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Seznam zkratek 

 

Zkratka Text 

AOS Autorizovaná obalová společnost 

BRKO Biologicky rozložitelný komunální odpad 

BRO Biologicky rozložitelný odpad 

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci 

ISOH Informační systém odpadového hospodářství 

KO Komunální odpad 
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MŽP Ministerstvo životního prostředí 
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OEEZ Odpadní elektronická a elektrická zařízení 

OH Odpadové hospodářství 

OO Ostatní odpady 

PCB Polychlorované bifenyly 

POH Plán odpadového hospodářství 

POH ČR Plán odpadového hospodářství České Republiky 

POH kraje Plán odpadového hospodářství kraje 

SEKM Systém evidence kontaminovaných míst 

SFŽP Státní fond životního prostředí České republiky 

SDO Stavební a demoliční odpady 

SKO Směsný komunální odpad 

VOK Velkoobjemový kontejner 

ŽP Životní prostředí 
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1. Úvod  

Vyhodnocení stavu odpadového hospodářství statutárního města Karlovy Vary je 

strategickým dokumentem hodnotícím stav a vývoj nakládání s odpady v roce 2021 na území 

města Karlovy Vary. Dokument je zpracován v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje 

a dlouhodobého plánování v oblasti nakládání s odpady. Jedná se zejména o statistická 

porovnání a výstupy v souvislosti s předcházením vzniku odpadů, produkcí odpadů, sběrnou 

sítí obce a nakládáním s vyprodukovanými odpady. Vyhodnocení stavu je prováděno pomocí 

stanovených cílů, které vyplývají nejenom ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ale také 

hlavně z krajských plánů odpadového hospodářství a stávajícího Pánu odpadového 

hospodářství České republiky a jeho plánované aktualizace. 

Na základě získaných informací o plnění každého cíle bylo vypracováno odborné 

hodnocení. Stručně byl charakterizován stav plnění ve sledovaném roce (případně, pokud je to 

k plnění průběžného cíle relevantní, i v letech dalších). K vyhodnocení stavu odpadového 

hospodářství statutárního města Karlovy Vary za rok 2021 byla použita data z evidence o 

produkci a způsobech nakládání s odpady za období 2017 – 2021. K hodnocení byly dále 

použity veškeré dostupné relevantní údaje potřebné k vyhodnocení jednotlivých cílů 

poskytnuté zadavatelem a také Vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství města za 

předchozí roky. Jedním ze základních podkladů pro zpracováním Vyhodnocení stavu 

odpadového hospodářství statutárního města Karlovy Vary za rok 2021 byl také zpracovaný 

Plán odpadového hospodářství města (dále jen POH). POH města Karlovy Vary zpracovala 

v roce 2016 společnosti ISES, s.r.o., se sídlem M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6 a 

Krajským úřadem Karlovarského kraje byl posouzen soulad POH města s POH 

Karlovarského kraje. 

Zásadní faktor ovlivňující dané výsledky nemusí představovat pouze skupinu lidí, ale i 

jedince, jejichž jednání může znatelně ovlivnit výsledky vyhodnocení dané obce pro 

konkrétní rok. Dalším důležitým faktorem je samozřejmě i nastavení místního systému 

nakládání s odpady, který může sehrát významnou roli především u předcházení vzniku 

odpadů i vytřídění využitelných složek odpadů. 

Pro sjednocení závěrů hodnocení jednotlivých cílů byla využita následující stupnice: 

 „Cíl je plněn“ – cíle bylo dosaženo, v budoucích letech bude přesto dále sledován,  

za účelem ověření jeho stálého dodržování. 

„Cíl je plněn částečně“ – cíl pokračuje, není ukončen, bude hodnocen i v dalším období,  

v současné době nejsou realizovány všechny potřebné dílčí kroky nutné ke splnění cíle. Přesto 

z hodnocení vyplývá, že byla uskutečněna řada kroků (činností, opatření) správným směrem.  

„Cíl není plněn“ – plnění cíle nenastalo. 

„Cíl nebyl hodnocen“ – cíl není posuzován, plnění cíle se nevztahuje na obec, případně obec 

nemá potřebné údaje pro hodnocení plnění cíle. 
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1.1. Základní charakteristika města 

 

Statutární město Karlovy Vary z územně správního hlediska spadá pod Karlovarský kraj 

(NUTS 3: CZ041), okres Karlovy Vary (NUTS 4: CZ0412). Karlovarský kraj náleží do 

územní organizační jednotky Severozápad (NUTS 2).  

Statutární město Karlovy Vary (CZ0412: 554961) je rozděleno do 15 částí a je tvořeno 

15 katastrálními územími. Rozloha města činí 59,1 km
2
, nadmořská výška činí 447 m n. m. 

Karlovy Vary jsou významným lázeňským střediskem se známým sklářským a 

potravinářským průmyslem a jsou nejnavštěvovanějším lázeňským městem v Česku. 

 

Obrázek 1 – Poloha statutárního města Karlovy Vary 

 
 

Přibližně kolem roku 1350 uspořádal císař Karel IV. při svém pobytu v Lokti výpravu do 

loketských lesů, kde nechal na místě údajného pramene založit lázně nazvané Horké Lázně 

u Lokte, které byly později přejmenované na Karlovy Vary. Následně dne 14. srpna 1370 

Karel IV. udělil lázním městská práva stejná jako v Lokti. 

V roce 1522 vyšla první odborná kniha o Karlových Varech a jejich léčebných vlastnostech 

od lékaře Václava Payera v Lipsku. O 60 let později zasahuje město velká povodeň a v roce 

1604 pak katastrofální požár, která zcela poničí město (podobná událost se přihodí i roku 

1759). 1775 Johann Georg Pupp položil základ rozvoji hotelu Grandhotel Pupp. 

V roce 1807 začíná ve městě výroba likéru Becherovka, který se v následujících letech stal 

známým nejenom v Česku ale také ve světě. V roce 1844 se ve městě začíná rozvíjet další 
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průmysl, tentokrát zaměřený na vývoz vřídelní vody. Rozvoj města potřebuje ke svému růstu 

napojení na železnici a tak roku 1870 je město napojeno na evropskou železniční síť. Koncem 

19. století se mění Karlovy Vary také architektonicky. Stále více se prosazuje historizující styl 

staveb (neoklasicismus, neobaroko, neorenesance). Největší vliv na celkový vzhled 

lázeňského města mají v tomto období především stavební projekty firmy Fellner a Helmer, 

podle jejichž návrhů vzniká ve městě asi 20 budov - mimo jiné také Grandhotel Pupp, 

městské divadlo, Císařské lázně, kolonáda Sadového pramene a Vřídelní kolonáda (dnes již 

neexistující). 

Během první republiky je ve městě roku 1929 otevřeno letiště Karlovy Vary, které umožňuje 

pohodlné cestování pro majetné turisty. Po druhé světové válce došlo v Karlových Varech 

podobně jako jinde v Česku k vysídlení německého obyvatelstva do Německa. Roku 1946 byl 

uspořádán první ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, který město 

proslavil ve světě a každoročně láká množství filmových nadšenců a známých celebrit 

z celého světa. 

Současné město neleží přesně na místě, kde bylo založeno, ale vlivem eroze podložní desky 

řekou se pozvolna posunovalo proti proudu řeky v závislosti na tom, jak se objevovaly nové 

prameny  

Město se nachází nedaleko zalesněné oblasti CHKO Slavkovský les a vojenského újezdu 

Hradiště s charakteristickou flórou a faunou. Oblast je současně bohatá na mineralogické 

nálezy. V horkých pramenech Karlových Varů byl v 19. století popsán první druh termální 

sinice Mastigocladus laminosus.  

Karlovy Vary leží na soutoku řek Ohře, Rolavy a Teplé. Městskou částí Dvory protéká 

Chodovský potok. Na úseku Ohře protékající městem leží dva jezy: Tuhnický jez a Jez 

u Solivárny. 

Oblast oplývá přírodním bohatstvím, což se projevuje v místním průmyslu, který je zaměřen 

na jeho využívání. Jedná se o již zmiňované minerální prameny (výroba balené minerální 

vody) či ložiska kaolínů, jehož se využívá pro výrobu zdejšího porcelánu. 

Místní lázeňství je založeno na využívání minerální vody s léčivými účinky, která vzniká 

v granitovém krystaliniku v hloubkách okolo 2 000 metrů. Zdejší voda má blahodárný vliv na 

léčení jaterních a střevních chorob, na žaludek a játra.  

K věhlasu lázní velmi významně přispěl lékař dr. David Becher (zem. 1792), který se 

zasloužil hlavně o modernizaci karlovarské balneologie. V 19. století na jeho práci navázali 

dr. Jean de Carro, dr. Rudolf Mannl a dr. Eduard Hlawaczek. Ve městě se nachází množství 

lázeňských domů (např. Grandhotel Pupp). 

Prameny jsou v současnosti významným zdrojem příjmů pro město, které si uvědomuje jejich 

cenu a závislost na nich, a snaží se o jejich ochranu. V minulosti se již stalo, že prameny 

v oblasti „vyschly", což bylo způsobeno nešetrnou těžbou hnědého uhlí v Sokolovské pánvi, 

kdy byl proražen kolektor podzemní vody na dolu Marie Majerové. Následně došlo k zatopení 

dolu a současně dočasnému vyschnutí pramenů ve Varech. Poté bylo nutné důl uzavřít a 

proraženou oblast vybetonovat. I přes tento zásah se ale nepodařilo zcela obnovit vydatnost 

pramenů a poklesla i teplota vřídla. 
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Druhým problémem trápícím město je přirozená vodní eroze, která se zahlubuje do podložní 

vřídelní desky. Panují předpoklady, že pokud by tuto nepříliš mocnou desku prorazila, došlo 

by k úniku minerálních vod přímo do řeky a nikoliv přes prameny. Město se proti tomu brání 

tím, že nechalo koryto řeky vybetonovat, či vložilo betonové bloky. Další ochranný krok je 

regulace výstavby kolem pramenů. 

Tabulka č. 1 – Vývoj počtu obyvatel  

Rok Počet obyvatel [k 1. 1.] 

2014 49 864 

2015 49 781 

2016 49 326 

2017 49 046 

2018 48 776 

2019 48 501 

2020 48 479 

2021 45 500 

Zdroj: ČSÚ 

 

Pro stanovení počtu obyvatel byly použity údaje z Českého statistického úřadu. K 1.1.2021 

žilo na území Statutárního města Karlovy Vary 45 500 obyvatel. 

 

 

1.2. Legislativa EU a ČR 

 

Od 1. ledna 2021 vstoupila v platnost nová odpadová legislativa, a to dříve, než kdokoliv 

očekával a bez jakýchkoliv prováděcích předpisů. Jednalo se zejména o následující zákony: 

 zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, 

 zákon č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností, 

 zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona 

o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností (změnový zákon), 

 zákon č. 545/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně 

některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů. 

Na základě platných zákonu vešly v průběhu roku 2021 v platnost následující prováděcí 

vyhlášky: 

 vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů) 

 vyhláška č. 30/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obalech 

 vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

 vyhláška č. 345/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou 

životností. 

V nové legislativě je implementována pozměňující směrnice (EU) 2018/851, která pozměnila 

směrnici 2008/98/ES o odpadech. 
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2. Analytická část 

 

2.1. Obecně závazné vyhlášky města 

Obecně závazné vyhlášky města stanovují základní pravidla systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění využívání a odstraňování odpadů na území města. V současné době jsou  

v platnosti: 

a) Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 9/2021 o místním 

poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 

 

Tato obecně závazná vyhláška stanovuje sazbu poplatku na objem využívané nádoby na 

směsný komunální odpad a to ve výší 0,50 Kč za litr a měsíc. Poplatníkem tohoto poplatku je 

každá fyzická osoba přihlášená ve městě Karlovy Vary, nebo vlastník nemovité věci 

zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které nemá bydliště žádná 

fyzická osoba a která je umístěna na území města. Poplatek je splatný ve dvou dílčích 

splátkách, a to za období od 1 ledna do 30. června nejpozději do 15. 7. a za období od 1 

července do 31. prosince nejpozději do 15. ledna následujícího kalendářního roku. 

 

b) Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 7/2021, o stanovení  

obecního systému odpadového hospodářství 

 

Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území Statutárního města 

Kalovy Vary. V obecně závazné vyhlášce jsou definovány povinné odděleně soustřeďované 

složky komunálního odpadu, způsob odděleného soustřeďování a jejich svoz, nakládání s 

výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce (zpětný odběr) a nakládání se 

stavebním a demoličním odpadem. 

