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Seznam zkratek 
AOS autorizovaná obalová společnost 
BORP bioodpad rostlinného původu 
BRO biologicky rozložitelný odpad 
BRKO biologicky rozložitelný komunální odpad 
CENIA Česká informační agentura životního prostředí 
ČOV čistírna odpadních vod 
ČR Česká republika 
ČSÚ Český statistický úřad 
EVO energetické využití odpadů 
ISOH Informační systém odpadového hospodářství 
ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností 
JMK Jihomoravský kraj 
KO komunální odpad 
KÚ Krajský úřad 
MBÚ mechanicko-biologická úprava 
MVO materiální využití odpadů 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
NO nebezpečný odpad 
OEEZ odpadní elektrická a elektronická zařízení  
OH odpadové hospodářství 
ORP obec s rozšířenou působností 
POH Havířov Plán odpadového hospodářství statutárního města Havířov 
POH ČR Plán odpadového hospodářství České republiky 
POH MSK Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 
SDO stavební a demoliční odpady 
SKO směsný komunální odpad 
SSO sběrné středisko odpadů 
VOK velkoobjemový kontejner 
ZEVO zařízení na energetické využívání odpadů 
  



Plán odpadového hospodářství statutárního města Havířov 2017-2026 - Analytická část 

6 

1 Úvod 

1.1 Základní identifikační údaje statutárního města Havířov 

sídlo: Havířov Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 
IČ:   00 29 74 88 
DIČ:  CZ 00 29 74 88, je plátcem DPH 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze, č. úd 27-1721604319/0800 
Telefon:  596 803 111 
e-mail:   posta@havirov-city.cz 
ID datové schránky: 7zhb6tn 
Web:  http://www.havirov-city.cz/ 

1.4 Všeobecné údaje 

1.2.1 Základní informace o působnosti, struktuře a obsahu POH Havířov 

Strategie statutárního města Havířov v oblasti odpadového hospodářství na následující desetileté 
období je promítnuta do dokumentu „Plán odpadového hospodářství statutárního města Havířov na 
období 2017 - 2026“ (dále jen „Plán odpadového hospodářství statutárního města Havířov nebo 
„POH Havířov“) 

1.4.1.1 Působnost a doba platnosti Plánu odpadového hospodářství statutárního 
města Havířov 

 Plán odpadového hospodářství statutárního města Havířov stanoví v souladu s principy 
udržitelného rozvoje cíle, zásady a opatření pro nakládání s odpady na katastrálním území 
statutárního města Havířov (dále jen „Havířov“ nebo „město“). 

 POH Havířov se vztahuje na nakládání se všemi komunálními odpady skupiny 20 a 1510 Katalogu 
odpadů (dále jen „katalog“). 

 Závaznou část POH Havířov a její změnu schválí Zastupitelstvo statutárního města Havířov. 
Závazná část POH Havířov je závazným podkladem pro činnost města v oblasti odpadového 
hospodářství a podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace města. 

 POH Havířov je zpracován na dobu 10 let, tj. období 2017 až 2026, a bude změněn bezprostředně 
po každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován.  

1.4.1.2 Struktura a obsah POH Havířov 

Struktura POH Havířov je dána především § 44 zákona o odpadech a dalšími souvisejícími právními 
předpisy, včetně prováděcích předpisů, včetně Nařízení vlády č. 352/2014 ze dne 22. prosince 2014 o 
Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024 a příslušným Usnesením 
vlády ČR č. 1080 o nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 
– 2024 vycházející z platných směrnic Evropské unie a metodického návodu Evropské komise pro 
sestavení plánu odpadového hospodářství, a zejména obecně závaznou vyhláškou MSK č. 1/2016, 
kterou se vyhlašuje závazná část POH MSK 2016-2026. 

POH Havířov sestává z části analytické, závazné a směrné. 

V úvodu jsou uvedena obecná ustanovení, zejména základní identifikační údaje statutárního města 
Havířov a všeobecné údaje, které poskytují základní informace o působnosti, struktuře a obsahu POH 
Havířov, stručnou územní charakteristiku města, geografické a klimatické údaje, demografické a 
ekonomické údaje. Tato charakteristika vymezuje základní rámec pro hospodaření s odpady 
ve statutárním městě Havířov. 
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I. Analytická část  
Analytická část POH Havířov obsahuje vyhodnocení stavu odpadového hospodářství statutárního 
města Havířov, zejména: 
a) posouzení druhů, množství a zdroje vznikajících komunálních odpadů, 
b) vyhodnocení stávajících obecních systémů sběru a nakládání s komunálními odpady na území 

obce minimálně pro směsný komunální odpad, biologicky rozložitelné komunální odpady, papír, 
plasty, sklo, kovy, obalové odpady, nebezpečné složky komunálních odpadů, a jejich soulad se 
závaznou částí plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje,   

c) posouzení nezbytných změn a doplnění obecního systému sběru a nakládání s komunálními 
odpady. 

II. Závazná část 
Závazná část POH Havířov obsahuje opatření pro předcházení vzniku odpadů v souladu s Plánem 
odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje a stanoví cíle a opatření k jejich dosažení v rámci 
systému nakládání s odpady statutárního města Havířov a soustavu indikátorů k hodnocení plnění 
cílů POH Havířov pro: 
a) nakládání s komunálními odpady, zejména směsným komunálním odpadem a biologicky 

rozložitelnými komunálními odpady,  
b) nakládání s obalovými odpady, 
c) nebezpečnými složkami komunálních odpadů, 
d) nakládání se stavebními odpady, pokud statutární město Havířov stanovilo obecní systém 

nakládání se stavebním odpadem, 
e) nakládání s výrobky s ukončenou životností a vybranými odpady podle části čtvrté zákona o 

odpadech v případě, že provozuje místo zpětného odběru v rámci spolupráce s povinnými 
osobami, 

f) přípravu na opětovné použití, recyklaci, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
minimalizující nepříznivý dopad na životní prostředí, 

g) snižování množství odpadů ukládaných na skládky, zejména biologicky rozložitelných odpadů, 
h) snižování podílu biologicky rozložitelné složky ve směsném komunálním odpadu. 

III. Směrná část 
Směrná část POH Havířov obsahuje: 
a) návrhy na zlepšení systému statutárního města Havířov v nakládání s komunálními odpady,   
b) kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl POH statutárního města Havířov 

zpracován. 

Při zpracování POH Havířov byly využity a zohledněny následující dokumenty a koncepce statutárního 
města Havířov a Moravskoslezského kraje: 

 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, účinnost od 1. 1. 2017; 

 Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, účinnost od 1. 1. 2016; 

 Obecně závazná vyhláška č.2/2014 o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním 
odpadem, účinnost od 1. 1. 2015; 

 Územní plán Havířov; 

 Plán odpadového hospodářství statutárního města Havířov 2005-2010; 

 Plán odpadového hospodářství MSK na období 2016-2026; 

 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2011-2020; 

 Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2014–2020; 

 Strategie udržitelného rozvoje statutárního města Havířova 2012-2020;  

 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za jednotlivé roky 2011-
2014; 
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 Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje; 

 Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje; 

 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje; 

 Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje; 

 Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje; 

 Program rozvoje Moravskoslezského kraje. 

1.4.2 Stručná územní charakteristika statutárního města Havířov 

Statutární město Havířov, které je zároveň obcí s rozšířenou působností, leží na jižním okraji 
ostravsko-karvinské průmyslové oblasti, asi v poloviční vzdálenosti (cca 19 km) mezi Ostravou a 
pohraničním městem Český Těšín.  

Na severu hraničí s hornickými středisky Petřvaldem, Orlovou a Karvinou, na západě s obcemi Šenov 
a Václavovice.  

Povrch území města je mírně členitý, v nadmořské výšce kolem 260 metrů. Jižní částí protéká řeka 
Lučina. Terénním předělem probíhajícím od západu na východ je železniční trať z Ostravy - Svinova 
do Českého Těšína.  

Nejvýznamnější komunikací procházející městem je silnice první třídy č. 11 z Ostravy do Českého 
Těšína. Podél ní se táhne hlavní sídlištní útvar města - výšková zástavba. Další silnice spojují město s 
Orlovou a Karvinou.  

Město má vcelku mírné klimatické podmínky. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 8⁰C a 
průměrné roční srážky kolem 800 mm. Převládají větry od jihozápadu a západu. Katastrální území 
města má rozlohu 3 200 ha.  

Po stránce správní je město děleno na 8 částí: Město, Šumbark, Podlesí, Životice, Bludovice, 
Prostřední Suchá, Dolní Suchá a Dolní Datyně.  

V současné době má Havířov necelých 75 000 obyvatel a od roku 1990 je statutárním městem.  

 

Mapa 1. Území statutárního města Havířov 
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1.4.3 Demografická a sociální charakteristika statutárního města Havířov 

Havířov se svou občanskou vybaveností (obchody, školy, koupaliště, sportoviště, městské kulturní 
centrum, knihovna atd.) stal přirozeným centrem okolních obcí. 

K 31. 12. 2015 mělo statutární město Havířov 74 101 obyvatel. Z tohoto počtu spadalo 10 208 
obyvatel do věkové kategorie 0-14 let, 44 125 obyvatel do věkové kategorie 15-59 let, 4 697 obyvatel 
do věkové kategorie 60-64 let a 15 071 obyvatel do věkové kategorie 65 a více let. Počet obyvatel 
v roce 2015 klesl o 948 obyvatel oproti roku 2014. 

Drtivá většina obyvatel žije v panelových (54 %) nebo cihlových (vícepatrových) domech (37 %) 
V rodinných a jiných domech žije zbylých 8,5 % obyvatel. Z tohoto vyplývá, že v Havířově dominuje 
sídlištní zástavba. 

Nezaměstnanost obyvatel statutárního města Havířova činila v roce 2015 11,92 % a vysoce 
převyšovala nezaměstnanost v ČR, která se v roce 2015 pohybovala mezi 5,9 % a 7,7 %.  

Co se týče oblasti vzdělávání, nachází se v statutárním městě Havířov 26 mateřských škol, 1 základní 
škola nižšího stupně (1. - 5. ročník), 17 základních škol vyššího stupně (1. - 9. ročník), 2 gymnázia, 7 
středních odborných a praktických škol, 5 středních odborných učilišť a 1 vyšší odborná škola. Ve 
městě se dále nacházejí 2 základní umělecké školy a 1 zařízení ústavní ochranné výchovy. Péči o 
nejstarší obyvatele města zajišťují 2 domovy pro seniory. K dispozici jsou též denní stacionáře nebo 
domov se zvláštním režimem.  

Pro plnohodnotné trávení volného času jsou obyvatelům i návštěvníkům statutárního města Havířov 
přístupná koupaliště a bazény, sportovní hřiště a stadiony a soukromníky provozovaná fitness a 
wellness centra. Ve městě lze navštívit též kino, divadlo, muzea, galerie či využít služeb knihovny.  

1.4.4 Staré zátěže 

Na pozemcích města nejsou evidovány žádné staré zátěže obsahující nebezpečné odpady.  
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2 Analytická část 

2.1 Datové zdroje 

Základním datovým zdrojem použitým pro zpracování POH statutárního města Havířov je 
elektronická databáze zpracovaných hlášení o produkci a nakládání s odpady za období let 2011–
2015. Použitá data odpovídají údajům z Informačního systému odpadového hospodářství (dále jen 
„ISOH“), který shromažďuje primární údaje o produkci a nakládání s odpady v ČR, ohlašované na 
základě zákonné povinnosti evidence odpadů a jsou navíc v jednotlivých letech kontrolována na 
přítomnost chybných a odlehlých hodnot a neodevzdaných hlášení ze strany tzv. „hříšníků“, tj. 
původců, kteří v daném roce nesplnili svoji zákonnou povinnost podat hlášení. Databázi ISOH pro 
MŽP spravuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí (dále jen „CENIA“). Dále pak data 
z ročních hlášení autorizované společnosti EKO-KOM a data o systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území statutárního 
města Havířov získaná od havířovského magistrátu. 

Pro komplexní analýzu a vyhodnocení stavu odpadového hospodářství ve statutárním městě Havířov 
byly rovněž využity další datové zdroje (Českého statistického úřadu, RISY Ministerstva pro místní 
rozvoj, koncepčních dokumentů statutárního města Havířov, Portálu MSK a dalších), zejména Seznam 
oprávněných osob k nakládání s odpady včetně jejich povolení, které nakládají s odpady ve 
statutárním městě Havířov a které vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, (dále Seznam 
oprávněných osob), který je aktualizován průběžně pracovníky odboru životního prostředí KÚ MSK. 

2.4 Rozdělení komunálních odpadů a způsobů nakládání  

2.2.1 Rozdělení odpadů na zájmové toky 

Za účelem podrobné analýzy produkce a nakládání s odpady MSK byly určeny podle POH ČR zájmové 
toky definované jako součty jednotlivých odpadových druhů podle katalogu, a to v následující 
struktuře: 

1) všechny odpady celkem,  

2) všechny odpady nebezpečné (zkráceně „NO”),  

3) komunální odpady (zkráceně „KO“) celkem,  

4) směsný komunální odpad (zkráceně „SKO“),  

5) biologicky rozložitelné komunální odpady (zkráceně „BRKO“),  

6) obalové odpady (odděleně sbíraný papír, plast, sklo a kovy),  

7) papír z tříděného sběru; 

8) plast z tříděného sběru; 

9) sklo z tříděného sběru; 

10) kovy z tříděného sběru; 

11) stavební a demoliční (zkráceně „SDO“) odpady;  

12) odpadní elektrická a elektronická zařízení; 

13) baterie a akumulátory; 

14) odpadní oleje. 

