

ČSN EN 13920-10 
Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 10: Odpad obsahující použité 

plechovky na nápoje z hliníku 

ČSN EN 13920-11 
Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 11: Odpad obsahující chladiče 

z hliníku a mědi 

ČSN EN 13920-12 
Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 12: Třísky obsahující jednu jedinou 

slitinu 

ČSN EN 13920-13 
Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 13: Směs třísek obsahující dvě nebo 

více slitin 

ČSN EN 13920-14 
Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 14: Odpad z upotřebených obalů 

z hliníku 

ČSN EN 13920-15 
Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 15: Odpad z upotřebených obalů 

z hliníku zbavený povlaku 

ČSN EN 13920-16 
Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 16: Odpad obsahující stěr, pěnu, 

přetoky a hrubé částice kovu 

ČSN EN 14290 Zinek a slitiny zinku - Druhotné suroviny 

ČSN 64 0003 Plasty - Zhodnocení plastového odpadu - Názvosloví 

ČSN EN 14987 
Plasty - Hodnocení odstranitelnosti plastového odpadu v čistírnách 

odpadních vod - Plán zkoušek pro konečné schválení a specifikace 

ČSN EN 15342 
Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polystyrenových (PS) 

recyklátů 

ČSN EN 15343 
Plasty - Recyklované plasty - Sledovatelnost a posuzování shody při 

recyklaci plastů a stanovení obsahu recyklovaného materiálu 

ČSN EN 15344 
Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyethylenových (PE) 

recyklátů 

ČSN EN 15345 
Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polypropylenových (PP) 

recyklátů 

ČSN EN 15346 
Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyvinylchloridových (PVC) 

recyklátů 

ČSN EN 15347 Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace plastových odpadů 

ČSN EN 15348 
Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyethylentereftalátových 

(PET) recyklátů 
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ČSN P CEN/TS 

16010 

Plasty - Recyklované plasty - Postupy odběru vzorků pro zkoušení 

plastových odpadů a recyklátů 

ČSN P CEN/TS 

16011 
Plasty - Recyklované plasty - Příprava vzorků 

ČSN EN 14995 Plasty - Hodnocení kompostability - Zkušební plán a specifikace 

ČSN P CEN/TS 

16010 

Plasty - Recyklované plasty - Postupy odběru vzorků pro zkoušení 

plastových odpadů a recyklátů 

ČSN P CEN/TS 

14243 

Materiálové využití starých pneumatik - Specifikace kategorií podle 

jejich rozměru(ů) a nečistot a metody stanovení jejich rozměru(ů) a nečistot 

ČSN 65 6690 Odpadní oleje 

ČSN EN 12940 Odpady z výroby obuvi - Klasifikace odpadů a nakládání s odpady 

ČSN 80 1900 Textilní odpady. Základní názvosloví 

ČSN EN 643 
Papír a lepenka - Evropský seznam normalizovaných druhů sběrového 

papíru a lepenky 

ČSN 65 6691 
Ropné výrobky - Topné oleje na bázi odpadních olejů - Technické 

požadavky a metody zkoušení 

ČSN EN 1744-7 

Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 7: Stanovení ztráty 

žíháním kameniva z popela ze spaloven komunálního odpadu (kamenivo 

MIBA) 

ČSN EN 1744-8 
Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 8: Třídicí zkouška ke 
stanovení obsahu kovů v kamenivu z popela ze spaloven komunálního 

odpadu (kamenivo MIBA) 

ČSN 46 5735 Průmyslové komposty 

ČSN EN 12832 Charakterizace kalů - Využití a odstraňování kalů - Slovník 

ČSN 75 8084 Pokyny k udržení a rozšíření způsobů využití a zneškodňování kalů 

ČSN 75 8085 Pokyny k využívání kalů při rekultivaci půdy 

ČSN P CEN/TS 

16177 

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Vyluhování pro stanovení 

vyluhovatelných amonných iontů, dusičnanů a dusitanů 

ČSN P CEN/TS 

16188 

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků ve výluzích lučavkou 

královskou a kyselinou dusičnou - Metoda plamenové atomové absorpční 
spektrometrie (FAAS) 

ČSN P CEN/TS 
16183 

 

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení vybraných ftalátů 
s použitím kapilární plynové chromatografie s hmotnostně 

spektrometrickou detekcí (GC-MS) 

ČSN P CEN/TS 

16178 
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení farmaceutických výrobků 

ČSN P CEN/TS 
16190 

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení dioxinů a furanů, 
a polychlorovaných bifenylů podobných dioxinům plynovou 

chromatografií s hmotnostní spektrometrií s vysokým rozlišením (HR GC172 
MS) 

ČSN P CEN/TS 
16181 

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení polycyklických 

aromatických uhlovodíků (PAH) plynovou chromatografií (GC) 
a vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC) 

ČSN EN 16179 Kaly, upravený bioodpad a půdy - Návod pro úpravu vzorků 

ČSN EN 15933 Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení pH 

ČSN 75 7951 Jakost vod. Chemický a fyzikální rozbor kalů. Stanovení 
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extrahovatelných látek 

ČSN EN 12461 
Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Pokyny pro manipulaci, 

inaktivaci a zkoušení odpadu 

ČSN EN 12740 
Biotechnologie - Laboratoře pro výzkum, vývoj a analýzu - Pokyny pro 

nakládání s odpady, jejich zneškodňování a zkoušení 

ČSN 77 0000 Obaly - Základní termíny 

ČSN 77 0020 Balení. Všeobecné požadavky na obaly 

ČSN EN 14182 Obaly - Terminologie - Základní termíny a definice 

ČSN EN ISO 

11683 
Obaly - Hmatatelné výstrahy - Požadavky 

ČSN 77 0052-2 
Obaly - Odpady z obalů - Část 2: Identifikační značení obalů pro 

následné využití odpadu z obalů 

ČSN 77 0053 
Obaly - Odpady z obalů - Pokyny a informace o nakládání s použitým 

obalem 

ČSN 77 0054 Obaly - Požadavky na vratné spotřebitelské obaly 

ČSN EN 13193 Obaly - Obaly a životní prostředí - Terminologie 

ČSN EN 13427 
Obaly - Požadavky na používání evropských norem pro obaly a odpady 

z obalů 

ČSN CR 13686 Obaly - Optimalizace energetického využití odpadů z obalů 

ČSN CR 13695-1 

Obaly - Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů a jiných 

nebezpečných látek přítomných v obalech a jejich uvolňování do 
okolního prostředí - Část 1: Požadavky na měření a ověřování čtyř 

těžkých kovů přítomných v obalech 

ČSN 77 0150-2 

Obaly - Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů a jiných 

nebezpečných látek přítomných v obalech a jejich uvolňování do 
životního prostředí - Část 2: Požadavky na měření a ověřování 

nebezpečných látek v obalech a jejich uvolňování do životního prostředí 

ČSN EN 13437 
Recyklace obalů a obalových materiálů - Kritéria recyklačních metod - 