 

Od 1. ledna 2022 vyšel v platnost zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů 

územních samosprávných celků a některých správních úřadů, který zřizuje Sbírka 

právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů jako 

informační systém veřejné správy. Ve Sbírce právních předpisů se vyhlašují obecně 

závazné vyhlášky a nařízení vydané územními samosprávnými celky. 
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2.2. Zajištění služeb v oblasti odpadového hospodářství 

 

Služby týkající se odpadového hospodářství v současné době zajišťují pro město níže uvedené 

společnosti, případně jejich dceřiné společnosti: 

 

1. AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.  

Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 15 

IČ: 49356089 

 

2. Marius Pedersen a.s.  

 Průběžná 1940/3 500 09 Hradec Králové 

IČ: 42194920 

 

3. RESUR spol. s r. o.  

Mostecká 187, 360 01 Otovice 

IČ: 18225489 

 

4. KOUTECKÝ s. r. o.  

Družby 1413, 419 01 Duchcov 

IČ: 63147184 

 

5. Správa lázeňských parků, p.o. 

Žižkova 687/3, 360 01 Karlovy Vary 

IČ: 00871982 

 

6.  PRAGOMETAL recycling s.r.o 

 Nádraží ČD, 360 17 Karlovy Vary 

 IČ: 47669624 

 

7. SKARTACE, s.r.o. 

 Ve Žlíbku 1800, 193 00 Praha 20 

 IČ: 26009439 

 

8. EKO-PF s.r.o 

 Hlincová Hora 60, 373 71 Hlincová Hora 

 IČ: 62525816 
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2.3. Celková produkce odpadů  

Tabulka č. 2 – Celková produkce odpadů, produkce komunálních odpadů, produkce nebezpečných odpadů v letech 2014 – 2021  

K
a

ta
lo

g
o

vé
 č

ís
lo

 

o
d

p
a
d

u
 

Název druhu odpadu 

K
a

te
g

o
ri

e 

o
d

p
a
d

u
 Produkce [t/rok] 

Měrná 

produkce 

v roce 

2021* 

[kg/obyv.] 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

020103 Odpad rostlinných pletiv O x x x 11,980 2,880 x 0,500 x - 

030103 
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové 

desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 
O x x x 1,560 0,640 x x x - 

030301 Odpadní kůra a dřevo O x x x x 0,320 x x x - 

080111 
Odpadní barvy a laky obsahující organická 

rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
N 5,837 6,681 5,011 11,561 9,878 9,129 8,112 x - 

080317 
Odpadní tiskařský toner obsahující 

nebezpečné látky 
N 0,019 0,297 0,274 0,224 x x x x - 

101112 Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11 O x x x 0,620 x x x x - 

130208 Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 1,170 1,720 1,689 2,426 2,400 2,279 2,041 x - 

140603 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N x x 0,120 x x 0,040 0,135 x - 

150101 Papírové a lepenkové obaly O 963,425 20,338 34,104 33,755 43,929 48,763 39,500 x - 

150102 Plastové obaly O 427,576 458,184 480,305 508,795 551,498 577,507 584,856 x - 

150104 Kovové obaly O   0,611 7,361 6,590 10,135 15,484 20,287 x - 

150105 Kompozitní obaly O 17,927 21,145 22,222 22,205 20,123 17,417 28,494 x - 

150107 Skleněné obaly O 504,830 547,795 558,134 587,008 594,873 646,968 681,804 x - 

150110 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 

nebo obaly těmito látkami znečištěné 
N 0,543 0,288 0,308 0,184 0,197 0,120 0,185 x - 
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Název druhu odpadu 

K
a

te
g
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a
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u
 Produkce [t/rok] 

Měrná 

produkce 

v roce 

2021* 

[kg/obyv.] 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

150202 

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně 

olejových filtrů jinak blíže neurčených), 

čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 

nebezpečnými látkami 

N x x 0,130 0,032 0,460 0,408 x 0,270 0,01 

160103 Pneumatiky O 36,754 44,702 44,973 46,168 41,372 51,467 73,135 71,002 1,56 

160107 Olejové filtry N 0,076 0,033 0,026 0,087 0,049 0,165 0,045 0,037 0,00 

160113 Brzdové kapaliny N 0,006 0,003 x 0,016 0,004 0,004 0,003 x - 

160114 
Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné 

látky 
N x x 0,195 x x x x x - 

160507 
Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou 

nebo obsahují nebezpečné látky 
N x x 0,029 x x x x x - 

160601 Olověné akumulátory N x 0,108 x 0,209 0,013 0,051 x x - 

160602 Nikl–kadmiové baterie a akumulátory N x x x 0,104 0,462 0,176 x x - 

170107 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 

tašek a keramických výrobků neuvedené pod 

číslem 17 01 06  

O 14,440 x x 6,346 0,871 2,350 9,970 7,625 0,17 

170202 Sklo O x x x 3,220 7,560 8,040 14,020 x - 

170301 Asfaltové směsi obsahující dehet N x 0,200 x x x x x x - 

170401 Měď, bronz, mosaz O 0,543 0,136 11,614 19,948 x x 25,745 24,599 0,53 

170402 Hliník O 0,904 0,105 11,695 15,409 x x 39,907 34,851 0,77 

170403 Olovo O 0,026 x 0,488 0,848 x x 1,902 1,165 0,03 

170404 Zinek O 0,190 x 4,596 5,943 x x 1,986 5,465 0,12 

170405 Železo a ocel O 25,045 31,452 564,379 628,974 80,405 75,816 1314,171 1350,674 29,69 

170406 Cín O x x 0,008 0,008 x x 0,032 0,003 0,00 

170107 Směsné kovy O x x x 0,112 x x x 0,225 0,00 
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Název druhu odpadu 
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 Produkce [t/rok] 

Měrná 

produkce 

v roce 

2021* 

[kg/obyv.] 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

170411 Kabely neuvedené pod č. 17 04 10 O x x 0,011 x x x 0,500 2,066 0,05 

170503 
Zemina a kamení obsahující nebezpečné 

látky 
N x x x x 51,800 6,040 x x - 

170601 Izolační materiál s obsahem azbestu N x 2,780 x x x x x x - 

170604 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 

01 a 17 06 03 
N 0,560 x x x x x x x - 

170605 Stavební materiály obsahující azbest N x x x x 0,580 2,000 x x - 

170904 

Směsné stavební a demoliční odpady 

neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 

17 09 03 

O x x 17,720 23,065 22,072 14,07 11,759 20,060 0,44 

200101 Papír a lepenka  O 11,980 948,863 1 004,297 942,147 968,979 981,546 1020,639 1074,841 23,62 

200102 Sklo O x x x x x x x 682,569 15,00 

200108 
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a 

stravoven 
O 0,637 0,279 x x x x x x - 

200111 Textilní materiály O 153,504 182,196 177,864 187,117 237,972 230,137 214,252 367,891 8,09 

200113 Rozpouštědla N x x x 0,228 0,231 0,086 0,166 0,052 0,00 

200114 Kyseliny N x 0,003 x 0,013 0,048 0,002 0,041 0,019 0,00 

200117 Fotochemikálie  N 0,014 x x x x x x x - 

200119 Pesticidy N x x x 0,082 0,006 0,016 0,005 0,001 0,00 

200121 Zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti N x x 0,002 x x x x x - 

200125 Jedlý olej a tuk O x 0,516 0,716 1,005 1,235 1,565 2,761 4,426 0,10 

200126 Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 N 0,414 0,202 x 0,039 0,022 0,034 0,492 2,323 0,05 

200127 
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice 

obsahující nebezpečné látky 
N 1,054 1,242 2,234 1,144 1,303 1,425 1,621 5,772 0,13 
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Název druhu odpadu 
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 Produkce [t/rok] 

Měrná 

produkce 

v roce 

2021* 

[kg/obyv.] 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

200129 Detergenty obsahující nebezpečné látky N 0,002 x x 0,007 x x x x - 

200133 

Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 

06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a 

netříděné baterie a akumulátory obsahující 

tyto baterie 

N x x x x x x 0,138 0,024 0,00 

200136 

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení 

neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 

20 01 35 

O 0,794 x x x x x x x - 

200139 Plasty O x x x x x x 2,525 600,357 13,19 

200140 Kovy O x x x x x x x 100,895 2,22 

200201 Biologicky rozložitelný odpad  O 722,460 664,610 1 153,477 1 422,998 1110,622 1014,619 1275,664 1498,268 32,93 

200202 Zemina a kameny O 18,190 x x x x x x x - 

200301 Směsný komunální odpad O 8 301,798 8 305,840 8 235,368 8 381,031 7937,893 8058,223 7991,465 7372,020 162,02 

200303 Uliční smetky O 115,340 90,350 269,400 240,420 250,740 255,180 217,000 790,040 17,36 

200307 Objemný odpad O 1 710,150 1 153,240 1 020,560 485,660 1366,770 1674,380 1865,520 2261,990 49,71 

Celková produkce odpadu: 13 036,208 12 483,919 13 629,309 13 599,286 13 318,341 13 695,507 15 451,378 16279,530 357,79 

z toho produkce komunálního odpadu 12 950,638 12 395,702 12 966,352 12 820,427 13 096,575 13 523,472 13 947,415 14761,488 324,43 

z toho produkce nebezpečného odpadu 9,695 13,557 10,018 16,356 67,453 21,975 12,984 8,498 0,18 

Zdroj dat: Evidence odpadů města  

* vztaženo k počtu obyvatel města k 1. 1. 2021 (45 500 osob) 

 



Vyhodnocení stavu odpadového hospodářství                 červen 2022 

Statutárního města Karlovy Vary za rok 2021 

 

15 

 

Graf č. 1 – Celková produkce odpadů v letech 2014 – 2021 

 
 

Celková produkce odpadu v roce 2021 v porovnání s rokem 2020 stoupla o 828 t, což činí 

nárůst o cca 5,4 %. Toto je způsobeno zejména nárůstem produkce Uličních smetků a 

Objemných odpadů.  

Produkce komunálních odpadů v meziročním porovnání (2020 / 2021) stoupla o 5,8 %.  

Proti roku 2020 v roce 2021 stoupla zejména produkce Uličních smetků a to o 573 t tj. 264 % 

a dále produkce Objemných odpadů a to o 396,5 t, tj. o 21 %. 

Graf č. 2 – Produkce komunálních odpadů v letech 2014 – 2021  
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Produkce směsného komunálního odpadu v meziročním porovnání (2020 / 2021) klesla o 

619,4, tedy o 7,8 %. Produkce využitelných složek odpadu včetně BIO (bez započtení kovů 

sbíraných pod sk. 17) v porovnání s rokem 2020 stoupla o 11,8  %. Množství nebezpečného 

komunálního odpadu oproti roku 2020 stouplo o 5,54 t na 8,191 t. 

Celková produkce odpadů v roce 2020 činila 16 279,5 t, v přepočtu na 1 obyvatele bylo 

vyprodukováno 357,79 kg odpadů.  

Celková produkce komunálních odpadů v roce 2021 činila 14 761,49 t. V přepočtu 

na 1 obyvatele bylo vyprodukováno 324,43 kg komunálních odpadů.  

V roce 2021 bylo vyprodukováno celkem 7 372,02 t směsného komunálního odpadu, 

což v přepočtu na 1 obyvatele města činí 162,02 kg SKO. 

 

Tabulka č. 3 – Podíl vybraných druhů odpadů na produkci komunálních odpadů v letech 

2014 – 2021  

Podíl na produkci 

komunálního odpadu 

v [%] 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

směsného komunálního 

odpadu  
64,1 67,0 63,5 65,4 60,6 59,59 57,30 49,9 

objemného odpadu  13,2 9,3 7,9 3,8 10,4 12,38 13,38 15,32 

biologicky rozložitelného 

odpadu 
21,6 22,9 26,5 

11,1 8,50 7,50 9,15 10,15 

vytříděných využitelných 

složek
1
  

17,9 18,50 18,63 18,61 19,18 

Zdroj dat: Evidence odpadů města, vlastní výpočet 

 

Podíl směsného komunálního odpadu na produkci komunálního odpadu od roku 2018 

postupně klesá, přičemž v roce 2021 klesl na hodnotu 49,9 %.  

Podíl objemného odpadu v roce 2020 stoupl na 15,32 %. 

Podíl vytříděných využitelných složek na produkci komunálního odpadu v posledním roce 

stoupl na hodnotu 19,18 % a biologicky rozložitelných odpadů stoupl na 10,15%. 

  

                                                 
1
 Zahrnuta produkce odpadů katalogových čísel: 150101,150102,150104, 150105, 150106, 50107, 200101, 

200108, 200111, 200125, 200136 a 200201 
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2.4. Nakládání s odpady  

2.4.1. Nakládání s odpady v roce 2021 

Všechny odpady vyprodukované na území města byly předány oprávněným osobám k jejich dalšímu zpracování nebo odstranění. V následující 

tabulce je popsáno, jakým konečným způsobem bylo s jednotlivými odpady nakládáno. 

