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Jednou za tfii roky mají odborníci zab˘va-
jící se Ïivotním prostfiedím se zamûfiením na
vodní a odpadové hospodáfiství moÏnost se
sejít, vymûnit si zku‰enosti a zjistit, co se
v tûchto oblastech nového dûje.
Toto v‰e se uskuteãnilo letos na jiÏ tfiináctém mezinárod-

ním veletrhu pro Ïivotní prostfiedí a nakládání s vodou

a odpady s názvem IFAT 2002 v nûmeckém Mnichovû.
JiÏ po druhé se tento veletrh koná v novém veletrÏním areálu. 

Nespornû nejvût‰í evropsk˘ veletrh tohoto druhu lze ve struã-
nosti hodnotit takto:
� Jako snad u jediného veletrhu o Ïivotním prostfiedí není po-
zorována hospodáfiská recese, to znamená, Ïe velikost v˘-
stavní plochy a poãet vystavovatelÛ i náv‰tûvníkÛ pfii srovná-
ní s minul˘mi roãníky neklesá ani nestagnuje, ale roste.

� ByÈ je hospodafiení s vodou pro ãlovûka v˘znamnou prioritou,
zabírá ãást vûnovaná vodnímu hospodáfiství plochu jen o nû-
co málo vût‰í neÏ odpadové hospodáfiství.

� JiÏ po prvních krocích po v˘stavi‰ti je zfietelné v˘razné v˘-
chovné a osvûtové pÛsobení nejenom na odbornou, ale i la-
ickou vefiejnost.

� Pro nás je potû‰ující úãast více jak 26 firem z âeské republi-
ky, které se na veletrhu neztratily, naopak svou v˘stavní akti-
vitou pfiesvûdãily, Ïe jak v uveden˘ch oborech, tak obecnû 
v podnikatelské oblasti mají co nabízet.

� V odpadovém hospodáfiství lze, z pohledu náv‰tûvníka, kter˘
mûl moÏnost pob˘t na v˘stavi‰ti jen nûco víc neÏ jeden den,
zaznamenat urãitou vyváÏenost v nabídce rÛzn˘ch technik
a technologií pfii nakládání s odpady.

JiÏ pfii vstupu do první haly vûnované servisním a poradensk˘m
sluÏbám pfiedev‰ím v odpadovém hospodáfiství zaujal modernû po-
jat˘ stánek Ger Grüne Punkt - Duales systém Deutschland AG
(Zelen˘ bod a nûmeck˘ duální systém),
kde na náv‰tûvníky pÛsobil i netradiãnû
pojat˘ hudebnû taneãní program. Ohro-
men byl náv‰tûvník i v dal‰ích halách ob-
rovsk˘mi a reprezentativními stánky v˘-
znamn˘ch firem, znám˘ch i u nás, jako
napfi. Rethmann, RWE, Baufeld, OTTO,
Zöeller, Iveco, MAN.
Pozornost odborníka v‰ak upoutávaly

spí‰e stfiídmûj‰í, ale obsahovû zajíma-
vûj‰í stánky firem nabízející rÛzné nádo-
by, drticí, tfiídicí, kompostovací a spalo-
vací zafiízení. Velkou pozornost poutala
firma Schäfer, která jako kuriozitu pre-
zentovala 1100 litrové kontejnery upra-
vené do formy klubovky, ale jako novou
vûc pfiedvádûla ve spolupráci s jednou
berlínskou firmou kontejner na sklo za-
budovan˘ do pouliãního reklamního
sloupu se zajímav˘m designem. Jako
zajímavost zde bylo moÏno vidût i zafií-
zení holandské firmy, která do kontejne-
rÛ vût‰ích objemÛ umístûn˘ch v odleh-
lej‰ích místech zabudovává elektronické
zafiízení, které automaticky hlásí do dis-
peãinku stav naplnûní nádoby odpady.
Vedle takov˘chto firem v Ïádném pfiípa-

dû nezapadly ani na‰e firmy jako napfiíklad
SANTRA, STRA, REFLEX, MEVA a ELKO-
PLAST.
Na volné plo‰e za pûkného poãasí bylo
moÏno obdivovat pfiedev‰ím firmu FAUN,

která na velkém prostoru pfied speciální tribunou pfiedvádûla v ãin-
nosti rÛzné svozové a nakládací vozy. Ani zde v Ïádném pfiípadû
nezanikly tfii ãeské firmy KOBIT, MONZA CZ a PODHORAN LU-
KOV, které nabízely pfiedev‰ím kontejnery a speciální pfiepravní
prostfiedky. RovnûÏ ãeské firmy z oboru vodního hospodáfiství se
na veletrhu neztratily, aÈ uÏ nabízely dodávky pro komunální ãistír-
ny odpadních vod nebo zafiízení pro ãi‰tûní prÛmyslov˘ch odpad-
ních vod.
Úãast ãesk˘ch firem byla podpofiena Ministerstvem prÛmyslu

