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Nové právní předpisy
Nafiízení vlády ã. 63/2003 Sb., o zpÛsobu
a rozsahu zabezpeãení systému v˘mûny informací o nejlep‰ích dostupn˘ch technikách.
Provádí zákon ã. 76/2002 Sb. o integrované
prevenci. Úãinnost od 4. bfiezna 2003.
Nafiízení vlády ã. 61/2003 Sb,. o ukazatelích

a hodnotách pfiípustného zneãi‰tûní povrchov˘ch vod a odpadních vod, náleÏitostech
povolení k vypou‰tûní odpadních vod do
vod povrchov˘ch a do kanalizací a o citliv˘ch oblastech. Provádí vodní zákon
ã. 254/2001 Sb. Úãinnost od 1. bfiezna 2003.

Ediční plán časopisu ODPADOVÉ FÓRUM
do konce roku 2003
âíslo

Odpad mûsíce

Téma

Redakãní
uzávûrka

Inzertní
uzávûrka

Expedice

5/2003

Polychlorované dioxiny
a furany

Sanace ekologick˘ch
zátûÏí a havárií, rekultivace

28. 3.

7. 4.

7. 5.

6/2003

Zdravotnick˘ odpad

Anal˘za v Ïivotním
prostfiedí, monitorování

2. 5.

12. 5.

4. 6.

7-8/2003

Informace v odpadovém
hospodáfiství

Roãenka odpadového
hospodáfiství

6. 6.

16. 6.

9. 7.

9/2003

Kaly a sedimenty

Úprava odpadÛ pfied
vyuÏitím

18. 7.

4. 8.

3. 9.

10/2003

Vyfiazená vozidla

Nebezpeãné odpady

29. 8.

8. 9.

1. 10.

11/2003

Alternativní paliva

âi‰tûní odpadních plynÛ,
vzdu‰iny

3. 10.

13. 10.

5. 11.

12/2003

Elektrotechnick˘
a elektronick˘ odpad

Povinn˘ zpûtn˘ odbûr

31. 10.

10. 11.

3. 12.
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Pfiehled vzdûlávacích programÛ:
Termín

Typ kurzu

14. - 18. 4.

Kurz EMS stfiednûdob˘

5 dní

20. - 21. 5.

Interní auditor EMS

2 dny

15. - 17. 9.

Kurz EMS krátkodob˘

3 dny

18. - 19. 9.

Interní auditor EMS

2 dny

10. - 14. 11.

Kurz EMS stfiednûdob˘

5 dní

Právní pfiedpisy v oblasti ochrany ÎP

3 dny

2. - 4. 12.

Délka trvání

BliÏ‰í informace o vzdûlávacích programech CEMC Vám rádi sdûlíme na adrese:
CEMC - âeské ekologické manaÏerské centrum
Jevanská 12, P. O. Box. 161, 100 31 Praha 10
Ing. Dobromila PraÏáková
Tel.: 274 784 416 - 7; Fax: 274 775 869; E-mail: cemc@cemc.cz

04/2003

ODPADOVÉ FÓRUM

4

OBSAH
SPEKTRUM
Rozhovor s fieditelem odboru odpadÛ Ministerstva Ïivotního
prostfiedí Ing. Leo‰em Kfienkem
Certifikace spoleãností nakládajících s odpady v âR
Informace o obsahu a zpÛsobech provádûní.
Program ãesko-nûmecké spolupráce
·kodliv˘ odpad z poãítaãÛ
SdruÏení pro udûlování certifikátu Odborn˘ podnik
pro nakládání s odpady
Informace o Ïivotním prostfiedí
Veletrh v rakouském Welsu
Úãast prodejcÛ na sbûru elektro‰rotu
Pilotní projekt dopadl nejednoznaãnû
ODPAD MùSÍCE
Kovov˘ odpad
Stroje a zafiízení pro nakládání s kovov˘m odpadem
Pfiehled zpÛsobÛ nakládání a typÛ a znaãek strojÛ.
Dovoz a v˘voz Ïelezného ‰rotu
V˘voj objemÛ dovozu a v˘vozu za posledních deset let.
Dvakrát struãnû k autovrakÛm
Názor SdruÏení automobilového prÛmyslu na legislativní úpravu
nakládání s vyfiazen˘mi vozidly. O Smûrnici k dovozu pouÏit˘ch
vozidel jako odpadu.
Hurá na elektro‰rot
Byla vydána Smûrnice ES o odpadu z elektrick˘ch
a elektrotechnick˘ch zafiízení. Pfiíprava implementace této smûrnice
v âR.

6
8
9
10
10
10
10
11
11
11

12
14
15

17

TÉMA
Integrovaná prevence
Jsou obavy z neznám˘ch poÏadavkÛ zákona o IPPC oprávnûné? 18
Odpovûdi na nejãastûj‰í otázky.
Proces získání integrovaného povolení a jeho hlavní hráãi
20
Koho se t˘ká správní fiízení o vydání integrovaného povolení.
Jak získat integrované povolení.
Nakládání s odpady a proces IPPC, stanovení BAT, pouÏití BREF 22
Na koho konkrétnû se v oblasti nakládání s odpady bude IPPC
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„Koneãnû máme nového prezidenta“, fiekli si
nedávno mnozí a kaÏd˘ podle svého osobního
pfiesvûdãení a naturelu se pfiitom zatváfiil kysele
nebo naopak spokojenû. Následovala záplava
tiskov˘ch informací o tom, co prezidentsk˘ pár
dûlá a nedûlá, jak se chová ãi nechová, jak by
se chovat mûl, co bude dûlat, kde bude bydlet,
kde úfiadovat a mnoho dal‰ích více, ãi spí‰e
ménû dÛleÏit˘ch sdûlení. V‰echny deníky,
t˘deníky i spoleãenské mûsíãníky se
pfiedhánûly v podávání investigativních zpráv
o v souãasnosti nespornû nejv˘znamnûj‰ích
obãanech republiky.
Dalo by se je‰tû dlouho psát o jin˘ch
osobách aÏ osobnostech, o jedineãn˘ch
jednotlivcích, ale i o ostatních prÛmûrn˘ch, ale
nezanedbateln˘ch jedincích.
A co ná‰ odborn˘ ãasopis? VÏdyÈ hlavním
a stál˘m pfiedmûtem jsou „jen“ odpady. Ona
na prv˘ pohled neÏivá, mnohdy nevábná,
nechtûná a pfiekáÏející materie. Kde je ale ten
ãlovûk? Ten je v‰ude za tím. VÏdyÈ neb˘t
ãlovûka, nebude ani odpad, coÏ fiíká i základní
definice odpadu v na‰em odpadáfiském právu.
Proã se nám tedy vytrácejí ze stránek ãasopisu
osobnosti a pokud tam jsou, tak jen jako autofii
pfiíspûvkÛ nebo umnû skryti za právnicky
definovan˘mi subjekty? V odpadáfiském svûtû
je v‰ak dost osobností, které se sice publicity
bát nemusí, ale brání se jí, natoÏ aby ji samy
vyhledávaly.
Za více jak desetiletou dobu pfiípravy
odborného ãasopisu jsme spolupracovali se
stovkami autorÛ. Nûktefií publikovali své
my‰lenky jen jednou, jiní vícekrát. Nûktefií jiÏ
mezi námi nejsou, o jin˘ch je‰tû nevíme. Stále
v‰ak naráÏíme na jakousi neochotu se
vefiejnû pfiedstavit, fiíci svÛj názor, prosadit svou
my‰lenku. To, co mnoh˘m volen˘m zástupcÛm
spí‰e pfieb˘vá, odpadáfisk˘m odborníkÛm chybí.
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PRAVIDELNÁ P¤ÍLOHA ODPADY A PRAHA
VyuÏití vytfiídûn˘ch sloÏek komunálního odpadu
Foto na titulní stránce:
ARCHIV KOVO·ROT PRAHA, a. s.
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spektrum
Zvedání laťky

Organizace

SWANA (Solid
Waste Association of North
America) zavedla ‰kolicí programy pro odpadové hospodáfie. Od roku 1992 jiÏ probíhají
kursy, které poskytují celkem
‰est typÛ certifikátÛ. Zvy‰ování
kvalifikace v prÛmyslu odpadÛ
pfiispívá k vût‰í bezpeãnosti,
spolehlivosti a úãinnosti nakládání s odpady.
Waste Age, 33, 2002, ã. 6

Technologie recyklace
plastů

Recyklace plastÛ je posuzována na základû ekologického
pfiínosu a ekonomick˘ch nákladÛ. Velk˘ potenciál zv˘‰ení
ekologického pfiínosu spoãívá
v materiálovém zhodnocení,
jehoÏ podíl bude v budoucnu
vzrÛstat. Pfiedpokladem jsou
optimální technologie a sladûní
celého procesního fietûzce od
tfiídûní po zhodnocení. Dosud
byly v popfiedí zájmu jednotlivé
segmenty: Duální systém se
soustfiedil na tfiídûní, DRK na
zu‰lechÈování a zhodnocování.
Jednou z moÏností technické
realizace je plná integrace
v‰ech krokÛ do jednoho zafiízení jako je SORTEChnology
3.0. Toto zafiízení plnû automaticky tfiídí lehké obaly ze sbûru
Duálního systému a provádí
také zu‰lechÈování a zhodnocení. Druhou moÏností je docílit vhodn˘mi technick˘mi opat-

fieními u obvykl˘ch tfiídicích zafiízení vy‰‰ího poãtu materiálovû zhodnotiteln˘ch frakcí. Takov˘m opatfiením je napfiíklad
tfiídûní plastÛ podle druhÛ pomocí senzorÛ na principu techniky blízké infraãervené. Jednou z moÏností je také zu‰lechÈování plastov˘ch lahví tfiídûní podle materiálu PP, PE
a PET.
Recycling Magazin, 56, 2001,
ã. 16

Zakázáno je jejich spalování
v kamnech na dfievo, krbech
nebo v pfiírodû. Sanace (pfiekrytí nebo náhrada praÏcÛ dfievem bez nátûru dehtov˘mi oleji nebo jin˘m materiálem) se
doporuãuje tam, kde se dehtov˘ olej uvolÀuje.
Recycling Magazin, 56, 2001,
ã. 16

Plasty ze starých
elektropřístrojů

Staré železniční pražce

F

irmy Bauknecht Hausgeräte
a Von Roll MBB prokázaly na
pilotním projektu, Ïe vyuÏití
plastick˘ch hmot z demontáÏe
elektrick˘ch pfiístrojÛ a elektroniky k v˘robû nov˘ch souãástí
pfiístrojÛ tohoto druhu je technicky realizovatelné a hospodáfisky únosné. Návrh smûrnice EU o star˘ch elektropfiístrojích poãítá s vysok˘mi kvótami
zhodnocení souãástí a materiálÛ. Pfiedpokladem recyklace
plastÛ je dokonalé vytfiídûní
podle druhÛ. Pilotní pokus ukázal, Ïe vysoké poÏadavky na
tfiídûní lze splnit vybudováním
sítí, které budou tvofiit v˘robci
pfiístrojÛ, firmy provádûjící demontáÏ, firmy na zpracování
a v˘robci plastÛ. Stará elektronika a elektropfiístroje se skládají z velkého mnoÏství rÛzn˘ch plastÛ, pro které doposud
neexistovaly moÏnosti jiného
zhodnocení neÏ energetického.
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 6

V

yfiazené dfievûné praÏce bude moÏno ve ·v˘carsku po
uplynutí ãtyfileté pfiechodné
lhÛty prodávat pouze k vyuÏití
mimo obydlená území. Byly
stanoveny nové limity pro obsah karcinogenní substance
v prostfiedcích na ochranu dfieva. U dehtového oleje to je pro
benzopyren 50 mg/kg, pro fenoly rozpustné ve vodû 3 %.
Podle v˘poãtÛ v pfií‰tích 20 letech bude obsah dehtov˘ch
olejÛ ve star˘ch praÏcích ãinit
asi 40 tis. tun. V prÛbûhu ãtyfiletého pfiechodného období
bude nutno vybudovat kapacity na zne‰kodnûní zhruba
200 tis. tun star˘ch praÏcÛ roãnû. V souãasné dobû není zakázáno jejich pouÏívání, zakázán je prodej. PraÏce pouÏité
k soukrom˘m úãelÛm bude
nutno odstranit a nahradit jin˘m dfievem. Jako problematick˘ dfievûn˘ odpad se budou
praÏce spalovat ve spalovnách
odpadu, cementárnách nebo
jin˘ch vhodn˘ch spalovnách.

Proti požárům
při mechanickobiologickém zpracování

Jako s.r.o.

Z

afiízení na mechanicko-biologické zpracování odpadu
okresu Wetterau bylo uvedeno
do provozu v roce 1999 a jiÏ
v prvním roce provozu do‰lo
ve vyhnívacích tunelech ke
tfiem poÏárÛm, jejichÏ pfiíãinu
se pfies intenzivní v˘zkum nepodafiilo zjistit. Provozovatel
zafiízení pfiikroãil k preventivnímu opatfiení - instalaci protipoÏárního systému. Jeho dÛleÏitou souãástí je mûfiení CO, a to

aktivní uhlí,
úprava vod,
ÚV dezinfekce
tel.: 283 981 432
fax: 283 980 127
e-mail: jako@jako.cz
www.jako.cz
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v zaváÏecí hale, v kanálu na
odvod spalin nad vyhnívacím
tunelem a ve v˘stupní hale. Ke
kontrole odpadu ve vyhnívacích tunelech byla zvolena infraãervená kamera, která je
dostateãnû citlivá, aby zachytila i zahfiáté ãástice o prÛmûru
asi 1 cm. Z v˘zkumu na vzorcích odpadu byla zji‰tûna teplota samovznícení 160 °C,
u zafiízení byl pro vût‰í bezpeãnost stanoven práh 80 °C.
K umístûní kamery byl zvolen
shazovací pás u vstupu do vyhnívacích tunelÛ. Ke kontrole
mnoÏství prachu slouÏí obvyklé mûfiicí pfiístroje, které jsou
nainstalovány v proudu pfiivádûného vzduchu pfied elektrick˘mi pfiedehfiívaãi.
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 6

Recyklace
elektropřístrojů

JiÏ deset let se v Nûmecku
diskutuje o nafiízení o star˘ch
elektropfiístrojích. Na evropské
úrovni se s uplatnûním nafiízení v národní legislativû poãítá
do roku 2004. V˘voj trhu v oblasti ‰rotu z elektroniky probíhal paralelnû s diskutovan˘mi
návrhy nafiízení. Stavûla se
zafiízení na demontáÏ a zpracování star˘ch pfiístrojÛ, do nichÏ bylo investováno nûkolik
milionÛ DEM. MnoÏství star˘ch elektropfiístrojÛ ãiní v Nûmecku 1,5 aÏ 2 mil. tun, z nich
je skuteãnû recyklováno ménû
neÏ 400 tis. tun roãnû. Budoucí poÏadavky evropské smûrnice o star˘ch elektropfiístrojích budou zahrnovat povinnost separovaného sbûru
a zhodnocení, fiízení financování sbûru a recyklace, minimální poÏadavky na zhodnocení, kvóty zhodnocení a recyklace pro rÛzné kategorie
v˘robkÛ, kvóty sbûru a povinnost dokumentace. Dosavadní
systémy sbûru bude nutno
optimalizovat v souladu s nafiízením. Pro firmy zab˘vající se
recyklací se v budoucnu zmûní struktura zákazníkÛ, místo
obcí jimi budou v˘robci a jednotlivé svazy.
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 6
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spektrum
Čistírenské kaly
do elektráren

RWE

Rheinbraun provozuje
v r˘nském hnûdouhelném revíru tfii elektrárny s parními kotli
s topeni‰tûm na principu cirkulující fluidní vrstvy a s vyvíjeãi
páry s prá‰kov˘m topeni‰tûm.
Topeni‰tû na hnûdé uhlí se
obecnû hodí i na spalování kalÛ. Kaly jsou do elektráren
RWE Rheinbraun dodávány
po mechanickém odvodnûní
(asi 30 % suché substance),
vyhnití, popfi. stabilizaci a zpravidla bez cizích látek. Díky v˘hfievnosti 1000 – 1500 kJ/kg
nahrazují kaly v elektrárnû Weisweiler asi 2,5 % paliva, v Berrenarthu dokonce 4 %. Písek
obsaÏen˘ v kalech navíc nahrazuje kfiemiãit˘ písek fluidního loÏe (15 % celkového
mnoÏství), mÛÏe sníÏit i potfiebu vápna k odsífiení. Kaly tak
lze vyuÏít nûkolikanásobnû,
látkovû i energeticky. V Berrenathu bylo od roku 1994 spáleno více neÏ 1 mil. tun kalÛ.
V elektrárnû Weisweiler se kaly spalují od poloviny roku
2000, po poãáteãních obtíÏích
je provoz nyní v pofiádku.
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 6.

Spolupráce při přepravě
odpadů

S

tfiední podniky, které se zab˘vají pfiepravou odpadÛ, ãasto vyuÏívají spolupráci pfii realizaci nadregionálních projektÛ
zne‰kodÀování odpadu. Silniãní m˘tné a narÛstající ceny
benzínu vystavují pfiepravce
odpadÛ tlaku, kterému lze ãelit
spoluprací. LOGEX SYSTEM
sdruÏuje kapacity více neÏ
40 podnikÛ na více neÏ 80 stanovi‰tích v jiÏním Nûmecku,
4000 zamûstnancÛ a pfies
1500 vozidel. Centrála v Ingolstadtu koordinuje nadregionální projekty a soustfieìuje se na
budování informaãních a fiídicích struktur. Jako medium pro
komunikaci a vyfiizování zakázek vyuÏívá Logex internet. Jako interní informaãní základnu
ODPADOVÉ FÓRUM

vyuÏívají úãastníci internet.
Mají dvû moÏnosti volby: uÏívat jiÏ existující Logextranet,
k jehoÏ statistick˘m údajÛm
a online sluÏbám mají pfiístup
i zákazníci. Alternativnû by bylo vhodné ke spolupráci vyuÏívat stávající burzu odpadÛ takov˘m zpÛsobem, Ïe by se zakázky
vypisovaly
nejprve
v rámci uzavfiené skupiny uÏivatelÛ a po uplynutí urãité doby by byly k dispozici i dal‰ím
osobám.
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 6

lovnách, cementárnách a elektrárnách se diskutuje o jejich
vyuÏití v dal‰ích zafiízeních.
Smûrnice 2001/77/ES o podpofie v˘roby elektfiiny z obnoviteln˘ch zdrojÛ energie vytváfií
pfiedpoklady k vyuÏívání v˘hfievného odpadu.
Firma HEW Entsorgung pracuje na projektech ve spolupráci s odbûrateli energie
a dodavateli paliva a na plánech provozu zafiízení na v˘robu elektrické energie na bázi
spalování odpadu. VyuÏívá
k tomu dlouholeté zku‰enosti
s provozem tfií spaloven odpadu a spalovny kalÛ v Hamburku.
Vyvíjené projekty energetického zhodnocení odpadu budou realizovány v souladu se
17.
spolkov˘m
nafiízením
o ochranû proti imisím a zafiízení budou koncipována tak,
aby pokr˘vala potfiebu energie
daného stanovi‰tû. Budou vyuÏívat obvyklou techniku spalování, známou ze spaloven
odpadu – ro‰tové topeni‰tû
nebo spalování s fluidní vrstvou. Bude nutno poãítat
s moÏn˘mi prostoji zafiízení
bûhem zku‰ební doby a s pfiípadnou nutností zajistit energii
odjinud.
UmweltMagazin, 31, 2002,
ã. 6

Norma pro druhotná
paliva

T

rh druhotn˘ch paliv má nadûjné vyhlídky, zejména po roce 2005. Bude nutno tato paliva
pfiesnû definovat a stanovit kritéria jejich kvality. Nûmecké
spolkové spoleãenství pro kvalitu druhotn˘ch paliv vyvinulo
znaãku kvality RAL. Evropská
komise povûfiila evropské gremium pro normalizaci CEN vypracováním jednotn˘ch ustanovení pro trh druhotn˘ch paliv.
Na normû pro druhotná paliva
pracuje i Nûmeck˘ institut pro
normalizaci. Obecnû by se mûla druhotná paliva li‰it od jin˘ch
odpadÛ tûmito vlastnostmi:
konstantním sloÏením, pokud
moÏno bez ‰kodliv˘ch látek, fyzikálními vlastnostmi (v˘hfievnost, homogenita, hustota),
které zaruãují plynulé energetické vyuÏití, snadn˘m skladováním, pfiepravou a vyuÏitím
v topeni‰tích a moÏností odbûru reprezentativních vzorkÛ. Sídelní odpady tûmto kritériím neodpovídají, proto by se nemûly
vyuÏívat jako náhradní paliva.
Podle odhadu by bylo moÏno
vyuÏít v elektrárnách roãnû asi
15,2 mil. tun náhradních paliv.
Skuteãnû vyuÏito bylo v roce
2002 ménû neÏ 1 mil. tun.
UmweltMagazin, 31, 2002,
ã. 6

Od odpadu k produktu

T

echnick˘ návod pro sídelní
odpad a nafiízení o Ïivnostenském odpadu pfiinesou oboru
zne‰kodÀování odpadÛ nové
v˘zvy. Od ãervna 2005 budou
spalovací zafiízení zne‰kodÀovat pfiednostnû odpady z domácností. Nafiízení o Ïivnostenském odpadu pfiedepisuje
kvóty látkového nebo energetického zhodnocení, které budou muset tfiídicí zafiízení dodrÏovat.
¤e‰ením by mohla b˘t v˘roba náhradních paliv ze smí‰eného Ïivnostenského odpadu,
kterou se zab˘vá od roku 2001
zafiízení firmy Sita Wiebe v Bielefeldu. Na rozdíl od jin˘ch
podobn˘ch zafiízení nepotfiebuje systém Sita jako vstupní

Více energie z odpadů

E

nergetické zhodnocení odpadÛ nab˘vá na v˘znamu
a kromû jejich vyuÏití ve spa-
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materiál specifické homogenní
odpady z v˘roby.
Smí‰en˘ Ïivnostensk˘ odpad se rozmûlÀuje, vytfiídí se
kovy a jemná frakce a pomocí
vzduchového tfiídiãe se rozdûlí
lehká a tûÏká frakce. TûÏká
frakce se energeticky vyuÏívá
v elektrárnû, lehká frakce, tvofiená pfieváÏnû papírem a fóliemi, se po dodateãném rozmûlnûní vyuÏívá jako náhradní palivo v cementárnách a elektrárnách.
UmweltMagazin, 31, 2002,
ã. 6

Čištění spalin
v elektrárnách
na biomasu

E

lektrárny na biomasu vyuÏívají rÛzná paliva - staré dfievo
(od pfiírodního aÏ po kontaminované ochrann˘mi prostfiedky), kÛru, tfiísky a rÛzné suroviny z papírenského prÛmyslu.
Stejnû flexibilní musí b˘t i ãi‰tûní spalin. Osvûdãil se postup
suché sorpce nebo kondicionované suché sorpce. K odlouãení ‰kodliv˘ch látek lze pouÏít
rÛzná ãinidla, stupeÀ odlouãení
závisí na teplotû a vlhkosti spalin, v nûkter˘ch pfiípadech je
nutno spaliny ochladit.
K nejznámûj‰ím postupÛm
ãi‰tûní spalin patfií hydrouhliãitanov˘ postup a kondicionovaná sorpce s vyuÏitím hydroxidu vápenatého nebo páleného vápna. Postupy se li‰í pouze pouÏit˘m absorpãním ãinidlem, zpracováním absorpãního ãinidla a jeho pfiívodem do
surového plynu. Jinak jsou
postupy podobné: k odlouãení
jisker a prachu slouÏí cyklon,
v pfiípadû potfieby se dosahuje
optimální teploty a vlhkosti
spalin kondicionováním vodou. Filtr, kter˘ slouÏí zároveÀ
jako reaktor a koneãn˘ odluãovaã, je základní souãástí
ãi‰tûní spalin.
UmweltMagazin, 31, 2002,
ã. 6

Neoznaãené pfiíspûvky
z databází CeHO
VÚV TGM
04/2003
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Rozhovor
s ředitelem odboru odpadů MŽP
Ing. Leošem Křenkem
Ïeme posunout k rychlej‰ímu zaji‰tûní
smûrn˘ch ukazatelÛ pfii vstupu do Evropské unie. Jsem pozitivnû naladûn˘ ãlovûk, takÏe pokud bych mûl pocit, Ïe by se
mohly vyskytnut problémy, budu je urãitû
chtít v pfiedstihu fie‰it. Navíc pojem problém je velmi ‰irok˘ a kaÏd˘ jej chápe
trochu odli‰nû.