 

Tabulka č. 4 – Způsob nakládání s odpady v roce 2021 

K
a
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Název druhu odpadů 
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a
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a
d

u
 

Nakládání 2021 [t/rok] 

kódy R1-R13 kódy D1-D15 
kódy N1-N15  

s výjimkou N3 
N3 

15 02 02* 

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně 

olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny 

a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

N    D10 0,270     X* 

16 01 03 Pneumatiky O R12 71,002         X* 

16 01 07* Olejové filtry N     D10 0,037     X* 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
O R5 7,625         X* 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz O R4 24,599     X* 

17 04 02 Hliník O R4 34,851     X* 

17 04 03 Olovo O R4 1,165     X* 

17 04 04 Zinek O R4 5,465     X* 

17 04 05 Železo a ocel O R4 1350,674         X* 

17 04 06 Cín O R4 0,003     X* 

17 01 07 Směsné kovy O R4 0,225     X* 

17 04 11 Kabely neuvedené pod č. 17 04 10 O R4 2,066     X* 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 

čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
O R5 20,060         X* 

20 01 01 Papír a lepenka O R12 1074,841         X* 

20 01 02 Sklo O R12 682,569     X* 
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Název druhu odpadů 

K
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u
 

Nakládání 2021 [t/rok] 

kódy R1-R13 kódy D1-D15 
kódy N1-N15  

s výjimkou N3 
N3 

20 01 11 Textilní materiály O R12 367,891         X* 

20 01 13* Rozpouštědla N R2 0,052         X* 

20 01 14* Kyseliny N R6 0,019         X* 

20 01 19* Pesticidy N     D10 0,001     X* 

20 01 25 Jedlý olej a tuk O R9 4,426         X* 

20 01 26* Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 N R9 2,323         X* 

20 01 27* 
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující 

nebezpečné látky 
N     D10 5,772     X* 

20 01 33* 

Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 

06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a 

akumulátory obsahující tyto baterie 

N R4 0,024     X* 

20 01 39 Plasty O R12 600,357     X* 

20 01 40 Kovy O R12 100,895     X* 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O       N13 1498,268 X* 

20 03 01 Směsný komunální odpad O     D1 7372,020     X* 

20 03 03 Uliční smetky O     D1 790,040     X* 

20 03 07 Objemný odpad O     D1 2261,990     X* 

     CELKEM  4 351,132 10 430,13 1 498,268  

Zdroj dat: Evidence odpadů města  

    Vlastní propočet a odborný odhad 

    X* předáno oprávněné osobě kódem N3 
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Tabulka č. 5 – Kódy původu odpadu a způsobů nakládání s odpady pro evidenční účely 

Původ odpadů Kód 

Produkce odpadu (vlastní vyprodukovaný odpad) A00 

Odpad převzatý od původce jiné oprávněné osoby (sběr, výkup, shromažďování), nebo jiné 

provozovny  
B00 

Množství odpadu převedené z minulého roku (zůstatek na skladu k 1. lednu vykazovaného 

roku) 
C00 

1.  

Způsob nakládání s odpady Kód 

 

Využívání odpadů 

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

neuvedené v dalším bodě 
XR1a 

Výroba paliva z odpadu XR1b 

Zpětné získávání nebo regenerace rozpouštědel XR2a 

Recyklace nebo zpětné získávání organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla 

neuvedené v dalších bodech 
XR3a 

Přepracování papíru, určeného k recyklaci, který přestává být odpadem XR3b 

Recyklace papíru XR3c 

Recyklace plastu XR3d 

Příprava na opětovné použití organických materiálů XR3e 

Příprava pneumatik na opětovné použití XR3f 

Kompostování XR3g 

Výroba plynného produktu, který přestává být odpadem XR3h 

Recyklace nebo zpětné získávání kovů a sloučenin kovů neuvedené v dalších bodech XR4a 

Přepracování kovu určeného pro recyklaci, který přestává být odpadem XR4b 

Příprava kovových dílů nebo kovových odpadů pro opětovné použití XR4c 

Recyklace nebo zpětné získávání ostatních anorganických materiálů neuvedené v dalších 

bodech 
XR5a 

Přepracování skla určeného k recyklaci, které přestává být odpadem XR5b 

Příprava na opětovné použití anorganických materiálů včetně zemin XR5c 

Výroba stavebních recyklátů, které přestávají být odpadem XR5d 

Využití odpadů k zasypávání, s výjimkou první a druhé fáze provozu skládky odpadů XR5e 

Využití odpadů k rekultivaci skládek ve druhé fázi provozu skládky XR5f 

Výroba vitrifikovaného produktu, který přestává být odpadem XR5g 

Regenerace kyselin nebo zásad XR6a 

Zpětné získávání látek používaných ke snižování znečištění XR7a 

Zpětné získávání složek katalyzátorů XR8a 

Rafinace olejů nebo jiný způsob opětného použití olejů XR9a 

Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii XR10a 

Využití odpadů získaných některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R10 XR11a 
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Způsoby úpravy odpadů Kód 

Úprava odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R11 

neuvedená v dalších bodech 
XR12a 

Úprava před využitím odpadu k výrobě energie XR12b 

Úprava před recyklací nebo zpětným získáváním organických látek (papír, plasty) XR12c 

Úprava před recyklací nebo zpětným získáváním kovů a sloučenin kovů XR12d 

Úprava k následné recyklaci nebo zpětnému získávání ostatních anorganických materiálů 

(sklo, zeminy, stavební odpady) 
XR12e 

Přepracování odpadu na kompostu nevyhovující kvality XR12f 

Zpracování vozidel s ukončenou životností XR12g 

Zpracování odpadních elektrozařízení XR12h 

Úprava kalů z čistíren odpadních vod před použitím na zemědělské půdě XR12i 

Recyklace lodí XR12j 

 

Sladování odpadů 

Skladování odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až 

R12, s výjimkou dočasného uložení v rámci shromažďování a sběru 
XR13a 

 

Odstraňování odpadů 

Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (například skládkování) XD1a 

Ukládání odpadů jako technologického materiálu na technické zabezpečení skládky XD1b 

Úprava půdními procesy (například biologický rozklad kapalných odpadů nebo kalů v 

půdě) 
XD2 

Hlubinná injektáž (například injektáž čerpatelných odpadů do vrtů, solných komor nebo 

prostor přírodního původu) 
XD3 

Ukládání do povrchových nádrží (například vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do 

prohlubní, vodních nádrží nebo lagun) XD4 

Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (například ukládání do utěsněných 

oddělených prostor, které jsou uzavřeny a izolovány navzájem i od vnějšího prostředí) 
XD5 

Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou 

sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze způsobů uvedených pod označením 

D1 až D12 

XD8 

Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným 

produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze způsobů 

uvedených pod označením D 1 až D 12 (například odpařování, sušení, kalcinace) 

XD9 

Spalování na pevnině XD10 

Trvalé uložení (například ukládání v kontejnerech do dolů) XD12 

Míšení nebo směšování před odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením 

D1 až D12 
XD13 

Přebalení před odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D13 XD14 

Skladování před odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D14, 

s výjimkou dočasného uložení v rámci shromažďování a sběru. 
XD15 

Zdroj: Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., 
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2.5. Vyhodnocení nakládání s odpady v letech 2015 - 2021 

 

Následující grafy zobrazují nakládání s odpady v roce 2021 ve srovnání předchozími lety. 

 

Graf č. 3 – Srovnání nakládání s odpady v letech 2015 – 2021  

 

 

Graf č. 4 – Srovnání nakládání s komunálními odpady v letech 2015 – 2021  
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V porovnání mezi roky 2020 / 2021 došlo k dalšímu navýšení materiálového využití všech 

odpadů, oproti roku 2020 o dalších 1,2 %. To bylo způsobeno zejména zvýšením separace a 

snížením produkce směsného komunálního odpadu.  

Nakládání s komunálními odpady při porovnání mezi roky 2020 / 2021 dosáhlo lepších 

výsledků něž v roce 2020. Podíl materiálově využívaných odpadů stoupl o 1,6 % na 29,3 % 

produkovaných komunálních odpadů. Spalovány byly pouze vybrané druhy NO. Vzhledem 

k chybějícímu zařízení pro energetické využívání odpadů v dostupné vzdálenosti nejsou 

žádné odpady energeticky využívány. 

 

Ekonomika odpadového hospodářství města 
Tabulka č. 6 – Přehled příjmů a výdajů na odpadové hospodářství v letech 2020 a 2021 

Název nástroje 
2020 2021 

Kč Kč 

Příjmy 

Poplatky, ceny hrazené občany  30 900 074,- 31 366 545,- 

Poplatky od ostatních původců využívajících systém 835 728,- 806 612,- 

Odměna EKO KOM 6 986 257,- 6 961 737,- 

Příjmy z prodeje druhotných surovin - 3 825 728,- 

Kolektivní systémy 381 692,- 382 313,- 

Výnosy ze sběru textilu 97 200,- 90 688,- 

Celkové příjmy 39 200 951,- 43 433 623,- 

 

Výdaje 

Tříděný sběr 4 843 921,- 8 998 794,- 

BRO 5 081 716,- 4 671 360,- 

Sběr nebezpečných odpadů - - 

Oddělený sběr objemných odpadů 623 287,- 1 141 450,- 

Směsný  komunální odpad 24 993 409,- 24 754 919,- 

Stavební odpad - - 

Odpadkové koše na veřejných prostranstvích  3 396 582,- 3 485 318,- 

Úklid veřejných prostranstvích 32 192 435,- 34 534 396,- 

Černé skládky 1 440 000,- 1 440 000,- 

Celkové výdaje 72 571 344,- 79 026 237,- 

 

Další specifické náklady 

Celkové náklady na Sběrné dvory – včetně nakládání s 

odpady 
7 572 055,- 8 251 495,- 

Odpady z údržby zeleně 713 987,- 811 939 

Informování veřejnosti propagace 20 000,- 300 000,- 

Další administrativní náklady 612 768,- 730 009,- 

Jiné výdaje na OH - - 

Zdroj: Dotazník EKO-KOM  o nakládání s komunálním odpadem v obci,  

Evidence města 
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3. Vyhodnocení stavu odpadového hospodářství Statutárního 

města Karlovy Vary 

V rámci vyhodnocení stavu odpadového hospodářství města jsou stanoveny cíle, které 

korespondují s cíli a požadavky vyplývajících z platné legislativy (zejména zákona č. 541/2020 

Sb., o odpadech, zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, vyhlášky č. 

8/2021 Sb., Katalog odpadů a vyhlášky 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady), ale 

také zejména z platného Plánu odpadového hospodářství kraje a Plánu odpadového hospodářství 

České republiky a jeho aktualizace. Dílčí cíle jsou tematicky roztříděny do jednotlivých skupin. 

 

3.1. Předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných 

vlastností 

3.1.1. Program předcházení vzniku odpadů 

Číslo cíle 3.1.1 

Hlavní cíl:  Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší 

spotřebě primárních zdrojů a postupnému snižování produkce odpadů. 

Další cíle: 

a) Po celou dobu realizace Programu předcházení vzniku odpadů využít 

komplexní informační podporu o problematice, včetně zavedení 

problematiky předcházení vzniku odpadů do školních projektů, 

výzkumných programů a výchovných, osvětových a vzdělávacích 

aktivit související s ochranou a tvorbou životního prostředí. 

b) Zajistit účinné zapojení státní správy na všech úrovních do 

problematiky předcházení vzniku odpadů s cílem postupného 

snižování množství odpadů při výkonu státní správy. 

c) 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. 

d) Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek 

komunálních odpadů a jejímu následnému snižování na všech 

úrovních veřejné správy a na úrovni občanů. 

e) Podporovat využívání servisních a charitativních středisek 

a organizací za účelem prodlužování životnosti a opětovného 

používání výrobků a materiálů. 

Indikátor Nestanoven 

Stav plnění cíle Cíl je plněn 

 

Předcházení vzniku odpadů je dle hierarchie nakládání s odpady nejvýznamnějším způsobem 

nakládání, při kterém samotný odpad není produkován. Předcházení vzniku odpadů je v 

současné době ve městě řešeno v rámci dílčích projektů. Politika Statutárního města Karlovy 

Vary v oblasti nakládání s odpady přebírá republikový trend realizace Programu předcházení 

vzniku odpadů.  

Předcházení vzniku odpadů, oddělený sběr využitelných složek komunálního odpadu, 

kompostejnery pro oddělený sběr biologicky rozložitelného odpadu přímo u občanů jsou ve 

městě již zavedená nebo o jejich zavedení město uvažuje či usiluje do budoucna. 
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V roce 2017 požádalo Statutární město Karlovy Vary o dotaci z OPŽP na realizaci projektu 

Prevence vzniku odpadů na území města Karlovy Vary. Dotace byla ze strany SFŽP ČR městu 

přiznána. V rámci dotace bylo pořízeno 650 ks kompostérů o objemu 650, 800 a 1 050 l, které 

jsou určeny pro občany města. V roce 2018 probíhala distribuce kompostérů občanům města.  

Město bude muset postupně přijmout republikový trend realizace Programu předcházení vzniku 

odpadů a aktivněji se zaměřit na oddělený sběr využitelných složek komunálního odpadu, 

zahušťování sítě sběrných hnízd, zavedení systému „door to door“ či vybudování re-use centra.  

Re-Use centra patří mezí podstatná opatření v oblasti předcházení vzniku odpadu na území 

města. Do Re-Use centra budou moci občané zdarma odevzdávat pro ně nepotřebné funkční 

věci, které jsou stále v provozuschopném stavu a mohou ještě posloužit někomu dalšímu, anebo 

naopak si budou moci tyto věci odebírat (nakupovat za symbolický poplatek) k dalšímu využití.  

Další oblastí je výchova a informovanost občanů. V rámci projektu TA ČR Beta 

č. TB050MZP009 Hledání nových způsobů informační podpory při realizaci Programu 

předcházení vzniku odpadů ČR byla zpracována mimo jiné Metodika pro začlenění problematiky 

předcházení vzniku odpadů do výuky pro jednotlivé stupně škol a mimoškolní výchovu, a byly 

zpracovány příručky:  

 

 Průvodce předcházením vzniku odpadů na komunální úrovni  

 Průvodce předcházením vzniku odpadů v domácnosti 

 Průvodce předcházením vzniku odpadů z potravin v soukromém sektoru pohostinství a 

stravování  

 Průvodce předcházení vzniku stavebních odpadů 

 

Obrázek 1: Průvodce předcházení vzniku odpadů 

             

zdroj: www.mzp.cz 
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3.2. Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady  

Číslo cíle 3.2.1 

Definice cíle 

a) Udržovat a rozvíjet přiměřenou a efektivní síť zařízení k 

nakládání s odpady na území města. 

b) Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená. 

c) Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo místa 

k tomu určená a s odpady, jejichž vlastník není znám nebo 

zanikl. 