Výběr posuzovaných odpadových toků byl dán jednak požadavkem zadavatele, dále strukturou POH 
Moravskoslezského kraje 2016-2025. 
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Podrobné členění na zvolené toky kromě všech odpadů podle Katalogu odpadů1 uvádí Tabulka 1. 
Agregace odpadových druhů do odpadových toků, kde u BRKO jsou uvedeny dvojice (katalogové číslo 
z Katalogu odpadů, koeficient), tímto koeficientem se vynásobí množství daného odpadu a součet 
těchto hodnot bude dávat celkové množství odpadových toků BRKO. Koeficienty BRKO jsou převzaté 
z POH ČR pro období 2015–2024. 

Tabulka 1. Agregace odpadových druhů do odpadových toků. Zdroj: POH ČR 

Název toku dle zadání POH MSK Agregované druhy odpadů – katalogová čísla (k. č.) z Katalogu odpadů 
 2

 

KO - komunální odpady celkem 

15 01 01; 15 01 02; 15 01 03; 15 01 04; 15 01 05; 15 01 06; 15 01 07;  
15 01 09; 15 01 10; 15 01 11; 20 01 01; 20 01 02; 20 01 08; 20 01 10;  
20 01 11; 20 01 13; 20 01 14; 20 01 15; 20 01 17; 20 01 19; 20 01 21;  
20 01 23; 20 01 25; 20 01 26; 20 01 27; 20 01 28; 20 01 29; 20 01 30;  
20 01 31; 20 01 32; 20 01 33; 20 01 34; 20 01 35; 20 01 36; 20 01 37;  
20 01 38; 20 01 39; 20 01 40; 20 01 41; 20 01 99; 20 02 01; 20 02 02;  
20 02 03; 20 03 01; 20 03 02; 20 03 03; 20 03 06; 20 03 07; 20 03 99   

SKO - směsný komunální odpad  20 03 01 

BRKO - biologicky rozložitelné 
komunální odpady (k. č. a 
koeficient) 

(20 01 01, 1); (20 01 08, 1); (20 01 10, 0,75); (20 01 11, 0,75); (20 01 38, 1); 
(20 02 01, 1); (20 03 01, 0,48); (20 03 02, 0,75); (20 03 07, 0,30); 

BORP - biologické odpady 
rostlinného původu 

20 01 08; 20 02 01 

obalové odpady 15 01 01; 15 01 02; 15 01 04; 15 01 05; 15 01 07; 15 01 09   

materiálově využitelné složky 
z tříděného sběru  

15 01 01; 15 01 02; 15 01 04; 15 01 05; 15 01 07; 15 01 09; 20 01 01;  
20 01 02; 20 01 39; 20 01 40; 20 01 10; 20 01 11 

papír z tříděného sběru 15 01 01; 20 01 01 

plast z tříděného sběru 15 01 02; 20 01 39 

sklo z tříděného sběru 15 01 07; 20 01 02 

kovy z tříděného sběru 15 01 04; 20 01 40 

stavební a demoliční odpady 

17 01 01; 17 01 02; 17 01 03; 17 01 06; 17 01 07; 17 02 01; 17 02 02;  
17 02 03; 17 02 04; 17 03 01; 17 03 02; 17 03 03; 17 05 03; 17 05 04;  
17 05 05; 17 05 06; 17 05 07; 17 05 08; 17 06 01; 17 06 03; 17 06 04;  
17 06 05; 17 08 01; 17 08 02; 17 09 01; 17 09 02; 17 09 03; 17 09 04 

odpadní elektrická a 
elektronická zařízení 

16 02 11; 16 02 12; 16 02 13; 16 02 14; 16 02 15; 16 02 16; 20 01 23;  
20 01 35; 20 01 36; 20 01 21 

baterie a akumulátory 16 06 01; 16 06 02; 16 06 03; 16 06 04; 16 06 05; 20 01 33; 20 01 34 

odpadní oleje 

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 

2.4.1 Rozdělení nakládání na hlavní způsoby nakládání s KO 

Způsoby nakládání s odpady jsou v ISOH označeny pomocí kódů vycházejících z Přílohy č. 3 
Zpracování matematického vyjádření výpočtu „Soustavy indikátorů OH“ v souladu s vyhláškou 
č. 383/2001 sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění z 21. 3. 2016, uvedené 
v Tabulka 2.  

 

1 
 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) 
2 

 V případě BRKO se do daného toku započítává množství odpadu daného katalogového čísla násobené 

koeficientem. 
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Tabulka 2. Seznam vybraných kódů nakládání s odpady.  
Zdroj: Příloha č. 3 Zpracování matematického vyjádření výpočtu „Soustavy indikátorů OH“ 

Kód nakládání  Způsob nakládání  

Energetické využití odpadů (EVO) 

R1  Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie  

Materiálové využití odpadů (MVO) 

R2  Získání / regenerace rozpouštědel  

R3  
Získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně 
biologických procesů mimo kompostování a biologickou dekontaminaci) 

R4  Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin 

R5  Recyklace / znovuzískání ostatních anorganických materiálů  

R6  Regenerace kyselin a zásad  

R7  Obnova látek používaných ke snižování znečištění  

R8  Získání složek katalyzátorů  

R9  Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětného použití olejů 

R10  Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii  

R11  Využití odpadů, které vznikly pod označením R1 až R10  

R12  Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11  

N1  Využití odpadů na terénní úpravy apod. 

N2  Předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě  

N8  Předání (dílů, odpadů) pro opětovné použití  

N10  Prodej odpadu jako suroviny („druhotné suroviny“) 

N11  Využití odpadu na rekultivace skládek  

N12  Ukládání odpadu jako technologický materiál na zajištění skládky  

N15  Protektorování pneumatik  

Kompostování 

N13  Kompostování  

Odstranění odpadů skládkováním a jiným uložením 

D1  Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování) 

D5  
Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. ukládání do oddělených, 
utěsněných, zavřených prostor izolovaných navzájem i od okolního prostředí apod.) 

D12  Konečné či trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů) 

Jiné odstranění odpadu 

D7 Vypouštění do moří a oceánů včetně ukládání na mořské dno 

D8 
Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou 
sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením 
D1 až D12 

D9 
Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným 
produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených 
pod označením D1 až D12 (např. odpařování, sušení, kalcinace) 

D11 Spalování na moři 

Odstranění odpadů spalováním  

D10  Spalování na pevnině  

Množství nakládání s odpady byla zkonstruována jako součty množství evidovaných k množinám 
kódů nakládání podle metodiky Matematického vyjádření výpočtu „soustavy indikátorů OH“, viz 
Tabulka 2, při zavedení speciálního způsobu nakládání kompostováním tak, aby to bylo v souladu s 
POH MSK pro období 2016–2024. Způsoby nakládání s odpady jsou popsány v Tabulka 3. 
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Tabulka 3. Seznam vybraných způsobů nakládání s odpady. Zdroj: POH ČR 

Způsob nakládání s odpady Kódy nakládání Komentář 

Produkce odpadu A00, BN30 Za produkci odpadu jsou považovány pouze 
záznamy s kódem A00 vč. dopočtených (za 
podlimitní producenty) 

Materiálové využití odpadů 
(MVO) (regenerace, recyklace, 
předúprava odpadů apod.) 

kódy končící N1, N2, N8, 
N10, N11, N12, N15, R2, 
R3, R4, R5, R6, R7, R8, 
R9, R10, R11 a R12 

Veškeré způsoby materiálového využití odpadu, 
vč. způsobu kompostování, které je nevhodně 
vykazováno pod kódem R3. 

Kompostování (materiálové 
aerobní využití BRO s kódem 
N13 v nakládání s odpady) 

kódy končící N13 Kompostování se vyskytuje rovněž pod kódem R3, 
kdy je lze velmi těžko oddělit od materiálového a 
energetického využití. Hodnota získaná na základě 
součtu množství odpadů s kódem N13 tak 
představuje dolní odhad kompostovaného 
množství odpadu. 

Energetické využití odpadů 
(EVO) (využívání odpadů 
způsobem obdobným jako 
paliva nebo jiným způsobem 
k výrobě energie) 

kódy končící R1 Energetické využití v ZEVO, při spolu spalování a 
při anaerobní digesci odpadu s kogenerační 
vznikajícího bioplynu.  

Skládkování a jiné uložení 
(ukládání odpadů na skládky, 
hlubinná injektáž a další 
(pod)povrchové uložení) 

kódy končící D1, D5 a 
D12 

Z uvedených kódů se v MSK využívá prakticky 
pouze kód D1 pro ukládání odpadu na skládkách. 

Spalování na pevnině a 
spalování odpadů bez 
energetického využití 

kódy končící D10 Spalování odpadů v zařízeních, která nesplňují 
kritérium efektivity pro energetické využití 
odpadu je vhodné především pro nebezpečné 
odpady (např. ze zdravotnictví). 

  



Plán odpadového hospodářství statutárního města Havířov 2017-2026 - Analytická část 

14 

2.5 Posouzení druhů, množství a zdroje vznikajících komunálních 
odpadů 

V této kapitole je provedeno posouzení druhů, vývoje produkce množství vznikajících komunálních 
odpadů a souvisejících odpadů ve statutárním městě Havířov a posouzení vývoje jejich nakládání 
v období 2011-2015.  

2.3.1 Odpady celkem 

2.5.1.1 Produkce a nakládání odpadů celkem v statutárním městě Havířov 

Vývoj celkové produkce a nakládání se všemi odpady ve statutárním městě Havířov v období 2011-2015 
jsou uvedeny v následující tabulce.  

Z  tabulky je vidět, že ve sledovaném období 2011-2015 celková produkce odpadů ve statutárním 
městě Havířov kolísala od 27 307,6 tun v roce 2011 až do 24 931,5 tun v roce 2015. Celková produkce 
odpadů na obyvatele kolísala z 342,7 kg v roce 2011 na  332,2 kg v roce 2015 a činila v průměru 342,2 
kg na obyvatele. 

Tabulka 4. Celková produkce a nakládání se všemi odpady ve statutárním městě Havířov v letech 
2011-2015: Zdroj dat: Hlášení SM Havířov 

činnost \ rok 2011 2012 2013 2014 2015 

produkce [t] 27 307,6 29 638,2 24 809,0 25 714,1 24 931,5 

Produkce [kg/obyv.] 342,7 377,5 320,6 337,9 332,2 

materiálové využití [t] 576,4 549,6 1583,5 1607,0 2046,1 

podíl materiálového využití [%] 2,1 1,9 6,4 6,2 8,2 

materiálové využití [kg/obyv.] 7,2 7,0 20,5 21,1 27,3 

energetické využití [t] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

podíl energetického využití [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

energetické využití [kg/obyv.] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skládkování [t] 19 043,7 18 687,4 17 061,0 16 830,0 16 142,6 

podíl skládkování [%] 69,7 63,1 68,8 65,5 64,7 

skládkování [kg/obyv.] 239,0 238,0 220,5 221,1 215,1 

Spálení [t] 9,0 11,6 16,7 18,0 14,7 

podíl spálení [%] 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 

spálení [kg/obyv.] 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 

Kompostování [t] 2196,0 5081,6 1247,8 1660,4 1751,8 

podíl kompostování [%] 8,0 17,1 5,0 6,5 7,0 

Kompostování [kg/obyv.] 27,6 64,7 16,1 21,8 23,3 

Nakládání s veškerým odpadem zabezpečovala ve statutárním městě Havířov společnost Technické 
služby Havířov a.s. (100 %), která jej předávala dál oprávněným osobám ke zpracování.  

Z předchozí tabulky je vidět, že většina odpadu byla sládkována (v průměru 66%) a toto odstraňování 
odpadu postupně klesalo až na 64,7 % v roce 2015. Poměrně malý byl podíl materiálového využití (v 
průměru 5%), který postupně rostl až na 8,2 % v roce 2015.  
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Graf 1. Produkce a nakládání všech odpadů ve statutárním městě Havířov v období 2011-2015 [t]. 
Zdroj dat: Hlášení SM Havířov 

 

 

Graf 2. Produkce a nakládání všech odpadů na obyvatele ve statutárním městě Havířov v období 
2011-2015 [t]. Zdroj dat: Hlášení SM Havířov 
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2.5.2 Nebezpečné druhy odpadů v komunálním odpadu 

Do odpadového proudu Nebezpečné odpady (NO) jsou zahrnuty všechny odpady kategorie N 
z komunálního odpadu.  

2.5.2.1 Produkce a nakládání s nebezpečnými druhy komunálního odpadu 

Produkce nebezpečných druhů KO se ve sledovaném období 2011-2015 pohybovala v průměru kolem 
15,9 tun za rok v rozmezí od 10,4 tun v roce 2011 do 17,2 tun v roce 2015. V dalších letech lze 
očekávat kolísající produkci kolem této hranice.  