■Jaké máte hlavní priority, kter˘ch
byste chtûl dosáhnout v leto‰ním
roce?
■ Jste dal‰ím z fiady fieditelÛ odboru odpadÛ na Ministerstvu Ïivotního prostfiedí. MÛÏete se nám struãnû pfiedstavit?
Celá moje profesní praxe se pohybovala okolo odpadÛ. Absolvoval jsem stfiední
i vysokou ‰kolu, obor hutnictví neÏelezn˘ch kovÛ, coÏ u nás ve vût‰inû pfiípadÛ
znamená zpracování odpadÛ druhotn˘ch
surovin. Pracoval jsem fiadu let ve v˘robní sféfie, jako vedoucí oddûlení odpadÛ na
okresním úfiadû a dále pak na âeské inspekci Ïivotního prostfiedí. V‰echny pfiedchozí fieditele tohoto odboru samozfiejmû
znám.

■ Co bylo prvním va‰ím úkolem na
odboru odpadÛ?
M˘m prvním úkolem v prosinci loÀského roku bylo zajistit doprojednání Plánu
odpadového hospodáfiství âeské republiky a dokonãení vnûj‰ího pfiipomínkového
fiízení s resorty a kraji. Dále bylo tfieba
zkorigovat poslední projednávání na doplnûní zákona o odpadech pfiedkládaného
ke konci února leto‰ního roku do legislativní rady vlády. Pfiirovnal bych tu situaci
k nástupu do rychlíku pfied poslední stanicí s úkolem dovést jej do cílové stanice
po pfiímûj‰í a rychlej‰í trati se zachováním
v‰ech stanoven˘ch pravidel.

■Jaké nejvût‰í problémy v leto‰ním
roce oãekáváte pfii fiízení odboru?
Nejvût‰í problémy b˘vají vût‰inou s lidmi. Myslím si, Ïe odbor, kter˘ fiídím, má
na to, aby v‰echny potfiebné práce, které
oãekáváme, zajistil. Navíc od nového roku máme zfiízeno ãtvrté oddûlení, a to oddûlení obalÛ. TakÏe i v této oblasti se mÛ-

V ‰irokém spektru ãinností odboru, kter˘ je jedním z nejvût‰ích na na‰em ministerstvu a patfií do sekce technické ochrany Ïivotního prostfiedí, lze opravdu tûÏko
pfiedfiazovat dÛleÏitosti potfiebn˘ch prací.
Pfiesto alespoÀ nûkteré mohu vyjmenovat.
Bude se jednat zejména o vypracování
sektorov˘ch plánu odpadového hospodáfiství, zaji‰tûní aproximace smûrnice
Evropské unie k elektro‰rotu do na‰eho
právního systému, zahájení v˘stavby
Centra pro hospodafiení s odpady, v kterém budou umístûny referenãní laboratofie pro odpady, a práce na novele zákona
o odpadech a zákona o obalech. Velmi
v˘znamné jsou práce na Twinning projektech ve vztahu k projektÛm Phare, spolupráce a jednání s partnery v OECD, EU
a v souvislosti s Basilejskou úmluvou.

■ Jak˘ máte názor na poslední verzi Plánu odpadového hospodáfiství
âR, která byla pfiedána vládû?
SloÏitá otázka. Názor samozfiejmû
mám. Na plánu se pracovalo pfied m˘m
nástupem jiÏ dva roky. Plán byl pfiedán
na‰ím odborem legislativnímu odboru
a v zákonem stanoveném termínu do legislativní rady vlády. Pro‰el procesem
SEA, tj. byl posuzován ze zorného úhlu
vlivu na Ïivotní prostfiedí. PfiestoÏe je to
koncepãní materiál, zákon stanoví, Ïe by
mûl b˘t vydán nafiízením vlády. V rámci
pfiipomínkového procesu jsme do‰li k závûru, a vyplynulo to i z pfiipomínek resortÛ
a krajÛ, Ïe tato forma není vhodná. Navrhujeme to fie‰it v novele zákona o odpadech.
Po procesu nadstandardního pfiipomínkování, kde bylo osloveno 195 subjektÛ
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a bylo nutno se vypofiádat s témûfi 2000
pfiipomínkami, byl zpracovan˘ materiál
pfiedán do legislativní rady vlády. Takov˘
‰irok˘ diskusní prostor pro koncepãní
materiál, jak pro odbornou, tak i laickou
vefiejnost v na‰ich podmínkách, ale
i v Evropû nemá obdoby. PfiedloÏen˘ materiál je tedy v˘sledkem urãité dohody se
v‰emi zúãastnûn˘mi se zachováním základních poÏadavkÛ na‰eho ministerstva.
Zákon stanoví, Ïe by Plán mûl b˘t platn˘ na období minimálnû deseti let a dále
pak aktualizován pfii kaÏdé zásadní zmûnû podmínek. V souãasné dobû, jak jsem
jiÏ uvedl, vydala EU smûrnici k elektro‰rotu a my zaãínáme pracovat na jejím rozpracování do na‰ich specifick˘ch podmínek a do na‰ich zákonÛ a ty budou ovlivÀovat i Plán odpadového hospodáfiství
âR. Ten budeme muset zaãít aktualizovat. Postupem ãasu jsem tak pfii jeho projednávání, mûnících se podmínkách a potfiebách, do‰el k názoru, Ïe po vymezení
skuteãnû základních cílÛ se bude jednat
o prÛbûÏnû veden˘ citliv˘ proces koordinace národního hospodáfiství pro úãel
zlep‰ování Ïivotního prostfiedí ve spolupráci s resorty a kraji.

■ Jak si pfiedstavujete naplÀování
základních cílÛ a opatfiení Plánu
z pozice fieditele odboru?
Je to novum pro v‰echny zúãastnûné.
Proto urãitû budu zaji‰Èovat tam, kde o to
budou stát, potfiebnou odbornou pomoc,
napfiíklad vypracováním sektorov˘ch plánÛ, odborn˘mi konzultacemi s pracovníky
odboru, zadáním v˘zkumn˘ch a v˘vojov˘ch úkolÛ v této oblasti s garancí odboru
odpadÛ.
Pro podporu rozpracování Plánu odpadového hospodáfiství byla provedena
systémová opatfiení‚ kdy napfiíklad kraje
mohou za urãit˘ch podmínek ãerpat
i podporu ze Státního fondu Ïivotního prostfiedí.
Poãítáme s pravidelnou revizí základních cílÛ ve smyslu správnosti jejich reálného nastavení. Vûfiím‚ Ïe pro spoleãn˘
zájem zlep‰ování na‰eho Ïivotního prostfiedí bude provedena následná realizace plánu v ‰iroké souvislosti.

■
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Certifikace společností nakládajících s odpady v ČR
INFORMACE O OBSAHU A ZPŮSOBU PROVÁDĚNÍ
âeská asociace odpadového hospodáfiství (âAOH) spolu se SdruÏením vefiejnû
prospû‰n˘ch sluÏeb (SVPS) zaloÏily koncem minulého roku SdruÏení pro udûlování certifikátu (SUCO) „Odborn˘ podnik
pro nakládání s odpady“ (viz téÏ informace v Odpadovém fórum 03/2003, poznámka redakce). V okolních nûmecky
hovofiících zemích je tato certifikace známa pod oznaãením „Entsorgungsfachbetrieb“.
K tomuto kroku bylo pfiikroãeno po dÛkladné anal˘ze stávajících zku‰eností
okolních zemí a pfiedev‰ím po zji‰tûní, Ïe
v˘voj v oblasti odpadového hospodáfiství
spûje k zavedení specifické certifikace tohoto oboru v celoevropském mûfiítku.
SUCO oslovila, mimo jiné, spoleãnost
RWTÜV Praha spol. s r. o., která je kvalifikována pro provádûní tûchto specifick˘ch provûrek, aby podrobnûji popsala
vlastní proces auditu a zejména pak jeho
obsah.

Popis procesu certifikace
1. Uchazeã o získání certifikátu kontaktuje certifikaãní orgán: SdruÏení pro udûlování certifikátu Odborn˘ podnik pro
nakládání s odpady (SUCO), Hornokrãská 18, 140 00 Praha 4 – Krã. Tam,
kromû jiného, obdrÏí informace o spoleãnostech kvalifikovan˘ch pro vlastní
provedení auditu.
2. Uchazeã kontaktuje vybranou auditorskou spoleãnost, sjedná konkrétní provádûcí podmínky a uzavfie s ní smlouvu o provedení auditu.
3. Auditorská spoleãnost provede v dohodnutém termínu nezávisl˘ audit
a zpracuje pfiíslu‰nou dokumentaci.
4. SUCO posoudí v˘sledek auditu, projedná jej anonymnû ve svém poradním
sboru, rozhodne o udûlení nebo odepfiení certifikátu. V pfiípadû odepfiení
certifikátu bude uchazeãi sdûlen dÛvod
a moÏn˘ zpÛsob nápravy.
5. Úspû‰n˘m uchazeãÛm pak SUCO
slavnostnû pfiedá certifikát.
6. Nositelé certifikátu jsou povinni absolvovat 1x roãnû kontrolní audit. V pfiípadû, Ïe by ze strany zákazníka ãi jiné
zainteresované fyzické nebo právnické
osoby byl zji‰tûn v˘znamn˘ nedostatek, a nahlásí tento auditorské spoleãnosti, bude neprodlenû proveden mimofiádn˘ audit. V˘sledkem mimofiádného auditu mÛÏe b˘t, v oprávnûn˘ch
pfiípadech, i odebrání certifikátu.

V kaÏdém pfiípadû je certifikovaná spoleãnost pod soustavn˘m odborn˘m
i laick˘m dohledem.
V rámci auditu jsou provûfiovány aspekty,
kter˘mi uchazeã mÛÏe pfiímo nebo nepfiímo
ovlivnit spolehlivost ãi kvalitu nabízen˘ch
sluÏeb. Posuzování je také zamûfieno na
pomûr technického potenciálu uchazeãe
k rozsahu a sortimentu sluÏeb, které nabízí.

Certifikaãní audit se skládá
z následujících kapitol:
1. Organizace – provûrka ve‰keré dokumentace o oprávnûnosti provozovan˘ch ãinností, jejich rozsah a platnost.
Charakteristika jednotliv˘ch provozních
jednotek. Dokladování identity a bezúhonnosti majitele a v‰ech zodpovûdn˘ch osob. Obecné údaje – organizaãní schéma – rozdûlení kompetencí
a pravomocí, popis pracovních a kontrolních ãinností, sortiment sluÏeb, adresy v‰ech pracovi‰È, kontaktní osoby,
kontrola aktuálnosti údajÛ v obchodním
rejstfiíku. Plánování ãinností a zdrojÛ.
2. Personální vybavení – kvalifikace
osob, zastupitelnost, soustavné vzdûlávání.
3. Dokumentace – vedení interní a externí dokumentace, pfiístupová práva, zaji‰tûní aktualizace.
4. Technická vybavenost – druhy, poãet,
aktuální stav a reservy, metrologie.
5. Vazba na dal‰í technologie nebo odbûratele – zejména z pohledu kontinuity vlastních ãinností a flexibility vÛãi
poÏadavkÛm a potfiebám zákazníkÛ
(spalovny, skládky, recyklaãní zafiízení,
komoditní burzy...), vyuÏívání externích
sluÏeb.
6. Druhy a rozsahy poji‰tûní – vlastního
i smûrem k moÏn˘m ‰kodám tfietích
osob a zákazníkÛm.
7. Ekonomická stabilita spoleãnosti –
bilance posledních nejménû tfií let, dÛkazy o vyrovnání závazkÛ vÛãi státu.
8. Systém managementu jakosti – je
zaveden, uplatÀován a rozvíjen?
9. Havarijní pfiipravenost, vybavenost.
Auditor zpracuje zprávu z auditu, ve
které bude hodnocení uchazeãe podle
uveden˘ch kritérií a doporuãení hodnotitelské komise. Objeví-li se v prÛbûhu auditu skuteãnosti, které budou v rozporu
s legislativními, personálními, technick˘mi
ãi jin˘mi adekvátními kritérii, mÛÏe auditor, na základû zhodnocení závaÏnosti
a sloÏitosti odchylky:

ODPADOVÉ FÓRUM

A. PoÏadovat okamÏitou nápravu a pokraãovat v auditu bez v˘znamného
pfieru‰ení.
B. Vystavit odchylkové protokoly a poÏadovat v dohodnutém termínu nápravu;
po zjednání nápravy (v rozsahu asi
1 – 4 t˘dnÛ) pokraãovat v auditu standardním zpÛsobem.
C. Pfiedãasnû ukonãit audit (následnû informuje komisi o nezpÛsobilosti uchazeãe).
Závûrem bychom chtûli zdÛraznit, Ïe
uveden˘ certifikaãní proces nezastupuje
EN ISO 14001. Tato evropská norma stanovuje podmínky pro obecné chování
v oblasti ochrany Ïivotního prostfiedí.
Uchazeãe o certifikát SUCO lze rozdûlit
do tfií skupin:
1. DrÏitelé certifikátu EN ISO 14001, pfiípadnû i EN ISO 9001
2. Spoleãnosti, které se pfiipravují na certifikaci EN ISO 14001, pfiípadnû i EN
ISO 9001
3. Spoleãnosti, které v souãasné dobû
nemají ani nepfiipravují Ïádnou certifikaci podle norem EN ISO
Pokud uvedené skupiny spoleãností nakládají s odpady, jsou pro nû certifikace
podle norem EN ISO prÛkazem funkãnosti systému managementu kvality nebo
v obecné rovinû dodrÏování pravidel
ochrany Ïivotního prostfiedí. Certifikace
SUCO je v takovém pfiípadû Ïádoucím
speciálním potvrzením kompetencí spoleãnosti v oblasti odpadového hospodáfiství. Vlastní certifikaãní proces je pak
krat‰í a jednodu‰‰í. Nevlastní-li spoleãnost doposud Ïádn˘ certifikát, plní certifikát SUCO funkci cechovní garance a je
plnû uplatniteln˘ na trhu EU.
Certifikát je signálem pro v‰echny kategorie zákazníkÛ, Ïe daná spoleãnost provádí kvalifikovanû a korektnû sluÏby v oblasti nakládání s odpady. Vzhledem k tomu, Ïe tato oblast je spoleãensky, politicky i ekonomicky velmi citlivá, jsou tyto
certifikáty, z pohledu marketingové hodnoty, stavûny nad EN ISO 14001. Zahraniãní spoleãnosti vlastnící tyto certifikáty
zdÛrazÀují jejich hodnotu i tím, Ïe je na firemních dokumentech staví nad ISO normy. Auditem spoleãností, které mají pfiíslu‰né zahraniãní kompetence, je zaruãena i kontinuita platnosti certifikátu po
vstupu âR do EU a po uzákonûní uvedené certifikace jako celoevropské normy.
Ing. Jifií Rain
RWTÜV Praha, spol. s r. o.
04/2003
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Program Česko-německé spolupráce

âesko-nûmecká

obchodní
a prÛmyslová komora ve spolupráci s âesk˘m ekologick˘m
manaÏersk˘m centrem uspofiádala 27. 2. 2003 v Praze kontaktní setkání ãesk˘ch a nûmeck˘ch partnerÛ.
Cílem setkání bylo navázat
partnerství pro spolupráci pfii realizaci strategick˘ch cílÛ v odpadovém hospodáfiství jednotliv˘ch krajÛ, které jsou definovány v pfiíslu‰n˘ch Krajsk˘ch koncepcích odpadového hospodáfiství a vyuÏít zku‰enosti partnerÛ ze SRN, jako zemû s vysok˘m kvalitativním standardem systému odpadového hospodáfiství. Kromû pfiedan˘ch
zku‰eností mûli úãastníci semináfie moÏnost získat informace
i o technologiích a provozu zastoupen˘ch firem ze SRN.
Druh˘m dÛvodem setkání
byla snaha získat poznatky
o moÏnostech alternativního financování potfiebn˘ch investic
pro realizaci navrÏen˘ch strategick˘ch cílÛ pro OH pfiíslu‰ného kraje. Z tohoto dÛvodu
byl setkání úãasten i zástupce
âeskomoravské záruãní a rozvojové banky a zástupce Státního fondu Ïivotního prostfiedí.
Tfietí oblastí, kterou se setkání zab˘valo byla oblast
právního prostfiedí pro podnikání v âR, která byla urãena
nûmeck˘m partnerÛm.
Celkem pût ãesk˘ch a stejn˘
poãet nûmeck˘ch firem prezentovalo na setkání své aktivity.
Na ãeské stranû byly pfiedstaveny projekty, které by se mûly
realizovat na krajské úrovni pro

splnûní cílÛ, navrÏen˘ch pro odpadové hospodáfiství krajÛ jednotliv˘mi koncepcemi.
Úãastníci semináfie si vyslechli informace o tûchto
ãesk˘ch projektech: Integrovan˘ sbûrn˘ dvÛr, Inventarizace a dekontaminace odpadÛ
a zafiízení s obsahem PCB,
VyuÏití skládkového plynu,
VyuÏití biodegradabilních odpadÛ a kalÛ z âOV – kompostárna, Zafiízení na demontáÏ
elektronického ‰rotu a Spalovna nemocniãního odpadu.
Nûmecká strana, zástupci
firem z Durynska, pfiedstavila
aktivity sv˘ch firem, které pÛsobí profesnû v oblastech vymezen˘ch projektov˘mi zámûry ãeské strany.
Semináfi ukázal, Ïe v˘mûna
zku‰eností je potfiebná a nutná
o to více, Ïe pfienos zku‰eností v oblastech podnikání v odpadovém hospodáfiství, do kter˘ch âeská republika vstupuje,
je v SRN jiÏ rutinním oborem
podnikání. Takovou oblastí
jsou napfi. elektro‰rot, vyuÏívání skládkového plynu apod.
Setkání se úãastníkÛm jevilo jako velmi uÏiteãné, umoÏnilo navázat kontakty, které
budou rozvíjeny jiÏ dvoustrannû, mezi partnery sdílejícími
stejn˘ zájem.
âeské ekologické manaÏerské centrum otevfie na sv˘ch
webovsk˘ch stránkách burzu
kontaktÛ, kde budou vystaveny
prezentace jednotliv˘ch firem,
jako nabídka spolupráce pro ty,
ktefií se semináfie nezúãastnili.
(vh)

Informace o životním prostředí

V únoru leto‰ního roku uspofiádalo Ministerstvo Ïivotního prostfiedí semináfi na téma Informace o Ïivotním prostfiedí za úãasti zástupcÛ Finnisch Enviromental Institute. Pracovníci ministerstva nejdfiíve úãastníky seznámili s ãinností oddûlení tiskového,
propagaãního a oddûlení pro
vnûj‰í komunikaci. Dále informovali o plnûní Aarhuské úmluvy
a Státního programu environmentálního vzdûlávání, v˘chovy
a osvûty.
Posléze finské odbornice
informovaly o ãinnosti Finského ekologického ústavu v oblasti poskytování informací

Sdružení pro udělování certifikátu
Odborný podnik pro nakládání s odpady

âeská

asociace odpadového hospodáfiství (âAOH)
a SdruÏení vefiejnû prospû‰n˘ch sluÏeb (SVPS) spoleãnû
zaloÏily SdruÏení pro udûlování certifikátu Odborn˘ podnik
pro nakládání s odpady, které
bylo 2. 1. 2003 zaregistrováno
Ministerstvem vnitra âR.
Úãelem tohoto sdruÏení je
v‰ak nejen pfiíprava, poskytování informací, pfiezku‰ování
a propÛjãování certifikátu obdobného nûmeckému Entsorgungsfachbetrieb. Cílem je
téÏ zaji‰tûní poskytování aÏ
50% podpory na její zavádûní
z programu Ministerstva prÛmyslu a obchodu na podporu
malého a stfiedního podnikání
TRH. V neposlední fiadû to je
i v˘bûr certifikaãních spoleãností, aby tato certifikace byla
i u nás provádûna v souladu
s postupy stanoven˘mi v Evropském spoleãenství.
Po Nûmecku a Rakousku,
kde tento typ odborné certifikace v odpadovém hospodáfiství jiÏ zcela zastínil certifikace typu ISO nebo EMAS, se
tato certifikace roz‰ífiila jiÏ i do
·v˘carska a po nás se na ní
chystá pfiejít téÏ Nizozemsko.
Proto se pfiedpokládá, Ïe je‰-

Škodlivý odpad z počítačů

Ameriãtí v˘robci poãítaãÛ zaostávají za evropsk˘mi partnery pfii recyklaci elektronického
odpadu, kter˘ je ãasto jedovat˘ a ohroÏuje zdraví pracovníkÛ. Tento závûr zvefiejnila
americká spoleãnost Akce za
recyklaci poãítaãÛ. Podle studie i ti nejvût‰í v˘robci poãítaãÛ
stále vyrábûjí poãítaãe s vysok˘m obsahem rtuti, olova
04/2003

o stavu a v˘voji Ïivotního prostfiedí.
Na konkrétní zku‰enosti pfii
vydání odborné pfiíruãky pro ‰irokou vefiejnost doloÏily, Ïe
i u nich existují komunikaãní
problémy. I kdyÏ byl smysl a náplÀ pfiíruãky podrobnû prezentován na tiskové konferenci, novináfii si z ní vybrali jen ty negativní údaje a pfiíklady a prezentovali je je‰tû ve velmi zkomolené
a nesprávnû upravené formû.
Ukázalo se, Ïe nedobré zku‰enosti s prací novináfiÛ v oblasti
podávání informací o Ïivotním
prostfiedí máme podobné.
(tr)

a dal‰ích ‰kodliv˘ch látek. Dále se konstatuje, Ïe elektronick˘ odpad pocházející ze Spojen˘ch státÛ se recykluje za
pouÏití primitivních metod
v rozvojov˘ch zemích, kde to
zpÛsobuje zdravotní a ekologické problémy.