Indikátor a) Počet sběrných míst 

Indikátor b) Množství nově vzniklých černých skládek 

Indikátor c) Množství odklizených černých skládek a rekultivovaných starých zátěží  

Stav plnění cíle Cíl je plněn 

 

Efektivní síť obecního systému odpadového hospodářství tvoří zejména 3  sběrné dvory 1 

velkokapacitní sběrné místo a jedna zapojená výkupna a 264 sběrných hnízd rozmístěných po 

městě. Dále je stanoveno množství lokalit, na které jsou pravidelně přistavovány velkoobjemové 

kontejnery určené na sběr objemných odpadů a velkoobjemové kontejnery na sběr bioodpadů. 

Občanům města slouží síť odpadkových košů i na tříděný odpad, kontejnery na použitý textil, 

nádoby na jedlý olej a tuk a také kontejnery na elektrozařízení.  

Tabulka č. 7 – Vývoj počtu veřejných sběrných míst a nádob v letech 2017 – 2021 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Počet sběrných míst 254 255 265 267 264 
 

Počet obyvatel na 1 sběrné místo 193 191 183 182 173 

 

Počet nádob 

Papír 266 264 268 273 273 

Plasty 256 274 275 272 275 

Sklo čiré  - - - - 

Sklo barevné 73 71 73 69 69 

Sklo - kombinace 158 158 158 162 162 

Kovy 23 25 35 35 58 

Biologicky rozložitelný odpad 1 467 1 446 1 552 1 820 1 896 

Jedlé oleje a tuky - - 21 21 30 

Textil 50 50 50 50 50 

Síť kontejnerových stanovišť je postupně zahušťována, některá stanoviště se kapacitně posilují. 

Pokračují postupné opravy kontejnerových stanovišť. Nádoby jsou pravidelně polepovány 

informací, k čemu daná nádoba slouží. Průběžně probíhá navýšení množství kontejnerů na 

separované odpady.  

Správa lázeňských parků, příspěvková organizace zajišťuje mimo jiné také údržbu městské 

zeleně a provozuje kompostárnu, kterou mohou využívat i občané města.  



Vyhodnocení stavu odpadového hospodářství                 červen 2022 

Statutárního města Karlovy Vary za rok 2021 

26 

 

V souvislosti s předcházením vzniku černých skládek jsou občanům pro odkládání různých 

druhů odpadů k dispozici sběrné dvory. Dále jsou na území města rozmístěny koše na běžný 

směsný komunální odpad vznikající občanům při pohybu ve městě. Vzniklé černé skládky jsou 

průběžně evidovány a odstraňovány. Další výskyt drobného nepořádku ve městě je ihned 

odklízen a předáván oprávněným osobám. 

Na území města se dle databáze SEKM nachází několik starých ekologických zátěží obsahující 

nebezpečné odpady. Staré ekologické zátěže jsou vyjmenovány v níže přiložené tabulce. 

 

Tabulka č. 8 – Přehled výskytu starých zátěží ve městě Karlovy Vary 

Zátěž ID Název lokality Doporučený postup / odpovědnost 

6343003 Dvory - Varbyt dosud nehodnoceno / MŽP ČR 

6343005 
ZČE a.s. Karlovy Vary 

Drahovice 
dosud nehodnoceno / MF ČR 

6343007 
Bývalý sklad pesticidů 

Tašovice 

nutný je průzkum kontaminace / 

MŽP ČR 

6343008 
Bývalý sklad pesticidů 

Bohatice  

6343009 
Bývalý sklad pesticidů  

Stará Role  

6343010 
Bývalý sklad pesticidů 

Sedlec u KV  

63433001 Dolní nádraží není nutný žádný zásah / MŽP ČR 

63433002 
Depo kolejových vozidel - 

Karlovy Vary 

dosud nehodnoceno / 2. etapa 

Národní inventarizace 

kontaminovaných míst  

63433003 skládka Čankov 

63433004 skládka Doubí 

63433005 skládka Hory 

63433006 
skládka Karlovy Vary - 

Dvory 

63581001 
Areál Karlovy Vary- 

Bohatice 

63701001 ČOV Karlovy Vary 

53831001 Statek Počerny 

Zdroj: www.SEKM.cz 
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3.3. Nakládání s komunálními odpady 

Číslo cíle 3.3.1 

Definice cíle Zavést tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla, 

kovů a jedlých olejů a tuků. Od roku 2025 pak také odpadů z 

textilů. 

Indikátor Zavedený tříděný sběr pro odpady z papíru, plastů, skla a kovů 

Stav plnění cíle Cíl je plněn 

 

Město má zavedený tříděný sběr papíru, plastů vč. nápojových kartonů, skla v členění na směsné 

a čiré a kovů. Papír, plasty s nápojovými kartony, směsné a čiré sklo i kovy jsou sbírány 

prostřednictvím barevně odlišených sběrných nádob. Kovy mohou občané také odkládat na 

sběrném dvoře, případně prodat ve sběrnách či výkupnách druhotných surovin. 

 

V roce 2021 se na území Statutárního města Karlovy Vary nacházelo 264 sběrných míst, což 

v přepočtu činí přibližně 173 obyvatel na jedno sběrné místo. Občané měli k dispozici 273 ks 

nádob na papír, 275 ks nádob na plasty a nápojové kartony, 69 ks nádob na směsné sklo a 162 ks 

nádob kombinovaných na směsné a na čiré sklo.  

Kovy mohou občané odkládat do 58 ks sběrných nádob umístěných na sběrných místech 

tříděného odpadu a dále na sběrných dvorech, případně prodat ve sběrnách či výkupnách 

druhotných surovin.  
 

Tabulka č. 9 – Výtěžnost tříděného sběru v letech 2014 – 2021  

Název odpadu 
Produkce [t/rok]  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Papír 975,41 969,20 1 038,40 975,90 1 012,91 1 030,31 1 060,14 1049,43 

Plast 427,58 458,18 480,31 508,79 551,50 577,51 587,38 600,36 

Sklo  504,83 547,80 558,13 587,01 594,87 646,97 681,80 682,57 

Nápojový karton 17,93 21,15 22,22 22,21 20,12 17,42 28,49 25,41 

Celkem 1 925,75 1 996,33 2 099,06 2 135,92 2 179,40 2 272,20 2 357,82 2 357,77 

Zdroj dat: Evidence města 
 

V roce 2021 bylo vytříděno 1 049,4 t papíru a papírových obalů. V porovnání s rokem 2020 

došlo k poklesu produkce o 1,0 %.  

Plasty jsou sbírány společně s nápojovými kartony. V roce 2021 bylo vytříděno 600,36 t plastů a 

plastových obalů. V porovnání s rokem 2020 došlo k navýšení o 2,27 %. V roce 2021 bylo 

vytříděno 25,409 t kompozitních obalů. V porovnání s rokem 2020 došlo k poklesu produkce o 

10,8 %. 

Sklo je sbíráno v členění směsné a čiré. V roce 2021 bylo vytříděno 682,57 t skla a skleněných 

obalů. V porovnání s rokem 2020 došlo k nárůstu produkce o 0,1 %. 
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Graf č. 5 – Tříděný sběr využitelných složek komunálního odpadu v letech 2014 – 2021  

 
 

 

Tabulka č. 10 – Produkce tříděného sběru na 1 obyvatele v letech 2014 – 2021 

Název odpadu 
Produkce na 1 obyvatele [kg/rok]  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Papír 19,6 19,6 21,1 19,9 20,8 21,2 21,9 23,1 

Plast 8,6 9,3 9,7 10,4 11,3 11,9 12,1 13,2 

Sklo 10,1 11,1 11,3 12,0 12,2 13,3 14,1 15,0 

Nápojový karton 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,6 0,5 

Celkem 38,7 40,5 42,6 42,7 44,7 46,8 48,6 51,8 

 

Průměr ČR 40,5 42,3 44,8 47,0 49,0 51,0 53,0 55,0 

Zdroj dat: Evidence města, EKO-KOM a.s. 

 

Průměrná výtěžnost tříděného sběru na 1 trvale žijícího obyvatele města ve srovnání s rokem 

2020 narostla o 3,2 kg na obyvatele. V roce 2021 dosáhla hodnoty 51,8 kg vyseparovaných 

odpadů na 1 obyvatele města za rok, což je pod celorepublikovým průměrem roku 2021.  
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Graf č. 6 – Výtěžnost separovaného sběru na 1 obyvatele v letech 2014 – 2021  

 
 

Kovy 

V letech 2014 – 2021 byly kovy evidovány pod skupinou č. 15 a skupinou 17 katalogu odpadů a 

od roku 2021 také pod skupinou 20. Velká část kovů je odevzdávána do výkupen druhotných 

surovin. V roce 2021 byly opět do produkce města zahrnuty také kovové odpady odevzdané 

občany do sběren a výkupen (včetně sběrných dvorů) zapojených do systému města. 

 

Tabulka č. 11 – Tříděný sběr kovů v letech 2014 – 2021  

Katalog. 

číslo 
Název odpadu 

Produkce [t/rok]  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

150104 Kovové obaly x 0,61 7,36 6,59 10,14 15,484 20,287 x 

170401 Měď, bronz, mosaz 0,54 0,14 11,61 19,95 x x 25,745 24,599 

170402 Hliník 0,90 0,11 11,69 15,41 x x 39,907 34,851 

170403 Olovo 0,03 x 0,49 0,85 x x 1,902 1,165 

170404 Zinek 0,19 x 4,60 5,94 x x 1,986 5,465 

170405 Železo a ocel 25,05 31,45 564,38 628,97 80,40 75,816 1314,2 1350,674 

170406 Cín x x 0,01 0,01 x x 0,032 0,003 

170107 Směsné kovy x x 0,00 0,11 x x x 0,225 

200140 Kovy x x x x x x x 100,895 

     Celkem 26,71 32,30 600,14 677,83 90,54 91,30 1404,0 1517,88 

Zdroj dat: Evidence města 
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Textil 

 

Tabulka č. 12 – Tříděný sběr oděvů a textilu  v letech 2014 – 2021  

Komodita 
Produkce [t/rok]  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Oděvy x x x x   x x  x  x 

Textil 153,504 182,196 177,864 187,117 237,972 230,137 214,252 367,891 

Celkem 153,504 182,196 177,864 187,117 237,972 230,137 214,252 367,891 

Zdroj dat: Evidence města 

 

Graf č. 7 –Tříděný sběr oděvů a textilu  v letech 2013 -2021  
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Číslo cíle 3.3.2 

Definice cíle Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň 

přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů 

z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících 

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

toky odpadů podobné odpadům z domácností. 

Indikátor Úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci u odpadů 

z materiálů jako je papír, plast, kov a sklo 

Vyhodnocení indikátoru Úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci ve Statutárním 

městě Karlovy Vary v roce 2021:  

 

- papír:  42,9 %, 

- plasty:  33,6 %, 

- sklo:  69,2 %, 

- kovy:  60,7 %, se započtením kovů sk. 17 –  671,9 %. 

 

Celková účinnost:  45,3 %, se započtením kovů sk. 17 – 62,5 %. 

 

Stav plnění cíle Cíl je plněn částečně 

 

Tabulka č. 13 – Účinnost separace papíru, plastů, skla a kovů v letech 2014 – 2021 v [%] 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Papír 38,9 38,3 40,7 37,5 40,0 40,0 41,0 42,9 

Plasty 23,9 25,4 26,3 27,4 30,5 31,4 31,8 33,6 

Sklo 51,0 55,4 57,2 55,4 59,6 63,6 66,7 69,2 

Kovy bez sk.17 0,0 0,3 3,6 3,2 5,0 7,5 9,8 60,7 

Celková účinnost 34,8 35,7 37,3 36,5 39,2 40,3 41,5 45,3 

Celková účinnost 

s kovy sk. 17  
35,2 36,2 45,4 45,5 47,4 54,4 58,5 62,5 

Zdroj dat: Vlastní dopočet 

 

Následující graf zachycuje účinnost tříděného sběru ve městě v letech 2014 – 2021 (procento 

vytříděných využitelných složek z celkové potenciální produkce komunálních odpadů), 

se zachycením cílových hodnot do roku 2020.  
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Graf č. 8 – Účinnost tříděného sběru využitelných složek KO v letech 2014 – 2021  

s uvedením navrhovaných cílových hodnot pro roky 2016 – 2020  

 

Pozn.: *Do výpočtu jsou zahrnuty pouze kovy katalogového čísla 15 01 04 a 20 01 40. V evidenci města jsou 

kovy evidovány pod skupinou 17 – stavební odpady, která do výpočtu zahrnuta není.  

 

Graf č. 9 – Účinnost tříděného sběru využitelných složek KO v letech 2014 – 2021 

se započtením kovů skupiny 17 (včetně kovů ze sběren a výkupen)  
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Celková účinnost tříděného sběru papíru, plastů, skla a kovů ve srovnání s rokem 2020 vzrostla o 

3,8 %, při započtení kovů evidovaných pod skupinou 17, vzrostla účinnost o 4,0 %. 

Do následující let bude potřeba, podle požadavků Závazné části POH kraje, která je v souladu se 

Závaznou částí POH ČR, na území města dále zvyšovat přípravu k opětovnému použití a 

recyklaci zejména u papíru a plastů. 