V následující tabulce je uvedena souhrnná produkce a nakládání s nebezpečnými druhy KO v letech 
2011–2015. Z této tabulky vyplývá velmi nízká produkce nebezpečných složek KO u občanů, jedná se 
o cca 0,2 kg ročně. 

Tabulka 5. Produkce a nakládání s nebezpečnými odpady ve statutárním městě Havířov v letech 
2011–2015. Zdroj dat: Hlášení SM Havířov 

Nakládání \ rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Produkce [t] 10,4 13,4 18,7 19,9 17,2 

Produkce [kg/obyv.] 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 

Materiálové využití [t] 1,4 1,8 2,1 1,9 2,5 

Podíl materiálového využití [%] 13,4 13,6 11,0 9,5 14,5 

Materiálové využití [kg/obyv.] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Energetické využití [t] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Podíl energetického využití [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Energetické využití [kg/obyv.] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skládkování [t] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Podíl skládkování [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skládkování [kg/obyv.] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Spalování [t] 9,0 11,6 16,7 18,0 14,7 

Podíl spalování [%] 86,6 86,4 89,0 90,5 85,5 

Spalování [kg/obyv.] 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 

Nakládání s nebezpečným odpadem zabezpečovala ve statutárním městě Havířov společnost 
Technické služby Havířov a.s. (100 %), která jej předávala dál oprávněným osobám ke zpracování.  

Z předchozí tabulky je vidět, že většina odpadu byla spalována (v průměru 87,6 %) a toto 
odstraňování odpadu kolísalo mezi 85,5 % a 90,5 %. Poměrně solidní byl podíl materiálového využití 
NO (v průměru 12,4%), který kolísal mezi 9,5 % a 14,5 %.   
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Graf 3. Produkce a nakládání s nebezpečnými odpady ve statutárním městě Havířov v letech 2011–
2015. Zdroj dat: Hlášení SM Havířov 

 

 

Graf 4. Produkce a nakládání s NO na obyvatele ve statutárním městě Havířov v letech 2011–2015. 
Zdroj dat: Hlášení SM Havířov 
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2.5.3 Komunální odpady 

Produkce komunálních odpadů je určena jako součet všech odpadů skupiny 20 dle Katalogu odpadů, 
uvedených jako A00 či AN60, odpadů podskupiny 15 01 z produkce obcí, uvedených jako A00 nebo 
AN60 a odpadů skupiny 20 a podskupiny 15 01 od občanů (nakládání BN30). Oproti tomu nakládání 
je vypočteno pouze jako nakládání s odpady skupiny 20, vyjma materiálového využití, kam je 
započtena veškerá výše zmíněná produkce podskupiny 15 01 od občanů.3 

2.5.3.1 Produkce a nakládání s komunálním odpadem celkem 

Produkci a nakládání s komunálními odpady ve statutárním městě Havířov shrnuje následující 
tabulka. Z tabulky je vidět, že ve sledovaném období 2011-2015 celková produkce KO ve statutárním 
městě Havířov postupně klesala z 27 781,6 tun v roce 2012 až na 22 488,4 tun v roce 2015. Produkce 
KO na obyvatele ve sledovaném období kopírovala celkovou produkci odpadů z 322,8 kg v roce 2011 
až na 299,6 kg v roce 2015 a byla v průměru 317 kg ročně.   

Tabulka 6. Produkce a nakládání s KO ve statutárním městě Havířov v letech 2011–2015. Zdroj dat: 
Hlášení SM Havířov 

Nakládání \ rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Produkce [t] 25 723,5 27 781,6 23 193,8 23 605,9 22 488,4 

Produkce [kg/obyv.] 322,8 353,9 299,8 310,2 299,6 

Materiálové využití [t] 554,5 540,2 1 398,4 1 294,1 1 355,8 

Podíl materiálového využití [%] 2,2 1,9 6,0 5,5 6,0 

Materiálové využití [kg/obyv.] 7,0 6,9 18,1 17,0 18,1 

Energetické využití [t] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Podíl energetického využití [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Energetické využití [kg/obyv.] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skládkování [t] 17 530,5 16 883,8 15 679,2 15 079,1 14 438,6 

Podíl skládkování [%] 68,1 60,8 67,6 63,9 64,2 

Skládkování [kg/obyv.] 220,0 215,1 202,7 198,1 192,4 

Spalování [t] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Podíl spalování [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Spalování [kg/obyv.] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kompostování [t] 2 196,0 5 081,6 1 247,8 1 660,4 1 751,8 

Podíl kompostování [%] 8,5 18,3 5,4 7,0 7,8 

Kompostování [kg/obyv.] 27,6 64,7 16,1 21,8 23,3 

Nakládání s KO zabezpečovala ve statutárním městě Havířov společnost Technické služby Havířov a.s. 
(100 %), která jej předávala dál oprávněným osobám ke zpracování.  

Z předchozí tabulky je vidět, že většina odpadu byla skládkována (v průměru 64,9%) a toto 
odstraňování odpadu postupně klesalo a na 64,2 % v roce 2015. Poměrně malý byl podíl 
materiálového využití (v průměru 4,3%), který kolísal od 1,9 % do 6,0 %. Významný je podíl 
kompostování (v průměru 9,4%), který kolísal od 5,4 % do 18,3 %. 

Na následujícím grafu je uvedeno složení KO v roce 2015, odkud je vidět, že největší hmotnostní 
množství v KO tvořil v roce 2015 SKO (64%), dále objemný odpad (18%), BORP (8%), sklo (3%), papír, 
dřevo a plast mají 2 % a jiný odpad pouze 1 %. 

 

3 
 Tento způsob výpočtu přesně odpovídá nastavené metodice Zpracování matematického vyjádření 

výpočtu „soustavy indikátorů OH“ v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 

v platném znění (aktualizace k 10. 9. 2013). Ke změně vůči předchozí metodice v započtení odpadů skupiny 20 a 

podskupiny 15 01 došlo v rámci vypořádání připomínkovacího řízení SEA. 
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Graf 5.  Složení KO v roce 2015 [%] ve statutárním městě Havířov 

  
 
V následujících grafech je znázorněna celková produkce a nakládání s KO ve statutárním městě 
Havířov v letech 2011–2015 v tunách a pak produkce a nakládání s KO ve statutárním městě Havířov 
v letech 2011-2015 na obyvatele v kg.  

Graf 6. Produkce a nakládání s KO ve statutárním městě Havířov v letech 2011–2015 [t]. Zdroj dat: 
Hlášení SM Havířov 
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Graf 7. Produkce a nakládání s KO ve statutárním městě Havířov v letech 2011-2015 na obyvatele. 
Zdroj dat: Hlášení SM Havířov 
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2.5.4 Směsný komunální odpad 

Hmotnostně nejvýznamnější složku KO představuje dlouhodobě směsný komunální odpad (SKO), 
který má katalogové číslo 20 03 01.  

V případě nakládání s SKO jde praktiky výhradně o jeho odstranění skládkováním, neboť povaha 
tohoto odpadu neumožňuje jeho materiálové využití bez specializované úpravy (např. drcení, 
mechanická či mechanicko-biologická úprava (MBÚ) a další) a žádné zařízení pro takovou úpravu 
nebylo v období 2011-2015 v Moravskoslezském kraji instalováno. 

2.5.4.1 Produkce a nakládání s SKO  

Z následující tabulky je vidět, že ve sledovaném období 2011-2015 celková produkce SKO ve 
statutárním městě Havířov klesala z 17 530,5 tun v roce 2011 až na 14 438,6 tun v roce 2015. V celém 
posuzovaném období produkce SKO na obyvatele ve statutárním městě Havířov mírně klesala z 220 
kg v roce 2011 na 192,4 kg v roce 2015, což bylo způsobeno větším zapojením občanů do odděleného 
sběru papíru, plastu, skla, kovů a BORP.  

Tabulka 7. Produkce a nakládání s SKO ve statutárním městě Havířov v letech 2011–2015. Zdroj 
dat: Hlášení SM Havířov 

Nakládání \ rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Produkce [t] 17 530,5 16 883,8 15 679,2 15 079,1 14438,6 

Produkce [kg/obyv.] 220,0 215,1 202,7 198,1 192,4 

Materiálové využití [t] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Podíl materiálového využití [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Materiálové využití [kg/obyv.] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Energetické využití [t] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Podíl energetického využití [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Energetické využití [kg/obyv.] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skládkování [t] 17 530,5 16 883,8 15 679,2 15 079,1 14 438,6 

Podíl skládkování [%] 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Skládkování [kg/obyv.] 220,0 215,1 202,7 198,1 192,4 

Spalování [t] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Podíl spalování [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Spalování [kg/obyv.] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Nakládání se SKO zabezpečovala ve statutárním městě Havířov společnost Technické služby Havířov 
a.s. (100 %), která jej předávala dál oprávněným osobám ke zpracování.  

Z předchozí tabulky je vidět, že prakticky veškerý SKO byl skládkován (100,0%) a toto odstraňování 
odpadu postupně klesalo z 220 kg na obyvatele v roce 2011 až na 192,4 kg na obyvatele v roce 2015.  

Produkci a nakládání s SKO ve statutárním městě Havířov znázorňují následující grafy. 
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Graf 8. Produkce a nakládání s SKO ve statutárním městě Havířov v letech 2011–2015. Zdroj dat: 
Hlášení SM Havířov 

 
 

Graf 9. Produkce a nakládání s SKO ve statutárním městě Havířov na obyvatele v letech 2011–2015. 
Zdroj dat: Hlášení SM Havířov 
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2.5.5 Biologicky rozložitelné komunální odpady 

Za biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO) jsou považovány odpady druhů 20 01 01, 20 01 
08; 20 01 10; 20 01 11; 20 01 38; 20 02 01; 20 03 01; 20 03 02 a 20 03 07 a jejich množství se vypočítá 
pomocí vynásobení příslušnými koeficienty biologicky rozložitelné složky (0,75 pro textilní odpady a 
odpad z tržišť, 0,48 pro směsný komunální odpad a 0,3 pro objemný odpad), Tabulka 1.  

Vzhledem k tomu, že nejvýznamnější složkou BRKO je SKO, který tvořil 54,0 % tohoto toku v roce 
2015 (pro výpočet produkce BRKO je do váženého součtu tohoto toku započteno 48 % 
produkovaného SKO, (což odpovídá obsahu jeho biologicky rozložitelné složky v SKO), je trend 
produkce a nakládání s BRKO v období 2011-2013 částečně podobný trendu u SKO.  

Dále významně přispívají k produkci BRKO objemný odpad (katalogové číslo 20 03 07) a biologicky 
rozložitelné odpady ze zahrad a parků (katalogové číslo 20 02 01). 

2.5.5.1 Produkce a nakládání s BRKO  

Z následující tabulky je vidět, že ve sledovaném období 2011-2015 celková produkce BRKO ve 
statutárním městě Havířov kolísala z 14 542,4 tun v roce 2012 až na 10 866,2 tun v roce 2015. 
Produkce BRKO na obyvatele ve statutárním městě Havířov ve sledovaném období vykazovala 
kolísající trend, z 185,2 kg v roce 2012 až na 144,8 kg v roce 2015, což bylo v průměru 153,7 kg na 
obyvatele.  

Tabulka 8. Produkce a nakládání s BRKO ve statutárním městě Havířov v letech 2011–2015. Zdroj 
dat: Hlášení SM Havířov 

Nakládání \ rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Produkce [t] 12 011,1 14 542,4 10 930,3 11 140,8 10 866,2 

Produkce [kg/obyv.] 150,7 185,2 141,3 146,4 144,8 

Materiálové využití [t] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Podíl materiálového využití [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Materiálové využití [kg/obyv.] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Energetické využití [t] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Podíl energetického využití [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Energetické využití [kg/obyv.] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skládkování [t] 8 414,6 8 104,2 7 526,0 7 237,9 6 930,5 

Podíl skládkování [%] 70,1 55,7 68,9 65,0 63,8 

Skládkování [kg/obyv.] 105,6 103,2 97,3 95,1 92,3 

Spalování [t] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Podíl spalování [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Spalování [kg/obyv.] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kompostování [t] 2 196,0 5 081,6 1 247,8 1 660,4 1 751,8 

Podíl kompostování [%] 18,3 34,9 11,4 14,9 16,1 

Kompostování [kg/obyv.] 27,6 64,7 16,1 21,8 23,3 

 

Nakládání BRKO ve statutárním městě Havířov zabezpečovala v roce 2015 společnost Technické 
služby Havířov a.s. (100 %). Údaje v předchozí tabulce vyplývají ze způsobu výpočtu BRKO, je to dáno 
druhy KO, které se započítávají do odpadového proudu BRKO (např. SKO, papír, objemný odpad atd., 
viz Tabulka 1). Z toho pohledu se musíme dívat na nakládání s BRKO, které je součtem nakládání 
s příslušnými proudy v BRKO, kde nejvíce ovlivňuje nakládání s SKO (100 % skládkování), které se 
započítává do proudu 48 % do proudu BRKO. 