Popis recyklačních procesů a diagramy materiálových toků 

ČSN EN 13431 
Obaly - Požadavky na obaly využitelné jako zdroj energie, včetně 

specifikace minimální výhřevnosti 

ČSN EN 13432 
Obaly - Požadavky na obaly využitelné ke kompostování a biodegradaci 

- Zkušební schéma a kritéria hodnocení pro konečné přijetí obalu 

ČSN EN 14045 
Obaly - Hodnocení rozpadu obalových materiálů pomocí prakticky 
zaměřených zkoušek při definovaných podmínkách kompostování 

ČSN EN 14046 
Obaly - Hodnocení úplné aerobní biodegradace obalových materiálů při 
řízených podmínkách kompostování - Metoda analytického stanovení 

uvolněného oxidu uhličitého 

ČSN EN 14806 
Obaly - Předběžné hodnocení rozpadu obalových materiálů 

v modelových podmínkách kompostování v laboratorním měřítku 

ČSN EN 13429 
Obaly 

Obaly - Opakované použití 

ČSN EN 13430 Obaly - Požadavky na obaly využitelné k recyklaci materiálu 

ČSN EN 13439 Obaly - Míra energetického využití - Definice a metoda výpočtu 

ČSN EN 13440 Obaly - Míra recyklace - Definice a metoda výpočtu 
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ČSN CR 13504 
Obaly - Využití materiálu - Kritéria pro nejmenší obsah recyklovaného 

materiálu 

ČSN EN 10334 

Ocel k balení - Ploché ocelové výrobky pro použití v kontaktu 

s potravinami, výrobky a nápoji pro lidskou a zvířecí potřebu - Ocel bez 
povlaku (černý plech) 

ČSN EN 10333 
Ocel k balení - Ploché ocelové výrobky pro použití v kontaktu 

s potravinami, výrobky a nápoji pro lidskou a zvířecí potřebu - Ocel 

potažená cínem (pocínovaný plech) 

ČSN EN 10335 

Ocel k balení - Ploché ocelové výrobky pro použití v kontaktu 

s potravinami, výrobky nebo nápoji pro lidskou a zvířecí potřebu - 
Nelegovaná elektrolyticky pochromovaná (povlak chrom/chrom oxid) 

ocel 

ČSN EN 13028 
Obaly - Jemné kovové obaly - Kruhové plechovky prosté pro sycené 

a nebo nesycené nápoje určené svými jmenovitými objemy plnění 

ČSN 49 0006 Dřevěné obaly. Terminologie 

ČSN EN 13593 
Balení - Papírové pytle pro shromažďování odpadu z domácností - Typy, 

požadavky a zkušební metody 

ČSN EN 

13592+A1 

Plastové pytle pro sběr domácího odpadu - Typy, požadavky a zkušební 

metody 

ČSN 83 8030 
Skládkování odpadů - Základní podmínky pro navrhování a výstavbu 

skládek 

ČSN 83 8032 Skládkování odpadů - Těsnění skládek 

ČSN 83 8033 Skládkování odpadů - Nakládání s průsakovými vodami ze skládek 

ČSN 83 8034 Skládkování odpadů - Odplynění skládek 

ČSN 83 8035 Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek 

ČSN 83 8036 Skládkování odpadů - Monitorování skládek 

ČSN EN 13257 
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro 

použití při likvidaci tuhých odpadů 

ČSN EN 13265 
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro 

použití v projektech zadržování kapalných odpadů 

ČSN EN 13492 
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě 
skládek pro kapalné odpady, meziskládek nebo druhotných nádrží 

ČSN EN 13493 
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě 

míst pro skladování a likvidaci tuhých odpadů 

ČSN EN 840-1 

Pojízdné kontejnery na odpad - Část 1: Kontejnery se dvěma koly 

a objemem do 400 l pro vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou - Rozměry 

a provedení 

ČSN EN 840-2 
Pojízdné kontejnery na odpad - Část 2: Kontejnery se čtyřmi koly 

a objemem do 1 300 l s plochým(mi) víkem(víky) pro vyklápěcí zařízení 

se závěsy pro čepy a/nebo s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení 

ČSN EN 840-3 

Pojízdné kontejnery na odpad - Část 3: Kontejnery se čtyřmi koly 

a objemem do 1 300 l s klenutým(mi) víkem(víky) pro vyklápěcí zařízení 
se závěsy pro čepy a/nebo s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení 

ČSN EN 840-4 

Pojízdné kontejnery na odpad - Část 4: Kontejnery se čtyřmi koly 
a objemem do 1 700 l s plochým(mi) víkem(víky) pro široké vyklápěcí 

zařízení se závěsy pro čepy nebo BG vyklápěcí zařízení a/nebo široké 
vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení 
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ČSN EN 840-5 
Pojízdné kontejnery na odpad - Část 5: Požadavky na provedení 

a zkušební metody 

ČSN EN 840-

6+A1 

Pojízdné kontejnery na odpad - Část 6: Požadavky na bezpečnost 

a ochranu zdraví 

ČSN EN 13071-1 
Stacionární kontejnery na odpad do 5 000 l, zdvihané za vrch 

a vyprazdňované spodem - Část 1: Všeobecné požadavky 

ČSN EN 13071-2 

Stacionární kontejnery na odpad do 5 000 l, zdvihané za vrch 

a vyprazdňované spodem - Část 2: Další požadavky pro systémy zcela 
nebo částečně zapuštěné do země 

ČSN EN 13071-
2+A1 

Stacionární kontejnery na odpad do 5 000 l, zdvihané za vrch 

a vyprazdňované spodem - Část 2: Další požadavky pro systémy zcela 

nebo částečně zapuštěné do země 

ČSN EN 13071-3 
Stacionární kontejnery na odpad do 5 000 l, zdvihané shora 

a vyprazdňované spodem - Část 3: Doporučená zdvihací spojení 

ČSN EN 14803 Identifikace a/nebo určení množství odpadu 

ČSN EN 12574-1 

Stacionární kontejnery na odpad - Část 1: Kontejnery s objemem do 10 
000 l s plochým nebo klenutým víkem(y), pro vyklápěcí zařízení 

s čepovými, dvoučepovými nebo s kapsovými závěsy - Rozměry 

a provedení 

ČSN EN 12574-2 
Stacionární kontejnery na odpad - Část 2: Požadavky na provedení 

a metody zkoušení 

ČSN EN 12574-3 
Stacionární kontejnery na odpad - Část 3: Bezpečnostní a zdravotní 