Z tiskov˘ch podkladÛ
zpracoval (tr)

10

tû do pololetí roku 2003 dojde
k vzájemné harmonizaci poÏadavkÛ tûchto zemí a tím ke
vzniku jednotné celoevropské
odborné certifikace tohoto typu pro nakládání s odpady.
Jedna ze zakládajících asociací – âeská asociace odpadového hospodáfiství pro soukromé podniky nebo SdruÏení
vefiejnû prospû‰n˘ch sluÏeb
pro komunální podniky – by se
mûla, na základû dostateãn˘ch znalostí, zaruãit za zájemce o certifikaci. Proto mÛÏe
certifikaci získat pouze spoleãnost, která je jiÏ ãlenem jedné
z uveden˘ch asociací. âlenství
je prvním pfiedpokladem pro
získání tohoto certifikátu, bez
nûhoÏ se v pfií‰tích letech jiÏ
neobejde Ïádné v˘bûrové fiízení u nás i v zahraniãí.
Nûktefií ãlenové tûchto
sdruÏení se jiÏ na tuto certifikaci usilovnû pfiipravují, takÏe
je velmi pravdûpodobné, Ïe
první certifikáty jim budou moci b˘t udûleny jiÏ koncem prvního pololetí roku 2003.
V˘Àatek z referátu JUDr.
Ing. Petra Mûchury, âAOH
na semináfii pfii veletrhu
ECO CITY 2003

ODPADOVÉ FÓRUM

spektrum
Veletrh v rakouském Welsu

J

iÏ ponûkolikáté se konal
v hornorakouském Welsu ve
dnech 7. aÏ 9. bfiezna Veletrh
úspor energií (Energiesparmesse), spojen˘ se biosolárním a stavebním veletrhem
a s doprovodn˘mi odborn˘mi
semináfii. Co má v‰ak tento veletrh spoleãného s odpady?
Pro nezasvûceného náv‰tûvníka na první pohled nic, pro odborníky v‰ak mnoho.
Veletrhu
se
pravidelnû
úãastní napfi. druhá nejvût‰í
rakouská odpadáfiská firma
AVE Entsorgung, která tentokráte prezentovala novou
spalovnu komunálního odpadu, kterou nyní vybudovala
právû ve Welsu. Oproti na‰í
situaci, kdy máme jen tfii, ale
zato pfiíli‰ veliké spalovny,
stejnû veliké Rakousko jich
má 10, ale men‰ích, takÏe jim
nevznikají problémy s nedostatkem odpadu a s jeho dopravou na velké vzdálenosti.
Zb˘vá jen dodat, Ïe právû tato firma se stala pfied tfiemi lety jednou z prvních v Rakousku, která se stala drÏitelem
certifikátu Entsorgungsfachbetrieb, kter˘ je pod názvem
Odborn˘ podnik pro nakládání
s odpady právû zavádûn
i u nás.

V oblasti recyklace plastÛ
byly vloni vystavovány nejen
zatravÀovací dlaÏby (ty se
ostatnû vyrábûjí i nás), ale napfi. i kvalitní stfie‰ní krytina z vybran˘ch recyklovan˘ch plastÛ,
která mûla dokonce v sobû integrované solárními ãlánky. Letos byly naopak vystavovány
skládací kompostery z recyklovan˘ch polyolefinÛ, coÏ odpovídá jasnû preferovanému rakouskému trendu v kompostování biologicky rozloÏitelného
odpadu, místo jeho ukládání na
skládky.
Z vyuÏití ostatních odpadÛ
bylo samozfiejmû nejvíce na této v˘stavû podporováno vyuÏití
odpadního dfieva, pfiedev‰ím
pilin, kter˘ch má Rakousko
nadbytek. Proto je lisují do
drobn˘ch peletek, ty pak cisternou dopraví ke spotfiebiteli,
pneumaticky vyfouknou do zásobníku kotelny, odkud putují
automatick˘m ‰nekov˘m podavaãem do spalovacích biokotlÛ. Ne bezdÛvodnû se jim proto
pfiezdívá „dfievûn˘ topn˘ olej“,
protoÏe ho nejen plnû nahradí
jak z hlediska v˘hfievnosti, tak
i automatizace provozu. Oproti
klasické naftû zde jde o biologické palivo a dokonce o odpad, kter˘ je takto ekologicky

vyuÏíván. Snad tento trend brzy dorazí i k nám. O spalování
slámy ãi dfievûné ‰tûpky a vystavovan˘ch pfiíslu‰n˘ch technick˘ch zafiízení k tomu se není tfieba podrobnûji ‰ífiit, neboÈ
je na‰tûstí známe jiÏ i u nás.
Dal‰í ze zajímavostí je vyuÏívání odpadních jílÛ ke stavbû
ekologick˘ch
domkÛ.
U nás jsme se o nûco podobného pokusili pfied nûkolika
lety v PrÛhonicích u Prahy,
kde byla touto technologií vystavûna z odpadového jílu ze
skr˘vky vyhlá‰ená restaurace
Hlinûná ba‰ta, od té doby
v‰ak tento zajímav˘ trend
u nás usnul. Na rozdíl od Rakouska, kde je, byÈ ne masovû, pouÏíván trvale.
Obdobnû exoticky mÛÏe na
na‰e odpadáfie pÛsobit dÛsledné
vyuÏívání
odpadÛ
z materiálÛ rostlinného ãi dokonce Ïivoãi‰ného pÛvodu pro
dokonalé tepelné izolace. Îe
je takto vyuÏíván ãásteãnû
i u nás, napfi. dfievûn˘ odpad
(tfiískocementové ãi pilinové
desky nebo celulózová izolace
ze sbûrového papíru) je známo, ale pouÏití odpadové ovãí
vlny jako dokonalé tepelné izolace bylo pro mne novinkou
a vÛbec nepochybuji o tom, Ïe

Účast prodejců na sběru elektrošrotu

O

zku‰enostech se sbûrem
a recyklací elektro‰rotu v Rakousku informoval ãeské odborníky na semináfii organizovaném v rámci projektu Phare
2000 CeHO zaãátkem bfiezna
Christian Rolland z Rakouské
federální environmentální agentury.
Rakousk˘ systém je jiÏ nyní
relativnû blízko poÏadavkÛm,
které stanovuje novû pfiijatá
evropská smûrnice. Napfiíklad
v˘robci a dovozci ledniãek buì
finaãnû pfiispívají na celonárodní systém recyklace, nebo
musejí pfii prodeji kaÏdé ledniãky zaplatit pevnû stanovenou
ãástku. Ta ãiní 72 euro. V praxi

ale tuto sumu nikdo neplatí,
protoÏe v‰ichni v˘robci i dovozci participují na celonárodním systému. Pfii prodeji nové
ledniãky tak postaãí, pokud
prodejce pfiiloÏí ke spotfiebiãi
kupón v minimální hodnotû
7,20 euro. Ten se pfiilepí na
ledniãku a zákazník se s ním
mÛÏe prokázat pfii pozdûj‰ím
odevzdání spotfiebiãe na sbûrovém místû. Rakou‰tí prodejci
musí platit také pfii distribuci
nûkter˘ch typÛ osvûtlovacích
zafiízení. Napfiíklad neonov˘ch
ãi fluorescentních svítidel nebo
lamp s obsahem rtuti. Poplatek je 70 eurocentÛ za kus.
(ts)

v takto zatepleném domku se
budou jeho obyvatelé cítit
opravdu jako v beránãím koÏí‰ku. Oproti minerálním izolacím
je tato izolace navíc biologicky
rozloÏitelná a z obnoviteln˘ch
zdrojÛ, a oproti plastov˘m i nehofilavá. TakÏe mÛÏeme pro
odpadáfie dosti netypicky jen litovat, Ïe nám zatím tento odpad chybí.
Vedle mnoha rakousk˘ch odborn˘ch asociací a spolkÛ (z odpadáfisk˘ch napfi. Asociace pro
vyuÏívání biomasy) bylo na veletrhu zastoupeno i nûkolik ãesk˘ch firem a samostatn˘ stánek
mûla letos i âeská republika
a ãe‰tinu bylo doslova sly‰et na
kaÏdém rohu. Není divu, vÏdyÈ
tento kvalitní a zajímav˘ veletrh,
velikostí i cenovû plnû srovnateln˘ s praÏsk˘m FOR ARCH,
se koná jen pár desítek kilometrÛ od na‰ich hranic a zájemci
mohou s v˘hodou vyuÏít nabídky ENERGY CENTRE âeské
Budûjovice, které tam kaÏdoroãnû vypravuje autobus, letos
jiÏ dokonce dva a pokud bude
pfií‰tí rok je‰tû více zájemcÛ
i z Prahy, pak moÏná i tfietí
z Prahy. Staãí jen pravidelnû
sledovat www.eccb.cz, a vãas
se pfiihlásit.
(pm)

Pilotní projekt dopadl nejednoznačně

MoÏnosti sbûru a následného
opûtovného vyuÏití elektro‰rotu mûl provûfiit pilotní projekt
v rakouském ·t˘rsku. Zaãal
v roce 1997 a probíhal zhruba
rok a pÛl. V jeho rámci se rÛzn˘mi zpÛsoby sbíral elektroodpad od více neÏ ãtvrt miliónÛ
‰t˘rsk˘ch obyvatel. Projekt za‰tiÈovalo rakouské ministerstvo
Ïivotního prostfiedí.
Elektro‰rot byl sbírán ãtyfimi
zpÛsoby. Jednak prostfiednictvím neziskov˘ch organizací, dále distributory elektrick˘ch spotfiebiãÛ. ·rot byl zároveÀ vybírán
v obecních sbûrnách. V nûkter˘ch obcích byly také prÛbûÏnû
umísÈovány kontejnery.

ODPADOVÉ FÓRUM

V˘sledky v‰ak byly nejednoznaãné. V nûkter˘ch obcích se podafiilo nasbírat více
neÏ ãtyfii kilogramy elektro‰rotu v pfiepoãtu na jednoho
obyvatele za rok. Právû taková je spodní hranice povinnû
sesbíraného mnoÏství elektro‰rotu, kterou stanovuje nová evropská smûrnice. Celkov˘ prÛmûr v rámci projektu
ale ãinil pouze 1,23 kilogramu
na
obyvatele.
Obyvatelé
mnohdy stejnû odhodili ‰rot
do okolní pfiírody. Projekt tak
naznaãil, Ïe zavedení pfiísn˘ch evropsk˘ch kritérií do
praxe bude nároãné.
(ts)
04/2003
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odpad mûsíce

Kovov ý o d p a d
Stroje a zařízení na nakládání
s kovovým odpadem
Hospodárné využití kovového odpadu v ocelárenských provozech je podmíněno vhodnou rozměrovou úpravou, jeho roztříděním a vyčištěním. Ruční úprava kovového odpadu stále více
ustupuje úpravám podstatně produktivnějším.
Kovov˘ odpad rozdûlujeme do tfií
kategorií:
a)V˘robní odpad – v˘skyt pouze v hutích
a ve slévárnách, zÛstává u pÛvodce
b)Zpracovatelsk˘ odpad – v˘skyt ve
strojírensk˘ch oborech – kovárny, lisovny apod.
c) Amortizaãní odpad – ostatní kovov˘
odpad z prÛmyslu, kovov˘ odpad od
obyvatelstva apod.
V posledních letech se roãní v˘skyt
zpracovatelského a amortizaãního odpadu
v na‰í republice pohybuje v úrovni asi
2500 kt/rok. Tento kovov˘ odpad se Ïelezniãní a silniãní dopravou dostává ke zpracovatelÛm s vhodn˘mi zpracovatelsk˘mi
technologiemi (ménû obvyklé jsou pokusy
o lodní pfiepravu). Od tûchto zpracovatelÛ
se jiÏ upraven˘ a vsázky schopn˘ kovov˘
odpad pfiepraví ke koneãnému uÏivateli,
kter˘mi jsou hutû, kuplovny, slévárny atd.
Rozli‰ujeme základní zpracovatelské
technologie:
1) ruãní tfiídûní a pálení,
2) lisování (paketování),
3) stfiíhání,
4) drcení a mletí,
5) lámání,
6) briketování,
7) granulování.
Îelezn˘ a ocelov˘ odpad lisujeme, stfiíháme, drtíme, meleme, lámeme (Ïelezniãní, tramvajové a dÛlní kolejnice) a briketujeme. Litinov˘ odpad drtíme, pálíme a ve
v˘jimeãn˘ch pfiípadech jej dûlíme pyrotechnicky. Litinové tfiísky briketujeme. Kovové odpady na bázi neÏelezn˘ch kovÛ
pfieváÏnû ruãnû tfiídíme, lisujeme a stfiíháme. Kabely a vodiãe kromû ruãního zpracování (páraãky) také granulujeme.

Lisování
Technologie lisování je nejroz‰ífienûj‰í
technologií. V souãasné dobû je v na‰í

republice dostateãná kapacita, která
z mého pohledu není ani vyuÏita. Paketovací lisy dûlíme na stacionární a mobilní.
Nabídka nov˘ch paketovacích lisÛ je vyhovující.
Nejvût‰ím v˘robcem lisÛ v âeské republice je firma ÎëAS, a. s. Nabízí nejen
paketovací lisy, ale i lisy, které jsou
schopny rozmûrn˘ ocelov˘ odpad také
stfiíhat:
- paketovací lisy CPS 160, CPS 320 jsou
urãeny pro lisování zpracovatelského
odpadu (lisovny),
- paketovací lisy CPS 630, CPS 1000,
CPS 1250 lisují amortizaãní kovov˘ odpad a jsou urãeny hlavnû pro velké firmy zab˘vající se úpravou kovového odpadu (Kovo‰rot Praha, a. s., Kovo‰rot
Dûãín a. s., SD KOVO·ROT s. r. o.,
Brno, Kovo‰rot Kladno, a. s. a dal‰í),
- paketovací lisy CPB 100, CPB 200 lisují
amortizaãní a zpracovatelsk˘ kovov˘
odpad z Ïelezn˘ch i neÏelezn˘ch kovÛ
o síle materiálu do 3 a do 5 mm,
- paketovací lisy CPB 400, CPB 630,
CPB 1000 lisují tûÏk˘ objemn˘ amortizaãní kovov˘ odpad a jsou urãeny pro
firmy zab˘vající se úpravou kovového
odpadu,
- paketovací a stfiíhací lis CPN 400 lisuje
nebo stfiíhá neskladn˘ a rozmûrn˘ ocelov˘ odpad (ocelové konstrukce, potrubí, ãisté karoserie vozidel, amortizaãní
kovov˘ odpad),
- mobilní paketovací lis CPM 140 lisuje
lehk˘ objemn˘ kovov˘ odpad o síle materiálu do 4 mm, urãen je pro malé
sbûrny v místech v˘skytÛ,
- mobilní paketovací lis CPNM 400 nejen
lisuje lehk˘ objemn˘ kovov˘ odpad
o síle do 4 mm, ale také stfiíhá pfieváÏnû tyãov˘ kovov˘ odpad (do prÛmûru
120 mm). Urãen pro malé sbûrny na v˘skytech i bez pfiívodu elektrické energie.
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Kromû na‰eho v˘robce jsou k dispozici
lisovací technologie ze zahraniãí:
- fa ARNOLD (Rakousko) – paketovací lisy SP 80, SP 100, SP 150V, SP 300 V,
- fa EKOP (Slovinsko) – paketovací lisy
RICO S 265, RICO S 400,
- fa Presmeccanica (Itálie) – paketovací
lisy MERCURY 30, 40, 70/50, 80, 90,
120, 500,
- fa LOLLINI (Itálie) – mobilní paketovací
lisy AL 4000, AL 5000,
- fa BONFIGLIOLI (Itálie) – mobilní kontejnerové paketovací lisy ARIETE
440/220, 460/220, 490/220,
- fa GORISCHEGG (Rakousko) – mobilní
paketovací lis GORISCHEGG typ
GO 300.

Stfiíhání
Zmûny v hutnictví v oblasti v˘roby oceli
se postupnû promítají v tom, Ïe zpracování Ïelezn˘ch a ocelov˘ch ‰rotÛ v tandemov˘ch pecích postupnû zaniká. V˘roba
velk˘ch paketÛ na velk˘ch lisech je na
ústupu. Roste zájem o stfiíhan˘ kovov˘
odpad. V âeské republice vyrábí hydraulické nÛÏky na kovov˘ odpad firma ÎëAS,
a. s. Jsou urãeny ke stfiíhání rÛznorodého
tûÏkého objemného kovového odpadu –
ocelové konstrukce, trubkovnice, korby
a rámy nákladních vozidel, zemûdûlské
stroje, odpady z válcování apod. Konstrukce nÛÏek umoÏÀuje stfiíhat kovov˘
odpad s minimální pfiedúpravou pálením:
- hydraulické nÛÏky na kovov˘ odpad
CNS 630-S, CNS 800-CV,
CNS 1250-CV, CNS 2000-CV,
- mobilní kontejnerové nÛÏky na kovov˘
odpad CNS 400 K – jsou urãeny pro
stfiíhání tyãového objemového ‰rotu
v místû v˘skytu (v˘kon 6 – 9 tun/hod.;
spotfieba nafty 1 l/t ‰rotu).
(Doplnûní redakce: Pro men‰í provozy jsou urãeny aligátorové nÛÏky Kajman 300L, 450L, 400, 600, 800 a 1000,
které vyrábí ãeská firma STRA, s. r. o.
Nejsilnûj‰í z tûchto nÛÏek dokáÏí stfiíhat
I-profily do 300 mm, kulatinu do prÛmûru 90 mm a lze je pouÏít i na lámání kolejnic.)
ODPADOVÉ FÓRUM
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U velk˘ch zpracovatelÛ kovov˘ch odpadÛ jsou také v provozu hydraulické nÛÏky
na ‰rot od zahraniãních v˘robcÛ:
- fa THYSSEN HENSCHEL (Nûmecko)
– hydraulické nÛÏky SV 420, SV 550,
SV 700, SV 1000, SV 1250, SV 1500
– napfi. Kovo‰rot Dûãín, a. s., Kovo‰rot
Kladno, a. s., TSR Hradec Králové,
s. r. o. (dfiíve COMET H. Králové),
- fa LINDEMANN (Nûmecko) – hydraulické nÛÏky LT 6755, LUGRO PA 700,
LUGAM 500 – napfi. Kovo‰rot Praha,
a. s., Kovo‰rot Kladno, a. s.,
- fa HARRIS (V. Británie) – hydraulické
nÛÏky HARRIS MCBS 300,
- fa BONFIGLIOLI (Itálie) – mobilní hydraulické nÛÏky SQUALO 800, 1200.

Drcení a mletí
Amortizaãní kovov˘ odpad – autovraky
bez provozních náplní, kuchyÀské sporáky, kamna, lednice zbavené nebezpeãn˘ch látek, bojlery, praãky atd. nejúãinnûji
zpracováváme technologií drcení a mletí.
Tyto technologie, investiãnû velmi nároãné, byly dovezeny z Nûmecka a v na‰í
republice byly uvedeny do provozu v 80.
létech minulého století:
- drticí linka PWH 74104-2500-1100 –
zpracuje asi 4500 tun amortizaãního kovového odpadu/mûsíc – Kovo‰rot Kladno, a. s., METAL·ROT Tlumaãov, a. s.,
- ml˘n THYSSEN HENSCHEL 1700 B –
zpracuje 5 – 7 tun amortizaãního kovového odpadu/hod.
Tyto technologie disponují kapacitou,
která je v souãasné dobû pro na‰e podmínky dostateãná.
Pro drcení litinového kovového odpadu
– vyfiazené obrábûcí stroje, litinové kotle,
litinové radiátory, litinové bloky motorÛ
a ostatní drobnûj‰í litinov˘ odpad (kanalizaãní a vodovodní potrubí) jsou pouÏity
následující technologie:
- fa GORISCHEGG (Rakousko) – lamaã
litiny typ NG 6000/1250, v˘kon aÏ
10 tun/hodina.
- fa BASTRO (âR) – tluãka litiny („rozbíjecí vûÏ litiny“), tluãení velkokusového litinového odpadu (stroje, frémy, kotle
apod.) s prÛmûrn˘m denním v˘konem
20 tun/smûna.

Lámání
Technologie lámání je urãena pro zpracování Ïelezniãních, tramvajov˘ch a dÛlních kolejnic. VyuÏívá se také pro lámání
tvrd˘ch profilÛ a tyãového materiálu. Nelze lámat materiály mûkké a vyÏíhané:
- fa SCHLÜTTER (Nûmecko) – hydraulick˘ lamaã kolejnic SCHLÜTTER SB 75a
– zpracuje aÏ 8 tun kolejnic/hod.
- lamaã kolejnic MR 17 U – kapacita cca
4 tuny/hod.

Briketování
Tato technologie zpracovává zpracovatelsk˘ kovov˘ odpad – ocelové a litinové
tfiísky. Úprava spoãívá v tom, Ïe kovové
tfiísky jsou drceny, zbaveny zbytkÛ olejÛ
a emulzí a jsou slisovány do briket.
V souãasné dobû ná‰ hutní prÛmysl nejeví dostateãn˘ zájem o tento druh zpracovaného kovového odpadu. Proto tato
technologie není pfiíli‰ roz‰ífiena a kovové
tfiísky se zpracovávají v hutích v pÛvodním stavu:
- fa ÎëAS, a. s. (âR) – briketovací linky
jsou vyrábûny ve 3 velikostech
(podle v˘konu). ¤e‰ení linky je stavebnicové. Mûrná hmotnost brikety aÏ
5 300 kg/m3.
- fa ARNOLD (Rakousko) – briketovací
lis typ HSB 18 V, lisuje krátké ocelové
tfiísky do briket (hmotnost aÏ 35 kg/ks),
v˘kon aÏ 7 tun/hod.
- fa ARNOLD (Rakousko) – briketovací
lis typ HSB 12, lisuje litinové tfiísky do
briket (hmotnost aÏ 15 kg/ks), v˘kon aÏ
4,5 tun/hod.
- BRIKLIS (âR).

Granulování
Vyfiazené a odpadové kabely a vodiãe
se zpracovávají na ãist˘ kov (Al nebo Cu)
a na odpad (PVC, guma) v technologiích
– „granulaãní linky“. Základem linky je
granulátor, separátor, dopravníky a odsávací zafiízení. V˘kony linek jsou rÛzné
(závislost na druhu kabelu a vodiãe)
a pohybují se od 300 kg do 850 kg/hod
ãistého kovu:
- granulaãní linka SCANDINAVIAN
RECYCLING AB (·védsko), kapacita
1,5 – 2 tuny vstupÛ/hod.
- granulaãní linka Strojírny Theodor (âR),
v˘kon aÏ 400 kg/hodina ãistého kovu.
- granulaãní linky fa RETECH RECYCLING TECHNOLOGY AB (·védsko) –
typy REDOMA 1 000, REDOMA 2 000,
kapacita vstupÛ 0,7 – 2,4 tuny/hodinu.

Manipulace a dal‰í prostfiedky
Nezbytnou souãástí zpracovacího procesu kovov˘ch odpadÛ jsou manipulaãní
a nakládací prostfiedky. Jejich pouÏití závisí na objemech a druzích zpracovávan˘ch kovov˘ch odpadÛ. Mezi nakládací
prostfiedky jsou zahrnuty rÛzné druhy vysokozdviÏn˘ch vozíkÛ s pohonem na
PHM anebo na AKU baterie. Jako mobilní
manipulaãní prostfiedky pro nakládání kovov˘ch odpadÛ do Ïelezniãních vagónÛ
nebo do nákladních vozidel se pouÏívají
nakladaãe s hydraulick˘m drapákem anebo s magnetem, napfi. nakladaãe od firem
FUCHS, ATLAS, UNEX, ORENSTEIN, LIEBHERR. Jejich v˘bûr je v republice dostateãn˘.
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Kromû v˘‰e uveden˘ch technologií na
zpracování kovov˘ch odpadÛ je potfiebné
je‰tû uvést, Ïe jsou v republice v ãinnosti
maãkadla na autokaroserie. Tato maãkadla umoÏÀují zv˘‰ení kapacity pfiepravních prostfiedkÛ zhutnûním autokaroserií:
- maãkadlo MOSLEY (Nizozemsko).
- lis na auta typu HELMOCH 2000
(Nûmecko).
Pomíchané ocelové tfiísky (dlouhé
s krátk˘mi) úspû‰nû tfiídí tfiídicí bubny (v˘robek âR – b˘valá VHJ PKO Kladno). Tyto pomíchané ocelové tfiísky se mechanicky tfiídí na krátké do max. délky 50 mm
a dlouhé pruÏné spirály (tvofií „smotky“).
Smotky mÛÏeme zalisovat do paketÛ.
V˘kon tûchto tfiídicích bubnÛ je asi
20 kt/rok.
Pro ekologicky nezávadné tepelné
rozpojení kovov˘ch odpadÛ (napfi. elektromotory, nûkteré druhy vodiãÛ) za úãelem
získání druhotn˘ch surovin v ãistém sloÏení jsou v ãinnosti vypalovací pece (Kovo‰rot Praha, a. s., Kovo‰rot Dûãín, a. s.
a dal‰í). Tyto dvoukomorové vozové vyhfiívací a vypalovací pece zpracují asi
9 tun vsázky za den a v pecích je dosahována teplota aÏ 1 400 oC.
(Doplnûní redakce: Pro efektivní vyuÏívání kovu z elektrokabelÛ slouÏí páraãky
kabelÛ. Páraãka BOBR firmy STRA,
s. r. o. umoÏÀuje díky nízké hmotnosti
manipulovat se strojem místo s tûÏk˘mi
kabelov˘mi svazky. PrÛmûr páran˘ch kabelÛ mÛÏe b˘t 10 – 120 mm, rychlost párání je asi 28 metrÛ za minutu. K páraãce
se dodávají pfiídavná zafiízení na zdrhování izolace transformátorov˘ch vodiãÛ
a vodiãÛ velk˘ch motorÛ, na vytahování
ocelov˘ch v˘ztuÏí z Al-Fe lan a na rozfiezání izolace na lankov˘ch vodiãích.)