Produkci a nakládání s BRKO ve statutárním městě Havířov znázorňují následující grafy. 
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Graf 10. Produkce a nakládání s BRKO ve statutárním městě Havířov v letech 2011–2015. Zdroj dat: 
Hlášení SM Havířov 

  

Graf 11. Produkce a nakládání s BRKO na obyvatele ve statutárním městě Havířov v letech 2011–
2015. Zdroj dat: Hlášení SM Havířov 
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Tabulka 9. Produkce a nakládání s BORP ve statutárním městě Havířov v letech 2011–2015. Zdroj 
dat: Hlášení SM Havířov 

Nakládání \ rok 2011 2012 2013 2014 2015 

produkce [t] 2 196,0 5 081,6 1 247,8 1 660,4 1 751,8 

Produkce [kg/obyv.] 27,6 64,7 16,1 21,8 23,3 

materiálové využití [t] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

podíl materiálového využití [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

materiálové využití [kg/obyv.] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

energetické využití [t] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

podíl energetického využití [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

energetické využití [kg/obyv.] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

skládkování [t] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

podíl skládkování [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

skládkování [kg/obyv.] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

spálení [t] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

podíl spálení [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

spálení [kg/obyv.] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

kompostování [t] 2 196,0 5 081,6 1 247,8 1 660,4 1 751,8 

podíl kompostování [%] 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Kompostování [kg/obyv.] 27,6 64,7 16,1 21,8 23,3 

 

Nakládání s BORP ve statutárním městě Havířov zabezpečovala ve sledovaném období společnost 
Technické služby Havířov a.s. (100 %). 

Graf 12. Produkce a nakládání s BORP ve statutárním městě Havířov v letech 2011–2015. Zdroj dat: 
Hlášení SM Havířov 
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Graf 13. Produkce a nakládání s BORP na obyvatele ve statutárním městě Havířov v letech 2011–
2015. Zdroj dat: Hlášení SM Havířov 
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2.3.6 Obalové odpady  

2.5.6.1 Produkce a nakládání s obalovými odpady 

Jako obalové odpady jsou uvažovány papírové, plastové, skleněné, kovové, textilní, kompozitní, 
dřevěné a směsné obaly z podskupiny 15 01 Katalogu odpadů, konkrétně katalogová čísla 15 01 01, 
15 01 002, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 05, 15 01 07 a 15 01 09.  

Číselně shrnuje výsledky produkce a nakládání s obalovými odpady za období let 2011–2015 
následující tabulka. Z tabulky je vidět, že ve sledovaném období 2011-2015 produkce obalových 
odpadů ve statutárním městě Havířov výrazně klesla z 1 296,4 tun v roce 2011 až na 4,4 tun v roce 
2015. Je to dáno tím, že od roku 2013 se do obalových odpadů započítávají obalové odpady 
podskupiny 1510, zatímco v předcházejícím období se započítávaly odpady podobného charakteru 
(papír, plast, sklo, kovy) i ze skupiny 20.  

Tabulka 10. Produkce a nakládání s obalovými odpady ve statutárním městě Havířov v období 
2011–2015. Zdroj dat: Hlášení SM Havířov 

Nakládání \ rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Produkce [t] 1296,4 1309,0 5,7 5,0 4,4 

Produkce [kg/obyv.] 16,3 16,7 0,1 0,1 0,1 

Materiálové využití [t] 1296,4 1309,0 5,7 5,0 4,4 

Podíl materiálového využití [%] 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Materiálové využití [kg/obyv.] 16,3 16,7 0,1 0,1 0,1 

Energetické využití [t] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Podíl energetického využití [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Energetické využití [kg/obyv.] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skládkování [t] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Podíl skládkování [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skládkování [kg/obyv.] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Spalování [t] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Podíl spalování [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Spalování [kg/obyv.] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

kompostování [t] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

podíl kompostování [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kompostování [kg/obyv.] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Nakládání obalovými odpady ve statutárním městě Havířov zabezpečovala v sledovaném období 
společnost Technické služby Havířov a.s. (100 %). 

Produkci a nakládání s obalovými odpady ve statutárním městě Havířov znázorňují následující grafy. 
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Graf 14. Produkce a nakládání s obalovými odpady ve statutárním městě Havířov v období 2011–
2015. Zdroj dat: Hlášení SM Havířov 

 

 

Graf 15. Produkce a nakládání s obalovými odpady na obyvatele ve statutárním městě Havířov v 
období 2011–2015.  Zdroj dat: Hlášení SM Havířov 

 

2.5.6.2 Produkce a výtěžnost obalových odpadů z AOS EKO-KOM 

Pro doplnění analýzy obalových odpadů uvedené v předchozích odstavcích uvedeme ještě množství a 
výtěžnost jednotlivých, odděleně sbíraných obalových odpadů ve statutárním městě Havířov. Data 
byla získána od autorizované obalové společnosti (AOS) EKO-KOM a.s. Tyto komodity jsou nejčastěji 
sbírány prostřednictvím nádobového sběru (barevné kontejnery), sběrných dvorů odpadů a v menší 
míře i pytlovým sběrem. 

Tabulka 11. Výtěžnost produkce obalových odpadů po jednotlivých komoditách ze statutárního 
města Havířov (t/rok). Zdroj dat: SM Havířov 

Rok Papír Plast Sklo barevné Sklo čiré 
Nápojový 

karton 
Kov 

2011 1 781,29 361,86 483,12 67,48 9,41 4 873,62 

2012 1 557,92 558,96 498,7 37,86 5,5 3 633,53 
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Rok Papír Plast Sklo barevné Sklo čiré 
Nápojový 

karton 
Kov 

2013 1 334,94 390,93 495,24 48,92 5,74 2 717,01 

2014 1 313,05 387,96 547,92 5,88 4,96 2 271,92 

2015 1 461,56 389,22 589,15 - 4,36 1 438,62 

Z předchozích tabulek je vidět, jak v statutárním městě Havířov různě kolísá separace obalových 
odpadů v jednotlivých komoditách od občanů, nejvíce je to odpadů z papíru a kovů, což dává dobrý 
základ oběhovému hospodářství v této komoditě. 
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2.5.7 Materiálově využitelné složky z tříděného sběru komunálního odpadu 

2.5.7.1 Produkce a nakládání s materiálově využitelnými složkami z tříděného sběru 
komunálního odpadu 

Za materiálově využitelné složky z tříděného sběru komunálních odpadů (dále jen MVO) jsou 
považovány ty odpady, u nichž lze v praxi zajistit oddělený způsob sběru a jejich následnou úpravu na 
druhotnou surovinu. Jedná se o papír, plasty, sklo, kovy a textil ze skupiny 20 Katalogu odpadů a 
papírové, plastové, skleněné, kovové, textilní a kompozitní obaly (tetrapak) z podskupiny 1501 
Katalogu odpadů, viz Tabulka 1. 

Číselně shrnuje výsledky produkce a nakládání s MVO ve statutárním městě Havířov za období let 
2011–2015 následující tabulka. Z tabulky je vidět, že ve sledovaném období 2011-2015 produkce 
MVO ve statutárním městě Havířov rostla z 1 290,9 tun v roce 2011 na 1 585,7 tun v roce 2015. 
Produkce MVO na obyvatele vykazovala za celé sledované období rostoucí trend z 16,2 kg v roce 
2011 na 21,1 kg v roce 2015, přičemž průměrná produkce činila 18,5 kg. 

Tabulka 12. Produkce a nakládání s MVO ve statutárním městě Havířov v období 2011–2015. Zdroj 
dat: Hlášení SM Havířov 

Nakládání \ rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Produkce [t] 1290,9 1307,2 1486,4 1470,9 1585,7 

Produkce [kg/obyv.] 16,2 16,7 19,2 19,3 21,1 

Materiálové využití [t] 554,5 540,2 1398,4 1294,1 1355,8 

Podíl materiálového využití [%] 43,0 41,3 94,1 88,0 85,5 

Materiálové využití [kg/obyv.] 7,0 6,9 18,1 17,0 18,1 

Energetické využití [t] 0,0 0,0 82,2 171,8 225,6 

Podíl energetického využití [%] 0,0 0,0 5,5 11,7 14,2 

Energetické využití [kg/obyv.] 0,0 0,0 1,1 2,3 3,0 

Skládkování [t] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Podíl skládkování [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skládkování [kg/obyv.] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Spalování [t] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Podíl spalování [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Spalování [kg/obyv.] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

kompostování [t] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

podíl kompostování [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kompostování [kg/obyv.] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Nakládání s MVO v Havířově zabezpečovala v roce 2015 společnost Technické služby Havířov a.s. (100 
%). 

Podrobnější údaje o produkci a nakládání s MVO ve statutárním městě Havířov shrnují následující 
grafy. 
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Graf 16. Produkce a nakládání s MVO ve statutárním městě Havířov v období 2011–2015. Zdroj dat: 
Hlášení SM Havířov 

 

 

Graf 17. Produkce a nakládání s MVO ve statutárním městě Havířov na obyvatele v období 2011–
2015. Zdroj dat: Hlášení SM Havířov 
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2.5.8 Papír z tříděného sběru 

Hmotnostně nejvýznamnějším tokem mezi materiálově využitelnými složkami z tříděného sběru je 
papír a karton. Do tohoto odpadového proudu je zařazen papír ze skupiny 20 Katalogu odpadů a 
papírové obaly ze skupiny 15 Katalogu odpadů (k. č. 20 01 01 a 15 01 01). Produkce a nakládání s 
papírem z tříděného sběru. 

Podrobně shrnuje produkci a nakládání s papírem z tříděného sběru následující tabulka. Z tabulky je 
vidět, že ve sledovaném období 2011-2015 produkce papíru z tříděného sběru ve statutárním městě 
Havířov kolísala ze 459,8 tun v roce 2011 na 545 tun v roce 2015. Produkce papíru z tříděného sběru 
od občanů měla ve sledovaném období rostoucí trend od 5,8 kg na obyvatele v roce 2011 až na 7,3 kg 
na obyvatele v roce 2015. Průměrná produkce činila 6,6 kg na obyvatele. 

V množství odpadů není započten sběr ve školách a  výkupnách. 

Tabulka 13. Produkce a nakládání s papírem z tříděného sběru ve statutárním městě Havířov v 
období 2011–2015. Zdroj dat: Hlášení SM Havířov 

Nakládání \ rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Produkce [t] 459,8 491,4 542,8 507,1 545,0 

Produkce [kg/obyv.] 5,8 6,3 7,0 6,7 7,3 

Materiálové využití [t] 0,0 0,0 517,3 460,6 488,6 

Podíl materiálového využití [%] 0,0 0,0 95,3 90,8 89,7 

Materiálové využití [kg/obyv.] 0,0 0,0 6,7 6,1 6,5 

Energetické využití [t] 0,0 0,0 25,5 46,5 56,4 

Podíl energetického využití [%] 0,0 0,0 4,7 9,2 10,3 

Energetické využití [kg/obyv.] 0,0 0,0 0,3 0,6 0,8 

Skládkování [t] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Podíl skládkování [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skládkování [kg/obyv.] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Spalování [t] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Podíl spalování [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Spalování [kg/obyv.] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

kompostování [t] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

podíl kompostování [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kompostování [kg/obyv.] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sběr a nakládání s papírem z tříděného sběru ve statutárním městě Havířov zabezpečovala v roce 
2015 společnost Technické služby Havířov a.s. (100 %), která je předávala oprávněné osobě ke 
zpracování. Papír jako druhotná surovina je předávána na zpracování – recyklaci do papíren mimo 
kraj nebo do zahraničí, anebo se využívá na výrobu TAP (tuhé alternativní palivo). 

Hlavním způsobem nakládání s papírem z tříděného sběru bylo jeho materiálové využití, které 
v období 2013 – 2015 klesalo z 95,3 % na 89,7 % v roce 2015. 

Energetické využití k výrobě TAP rostlo z 4,7 % v roce 2011 na 10,3 % v roce 2015. 

Produkci a nakládání s papírem z tříděného sběru ve statutárním městě Havířov znázorňují následující 
grafy. 
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Graf 18. Produkce a nakládání s papírem z tříděného sběru ve statutárním městě Havířov v období 
2011–2015. Zdroj dat: Hlášení SM Havířov 

 

 

Graf 19. Produkce a nakládání s papírem z tříděného sběru na obyvatele ve statutárním městě 
Havířov v období 2011–2015. Zdroj dat: Hlášení SM Havířov 
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2.5.9 Plast z tříděného sběru 

Dalším významným tokem mezi materiálově využitelnými složkami z tříděného sběru jsou plasty. Do 
tohoto odpadového proudu je zařazen odpadový plast ze skupiny 20 Katalogu odpadů a plastové 
obaly ze skupiny 15 Katalogu odpadů (k. č. 20 01 39 a 15 01 02). Jediným významným způsobem 
nakládání s plastem z tříděného sběru je jeho úprava na druhotnou surovinu. Plast upravený na 
druhotnou surovinu - slisované balíky jedno druhových nebo i směsných plastů, v případě PET 
zpracovaných i na „flakes“ (vločky), je předáván na další zpracování v rámci kraje, do jiných krajů a do 
zahraničí. 

2.5.9.1 Produkce plastu z tříděného sběru 

Následující tabulka podrobně shrnuje produkci a nakládání s plasty z tříděného sběru od občanů 
statutárního města Havířov. Z tabulky je vidět, že ve sledovaném období 2011-2015 produkce plastů 
z tříděného sběru ve statutárním městě Havířov postupně rostla z 276,7 tun v roce 2011 až na 442,7 
tun v roce 2015. Produkce plastu z tříděného sběru na obyvatele vykazovala rostoucí trend z 3,5 kg 
v roce 2011 až na 5,9 kg v roce 2015. Průměrná produkce v sledovaném období činila 4,6 kg na 
obyvatele. 