požadavky 

ČSN EN 15132 
Přístřešky pro pojízdné kontejnery na odpad s objemem do 1 700 l - 

Požadavky na provedení a metody zkoušení 

ČSN EN 474-

11+A1 

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 11: Požadavky pro 

kompaktory zeminy a odpadu 

ČSN EN 16252 
Stroje pro zhutňování odpadového materiálu nebo recyklovatelných 

částí - Horizontální paketovací lisy - Bezpečnostní požadavky 

ČSN EN 1501-1 

Automobily pro odvoz odpadu - Všeobecné požadavky a požadavky na 

bezpečnost - Část 1: Automobily pro odvoz odpadu se zadním 
nakládáním 

ČSN EN 1501-3 
Vozidla pro svoz odpadu a k nim příslušející vyklápěcí zařízení - 

Všeobecné požadavky a bezpečnostní požadavky - Část 3: Vozidla pro 

svoz odpadu s vyklápěcím zařízením vpředu 

ČSN EN 1501-4 

Vozidla pro svoz odpadu a k nim příslušející vyklápěcí zařízení - 

Všeobecné požadavky a bezpečnostní požadavky - Část 4: Postup zkoušení hluku 
vozidel pro svoz odpadu 

ČSN EN 1501-5 

Automobily pro odvoz odpadu - Všeobecné požadavky a požadavky na 

bezpečnost - Část 5: Vyklápěcí zařízení pro automobily pro odvoz 

odpadu 

ČSN EN 1501-

2+A1 

Vozidla pro odvoz odpadu a k nim příslušející vyklápěcí zařízení - 
Všeobecné požadavky a bezpečnostní požadavky - Část 2: Vozidla pro 

odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením na boku 

ČSN EN ISO 

14001 

Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro 

použití 

ČSN ISO 14004 
Systémy environmentálního managementu - Všeobecná směrnice 

k zásadám, systémům a podpůrným metodám 
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ČSN EN ISO 

14031 

Environmentální management - Hodnocení environmentálního profilu – 

Směrnice 

ČSN ISO/TR 

14047 

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady 

aplikace ISO 14042 

ČSN EN ISO 

14020 
Environmentální značky a prohlášení - Obecné zásady 

ČSN 01 0962 

 

Environmentální management - Integrace environmentálních aspektů 

do návrhu a vývoje produktu 

ČSN ISO 14015 
Environmentální management - Environmentální posuzování míst 

a organizací (EPMO) 

ČSN EN ISO 
14006 

Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro začlenění 
ekodesignu 

ČSN EN ISO 

14040 

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady 

a osnova 

ČSN EN ISO 

14044 

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky 

a směrnice 

ČSN ISO 14050 Environmentální management - Slovník 

ČSN ISO 14063 
Environmentální management - Environmentální komunikace - 

Směrnice a příklady 

ČSN P CEN/TS 

15439 

Zplyňování biomasy - Dehet a částice v plynných produktech - 

Vzorkování a analýza 

ČSN 06 3090 
Zařízení pro termické odstraňování/zneškodňování a energetické 

využívání odpadů 

ČSN 07 7002 Likvidace tuhých zbytků po spalování uhlí 

ČSN 72 2071 
Popílek pro stavební účely - Společná ustanovení, požadavky a metody 

zkoušení 

ČSN 72 2080 
Fluidní popel a fluidní popílek pro stavební účely - Společná ustanovení, 

požadavky a metody zkoušení 

ČSN EN 62430 Ekodesign elektrických a elektronických produktů 

ČSN EN 50574 

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování zařízení s ukončenou 

životností, pocházející z domácností, která obsahují těkavé 
fluoruhlovodíky nebo těkavé uhlovodíky 

ČSN EN 62321 
Elektrotechnické výrobky - Stanovení úrovně šesti látek s omezeným 

používáním (olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chrom, polybromované 

bifenyly, polybromované difenylethery) 

ČSN EN 61429 
Značení akumulátorových článků a baterií mezinárodní recyklační 

značkou ISO 7000-1135 

ČSN EN 61960 
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé 

elektrolyty – Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné 

použití 

ČSN EN 62554 Příprava vzorků pro měření obsahu rtuti v zářivkách 

ČSN EN 50419 
Značení elektrických a elektronických zařízení v souladu s článkem 11(2) 

Směrnice 2002/96/ES (OEEZ) 

ČSN EN 62542 
Environmentální normalizace elektrických a elektronických produktů 

a systémů - Slovník termínů 

ČSN EN 61231 Mezinárodní systém označování světelných zdrojů (ILCOS) 
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ČSN EN 60480 
Metodický pokyn pro kontrolu a úpravu fluoridu sírového (SF6) 

získaného z elektrických zařízení a specifikace pro jeho opětovné použití 

ČSN EN 15357 Tuhá alternativní paliva - Terminologie, definice a popis 

ČSN EN 15359 Tuhá alternativní paliva - Specifikace a třídy 

ČSN EN 15442 Tuhá alternativní paliva - Metody vzorkování 

ČSN EN 15440 Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu biomasy 

ČSN 83 8201 
Tuhá alternativní paliva - Zpráva o vzájemném rozdílu mezi biologicky 

rozložitelnými a biogenními složkami tuhých alternativních paliv (TAP) 

ČSN EN 15400 Tuhá alternativní paliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti 

ČSN EN 14588 Tuhá biopaliva - Terminologie, definice a popis 

ČSN EN 14961-1 Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 1: Obecné požadavky 

ČSN EN 15234-1 Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 1: Obecné požadavky 

ČSN EN 14778 Tuhá biopaliva – Vzorkování 
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Právní předpisy EU v oblasti odpadového hospodářství: 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení 

některých směrnic 

Směrnice Rady o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod 

v zemědělství (86/278/EHS) 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech 

Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických 

zařízeních (OEEZ) (přepracované znění) 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných 

látek v elektrických a elektronických zařízeních (přepracování) 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích 

a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o 

změně směrnice 2004/35/ES 

Směrnice Rady o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT) 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících 

látkách a o změně směrnice 79/117/EHS 

Nařízení Rady (EU) č. 333/2011, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy určité typy kovového šrotu 

přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES 

Nařízení Komise (EU) č. 1179/2012, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy skleněné střepy přestávají 

být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES 

Nařízení Komise (EU) č. 715/2013, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy měděný šrot přestává být 

odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES 

Rozhodnutí Komise, kterým se zavádí pravidla a metody výpočtu pro ověření dodržování cílů 

stanovených v čl. 11 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (2011/753/EU) 

Rozhodnutí Komise, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle 

čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví 

seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných 

odpadech (2000/532/ES) 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES o omezení emisí některých znečišťujících látek do 

ovzduší z velkých spalovacích zařízení 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích (integrované prevenci a 

omezování znečištění) (přepracované znění) 
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a 

omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 

1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 

76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na 

ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (přepracování) 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných 

zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES 

Směrnice Rady o čištění městských odpadních vod (91/271/EHS) 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší 

produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení 

nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/64/ES o schvalování typu motorových vozidel z hlediska 

jejich opětovné použitelnosti, recyklovatelnosti a využitelnosti a o změně směrnice Rady 70/156/EHS 