Ing. Ondfiej S˘kora
vedoucí v˘roby a odbytu
Kovo‰rot Praha, akciová spoleãnost

Zdravotnick˘ odpad
Anal˘za
v Ïivotním prostfiedí,
monitorování
témata ãervnového ãísla ãasopisu
ODPADOVÉ FÓRUM

Redakãní uzávûrka: 2. 5. 2003
Inzertní uzávûrka: 12. 5. 2003
Informace v redakci:
274 784 416, forum@cemc.cz
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Dovoz a vývoz železného šrotu
Hutnictví železa prodělává v období posledních let významné
změny nejen v České republice, ale i v celosvětovém měřítku.
Světový trh se železnými a ocelovými šroty je silně těmito
změnami v hutnické výrobě ovlivňován.
Výroba oceli ve světe se v loňském roce v meziročním srovnání zvýšila o 6 % na rekordních 902 mil. tun. O tento růst se
podle posledních statistik Mezinárodního ústavu pro železo
a ocel (IISI) postaraly především dva regiony světové
ekonomiky - Asie a Latinská Amerika. Produkce oceli v zemích
Evropské unie v loňském roce stagnovala (158,5 mil. tun).
V roce 1972 se v zemích Evropské unie vyrábělo 26 % veškeré oceli, v Asii zhruba pětina. V průběhu třiceti let se situace
zcela změnila. Západní Evropa vyrábí okolo 20 % světového
trhu a Asie kontroluje více než 40 % světové produkce. Dá se
očekávat, že poptávka po oceli v dalších letech poroste.
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OÏivení zaznamenávají i ãeské oceláfiské spoleãnosti. âesk˘ oceláfisk˘ prÛmysl
má dobrou perspektivu, protoÏe se opírá
o vysokou domácí spotfiebu oceli. Dlouhodobé tradice oceláfiského prÛmyslu na
území souãasné âR se z fiady dÛvodÛ
(ekonomick˘ch, surovinov˘ch, technologick˘ch apod.) opírají o vyuÏívání druhotn˘ch surovinov˘ch zdrojÛ.
Roãní produkce odpadÛ Ïelezn˘ch kovÛ pfiesáhla v roce 2001 hmotnost 4 mil.
tun. Ocelov˘ a litinov˘ odpad je tradiãnû
pouÏíván pfiedev‰ím pro v˘robu surové
oceli, ale také pro v˘robu ‰edé a temperované litiny. Zdrojem druhotn˘ch surovin
jsou jednak vlastní provozy oboru, dále
i amortizaãní odpady a odpady drobného
sbûru. Mezinárodní obchod s Ïelezn˘m
‰rotem má nejen své obchodní opodstatnûní, ale má jiÏ leta i pfiíslu‰nou právní
oporu, technicko normalizaãní zázemí
a poskytuje i dlouhodobé ãasové statistické fiady.
Údaje o pfieshraniãním pohybu odpadÛ
byly ve statistice odpadového hospodáfiství âR sledovány v posledním období ve
velmi omezené mífie. Sledování bylo zamûfieno pfieváÏnû pouze na ty skupiny
a druhy odpadÛ, které podléhají schvalovacímu procesu Ministerstva Ïivotního
prostfiedí.
Skuteãn˘ pohyb odpadÛ pfies hranice
âR tvofií v‰ak nezanedbatelnou poloÏku
nejen pro zpracování celkov˘ch bilancí
odpadového hospodáfiství âR, ale i pro
posouzení jejich úlohy v zahraniãním obchodu âR.
Celková hmotnost ve‰ker˘ch odpadÛ
dováÏen˘ch do âR v roce 2001 pfievy‰ovala 1 mil. tun. V˘voz odpadÛ pfiesahoval
ve stejném období 1,7 mil. tun. Finanãní
hodnota dováÏen˘ch a vyváÏen˘ch odpadÛ dosahovala v roce 2001 úhrnem
témûfi 20 mld. Kã.
V˘znamnou poloÏkou zahraniãního obchodu s odpady tvofií tradiãnû kovy, které
jsou sledovány v XV. tfiídû (kapitola 72 81) podle nomenklatury Harmonizovaného systému. Pro ilustraci v˘voje dováÏeného a vyváÏeného kovového odpadu je
moÏno uvést ãasové fiady o dovozu
a v˘vozu Ïelezného ‰rotu (poloÏka 7204
podle HS 4).
Dovoz Ïelezného ‰rotu se ve sledovaném období pohyboval mezi 347,83 tis.
tun v roce 2001, kdy dosáhl maxima
a 39,94 tis. tunami v roce 1997, kdy dosáhl minima. Po poklesu dovozu v období
ODPADOVÉ FÓRUM
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25

20
t v˘vozu/t dovozu

1994 aÏ 1997 lze od roku 1998 sledovat
jeho trval˘ nárÛst. NárÛst mezi roky 2000
a 2001 zaznamenal dokonce index
i = 1,9.
V˘voz Ïelezného ‰rotu byl ve sledovaném období celkem ustálen˘ a pohyboval
se v rozmezí 1000,40 tis. tun v roce 2001,
kdy dosáhl maxima a 827,80 tis. tun v roce 1995, kdy dosáhl minima.
Z uvádûn˘ch údajÛ je zfiejmé, Ïe po
celé sledované období hmotnostní údaje
o v˘vozu trvale pfievy‰ovaly hmotnostní
údaje o dovozu. Nejvût‰ího pfiev˘‰ení
bylo dosaÏeno v roce 1997, kdy v˘voz
pfievy‰oval nad dovozem více neÏ
24krát. Nejmen‰ího pfiev˘‰ení bylo dosaÏeno v roce 2001, kdy dosahovalo
pouze 2,876 násobku. Pfievládající pfiíãinou vy‰‰ího v˘vozu byl zejména postupn˘ útlum v˘roby surového Ïeleza a oceli
v âR.
Kilogramové ceny vyváÏeného ‰rotu
trvale pfievaÏovaly nad hodnotami dováÏeného ‰rotu. Nejvût‰ího pfiev˘‰ení
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Tabulka 3: Pomûr mezi v˘vozem a dovozem Ïelezného ‰rotu

(1,524 násobku) bylo dosaÏeno v roce
1994. Nejmen‰ího pfiev˘‰ení (1,059 násobku) bylo dosaÏeno v roce 2000. Údaj

za rok 2001 leÏí uvnitfi vykazovaného
intervalu za celé sledované odvûtví.
Ing. Bohumil Bene‰

Dvakrát stručně k autovrakům
V únorovém čísle jsme informovali o připravovaném zákonu,
který má novelizovat mimo jiné i zákon o odpadech. Jednou
z oblastí odpadového hospodářství, kterou tato novela zasáhne, je nakládání s vyřazenými vozidly. Tomuto tématu se chceme na podzim podrobněji věnovat. Nicméně tisková informace
Sdružení automobilového průmyslu a tisková informace MŽP
nás vyprovokovala, abychom se tomuto tématu věnovali alespoň stručně již nyní.
Jak to bude dál s autovraky?
K 31. 12. 2002 bylo v âR registrováno
celkem 3 648 905 ks osobních automobilÛ v prÛmûrném vûku 13,72 roku. Vozidla
star‰í neÏ 13 let (to je do roku v˘roby
1990) tvofií témûfi polovinu (1 800 900 ks
= 49,35 %) tohoto vozového parku. Od
poãátku roku 1991 do konce roku 2002
bylo pfiitom do âeské republiky dovezeno
1 268 712 ks ojet˘ch osobních automobilÛ a tuzemské prodeje nov˘ch osobních
vozidel za toto období ãinily 1 515 778 ks.
Z porovnání údajÛ o registracích vozidel
pak vyplynulo, Ïe u asi 375 000 ks dovezen˘ch ojetin zfiejmû vÛbec nedo‰lo k jejich pfiihlá‰ení do provozu v âR.
Souãasná ãeská legislativa fie‰í dovoz
ojet˘ch vozidel a likvidaci autovrakÛ v zásadû dvûma právními normami – zákonem ã. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
a zákonem ã. 185/2001 Sb, o odpadech.
Oba zákony a pfiíslu‰né provádûcí vyhlá‰-

ky byly v pomûrnû znaãném zájmu médií
a jejich vznik ãi následná aplikace v praxi
byla provázena i nátlakov˘mi akcemi urãit˘ch skupin podnikatelÛ.
S blíÏícím se pfiedpokládan˘m vstupem
âR do Evropské unie se návaznû na
smûrnici 2000/53/ES pfiipravuje novelizace zákona o odpadech, kter˘ má svou
samostatnou ãást – autovraky. Tato novelizace, pfiipravená Ministerstvem Ïivotního
prostfiedí ke schválení vládou âR, v‰ak
podle názoru v˘robcÛ vozidel není plnû
v souladu s poÏadavky v˘‰e uvedené
smûrnice a do jisté míry neguje systém
nakládání s odpadem ze silniãních vozidel nastartovan˘ v âR nyní platn˘m zákonem o odpadech.
Takov˘to systém je v zemích EU jiÏ fiadu let plnû funkãní a smûrnice je vlastnû
nadstavbou tohoto systému. Pfiipravovaná novelizace zákona ã. 185/2001 Sb. je
zúÏena jen na direktivu 2000/53/ES. Nabízí se tedy otázka, zda se jedná jen
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o nepochopení problematiky ve v‰ech
souvislostech ãi o nedostatek odbornosti
úfiedníkÛ MÎP v dané záleÏitosti.
Zásadní námitky a moÏné dopady jsou
pak následující:
❏ likvidace autovrakÛ je fie‰ena pouze
pro kategorii osobních (M1) a mal˘ch
uÏitkov˘ch vozidel (N1), není tedy fie‰ena problematika likvidace u nákladních
vozÛ (N2 a N3), autobusÛ (M2 a M3)
a dal‰ích kategorií vozidel;
❏ návrhem není fie‰ena obecná otázka odstraÀování odpadu ze silniãních vozidel;
❏ pojmové názvosloví pouÏívané v návrhu není pfiesné a jednoznaãné – nutno
rozli‰ovat „autovrak“ (to je to poslední)
a odpad ze silniãních vozidel;
❏ toto rozli‰ení je dÛleÏité ve vazbû na
„sbûrná místa“ a pfiípadné zpoplatnûní
úkonÛ pfii likvidaci vozidel ãi jejich ãástí;
❏ návrh vlastnû pfiedpokládá „odsunutí“
komplexní problematiky likvidace odpadu ze silniãních vozidel (autovrakÛ) aÏ
na rok 2007, ãímÏ vytváfií pfiedpoklady
pro nasmûrování toku autovrakÛ ze zemí EU do âR jako „koneãného místa
urãení“;
❏ stát se pfiedmûtn˘m návrhem distancuje od poÏadavku smûrnice 2000/53/ES
na vytvofiení systému likvidace autovrakÛ a tuto zodpovûdnost pfiená‰í
(v rozporu se smûrnicí) pouze na v˘robce/oficiální dovozce;
04/2003
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❏ vzhledem k rozdíln˘m poÏadavkÛm na
jednotlivé subjekty by docházelo k ekonomickému znev˘hodnûní urãité ãásti
podnikatelské sféry s moÏn˘m dal‰ím
dopadem na konkurenãní schopnost
ãeského prÛmyslu a hospodáfiství vÛãi
zemím EU.
Nutno dodat, Ïe fiada sousedních kan-

didátsk˘ch zemí (Slovensko, Polsko, Maìarsko) pfiijala jiÏ dfiíve mnohem ménû liberální podmínky pro dovoz ojet˘ch automobilÛ a proto jejich dovoz (a to nejen
osobních automobilÛ) do âR je relativnû
nejvy‰‰í. O to více vystupuje do popfiedí
nutnost co nejrychlej‰ího uplatnûní funkãních ãesk˘ch právních pfiedpisÛ, fie‰ících

systémovû problematiku odpadÛ ze silniãních vozidel v‰ech kategorií a otázku likvidace autovrakÛ v souladu se smûrnicemi
Evropské unie.

Ing. Antonín ·ípek
SdruÏení automobilového prÛmyslu
(ãást tiskové zprávy)

Směrnice k dovozu použitých vozidel jako odpadu
V

e spolupráci s Ministerstvem dopravy
a spojÛ, celními úfiady, âeskou inspekcí
Ïivotního prostfiedí, zájmov˘mi svazy dovozcÛ i nevládními organizacemi pfiipravilo Ministerstvo Ïivotního prostfiedí Smûrnici pro posuzování dovozu pouÏit˘ch vozidel jako odpadu. Smûrnice je urãena
pro potfiebu krajsk˘ch úfiadÛ, které rozhodují v pfiípadech pochybností, zda dováÏené zboÏí – v tomto pfiípadû automobily
– jsou ãi nejsou odpadem.
Cílem navrhované metodiky není znemoÏnûní dovozu ojet˘ch automobilÛ, ale
jednotn˘ postup státní správy pfii posuzování, zda dováÏen˘ automobil je odpadem, a následnû tedy v jakém reÏimu lze
konkrétní ojet˘ automobil dovézt do âR,
zda jako vozidlo urãené k provozu na tuzemsk˘ch komunikacích nebo jako zboÏí,
tj. na náhradní díly nebo jako odpad.
Uveden˘ pokyn se vztahuje na dovoz
pouÏit˘ch vozidel kategorie M, N, L, O2,
O3, O4, T a S realizovan˘ právnick˘mi
osobami, fyzick˘mi osobami oprávnûn˘mi
k podnikání a fyzick˘mi osobami – obãany.
V pfiípadû dovozu vozidel se jedná
o dovoz odpadÛ, pokud náleÏí podle zákona o odpadech do skupiny odpadÛ Q2

(v˘robky, které neodpovídají poÏadované
jakosti) nebo Q4 (náhodnou událostí znehodnocené v˘robky – po‰kození vozidla
po havárii, poÏáru, zatopení) a vzhledem
ke stavu vozidla se pfiedpokládá úmysl
nebo nastává povinnost zbavit se této vûci. V pfiíloze smûrnice pak jsou uvedeny
základní závady, které jsou rozhodující
pro zafiazení do skupiny odpadÛ Q2 nebo
Q4 a lze je identifikovat jednoduchou vizuální kontrolou.
Autovrakem je kaÏdé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo urãeno k provozu na pozemních komunikacích pro úãel pfiepravy osob, zvífiat
nebo vûcí a stalo se odpadem podle
§ 3 zákona ã. 185/2001 Sb., o odpadech.
Pfii dovozu autovraku se jedná o nedûliteln˘ souãasn˘ dovoz funkãních pouÏiteln˘ch dílÛ (souãástí), na které se zákon
o odpadech nevztahuje, dále odpadu,
kter˘ je vyuÏiteln˘ k recyklaci (Ïelezn˘
‰rot, neÏelezné kovy, akumulátory apod.)
a odpadu (vãetnû nebezpeãného), kter˘
je nezbytné odstranit (provozní náplnû,
airbagy, olejové filtry, ãalounûní, brzdové
destiãky atd.). Autovrakem je tedy cel˘
dováÏen˘ komplex bez ohledu na jeho

sloÏení, klasifikaci podle nebezpeãnosti
pro Ïivotní prostfiedí ãi moÏné ãásteãné
vyuÏití.
DováÏená vozidla je tfieba posuzovat jiÏ
na hraniãním pfiechodu. V pfiípadû pochybností, zda zboÏí, které není deklarováno jako odpad, je odpadem, postoupí
celní úfiady vûc krajskému úfiadu k rozhodnutí ve správním fiízení. Odbornou pomoc krajsk˘m úfiadÛm poskytují pfiíslu‰né
inspektoráty âIÎP.
V pfiípadû zji‰tûní, Ïe se jedná o dovoz
odpadu, nepropustí jej pohraniãní celní
úfiad do vnitrozemí. Nejvhodnûj‰ím fie‰ením je, aby jej deklarant, po dohodû s celním úfiadem, vyvezl ihned zpût, a to na
základû pfiíslu‰n˘ch ustanovení celního
zákona. Pokud jiÏ k dovozu do‰lo, jedná
se o nezákonn˘ dovoz odpadÛ a o této
skuteãnosti celní úfiad informuje Ministerstvo Ïivotního prostfiedí.
Smûrnice dále uvádí podmínky dovozu
pouÏit˘ch vozidel jako odpadu.
(Poznámka redakce: V dobû redakãní
uzávûrky ãasopisu nebyla smûrnice zatím
schválena).
Podle tiskové informace MÎP
a návrhu textu smûrnice
zpracoval (op)

Firma se 100-letou tradicí
zaruãuje spolehlivost
a kompetenci
v oblasti v˘kupu

LIKVIDACE OBJEKTÒ
KOVOVÉ ODPADY
BechyÀská 640, 190 21 Praha 9
Tel.: 283 920 022, 283 921 025
Fax: 283 921 011
E-mail: sunex@sunex.cz

V˘kup autokatalyzátorÛ
a keramick˘ch vloÏek z autokatalyzátorÛ
Platba zákazníkovi
v hotovosti:
na základû anal˘zy
- autokatalyzátor (podle typu)
(podle obsahu
- keramická vloÏka (podle hmotnosti)
drah˘ch kovÛ)
Více informací na www.safina.cz
nebo na tel.: 241 024 389 nebo 800 230 231
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odpad mûsíce

Hurá na elektrošrot
Jednou z odpadov˘ch komodit, o které se v posledních letech nejvíce hovofiilo,
byl elektronick˘ nebo elektrotechnick˘ odpad. Pfiitom se netrpûlivû ãekalo na koneãné schválení a vydání evropské smûrnice k nakládání s tímto druhem odpadu.
Îe se nejedná o jednoduch˘ problém, svûdãí doba pfiípravy a projednávání této
smûrnice. Dne 13. února t.r. byla smûrnice 2002/96/ES koneãnû vydána a do 18
mûsícÛ od tohoto data musí ãlenské státy poÏadavky smûrnice implementovat do
své legislativy.
Oficiální anglická zkratka a název pfiedmûtného odpadu je WEEE (Waste Electrical and Electrotechnical Equipment), nûmecky Elektroschrot, ãesky správnû
odpad z elektrick˘ch a elektrotechnick˘ch zafiízení (zkrácenû elektro‰rot).
V souãasné dobû se smûrnice pfiekládá do ãeského jazyka a pro âeskou republiku zaãne lhÛta onûch 18 mûsícÛ bûÏet datem vstupu do Evropské unie. V ãasopisu se budeme elektro‰rotem samostatnû zab˘vat na podzim leto‰ního roku.
Nyní jen struãnû informujeme o aktuálním dûní v této oblasti.

Smûrnice o odpadu z elektrick˘ch
a elektrotechnick˘ch zafiízení
●

●

●

●

●

●

●

●

NejdÛleÏitûj‰í znaky smûrnice:
Ve‰keré náklady za sbûr a nakládání
s pouÏit˘mi elektrick˘mi ãi elektronick˘mi zafiízeními nese jejich v˘robce.
V˘robce mÛÏe tyto náklady hradit individuálnû nebo se pfiipojí ke kolektivnímu systému financování.
V˘robce musí pfii uvádûní nového zafiízení na trh poskytnout finanãní záruku
zpûtného odbûru a zpracování pouÏitého v˘robku. MÛÏe tak uãinit trojím zpÛsobem: úãastí v nûkterém systému finacování, poji‰tûním na recyklaci nebo
vkladem na blokovan˘ bankovní úãet.
V˘robce elektrického ãi elektronického
zafiízení zajistí, aby co nejvût‰í ãást zafiízení byla recyklovatelná.
âlensk˘ stát vytvofií systém zpûtného
odbûru pouÏit˘ch elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení a zajistí, aby do
konce roku 2006 pfiipadaly na jednoho
obãana alespoÀ ãtyfii kilogramy tohoto
vytfiídûného odpadu.
V˘robce bude na ‰títcích informovat
spotfiebitele, Ïe pfiíslu‰né zafiízení má
b˘t vráceno na sbûrné místo oddûlenû
od ostatního odpadu.
Spotfiebitel mÛÏe vrátit pouÏitá zafiízení
na sbûrná místa zdarma.
Nejpozdûji do 1. ãervence 2006 stáhnou v˘robci z jednotného vnitfiního trhu
zafiízení, která obsahují vût‰í neÏ povolené mnoÏství nûkteré nebezpeãné látky. Za nebezpeãné látky jsou povaÏovány nûkteré tûÏké kovy (rtuÈ, olovo,
kadmium a ‰estimocn˘ chrom) a bromované samoshá‰ecí pfiísady (polybromované bifenyly a polybromované difenylethery). To se nevztahuje na pfiípady, kdy neexistuje Ïádná vhodná náhrada za uvedené látky.

V pfiíloze smûrnice je vyjmenováno deset základních kategorií: velké domácí
spotfiebiãe, malé domácí spotfiebiãe, telekomunikaãní a IT (informaãní technologie) zafiízení, spotfiební zafiízení, svûtelná zafiízení, elektrické a elektronické nástroje (s v˘jimkou velkokapacitních stacionárních prÛmyslov˘ch strojÛ), hraãky,
volnoãasová a sportovní zafiízení, zdravotnická zafiízení (s v˘jimkou implantátÛ
a infekãních v˘robkÛ), kontrolní a monitorovací zafiízení, automaty v‰eho druhu.
V souãasné dobû sestavují úfiedníci odpovûdní za implementaci smûrnice
v ãlensk˘ch státech EU podrobnûj‰í kategorie v˘robkÛ, na nûÏ by se smûrnice
mûla vztahovat. Na jejich základû pak
Evropská komise sestaví seznam platn˘
na celém území jednotného vnitfiního trhu EU.