Do budoucna bude vhodné dále zahušťovat síť sběrných nádob na tříděný odpad. Dle evidence 

města dochází k postupnému navyšování a optimalizaci počtu stanovišť kontejnerů na tříděný 

odpad na konci roku 2021 jich bylo již 264.   

 

Obecným standardem pro zvýšení separace odpadů je v poslední době zavádění separace přímo 

od občanů. Jedná se zejména o přistavení 120 l nebo 240 l nádob na papír a plast přímo k 

rodinným domům a jejich pravidelný vývoz. Tento způsob sběru separovaného papíru a plastu 

zatím nebyl realizován. 

Nezbytnou součástí zvýšení účinnosti tříděného sběru odpadů je „ekologická výchova obyvatel“. 

Efektivně vedené osvětové programy, individuálně cílené na jednotlivé skupiny občanů města, 

jsou nezbytným předpokladem pro zajištění kladného přístupu obyvatel města ke správnému 

třídění odpadu.  

Občané města by měli třídění odpadu považovat za přirozenou součást svého života, obdobně 

jako je součástí úspora vody nebo šetření elektrikou energií.  

 

Propagace – třídění odpadu 

Pravidelně jsou vydávány články s tematikou třídění odpadu v Karlovarských listech a jsou 

uveřejňovány na internetových stránkách města.  

 

Třídění odpadu – Aplikace pro mobilní telefony 

Město zřídilo aplikaci pro mobilní telefony, v rámci které mohou občané zjistit například kde se 

nachází nejbližší nádoba na tříděný nebo nahlásit, že je nádoba přeplněná, případně poškození 

kontejneru apod. Aplikaci si mohou občané do svého telefonu stáhnout zdarma. 

Aplikace sama určí polohu mobilního zařízení a do pár okamžiků zobrazí mapu s vyznačením 

nejbližších stanovišť pro sběr konkrétního druhu odpadu. Program umožňuje rychlý způsob 

předání informací o přeplněném nebo poškozeném kontejneru a nepořádku kolem něj 

odpovědným osobám. Město nebo svozová společnost pak může rychle reagovat, např. 

zařazením stanoviště do nejbližší svozové trasy, nebo v případně nepořádku zajistit úklid 

takového místa. 

FUNKCE APLIKACE: 

 přehledná mapa celého města, na které jsou zobrazeny všechny dostupné kontejnery pro 

třídění odpadů (barevně rozlišené podle druhu odpadu) a sběrné dvory 

 abecedně seřazený seznam ulic, na kterých jsou dostupné kontejnery 



Vyhodnocení stavu odpadového hospodářství                 červen 2022 

Statutárního města Karlovy Vary za rok 2021 

34 

 

 filtrace (výběr) kontejnerů podle druhu odpadu (ideální způsob, jak vyhledat jen ta místa, 

kde je možné vyhodit konkrétní odpad, např. zobrazit kontejnery pouze na plast) 

 vyhledávání ulice pomocí zadání jejího názvu 

 informační stránka, kde se dozvíte všechny důležité informace o třídění odpadu a jiných 

náležitostech týkajících se svozu odpadu 

 stránka kontaktů, která obsahuje kontaktní údaje na odpovědné pracovníky, kteří se 

starají o systém tříděného sběru odpadů ve městě 

 

Nezbytnou součástí této osvěty je oslovení nejmladší generace, tj. dětí v mateřských a základních 

školách, jejichž zřizovatelem je město. Hry a materiály zaměřené na problematiku odpadů 

(pexeso, rozvrh hodin, komiks o odpadech, domino, puzzle, omalovánky, magnetky) by mohlo 

jako „uvítání“ od města obdržet každé dítě přicházející na základní školu.   

 

Obrázek 2 – Karetní hra Černý Petr – revers (vaše logo) a avers (herní text a znaky) 
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Obrázek 3: Pexeso o odpadech  

 

 

Zdroj: © ISES, s.r.o. 
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Obrázek 4: Rozvrh hodin  

 

Zdroj: © ISES, s.r.o. 
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Obrázek 5: Puzzle  

 
Zdroj: © ISES, s.r.o. 
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Obrázek 6: Omalovánky 
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Zdroj: © ISES, s.r.o. 
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Číslo cíle 3.3.3. 

Název cíle 

Zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního 

odpadu tvořily alespoň 60 % z celkového množství komunálních odpadů 

v kalendářním roce 2025 a dalších letech. 

Indikátor 
Úroveň odděleně soustřeďovaných recyklovatelných složek komunálního 

odpadu 

Stav plnění Cíl není plněn 
 

Dle § 59 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je obec povinna zajistit, aby odděleně 

soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily v kalendářním roce 2025  

a následujících letech alespoň 60 %, v kalendářním roce 2030 a následujících letech alespoň 

65 % a v kalendářním roce 2035 a následujících letech alespoň 70 % z celkového množství 

komunálních odpadů, kterých je v daném kalendářním roce původcem. Do výpočtu podílu 

mohou být zahrnuty rovněž odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního 

odpadu vznikající na území obce při činnosti nepodnikajících fyzických osob, které nejsou 

předávány do obecního systému. 

 

Tabulka 14 – Množství odděleně soustřeďovaných recyklovatelných složek komunálního 

odpadu v letech 2017 – 2021 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Produkce KO v obecním 

systému 
12 820,427 13 096,575 13 523,472 13 947,415 14761,488 

Produkce KO mimo obecní 

systém (sběrny) 
- - - - 732,697 

Produkce KO celkem 12 820,427 13 096,575 13 523,472 13 947,415 15 494,185 

 

Produkce odděleně 

soustřeďovaných 

recyklovaných složek 

3 711,620 3 539,365 3 534,006 3 870,782 4 977,777 

28,95 % 27,03 % 26,13 % 27,75 % 32,13 % 

 

V roce 2021 bylo odděleně soustřeďováno 32,13 % (tj. 4 977,8 t) komunálních odpadů. Podíl 

odděleně soustřeďovaných recyklovatelných složek komunálního odpadu se i přes postupný 

narůst množství separovaných komodit dlouhodobě nemění, což je způsobeno zejména 

souběžným nárůstem  produkce objemných odpadů. S tohoto důvodu i po započtení množství 

využitelných odpadů předávaných občany přímo do sběren a výkupen není ani zdaleka 

dosahováno cíle stanoveného zákonem pro rok 2025, tj. 60%. 

Nadále je nezbytné rozšiřovat sběrnou síť nádob na odděleně soustřeďované komunální 

odpady, ale také snižovat množství skládkovaných odpadů, které nejsou materiálově 

využívány, jako je například směsný komunální odpad a objemný odpad. Také bude vhodné 

začít uvažovat o možnosti zavedení systému „door to door“ pro papír a plasty, tj. umístění 

nádob o objemu 120 l nebo 240 l na papír a na plast přímo u rodinných domů.  
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3.4. Skládkování komunálních odpadů 

Číslo cíle 3.4.1 

Název cíle 

Snižovat množství skládkovaného komunálního odpadu (zejména 

směsný komunální odpad a objemný odpad) a energeticky ho 

využívat v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou 

legislativou. 

Indikátor Množství využitého směsného komunálního odpadu 

Stav plnění cíle Cíl nebyl hodnocen 

 

Dle § 40 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, nesmí být od 1. ledna 2030 ukládán na skládky 

odpad, který má výhřevnost v sušině vyšší než 6,5 MJ/kg, který překračuje limitní hodnotu 

parametru biologické stability AT4 a které je za stávajícího stavu vědeckého a technického 

pokroku možné účelně recyklovat. Směsný komunální odpad a objemný odpad nebude možné 

skládkovat. 

 

Tabulka 15 – Produkce skládkovaných komunálních odpadů v letech 2017 – 2021 
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Číslo cíle 3.4.2 

Definice cíle 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. 

Indikátor Množství využitého směsného komunálního odpadu 

Stav plnění cíle Cíl nebyl hodnocen 

Následující graf znázorňuje způsob nakládání se směsným komunálním odpadem města 

v letech 2014 – 2021.  

 

Graf č. 10 – Způsob nakládání s SKO v letech 2014 – 2021  

 

 
 

Jak ukazuje graf, veškerý směsný komunální odpad, jehož původcem je Statutární město 

Karlovy Vary, je ukládán na skládku odpadů. Taktéž je patrné, že ve Statutárním městě 

Karlovy Vary, má množství směsného komunálního odpadu klesající tendenci. V roce 2021 

bylo vyprodukováno 7372 t směsného komunálního odpadu což je 162 kg na trvale žijícího 

obyvatele a rok.  

Přestože se na jeho přípravě intenzivně pracuje, bohužel v současné době neexistuje 

v blízkém okolí města zařízení, které by umožňovalo materiálově nebo energeticky využívat 

směsný komunální odpad. 

V rámci plnění cíle pro skládkování komunální odpad a uzákoněnému zákazu skládkování k 

roku 2030, bude nutno 100 % produkce komunálních odpadů, které nesplňují podmínky dle § 

40 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech  energeticky či materiálově využívat.   
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3.5. Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální 

odpady 

Číslo cíle 3.5.1 

Definice cíle Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních 

odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 

2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství biologicky 

rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995. 

Indikátor Množství BRKO uloženého na skládky (cílová hodnota pro rok 2020 je 

maximálně 52 kg/obyvatel) 

Stav plnění cíle Cíl je plněn částečně 

 

Pod pojmem biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) se zahrnují veškeré 

komunální odpady mající podíl biologicky rozložitelné složky. Do výpočtu celkového 

množství produkovaného BRKO se z jednotlivých druhů odpadů započítává pouze jejich 

biologicky rozložitelná část. Nejvýznamnější složkou BRKO je směsný komunální odpad. 

SKO obsahoval biologicky rozložitelnou složku ve výši 48 % (dle metodiky MŽP 2001). 

Množství BRKO v SKO se postupně snižuje, dle metodiky pro rok 2020 je to již jen 30 % 

BRKO. 

 

Tabulka č. 16 – Podíl BRKO v KO produkovaných městem v roce 2021 

 

Druh odpadu 
Produkce 

(t/rok) 

Koeficient podílu 

BRKO v KO  

Množství 

BRKO  

v KO (t) 

Způsob 

konečného 

nakládání 

Papír a lepenka 1 074,8 1,00 1 074,8 
materiálové 

využití 

Oděvy, textilní materiály 367,9 0,75 275,9 
materiálové 

využití 

Dřevo  0,0 1,00 0,0 
materiálové 

využití 

Biologicky rozložitelné 

odpady 
1 498,3 1,00 1 498,3 

materiálové 

využití 

Směsný komunální odpad 7 372,02 0,30 2 211,6 skládkování 

Objemný odpad 2 261,99 0,30 678,6 skládkování 

 

Jak je z výše uvedené tabulky patrné, největší hmotností podíl BRKO je obsažen ve směsném 

komunálním odpadu. Vzhledem k tomu, že v současné době končí směsný komunální odpad 

bez jakékoliv úpravy (přetřídění) na skládce, je velmi obtížné snižovat podíl BRKO 

ukládaného na skládky. 
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Následující tabulka a graf znázorňují měrné množství biologicky rozložitelných komunálních 

odpadů v kg na jednoho obyvatele a rok.  

 

Tabulka č. 17 – Měrné množství BRKO na 1 obyvatele v letech 2014 – 2021  

Rok 

Měrné množství BRKO  

uložené na skládku  

[kg/obyv./rok] 

2014 90 

2015 87,0 

2016 73,0 

2017 71,3 

2018 73,5 

2019 76,8 

2020 65,9 

2021 63,5 

Zdroj dat: Vlastní dopočet 

Pokles je dán zejména změnou metodiky výpočtu. Na základě aktualizace matematického 

vyjádření „Soustavy indikátorů OH“ vydané MŽP dochází pravidelně ke snížení podílu 

BRKO v SKO ze 48 % hm., na 30% hm v roce 2021.   

 

Graf č. 11 – Měrné množství BRKO uložené na skládku v letech 2013 – 2021   
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Oddělený sběr odpadu ze zeleně je na území Statutárního města Karlovy Vary zavedený 

od roku 2012. Od roku 2015 do roku 2018 produkce postupně klesala až na hodnotu 1 750 t. 

Od roku 2018 zase postupně vzrůstá až na hodnotu 2684 t v roce 2021. 

V roce 2021 byl zaznamenán další nárůst odděleného sběru bioodpadu prostřednictvím 

nádobového systému a to až na hodnotu 1 498,3 t. To je způsobeno jak příznivějšími 

povětrnostními podmínkami pro růst trávy, tak vyšším zapojením občanů do separace BRO 

prostřednictvím nádobového systému. Údržbu městské zeleně zajišťuje městská příspěvková 

organizace Správa lázeňských parků, která také provozuje kompostárnu.  

 

Biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu se shromažďují do hnědých nádob. Další 

nevyužitý biologicky rozložitelný odpad mají možnost občané odkládat do speciálních 

sběrných nádob - kompostejnerů, jejichž svoz probíhá ve vegetačním období. V roce 2021 

měli občané k dispozici cca 1 896 ks kompostejnerů o objemu 120 l a 1100 l.  

Další možností je odevzdání bioodpadu na sběrných dvorech a městské kompostárně. 

 

Další biologicky rozložitelný odpad, který vzniká občanům při údržbě zahrad a dalších ploch, 

občané kompostují na vlastních pozemcích, částečně i pomocí kompostérů, které byly 

rozdávány v letech 2018 a 2019.  