Směrnice Rady o předcházení a snižování znečištění životního prostředí azbestem (87/217/EHS) 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a 

soukromých záměrů na životní prostředí (kodifikované znění) 

Směrnice Rady 2011/70/EURATOM, kterou se stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné 

nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů 
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Příloha č. 2: Seznam použitých zkratek 

Zkratky: 

ČR  Česká republika 

EU  Evropská unie 

SKO  Směsný komunální odpad 

POH  Plán odpadového hospodářství 

MSK  Moravskoslezský kraj 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí 

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MD  Ministerstvo dopravy 

MZ  Ministerstvo zahraničí 

MZe  Ministerstvo zemědělství 

ŽP  životní prostředí 

OH  odpadové hospodářství 

PSP  Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 

SFŽP  Státní fond životního prostředí 

OÚ  Obecní úřad 

KÚ  Krajský úřad 

ČIŽP  Česká inspekce životního prostředí 

KO  Komunální odpad 

MZdr  Ministerstvo zdravotnictví 

IPPC  Integrovaná prevence a omezování znečištění 

EIA  Vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

BRO  Biologicky rozložitelný odpad 

ČOI  Česká obchodní inspekce 

CENIA  Česká informační agentura životního prostředí 

BRKO  Biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu 

SDO  Stavební a demoliční odpad 

PČR  Policie České republiky 

ORP  Obec s rozšířenou působností 
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ISOH  Informační systém o odpadech 

SEA  Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí 

EMS  Systém ekologického managementu 

EMAS  Systém ekologického řízení a auditu 

ČOV  Čistička odpadních vod 

CPC  Centrum čistší produkce 

PCB  Polychlorované bifenyly 

EC  Evropská komise 

BAT  Nejlepší dostupná technika 

MBÚ  Mechanicko-biologické úpravy 

CZT  Centrální zpracování tepla 

SD  Sběrné dvory 

ZEVO  Zařízení na energetické využívání odpadů 

OPŽP  Operační program Životní prostředí 

KIC  Krajské integrované centrum 

GJ  Gigajoule 

CZT  Centrální zásobování teplem 

KVET  Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

CO2  Oxid uhličitý 

ERÚ  Energetický regulační úřad 

ÚPEI  Ústav procesního a ekologického inženýrství 

VUT  Vysoké učení technické Brno 

°C  Celsiův stupeň 

NaHCO3  Hydrogenuhličitan sodný 

MJ  Megajoule 

LF  Lehké frakce 

Kg  Kilogram 

T  Tuna 

Kč  Koruna česká 
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EVO  Energetické využití odpadů 

ZLF  Zpracování lehké frakce 

Kt  Kilotuna 

R  Rok 

PS  Překládací stanice 

MÚ  Mechanická úprava 

Km  Kilometr 

TUV   Teplá užitková voda  

PP  Polypropylen 

PE  Polyethylen 

PS  Polystyren 

TF  Těžká frakce 
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Příloha č. 3: Zdroje 

Zdroje:  

► Data získaná od ETC Consulting, s.r.o. 

► Data získaná od První brněnská strojírna, a.s. 

► Plán odpadového hospodářství České republiky 

► Data Krajského integrovaného centra Ostrava, dostupná na http://www.kic-odpady.cz/ 

 

Příloha č. 4: Technicko-ekonomická analýza řešení SKO po roce 

2024 

Zvolenou variantu pro budoucí nakládání se zbytkovými komunálními odpady (SKO a objemným 

odpadem) na území Moravskoslezského kraje je nutné posoudit z pohledu ekonomických (nákladových) 

dopadů na celý systém odpadového hospodářství regionu a nakládání s komunálními odpady. Z tohoto 

důvodu bylo přistoupeno k realizaci technickoekonomické analýzy. 

Všechny výpočty byly prováděny pomocí nástroje NERUDA, vyvíjeném na Ústavu procesního a 

ekologického inženýrství (ÚPEI VUT Brno). Nástroj NERUDA podporuje klíčová rozhodnutí v oblasti 

odpadové hospodářství na různé úrovni projektového záměru. 

Pro účely zpracování POH MSK jsou prezentovány pouze agregované vybrané výsledky v rozsahu 

nezbytném pro zpracování POH MSK. Přestože pro jejich zpracování byly provedeny komplexní simulace 

(pouze ty mohou zaručit kvalitní výstupy již v tomto stádiu) na úrovni jednotlivých ORP a jednotlivých 

zařízení, detailní prezentace výsledku přesahuje zadání POH. 

Klíčový předpoklad výpočtů byl následující: 

► Skládkování neupravených odpadů není povoleno. 

Proto výpočty zahrnovaly následující technologie: 

► Přímé energetické využití – ZEVO: Výroba energie probíhá prostřednictvím páry o 

parametrech 400°C a 4 MPa abs., která proudí odběrovou kondenzační turbínou. Dodávka tepla 

může být provedena podle potřeby ve formě páry nebo horké vody. Systém čištění spalin je 

založen na suché sorpci pomocí NaHCO3 a adsorpci prostřednictvím aktivního uhlí s následnou 

filtrací. Výhřevnost zpracovávaného SKO byla uvažována 10 MJ/ kg. 

► Mechanicko- biologická úprava – zařízení MBÚ: Pro zařízení MBÚ byla uvažována varianta 

pouze s aerobní fermentací (bez anaerobní digesce), která je investičně méně nákladná. 

Výhřevnost vyrobené výhřevné lehké frakce (LF) je předpokládána ve výši 17 MJ/ t. 

Pro technologii MBÚ je požadováno následné energetické využití kalorické frakce (lehká frakce – LF) v 

zařízeních k tomu schválených: 

► Cementárny – formou spolu-spalování. 

► Monoblok - zařízení pro spalování LF (při dodržování stejných požadavků na kvalitu všech 

výstupních parametrů jako u ZEVO, viz výše). 

ZEVO a monoblok byly uvažovány v lokalitách s možností uplatnění vyrobeného tepla, tj. oblastí se 

stávajícím teplárenským zdrojem a rozvinutou sítí centrálního systému vytápění (CZT). Uvažované 

lokality jsou uvedeny na obrázku (viz Obrázek 4) (zobrazeno v reprezentativním městě příslušného 

http://www.kic-odpady.cz/
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ORP). V každé lokalitě je zohledněna možná dodávka tepla. Cena tepla byla uvažována pro účel výpočtu 

opět odhadem na úrovni variabilních nákladů ve výši 120 Kč/ GJ. 