Pfiíprava implementace smûrnice
o WEEE v âR
V rámci pfiípravy na implementaci v˘‰e
uvedené smûrnice v âR byl v lednu t.r.
zahájen projekt Systém managementu
pro elektro‰rot v âeské republice.
Projekt je dvoulet˘ a podílí se na nûm tfii
nizozemské spoleãnosti (Witteveen+Bos,
Meurs/LMA, NVRD) a spoleãnost KAP,
s. r. o.
Dne 27. února se konal semináfi, na
kter˘ byly pozváni zástupci v‰ech zainteresovan˘ch stran. Zde nizozem‰tí zástupci uvedli dosti podrobnû poÏadavky smûrnice, popsali stávající systém nakládání
s elektro‰rotem z domácností v Nizozemsku (nesplÀuje plnû poÏadavky smûrnice)
a seznámili pfiítomné s projektem.
Úãelem projektu je formulace strategie
pro pfiijetí a zavedení smûrnice o elektro‰rotu a (ãásteãná) implementace strategie. Projekt je zamûfien na ãtyfii cíle:
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1. Integrace strategie pro elektro‰rot do
národního plánu odpadového hospodáfiství;
2. Pfiíprava implementace strategie pro
elektro‰rot a pfiíprava systému managementu;
3. Pfiíprava uskuteãnitelného návrhu
systému sbûru a recyklace elektro‰rotu;
4. Zv˘‰ení povûdomí mezi zainteresovan˘mi stranami.
Podle smûrnice o elektro‰rotu producenti a dovozci elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení jsou odpovûdní za tyto produkty, kdyÏ pfiestanou b˘t pouÏívány
a stanou se odpadem. Z tohoto dÛvodu,
obecnû vzato, producenti a dovozci musí
sbírat a zpûtnû odebírat zafiízení, která
prodali na trh.
Producenti a dovozci jsou odpovûdni také za historick˘ odpad (zafiízení,
která byla vyprodukována producenty
a dovozci, ktefií uÏ neexistují). Jedním
z hlavních úãelÛ tohoto projektu je definovat systém pro sbûr a zpûtn˘ odbûr
v‰ech typÛ elektro‰rotu, vãetnû historického odpadu.
Projekt bude uskuteãÀován systémem
„otevfieného plánování“, coÏ znamená, Ïe
pfiipomínky a my‰lenky zainteresovan˘ch
stran budou prÛbûÏnû vyÏadovány a zapracovávány do projektu. Projektov˘ t˘m
chce pro tento úãel vytvofiit speciální
„strategickou skupinu“ oznaãenou IBIS.
Tato skupina by se mûla skládat ze zástupcÛ vládních organizací (MÎP, MPO),
producentÛ/dovozcÛ, mûstsk˘ch zastupitelství, spoleãností zab˘vajících se nakládáním s odpadem a nevládních organizací a institucí.
Skupina bude studovat moÏnosti implementace smûrnice a formulovat strategii.
V pfiípadû potfieby budou strategie, její
prvky nebo alternativní strategie testovány bûhem pilotních testÛ pfied tím, neÏ
bude pfiíprava strategie v koneãné fázi.
Tato strategie bude pfievedena do implementaãního plánu (finanãní schémata, informaãní kampaÀ, budování struktury institucí) pro implementaci strategie.
Více informací o projektu mÛÏe podat
Ing. Zdenûk Zelen˘ z Ministerstva Ïivotního prostfiedí (zdenek_zeleny@env.cz),
kter˘ má tuto problematiku na starosti nebo Mgr. Silvia Ilavská ze spoleãnosti KAP,
s. r. o. (s.ilavska@prg.kap.cz).

Podle tiskov˘ch materiálÛ MÎP
zpracoval (op)
04/2003
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Integrovaná prevence
Jsou obavy z neznámých požadavků zákona
o IPPC oprávněné?
Mnoho doposud užívaných právních předpisů bylo nutné změnit z důvodu harmonizace práva ČR s právem EU. Některé evropské směrnice nebylo možné zasadit do existujících zákonů,
a proto byly připraveny nové právní předpisy.
Jedním z nich je zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, který vychází ze směrnice 96/61/ES o integrované prevenci
a omezování znečištění (IPPC). Tento zákon (s účinností od
1. 1. 2003) je opředen mnoha závoji nedorozumění, nepochopení a meziresortních kompromisů.
Zákon o integrované prevenci se dot˘ká
znaãné ãásti v˘robních podnikÛ a vût‰iny
zafiízení na nakládání s odpady v âR,
a proto v posledním roce probíhá mnoho
semináfiÛ, ‰kolení a podpÛrn˘ch projektÛ
s cílem vyjasnit v˘klad a aplikaci poÏadavkÛ tohoto zákona. V následujícím textu se
pokusím vysvûtlit hlavní nejasnosti spojené
s aplikací zákona na podnikové úrovni.
Úãelem zákona i evropské smûrnice je
zv˘‰ení úrovnû ochrany Ïivotního prostfiedí. Nástroje k dosaÏení úãelu zákona stojí
na ãtyfiech základních principech:
● Integrace z hlediska hodnocení vlivu
provozu zafiízení na Ïivotní prostfiedí jako celku a z hlediska jednotného pfiístupu ke stanovování podmínek integrovaného povolení v rámci EU,
● Zavádûní nejlep‰í dostupné techniky
(BAT) z hlediska ochrany Ïivotního prostfiedí a s ohledem na technickou
a ekonomickou dostupnost,
● Vyjednávání z hlediska moÏnosti individuálního stanovování podmínek povolení pro jednotlivé provozovatele
s ohledem na místní podmínky,
● Transparentnost z hlediska zvefiejÀování jednotliv˘ch v˘stupÛ správního fiízení
o vydání integrovaného povolení a vÛãi
vefiejnosti.

K naplnûní tûchto principÛ má
slouÏit systém IPPC zahrnující:
1. proces vydání integrovaného povolení
v rámci správního fiízení,
2. dodrÏování podmínek integrovaného
povolení s postupn˘m zlep‰ováním environmentální v˘konnosti podnikÛ,
04/2003

3. kontrola dodrÏování podmínek povolení,
4. pfiípadná revize podmínek integrovaného povolení.
Systém IPPC je obdobou základního
plánovacího modelu uplatÀovaného
v podnikové sféfie. Skládá se rovnûÏ ze
ãtyfi fází:
plánování: vyplnûní Ïádosti o integrované povolení a jeho vydání,
realizace: aplikace podmínek integrovaného povolení,
kontrola: monitoring a inspekce,
revize: potfieba zmûny – revize podmínek.
V rámci procesu vydávání integrovaného povolení je rozhodující:
a) adekvátnû vyplnit Ïádost o integrované
povolení a
b) nastavit základní úroveÀ podmínek integrovaného povolení.
Formuláfi Ïádosti o integrované povolení
je obsaÏen ve vyhlá‰ce ã. 554/2002 Sb.,
kterou se stanoví vzor Ïádosti
o vydání integrovaného povolení
a rozsah a zpÛsob jejího vyplnûní.
Schválen˘ formuláfi je mj. zvefiejnûn na
www.ceu.cz/ippc. Îádost o integrované
povolení je, oproti poÏadavkÛm dosavadní sloÏkové legislativy, roz‰ífiena zejména
v oblasti popisu technologií, materiálov˘ch a energetick˘ch tokÛ, preventivních
opatfiení a návrhu podmínek provozu
z hlediska ochrany Ïivotního prostfiedí.
Individuální navrhování a stanovování podmínek provozu z hlediska Ïivotního prostfiedí je zmûna oproti dosavadní praxi, která vyÏaduje nov˘ pfiístup
úfiedníkÛ krajsk˘ch úfiadÛ vydávajících po-
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volení a provozovatelÛ nebo investorÛ Ïádajících o integrované povolení. Právû
v této oblasti panují nejvût‰í obavy. Z ãeho tyto obavy pramení?
Podle dosavadního sloÏkového pojetí
byly v pfiíslu‰n˘ch vyhlá‰kách stanoveny
zpravidla konkrétní limitní hodnoty emisí
do ovzdu‰í ãi vody, které bylo tfieba dodrÏovat bez ohledu na technickou nebo
ekonomickou dostupnost. SloÏková legislativa neposkytovala prostor ani motivaci
ke zv˘‰ení environmentální v˘konnosti
provozovatelÛ.

Zákon o integrované prevenci
umoÏÀuje oproti dosavadnímu
pojetí poÏadovat:
a) pfiísnûj‰í limity s ohledem na stav daného území, technické, ekonomické
a ãasové moÏnosti provozovatelÛ
(v rámci procesu vyjednávání o podmínkách integrovaného povolení) a
b) poÏaduje nastínit plán zlep‰ování environmentální v˘konnosti (minimalizaci zneãi‰tûní) v rámci preventivních opatfiení.
Zde je vhodné upozornit na doplÀující
kritéria uvedená v pfiíloze ã. 3 zákona
o integrované prevenci (napfi. doba potfiebná k zavedení BAT). Právû ãasové
hledisko je dÛleÏit˘m faktorem pfii modernizaci zafiízení. Aplikace BAT by mûla b˘t
smûfiována právû tam, kde se uvaÏuje
o v˘mûnû staré technologie za novou, ãi
v˘stavbû zcela nového závodu. (Tzn.
plánuje-li podnik napfi. v roce 2005 v˘mûnu kotle, bude se poÏadovat taková technologie, která splÀuje emisní hodnoty
BAT).
U existujících zafiízení, která plnû splÀují poÏadavky sloÏkové legislativy, je tfieba
uvést v pfiíslu‰né ãásti Ïádosti porovnání
s doporuãeními BAT. Z v˘sledkÛ porovnání je pak tfieba pfiipravit plán, kdy a jak lze
hodnoty BAT dosáhnout. Tento plán lze
zahrnout do integrovaného povolení.
K dal‰ím zmûnám dochází ve zpÛsobu
a pfiístupu k vydávání povolení. Pfii pfiípravû zákona o integrované prevenci do‰lo k pfiesunu povolovacích kompetencí
z âeské inspekce Ïivotního prostfiedí na
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novû vznikající krajské úfiady (pfiedev‰ím
v oblasti ovzdu‰í). Tento pfiesun znamená, Ïe nov˘ systém nelze plnû opfiít
o pfiedchozí zku‰enosti inspektorÛ se stanovováním podmínek povolení k vypou‰tûní emisí do ovzdu‰í.
Podafií-li se dostateãnû vyplnit Ïádosti
o integrované povolení a nastavit adekvátní podmínky integrovan˘ch povolení,
pak se aplikace systému IPPC mÛÏe
„rozbûhnout“.
K tomu, aby provozovatelé mohli správnû vyplnit Ïádost a aby bylo moÏné nastavit adekvátní podmínky integrovan˘ch
povolení, je zapotfiebí pochopit poÏadavky zákona a vyznat se v jeho v˘kladu.
ObtíÏná koordinace pfiípravy zákona o integrované prevenci zpÛsobená na jedné
stranû zapojením nûkolika resortÛ (MÎP,
MPO a MZe), a mnoha privátních subjektÛ a na druhé stranû nedostateãn˘mi konzultacemi s dotãen˘mi podniky a institucemi, zpÛsobila vznik rÛzn˘ch v˘kladÛ
zákona a mnoÏství zavádûjících informací
(nûkdy i stra‰ící podniky pfied pohromou
IPPC).
V následující ãásti se pokusím odpovûdût na nûkolik nevyjasnûn˘ch otázek
kolem poÏadavkÛ zákona o integrované prevenci na podniky:
1. Jak chápat kritéria pfiílohy ã. 1 (spadá
ãi nespadá podnik pod IPPC?)
2. Kdy podnik musí podat Ïádost o integrované povolení?
3. Co v‰echno je pfiedmûtem povolení
a co to jsou související ãinnosti?
4. Jaké budou nové podmínky a od kdy je
podniky budou muset plnit?

➢ Spadá ãi nespadá podnik pod
IPPC (pod pfiílohu ã. 1 zákona
o integrované prevenci)?
Vyjma chemického prÛmyslu jsou
u jednotliv˘ch kategorií zafiízení pfiílohy
ã. 1 zákona uvedeny prahové hodnoty.
Tyto hodnoty jsou vÏdy vztahovány k projektované kapacitû (viz poslední odstavec
pfiílohy ã. 1 zákona o integrované prevenci) zafiízení nejãastûji uvedené v dokumentaci pro stavební fiízení.
Pokud má provozovatel více zafiízení
z jedné kategorie pfiílohy ã. 1 v jedné lokalitû (provozovnû), je rozhodující pro zafiazení pod reÏim zákona o integrované
prevenci souãet projektovan˘ch kapacit
tûchto zafiízení.
V pfiípadû, Ïe není kritérium kapacity
dostateãnû srozumitelné, doporuãuji obrátit se s dotazem buìto na místnû pfiíslu‰n˘ krajsk˘ úfiad nebo na Agenturu integrované prevence (ippc@ceu.cz) (dále
jen „agentura“) nebo na MÎP
(ippc@env.cz).
ODPADOVÉ FÓRUM

➢ Kdy podnik musí podat Ïádost
o integrované povolení?
Termíny podání Ïádostí jsou upraveny
v pfiechodn˘ch ustanoveních zákona
o integrované prevenci, které byly v listopadu 2002 novelizovány zákonem
ã. 521/2002 Sb., kter˘m se mûní zákon
ã. 76/2002 Sb., o integrované prevenci...
Nové provozy, které budou Ïádat o stavební povolení po 31. 12. 2002, musí
pfiedloÏit integrované povolení jako jeden
z podkladÛ pro získání stavebního povolení. Podle zku‰eností s pilotními Ïádostmi lze doporuãit investorÛm, aby podali
Ïádosti o integrované povolení cca 6 mûsícÛ pfied podáním Ïádosti o stavební povolení.
Pro existující zafiízení nebo jiÏ postavené, ale neprovozované zafiízení jsou moÏná tfii období:
a) Pokud provozovatel provádûl po
30. 10. 1999 úpravu provozu nebo v˘stavbu zafiízení spadajícího pod pfiílohu ã. 1 zákona o integrované prevenci, pro jehoÏ v˘stavbu ãi úpravu bylo
vyÏadováno stavební povolení, je
vhodné co nejdfiíve kontaktovat pfiíslu‰n˘ krajsk˘ úfiad, je nutné zhodnotit
rozsah proveden˘ch zmûn, zejména
zda se t˘kaly provozních charakteristik zafiízení jmenovaného v pfiíloze ã. 1
zákona (tzn. net˘ká se souvisejících
ãinností jako napfiíklad nová âOV).
Provozovatelé, ktefií zprovoznili zafiízení nebo jeho ãásti podle v˘‰e uveden˘ch vût, tzn. spadají pod § 43, mají ze zákona povinnost podat Ïádost
na pfiíslu‰n˘ krajsk˘ úfiad do 31. 3.
2003. Tento termín se t˘ká v‰ech, ktefií zprovoznili provoz nebo úpravu provozu podle pfiedchozích dvou vût do
konce roku 2002, anebo jim bylo vydáno stavební povolení do konce roku
2002.
b) Pokud nebylo stavební povolení do
31. 12. 2002 vydáno, pak je nutné získat integrované povolení pfied vydáním
kolaudaãního rozhodnutí - viz zákon
ã. 521/2002 Sb. (Doporuãení: nejlépe
je se dohodnout s pfiíslu‰n˘m krajsk˘m
úfiadem).
c) Provozovatelé, ktefií nebudou upravovat zafiízení do roku 2007, musí
mít platné integrované povolení do
30. 10. 2007. Zde je vhodné upozornit
na pfiípravu harmonogramÛ podávání
Ïádostí o integrované povolení jednotliv˘mi krajsk˘mi úfiady, které mají moÏnost podniky k podání Ïádostí vyzvat.
S ohledem na komplexnost Ïádosti
o integrované povolení a obtíÏnost jejího
vyplÀování doporuãuji existujícím provozovatelÛm neodkládat pfiípravu Ïádosti aÏ
na rok 2007, ale vejít v jednání s kraj-
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sk˘m úfiadem a dohodnout si termín
pfiedloÏení Ïádosti nejlépe v období 2004
– 2005. Dále je moÏné vyuÏít pfiedbûÏn˘ch konzultací k obsahu Ïádosti o integrované povolení s agenturou.

➢ Co v‰echno je pfiedmûtem povolení a co to jsou související ãinnosti?
Pfiedmûtem integrovaného povolení
jsou:
a) zafiízení uvedená v pfiíloze ã. 1 zákona
o integrované prevenci a
b) zafiízení a související ãinnosti, které
jsou technologicky spojené se zafiízením uveden˘m v bodû a) [napfi. úprava
surovin, âOV, sklad v˘robkÛ], které
jsou provozovány v jedné provozovnû,
v jedné lokalitû a jedním provozovatelem.
Problémy nastávají u vût‰ích technologicky sloÏitûj‰ích podnikÛ, které provozují
více zafiízení uveden˘ch v pfiíloze ã. 1 zákona s mnoÏstvím rÛznû propojen˘ch
souvisejících zafiízení a ãinností. V tûchto
pfiípadech není prakticky zvládnutelné popsat podnik v jedné Ïádosti, ale po dohodû s krajsk˘m úfiadem je nutné rozdûlit
cel˘ komplex na nûkolik souborÛ zafiízení
a souvisejících ãinností do nûkolika Ïádostí a dohodnout si harmonogram podávání jednotliv˘ch Ïádostí.
V pfiípadû nejasností t˘kajících se stanovení souboru souvisejících ãinností/zafiízení je moÏné kontaktovat mimo krajské
úfiady téÏ jednotlivé odborné pracovníky
agentury (viz kontakty na
www.ceu.cz/ippc).

➢ Jaké budou nové podmínky integrovan˘ch povolení oproti sloÏkov˘m a od kdy je podniky budou muset plnit?
Nové podmínky mohou obsahovat:
a) Pfiísnûj‰í emisní limity stanovené podle
pfiíruãek BAT a s ohledem na regionální plány sniÏování emisí do ovzdu‰í.
b) Vy‰‰í poÏadavky na monitoring.
c) Preventivní opatfiení podle doporuãení
horizontálních (nejnovûj‰í horizontální/meziodvûtvová pfiíruãka BAT doporuãuje aplikaci EMAS) a oborov˘ch pfiíruãek BAT (jak technická, tak organizaãní).
Konkrétní podoba podmínek bude ‰itá
na míru kaÏdému Ïadateli o integrované
povolení. Obecnû se dá fiíci, Ïe podniky,
které mají EMS nebo EMAS, budou ve
v˘hodû, protoÏe tyto systémy jim poskytnou vût‰inu informací pro navrÏení podmínek integrovaného povolení v Ïádosti.
Tzn. pokud podnik uplatÀuje preventivní
opatfiení k úsporám energie, pak staãí tuto informaci vyplnit do Ïádosti a není tfieba vym˘‰let jiná preventivní opatfiení.
04/2003
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Nicménû provozovatelÛm, ktefií neuplatÀují EMAS/EMS a mají nebo budou mít
problémy s dodrÏováním emisních limitÛ
dan˘ch sloÏkovou legislativou, lze doporuãit zahájit pfiípravu Ïádosti o integrované povolení co nejdfiíve. DÛvodem k tomuto doporuãení je moÏnost získat ãas
na plnûní obtíÏn˘ch podmínek do roku
2007. Napfiíklad integrované povolení vydané v roce 2004 mÛÏe obsahovat podmínky, jejichÏ plnûní bude vyÏadováno aÏ
v roce 2007 (tzn. ãasové období, v nûmÏ
má podnik moÏnost se na pfiísnûj‰í podmínky pfiipravit).
Existuje je‰tû celá fiada otázek kolem
v˘kladu zákona o IPPC, které jsou pfiedmûtem mnoha diskusí, av‰ak tento ãlánek si neklade za cíl zodpovûdût v‰e.
Diskuse k rÛzn˘m otázkám kolem IPPC
je umoÏnûna v rámci vefiejného diskusního fóra na www.ippc.cz. Nûkteré otázky
jsou zodpovûzeny v otázkách a odpovûdích na www.ceu.cz/ipps a v ãasopisu
Planeta, kter˘ vydalo MÎP. V souãasné
dobû agentura dokonãuje obecnou pfiíruãku, která by mûla zodpovûdût vût‰inu
obecn˘ch otázek kolem IPPC.
V nûkter˘ch odvûtvích, jako napfiíklad
velkochovy prasat a drÛbeÏe a skládkování, jsou jiÏ zpracovány oborové pfiíruãky
s cílem napomoci pfii vyplÀování Ïádosti
o integrované povolení. Dal‰í odvûtvové
pfiíruãky by mohly b˘t pfiipraveny v roce
2003 ve spolupráci s pfiíslu‰n˘mi pracovními skupinami.

PfiestoÏe byla agentura zfiízena pfiedev‰ím za úãelem odborné podpory správních úfiadÛ, poskytuje odbornou podporu také podnikÛm a investorÛm v následujících oblastech:
● posuzování BAT podle dokumentÛ
BREF (evropské pfiíruãky nejlep‰ích
dostupn˘ch technik) a v pfiípadech, kdy
nejsou BREF zpracovány,
● aplikace horizontálních aspektÛ (napfi.
monitoring, chladicí systémy, hodnocení cross-media vlivÛ),
● posouzení hledisek podle pfiílohy ã. 3
zákona o IPPC,
● pfiedbûÏné konzultace k rozsahu zafiízení a ãinností spadajících do Ïádosti
o integrované povolení,
● poskytování informací o zafiazování
provozu pod pfiílohu ã. 1 zákona o integrované prevenci.
Závûrem se vrátím k otázce z úvodu:
„Jsou ãi nejsou oprávnûné obavy z neznám˘ch poÏadavkÛ zákona o IPPC?“
IPPC bylo od poãátku provázeno hrozbou velk˘ch investic, které bude nutné
zaplatit za aplikaci BAT. Z v˘sledkÛ pilotních projektÛ, které probûhly s více neÏ
tfiiceti podniky, nelze hrozbu velk˘ch investic potvrdit (i kdyÏ ‰lo pfieváÏnû o nová zafiízení). MÎP a agentura komunikuje
s fiadou dal‰ích podnikÛ a odvûtvov˘ch
svazÛ a ani od nich nepfiichází potvrzení
katastrofick˘ch signálÛ.
S ohledem na moÏnost vyjednávání pfii

stanovování podmínek integrovaného povolení, na aplikaci hledisek uveden˘ch
v pfiíloze ã. 3 zákona o integrované prevenci a koneãn˘ termín pro implementaci
zákona o integrované prevenci (rok
2007), nebude nejvût‰ím problémem podnikÛ financování nov˘ch investic.
Podle souãasného v˘voje pfiípravn˘ch
prací lze oãekávat v nûkter˘ch krajích administrativní nedostatky zpÛsobené nízk˘m
poãtem úfiedníkÛ na krajsk˘ch úfiadech urãen˘ch k zaji‰Èování agendy IPPC. Nicménû témûfi v‰echny krajské úfiady byly poãátkem roku personálnû posíleny právû
pro zaji‰tûní agendy IPPC. Vûfiím, Ïe pfiedbûÏné konzultace, které poskytuje Agentura integrované prevence ÏadatelÛm o integrované povolení a následné zpracování
odborn˘ch vyjádfiení, pomohou v˘‰e uvedené nedostatky minimalizovat.
Monika Pfiibylová
námûstkynû pro Agenturu
integrované prevence, AIP/âEÚ
pribylova@ceu.cz
Poznámka redakce: Stejn˘ ãlánek je
oti‰tûn ve ãtvrtletníku Environmentální
aspekty podnikání ã. 1/2003, kter˘ vychází soubûÏnû s tímto ãíslem a kde jsou
navíc uvefiejnûny k tomuto tématu polemické reakce odborníkÛ z praxe: Ing. Josef Zbofiil, Integrovaná prevence: kam se
fiítí souãasná praxe a Ing. Jifií ·tudent,
Podmínky pro zavedení zákona o IPPC
v âR.