 

Graf č. 12 – Produkce odpadu ze zeleně v období 2014 – 2021 
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Číslo cíle 3.5.2 

Definice cíle Zvyšovat množství odděleně soustřeďovaných odpadů z kuchyní a 

stravoven a vedlejších produktů živočišného původu. 

Indikátor Množství samostatně sesbíraných biologicky rozložitelných odpadů 

z kuchyní a stravoven a vedlejších produktů živočišného původu 

Stav plnění cíle Cíl nebyl hodnocen 

Na území města není zaveden oddělený sběr biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní 

a stravoven a vedlejších produktů živočišného původu. 

Jídelny a další stravovací zařízení si nakládání s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní 

a stravoven řeší vlastní cestou i prostředky. Jejich evidence produkce není k dispozici. 

V blízkém okolí města se nenachází vhodné zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných 

odpadů z kuchyní a stravoven a vedlejších produktů živočišného původu.  

 



Vyhodnocení stavu odpadového hospodářství                 červen 2022 

Statutárního města Karlovy Vary za rok 2021 

47 

 

3.6. Stavební a demoliční odpady 

Číslo cíle 3.6.1 

Definice cíle Mít zajištěnu nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy k opětovnému 

použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných 

druhů jejich materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou 

materiály nahrazeny v souladu s platnou legislativou stavebním a 

demoličním odpadem kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se 

vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů
2
 pod 

katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení). 

Indikátor Množství využitých (případně předaných k využití) stavebních 

a demoličních odpadů 

Stav plnění cíle Cíl je plněn 

 

Občané Statutárního města Karlovy Vary nakládali se stavebním odpadem v souladu 

s ustanovením obecně závazné vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem. Využívali 

sběrné dvory nebo si za úplatu objednávali u oprávněné osoby velkoobjemové kontejnery. 

 

Tabulka č. 18 – Produkce stavebních odpadů v letech 2014 – 2021  

Katalog. 

číslo 
Název odpadu 

Produkce [t/rok]  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

170107 

Směsi nebo oddělené frakce 

betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 17 01 06  

14,4 x x 6,4 0,9 2,35 9,97 7,625 

170202 Sklo x x x 3,2 7,6 8,04 14,02 x 

170604 
Izolační materiály neuvedené 

pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
0,6 x x x x x x x 

170904 

Směsné stavební a demoliční 

odpady neuvedené pod čísly 

17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

x x 17,7 23,0 22,1 14,07 11,76 20,06 

 Celkem 15,0 0,0 17,7 32,6 30,5 24,46 35,75 27,69 

Zdroj dat: Evidence města 

 

V roce 2021 bylo vyprodukováno celkem 35,75 t stavebních a demoličních odpadů kategorie 

ostatní odpad. Z tohoto množství bylo 100 % předáno k dalšímu materiálovému využití a 

recyklaci. 

 

 

 

  

                                                 
2
 Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.  
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3.7. Nebezpečné odpady 

Číslo cíle 3.7.1 

Definice cíle Podporovat snižování měrné produkce nebezpečných odpadů při 

zajištění maximálního třídění nebezpečných složek komunálního odpadu. 

Indikátor Produkce nebezpečných složek komunálních odpadů 

Stav plnění cíle Cíl je plněn 

 

V roce 2021 činila produkce nebezpečných odpadů 8,498 t, v přepočtu na obyvatele 

Statutárního města Karlovy Vary 0,18 kg.  

Na celkové produkci odpadů se v roce 2021 nebezpečné odpady podílely pouze 0,05 % hm. 

 

Tabulka č. 19 – Produkce nebezpečných odpadů v letech 2014 – 2021 

Katal. 

číslo 
Název odpadu 

Produkce [t/rok]  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

080111 

Odpadní barvy a laky obsahující 

organická rozpouštědla nebo jiné 

nebezpečné látky 

5,837 6,681 5,011 11,561 9,878 9,129 8,112 x 

080317 
Odpadní tiskařský toner obsahující 

nebezpečné látky 
0,019 0,297 0,274 0,224 x x x x 

130208 
Jiné motorové, převodové a mazací 

oleje 
1,170 1,720 1,689 2,426 2,400 2,279 2,041 x 

140603 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel x x 0,120 x x 0,040 0,135 x 

150110 

Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo obaly těmito 

látkami znečištěné 

0,543 0,288 0,308 0,184 0,197 0,120 0,185 x 

150202 

Absorpční činidla, filtrační materiály 

(včetně olejových filtrů jinak blíže 

neurčených), čisticí tkaniny a 

ochranné oděvy znečištěné 

nebezpečnými látkami 

x x 0,130 0,032 0,460 0,408 x 0,270 

160107 Olejové filtry 0,076 0,033 0,026 0,087 0,049 0,165 0,045 0,037 

160113 Brzdové kapaliny 0,006 0,003 x 0,016 0,004 0,004 0,003 x 

160114 
Nemrznoucí kapaliny obsahující 

nebezpečné látky 
x x 0,195 x x x x x 

160507 

Vyřazené anorganické chemikálie, 

které jsou nebo obsahují nebezpečné 

látky 

x x 0,029 x x x x x 

160601 Olověné akumulátory x 0,108 x 0,209 0,013 0,051 x x 

160602 Nikl–kadmiové baterie a akumulátory x x x 0,104 0,462 0,176 x x 

170301 Asfaltové směsi obsahující dehet x 0,200 x x x x x x 

170503 
Zemina a kamení obsahující 

nebezpečné látky 
x x x x 51,800 6,040 x x 

170601 Izolační materiál s obsahem azbestu x 2,780 x x x x x x 

170605 Stavební materiály obsahující azbest x x x x 0,580 2,000 x x 
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Katal. 

číslo 
Název odpadu 

Produkce [t/rok]  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

200113 Rozpouštědla x x x 0,228 0,231 0,086 0,166 0,052 

200114 Kyseliny x 0,003 x 0,013 0,048 0,002 0,041 0,019 

200117 Fotochemikálie  0,014 x x x x x x x 

200119 Pesticidy x x x 0,082 0,006 0,016 0,005 0,001 

200121 Zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti x x 0,002 x x x x x 

200126 
Olej a tuk neuvedený pod číslem 

20 01 25 
0,414 0,202 x 0,039 0,022 0,034 0,492 2,323 

200127 

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a 

pryskyřice obsahující nebezpečné 

látky 

1,054 1,242 2,234 1,144 1,303 1,425 1,621 5,772 

200129 
Detergenty obsahující nebezpečné 

látky 
0,002 x x 0,007 x x x x 

200133 

Baterie a akumulátory, zařazené pod 

čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod 

číslem 16 06 03 a netříděné baterie a 

akumulátory obsahující tyto baterie 

x x x x x x 0,138 0,024 

 Celkem 9,695 13,557 10,018 16,356 67,453 21,975 12,984 8,498 

Zdroj dat: Evidence města 

Graf č. 13 – Produkce nebezpečných odpadů v letech 2014 – 2021  

 

 

Dle grafu je patrné, že produkce NO oproti roku 2021 klesla téměř na nejnižší množství ve 

sledovaném období. Bylo to způsobeno zejména tím, že od roku 2020 nebyly evidovány 

žádné nebezpečné stavební odpady.  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

P
ro

d
u

k
ce

 [
t/

ro
k

] 

Ostatní nebezpečné odpady Stavební odpady obs. nebezpečné látky

Nebezpečné složky komunálního odpadu



Vyhodnocení stavu odpadového hospodářství                 červen 2022 

Statutárního města Karlovy Vary za rok 2021 

50 

 

 

Číslo cíle 3.7.2 

Definice cíle Zvyšování podílu materiálově využitých nebezpečných odpadů. 

Indikátor Množství nebezpečných odpadů materiálově využitých, nebo předaných 

k materiálovému využití 

Stav plnění cíle Cíl je plněn částečně 

Následující tabulka a graf ukazují způsob nakládání s nebezpečnými odpady, jejichž 

původcem je Statutární město Karlovy Vary.  

Tabulka č. 20 – Způsob nakládání s nebezpečnými odpady v letech 2016 – 2021  

Popis 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

Produkce 

celkem 
10,0 100,0 16,3 100,0 67,5 100,0 21,98 100,0 12,98 100,0 8,50 100,0 

Úprava nebo 

mat.  využití 
2,1 20,8 3,2 19,9 3,2 4,7 2,67 12,14 3,01 23,21 2,42 28,45 

Skládkování  0,0 0,0 0,0 0,0 52,4 77,7 8,04 36,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spalování 7,9 79,2 13,0 80,1 11,9 17,6 11,27 51,27 9,97 76,79 6,08 71,55 

 

Graf č. 14 – Způsoby nakládání s nebezpečnými odpady v letech 2015 – 2021  

 

V roce 2021 činila produkce nebezpečných odpadů 8,5 t. V porovnání s rokem 2020 došlo 

k poklesu celkové produkce, množství skládkovaných nebezpečných odpadů zůstalo na nule. 

Materiálové využití nebezpečných odpadů je na úrovni 28 %. Je to způsobeno zejména 

produkcí nebezpečných odpadů, které nelze dále materiálově využívat.  
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Číslo cíle 3.7.3 

Definice cíle Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady na 

lidské zdraví a životní prostředí. 

Indikátor Nestanoven 

Stav plnění cíle Cíl je plněn 

 

Nebezpečné složky komunálního odpadu mohou občané odevzdávat na sběrných dvorech. 

 

 

 

Číslo cíle 3.7.4 

Definice cíle Odstranění starých zátěží, kde se nacházejí nebezpečné odpady. 

Indikátor Množství neodstraněných starých zátěží na pozemcích města 

Stav plnění cíle Cíl je plněn 

 

V roce 2021 se na pozemcích Statutárního města Karlovy Vary nenacházely žádné 

neodstraněné staré zátěže obsahující pouze nebezpečné odpady.  
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3.8. Výrobky s ukončenou životností s režimem zpětného odběru 

 

3.8.1. Odpadní elektrická a elektronická zařízení 

Číslo cíle 3.8.1 

Definice cíle Podpořit dosažení vysoké úrovně tříděného sběru odpadních EEZ. 

Indikátor Úroveň tříděného sběru 

Stav plnění cíle Cíl je plněn 

Město má uzavřeny smlouvy s kolektivními systémy ASEKOL, a.s.; ELEKTROWIN a.s. a 

EKOLAMP s.r.o. 

 

Tabulka č. 21 – Množství elektrozařízení převzatých v letech 2017 – 2021  

Kolektivní systém 
Množství [t, ks/rok] 

2017 2018 2019 2020 2021 

ASEKOL televizory 363 ks 581 ks 414 ks 141ks 
34,75 t 

ostatní elektro 18,29 t 19,10 t 15,35 t 14,82 t 

ELEKTROWIN malé a velké 

spotřebiče, chlazení 
152,02 t 157,23 t 196,28 t 198,92 t 190,55 t 

EKOLAMP svítidla - 2,50 t 1,88 - - 

Město podporuje sběr těchto komodit ve spolupráci s kolektivními systémy prostřednictvím 

sběrné sítě a sběrných dvorů.  

 

3.8.2. Odpadní baterie a akumulátory 

Číslo cíle 3.8.2 

Definice cíle Ve spolupráci s kolektivními systémy zvýšit úroveň tříděného sběru 

odpadních přenosných baterií a akumulátorů. 

Indikátor Úroveň tříděného sběru 

Stav plnění cíle Cíl je plněn 

 

Občané ale mají možnost odkládat baterie a akumulátory na sběrných dvorech a také na 

dalších cca 90 sběrných místech zřízených kolektivním systémem ECOBAT na území města, 

jedná se např. o školy, veřejné budovy, obchodní centra apod. 
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3.8.3. Odpadní pneumatiky 

Číslo cíle 3.8.3 

Definice cíle Podpořit zvýšení úrovně tříděného sběru odpadních pneumatik 

Indikátor Úroveň tříděného sběru 

Stav plnění cíle Cíl je plněn 

 

 

Graf č. 15 – Vývoj produkce pneumatik v letech 2013 - 2021   

 

 

 

V roce 2021 bylo městem v režimu odpadů sesbíráno celkem 71,002 t pneumatik. Jak 

vypovídá graf, produkce pneumatik má dlouhodobě vzrůstající tendenci, která mírně poklesla 

v roce 2018. Jelikož nový zákon o zpětném odběru stanovuje výrazně přísnější požadavky na 

zajištění zpětného odběru pneumatik po skončení jejich životnosti, bude vhodné postupně 

podniknout kroky k přesměrování odpadních pneumatik se sběrných dvoru na místa zpětného 

odběru.  Již v roce 2016 vznikla nezisková společnost s ručením omezeným ELT 

Management Company Czech Republic (Eltma). V návaznosti na získání oprávnění ze dne 

14.4.2016 od Ministerstva životního prostředí ČR provozuje tato společnost kolektivní 

systém, který firmám umožňuje plnění povinností zpětného odběru pneumatik v České 

republice. Tento kolektivní systém zajišťuje zpětný odběr pneumatik zejména prostřednictvím 

autoservisů a pneuservisů. V loňském roce vznikla další společnost zajišťující zpětný odběr 

pneumatik, která do systému zapojuje také sběrné dvory. Pneumatiky odevzdané občany 

v rámci zpětného odběru pak nezatěžují systém odpadového hospodářství města. 
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3.9. Obaly a obalové odpady 

Číslo cíle 3.9.1 

Definice cílů 

a) Podpořit zvýšení celkové recyklace obalů na úroveň 70 % do roku 

2020. 

b) Podpořit zvýšení celkového využití odpadů z obalů na úroveň 80 % 

do roku 2020. 

c) Podpořit zvýšení recyklace plastových obalů na úroveň 50 % do roku 

2020. 

d) Podpořit zvýšení recyklace kovových obalů na úroveň 55 % do roku 

2020. 

e) Podpořit dosažení 55 % celkového využití prodejních obalů 

určených spotřebiteli do roku 2020. 

f) Podpořit dosažení 50 % recyklace prodejních obalů určených 

spotřebiteli do roku 2020. 