V množství odpadů není započten sběr ve školách a  výkupnách. 

Tabulka 14. Produkce a nakládání s plastem z tříděného sběru ve statutárním městě Havířov v 
období 2011–2015. Zdroj dat: Hlášení SM Havířov 

Nakládání \ rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Produkce [t] 276,7 275,5 390,9 400,4 442,7 

Produkce [kg/obyv.] 3,5 3,5 5,1 5,3 5,9 

Materiálové využití [t] 0,0 0,0 334,2 275,1 273,5 

Podíl materiálového využití [%] 0,0 0,0 85,5 68,7 61,8 

Materiálové využití [kg/obyv.] 0,0 0,0 4,3 3,6 3,6 

Energetické využití [t] 0,0 0,0 56,7 125,3 169,2 

Podíl energetického využití [%] 0,0 0,0 14,5 31,3 38,2 

Energetické využití [kg/obyv.] 0,0 0,0 0,7 1,6 2,3 

Skládkování [t] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Podíl skládkování [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skládkování [kg/obyv.] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Sběr a nakládání s plasty z tříděného sběru zabezpečovala ve statutárním městě Havířov v roce 2015 
společnost Technické služby Havířov a.s. (100%), která je předávala oprávněné osobě ke zpracování. 

Nejobvyklejším způsobem zpracování plastu z tříděného sběru bylo jeho materiálové využití, i když 
klesalo z 85,5 % v roce 2013 na 61,8 % v roce 2015. 

Naproti tomu jeho energetické využití, jako technického paliva (TAP), rostlo z 14,5 % v roce 2013 na 
38,2 % v roce 2015. 

Výsledky produkce a nakládání s plastem z tříděného sběru ve statutárním městě Havířov znázorňují 
následující grafy. 
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Graf 20. Produkce a nakládání s plastem z tříděného sběru ve statutárním městě Havířov v období 
2011–2015. Zdroj dat: Hlášení SM Havířov 

 

 

Graf 21. Produkce a nakládání s plastem z tříděného sběru na obyvatele ve statutárním městě 
Havířov v období 2011–2015. Zdroj dat: Hlášení SM Havířov 
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2.5.10 Sklo z tříděného sběru 

Výjimečným odpadem v rámci statutárního města Havířov je sklo z tříděného sběru. Do tohoto 
odpadového proudu je zařazeno sklo ze skupiny 20 Katalogu odpadů a skleněné obaly ze skupiny 15 
Katalogu odpadů (k. č. 20 01 02 a 15 01 07).  

2.5.10.1 Produkce a nakládání se sklem z tříděného sběru 

Podrobně shrnuje produkci a nakládání se sklem z tříděného sběru od občanů ve statutárním městě 
Havířov následující tabulka. Z tabulky je vidět, že ve sledovaném období 2011-2015 produkce skla 
z tříděného sběru ve statutárním městě Havířov kolísala v rozmezí od 536,6 tun v roce 2012 do 589,2 
tun v roce 2015. Produkce odpadového skla z tříděného sběru na obyvatele měla v letech 2011 – 
2015 rostoucí trend, z 6,9 kg v roce 2011 na 7,9 kg v roce 2015. Průměrná produkce ve sledovaném 
období byla 7,2 kg na obyvatele. 

V množství odpadů není započten sběr ve školách a  výkupnách. 

Tabulka 15. Produkce a nakládání se sklem z tříděného sběru ve statutárním městě Havířov v 
období 2011–2015. Zdroj dat: Hlášení SM Havířov 

Nakládání \ rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Produkce [t] 550,6 536,6 544,2 553,8 589,2 

Produkce [kg/obyv.] 6,9 6,8 7,0 7,3 7,9 

Materiálové využití [t] 550,6 536,6 544,2 553,8 589,2 

Podíl materiálového využití [%] 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Materiálové využití [kg/obyv.] 6,9 6,8 7,0 7,3 7,9 

Energetické využití [t] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Podíl energetického využití [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Energetické využití [kg/obyv.] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skládkování [t] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Podíl skládkování [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Sběr a nakládání s odpadovým sklem ve statutárním městě Havířov zabezpečovala v roce 2015 
společnost Technické služby Havířov a.s. (100%), která je předávala oprávněné osobě ke zpracování. 

Jediný způsob zpracování skla z tříděného sběru bylo jeho materiálové využití (100%). 

Výsledky produkce a nakládání se sklem z tříděného sběru ve statutárním městě Havířov znázorňují 
následující grafy. 
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Graf 22. Produkce a nakládání se sklem z tříděného sběru ve statutárním městě Havířov v období 
2011–2015. Zdroj dat: Hlášení SM Havířov 

 

Graf 23. Produkce a nakládání se sklem z tříděného sběru na obyvatele ve statutárním městě 
Havířov v období 2011–2015. Zdroj dat: Hlášení SM Havířov 
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2.5.11 Kovy z tříděného sběru 

Posledním samostatně posuzovaným tokem materiálově využitelných odpadů z tříděného sběru jsou 
kovy (k. č. 15 01 04 a 20 01 40). Do odpadového proudu jsou zařazeny kovy ze skupiny 20 Katalogu 
odpadů a kovové obaly ze skupiny 15 Katalogu odpadů (k. č. 20 01 40 a 15 01 04). Produkce tohoto 
toku jeví v jednotlivých letech 2011-2015 značné výkyvy, a proto je posouzení trendu vývoje prakticky 
nemožné. Souvisí to také se změnou legislativy týkající sběru kovů. 

2.5.11.1 Produkce a nakládání s kovy z tříděného sběru 

Podrobně shrnuje produkci a nakládání s kovy z tříděného sběru od občanů statutárního města 
Havířov následující tabulka. Z tabulky je vidět, že ve sledovaném období 2011-2015 produkce kovů 
z tříděného sběru ve statutárním městě Havířov zprvu výrazně kolísala z 2,8 tun v roce 2013 na 4,5 
tun v roce 2015. Produkce kovů z tříděného sběru na obyvatele měla v sledovaném období spíše 
stagnující charakter v průměru 0,1 kg na obyvatele. 

Tabulka 16. Produkce a nakládání s kovy z tříděného sběru ve statutárním městě Havířov v období 
2011–2015. Zdroj dat: Hlášení SM Havířov 

Nakládání \ rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Produkce [t] 3,9 3,7 2,8 4,7 4,5 

Produkce [kg/obyv.] 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

Materiálové využití [t] 3,9 3,7 2,8 4,7 4,5 

Podíl materiálového využití [%] 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Materiálové využití [kg/obyv.] 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

Energetické využití [t] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Podíl energetického využití [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Energetické využití [kg/obyv.] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skládkování [t] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Podíl skládkování [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skládkování [kg/obyv.] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Sběr a nakládání s kovy z tříděného sběru ve statutárním městě Havířov zabezpečovala v roce 2015 
společnost Technické služby Havířov a.s. (100%), která je předávala oprávněné osobě ke zpracování. 

Jediný způsob zpracování kovů z tříděného sběru bylo jeho materiálové využití (100%). 

Výsledky produkce a nakládání s odpadními kovy z tříděného sběru ve statutárním městě Havířov 
znázorňují následující grafy. 
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Graf 24. Produkce a nakládání s kovy z tříděného sběru ve statutárním městě Havířov v období 
2011–2015. Zdroj dat: Hlášení SM Havířov 

 

 

Graf 25. Produkce a nakládání s kovy z tříděného sběru na obyvatele ve statutárním městě Havířov 
v období 2011–2015. Zdroj dat: Hlášení SM Havířov 
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2.3.12 Stavební a demoliční odpady 

Hmotnostně nejvýznamnější složkou odpadů ve statutárním městě Havířov mimo SKO a BRKO jsou 
stavební a demoliční odpady (skupina 17 v katalogu odpadů).  

Produkce stavebních odpadů je spočtena jako součet produkce odpadů podskupin 17 01, 17 02, 
17 03, 17 05, 17 06, 17 08 a 17 09, u kterých byl vykázán kód nakládání A00 nebo AN60 nebo BN30 
od občanů. 

2.5.11.2 Produkce a nakládání se stavebními a demoličními odpady 

Číselně shrnuje produkci a nakládání se SDO následující tabulka. Z tabulky je vidět, že ve sledovaném 
období 2011-2015 produkce SDO ve statutárním městě Havířov rostla z 1 533,7 tun v roce 2011 až na 
2 391,9 tun v roce 2015.  

Produkce stavebních a demoličních odpadů na obyvatele ve statutárním městě Havířov měla v letech 
2011 až 2015 rostoucí trend z 19,2 kg v roce 2011 na 31,9 kg v roce 2015. Průměrná produkce SDO 
v sledovaném období činila 24,3 kg na obyvatele. 

Tabulka 17. Produkce a nakládání se stavebními a demoličními odpady ve statutárním městě 
Havířov v období 2011–2015. Zdroj dat: Hlášení SM Havířov 

Nakládání \ rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Produkce [t] 1533,7 1811,2 1564,8 2061,9 2391,9 

Produkce [kg/obyv.] 19,2 23,1 20,2 27,1 31,9 

Materiálové využití [t] 20,6 7,6 183,0 311,0 687,8 

Podíl materiálového využití [%] 1,3 0,4 11,7 15,1 28,8 

Materiálové využití [kg/obyv.] 0,3 0,1 2,4 4,1 9,2 

Energetické využití [t] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Podíl energetického využití [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Energetické využití [kg/obyv.] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skládkování [t] 1513,2 1803,6 1381,7 1750,9 1704,0 

Podíl skládkování [%] 98,7 99,6 88,3 84,9 71,2 

Skládkování [kg/obyv.] 19,0 23,0 17,9 23,0 22,7 

Spalování [t] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Podíl spalování [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Spalování [kg/obyv.] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Společnost Technické služby Havířov a.s. (100%) zabezpečovala ve statutárním městě Havířov 
v sledovaném období sběr a nakládání s SDO. 

Hlavním způsobem nakládání se SDO bylo jeho ukládání na skládku (98,7 % v roce 2011, 88,3 % v roce 
2013 a 71,2 % v roce 2015). 

Rostlo také jeho materiálové využití z 0,4 % v roce 2012 na 28,8 % v roce 2015. 

Výsledky produkce a nakládání se SDO ve statutárním městě Havířov znázorňují následující grafy. 
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Graf 26. Produkce a nakládání se stavebními a demoličními odpady ve statutárním městě Havířov v 
období 2011–2015. Zdroj dat: Hlášení SM Havířov 

 

 

Graf 27. Produkce a nakládání se stavebními a demoličními odpady ve statutárním městě Havířov v 
období 2011–2015 na obyvatele. Zdroj dat: Hlášení SM Havířov 
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2.5.12 Odpadní elektrická a elektronická zařízení 

Mezi odpady z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ, elektroodpady) patří zejména odpady ze 
zařízení, jejichž funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli nebo zařízení 
k výrobě, přenosu a měření proudu které je určeno pro použití při napětí nepřesahujícím 1000 V pro 
střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný proud. Jde tedy o příslušné odpady skupin 16 a 20 vyjma 
baterií a akumulátorů. 

Podle katalogu odpadů jde o druhy odpadů s čísly 16 02 11; 16 02 12; 16 02 13; 16 02 14; 16 02 15; 
16 02 16; 20 01 23; 20 01 35; 20 01 36 a 20 01 21. 

OEEZ pocházející z domácností podléhají zpětnému odběru, který různou formou (odevzdáním 
použitých spotřebičů na sběrných dvorech obcí, v místě prodeje nebo do speciálních kontejnerů) 
organizují a spolufinancují kolektivní systémy. V současné době provozuje kolektivní systém OEEZ 
několik společností (např. ELEKTROWIN, ASEKOL, EKOLAMP, REMA, RETELA, OFO recycling a další). 
Statutární město Havířov má v současné době podepsány smlouvy se společnostmi ELEKTROWIN, 
ASEKOL a EKOLAMP. OEEZ předané do systémů zpětného odběru se v evidenci nevykazují.  

Ve sledovaném období 2011-2015 ve statutárním městě Havířov byly vykázány odpady OEEZ 
v průměrném množství 0,8 tun za rok, a proto je v další analýze zanedbáme. 

Množství OOEZ předaných v rámci zpětného odběru není v databázi ISOH uvedeno. Analýza produkce 
a nakládání s OOEZ tak záleží na poskytnutí dat od provozovatelů kolektivních systémů. 
V následujících tabulkách je uvedeno množství a počet kusů OOEZ předaného v rámci kolektivních 
systémů jednotlivých provozovatelů. 