Proces získání integrovaného povolení
a jeho hlavní hráči
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci přináší změny
ve dvou základních oblastech požadavků na podniky, které spadají pod tento zákon. První z oblastí je integrované správní řízení, kterým se vydává integrované povolení k provozu zařízení
spadajících pod přílohu č. 1 uvedeného zákona. Toto správní řízení nahrazuje velkou část souhlasů, rozhodnutí a stanovisek vydávaných podle právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí jako podklady ke stavebnímu povolení a popř. ke kolaudačnímu rozhodnutí (např. souhlas k vypouštění emisí do
ovzduší). Tento článek v dalších částech vysvětluje průběh tohoto správního řízení a zabývá se praktickými otázkami k aplikaci požadavků zákona č. 76/2002 v praxi.
Druhou oblastí ošetřenou tímto zákonem je integrovaný registr znečišťování (IRZ), který má za cíl nahradit dosavadní ohlašování do složkových registrů, jako např. REZZO. Rozsah IRZ
(seznam látek a prahových hodnot) bude stanoven v prováděcím předpise k zákonu č. 76/2002 Sb., který se v současnosti
připravuje na Ministerstvu životního prostředí (MŽP). Minimální seznam a prahové hodnoty vycházejí z nařízení evropské komise k Evropskému registru znečišťujících látek (EPER). První
povinnost uživatelů stanovených látek je ohlásit do IRZ údaje
za rok 2004, s ohlašovacím termínem do 15. 2. 2005.
04/2003
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Koho se t˘ká správní fiízení o vydání integrovaného povolení?
Hlavními aktéry v fiízení o vydání integrovaného povolení je provozovatel nebo
investor a pfiíslu‰n˘ správní úfiad.
● Provozovatel zafiízení uvedeného
v pfiíloze ã. 1 zákona o integrované
prevenci (zákon), popfi. investor, kter˘
plánuje v˘stavbu takového zafiízení,
mají v rámci fiízení úlohu obhájit informace uvedené v Ïádosti o integrované
povolení, zejména navrÏené podmínky
provozu, které budou stanoveny v integrovaném povolení.
● Pfiíslu‰n˘m správním úfiadem (úfiad)
bude obvykle krajsk˘ úfiad vyjma pfiípadÛ, kdy pÛjde o zafiízení, jehoÏ provoz má pfieshraniãní vliv. V tûchto pfiípadech je pfiíslu‰n˘m správním úfiadem MÎP. Úlohou úfiadu je zprocesovat celé správní fiízení, tzn. zhodnotit
úplnost Ïádosti, urãit úãastníky fiízení,
ODPADOVÉ FÓRUM
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●

●

postoupit Ïádost k vyjádfiení dal‰ím
správním úfiadÛm a odbornû zpÛsobilé osobû (OZO), zvefiejnit informace
o Ïádosti a posléze vyjádfiení od
OZO, svolat ústní jednání úãastníkÛ
fiízení, rozhodnout o Ïádosti a vydat
nebo nevydat integrované povolení.
Integrované povolení musí obsahovat
závazné podmínky provozu, jako napfiíklad emisní limity, zpÛsob monitorování emisí a dal‰í podmínky stanovené v § 13 zákona o integrované
prevenci.
Dal‰í úãastníci fiízení o vydání integrovaného povolení jsou vyjmenováni
v § 7 zákona o integrované prevenci.
Mezi nû patfií napfiíklad obec, na jejímÏ
území je zafiízení umístûno, úãastníci
fiízení podle souvisejících právních
pfiedpisÛ (napfi. zákon o ovzdu‰í) a obãanská sdruÏení, pokud se pfiihlásí do
fiízení ve stanovené lhÛtû.
Posledním aktérem ve správním fiízení
je odbornû zpÛsoobilá osoba (OZO),
která zpracovává vyjádfiení k Ïádosti
o integrované povolení a k dílãím vyjádfiením od úãastníkÛ fiízení. OZO je
buìto pfiíspûvková organizace MÎP
podle § 5 zákona (Agentura integrované prevence v rámci âeského ekologického ústavu – dále jen agentura),
nebo soukromá právnická osoba zapsaná na seznamu OZO zvefiejnûném
na www.ippc.cz.

JAK ZÍSKAT INTEGROVANÉ POVOLENÍ?
V následující ãásti se pokusím doporuãit postup, co je uÏiteãné znát a uãinit pro
splnûní povinností provozovatelÛ zafiízení
spadající pod tento zákon, zejména jak
získat integrované povolení (IP).

Fáze 0 (pfiíprava)
Nejprve je nutné provûfiit, zdali zafiízení nebo ãinnost, kterou provozuji spadá pod pfiílohu ã. 1 zákona ã. 76/2002
Sb., ãi nikoliv, tzn. ovûfiit, zda se na provoz mÛÏe vztahovat nûkterá z kategorií
zafiízení stanoven˘ch v pfiíloze ã. 1. Vyjma
chemického prÛmyslu jsou u jednotliv˘ch
kategorií zafiízení pfiílohy ã. 1 zákona uvedeny prahové hodnoty. Tyto hodnoty jsou
vÏdy vztahovány k projektované kapacitû
zafiízení nejãastûji uvedené v dokumentaci
pro stavební fiízení. Pokud má provozovatel více zafiízení z jedné kategorie pfiílohy
ã. 1 a v jedné lokalitû (provozovnû) je rozhodující pro zafiazení pod reÏim zákona
o integrované prevenci souãet projektovan˘ch kapacit tûchto zafiízení.
V pfiípadû, Ïe není kritérium kapacity
dostateãnû srozumitelné, doporuãuji obrátit se s dotazem buìto na místnû pfiíslu‰n˘ krajsk˘ úfiad, nebo na Agenturu inODPADOVÉ FÓRUM

tegrované prevence (ippc@ceu.cz), nebo
na MÎP (ippc@env.cz).
Pokud zjistím, Ïe provoz spadá pod zákon ã. 76/2002 Sb., je vhodné si pfied vyplÀováním/podáním Ïádosti o IP zodpovûdût na následující otázky:
1. Co je pfiedmûtem IP?
2. Kdo umí vyplnit IP?
3. Jaké podklady je vhodné pouÏít k vyplnûní Ïádosti?
4. Kdy je povinnost a kdy je vhodné podat Ïádost o IP?
1. Co je pfiedmûtem IP (zafiízení
a související ãinnosti)?
Pfiedmûtem integrovaného povolení
jsou:
a) zafiízení uvedená v pfiíloze ã. 1 zákona
o integrované prevenci a
b) zafiízení a související ãinnosti, které
jsou technologicky spojené se zafiízením uveden˘m v bodû a) [napfi. úprava
surovin, âOV, sklad v˘robkÛ], které
jsou provozovány v jedné provozovnû,
v jedné lokalitû a jedním provozovatelem.
Problémy, které se v fie‰ení této otázky
vyskytují, jsou vysvûtleny v ãlánku „Obavy z neznám˘ch poÏadavkÛ zákona
o IPPC“ oti‰tûném ve stejném ãísle ãasopisu.
2. Kdo umí/pomÛÏe vyplnit Ïádost o IP?
Nejvíce informací o provozu, jehoÏ popis je pfiedmûtem Ïádosti o IP, mají podniky. Pokud nelze v rámci podniku vyãlenit pracovníka, kter˘ se bude Ïádosti vûnovat (podle velikosti provozu zabere vyplÀování Ïádosti 1 – 6 mûsícÛ), je vhodné
vyuÏít konzultaãních firem nebo v˘zkumn˘ch ústavÛ, popfi. odvûtvov˘ch asociací,
které se problematice IPPC vûnují. Pfiehled tûchto firem a dal‰ích institucí je
uveden na www.ippc.cz, kde je i zvlá‰tní
seznam OZO, které by mûly b˘t na pfiípravu Ïádostí lépe pfiipraveny neÏ ostatní
konzultaãní firmy.
Obecnû lze fiíci, Ïe konzultanti zamûfiení na EIA, projektování a EMS/EMAS budou pravdûpodobnû schopni si s vyplnûním Ïádosti poradit.
Podnik mÛÏe v procesu rozhodování,
zda vyplÀovat Ïádost sám nebo s konzultaãní firmou, vyuÏít pfiedbûÏn˘ch konzultací s AIP, zejména v problematice hodnocení nejlep‰ích dostupn˘ch technik,
aplikace odvûtvov˘ch i horizontálních
BREF pfiíruãek a hledisek uveden˘ch
v pfiíloze ã. 3 zákona.
3. Jaké podklady je vhodné pouÏít
k vyplnûní Ïádosti?
Pfii pfiípravû Ïádosti o integrované povolení lze vyuÏít informace, které podniku
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Podání
Ïádosti

Zhodnocení
úplnosti
Ïádosti

Zvefiejnûní
informací
o Ïádosti
a zaslání
k vyjádfiení

Zpracování
celkového
vyjádfiení

Ústní
projednání

Rozhodnutí
o Ïádosti
a zvefiejnûní
rozhodnutí

Zahájení správního fiízení,
zaãíná bûÏet lhÛta 20 dnÛ
pro zhodnocení úplnosti
Ïádosti

V pfiípadû nalezení nedostatkÛ je správní fiízení
pfieru‰eno k doplnûní potfiebn˘ch údajÛ

Pokud je Ïádost úplná, je
zaslána k vyjádfiení dal‰ím
správním úfiadÛm
a OZO/agentufie,
souãasnû jsou zvefiejnûny
informace o této Ïádosti
na úfiední desce a na
www.env.cz/www/ippc.nsf;
na základû zvefiejnûní se
mohou pfiihlásit dal‰í
úãastníci fiízení z fiad
obãansk˘ch sdruÏení
(podle § 7) a pfiipravit
vyjádfiení k Ïádosti; dílãí
vyjádfiení od správních
úfiadÛ a dal‰ích úãastníkÛ
fiízení za‰le úfiad(kraj/MÎP)
OZO/agentufie

OZO/agentura zpracuje
návrh celkového vyjádfiení,
projedná jej s Ïadatelem
o IP, dopracuje finální
celkové vyjádfiení a za‰le
je max. do 75 dnÛ úfiadu
(kraji/MÎP)

Po obdrÏení vyjádfiení
od OZO svolá úfiad ústní
jednání v‰ech úãastníkÛ
fiízení, Ïadatele a pfiíslu‰né
OZO, na kterém se
projedná Ïádost
a vyjádfiení k Ïádosti
s cílem dosáhnout
konsensu o závazn˘ch
podmínkách IP

Na základû ústního jednání
úfiad rozhodne vydat nebo
zamítnout vydat IP a toto
rozhodnutí zvefiejní;
rozhodnutí musí b˘t
uãinûno do 45 dnÛ od
obdrÏení Ïádosti od OZO.

Obrázek: Schéma prÛbûhu jednotliv˘ch
procesÛ správního fiízení o vydání
integrovaného povolení
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dávají následující anal˘zy a podpÛrné nástroje fiízení:
● EIA – posouzení vlivu na Ïivotní prostfiedí
● ISO 14001 – environmentální systém fiízení (EMS), nebo EMAS
● Evidence z monitoringu
● Energetick˘ audit
● Bezpeãn˘ podnik
● ISO 14040 – Hodnocení Ïivotního cyklu
v˘robku

4. Kdy je vhodné/nutné podat Ïádost?
V zákonû je urãen jedin˘ termín
(31. 3. 2003), kdy je nutné podat Ïádost
pro zvlá‰tní skupinu zafiízení spadajících
pod § 43 zákona. Pro vût‰inu stávajících
zafiízení platí povinnost mít platné IP do
30. 10. 2007. Pro nová zafiízení, která se
budou stavût, je povinnost získat IP jako
podklad pro stavební povolení.
Nejvíce problémÛ se nyní objevuje
v souvislosti se zmûnami provádûn˘mi
na zafiízeních, které vyÏadují stavební povolení. Pokud probûhla takováto zmûna
zafiízení, pro kterou bylo vydáno kolaudaãní rozhodnutí mezi 30. 10. 2000
a 31. 12. 2002, pak se zafiazení pod § 43
hodnotí podle rozsahu zmûny (napfi. roz‰ífiení kapacity skládky v tomto období zafiadí skládku pod § 43). Zmûny po

1. 1. 2003 se fie‰í prostfiednictvím ohla‰ovací povinnosti (§ 16) a následné kontroly
(§ 18), pfiiãemÏ v˘jimkou jsou stávající zafiízení spadající pod § 42. Na tato zafiízení
se podle názoru legislativního odboru
MÎP nevztahuje kontrola podle § 18, protoÏe mají povinnost mít integrované povolení aÏ v roce 2007.
Detailní odpovûdi na otázky, kdy je
vhodné ãi nutné podat Ïádost o IP, jsou
uvedeny v ãlánku Obavy z neznám˘ch
poÏadavkÛ zákona o IPPC.

teãn˘ch informací (napfi. nutnost zpracovat aktuální rozptylovou studii) a vhodného termínu podání Ïádosti.
V pfiípadû moÏnosti pfieshraniãního vlivu provozu zafiízení je uÏiteãné se s pfiíslu‰n˘m krajem dohodnout na aktuálnosti
a rozsahu tohoto vlivu a dal‰ím postupu.
Pokud se nepodafií zapracovat v‰echny
poÏadavky úfiadu a objeví se dal‰í nejasnosti, je uÏiteãné provést pfiedbûÏné konzultace opakovanû pfied podáním „ostré“
Ïádosti.

Fáze 1 (vyplÀování Ïádosti
a pfiedbûÏné konzultace)

Fáze 2 (fiízení o vydání IP)

Po zodpovûzení tûchto otázek je vhodné vyplnit Ïádost a pfiipravit pfiílohy podle
vyhlá‰ky ã. 554/2002 Sb., která stanoví
formuláfi Ïádosti a zpÛsob jejího vyplnûní.
Formuláfi je zvefiejnûn
na www.ceu.cz/ippc. UÏiteãn˘m podkladem pro vyplnûní Ïádosti o IP pro skládky
je pfiíruãka, která je rovnûÏ zvefiejnûna na
www.ceu.cz/ippc.
Vyplnûnou Ïádost (maximálnû úplnû co
to jde) je vhodné pfiedbûÏnû projednat
s pfiíslu‰n˘m úfiedníkem na krajském úfiadû. Na tomto jednání lze vyjasnit otázky
správného vyplnûní Ïádosti, úplnosti údajÛ, rozsahu pfiíloh, poÏadavku na elektronickou a písemnou formu, potfiebn˘ poãet
v˘tiskÛ pfii podání Ïádosti, potfieby doda-

Po podání vyplnûné Ïádosti o IP je zahájen proces správního fiízení o vydání IP.
Jednotlivé kroky tohoto procesu jsou uvedeny na obrázku.
Celková doba fiízení o vydání IP, pokud
je pfiíslu‰n˘m správním úfiadem kraj, se
mÛÏe pohybovat v rozmezí 4,5 – 10 mûsícÛ. Dosud byla zahájena pouze 3 správní
fiízení o vydání IP. Jejich ukonãení se
pfiedpokládá v prÛbûhu prvního pololetí
2003. Informace o podan˘ch Ïádostech
jsou zvefiejnûné na: www.env.cz/ippc popfi.
www.ippc.cz.

Monika Pfiibylová
námûstkynû pro Agenturu
integrované prevence, AIP/âEÚ
pribylova@ceu.cz

Nakládání s odpady a proces IPPC,
stanovení BAT, použití BREF
Přípravu a zpracování referenčních dokumentů (BREF) pro jednotlivé průmyslové kategorie zajišťuje Evropská kancelář IPPC
(European IPPC Bureau). Kancelář řídí jednání technických pracovních skupin (TWG). Členy technických pracovních skupin jsou
zástupci členských států, průmyslu, evropské komise a kandidátských zemí. Cílem práce těchto pracovních skupin je zpracování
BREF pro jednotlivé průmyslové sektory. Příprava jednoho
dokumentu trvá asi 2 roky a předpokládá se aktualizace po
4-5 letech. Ekvivalentem TWG jsou technické pracovní skupiny
na národních úrovních. I v České republice pracují technické pracovní skupiny. Jsou složené ze zástupců státní správy, průmyslu,
výzkumných ústavů. Informace o složení pracovních skupin jsou
na internetových stránkách www.ippc.cz. Pracovní skupiny jsou
otevřené pro další odborníky z jednotlivých sektorů.
Pfiíloha ã. 1 k zákonu ã. 76/2002 Sb.,
o integrované prevenci (dále jen zákon)
stanoví kategorie zafiízení, která mají povinnost dfiíve ãi pozdûji získat integrované
povolení.
Kategorie 5. Nakládání s odpady, je
rozdûlena do ãtyfi podkategorií:
04/2003

5.1. Zafiízení na odstraÀování nebo
vyuÏívání nebezpeãného odpadu
a zafiízení k nakládání s odpadními
oleji, vÏdy o kapacitû vût‰í neÏ
10 t dennû
5.2. Zafiízení na spalování komunálního
odpadu o kapacitû vût‰í neÏ 3 t/hod
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5.3. Zafiízení na zne‰kodÀování odpadu
neklasifikovaného jako nebezpeãn˘
odpad o kapacitû vût‰í neÏ 50 t dennû (viz poznámka redakce na konci
ãlánku)
5.4. Skládky, které pfiijímají více neÏ
10 t dennû nebo mají celkovou
kapacitu vût‰í neÏ 25 000 t,
s v˘jimkou skládek inertního
odpadu
Seznam zafiízení spadajících pod zmínûné kategorie je veden informaãním
centrem Agentury integrované prevence
(www.ceu.cz/ippc). Seznam je neustále
aktualizován a v souãasné dobû je zde
vedeno v kategorii 5. celkem 186 zafiízení
(viz obrázek).

Spalování odpadÛ
(kategorie 5.1. a 5.2.)
Právní poÏadavky na spalování odpadÛ
vycházejí ze zákona ã. 86/2002 Sb.,
o ochranû ovzdu‰í, NV ã. 354/2002 Sb.,
ODPADOVÉ FÓRUM

téma
vyhlá‰ky ã. 356/2002 Sb., zákona
ã. 185/2001 Sb., o odpadech. Tyto pfiedpisy jsou závazné pro provozovatele zafiízení a BREF potom slouÏí jako nástroj
pro porovnání jednotliv˘ch typÛ zafiízení
z hlediska nejlep‰ích dostupn˘ch technik.
Koncem roku 2001 probûhlo v Seville
první setkání technické pracovní skupiny
(TWG –Waste Incineration) pro pfiípravu
BREF pro spalování odpadu. Na této
schÛzce byla stanovena náplÀ a rozsah
BREF. Bylo stanoveno, Ïe je tfieba postupovat v souladu s ostatními TWG, pfiedev‰ím pak TWG pro Nakládání s odpady,
Velkochovy, Velká spalovací zafiízení, Monitoring, Skladování, Nakládání s odpadními plyny a vodami. BREF pro tato odvûtví se budou podrobnû zab˘vat dan˘mi
sektory a BREF pro spalovny odpadu se
jimi podrobnû zab˘vat nebude. Následujícím krokem bylo sestavení první verze
BREF – spalování odpadÛ.
V pfiípadû spalování odpadÛ je stûÏejní
otázkou nejlep‰í dosaÏitelná úroveÀ emisí. V BREF nejsou stanovovány pevné
emisní limity, vÏdy je stanoveno urãité
rozmezí hodnot. TWG vezme v úvahu
dal‰í relevantní environmentální pfiedpisy,
pfiedev‰ím pak smûrnici 2000/76/ES
o spalovnách odpadu. BREF bude souhrnem mnoha informací, které mají pomoci
ke stanovení BAT v oblasti spalování odpadÛ. Cílem BREF není tedy pfiedepisovat techniky a emisní limity, ale poskytnout dostatek informací k posouzení zafiízení a stanovení podmínek
provozu.
BREF se bude zab˘vat spalováním nemocniãních odpadÛ, komunálních odpadÛ, nebezpeãn˘ch a chemick˘ch odpadÛ,
kalÛ z ãistíren, prÛmyslov˘ch a komerãních odpadÛ neklasifikovan˘ch jako nebezpeãné, paliv z odpadÛ. Dále budou
stanoveny technické parametry pro nûkteré klíãové operace, kter˘mi jsou pfiedúprava odpadu v zafiízení, skladování
vsázky, odbûr, transport a zaváÏení vsázky, spalování, vyuÏití tepla, chladící systémy, ãi‰tûní odpadních plynÛ, úprava
a kontrola odpadních vod, nakládání se
zbytky po spalování, skladování zbytkÛ
po spalování, skladování a pouÏívání chemikálií, monitoring, proces monitorování
a kontroly, vypou‰tûní emisí.
Stanovení cílÛ pfii v˘bûru BAT pro spalování odpadÛ: bezpeãnost likvidace pfiijíman˘ch odpadÛ; zaruãená dostupnost
zafiízení; nízká poruchovost; velké odstupy mezi rutinními revizemi; flexibilita vÛãi
samostatnû promûnliv˘m rámcov˘m podmínkám; nízká emisní úroveÀ; vysoká
energetická úãinnost; nízké emise hluku;
malé nároky na zábor pÛdy; omezené vlivy na pÛdu a vodu.
ODPADOVÉ FÓRUM

Obrázek: Pfiehled rozmístûní zafiízení spadajících do kategorie 5., stav bfiezen 2003,
zdroj: www.ceu.cz/ippc

Pfii posuzování spalovacích technik je
tfieba zohlednit pfiedev‰ím tato kritéria:
kvalita vyhofiení zbytkÛ; vyuÏitelnost zbytkÛ ze spalování; mnoÏství zbytkÛ ze spalování; kvalita vyhofiení spalin; spotfieba
vody a chemikálií; mnoÏství spalin pro
úpravu; kvalita odvádûn˘ch spalin; energetická úãinnost; vlivy zafiízení; spolehlivost/poruchovost zafiízení.