 

Obrázek č. 4: Lokality vhodné pro analýzu možné výstavby ZEVO nebo Monobloku  

(stávající teplárenské zdroje) 

 

Zdroj: Vlastní tvorba EY 

 

U zařízení MBÚ se z důvodu nutnosti uložení zbytkové frakce (těžká a stabilizovaná frakce) uvažovala 

výstavba v místě existující skládky. Požadavkem byla dostatečná kapacita v roce 2025 pro následný 20 

letý provoz zařízení. Uvažované lokality pro výstavbu zařízení MBÚ jsou zobrazeny na Obrázku 5. 
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Obrázek č. 5: Lokality vhodné pro analýzu možné výstavby zařízení MBÚ 

 

Zdroj: Vlastní tvorba EY 

 

Uvažované bilance ZEVO a MBÚ s následným využitím LF zobrazuje následující . Na obrázku (viz 

Obrázek 6) je znázorněna materiálová bilance v uvažovaných zařízeních ZEVO. Předpokládá se, že 

z jedné tuny zpracovaného odpadu vznikne přibližně 240 kg reziduí (škváry a popílku), která budou 

uložena na skládku KO za fixní cenu a 60 kg kovů, které budou prodány dalším subjektům. 
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Obrázek č. 6: Materiálová bilance technologie ZEVO 

 

Hlavním parametrem vstupujícím do výpočtu NERUDA je cena na bráně – poplatek za zpracování 

odpadu (tzv. gate fee). U jednotek ZEVO je pro jednotlivé lokality generována individuálně, protože do 

jisté míry závisí na množství uplatnitelného tepla v dané lokalitě. Pro každý projekt se cena na bráně 

generovala z intervalu, který odpovídá výnosnosti investice dané vnitřním výnosovým procentem (IRR) 

od 8 do 10 %, což zohledňuje možnou budoucí majetkovou strukturu projektů (PPP apod.) 

Materiálová bilance MBÚ zařízení včetně koncovky pro zpracování lehké frakce je uvedena na obrázku 

(viz Obrázek 7). Z jedné tuny vstupního odpadu je 300 kg energeticky využito ve formě paliva z odpadů 

z lehké frakce v tomu určených zařízeních, 400 kg tvoří vlhkost a kovy a 300 kg (těžká a stabilizovaná 

frakce) je uloženo na skládku, přičemž byly uvažovány 3 možné scénáře výše poplatku za skládkování 

(750, 1 100 a 1 500 Kč/ tuna). Výhřevnost LF je přepokládána ve výši 17 MJ/ t. 

Obrázek č. 7: Materiálová bilance technologie MBÚ s následným využitím lehké frakce 

 



 

64 
 

Cena na bráně u monobloků pro zpracování LF (viz. Obrázek 7) se liší od zařízení EVO v důsledku vyšší 

výhřevnosti paliva, a tedy i vyšší výroby energie a menšího množství škváry. Na druhou stranu, vyšší 

výroba tepla způsobuje vyšší citlivost na potenciál dodávky tepla v dané lokalitě (tyto efekty jsou ve 

výpočtech pro každou lokalitu zohledněny). 

Ze známé ceny na bráně monobloku je následně generována cena na bráně MBÚ. 

Za tímto účelem bude provedena analýza ve 3 základních variantách: 

► Varianta I: Soběstačný MSK s omezenou kapacitou ZEVO (uzavřenost vůči dovozu a 

vývozu odpadů, další rozpracování Varianty 2B). 

► Varianta II: Otevřený MSK s omezenou kapacitou ZEVO a předpokladem realizace 

konkrétních zařízení MBÚ (další rozpracování Varianty 2B). 

► Varianta III: Vyšší míra využití energie odpadů v regionu (další rozpracování - Varianty 

1B). 
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Kalkulace nákladů ve všech 3 variantách nezahrnuje jakoukoli investiční ani provozní 

podporu uvažovaných zařízení ZEVO a MBÚ. 

 

Varianta I: Soběstačný MSK s omezenou kapacitou ZEVO a realizací 

konkrétních záměrů MBÚ (uzavřenost vůči dovozu a vývozu odpadů) 

Ve variantě V1 bylo uvažováno se zpracováním zbytkových komunálních odpadů (SKO a objemného 

odpadu) i všech sekundárních odpadů na výstupu z posuzovaných zařízení (lehká frakce, podsítná 

frakce, tuhá rezidua ze ZEVO, apod.) pouze na území MSK. Neuvažoval se tedy export ani import 

mezi MSK a sousedními kraji ČR, popřípadě vývoz odpadu do zahraničí. Omezená kapacita ZEVO byla 

v této variantě zvolena z důvodu simulace scénářů, které zohledňují výši hmotnostního toku zbytkových 

komunálních odpadů po realizaci současných záměrů na budování zařízení MBÚ v kraji. 

Varianta V1 pracuje s existencí následujících omezení aplikovaných současně: 

► Vybudování agregované kapacity pro zařízení ZEVO v maximální zpracovatelské 

kapacitě do 100 000 tun/rok, 

► Vybudování agregované kapacity pro zařízení MBÚ v maximální zpracovatelské 

kapacitě do 250 000 tun/rok, 

► Předpoklad soběstačnosti regionu. 

Z důvodu nepředpokládaného exportu (importu) odpadu přes hranice kraje (tj. mimo Moravskoslezský 

kraj nebo mimo ČR) a uvažované produkci směsného komunálního odpadu okolo 350 000 tun/ rok je 

zřejmé, že kapacita ZEVO je nedostatečná. Proto byla jedinou další možností výstavba zařízení MBÚ 

s dostatečnou kapacitou (cca 250 000 tun/ rok). S ohledem na nemožný export odpadu není na území 

MSK k dispozici dostatečná kapacita existujících zařízení schopných zpracovat LF (zejména cementáren). 

Jedinou možností by proto byla výstavba potřebné kapacity pro zařízení vhodná k 

energetickému využití LF (Monobloků). 

Celkem bylo provedeno 500 simulací pro tři zmíněné scénáře poplatku za skládkování (750, 1 100 a 

1 500 Kč/ tuna). Jednotlivé simulace se lišily cenou na bráně jednotlivých projektů. 

Z důvodu krátkých dopravních vzdáleností jsou náklady na dopravu marginální (v průměru se pohybují 

do 3 % z celkových nákladů). Doprava je uvažována pouze mezi jednotlivými ORP. Náklady na vlastní 

svoz odpadu z jednotlivých ulic se v úloze neuvažují, tyto náklady by byly stejné pro oba způsoby 

zpracování (zařízení EVO a MBÚ), a tudíž nemají vliv na výsledky úlohy. Překládací stanice určené 

k lisování odpadu a k překládce SKO ze svozových vozidel do velkokapacitních kontejnerů se z důvodu 

malých dopravních vzdálenosti nedoporučovaly stavět. 