Tabulka 18. Celkové množství sebraných OEEZ kolektivními systémy ve statutárním městě Havířov 
v letech 2011 – 2015 [ks a t]. Zdroj dat: Asekol, Elektrowin a Ekolamp 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 

množství ks t ks t ks t ks t ks t 

Asekol  2459 3,642 2845 7,537 3053 9,141 2651 7,356 2682 6,774 

Elektrowin   49,84  69,23  77,408  73,76  87,06 

Ekolamp 314  407  403  378  169  

Celkem 2773 53,482 3252 76,767 3456 86,549 3029 81,116 2851 93,834 
 ks/obyv. kg/obyv. ks/obyv. kg/obyv. ks/obyv. kg/obyv. ks/obyv. kg/obyv. ks/obyv. kg/obyv. 

výtěžnost 35 0,671 41 0,978 45 1,119 40 1,066 38 1,250 

Z tabulky je vidět rostoucí trend jak v počtu, tak hmotnosti (0,671 kg/obyv. v roce 2011 až 1,25 
kg/obyv. v roce 2015) sebraných OEEZ kolektivními systémy Asekol a Elektrowin, zatímco počet 
odevzdaných svítidel společnosti Ekolamp kolísal v letech 2011 – 2015.  
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2.5.13 Odpadní oleje 

Odpadní oleje patří mezi odpadové toky, které mohou být v režimu zpětného odběru a současně 
evidovány jako odpad. Jako u jediného toku odpadů se u odpadních olejů vyskytuje kód nakládání R9, 
který znamená jiné odstranění odpadu, viz Tabulka 2.  

2.5.13.1 Produkce a nakládání s odpadními oleji 

Podrobný přehled o produkci a nakládání s odpadními oleji ve statutárním městě Havířov v období 
2011–2015 je uveden v následující tabulce. Z tabulky je vidět, že ve sledovaném období 2011-2015 
produkce odpadních olejů ve statutárním městě Havířov měla rostoucí trend v rozmezí od 1,4 tun v 
roce 2011 až do 2,5 tun v roce 2015.  

Tabulka 19. Produkce a nakládání s odpadními oleji ve statutárním městě Havířov v období 2011–
2015. Zdroj dat: Hlášení SM Havířov 

Nakládání \ rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Produkce [t] 1,4 1,8 2,1 1,9 2,5 

Produkce [kg/obyv.] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Materiálové využití [t] 1,4 1,8 2,1 1,9 2,5 

Podíl materiálového využití [%] 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Materiálové využití [kg/obyv.] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Energetické využití [t] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Podíl energetického využití [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Energetické využití [kg/obyv.] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Zajištění odpadních olejů ve statutárním městě Havířov zabezpečovala v roce 2015 společnost 
Technické služby Havířov a.s. (100 %). 

Graficky zobrazují přehled produkce a nakládání s odpadními oleji ve statutárním městě Havířov 
následující grafy. 
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Graf 28. Produkce a nakládání s odpadními oleji ve statutárním městě Havířov v 

období 2011–2015. Zdroj dat: Hlášení SM Havířov 

 

 

Graf 29. Produkce a nakládání s odpadními oleji ve statutárním městě Havířov v období 2011–2015 
na obyvatele. Zdroj dat: Hlášení SM Havířov 
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1.4.1 Množství vznikajícího odpadu za rok 2015 a konečný způsob nakládání 

Název toku dle zadání POH 
MSK 

Agregované druhy odpadů – katalogová 
čísla (k. č.) z Katalogu odpadů 

 4
 

Nakládání v roce 2015 

Typ nakládání Hodnota 

KO - komunální odpady celkem 

15 01 01; 15 01 02; 15 01 03; 15 01 04; 15 01 05; 15 01 06; 15 01 07;  
15 01 09; 15 01 10; 15 01 11; 20 01 01; 20 01 02; 20 01 08; 20 01 10;  
20 01 11; 20 01 13; 20 01 14; 20 01 15; 20 01 17; 20 01 19; 20 01 21;  
20 01 23; 20 01 25; 20 01 26; 20 01 27; 20 01 28; 20 01 29; 20 01 30;  
20 01 31; 20 01 32; 20 01 33; 20 01 34; 20 01 35; 20 01 36; 20 01 37;  
20 01 38; 20 01 39; 20 01 40; 20 01 41; 20 01 99; 20 02 01; 20 02 02;  
20 02 03; 20 03 01; 20 03 02; 20 03 03; 20 03 06; 20 03 07; 20 03 99   

produkce [t] 22 488,4 

Produkce [kg/obyv.] 299,6 

materiálové využití [t] 1 355,8 

podíl materiálového využití [%] 6,0 

materiálové využití [kg/obyv.] 18,1 

energetické využití [t] 0,0 

podíl energetického využití [%] 0,0 

energetické využití [kg/obyv.] 0,0 

Skládkování [t] 14 438,6 

podíl skládkování [%] 64,2 

skládkování [kg/obyv.] 192,4 

Spálení [t] 0,0 

podíl spálení [%] 0,0 

spálení [kg/obyv.] 0,0 

Kompostování [t] 1 751,8 

podíl kompostování [%] 7,8 

Kompostování [kg/obyv.] 23,3 

NO – nebezpečné odpady Všechny odpady kategorie N z komunálního odpadu 

Produkce [t] 17,2 

Produkce [kg/obyv.] 0,2 

Materiálové využití [t] 2,5 

Podíl materiálového využití [%] 14,5 

Materiálové využití [kg/obyv.] 0,0 

Energetické využití [t] 0,0 

Podíl energetického využití [%] 0,0 

Energetické využití [kg/obyv.] 0,0 

Skládkování [t] 0,0 

Podíl skládkování [%] 0,0 

Skládkování [kg/obyv.] 0,0 

Spalování [t] 14,7 

Podíl spalování [%] 85,5 

Spalování [kg/obyv.] 0,2 

SKO - směsný komunální odpad  20 03 01 

Produkce [t] 14438,6 

Produkce [kg/obyv.] 192,4 

Materiálové využití [t] 0,0 

Podíl materiálového využití [%] 0,0 

Materiálové využití [kg/obyv.] 0,0 

Energetické využití [t] 0,0 

Podíl energetického využití [%] 0,0 

Energetické využití [kg/obyv.] 0,0 

Skládkování [t] 14 438,6 

Podíl skládkování [%] 100,0 

Skládkování [kg/obyv.] 192,4 

Spalování [t] 0,0 

Podíl spalování [%] 0,0 

Spalování [kg/obyv.] 0,0 

BRKO - biologicky rozložitelné komunální odpady 
(k. č. a koeficient) 

(20 01 01, 1); (20 01 08, 1); (20 01 10, 0,75); (20 01 11, 0,75); (20 01 38, 
1); (20 02 01, 1); (20 03 01, 0,48); (20 03 02, 0,75); (20 03 07, 0,30); 

Produkce [t] 10 866,2 

Produkce [kg/obyv.] 144,8 

 

4 
 V případě BRKO se do daného toku započítává množství odpadu daného katalogového čísla násobené koeficientem. 
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Název toku dle zadání POH 
MSK 

Agregované druhy odpadů – katalogová 
čísla (k. č.) z Katalogu odpadů 

 4
 

Nakládání v roce 2015 

Typ nakládání Hodnota 
Materiálové využití [t] 0,0 

Podíl materiálového využití [%] 0,0 

Materiálové využití [kg/obyv.] 0,0 

Energetické využití [t] 0,0 

Podíl energetického využití [%] 0,0 

Energetické využití [kg/obyv.] 0,0 

Skládkování [t] 6 930,5 

Podíl skládkování [%] 63,8 

Skládkování [kg/obyv.] 92,3 

Spalování [t] 0,0 

Podíl spalování [%] 0,0 

Spalování [kg/obyv.] 0,0 

Kompostování [t] 1 751,8 

Podíl kompostování [%] 16,1 

Kompostování [kg/obyv.] 23,3 

BORP 20 01 08 a 20 02 01 

Produkce [t] 1 751,8 

Produkce [kg/obyv.] 23,3 

Materiálové využití [t] 0,0 

Podíl materiálového využití [%] 0,0 

Materiálové využití [kg/obyv.] 0,0 

Energetické využití [t] 0,0 

Podíl energetického využití [%] 0,0 

Energetické využití [kg/obyv.] 0,0 

Skládkování [t] 0,0 

Podíl skládkování [%] 0,0 

Skládkování [kg/obyv.] 0,0 

Spalování [t] 0,0 

Podíl spalování [%] 0,0 

Spalování [kg/obyv.] 0,0 

Kompostování [t] 1 751,8 

Podíl kompostování [%] 100,0 

Kompostování [kg/obyv.] 23,3 

obalové odpady 15 01 01; 15 01 02; 15 01 04; 15 01 05; 15 01 07; 15 01 09   

Produkce [t] 4,4 

Produkce [kg/obyv.] 0,1 

Materiálové využití [t] 4,4 

Podíl materiálového využití [%] 100,0 

Materiálové využití [kg/obyv.] 0,1 

Energetické využití [t] 0,0 

Podíl energetického využití [%] 0,0 

Energetické využití [kg/obyv.] 0,0 

Skládkování [t] 0,0 

Podíl skládkování [%] 0,0 

Skládkování [kg/obyv.] 0,0 

Spalování [t] 0,0 

Podíl spalování [%] 0,0 

Spalování [kg/obyv.] 0,0 

Kompostování [t] 0,0 

Podíl kompostování [%] 0,0 

Kompostování [kg/obyv.] 0,0 

materiálově využitelné složky z tříděného sběru  
15 01 01; 15 01 02; 15 01 04; 15 01 05; 15 01 07; 15 01 09; 20 01 01;  
20 01 02; 20 01 39; 20 01 40; 20 01 10; 20 01 11 

Produkce [t] 1585,7 

Produkce [kg/obyv.] 21,1 

Materiálové využití [t] 1355,8 

Podíl materiálového využití [%] 85,5 

Materiálové využití [kg/obyv.] 18,1 
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Název toku dle zadání POH 
MSK 

Agregované druhy odpadů – katalogová 
čísla (k. č.) z Katalogu odpadů 

 4
 

Nakládání v roce 2015 

Typ nakládání Hodnota 
Energetické využití [t] 225,6 

Podíl energetického využití [%] 14,2 

Energetické využití [kg/obyv.] 3,0 

Skládkování [t] 0,0 

Podíl skládkování [%] 0,0 

Skládkování [kg/obyv.] 0,0 

Spalování [t] 0,0 

Podíl spalování [%] 0,0 

Spalování [kg/obyv.] 0,0 

Kompostování [t] 0,0 

Podíl kompostování [%] 0,0 

Kompostování [kg/obyv.] 0,0 

papír z tříděného sběru 15 01 01; 20 01 01 

Produkce [t] 545,0 

Produkce [kg/obyv.] 7,3 

Materiálové využití [t] 488,6 

Podíl materiálového využití [%] 89,7 

Materiálové využití [kg/obyv.] 6,5 

Energetické využití [t] 56,4 

Podíl energetického využití [%] 10,3 

Energetické využití [kg/obyv.] 0,8 

Skládkování [t] 0,0 

Podíl skládkování [%] 0,0 

Skládkování [kg/obyv.] 0,0 

Spalování [t] 0,0 

Podíl spalování [%] 0,0 

Spalování [kg/obyv.] 0,0 

Kompostování [t] 0,0 

Podíl kompostování [%] 0,0 

Kompostování [kg/obyv.] 0,0 

plast z tříděného sběru 15 01 02; 20 01 39 

Produkce [t] 442,7 

Produkce [kg/obyv.] 5,9 

Materiálové využití [t] 273,5 

Podíl materiálového využití [%] 61,8 

Materiálové využití [kg/obyv.] 3,6 

Energetické využití [t] 169,2 

Podíl energetického využití [%] 38,2 

Energetické využití [kg/obyv.] 2,3 

Skládkování [t] 0,0 

Podíl skládkování [%] 0,0 

Skládkování [kg/obyv.] 0,0 

Spalování [t] 0,0 

Podíl spalování [%] 0,0 

Spalování [kg/obyv.] 0,0 

Kompostování [t] 0,0 

Podíl kompostování [%] 0,0 

Kompostování [kg/obyv.] 0,0 

sklo z tříděného sběru 15 01 07; 20 01 02 

Produkce [t] 589,2 

Produkce [kg/obyv.] 7,9 

Materiálové využití [t] 589,2 

Podíl materiálového využití [%] 100,0 

Materiálové využití [kg/obyv.] 7,9 

Energetické využití [t] 0,0 

Podíl energetického využití [%] 0,0 

Energetické využití [kg/obyv.] 0,0 
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Název toku dle zadání POH 
MSK 

Agregované druhy odpadů – katalogová 
čísla (k. č.) z Katalogu odpadů 

 4
 

Nakládání v roce 2015 

Typ nakládání Hodnota 
Skládkování [t] 0,0 

Podíl skládkování [%] 0,0 

Skládkování [kg/obyv.] 0,0 

Spalování [t] 0,0 

Podíl spalování [%] 0,0 

Spalování [kg/obyv.] 0,0 

Kompostování [t] 0,0 

Podíl kompostování [%] 0,0 

kovy z tříděného sběru 15 01 04; 20 01 40 

Produkce [t] 4,5 

Produkce [kg/obyv.] 0,1 

Materiálové využití [t] 4,5 

Podíl materiálového využití [%] 100,0 

Materiálové využití [kg/obyv.] 0,1 

Energetické využití [t] 0,0 

Podíl energetického využití [%] 0,0 

Energetické využití [kg/obyv.] 0,0 

Skládkování [t] 0,0 

Podíl skládkování [%] 0,0 

Skládkování [kg/obyv.] 0,0 

Spalování [t] 0,0 

Podíl spalování [%] 0,0 

Spalování [kg/obyv.] 0,0 

Kompostování [t] 0,0 

Podíl kompostování [%] 0,0 

stavební a demoliční odpady 

17 01 01; 17 01 02; 17 01 03; 17 01 06; 17 01 07; 17 02 01; 17 02 02;  
17 02 03; 17 02 04; 17 03 01; 17 03 02; 17 03 03; 17 05 03; 17 05 04;  
17 05 05; 17 05 06; 17 05 07; 17 05 08; 17 06 01; 17 06 03; 17 06 04;  
17 06 05; 17 08 01; 17 08 02; 17 09 01; 17 09 02; 17 09 03; 17 09 04 