Úprava, vyuÏívání a odstraÀování
odpadÛ (kategorie 5.1. a 5.3.)
Oblast nakládání s odpady je o‰etfiena
zákonem ã. 185/2001 Sb. a provádûcími
pfiedpisy k tomuto zákonu. BREF je pomocníkem pfii posuzování zafiízení a porovnávání s BAT.
První jednání TWG pro oblast zpracování odpadÛ [Waste Treatments (Previously Waste Recovery/Disposal activities)] se uskuteãnilo v Seville zaãátkem
roku 2002. Závûrem z tohoto jednání je
stanovení obsahu BREF. V˘chozí principy jsou stanoveny takto: rámec obsahu
dává seznam R/D kódÛ. BREF bude zahrnovat tyto R/D kódy: R1, R2, R3, R5,
R6, R7, R8, R9, D8, D9, D13, D14, D15
a smûrnici o odpadních olejích.
IPPC nezahrnuje cel˘ Ïivotní cyklus
odpadu a je tfieba identifikovat, která zafiízení budou zafiazena do rozsahu BREF.
Strategie nakládání s odpady nebudou
zahrnuty, strategie jsou lokální záleÏitostí.
Techniky sbûru odpadÛ nebudou zahrnuty; efekt oddûleného sbûru je dÛleÏitou
otázkou, mÛÏe mít vliv na BAT; skládky
nebudou zahrnuty.
Do BREF bude zahnuto nakládání s tûmito druhy odpadÛ a tato zafiízení pro nakládání s odpady (odpady neklasifikované
jako nebezpeãné budou zafiazeny, pokud
je zafiazeno pfiíslu‰né zafiízení): odpadní
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oleje, odpadní rozpou‰tûdla, odpadní katalyzátory, odpadní kyseliny a zásady, nekovové anorganické odpady, biologické
a fyzikálnû-chemické zpracování, míchání, mísení a skladování odpadÛ.
Odpadní oleje: nejãastûj‰í zpÛsoby nakládání jsou mísení, fyzikálnû-chemické
zpracování, destilace, krakování; nebude
zahrnuto spalování odpadních olejÛ ve spalovnách odpadÛ, velk˘ch spalovacích zafiízeních, cementáfisk˘ch pecích apod.; zahrnuty budou separátory olej/voda a zpracování emulzí; zahrnuty budou v‰echny zpÛsoby zpracování odpadních olejÛ (ãi‰tûní
a dal‰í úprava, rafinace aj.); energetická bilance bude zahrnuta; Ïivoãi‰né a rostlinné
oleje (typické ne-nebezpeãné matriály) budou v BREF zahrnuty pouze v pfiípadû smíchání s nebezpeãn˘mi odpady.
Odpadní rozpou‰tûdla: nejãastûj‰ím
zpÛsobem zpracování odpadních rozpou‰tûdel jsou destilace pro opûtovné pouÏití
a pouÏití jako paliva, oba zpÛsoby budou
zahrnuty v BREF; nebude zahrnuto spalování rozpou‰tûdel (je uvedeno v jin˘ch
BREF); samostatná recyklaãní zafiízení
budou zahrnuta (zafiízení, která jsou souãástí prÛmyslov˘ch podnikÛ jsou v pfiíslu‰n˘ch BREF); budou zahrnuta pouze
organická rozpou‰tûdla.
Odpadní katalyzátory: bude zahrnuta
regenerace katalyzátorÛ (získávání kovÛ
z katalyzátorÛ je zahrnuto v BREF – neÏelezné kovy); zpracování popílku bude zahrnuto (vût‰inou bude zahrnuto v ostatních
BREF); zpracování aktivního uhlí, pryskyfiic
z iontové v˘mûny a kalÛ z âOV bude zahrnuto, pokud budou dostupné informace.
Odpadní kyseliny a zásady: katalog
odpadÛ urãuje nûkolik odpadních kyselin
a zásad, tento seznam byl podkladem
k diskusi; budou zahrnuta zafiízení na ter04/2003
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mickou regeneraci HCl; regenerace kyseliny sírové bude zahrnuta na základû dal‰ích diskusí; neutralizace kyselin/zásad
bude zahrnuta jen jako fyzikálnû-chemická úprava pro odstranûní (nebude zahrnuta neutralizace jako regenerace).
Nekovové anorganické odpady: katalog odpadÛ je podkladem pro diskusi; nejãastûji jde o fyzikálnû-chemické úpravy odpadu; BREF bude zamûfien na procesy
a zafiízení; soli a roztoky obsahující kyanidy
budou zahrnuty, oxidace kyanidÛ bude zahrnuta; zpracování pesticidÛ, biocidÛ a prostfiedkÛ na konzervaci dfieva bude zahrnuto; regenerace aktivního uhlí pouÏívaného
pfii v˘robû chloru bude zahrnuta; strusky
z v˘roby hliníku budou zahrnuty po diskusi.
Biologické a fyzikálnû-chemické zpracování odpadÛ: budou zahrnuta zafiízení
ke zpracování odpadu pfied odstranûním;
budou zahrnuty v‰echny typy biologického
a fyzikálnû-chemického zpracování odpadÛ
(zpracování kontaminovan˘ch zemin, biologická úprava – aerobní i anaerobní, mechanická úprava odpadÛ pfied odstranûním, separace fází, detoxikace, kalcinace, destilace, odvodÀování, su‰ení, stabilizace a solidifikace, UV záfiení, ozonizace); kompostování bude zahrnuto pouze v pfiípadech pouÏití pfied odstranûním; mûly by b˘t zahrnuty
kontaminované zeminy, kaly âOV, kaly
s obsahem oleje, odpady s obsahem chlorovan˘ch a fluorovan˘ch uhlovodíkÛ.
Úprava odpadÛ pro pouÏití jako paliva: bude zahrnovat zafiízení, která upravují odpady a vzniklé produkty jsou spalovány ve spalovnách, velk˘ch spalovacích
zafiízeních, cementáfisk˘ch pecích apod.,
s v˘jimkou zafiízení, která tvofií souãást
spalovacího zafiízení; musí b˘t zohlednûn
vstup (druh odpadu) a v˘stup (typ spalovacího zafiízení, v nûmÏ bude odpad pouÏit); bude nutné obsáhnout nûkteré definice (pro jednotn˘ v˘klad), jako napfi. spalování, spoluspalování.
Mísení, míchání, balení a skladování:
nebude zahrnuto skládkování; skladování

NABÍZÍME
vypracování Ïádosti
o integrované povolení
podle zákona ã. 76/2002 Sb., o IPPC
âeské ekologické manaÏerské centrum bylo
zafiazeno do seznamu odbornû zpÛsobil˘ch
osob (OZO) podle § 6 zákona o IPPC (viz URL:
www.IPPC.cz)

04/2003

bude zahrnuto, bude zahrnuto nakládání
s plyny, které mohou vznikat; bude zahrnuto meziskladování; bude zahrnuto balení, je nutné posoudit fugitivní emise.
Tento sektor je vysoce regulovan˘ a je
sloÏité vyhnout se „fieãi“ legislativy. BREF
bude obsahovat nûkteré definice, tyto definice budou pouze pomocí pro ãtenáfie BREF.

Skládky (kategorie 5.4)
Problematika skládek je definována
smûrnicí rady 1999/31/ES o skládkování
odpadÛ. Cílem této smûrnice je zajistit
opatfiení, postupy a návody, jimiÏ se vylouãí nebo co nejvíce omezí moÏné negativní úãinky skládkování odpadu na Ïivotní
prostfiedí. Jde zejména o zneãi‰Èování povrchov˘ch a podzemních vod, pÛdy
a ovzdu‰í a také globální úãinky vãetnû
skleníkového efektu, a to v prÛbûhu celého Ïivotního cyklu skládky.
âlánek 1 odst. 2 této smûrnice fiíká:
„Pro skládky, na které se vztahuje smûrnice 1996/61/ES (o IPPC), obsahuje tato
smûrnice relevantní technické poÏadavky.
Relevantní poÏadavky smûrnice o IPPC
mohou b˘t povaÏovány za splnûné, pokud jsou splnûny poÏadavky smûrnice
o skládkách odpadu.“
Technické poÏadavky na skládky odpadÛ stanovené smûrnicí 1999/31/ES
o skládkách odpadÛ jsou zohlednûny zákonem ã. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlá‰kou ã. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a technick˘mi
normami, na nûÏ se vyhlá‰ka odkazuje
a které se tím stávají normami závazn˘mi
pro skládkování odpadÛ.
Zafiízení (skládku) je tedy nutno provozovat minimálnû v souladu s tûmito pfiedpisy:
zákon ã. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlá‰ka MÎP ã. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, âSN 83 8030
(duben 2002), âSN 83 8032 (duben 2002),
âSN 83 8033 (duben 2002), âSN 83 8034
(prosinec 2000), âSN 83 8035 (bfiezen
1998), âSN 83 8036 (duben 2002).

Reference
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■ Pfieklady referenãních dokumentÛ EU o nejlep‰ích
dostupn˘ch technikách (BREF) a fiízení pracovní
skupiny pro kategorii: „Velká spalovací zafiízení“
a „V˘roba a zpracování neÏelezn˘ch kovÛ“.
■ Porovnání provozovan˘ch technologií s doporuãen˘mi BAT pro: Nová HuÈ a. s. Ostrava, Kovohutû
Mní‰ek a. s., Kovohutû Pfiíbram a. s.
■ Vypracování Ïádosti o integrované povolení v:
·KODA AUTO a. s., (lakovna) • ALIACHEM a. s.,
o. z. SYNTHESIA Pardubice (v˘roba surovin pro
farmaceutick˘ prÛmysl, v˘roba pigmentÛ a barviv)
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Standard nejlep‰í dostupné techniky,
pouÏitelné pro oblast skládkování odpadÛ,
je stanoven pro oblasti: umístûní skládky;
opatfiení na kontrolu vody a fiízení prÛsakového reÏimu; ochrana pÛdy a vody (jímání
v˘luhu a izolace podloÏí); kontrola skládkového plynu; obtíÏné úãinky a rizika (zápach, prach, pevné úlety, hluk, pfiítomnost
ÏivoãichÛ, tvorba aerosolÛ, poÏáry); stabilita tûlesa skládky; oplocení; kritéria a postupy pro pfiijetí odpadu na skládku; postupy dozoru a monitorování ve stádiích provozu a následné péãe.
Je nezbytné zajistit, Ïe:
● bude skládkován pouze odpad, kter˘ je
upraven (sníÏení mnoÏství odpadu
a zamezení ohroÏení lidského zdraví
a Ïivotního prostfiedí);
● skládky odpadu neklasifikovaného jako
nebezpeãn˘ mohou b˘t pouÏívány pouze
pro komunální odpad, odpad neklasifikovan˘ jako nebezpeãn˘ jakéhokoli jiného
pÛvodu, stabilní, nereagující nebezpeãné
odpady (solidifikované, vitrifikované);
● skládky inertního odpadu budou pouÏívány pouze pro inertní odpad;
● na skládky nebudou pfiijímány kapalné,
v˘bu‰né, korozivní, oxidující, vysoce
hofilavé, hofilavé, nemocniãní odpady,
celé opotfiebované pneumatiky.
Jana Ka‰ková
Agentura integrované prevence,
odd. 503
kaskova@ceu.cz
Poznámka redakce: V kategorii 5.3. je
uveden termín „zne‰kodÀování“, kter˘ není uveden ani definován v zákonû o odpadech. NáplÀ této kategorie je tedy zcela nejasná. Podle v˘kladu agentury jde
pfiedev‰ím o ãinnosti uvedené v pfiíloze
zákona o odpadech pod kódy D8 a D9.
âeské ekologické manaÏerské centrum,
jako vydavatel ãasopisu se oficiálnû obrátilo na MÎP s Ïádostí o v˘klad tohoto
sporného bodu. Redakce ãasopisu bude
své ãtenáfie vãas informovat.

• GALâEK s. r. o., (galvanovna) • CONTA s. r.
o., Podbofiany (povrchové úpravy) • Kovohutû
Mní‰ek a. s. • Kovohutû Pfiíbram a. s. • COMAX s. r. o. • Spolana, a. s., Neratovice (LIO)
• EvoBus, s. r. o. • AERO, a. s. (povrchové
úpravy) * Vitrablok, a. s. • Stoelzle - Union, s.
r .o., • Vítkovice Steel, a. s. (ocelárna) • a fiada konzultací pro dal‰í Ïadatele (Baxter
Jevany-Bohumil, Alcan Dûãín aj.).
CEMC
âeské ekologické manaÏerské centrum
Jevanská 12, P.O.Box 161, 100 31 Praha 10
Tel.: 274 784 416-7, Fax: 274 775 869,
cemc@cemc.cz, www.cemc.cz
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Manuál pro vedení evidencí
podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
Manuál pro vedení evidencí byl zpracován na základě požadavku Ministerstva životního prostředí a je zveřejněn na jeho
webové stránce na adrese www.env.cz. Upřesňuje vedení evidencí podle §§ 38, 39 a 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a je určen původcům odpadů, oprávněným osobám, které nakládají s odpady, provozovatelům zařízení na úpravu, využití a odstraňování odpadů, provozovatelům
čistíren odpadních vod a pracovníkům obcí, obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností a krajských úřadů jako pomůcka při
vyplňování a kontrole zákonem stanovených evidencí.
V Manuálu jsou promítnuty zmûny
v kompetencích úfiadÛ státní správy podle
zákona ã. 320/2002 Sb., o zmûnû a zru‰ení nûkter˘ch zákonÛ v souvislosti
s ukonãením ãinnosti okresních úfiadÛ.
Vedení evidencí je kromû zákona o odpadech upraveno zejména v §§ 21 aÏ 25
vyhlá‰ky MÎP ã. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a jejich rozsah je dán v pfiílohách ã. 19 aÏ ã. 26 vyhlá‰ky. Vedení evidence pouÏití upraven˘ch kalÛ na zemûdûlské pÛdû je dáno
vyhlá‰kou MÎP ã. 382/2001 Sb., o podmínkách pouÏití upraven˘ch kalÛ na zemûdûlské pÛdû a její rozsah pfiílohou ã. 1.
Tuto evidenci zasílají provozovatelé ãistíren odpadních vod spoleãnû s hlá‰ením
o produkci a nakládání s odpady pfiíslu‰nému obecnímu úfiadu obce s roz‰ífienou
pÛsobností. Vyhlá‰ka ã. 384/2001 Sb.,
o nakládání s PCB uvádí zpÛsob evidence zafiízení a látek s obsahem PCB na
evidenãním listu, jehoÏ vzor je uveden
v pfiíloze ã.1 této vyhlá‰ky.
V Manuálu je podrobnûji uvedeno jaké
údaje se v jednotliv˘ch poloÏkách pfiíslu‰n˘ch hlá‰ení uvádûjí. V‰echny pfiílohy
jsou pro názornost vyplnûny. U „Hlá‰ení
o produkci a nakládání s odpady“ (pfiíloha
ã. 20 vyhlá‰ky ã. 383/2001 Sb.) je uvedeno nûkolik dal‰ích pfiíkladÛ vyplÀování pro
rÛzné pfiípady nakládání s odpady. Dále
jsou zde uvedeny nûkteré v˘jimky pfii vyplÀování (napfi. vyplnûní hlá‰ení stavební
firmy, mobilního zafiízení apod.). Vedle
podrobnûj‰ího popisu jsou u identifikaãních poloÏek pÛvodce nebo oprávnûné
osoby (Iâ, OKEâ apod.) uvádûny zdroje,
ve kter˘ch lze tyto údaje nalézt.
Manuál je ãlenûn podle jednotliv˘ch pfiíloh vyhlá‰ky ã. 383/2001 Sb. a kaÏdá pfiíloha je zpracována jako samostatná kapitola
vã. pfiehledu relevantních právních pfiedpisÛ, takÏe s ní lze pracovat bez nutnosti znalosti pfiedchozího textu a mÛÏe b˘t proto
v pfiípadû potfieby okopírovaná oddûlenû.
ODPADOVÉ FÓRUM

Jako pfiílohy Manuálu jsou uvedeny:
- klasifikace územních statistick˘ch jednotek,
- ãíselník správních obvodÛ obcí s roz‰ífienou pÛsobností – ORP,
- ãíselník správních obvodÛ Hlavního
mûsta Prahy (CISSOP),
- znûní rozhodujících ãástí zákonn˘ch norem souvisejících s vedením evidencí.

Definice pojmÛ
V následujícím uvádíme definice nûkter˘ch pojmÛ, které jsou uÏívány v pfiílohách zákona o odpadech a jeho vyhlá‰kách, ale nejsou v zákonû ã. 185/2001
Sb., o odpadech, definovány.
Regenerace – pfiepracování a zu‰lechÈování odpadu v procesech, jako je napfi.
filtrace, su‰ení, destilace, chemická úprava apod., s cílem pfiivést takov˘ odpad do
stavu, kter˘ vyhovuje urãit˘m standardÛm
a umoÏÀuje jeho dal‰ího vyuÏití.
Recyklace – materiálové vyuÏití odpadÛ.
Odpad vlastní – odpad vyprodukovan˘
pfii vlastní v˘robû nebo zpracování. Vlastním odpadem je rovnûÏ odpad, kter˘
vznikl úpravou nebo pfiepracováním pfievzatého odpadu. Pfii této úpravû nebo
pfiepracování v‰ak musí vzniknout jin˘
druh (kód – tj. katalogové ãíslo) odpadu, neÏ byl pÛvodní. Napfi. vlastním odpadem není odpadní olej, kter˘ byl zbaven
neãistot filtrací nebo odstfiedûním a pfiedán k dal‰ímu vyuÏití. Za úpravu odpadÛ
je v souladu s definicí § 4 písm. k) zákona o odpadech povaÏováno i tfiídûní odpadÛ.
Odpad pfiedan˘ – odpad, kter˘ pfiedal
pÛvodce nebo oprávnûná osoba jiné
oprávnûné osobû nebo pfiedala jedna
provozovna jiné provozovnû stejného pÛvodce nebo pfiedala jedna provozovna jiné provozovnû stejné oprávnûné osoby.
Odpad pfievzat˘ – odpad, kter˘ oprávnûná osoba pfievzala od pÛvodce nebo ji-
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né oprávnûné osoby nebo provozovna
pÛvodce pfievzala od jiné provozovny
stejného pÛvodce nebo provozovna
oprávnûné osoby pfievzala od jiné provozovny stejné oprávnûné osoby.
Pfiíslu‰n˘ obecní úfiad obce s roz‰ífienou pÛsobností – obecní úfiad obce s roz‰ífienou pÛsobností (zákon ã. 314/2002 Sb.),
na jehoÏ správním území je ãinnost pÛvodce nebo oprávnûné osoby provozována.
V pfiípadû mobilního zafiízení jsou to tedy
v‰echny obecní úfiady obcí s roz‰ífienou
pÛsobností, na jejichÏ správním území bude zafiízení provozováno (§ 79 odst. 2 zákona o odpadech).
Pfiíslu‰n˘ správní obvod hl. m. Prahy
– správní obvod hl. m. Prahy (vyhlá‰ka
hl. m. Prahy ã. 55/2000), na jehoÏ správním území je ãinnost pÛvodce nebo
oprávnûné osoby provozována. V pfiípadû
mobilního zafiízení jsou to tedy v‰echny
správní obvody Prahy, na jejichÏ správním území bude zafiízení provozováno
(§ 79 odst. 2 zákona o odpadech).
Tradiãní svoz – svoz smûsného odpadu z popelnic, kontejnerÛ nebo v pytlích.
Jedná se o svoz druhu odpadu 20 03 01.
Svoz objemného odpadu – svoz odpadu, kter˘ se velikostí nevejde do popelnic, kontejnerÛ nebo pytlÛ. Vût‰inou se
zaji‰Èuje pfiistavením velkoobjemov˘ch
kontejnerÛ. Jedná se o svoz druhu odpadu 20 03 07.
Oddûlenû sbírané sloÏky – v‰echny
druhy odpadÛ podskupiny 20 01 (tj. kódy
odpadÛ 20 01 01 aÏ 20 01 99) a podskupiny 15 01 (tj. 15 01 01 aÏ 15 01 11 pokud byly sebrány oddûlenû z komunálního odpadu).
Institucionální zafiízení – ‰koly, úfiady,
drobní Ïivnostníci apod.
Mobilní zafiízení k vyuÏívání nebo odstraÀování odpadÛ – zafiízení k vyuÏívání nebo odstraÀování odpadÛ schopné
pohybu a samostatné funkce, které pfiemístûním tuto svou funkci neztratí (§ 3 vyhlá‰ky ã. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady).
Kódy odpadÛ, pro které je zafiízení
kolaudováno – ve vyhlá‰ce ã. 383/2001
Sb. v pfiíloze ã. 20 je uveden tento nesprávn˘ pojem „kolaudováno“. Rozumí se
zde druhy (kódy) odpadÛ dle Katalogu
odpadÛ, jejichÏ vyuÏívání nebo odstraÀování je v zafiízení provádûno se souhlasem pfiíslu‰ného krajského úfiadu a jejichÏ seznam je uveden v provozním fiádu.
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Víceskupinová skládka – skládka na
jednom pozemku, která je konstrukãnû
rozdûlena na samostatné sekce (kazety),
z nichÏ kaÏdá má technické zabezpeãení,
odpovídající pfiíslu‰n˘m skupinám skládky. Provozování kaÏdé z tûchto sekcí (kazet) odpovídá pfiíslu‰né skupinû skládky.
ShromaÏìovací místo nebezpeãn˘ch
odpadÛ – místo, kde jsou fyzicky umístûny shromaÏìovací prostfiedky nebezpeãn˘ch odpadÛ za úãelem jejich postupného plnûní nebezpeãn˘mi odpady, tj. za
úãelem nakládání s odpady ve smyslu
§ 4 písm. d) zákona o odpadech. Za
shromaÏìovací místo nebezpeãn˘ch odpadÛ se nepovaÏuje takové místo, kde
jsou fyzicky umístûny shromaÏìovací prostfiedky nebezpeãn˘ch odpadÛ pouze
z technologick˘ch nebo logistick˘ch dÛvodÛ, tj. bez pfiímé souvislosti s nakládáním
s odpady (napfi. manipulaãní plocha, kde
jsou tyto prostfiedky umístûny z dÛvodÛ
provádûní jejich údrÏby nebo opravy).
Sbûrové místo odpadÛ – místo, kde
je s odpadem fyzicky nakládáno, tj. je
soustfieìován nebo shromaÏìován odpad
vykoupen˘ a sesbíran˘ pfied dal‰ím nakládáním ve smyslu § 4 písm. d) zákona

ã. 185/2001 Sb. Za sbûrové místo odpadÛ se nepovaÏuje takové místo, kde jsou
fyzicky umístûny odpady pouze z technologick˘ch nebo logistick˘ch dÛvodÛ, aby
bylo moÏno dále s odpady nakládat (napfi.
vychladnutí vysokopecní strusky z dÛvodu
bezpeãnosti práce pfied jejím transportem
na urãené místo apod.).
Mobilní zafiízení ke sbûru nebo v˘kupu odpadÛ – sbûrov˘ prostfiedek schopn˘ samostatného pohybu a splÀující poÏadavky na zafiízení ke sbûru nebo v˘kupu odpadÛ stanovené zákonem a vyhlá‰kou ã. 383/2001 Sb. a poÏadavky na pfiepravu odpadÛ podle zvlá‰tních právních
pfiedpisÛ.
Ostatní udûlené souhlasy a rozhodnutí (pfiíloha ã. 25) – zde se uvádí rozhodnutí, které se t˘kají pouze rozhodnutí
„ve vûci“. Neuvádûjí se rozhodnutí v fiízení. Do rozhodnutí se pro potfieby tohoto
Hlá‰ení zapoãítávají pouze pravomocná
rozhodnutí vydaná ve vykazovaném roce
správním orgánem po provedeném správním fiízení ve vûci, která je specifikována
ve sloupci Popis (tj. koneãná rozhodnutí
t˘kající se ukonãeného správního fiízení
ve vûci uvedené ve sloupci Popis).

Zpravodaj

vystavovatelsk˘m spoleãnostem inspirovaly asociaci k pokusu napravit dosavadní obrovskou roztfií‰tûnost vystavovatelsk˘ch a konferenãních aktivit firem
z odpadového hospodáfiství v âeské republice. JestliÏe v nûkolikanásobnû vût‰ím Nûmecku dokáÏí jednat o urãitém
termínovém zjednodu‰ení pfiíslu‰n˘ch
akcí, pak situace v na‰í republice, kde se
koná kaÏdoroãnû souãasnû nûkolik odpadáfisk˘ch v˘stav a konferencí (napfiíklad ECO-CITY, COMMA a VOD-KA
v Praze, ENVI a URBIS v Brnû, ODPADOVÉ DNY v Hradci Králové, ENVIRO
2003 v Kladnû, ODPADY 21 v Ostravû
a ODPADY 2003 v Luhaãovicích), je neúnosná a zájem potenciálních vystavovatelÛ o tyto aktivity proto jasnû upadá.
Asociace chce proto vyzvat v‰echny
zainteresované subjekty k diskusi na toto téma a k v˘bûru jen opravdu nosn˘ch
v˘stav a témat a to s odpovídající periodicitou. Dotãené vystavovatelské spoleãnosti si musí uvûdomit, Ïe jedinû tak
lze oãekávat dostateãn˘ zájem o tento
obor nejen z fiad vystavujících firem, ale
i odborné vefiejnosti.
Pfiíprava nov˘ch odborn˘ch certifikací
v odpadovém hospodáfiství pod názvem
Podnik kvalifikovan˘ pro nakládání
s odpady pokraãuje, roste zájem ãlensk˘ch spoleãností o urychlené získání

Česká asociace odpadového
hospodáčství
Zájem o ãlenství v asociaci pokraãuje
i nadále. PfiidruÏené ãlenství novû získala spoleãnost CENTRA, v. o. s., která
se zab˘vá svozem odpadu, dále firma
Lubo‰ Hora-Ekodendra, která provádí
rekultivace a provozuje kompostárnu,
D+P REKONT s. r. o., která podniká
v oblasti nakládání s odpady. ¤ádn˘mi
ãleny se stala spoleãnost KOVOHUTù
Pfiíbram, a. s., která se zab˘vá recyklací
olova a drah˘ch kovÛ, a SAFINA, a. s.,
která se zab˘vá mimo jiné recyklací drah˘ch kovÛ. Spektrum ãinnosti asociace
se tak dále roz‰ífiilo o nûkteré velmi perspektivní obory, kter˘mi jsou napfi. recyklace elektro‰rotu ãi kompostování biologicky rozloÏitelného odpadu.
Od celoevropské partnerské organizace FEAD obdrÏeli ãlenové âAOH právû schválenou smûrnici EU k elektro‰rotu, a pfiehled priorit ãinnosti jejích jednotliv˘ch pracovních skupin na tento rok.
Partnerské nûmecké organizace VAK
a BDE sv˘m spoleãn˘m postupem vÛãi
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Do Hlá‰ení se nezapoãítávají rozhodnutí t˘kající se :
1. neukonãen˘ch správních fiízeních ve
vykazovaném roce a nebo
2. rozhodnutí vydaná k zaji‰tûní prÛbûhu
a úãelu fiízení ve vykazovaném roce
(pfiedvolání, pfiedvedení, pfiedbûÏná
opatfiení, doÏádání, pofiádková opatfiení, pfieru‰ení fiízení, zastavení fiízení)
a nebo
3. rozhodnutí t˘kající se v˘konu rozhodnutí ve vykazovaném roce (vymáhání
penûÏit˘ch nebo nepenûÏit˘ch plnûní,
odloÏení v˘konu rozhodnutí, upu‰tûní
od v˘konu rozhodnutí).