Histogram očekávaných celkových nákladů na zpracování jedné tuny spalitelných zbytkových odpadů 

v rámci MSK a všech výpočtů je zobrazen na obrázku (viz Obrázek 8). Průměrná cena se bude 

pohybovat na úrovni 3 300 až 3 500 Kč/t. 



 

66 
 

Obrázek č. 8: Náklady na zpracování a dopravu spalitelných odpadů v MSK – V1 

 
Uvažované poplatky za skládkování měly vliv pouze na ekonomiku zařízení MBÚ (ukládání těžké a 

stabilizované frakce).  ukazuje průměrné množství navržených kapacit pro zařízení ZEVO a MBÚ pro 

uvažované scénáře skládkovacího poplatku. Z  je patrné snižování kapacit MBÚ v případě zvyšujícího se 

poplatku a její nahrazování zařízením ZEVO. Přímé energetické využití v zařízení ZEVO 

představuje výhodnější variantu při vyšších skládkovacích poplatcích.  V případě zařízení EVO 

byla většinou doporučena maximální kapacita (omezena na 100 kt/ r) nebo se zařízení vůbec nestavělo. 

Alternativně se mohlo jednat o zařízení malé zpracovatelské kapacity v některé z lokalit (do 50 000 tun/ 

rok). Výsledky zobrázku (viz ) je možné chápat tedy jako pravděpodobnost výstavby ZEVO v MSK (100 

kt/ r odpovídá 100 % pravděpodobnosti výstavby (viz Obrázek 9). 

 

Obrázek č. 9: Množství doporučených kapacit pro zařízení EVO a MBÚ v MSK pro uvažované scénáře 

poplatku za skládkování 

 

 

 

Výsledek ukazuje, že ZEVO s kapacitou 100 000 tun/ rok má omezenou realizovatelnost a fakticky tento 

záměr při nízko nastavených poplatcích za skládkování a absenci veřejné podpory (investiční či provozní) 

znemožňuje. Toto tvrzení však nemusí platit v případě realizace tohoto zařízení formou instalace do 

stávajícího energetického zdroje, kde lze předpokládat částečné využití stávající infrastruktury a tudíž 

nižší měrné investiční náklady na 1 tunu. To pak může vést k výrazně lepším výsledkům naplnění 
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kapacity takového zařízení. Tyto potenciální synergické efekty spočívají především v tom, že případný 

investor takového záměru nemusí při instalaci v existujícím teplárenském provoze vynaložit veškeré 

investiční náklady, což se týká zejména stavební části, příjezdových komunikací, zpevněných ploch, ale 

i možností využití stávající turbíny a částečně též stávajících prvků technologie čištění spalin (nutnost 

pouze dobudovat technologii pro plnění přísnějších limitů). 

 

 

Hlavní závěry výpočtu varianty I: 

► Soběstačnost regionu, 

► Snazší realizovatelnost záměru z pohledu veřejného mínění (jedno zařízení pro přímé 

energetické využití s nižší kapacitou), 

► Vysoké náklady na zpracování v důsledku vysokých měrných investičních nákladů při 

kapacitě 100 kt/r. Tato skutečnost může být významně eliminována dosažením synergických 

efektů instalace zařízení ZEVO ve stávajícím energetickém zdroji. 

  



 

68 
 

Varianta V2: Otevřený MSK s omezenou kapacitou EVO a předpokladem 

realizace konkrétních zařízení MBÚ 

Ve výpočtové variantě V2 byl uvažován možný export a import mezi MSK a ostatními kraji ČR i případný 

odvoz odpadu jak ve formě SKO tak i ve formě lehké frakce do zahraničí. Byl zohledněn možný dopad 

vývoje v sousedních krajích resp. v zahraničí. Pokud to bylo pro MSK výhodné, byla uvažována 

spolupráce s ostatními kraji.   

Výpočtová oblast byla rozšířena na celé území ČR a příhraniční oblasti (Rakousko, Německo). Vstupní 

data pro takto komplexní výpočet jsou dlouhodobě soustředěny v návaznosti na výsledky a činností 

projektu Centra kompetence pro energetické využití odpadů. 

V případě varianty V2 se uvažovalo s následující podkladovou mapou (viz Obrázek 10). 

Obrázek č. 10: Klíčové prvky systému OH pro výpočet varianty V2 

 

Pozn. lokality pro možnou výstavbu zařízení MBÚ byly uvažovány na místech skládek, které budou pravděpodobně 

disponovat dostatečnou kapacitou po roce 2025 pro ukládání zbytkové frakce ze zařízení MBÚ. Pro MSK je v detailu 

uvedeno na  výše. 

V souladu s připravovanými záměry nakládání se zbytkovými komunálními odpady (tj. SKO a objemný 

odpad) na území MSK byla ve všech výpočtech předpokládána realizace minimálně dvou zařízení MBÚ 

(vždy MBÚ Ostrava kapacita 80 000 tun/ rok a MBÚ Chlebičov kapacita 100 000 tun/ rok). 

I v tomto případě byl výpočet koncipován pro tři scénáře poplatku za skládkování. Z výsledků ale 

vyplynulo, že tento parametr měl pouze zanedbatelný vliv na výsledky výpočtů, proto budou výstupy 

prezentovány souhrnně pro všechny scénáře dohromady. 
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Přestože požadavek na soběstačnost kraje je opodstatněný a v souladu s požadavky na 

budování krajské sítě, v kombinaci s omezenou kapacitou ZEVO představuje hlavní faktor 

vysokých nákladů na využití/ odstranění odpadů v budoucnu. 

Obrázek č. 11 ukazuje výsledky 1 500 simulací celého území ČR. Vyprodukovaný SKO byl ve většině 

scénářů (levá strana obr. č. 11) dominantně zpracován na území MSK v zařízeních MBÚ nebo zařízením 

ZEVO s kapacitou 100 000 tun/ rok. V cca jedné třetině scénářů (pravá část obr. č. 11) lze sledovat 

významný odvoz SKO ke zpracování mimo MSK. Z výsledků je patrné, že možnost odvozu odpadů 

k jejich energetickému využití mimo kraj byla ve výpočtech hojně využívána. 

Obrázek č. 11: Doporučené zpracovatelské technologie pro spalitelné odpady v MSK 

 

Z obrázku (viz Obrázek 11) vyplývá, že pouze u necelé třetiny výpočtů se doporučila výstavba ZEVO s 

omezenou kapacitou do 100 000 tun/ rok. Ve všech scénářích se hojně využívala technologie MBÚ. 

Stejně jako u V1, i zde je však nutné upozornit na odlišnou situaci při integraci ZEVO do stávajícího 

teplárenského provozu, kde lze předpokládat výrazný nárůst scénářů, doporučujících jeho výstavbu díky 

vyšší konkurenceschopnosti. 