Indikátor a) - f) Nestanoven 

Stav plnění cíle Cíl je plněn 

 

Obaly a obalové výrobky jsou sbírány společně s ostatními separovanými komoditami 

prostřednictvím sběrné sítě. 

Město má uzavřenu smlouvu s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM. 
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3.10. Odpadní oleje 

Číslo cíle 3.10.1 

Definice cíle Zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních olejů. 

Indikátor Množství sesbíraných odpadních olejů předaných k materiálovému 

a energetickému využití 

Stav plnění cíle Cíl je plněn 
 

V roce 2021 bylo městem vyprodukováno 2,323 t odpadních technických olejů a 4 426 t 

Jedlých olejů a tuků. Oleje byly předány k dalšímu využití.  

 

Graf č. 16 – Vývoj produkce odpadních olejů v letech 2013 – 2021  
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3.11. Specifické skupiny nebezpečných odpadů 

3.11.1. Odpady a zařízení s obsahem polychlorovaných bifenylů 

Číslo cíle 3.11.1 

Definice cíle 
Předat veškerá zařízení a odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů do 

konce roku 2025 oprávněným osobám, nebo zařízení, a odpady s obsahem 

polychlorovaných bifenylů do této doby dekontaminovat. 

Indikátor Množství zařízení s obsahem polychlorovaných bifenylů v majetku obce 

Stav plnění cíle Cíl je plněn 

 

Město žádná zařízení s obsahem polychlorovaných bifenylů nevlastní.  

 

3.11.2. Odpady s obsahem persistentních organických látek 

Číslo cíle 3.11.2 

Definice cíle 
Zvýšit povědomí o perzistentních organických znečišťujících látkách 

a jejich účincích na lidské zdraví a životní prostředí. 

Indikátor Indikátor se na úrovni obce nevyhodnocuje 

Stav plnění cíle Cíl nebyl hodnocen 

 

Článek ani informační brožura či jiné prospekty o perzistentních organických znečišťujících 

látkách a jejich účincích na lidské zdraví a životní prostředí nebyly realizovány. 

 

3.11.3. Odpady s obsahem azbestu 

Číslo cíle 3.11.3 

Definice cíle Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s obsahem 

azbestu na lidské zdraví a životní prostředí. 

Indikátor Množství nových černých skládek tvořených odpady s obsahem azbestu 

Stav plnění cíle Cíl je plněn 

 

Na území města se nenacházely žádné černé skládky tvořené odpady z azbestu.  
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4. Přehled vyhodnocených cílů odpadového hospodářství 
 

Číslo cíle Definice cíle Stav plnění cíle 

3.1.1 
Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší spotřebě primárních zdrojů a postupnému snižování 

produkce odpadů. 
Cíl je plněn 

3.2.1 

a) Udržovat a rozvíjet přiměřenou a efektivní síť zařízení k nakládání s odpady na území města. 

b) Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená. 

c) Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo místa k tomu určená a s odpady, jejichž vlastník není 

znám nebo zanikl. 

Cíl je plněn 

3.3.1 
Zavést tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla, kovů a jedlých olejů a tuků. Od roku 2025 pak také 

odpadů z textilů. 
Cíl je plněn 

3.3.2 

Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u 

odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, a případně odpady jiného původu, pokud jsou 

tyto toky odpadů podobné odpadům z domácností. 

Cíl je plněn částečně 

3.3.3 
Zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily alespoň 60 % z celkového množství 

komunálních odpadů v kalendářním roce 2025 a dalších letech. 
Cíl není plněn 

3.4.1 
Snižovat množství skládkovaného komunálního odpadu (zejména směsný komunální odpad a objemný odpad) a energeticky 

ho využívat v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou. 
Cíl nebyl hodnocen 

3.4.2 
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. 
Cíl nebyl hodnocen 

3.5.1 

Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky 

činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů 

vyprodukovaných v roce 1995. 

Cíl je plněn částečně 

3.5.2 Zvyšovat množství odděleně soustřeďovaných odpadů z kuchyní a stravoven a vedlejších produktů živočišného původu. Cíl nebyl hodnocen 

3.6.1 

Mít zajištěnu nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních 

odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny v souladu s platnou 

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

Katalogu odpadů  pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení). 

Cíl je plněn 

3.7.1 
Podporovat snižování měrné produkce nebezpečných odpadů při zajištění maximálního třídění nebezpečných složek 

komunálního odpadu. 
Cíl je plněn  
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Číslo cíle Definice cíle Stav plnění cíle 

3.7.2 Zvyšovat podíl materiálově využitých nebezpečných odpadů. Cíl je plněn částečně 

3.7.3 Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady na lidské zdraví a životní prostředí. Cíl je plněn 

3.7.4 Odstranění starých zátěží, kde se nacházejí nebezpečné odpady. Cíl je plněn 

3.8.1 Podpořit dosažení vysoké úrovně tříděného sběru odpadních EEZ Cíl je plněn 

3.8.2 Ve spolupráci s kolektivními systémy zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů. Cíl je plněn 

3.8.3 Podpořit zvýšení úrovně tříděného sběru odpadních pneumatik Cíl je plněn 

3.9.1 

a) Podpořit zvýšení celkové recyklace obalů na úroveň 70 % do roku 2025. 

b) Podpořit zvýšení celkového využití odpadů z obalů na úroveň 75 % do roku 2025. 

c) Podpořit zvýšení celkové recyklace obalů na úroveň 75 % do roku 2030. 

d) Podpořit zvýšení celkového využití odpadů z obalů na úroveň 80 % do roku 2030. 

e) Podpořit využití obalových odpadů a prodejních obalů určených spotřebiteli do roku. 

f) Podpořit zvýšení recyklace prodejních obalů určených spotřebiteli. 

Cíl je plněn 

3.10.1 Zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních olejů. Cíl je plněn 

3.11.1 
Předat veškerá zařízení a odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů do konce roku 2025 oprávněným osobám, nebo 

zařízení, a odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů do této doby dekontaminovat. 
Cíl je plněn 

3.11.2 Zvýšit povědomí o perzistentních organických znečišťujících látkách a jejich účincích na lidské zdraví a životní prostředí. Cíl nebyl hodnocen 

3.11.3 Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s obsahem azbestu na lidské zdraví a životní prostředí. Cíl je plněn 
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5. Závěr 
 

K vyhodnocení stavu odpadového hospodářství Statutárního města Karlovy Vary byla 

použita dostupná data a informace o produkci a způsobech nakládání s odpady na území 

města. U každého cíle je uveden slovní komentář a pokud bylo možné vyhodnotit cíl 

i číselnou hodnotou je uvedena i tato číselná hodnota, případně graf. 

Z celkového počtu 22 cílů je 14 cílů plněno, 3 cíle jsou plněny částečně, jeden cíl 

plněn není a 4 cíle nebyly hodnoceny. 

Síť sběrných míst je sice postupně optimalizována, ale účinnost tříděného sběru 

využitelných složek komunálního odpadu nebyla dostačující natolik, aby dosáhla 

navrhovaných 50 %. Účinnost separace v roce 2021 ve Statutárním městě Karlovy Vary 

dosáhla na 45,3 %. Pokud bychom proti metodice výpočtu započetli také odděleně sebrané 

kovy skupiny 17, kterých občané ve sběrnách odevzdali dalších 1 417 t, činila by účinnost 

62,5 %. Dle POH kraje je navrhováno do roku 2020 směřovat navyšování účinnosti separace 

k dosažení 50 %.   

Zatím není plněn nový cíl stanovený v § 59 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, dle 

kterého je obec povinna zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky 

komunálního odpadu tvořily v kalendářním roce 2025 a následujících letech alespoň 60 %, v 

kalendářním roce 2030 a následujících letech alespoň 65 % a v kalendářním roce 2035 a 

následujících letech alespoň 70 % z celkového množství komunálních odpadů, kterých je v 

daném kalendářním roce původcem. Cíl je stanoven až na rok 2025, ale dle dílčího 

vyhodnocení pro rok 2021 se odděleně soustřeďuje 32,13 % recyklovatelné složky 

komunálního odpadu. Do budoucna bude nezbytné se na plnění tohoto cíle intenzivně 

zaměřit, jelikož jeho neplnění je v zákoně svázáno pokutou a to až do výše 200 000,- Kč za 

jeho neplnění.  

V roce 2021 se nepodařilo v plném rozsahu splnit cíl stanovený pro rok 2020 snižovat 

maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky a 

to zejména kvůli produkci SKO a objemných odpadů, které dle metodického výpočtu obsahují 

30 %  BRKO.  

Částečně je plněn cíl zvyšovat podíl materiálově využitých nebezpečných odpadů. 

Vzhledem k navýšení produkce nebezpečných odpadů, které nelze dále materiálově využívat, 

nedochází z tohoto důvodu k výraznému snižování spalovaných nebezpečných odpadů. 

Plněny jsou cíle zaměřené na zpětný odběr výrobků a nakládání s pneumatikami. 

Občané Statutárního města Karlovy Vary mají k dispozici 3 sběrné dvory, jedno sběrné místo 

a mohou využívat také sběrny a výkupny surovin. Sběrné dvory jsou zapojeny do systému 

zpětného odběru použitých elektrozařízení. V rámci zpětného odběru se sbírají hlavně 

odpadní elektrická a elektronická zařízení.  

Nakládání se stavebními a demoličními odpady je na území města také zajištěno 

optimálně. Občané mohou odevzdávat stavební a demoliční odpady ve sběrných dvorech, 

nebo si objednat přistavení vlastního velkoobjemového kontejneru. 
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Další cíle, které jsou plněny bez výhrad, jsou zaměřeny na problematiku objemných 

odpadů. Pro sběr objemných odpadů se využívají sběrné dvory, kde je objemný odpad dále 

přetřiďován. Vytříděný nevyužitelný objemný odpad je skládkován.  

V rámci plnění cíle pro skládkování komunální odpad a uzákoněnému zákazu 

skládkování k roku 2030, bude nutno 100 % produkce komunálních odpadů, které nesplňují 

podmínky dle § 40 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech  energeticky či materiálově využívat.  

Do budoucna bude vhodné uvažovat o další výraznější podpoře separace odpadu a to 

jak dalším zahušťováním sběrné sítě, tak přípravou na zavedení sběru separovaných komodit 

přímo od rodinných a bytových domů a důsledným dotříďováním objemných odpadů 

odkládaných na sběrných dvorech. 
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6.3. Hlášení o obecním systému – vzor rok 2021 
 

Tabulka č. 1 

Počet obyvatel obce 45 500 

Počet obyvatel účastnících se obecního systému 100% 

Počet původců (IČO) smluvně zapojených do obecního systému 86 

Počet škol provádějících školní sběr (využitelných složek komunálních 

odpadů) v obci 
0 

Obec má nastaven systém nakládání se stavebními odpady od občanů ANO 

Obec má nastaven limit na množství SDO od občanů ANO 

Obec sbírá movité věci v rámci předcházení vzniku odpadů NE 

Obec sbírá výrobky s ukončenou životností (VUŽ) jako službu pro výrobce 

(místa zpětného odběru v obci) 
ANO 

Obec má OZV k obecnímu systému       ANO 

Podíl odděleně soustřeďovaných recyklovatelných složek komunálního odpadu 32,13 % 

Internetová stránka (odkaz) na zveřejněnou OZV     ANO * 

Obec informuje občany o správném sběru a nakládání s 

odpady   
ANO 

Internetová stránka (odkaz) s informacemi sběru a nakládání s odpady ANO ** 

Název zpravodaje obce (s informacemi o správném sběru a nakládání s 

odpady) 

Karlovarské 

radniční listy 

Frekvence zveřejnění informací ve zpravodaji o správném sběru a nakládání s 

odpady 
1 x za měsíc 

Počet kusů jednoho čísla zpravodaje s informacemi o správném sběru a 

nakládání s odpady 
25 000 ks 

* https://www.mmkv.cz/cs/vyhlásky 

** https://www.mmkv.cz/cz/odpady-odbor-technicky 
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Tabulka č. 2 

Aktivity v oblasti předcházení vzniku odpadů 

Domácí nebo komunitní kompostování ANO 

Zelené zakázky a nákupy ANO 

Opatření na úřadech a institucích zřízených obcí ANO 

Informační aktivity v oblasti odpadového hospodářství ANO 

Second handy, bazary, burzy, bleší trh apod. ANO 

Charita (textil, oblečení, hračky, jídlo, výměnný bazar) ANO 

Re-use centra NE 

Bezobalové prodejny ANO 

Jiné  NE 

Aktivity, informování a motivace obyvatel ke zvyšování separace využitelných složek 

komunálních odpadů 

Nezvyšování / snižování poplatku za komunální odpad pro všechny občany 

při vysoké úrovni třídění 
NE 

Materiální odměna pro občany (tašky na tříděný odpad, pytle, nádoby apod.) ANO 

Propagační materiály, společenské hry apod. ANO 

Soutěže, pochvaly, články v tisku apod. ANO 

Jiné ANO 

 