Produkce [t] 2391,9 

Produkce [kg/obyv.] 31,9 

Materiálové využití [t] 687,8 

Podíl materiálového využití [%] 28,8 

Materiálové využití [kg/obyv.] 9,2 

Energetické využití [t] 0,0 

Podíl energetického využití [%] 0,0 

Energetické využití [kg/obyv.] 0,0 

Skládkování [t] 1704,0 

Podíl skládkování [%] 71,2 

Skládkování [kg/obyv.] 22,7 

Spalování [t] 0,0 

Podíl spalování [%] 0,0 

Spalování [kg/obyv.] 0,0 

Kompostování [t] 0,0 

Podíl kompostování [%] 0,0 

odpadní elektrická a elektronická zařízení 
16 02 11; 16 02 12; 16 02 13; 16 02 14; 16 02 15; 16 02 16; 20 01 23;  
20 01 35; 20 01 36; 20 01 21 

Produkce [t] 687,8 

Produkce [kg/obyv.] 28,8 

Materiálové využití [t] 9,2 

Podíl materiálového využití [%] 0,0 

Materiálové využití [kg/obyv.] 0,0 

Energetické využití [t] 0,0 

Podíl energetického využití [%] 1704,0 

Energetické využití [kg/obyv.] 71,2 

baterie a akumulátory 16 06 01; 16 06 02; 16 06 03; 16 06 04; 16 06 05; 20 01 33; 20 01 34 
Produkce [t] 

Údaje nejsou  
dostupné 

Produkce [kg/obyv.] 
Údaje nejsou  
dostupné 

odpadní oleje 
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;  

Produkce [t] 2,5 

Produkce [kg/obyv.] 0,0 
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Název toku dle zadání POH 
MSK 

Agregované druhy odpadů – katalogová 
čísla (k. č.) z Katalogu odpadů 

 4
 

Nakládání v roce 2015 

Typ nakládání Hodnota 
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 

Materiálové využití [t] 2,5 

Podíl materiálového využití [%] 100,0 

Materiálové využití [kg/obyv.] 0,0 

Energetické využití [t] 0,0 

Podíl energetického využití [%] 0,0 

Energetické využití [kg/obyv.] 0,0 
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2.6 Vyhodnocení stávajících systémů sběru a nakládání s odpady 
na území statutárního města Havířov 

V této kapitole je provedeno vyhodnocení stávajícího obecního systému sběru a nakládání s 
komunálními odpady na území statutárního města Havířov pro SKO, BRKO, papír, plasty, sklo, kovy 
z odděleného sběru, obalové odpady, nebezpečné složky komunálních odpadů, a jejich soulad se 
závaznou částí plánu odpadového hospodářství původce statutárního města Havířov 2005-2010 a 
POH MSK 2016-2026. 

2.4.1 Místní legislativní úprava odpadového hospodářství 

Zastupitelstvo statutárního města Havířova schválilo dne 22. 9. 2014 vyhlášku č. 2/2014, o stanovení 
systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem, s účinností od 1. 1. 2015, která je stále 
platná. 

Dne 17. 4. 2016 přijalo zastupitelstvo města obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Tato vyhláška stanovuje poplatek na 552 Kč ročně a s platností od 1. 1. 2017 nahradí vyhlášku č. 
3/2015.  

Z hlediska výběru poplatku od občanů je tento systém efektivní a klade nízké nároky na administraci 
v porovnání se systémem smluv. 

Z hlediska: 

 motivace občanů ke snižování produkce odpadů, 

 motivace občanů k odstranění vytříditelných složek SKO 

je použitý model paušálního poplatku v porovnání s modelem platby za objem nádoby nebo platby 
za hmotnost odpadu (PBW, PAYT) nejméně efektivní. 

V případě modelu platby za objem nádoby platí občané rozdílné sazby poplatku v závislosti na 
objemu použité nádoby a frekvenci svozu.  

V případě platby za hmotnost odpadu platí občané sazbu za kg skutečně vyprodukovaného odpadu 
odebraného z nádoby. 

2.4.2 Stávající nastavení odpadového hospodářství statutárního města 
Havířov 

Statutární město Havířov využívá nastavení shodné s valnou většinou municipalit v České republice. 

Účastníkem systému jsou většinou občané, zapojení živnostníků do systému je minimální. 

Osoby zapojené do systému jsou povinny třídit komunální odpad na tyto složky:  

a) Využitelné složky (papír, karton, nápojové kartony, směsné a čiré sklo, plasty a textil); 
b) Biologicky rozložitelný odpad; 
c) Objemný odpad; 
d) Nebezpečné složky komunálního odpadu; 
e) Kovový odpad; 
f) Elektroodpad a 
g) Směsný (zbytkový) komunální odpad. 

Ke shromažďování využitelných složek KO jsou vyhláškou určeny: 
a) Zvláštní, barevně rozlišené sběrné nádoby, označeny speciálním popisem, do kterých se 

vytříděné složky ukládají, 
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b) Barevně rozlišené plastové pytle, do kterých se shromažďují vytříděné složky komunálního 
odpadu z rodinných domů (Papír, karton, nápojový karton, Plast, Sklo), 

c) Sběrné dvory na území města. 

Systém nakládání s biologicky rozložitelným odpadem rostlinného původu (BORP) stanovuje vyhláška 
takto: 

a) Fyzické osoby, produkující BORP v rodinných domech a stavbách určených pro rodinnou 
rekreaci, které nejsou schopny tento odpad samy využít, např. kompostováním na vlastním 
pozemku, mají povinnost tento odpad odložit do: 

1. Speciálně označených sběrných nádob – hnědé nádoby s nápisem „BIOODPAD“; 
2. Sběrných dvorů na území města. 

b) Pro 1 rodinný dům nebo stavbu určenou pro rodinnou rekreaci je přidělena vždy 1 hnědá 
nádoba s nápisem „BIOODPAD“ o objemu 240 litrů s intervalem svozu 1x za týden. 

c) Svoz BORP je zajišťován zpravidla od dubna do listopadu běžného roku. 

Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován prostřednictvím: 

1. Sběrných dvorů na území města; 
2. Velkoprostorových kontejnerů, jejichž harmonogram přistavení je dostupný na webových 

stránkách města4. 

Ke shromažďování nebezpečných složek jsou určeny: 

1. Sběrné dvory na území města; 
2. Mobilní sběrna odpadů – harmonogram přistavení mobilní sběrny na přechodná 

stanoviště je zveřejňován na webových stránkách města4. 

Pro odkládání kovovým odpadem a elektroodpadem jsou určeny sběrné dvory na území města. 

Pro shromažďování směsného komunálního odpadu jsou vyhláškou určeny: 

1. Typizované sběrné nádoby o objemu 110 litrů nebo 120 litrů (popelnice) u rodinných 
domů, popř. staveb určených pro rodinnou rekreaci; 

2. Sběrné nádoby o objemu 1 100 litrů (kontejnery) 
3. Odpadkové koše. 

Pro jeden rodinný dům je přistavena 1 popelnice s intervalem svozu 1x týdně. V případě nutnosti 
může uživatel nemovitosti požádat odbor komunálních služeb Magistrátu statutárního města 
Havířova o přistavení další popelnice, v rodinném domě však musí mít trvalé bydliště 5 a více osob. 

Osoby zapojené do systému jsou povinny zajistit v den svozu přistavení sběrné nádoby na přechodné 
stanoviště k svozové trase, a to nejpozději do 6:00 ráno. 

Harmonogram svozu komunálního odpadu ze stálých, přechodných a sezónních stanovišť stanovuje 
odbor komunálních služeb Magistrátu statutárního města Havířov a zveřejňuje jej na webových 
stránkách města4. 

Fyzické osoby, které mají na území města trvalý pobyt, mohou stavební odpad bezplatně předat ve 
sběrných dvorech v tomto omezeném množství: 

a) Směsné stavební a demoliční odpady – max. 1 m3/osoba/kalendářní měsíc; 
b) Beton – max. 1 m3/osoba/kalendářní měsíc; 
c) Cihly – max. 1 m3/osoba/kalendářní měsíc; 
d) Zemina a kamení – max. 1 m3/osoba/kalendářní měsíc. 

Svoz komunálních odpadů a komplexní služby v odpadovém hospodářství ve statutárním městě 
Havířově vykonává společnost Technické služby Havířov a.s., jejíž 100% akcionářem je město. 
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Společnost rovněž provozuje 1 dotřiďovací linku druhotných surovin s kapacitou 1 850 t/rok a 2 
sběrné dvory odpadů.  

SKO a některé KO (např. velkoobjemový odpad) jsou odstraňovány ukládáním na skládku Depos 
Horní Suchá a.s., kde průměrná dojezdová vzdálenost z Havířova na skládku činí 6 km.  

2.4.3 Vyhodnocení finanční efektivity odpadového hospodářství 

Stávající systém sběru a nakládání s odpady nakládání s odpady na území statutárního města Havířov 
je z finančního hlediska vysoce neefektivní.  

Za finančně efektivní systémy jsou považovány ty, které pracují v režimu vyrovnaných příjmů od 
účastníků systému v porovnání s výdaji na sběr a nakládání s odpady.  

Každý rok doplácí statutární město z vlastních prostředků na systém 27,5 mil. korun. Za 10 let 
provozu systému je to 0, 275 mld. korun. 

Struktura výdajů (v % z celkových výdajů) na systém je následující: 

Svoz a odstranění SKO     54% 
Provoz sběrného dvora, VO a NO   27% 
Svoz a využití TO    14% 
Svoz a odstranění BRKO    5% 
 

Struktura příjmů nutná pro pokrytí výdajů systému (v % z celkových výdajů) odpadového 
hospodářství je následující: 

Poplatek placený občany    53% 
Příjem od EKO-KOM a dalších systémů  2 % 
Pokrytí ztráty na úkor rozpočtu města   45% 

V oblasti cenových indikátorů finanční efektivity systému sběru a nakládání s odpady ve statutární 
město Havířov stojí následovně. Údaje jsou za rok 2015. 
Náklady na sběr a odstranění 1 kg SKO za rok činí 2, 65 Kč/kg, průměr ČR je 2,77 Kč/kg. 

Náklady na sběr a nakládání s 1 kg TO (Sklo, papír, plast) za rok činí 4, 31 Kč/kg, průměr ČR je 3, 70 
Kč/kg. 

Náklady na sběr a odstranění 1 kg BRKO za rok činí 2, 42 Kč/kg, průměr ČR je 1, 70 Kč/kg. 

Náklady na provoz (včetně odstranění odpadů) sběrného dvora na občana a rok činí 147 Kč/občan, 
průměr ČR je 100 Kč/občan. 

2.4.4 Vyhodnocení provozní efektivity svozu odpadového hospodářství 

V této části hodnotíme, jak efektivně jsou odpady shromažďovány a předávány k odstranění nebo 
využití. Výsledek hodnocení ovlivňuje počet nádob, frekvence svozu a množství odpadů. 

Svoz SKO z nádob odpovídá hodnotě 56,99 kg SKO na nádobu/výsyp nádoby, což je velmi vysoká 
hodnota v porovnání s průměrem v ČR 20, 7 kg. Svoz SKO z nádob je provozně velmi efektivní. 
Uvedená hodnota není v souladu s finanční efektivitou svozu, tedy s tím, co město za svoz zaplatí. 

Svoz TO (sklo, papír, plasty) z nádob a pytlů nelze vzhledem k nedostatku dat vyhodnotit. Chybí data 
o počtu výsypu, případně počtu svezených pytlů. 

Svoz BRKO z nádob odpovídá hodnotě 0,23 kg BRKO na nádobu/výsyp z nádoby, což je extrémně 
nízká hodnota. Svoz BRKO z nádob je provozně velmi neefektivní a toto je i v souladu finanční 
efektivitou svozu hodnocenou v předchozí kapitole. 
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2.6.1 Vyhodnocení plnění závazné části plánu odpadového hospodářství 
statutárního města Havířov v letech 2005 - 2015 

V závazné a směrné části POH MH byly stanoveny 4 cíle, viz tabulka č. 20 

Tabulka 20. Seznam cílů POH původce statutární město Havířov v letech 2005 – 2015 

Č. 
cíle 

Název cíle Cílová hodnota Opatření 
Vyhodnocení plnění cíle 

C1 

Sledování aktivit na 
přípravách Krajského 
integrovaného centra 
využívání komunálních 
odpadů 

Po roce 2010 řešit zapojení 
do integrovaného systému 

O1 

Cíl splněn.  