Detailnější analýzou bylo, ale dále zjištěno, že kalorický výstup z MBÚ (LF) však byl většinou přepraven 

mimo MSK k energetickému využití. 

Obrázek č. 12 ukazuje bilanci transportu odpadu mezi kraji (import/ export). Je patrné, že pro většinu 

simulací je významná část zbytkových komunálních odpadů vyprodukovaných na území MSK, 

která není zpracována v zařízení z obr. č. 9, odvezena mimo MSK (šedá plocha viz ). Současně je také 

exportován všechen výstup ze zařízení MBÚ (žlutá plocha) a to ve značné míře. Pouze asi v 5 % simulací 

byl odpad importován, tj. byla doporučena kapacita přesahující produkci spalitelných odpadů v MSK. 
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Obrázek č. 12: Bilance transportu spalitelných odpadů přes hranici MSK 

 

Varianta 2 (kladná hodnota = export, záporná hodnota = import)

 

Z pohledu zařízení ZEVO s omezenou kapacitou 100 000 tun/ rok bylo vyčísleno průměrné 

doporučení realizace takového zařízení (viz Obrázek 13). 

Obrázek č. 13: Úspěšnost realizace kapacity pro zařízení ZEVO 100 000 tun/ rok 

 
Pozn. nad sloupci jsou uvedeny procenta simulací pro jednotlivé třídy zpracovatelských kapacit. 

Podobným způsobem byla analyzována i kapacita u zařízení MBÚ. Výsledky pro 1 500 simulaci různě 

generovaných cen na bráně (interval odpovídající návratnosti investice dané ukazatelem IRR byl zvolen 

ve výši 8 – 10 %) je zobrazen na  obrázku (viz Obrázek 14). Minimální kapacita MBÚ 180 000 tun/ rok je 

dána součtem dvou projektů (100 000 a 80 000 tun/ rok), u kterých se dle záměrů investorů 

předpokládá realizace vždy. 
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Obrázek č. 14: Množství doporučených kapacit pro ZEVO a MBÚ v MSK 

 

Dalším výstupem je informace o překládacích stanicích (lisování odpadu z důvodu efektivnější přepravy). 

Zde nástroj NERUDA doporučil několik překládacích stanic (převážně 2 – 3 překládací stanice). 

 

Celkové průměrné náklady při realizace této varianty jsou zobrazeny na obrázku č. 15. 

Hodnoty jsou ve srovnání s V1 víceméně konstantní a významně nižší než ve variantě V1 

(dopad existence konkurenčních kapacit mimo MSK, které cenu stabilizují). 

Obrázek č. 15: Náklady na zpracování a dopravu spalitelných odpadů v MSK – V2 

 

Ve variantě V1 jsou náklady významně zvýšeny nutností výstavby monobloku (není jiná možnost 

uplatnění LF ze zařízení MBÚ). Rozdíl nákladů na zpracování 1 t odpadů vhodných pro 

energetické využití činí u variant V1 a V2 asi 900 Kč. To potvrzuje ekonomickou výhodnost řešení 

odpadového hospodářství nad rámec jednotlivých krajů. Cena za dopravu je pro variantu V2 výrazně 

vyšší oproti V1 v důsledku delších dopravních vzdáleností. V průměru se náklady na dopravu na 

celkových nákladech podílely asi z 16 %. 
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Hlavní závěry výpočtu varianty 2: 

► Nižší celkové náklady na zpracování zbytkových odpadů, 

► Omezení pravděpodobnosti budoucích nadkapacit v kraji, 

► Významná doprava, nutnost výstavby překládacích stanic, 

► K energetickému využití SKO i LF dochází mimo území MSK, 

► Na území MSK jsou ukládány sekundární odpady (těžká a stabilizovaná frakce z MBÚ). 
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Varianta V3: Vyšší míra využití energie z odpadů v regionu MSK  

Předchozí varianty ukázaly, že výstavba řetězce MBÚ s následným zpracováním LF v monobloku 

představuje koncept, který zajišťuje soběstačnost MSK v případě energetického využívání zbytkových 

komunálních odpadů, nicméně bez zapojení veřejné podpory (investiční či provozní) představuje 

relativně dražší variantu. To samozřejmě ovlivňuje ekonomickou realizovatelnost výstavby monobloků a 

předurčuje, že kalorický výstup z MBÚ bude spíše využit mimo MSK (viz závěry uvedené ve Variantě 2). 

Stejně tak ZEVO s omezenou kapacitou na 100 000 tun/ rok v důsledku vysokých měrných investičních 

nákladů ve výpočtech ukázalo nízkou míru ekonomické realizovatelnosti. 

Z tohoto důvody byly dále testovány předpoklady, které umožní zvýšený podíl využití 

energie z opadů v rámci kraje: 

- Dopad vyšší kapacity zařízení ZEVO 

- Cena na bráně monobloku, resp. dopad jejího snížení v důsledku realizace monobloku 

s vysokých stupněm integrace do stávajících teplárenských zařízení. 

 

Pokud odhlédneme od legislativních podmínek realizace projektů ZEVO v ČR, stávajících záměrů 

klíčových vlastníků odpadů v kraji a reálných možností zajistit dostatečné množství odpadů, je ZEVO 

jediným scénářem, který by umožnil využití energetického potenciálu odpadů na území MSK.  

Významně udržitelnějších výsledků z pohledu ZEVO a současně vyšší míry výroby energie z odpadů na 

území MSK, by bylo dosaženo v případě neomezování maximální kapacity projektu na hodnotě 100 kt/r. 

To by mělo za následek snížení měrných investičních nákladů s pozitivním dopadem na cenu na bráně a 

náklady pro producenty odpadů. Nevýhodou vyšší kapacity zařízení EVO je potřeba rozsáhlejších sítí CZT 

pro uplatnění vyrobeného tepla, ty však v regionu existují. 

Varianta 3 prověřuje dopad realizace ZEVO ve vyšší zpracovatelské kapacitě. Současně je uvažována 

možnost exportu odpadů mimo kraj (stejné okrajové podmínky jako ve variantě 2). Potenciální lokality 

pro výstavbu ZEVO i MBÚ jsou stejné jako v předchozích výpočtech. Žádný z projektů není implicitně 

uvažován jako realizovaný (obdobná situace jako ve variantě 1). 

Z výsledků je patrná významně lepší udržitelnost ZEVO v případě vyšších kapacit (procentuální údaj nad 

sloupcem). To je dáno nižšími měrnými investicemi s možností uplatnění vyrobeného tepla v CZT.  

Obrázek č. 16: Maximální agregovaná kapacita v zařízení EVO v MSK 
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Očekáváné celkové průměrné náklady při realizace této varianty jsou zobrazeny na obrázku 

č. 17. Náklady jsou téměř totožné jako náklady ve variantě 2.  