Tabulka č. 3 

Systém sběru směsného komunálního odpadu 

Systém sběru využitelných složek 

Způsob sběru 

Sbíraná složka Nádobový sběr Počet nádob Pytlový sběr 

Papír       ANO 273 NE 

Plasty směsné 

  

ANO 275 NE 

PET lahve (pouze samostatně)   NE - NE 

Sklo čiré 

   

NE - NE 

Sklo směsné       ANO 69 NE 

Sklo kombinované (dělený kontejner pro čiré a 

směsné) 
ANO 162 NE 

Kovy       ANO 58 NE 

Kompozitní a nápojový karton 

 

- - - 

Biologický odpad     ANO 1 896 NE 

Jedlé oleje a tuky 

  

ANO 30 NE 

Textil (v režimu odpadů)     ANO 30 NE 

Textil (v režimu předcházení vzniku odpadů) NE - NE 

Směsný komunální odpad     ANO 5 500 NE 
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Tabulka č. 4 

Společný sběr složek ANO 

Společně do nádoby sbírané 

složky 

  

  

Plast, 

tetrapak 

Společně do pytle sbírané složky       NE 

Sběrná síť 

Počet sběrných stanovišť ("hnízd") na veřejném prostranství (kontejnery na 

tříděný sběr využitelných složek) 
264 

Počet nádob na tříděný sběr využitelných složek pro jednotlivé rodinné / 

bytové domy (individuálně pro domácnosti) 
1 896 BIO 

Školní sběr na školách 

  Školní sběr Množství 

Papír (20 01 01) NE - 

Plasty (20 01 39) NE - 

Kovy (20 01 40) NE - 

Komunální odpady předané fyzickými osobami do zařízení pro nakládání s odpady 

(zejména ke sběru odpadů – "sběrny") nezahrnutých do obecního systému, tj. mimo 

obecní systém 

Odpad Množství komunálních odpadů od občanů (t/rok) 

Papír (20 01 01) 

 

   

Plasty (20 01 39)      

Sklo (20 01 02) 

 

   

Kompozitní a nápojový karton 

(20 01 01)    

Kovy (20 01 40)      
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Tabulka č. 5 

Sběrné dvory, sběrná místa pro odpad, místa zpětného odběru VUŽ a další způsoby sběru odpadů 

  

Sběrné 

místo obce 

(sběrný 

dvůr) 

(nepovolené 

zařízení 

podle 

zákona) 

Sběrný 

dvůr obce 

(obecní 

zařízení) 

(povolené 

zařízení 

podle 

zákona) 

Sběrný 

dvůr 

(zahrnutý 

do 

obecního 

systému) 

(povolené 

zařízení 

podle 

zákona) 

Zařízení ke 

sběru 

odpadů 

("sběrna")

(zahrnuta 

do 

obecního 

systému) 

(povolené 

zařízení 

podle 

zákona) 

Mobilní 

sběr 
Jiný 

 
- - 

Umístěn v 

jiné obci 

NE 

- - - 

Počet   3 1 1  

Identifikace 

  

CZK00181 

CZK00459 

CZK00295 

CZK00111 CZA00385  

Lokalizace - GPS 

souřadnice 

 
 

- - - - - 

Sbíraná složka 

Papír, plast, sklo, 

kompozitní a nápojový 

karton 

- - ANO ANO - - 

Kovy - - ANO ANO - - 

Biologický odpad - - NE NE - - 

Jedlé oleje a tuky - - ANO ANO - - 

Textil (v režimu odpadů) - - ANO ANO - - 

Textil (v režimu 

předcházení vzniku odpadů) 
- - NE NE - - 

Směsný komunální odpad - - NE NE  - 

Objemný odpad - - ANO ANO ANO - 

Nebezpečný odpad - - ANO NE  - 

Stavební odpad - - ANO ANO  - 

Zpětný odběr výrobků s 

ukončenou životností (místa 

zpětného odběru) 

- - ANO ANO - - 

Množství celkem (t) 297,1 t 

Elektrozařízení - - ANO ANO - - 

Množství (t) 225,3 

Baterie a akumulátory - - ANO NE - - 

Množství (t) 0,811 

Pneumatiky - - ANO NE - - 

Množství (t) 71 t – v režimu odpadů 
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Tabulka č. 6 

Svoz odpadu zajištěn 

Složky tříděného 

sběru 

Směsný komunální 

odpad 

Přeprava (z obce do zařízení) ANO ANO 

Mobilní sběr (pro více obcí) NE NE 

Stanovení hmotnosti odpadu při svozu 

Způsob stanovení hmotnosti odpadu 

Složky tříděného 

sběru 

Směsný komunální 

odpad 

Zvážením vozidla / odpadu v zařízení ANO ANO 

Vozidlo je vybaveno váhou a váží hmotnost 

odpadů každé obce zvlášť 
NE NE 

Vozidlo je vybaveno váhou a váží každou nádobu 

zvlášť 
NE NE 

Ruční zvážení pytlů NE NE 

Vážení spojené s identifikací (čipy apod.) NE NE 

Jinak NE NE 

  

 

Tabulka č. 7 

Předcházení vzniku biologického odpadu  

Sběr a zpracování rostlinných zbytků 

  

Domácí kompostování 

(domácí a komunitní 

kompostéry) 

Komunitní 

kompostování 

rostlinné materiály z údržby zeleně ANO NE 

rostlinné materiály ze zahrad ANO NE 

rostlinné materiály z domácností ANO NE 

Zpracování rostlinných zbytků domácím kompostováním a komunitním 

kompostováním 

Počet využívaných kompostérů k domácímu kompostování 650* 

Celkový objem využívaných kompostérů k domácímu kompostování (m3) 500 

Množství zkompostovaných rostlinných zbytků z území obce (zbytků z 

údržby zeleně, ze zahrad a domácnosti) v komunitní kompostárně (t) 
- 

Informační podpora domácího kompostování a komunitního kompostování 

Obecně závazná vyhláška obce NE 

Informační kampaň (obecní zpravodaj, tisk apod.) ANO 

Informační kampaň (brožury, letáky, semináře apod.) ANO 

Zapůjčení kompostérů ANO 

Jinak NE 

*zapůjčeno a darováno městem 
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Tabulka č. 8 

Způsob sběru biologického odpadu 

  
Nádobový 

sběr Pytlový sběr 

Sběrný 

dvůr / 

sběrné 

místo 

Velko-

objemové 

kontejnery 

Přímo v 

zařízení k 

využití 

Odpad z údržby 

zeleně 
ANO NE ANO ANO ANO 

Odpad ze zahrad ANO NE ANO ANO ANO 

Kuchyňský odpad 

rostlinný a živočišný 

z domácnosti 

NE NE NE NE NE 

Odpad z kuchyní 

jídelen a stravoven 

(zapojených do 

obecního systému) 

NE NE NE NE NE 

 

Tabulka č. 9 

Směřování ke konečnému využití biologického odpadu 

  Kompostárna 

Bioplynová 

stanice Malé zařízení ZEVO Jiné 

Odpad z údržby 

zeleně 
ANO NE NE NE NE 

Odpad ze zahrad ANO NE NE NE NE 

Kuchyňský odpad 

rostlinný z 

domácnosti 

ANO NE NE NE NE 

Kuchyňský odpad 

živočišný z 

domácnosti 

NE NE NE NE NE 

Odpad z kuchyní 

jídelen a stravoven 

(zapojených do 

obecního systému) 

NE NE NE NE NE 
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Tabulka č. 10 

Směřování k využití nebo odstranění směsného komunálního odpadu a objemného 

odpadu 

  Skládka ZEVO Spalování 

Mechanická 

úprava Jiné 

Směsný komunální 

odpad 
ANO NE NE NE NE 

Objemný odpad ANO NE NE NE NE 

Množství směsného 

komunálního odpadu 

(t) 

7372,02 0 0 0 0 

Množství objemného 

odpadu (t) 
2261,99 0 0 0 0 

 

Cena za odstranění na skládce odpadů nebo využití v zařízení k energetickému využití 

odpadu 

  
Cena za odstranění na 

skládce za 1 tunu odpadu 

Cena za využití v ZEVO 

za 1 tunu odpadu 

Směsný komunální odpad 1 006 Kč - 

Objemný odpad 1 065 Kč - 
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Tabulka č. 11 

Náklady obce na odpadové hospodářství (náklady včetně DPH) 

Je obec plátcem DPH v oblasti služeb nakládání s odpady? ANO 

Poskytla obci svozová firma rozpis nákladů po komoditách? ANO 

Náklady za 
Nádobový a 

pytlový sběr 

a nakládání 

Sběrný dvůr 

a sběrná 

místa a 

nakládání 

Mobilní 

sběr a 

nakládání 

Ostatní 

sběr a 

nakládání 

Náklady celkem 

Sběr využitelných složek 

(tříděný sběr) 
    8 998 794 

Z toho: 

Papír      

Plasty      

Sklo      

Kompozitní a 

nápojový karton 
     

Kovy      

Sběr biologického odpadu 

(z domácnosti) 
4 671 360    4 671 360 

Sběr jedlých tuků a olejů      

Sběr textilu      

Sběr směsného 

komunálního odpadu 
24 754 919    24 754 919 

Sběr objemného odpadu   1 141 450  1 141 450 

Sběr nebezpečných 

odpadů 
     

Sběr stavebních odpadů      

Platby jiné obci za využití 

sběrného dvora 
     

Úklid a vysypávání košů 

na veřejném prostranství 
    3 485 318 

Úklid veřejných 

prostranství  
    34 534 396 

Černé skládky     1 440 000 

Celkové náklady 79 026 237 

Další specifické náklady 

Náklady celkem 

(Kč) 

Celkové náklady na provoz sběrného dvora (povoleného nebo sběrného místa) 

včetně nakládání s odpady 
8 251 495 

              Z toho náklady na provoz sběrného dvora pouze pro ohlašující obec 8 251 495 

Odpady z údržby veřejné zeleně 811 939 

Informační aktivity 300 000 

Administrativa 730 009 

Jiné - 
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Tabulka č. 12 

Způsob úhrady za službu svozu a nakládání s odpady (obec - svozová společnost) 

Způsob úhrady Papír Plasty Sklo 
Kompozitní 

a nápojový 

karton 
Kovy Textil 

Biologický 

odpad 

Směsný 

komunální 

odpad 

Zá nádobu / výsyp nádoby 
ANO ANO ANO ANO ANO NE ANO ANO 

Za hmotnost NE NE NE NE NE NE NE NE 

(Kč/t) - - - - - - - - 

Za obsloužený objem NE NE NE NE NE NE NE NE 

Za obyvatele NE NE NE NE NE NE NE NE 

Za ujeté km NE NE NE NE NE NE NE NE 

Paušální částka NE NE NE NE NE NE NE NE 

Podle prodaného množství odpadů NE NE NE NE NE NE NE NE 

Jiný NE NE NE NE NE NE NE NE 

Zdarma NE NE NE NE NE ANO NE NE 

Zahrnuto v platbě za SKO NE NE NE NE NE NE NE NE 
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Tabulka č. 13 

 

Tabulka č. 14 

Poplatky za komunální odpad 

Poplatek za obecní 

systém odpadového 

hospodářství 

NE 

Výše poplatku (Kč/rok) - 

Osvobození od poplatku je používáno - 

Poplatek za odkládání 

komunálního odpadu z 

nemovité věci 

ANO 

Dílčí 

základ 

poplatku 

Hmotnostní (hmotnost odpadu) NE 

Objemový (objem odpadu) NE 

Kapacitní (kap. sběrných prostředků) ANO 

Min. dílčí 

základ 

poplatku 

Hmotnostní (kg) - 

Objemový (l) - 

Kapacitní (l) 60 

Sazba 

poplatku 

Pro hmotnostní dílčí základ (Kč / kg) - 

Pro objemový dílčí základ (Kč / l) - 

Pro kapacitní dílčí základ (Kč / l) 0,50 

Obec v OZV stanovila poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, 

dílčí základ tohoto poplatku a minimální dílčí základ tohoto poplatku. 
ANO 

Obec informuje plátce poplatku o hmotnosti nebo objemu směsného komunálního odpadu 

odloženého z nemovité věci 

Dopisem NE 

Elektronickou poštou NE 

Letákem NE 

Na internetových stránkách obce NE 

Ve zpravodaji NE 

V místním tisku NE 

Jinak NE 

Podíl poplatkových subjektů, kteří nezaplatili obci 

poplatek za komunální odpad (%) 
- 

 

 

 

Příjmy obce v odpadovém hospodářství 

Položka Příjmy (Kč) 

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství 
 

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 31 366 545,-  

Úhrada za zapojení původců do obecního systému 806 612,-  

Výnosy z prodeje využitelných odpadů (druhotných surovin) 3 825 728,-  

Výnosy ze sběru textilu 90 688,-  

Výnosy ze sběru odpadu jedlých tuků a olejů -  

Příjmy od autorizovaných obalových společností za obalové odpady 6 961 737,-  

Příjmy od kolektivních systémů (výrobců) za zpětný odběr výrobků s ukončenou životností 382 313,- 

Příjmy od jiných obcí (za využívání sběrného dvora) -  

Příjmy z poplatku za ukládání odpadu na skládku (pokud je obec příjemcem poplatku) -  

Výnosy z prodeje nemovitých věcí (re-use centra apod.) -  

Jiné příjmy -  

Celkové příjmy 42 628 429,- 