A nakonec jedna poznámka
I v roce 2003 zÛstává zachována vykazovací statistická jednotka „OKRES“, proto je ponechána a vyplÀuje se i ve formuláfiích hlá‰ení (kód okresu = CZ-NUTS 4).
Tyto kódy jsou uvedeny v pfiíloze ã. 1 Manuálu.

Ing. Pavel Vejnar, CSc.,
Ing. Jaroslava Mlnafiíková
Centrum pro hospodafiení
s odpady, VÚV T.G.M.

certifikátu a certifikaãních spoleãností
o zafiazení do seznamu akceptovan˘ch
auditorsk˘ch spoleãností. Je tedy reáln˘
pfiedpoklad, Ïe první certifikáty budou
by mohly b˘t udûleny jiÏ na konci tohoto
pololetí.
Îe tyto certifikace se stávají hitem jiÏ
v celé Evropû svûdãí fakt, Ïe je pfiipravován na 24. záfií do Kolína nad R˘nem
1. celoevropsk˘ den spoleãností udûlujících tento certifikát. Na této akci vystoupí s referátem spolu se sv˘mi kolegy
z Nûmecka, Rakouska a ·v˘carska i v˘konn˘ fieditel SdruÏení pro udûlování
certifikátu Odborn˘ podnik pro nakládání s odpady (více téÏ Zpravodaj v OF
03/2003). Je pfiitom dobrou vizitkou pro
nás, Ïe jsme tento pokrokov˘ trend podchytili vãas a pfiipravili se na nûj, a to
dokonce dfiíve, neÏ mnohé vyspûlej‰í
zemû na západ od na‰ich hranic.
(pm)
Poznámka redakce: Podle na‰ich
zcela ãerstv˘ch informací z ãeského zastoupení Messe Düsseldorf zÛstává zachován i tfietí z dosavadní trojice nejv˘znamnûj‰ích nûmeck˘ch veletrhÛ v oblasti Ïivotního prostfiedí ENVITEC (nejbliÏ‰í termín 16. - 20. 2. 2004). Z jednání o spojení s kolínskou Entsorgou se‰lo,
ta se bude konat letos 23. - 27. záfií.
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ODPADY 21 – 3. ročník
Rok 2002 se v odpadovém hospodáfiství âeské republiky vyznaãoval tím, Ïe to byl první rok
pÛsobnosti nového zákona o odpadech, a tím, Ïe probíhaly intenzivní práce na pfiípravû prvního Plánu
odpadového hospodáfiství âR. To, jak se tento plán podafiilo sestavit, ukáÏe praxe a jeho vlivy nejen
do oblasti Ïivotního prostfiedí, ale Ïivota celé spoleãnosti.
Jak˘ bude rok 2003 v odpadovém hospodáfiství se pokusí nastínit i mezinárodní konference
ODPADY 21 – 3. roãník, na kterou Vás srdeãnû zveme do metropole Moravskoslezského kraje do
Ostravy.
3. roãník mezinárodní konference

ODPADY 21
ODPADOVÉ HOSPODÁ¤STVÍ ST¤EDOEVROPSK¯CH ZEMÍ
V OBDOBÍ P¤ÍPRAVY JEJICH VSTUPU DO EU
Organizátor
SdruÏení pro obnovu a rozvoj Moravskoslezského kraje a FITE a. s. Ostrava
21. – 23. kvûtna 2003 Hotel Atom v Ostravû
pod zá‰titou
RNDr. Libora Ambrozka – ministra Ïivotního prostfiedí
Ing. EvÏena To‰enovského – hejtmana Moravskoslezského kraje
Ing. Ale‰e Zedníka – primátora mûsta Ostravy
prof. Ing. Vítûzslava Zamarského, CSc. – vládního zmocnûnce pro Moravskoslezsk˘ kraj
Témata konference:

1.
2.
3.
4.

Doprovodn˘ program:

21.
21.
21.
22.
22.
22.

Odborné exkurze:

●
●
●
●
●

Plány odpadového hospodáfiství – I. nosné téma
Zpûtné odbûry v odpadovém hospodáfiství
MoÏnosti vyuÏívání biomasy – II. nosné téma
Krizová fiízení v odpadovém hospodáfiství
5.
5.
5.
5.
5.
5.

dopoledne – mezinárodní semináfi V4
odpoledne – odborné exkurze
I. spoleãensk˘ veãer
Tisková konference
II. spoleãensk˘ veãer
Semináfi Úkol vûdy a v˘zkumu – ovûfiení mechanicko-biologické
metody zpracování smûsn˘ch komunálních odpadÛ

Spalovna nebezpeãn˘ch odpadÛ
Dekontaminace území Karolina – dokonãení asanaãní akce
Laguny Ostramo
Zpracování odpadÛ v OZO Ostrava s. r. o., vãetnû prohlídky nové
prezentaãní místnosti
Areál b˘val˘ch vysok˘ch pecí Vítkovic

Uveden˘ program konference je velmi bohat˘ a aktuální. Jedná se o první odbornou akci tohoto druhu, kdy
bude jiÏ vyhlá‰en Plán odpadového hospodáfiství âR a kdy budou vrcholit diskuse o reálnosti a prospû‰nosti mechanicko-biologické metody zpracování smûsn˘ch komunálních odpadÛ. Obû témata jsou nosná a je jim
vûnována mimofiádná pozornost.
Kontakty: FITE a. s., V˘stavní 2224/8, 709 51 Ostrava - Mariánské Hory
Kontaktní osoba: Ing. Rostislav Kubo‰
Fax: +420/596 632 614, e-mail: kubos@fite.cz, http://www.fite.cz/odpady
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servis
KALENDÁ¤
ENVIRO 2003
9. – 11. 4., Kladno-Sítná
III. roãník celostátní konference
Cert Kladno, s. r. o.
E-mail: cert@cert.cz, www.cert.cz
ENVIRO 2003
10. – 13. 4., Nitra, Slovensko
8. Mezinárodní v˘stava techniky
a technologií tvorby a ochrany ÎP
Agrokomplex – V˘stavníctvo Nitra
E-mail:tomka@agrokomplex.sk
URBIS
13. – 17. 4., Brno, V˘stavi‰tû
Veletrh – Fórum investiãních pfiíleÏitostí.
Technologie a zafiízení pro mûsta a obce
Veletrhy Brno, a. s.
E-mail: urbis@bvv.cz, www.bvv.cz/urbis
IBF
13. – 17. 04., Brno, V˘stavi‰tû
Stavební veletrh
Veletrhy Brno, a. s.
E-mail: ibf@bvv.cz, www.bvv.cz/ibf
Kurz EMS
14. – 18. 4.
Stfiednûdob˘ kurz (5 dní)
âeské ekologické manaÏerské centrum
E-mail: cemc@cemc.cz
Skládky a jejich provoz
14. – 15. 4., Seã-Ústupky
Semináfi
DÛm techniky Pardubice, s. r. o.
E-mail: dt.pardubice@pvtnet.cz
EKOTECHNIKA
15. – 17. 4., Bratislava, Slovensko
10. mezinárodní v˘stava techniky pro
tvorbu a ochranu Ïivotního prostfiedí
Incheba Bratislava, a. s.
E-mail: info@incheba.sk
IDENTIPLAST 2003
28. – 29. 4., Brusel, Belgie
Mezinárodní konference k recyklaci
plastÛ
ARME
Fax: +32 2 675 40 02

Moderní technika ve sbûru a svozu
odpadÛ
13. 5., Praha
Semináfi a firemní prezentace
SSI Schäfer, s. r. o.
E-mail: schaefer-at@volny.cz
MACH, FINET, METAL
13. – 15. 5., Praha, PVA LetÀany
2. veletrh strojírensk˘ch technologií,
povrchov˘ch úprav a obalové technicky,
metalurgie
TERINVEST, veletrÏní správa
E-mail: mach@terinvest.com,
www.terinvest.com
ECOTECH EUROPE
13. – 15. 5., Amsterdam, Nizozemsko
Mezinárodní odborn˘ veletrh zpracování
odpadu, recyklace a managementu ÎP
Amsterdam RAI International Exhibition
and Congress Centre
E-mail: mail@rai.nl

Reaktivierung/Revitalisierung von
Verkehrsflächen
8. – 9. 5., Hamburg, SRN
ITVA
E-mail: info@itv-altlasten.de

Sanaãní technologie VI
28. – 29. 5., Nové Mûsto na Moravû
Odborná konference
Vodní zdroje EKOMONITOR, s. r. o.
E-mail: halouskova@ekomonitor.cz

ConSoil 2003
12. – 16. 5., Gent, Belgie
8th mezinárodní konference
o kontaminovan˘ch pÛdách
FZK, TNO
Fax: +49 7247 823 949

TOP 2003
24. – 25. 6., âastá-Papierniãka, SR
Mezinárodní konference se zamûfiením
na recyklaci odpadÛ
Tel.: +421/2/57 29 65 81
Fax: +421/2/52 49 78 09

Odpady 21
21. – 23. 5., Ostrava
3. roãník mezinárodní konference
SdruÏení pro rozvoj Moravskoslezského
kraje a FITE a. s., Ostrava
E-mail: kubos@fite.cz,
http://www.fite.cz/odpady

Vodovody a kanalizace 2003
26. – 28. 5., Praha, V˘stavi‰tû
9. Mezinárodní vodohospodáfiská v˘stava
SOVAK âR, Exposale, s. r. o.
E-mail: vodka@exposale.cz

Design, Operation and Economics of
Large Wastewater Treatment Plants
1. – 4. 9. Praha
9. specializovaná konference IWA
Asociace ãistírensk˘ch expertÛ âR
E-mail: jiri.wanner@vscht.cz,
http://www.ace-cr.cz

International Congress for Battery
Recycling
18. – 20. 6., Lugano, ·v˘carsko
Kongres
ICM
E-mail: info@icm.ch

Interní auditor EMS
20. – 21. 5.
Kurz
âeské ekologické manaÏerské centrum
E-mail: cemc@cemc.cz

The PETnology Forum 2003
5. – 6. 5., München, SRN
Mezinárodní konference
PETnology GmbH
E-mail: b.appel@petnology.com

ENVIRONMENT, ECONOMY AND
EQUALITY 2003
10. – 13. 6., Torbay, Velká Británie
Konference a v˘stava – Ïivotní
prostfiedí, odpadové hospodáfiství,
recyklace
IWM Business Services Ltd.
Tel.: +44/0/1604620426
Fax: +44/0/1604604467

Umtech 2003
12. – 14. 6., Bremenhaven, SRN
Veletrh
KMN Kongress- und
MessegeselschaftNord, Rostock
E-mail: info@kmn-messe.de

Normotvorná pravomoc obcí v oblasti
Ïivotního prostfiedí
20. 5., Praha
Agentura D a V
E-mail: seminar@centrum.cz

Central&Eastern European
Conference on Packaging
22. – 23. 5., Brno
Konference
Obalová asociace SYBA
E-mail: syba@syba.cz, www.syba.cz

Geotechnical Problems with Manmade and Man-influenced Grounds
25. – 28. 8., Praha
XIII. evropská konference – sanace
skládek a ekologické zátûÏe
âVUT Praha
E-mail: vaniceki@fsv.cvut.cz,
www.ecsmge2003.cz

Aqua
10. – 12. 6., Trenãín, Slovensko
10. mezinárodní specializovaná v˘stava
vodního hospodáfiství, ochrany Ïivotního
prostfiedí, komunální techniky a rozvoje
mûst a obcí
V˘stavisko TMM, a. s.
E-mail: tmm@tmm.sk

Odpadní vody – Wastewater 2003
13. – 15. 5., Olomouc
5. mezinárodní konference a v˘stava
Asociace ãistírensk˘ch expertÛ âR
E-mail: jiri.wanner@vscht.cz,
http://www.vscht.cz

Provádûcí pfiedpisy k novému zákonu
o odpadech
29. 4., Praha
Agentura D a V
E-mail: seminar@centrum.cz

CIEPEC 2003
5. – 8. 6., Peking, âína
Mezinárodní v˘stava a kongres
k ochranû Ïivotního prostfiedí
China Association of Environmental
Protection Industry/Reed Exhibitions
E-mail: ines.roosen@redexpo.co.uk

Den technologického transferu
24. – 25. 6., âasté-Papierniãka, SR
Burza technologií pfii konferenci
TOP 2003
BIC Group, s. r. o.
http://www.elv.bicgroup.sk
Metals and Energy Recovery
25. – 26. 6., Skelleftea, ·védsko
Symposium
Expolaris Kongresscenter
E-mail: torunn.tornblom@kongresscenter.skelleftea.se
4th International symposium on
Waste Treatment Technologies
29. 6. – 2. 7., Sheffield, Velká Británie
Symposium
University of Sheffield
E-mail: j.sswithenbank@sheffield.ac.uk
DEGRADATION, STABILIZATION AND
RECYCLING OF POLYMERS
14. – 17. 7., Praha
42. Mikrosympozium o polymerech
Ústav makromolekulární chemie
Akademie vûd âR
E-mail: sympo@imc.cas.cz

WASTE TECH 2003
3. – 6. 6., Moskva, Rusko
Veletrh a kongres – odpadové
hospodáfiství, odpady, skládky, ÎP
SIBICO International
www.waste-tech.ru
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TECOMEX 2003
9. – 11. 9., Mexico City, Mexiko
Mezinárodní odborn˘ veletrh a kongres
pro Ïivotní prostfiedí a recyklaci
EXPO Consult + Service, s. r. o.
E-mail:expocs@sky.cz
OEKO-FOIRE
12. – 14. 9., Luxembourg, Lucembursko
Ekologick˘ veletrh
SFI Luxembourg S.A.
E-mail: fil@fil.lu
Kurz EMS
15. – 17. 9.
Krátkodob˘ kurz
âeské ekologické manaÏerské centrum
E-mail: cemc@cemc.cz
MSV 2003
15. – 19. 9., Brno, V˘stavi‰tû
45. Mezinárodní strojírensk˘ veletrh
Veletrhy Brno, a. s.
E-mail: msv@bvv.cz, www.bvv.cz/msv
Interní auditor EMS
18. – 19. 9.
Kurz
âeské ekologické manaÏerské centrum
E-mail: cemc@cemc.cz
EKOLOG, odborník pro tvorbu
a ochranu Ïivotního prostfiedí
23. – 24. 9., Praha
Agentura D a V
E-mail: seminar@centrum.cz
ENTSORGA
23. – 27. 9., Köln, SRN
Mezinárodní veletrh pro Ïivotní prostfiedí
Zastoupení KölnMesse pro âR a SR
E-mail: besperat@koelnmesse.cz,
www.entsorga.de
ODPADY-LUHAâOVICE
30. 9. – 2. 10., Luhaãovice
XI. Mezinárodní kongres a v˘stava
JOGA LUHAâOVICE, s. r. o.
E-mail: joga@jogaluhacovice.cz,
www.jogaluhacovice.cz
EMAT
1. – 4. 10., Záhfieb, Chorvatsko
1. mezinárodní veletrh ochrany ÎP
a zafiízení pro komunální sluÏby
Integra, s. r. o.
E-mail: integrapha@mbox.vol.cz
Dokonãení na str. 29
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resumé
FACHZEITSCHRIFT ÜBER ALLES, WAS MIT
ABFÄLLEN ZUSAMMENHÄNGT

A M O N T H LY J O U R N A L S P E C I A L I Z E D I N W A S T E S
A N D E N V I R O N M E N TA L C O N S E Q U E N C E S

Abfallforum

Waste Management Forum

Spektrum ................................ 6
Interwiew mit dem Direktor
der Sektion für Abfälle des
Umweltministeriums, dem
Dipl.-Ing. Leo‰ Kfienek ............. 8
Zertifizierung von Abfall
behandelnden Gesellschaften
in der Tschechischen
Republik .................................... 9
Informationen über den Inhalt
und die Durchführungsweise.
Verband für Erteilung des
Zertifikats Abfallbehandlungsfachbetrieb .............................. 10
Programm der deutschtschechischen Zusammenarbeit
zur Erfüllung strategischer
Ziele in der Abfallwirtschaft .. 10
Umweltinformationen ............ 10
Gefährlicher Abfall aus
Computern .............................. 10
In Österreich beteiligen sich
Händler bereits an der
Elektroschrott-Sammlung ..... 11
Die Bioabbau-Konferenz
wurde jünger .......................... 11
Messe im österreichischen
Wels ......................................... 11
Abfall des Monats
Metallabfall
Maschinen und Anlagen zur
Metallabfallbehandlung ......... 12
Übersicht von Behandlungsarten,
Maschinentypen und -marken.
Metallschrotteinfuhr und ausfuhr .................................... 14
Entwicklung der Einfuhr- und
Ausfuhrvolumina in den letzten
zehn Jahren.
Zweimal kurz zu
Autowracken ...........................15
Ansicht des Verbands der Automobilindustrie an die gesetzliche
Regelung der Behandlung von
Altautos. Zu der Richtlinie über
Einfuhr von Altautos als Abfall.
Hurra auf Elektroschrott ........17
Es wurde die EG-Richtlinie über
Abfall aus elektrischen und
elektrotechnischen Einrichtungen

Pokraãování ze str. 28
SARDINIA 2003
6. – 10. 10., S. Margherita di Pula
(Cagliari), Itálie
9. mezinárodní sympozium o odpadovém
hospodáfiství a skládkování
CISA-Environmental Sanitary
Engineering Centre (IT)
E-mail: info@sardiniasymposium.it
www.sardiniasymposium.it
COMMA
16. – 19. 10., Praha – V˘stavi‰tû
4. v˘stava komunální techniky a sluÏeb

Spectrum ................................. 6

herausgegeben. Vorbereitung zur
Umsetzung dieser Richtlinie in
der Tschechischen Republik.

Mr. Leo‰ Kfienek, the director
of the Waste Management
Department of the Ministry of
Environment, interviewed ....... 8
The certification of companies
specialised in waste handling
in the Czech Republic ............. 9
Information on the contents and
ways of implementation.
An association for granting the
certificate „Specialised Waste
Handling Enterprise“ ............. 10
The programme of the CzechGerman co-operation in order
to pursue objectives in waste
management ........................... 10
Information on the
environment ............................10
Harmful waste from
computers ............................... 10
In Austria, the dealers already
participate in collecting
electronic waste ..................... 11
Rejuvenation of the
„Biodegradace“ conference ..11
A fair in Wels, Austria ............11

Thema
Integrierte Prävention
Sind Befürchtungen vor
unbekannten Anforderungen
des IPPC-Gesetzes
berechtigt?.............................. 18
Antworten auf die häufigsten
Fragen.
Erwerbsprozess der
integrierten Genehmigung
und seine Hauptakteure ........ 20
Wen das Verwaltungsverfahren
zur Herausgabe der integrierten
Genehmigung betrifft. Wie man
integrierte Genehmigung
erwerben kann.
Abfallbehandlung und IPPCProzess, Bestimmung der
besten verfügbaren techniken
(BAT), Benutzung von BREFDokumenten ........................... 22
Auf wen konkret im Bereich
der Abfallbehandlung sich IPPC
beziehen wird. Nicht alles ist
jedoch schon klar.

Leitung

Service
Merkblatt der Tschechischen
Abfallwirtschaftsassoziation 26
ODPADY 21 - 3. Jahrgang ..... 27
Einladung zur internationalen
Konferenz in Ostrava.
Kalender .................................. 28

Regelmäßige Anlage
ABFÄLLE UND PRAG
Ausnutzung von aussortierten
Bestandteilen des
Kommunalabfalls

Incheba Praha, s. r. o.
E-mail: info@incheba.cz

Management
A manual for keeping records
under the Act No. 185/2001
Coll., on wastes ...................... 25
An aid for completing and
checking the record forms, as
provided for by law. Definitions
of some terms being utilised.

Kurz EMS
10. – 14. 11.
Stfiednûdob˘ kurz (5 dní)
âeské ekologické manaÏerské centrum
E-mail: cemc@cemc.cz

RICICLA
22. – 25. 10., Rimini, Itálie
Veletrh obnovy materiálÛ, energie
a recyklace a veletrh svozov˘ch
vozidel
E-mail: icscomps@mbox.vol.cz

POLEKO
18. – 21. 11, PoznaÀ, Polsko
Mezinárodní veletrh ekologie
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Integrated prevention
Unknown demands made by
the Act on IPPC. Are they
justified? ................................. 18
Answers to the most frequent
questions.
A procedure of obtaining
an integrated licence.
Principal parties of the
procedure ............................... 20
Who is concerned by the
administrative action of issuing
the integrated licence. How to get
the integrated licence.
Waste handling and the
procedure of IPPC,
specification of BAT,
application of BREF .............. 22
Who in particular will be
concerned by IPPC in the field
of waste handling. Not all is
clear yet.

Metallic waste

ISWA 2003
9. – 13. 11., Melbourne, Austrálie
Kongres – odpadové hospodáfiství
E-mail: info@ekokom.cz,
http://www.iswa2003.net

SCANPACK
21. – 24. 10., Goteborg
Veletrh – obaly, obalová a balicí technika
SYBA
E-mail: syba@syba.cz, www.syba.cz

Topic

Waste of the Month
Machinery and devices for
handling the metallic-waste .. 12
A survey of ways of handling,
a list of types and trademarks of
machines.
Imports and exports of iron
scrap ........................................14
Trends of volume of imports and
exports in the latest ten years.
Two brief notes on car
wrecks ..................................... 15
Association of Car Industry and
its view on the legal regulations
of handling discarded cars.
A note on the Directive for the
Import of Discarded Cars as
Waste.
Let’s go and see the electric
scrap! ...................................... 17
An EU directive has been issued
on the waste from electric and

Handbuch für Evidenzführung
nach Gesetz Nr. 185/2001 der
Slg., über Abfälle ................... 25
Hilfsmittel für Ausfüllen und Kontrolle der vom Gesetz festgelegten Evidenz. Definitionen von
einigen benutzten Begriffen.

electronic devices. A preparation
of the implementation of this
directive in the CR.

Service
Bulletin of the Czech
Association of Waste
Management ........................... 26
WASTES 21 - 3rd annual
meeting ................................... 27
An invitation for the i
nternational conference in
the city of Ostrava.
Calendar ................................. 28

PERIODICAL SUPPLEMENT:
WASTES AND PRAGUE
Utilisation of the sorted
components of municipal waste

Medzynarodowe Targi Poznanskie
E-mail: info@mtp.com.pl,
poleko.mtp.com.pl
POLLUTEC INDUSTRIE
2. – 5. 12., PafiíÏ, Francie
Veletrh – technika a technologie
pro tvorbu a ochranu Ïivotního prostfiedí
E-mail: active@telecom.cz
Údaje o pfiipravovan˘ch akcích byly
získány z rÛzn˘ch zdrojÛ a redakce
neruãí za správnost. S Ïádostí o dal‰í
informace se obracejte na uvedené
adresy.
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