 

Obrázek č. 17: Náklady na zpracování a dopravu spalitelných odpadů v MSK – V3 

 

Nárůst množství SKO zpracovaného v ZEVO probíhá na úkor kapacit zařízení MBÚ. Tím je současně 

eliminován export energie ve formě LF (předpokládaná výhřevnost 17 GJ/ t ). Současně je také snižován 

přímý odvoz SKO mimo region (výhřevnost 10 GJ/ t) (viz srovnání  ve variantě 2 a  ve variantě 3).  
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Obrázek č. 18: Bilance transportu spalitelných odpadů přes hranici MSK  

varianta 3 (kladná hodnota = export, záporná hodnota = import)

 

 

Vzájemné srovnání rozdílu exportu energie při zohlednění množství a kalorického obsahu obou komodit 

zobrazuje obrázek (viz Obrázek 19). Kromě omezeného množství scénářů (pravá strana obr. č. 

19), které realizace zařízení ZEVO s vyšší kapacitou povede k vyššímu využií energie 

v regionu. 

Obrázek č. 19: Bilance exportu energetického obsahu odpadů přes hranici MSK - varianta 3 (kladná 

hodnota = export) 

 

 

Druhou možností, jak zvýšit využití energie odpadů v regionu MSK, je předpoklad využití 

synergických efektů instalace monobloku v rámci teplárenských zařízení. Tyto synergické 

efekty jsou analogické s těmi uvedenými ve V1, tj. dosažení nižších investičních nákladů zařízení díky 

existující infrastruktuře, což se týká zejména stavební části, příjezdových komunikací, zpevněných 

ploch, možností využití stávající turbíny a částečně též stávajících prvků technologie čištění spalin. 
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Existuje předpoklad, že částečné využití současné infrastruktury existujících tepláren, by se 

mohlo pozitivně odrazit v poklesu investičních nákladů a následně v nižší ceně na bráně. 

Vzhledem k zásadnímu vlivu specifických lokálních podmínek, přesahuje vyčíslení synergických efektů 

rozsah dokumentu POH a musí být řešeno potenciálními investory. 

Předmětem níže prezentované analýzy byl odhad dostupnosti paliva (LF) pro potenciální monoblok 

v závislosti na nabídnuté ceně za zpracování. Pro cenu na bráně byl uvažován interval od -500 do 1500 

Kč za zpracovanou tunu LF (záporné hodnoty značí nákup paliva, kladné hodnoty znamenají platbu 

producentů za zpracování). Z tohoto intervalu se náhodně generovala cena pro jednotlivé simulační 

běhy. Dále se, stejně jako v předchozích výpočtech, uvažovaly tři scénáře pro skládkovací poplatek 

(750/ 1100/ 1500 Kč/ t). Pro každý z těchto scénářů bylo provedeno 5000 simulaci s náhodně 

vygenerovanou cenou na bráně uvažovaného projektu.  

Maximální kapacita pro monoblok v uvažované lokalitě byla omezena na 260 kt/r. Zde je však nutné 

upozornit, že reálné produkci zbytkových komunálních odpadů v MSK odpovídá kapacita nižší, tj. okolo 

100 Kt / rok. Zbylá kapacita by tak musela být naplněna LF dovezenou z lokalit mimo MSK. 

Výsledky simulací pro tři různé scénáře (obr. CCC až EEE) ukazují zcela zásadní citlivost projektu 

monobloku na poplatku na bráně.  

Obrázek č. 20: Závislost dostupnosti LF na ceně za zpracování pro skládkovací poplatek 750 Kč/ t 
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Obrázek č. 21: Závislost dostupnosti LF na ceně za zpracování pro skládkovací poplatek 1 100 Kč/ t 

 

Obrázek č. 22: Závislost dostupnosti LF na ceně za zpracování pro skládkovací poplatek 1 500 Kč/ t 

 

Monoblok si je schopen zajistit množství vstupní LF  vyšší než 120, 160, respektive 200 kt/ 

rok (v závislosti na scénáři skládkovacího poplatku) pouze v případě, že cena na bráně bude 

záporná, tzn.  že provozovatel monobloku platí za dodávku lehké frakce.  Naopak při nižší 

kapacitě je monoblok schopen zajistit dostatečné množství LF s pozitivní cenou na bráně. V 

případě vyšších kapacit zařízení hraje významnou roli i nutnost dopravy lehké frakce v rámci regionu na 

delší vzdálenosti a především importu LF do regionu MSK ze sousedních krajů (viz Obrázek 23). 
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Obrázek č. 23: Bilance transportu spalitelných odpadů přes hranici MSK  

(klandá hodnota = export, záporná hodnota = import) 

 

Z předchozích grafů je patrná nepřímá úměra mezi dostupností LF a hodnotou skládkovacího poplatku. 

Tento efekt je způsoben zvýšením nákladů na ukládání TF ze zařízení MBÚ. Ty se pak stávají hůře 

konkurenceschopné k projektům přímého zpracování SKO v ZEVO a případnému vývozu odpadu do 

zahraničí. Závislost průměrného množství dostupné LF na skládkovacím poplatku je znázorněna 

na  obrázku (viz Obrázek 24). Závislost byla určena pro cenu za zpracování LF 0 Kč/ t. 

Obrázek č. 24: Závislost průměrného množství dostupné LF na skládkovacím poplatku 
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Hlavní závěry výpočtu varianty 3: 

► Nižší celkové náklady na zpracování zbytkových odpadů, 

► K energetickému využití významné části zbytkových komunálních odpadů dochází na území 

MSK, 

► LF z MBÚ je zpracována mimo region MSK, v případě dosažení částečných synergických 

efektů na snížení investiční náročnosti výstavby monobloku ve stávajícím teplárenském 

provoze, může tato varianta s níže nastaveným poplatkem na bráně vývoz LF mimo MSK do 

určité míry eliminovat 

Celkové poznatky z technicko-ekonomické analýzy: 

► Pro splnění cíle zvýšení energetického využívání odpadů na území MSK je 

možnou cestou výstavba ZEVO pro přímé zpracování zbytkových komunálních 

odpadů a výstavba monobloku na paliva z odpadů. 

► Ekonomická proveditelnost záměru pro výstavbu monobloku na zpracování LF 

bude záviset na možnosti dosažení výše zmíněných synergických efektů 

částečného využití stávající infrastruktury teplárenského provozu. 

► Ekonomickou proveditelnost všech variant může do značné míry ovlivnit 

dostupnost veřejné investiční či provozní podpory těmto záměrům. Jelikož je z 

dnešního pohledu možnost získání veřejné podpory pro výstavbu zařízení pro energetické 

využití komunálních odpadů spíše nepravděpodobná, může být reálnější možností 

rekonstrukce či dostavba stávajících teplárenských provozů ať již za účelem přímého 

spalování odpadů či LF. 

 