C2 
Zvýšit využívání odpadů 
s upřednostněním 
recyklace 

Do roku 2010 vystavět 
minimálně 2 sběrné dvory 

O2 
Cíl splněn. 

C3 
Snížení hmotnostního 
podílu odpadů ukládaných 
na skládky 

Zavedení separace BRKO – 

navýšení o cca 280 tun za 
rok, vyhodnocení po 2 
letech provozu 

O3 

Cíl nesplněn. Separace BRKO 

byla zavedena. Produkce 
BRKO klesla z 3225 t v roce 
2005 na 1752 t v roce 2015 

C4 
Zvýšení úrovně sběru 
vyřazených elektrických a 
elektronických zařízení 

Zvýšení separace na 0,5 
kg/obyv. do roku 2010 

O4 
Cíl splněn. V roce 2011 byla 
produkce 0,671 kg/obyv. 

2.4.5 Vyhodnocení souladu stávajícího systému sběru a nakládání s 
komunálními odpady na území města se závaznou částí plánu odpadového 
hospodářství Moravskoslezského kraje 2016 – 2026 

Stávající systém sběru a nakládání s komunálními odpady na území města je nastaven ve shodě 
s opatřeními a zásadami stanovenými v závazné části Plánu odpadového hospodářství 
Moravskoslezského kraje 2016 – 2016, tam kde jsou opatření a zásady aplikovatelná na město 
Havířov a tam kde to technické a finanční možnosti města umožňují. 

2.4.6 Vyhodnocení plnění závazné části plánu odpadového hospodářství 
Moravskoslezského kraje 2016 – 2026 

V závazné části plánu Moravskoslezského kraje je stanoveno 56 cílů. Vyhodnocení plnění těchto cílů 
je uvedeno v tabulce č. 21.   
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Tabulka 21. Seznam cílů POH MSK 2016 – 2026 

Pořadové 
číslo 

Umístění 
v kapitole 
POH  

Definice cíle Typ cíle 
Vyhodnocení plnění cíle 
v roce 2015 

1. 3.1 
Předcházení vzniku odpadů a 
snižování měrné produkce 
odpadů. 

Strategický 
cíl 

Nesplněno. Produkce KO se 
zvedla z hodnoty 231, 5 
kg/občana v roce 2000 na 
hodnotu 242, 6 kg/občana v roce 
2015. 

2. 3.1 

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

Strategický 
cíl 

Nelze vyhodnotit. Chybí indikátor.  

3. 3.1 

Udržitelný rozvoj společnosti a 

přiblížení se k evropské 
„recyklační společnosti“29. 

Strategický 
cíl 

Nelze vyhodnotit. Chybí indikátor. 

4. 3.1 
Maximální využívání odpadů jako 
náhrady primárních zdrojů. 

Strategický 
Nelze vyhodnotit. Chybí indikátor. 

5. 3.3.1.1 
Do roku 2015 zavést tříděný sběr 
minimálně pro odpady z papíru, 
plastů, skla a kovů. 

Hlavní cíl 
Splněno. 

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 

Zatím nesplněno.  
Výpočtem dle metodiky POH MSK 
je dosahovaná úroveň 
opětovného využití a recyklace 
cca 35%. 

 

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 

Nesplněno. Chybí zařízení. 

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 

Nesplněno. Podíl BRKO ukládaný 
na skládky je 63,8%. 

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 

Nesplněno. Opětovné použití a 
recyklace v roce 2015 je 28,8%. 

10. 3.3.1.5 
Snižovat měrnou produkci 
nebezpečných odpadů. 

Hlavní cíl 
Nelze vyhodnotit. Chybí základna. 
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11. 3.3.1.5 
Zvyšovat podíl materiálově 
využitých nebezpečných odpadů. 

Hlavní cíl 
Splněno. Podíl se od roku 2011 
trvale zvyšuje. 

12. 3.3.1.5 

Minimalizovat negativní účinky při 
nakládání s nebezpečnými odpady 
na lidské zdraví a životní 
prostředí. 

Hlavní cíl 

Nelze vyhodnotit. Chybí indikátor. 

13. 3.3.1.5 
Odstranit staré zátěže, kde se 
nacházejí nebezpečné odpady. 

Dílčí cíl 
Staré zátěže nejsou. Není 
aplikovatelné. 

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. 
Dosáhnout 55 % celkového využití 
prodejních obalů určených 
spotřebiteli do roku 2020. 
Dosáhnout 50 % recyklace 
prodejních obalů určených 
spotřebiteli do roku 2020. 

Hlavní cíl 

Nelze vyhodnotit. Obaly nejsou 
sledovány. 

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 

Nelze vyhodnotit. Obaly nejsou 
sledovány. 

16. 3.3.1.6.2 

Dosahovat vysoké úrovně 
tříděného sběru odpadních 
elektrických a elektronických 
zařízení (dále jen OEEZ). 

Hlavní cíl 

Nelze vyhodnotit. Chybí indikátor. 

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 

Nesplněno. Výtěžnost OEEZ 

v roce 2015 byla 1, 25 kg/obyv./ 

18. 3.3.1.6.2 
V letech 2016 – 2021 dosáhnout 
minimálních úrovní sběru OEEZ 
uvedených v tabulce č. 4. 

Dílčí cíl 
Zatím nelze vyhodnotit. 

19. 3.3.1.6.2 
Zajistit vysokou míru využití, 
recyklace a opětovného použití 
elektroodpadu. 

Hlavní cíl 
Nelze vyhodnotit. Chybí indikátor. 

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 

Nelze vyhodnotit. Indikátory 
nelze na úrovni města sledovat. 

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 

Nelze vyhodnotit. Indikátory 
nelze na úrovni města sledovat. 

22. 3.3.1.6.3 
Zvýšit úroveň tříděného sběru 
odpadních přenosných baterií a 
akumulátorů.  

Hlavní cíl 
Nelze vyhodnotit. Chybí indikátor. 

23. 3.3.1.6.3 
Dosahovat vysoké recyklační 
účinnosti procesů recyklace 
odpadních baterií a akumulátorů.  

Dílčí cíl 
Nelze vyhodnotit. Chybí indikátor. 
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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 

Nelze vyhodnotit. Indikátory 
nelze na úrovni města sledovat. 

25. 3.3.1.6.5 

Zvýšit úroveň tříděného sběru 
odpadních pneumatik. Dosáhnout 
požadované úrovně sběru 
pneumatik viz tabulka č. 10. 

Hlavní cíl 

Nelze vyhodnotit. Indikátory 
nelze na úrovni města sledovat. 

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 

Nelze vyhodnotit. Indikátory 
nelze na úrovni města sledovat. 

27. 3.3.1.7 
Podporovat technologie využívání 
kalů z čistíren odpadních vod 
(ČOV). 

Hlavní cíl 
Nelze vyhodnotit. Chybí indikátor. 

28. 3.3.1.8 
Zvyšovat materiálové a 
energetické využití odpadních 
olejů. 

Hlavní cíl 
Splněno. Využití je na 100% 

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 

Nelze vyhodnotit. Chybí indikátor. 

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 

Nelze vyhodnotit. Indikátory 
nelze na úrovni města sledovat. 

31. 3.3.2.1 

Odstranit odpady s obsahem PCB 
v držení oprávněných osob k 
nakládání s odpady do konce roku 
2028. 

Dílčí 

Nelze vyhodnotit. Indikátory 
nelze na úrovni města sledovat. 

32. 3.3.2.2 
Zvýšit povědomí o POPs a jejich 
účincích na lidské zdraví a životní 
prostředí. 

Dílčí cíl 
Nelze vyhodnotit. Chybí indikátor. 

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 

Nelze vyhodnotit. Indikátory 
nelze na úrovni města sledovat. 

34. 3.3.2.3 

Minimalizovat možné negativní 
účinky při nakládání s odpady s 
obsahem azbestu na lidské zdraví 
a životní prostředí. 

Hlavní cíl 

Nelze vyhodnotit. Chybí indikátor. 

35. 3.3.2.4 

Minimalizovat možné negativní 
účinky při nakládání s odpady s 
obsahem přírodních radionuklidů 
na lidské zdraví a životní 
prostředí. 

Samostatná 
opatření na 
úrovni kraje 
nestanovena 

Nelze vyhodnotit. Chybí indikátor. 

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 

Dílčí cíl 

Nelze vyhodnotit. Chybí údaje. 
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původem z veřejných stravovacích 
zařízení (restaurace, občerstvení) 
a centrálních kuchyní (nemocnice, 
školy a další obdobná zařízení). 

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 

Nelze vyhodnotit. Chybí indikátor. 

38. 3.3.3.2 

Zpracovávat kovové odpady a 
výrobky s ukončenou životností na 
materiály za účelem náhrady 
primárních surovin. 

Dílčí cíl 

Nelze vyhodnotit. Chybí indikátor. 

39. 3.4 

Vytvořit a udržovat komplexní, 
přiměřenou a efektivní síť zařízení 
k nakládání s odpady na území 
MSK. 

Hlavní cíl 

Nelze vyhodnotit. Chybí indikátor. 

40 3.5 

Neohrožovat v důsledku 
přeshraničního pohybu odpadů 
lidské zdraví a životní prostředí v 
České republice. 

Samostatná 
opatření na 
úrovni kraje 
nestanovena 

Nelze vyhodnotit. Chybí indikátor. 

41 3.6 
Omezit odkládání odpadů mimo 
místa k tomu určená. 

Dílčí cíl 
Nelze vyhodnotit. Chybí indikátor. 

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 

Splněno. 

43 3.7 

Koordinovaným a jednotným 
přístupem vytvořit 
podmínky k nižší spotřebě 
primárních zdrojů 
a postupnému snižování produkce 
odpadů 

Hlavní cíl 

Nelze vyhodnotit. Chybí indikátor. 

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 

Nelze vyhodnotit. Město nemá 
vliv na tvorbu školních osnov, 
výzkumných programů. 
V rámci možností města probíhá 
v časopise města. 

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 

Nelze vyhodnotit. Chybí indikátor. 

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 

Nelze vyhodnotit. Město nemá na 
tuto oblast vliv. 
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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 

Nelze vyhodnotit. Město nemá na 
tuto oblast vliv. 

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 

Nelze vyhodnotit. Město nemá na 
tuto oblast vliv. 

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 

Nelze vyhodnotit. Město nemá na 
tuto oblast vliv. 

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 uvádění na 
trh a konzumace). 

Dílčí cíl 

Nelze vyhodnotit. Město nemá na 
tuto oblast vliv. 

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 

Nelze vyhodnotit. Chybí indikátor. 

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 

Nelze vyhodnotit. Město nemá na 
tuto oblast vliv. 

53. 3.7 

Podporovat využívání servisních a 
charitativních středisek a 
organizací za účelem prodlužování 
životnosti a opětovného používání 
výrobků a materiálů. 

Dílčí cíl 

Nelze vyhodnotit. Chybí indikátor. 

54. 3.7 

Zvýšit aktivní úlohu výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací 
v oblasti podpory Programu 
předcházení vzniku odpadů. 

Dílčí cíl 

Nelze vyhodnotit. Město nemá na 
tuto oblast vliv. 

55. 3.7 

Zvýšit účinnost prosazování 
problematiky předcházení vzniku 
odpadů v aktivitách a činnostech 
kolektivních systémů a systémů 
zpětně odebíraných výrobků. 

Dílčí cíl 

Nelze vyhodnotit. Město nemá na 
tuto oblast vliv. 

56. 3.7 
Zajistit realizaci potřebných 
analytických podkladů a 
hodnotících nástrojů za účelem 

Dílčí cíl 
Nelze vyhodnotit. Chybí indikátor. 
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2.4.7 Vyhodnocení plnění povinnosti předcházení vzniku odpadů 

Schopnost původce odpadů v této oblasti lze vyhodnotit na celkové produkci odpadů v závislosti na 
čase a počtu občanů. Pokud celková produkce odpadů v tunách klesá a klesá i měrná produkce 
odpadů na občana lze konstatovat, že původci se daří povinnost plnit. 

Když do produkce odpadů započteme pouze odpady shromažďované kontinuálně od roku 2000 
(abychom odfiltrovali vlivy změn legislativy na strukturu vykazovaných odpadů) potom lze říct, že 
povinnost předcházet vzniku odpadů se nedaří plnit.  

Měrná roční produkce odpadů na občana se zvedla z hodnoty 231, 5 kg/občana v roce 2000 na 
hodnotu 242, 6 kg/občana v roce 2015. 

2.4.8 Vyhodnocení „slabších míst“ systému města sběru a nakládání 
s komunálními odpady na území města 

Mezi oblasti, kde je možné systém zlepšit a kde má město možnost situaci přímo ovlivnit patří 
zejména: 

 Měrná produkce SKO ukládaná na skládky 

 Vliv na organizace zřizované městem při množství biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní 
a stravoven a vedlejších produktů živočišného původu ve směsném komunálním odpadu, 
které jsou původem z centrálních kuchyní (nemocnice, školy a další obdobná zařízení) 

 Recyklace stavebních odpadů 

  

vyhodnocování účinnosti 
Programu předcházení vzniku 
odpadů a posouzení dosažených 
pokroků dílčích prevenčních cílů a 
opatření. 
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