a obchodu, které zde také mûlo svÛj samostatn˘ stánek. Toto mi-
nisterstvo za spoluúãasti Ministerstva Ïivotního prostfiedí rovnûÏ
podpofiilo pfiípravu a v˘robu speciálního ãísla ãasopisu Odpadové
fórum, které obsahovalo ãlánky o stavu jednotliv˘ch sloÏek a ãin-
ností Ïivotního prostfiedí v nûmeckém jazyce. Tento Speciál byl
k dispozici na nûkolika místech veletrhu a tak se zahraniãním od-
borníkÛm dostaly do rukou informace o pfiipravenosti âeské re-
publiky na vstup do Evropské unie v této oblasti.
Podle tiskov˘ch informací se veletrhu IFAT 2002 zúãastnilo pfies

2000 vystavovatelÛ ze 40 zemí na 140 tisících m2 vnitfiní v˘stavní
plochy v halách a na 30 tisících m2 venkovní plochy.
Jak nám fiekli sami vrcholní pfiedstavitelé ãesk˘ch vystavujících

firem tfietí den veletrhu, byli se svou úãastí na veletrhu velice spo-
kojeni. Mimo jiné oceÀovali vysokou náv‰tûvnost veletrhu. Na do-
taz, zda by vystavovali i bez podpory MPO, jsme se dovûdûli, Ïe
ano a vût‰inou se na IFAT chystají i pfií‰tû. 
Následující 14. mezinárodní odborn˘ veletrh pro Ïi-

votní prostfiedí a nakládání s vodami a odpady se bu-

de konat v Mnichovû od 25. do 29. 4. 2005.

Foto: Messe München/LOSKE
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TiráÏ
I nedbalost bude trestná

K 1. ãervenci 2002 nabude úãinnosti nejnovûj‰í novela trestního zákona, která mj. pfiiná‰í pfiímo
revoluãní zmûnu do odpovûdnosti za ‰kody zpÛsobené na Ïivotním prostfiedí. Zákon ã. 134/2002
Sb., kter˘m se mûní zákon ã. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ zavádí kro-
mû jin˘ch téÏ jako trestné ãiny zneãi‰tûní nebo po‰kození Ïivotního prostfiedí, ohroÏení Ïivot-
ního prostfiedí nesprávn˘m nakládáním s nebezpeãn˘mi odpady a neoprávnûnou pfiepravu
nebezpeãn˘ch odpadÛ pfies hranice státu. Podstatné je, Ïe trestn˘m ãinem je, i kdyÏ se tak
stane z nedbalosti. 
Napfiíklad v ãásti vûnované nakládání s nebezpeãn˘mi odpady (§ 181 e) se v odstavci 1 uvádí:

„Kdo, byÈ i z nedbalosti, v rozporu s právními pfiedpisy ukládá nebezpeãné odpady nebo je odkládá,
pfiepravuje nebo jinak s nimi nakládá, a tím po‰kodí nebo ohrozí Ïivotní prostfiedí, bude potrestán
odnûtím svobody aÏ na dvû léta nebo zákazem ãinnosti nebo penûÏit˘m trestem.“
Pfiesnou formulaci zmínûn˘ch trestních ãinÛ a v˘‰i trestÛ uvádí novela jako nové paragrafy 181a,

181b a 181e trestního zákona.

„Pražská novela“ již v Senátu
Nespokojenost Magistrátu hlavního mûsta Prahy se systémem vybírání poplatkÛ za odpady, jak jej

stanovuje zákon ã. 185/2001 Sb., o odpadech, je známá. Proto Zastupitelstvo hl. m. Prahy pfiedloÏi-
lo 10. fiíjna 2001 Poslanecké snûmovnû k projednání svÛj návrh novely zmínûného zákona. Pfies ne-
souhlasn˘ postoj vlády k pfiedloÏenému materiálu a jeho dlouhé a komplikované projednávání ve
Snûmovnû byl nakonec návrh novely Poslaneckou snûmovnou 3. kvûtna schválen. V souãasné do-
bû návrh novely projednává V˘bor pro územní rozvoj, vefiejnou správu a Ïivotní prostfiedí a Senát jej
projedná na své 18. schÛzi, která probûhne 24. 5. - 12. 6. t. r. Text tzv. praÏské novely zákona o od-
padech lze najít na internetov˘ch stránkách www.senat.cz jako senátní tisk 312/0. 
Pokud novelu schválí Senát a podepí‰e prezident, bude to jiÏ tfietí novela zákona o odpadech za

rok od jeho schválení.

Evidence PCB
Ministerstvo Ïivotního prostfiedí podle 19. sdûlení odboru odpadÛ povûfiilo V˘zkumn˘ ústav vo-

dohospodáfisk˘ T.G.Masaryka, konkrétnû jeho organizaãní sloÏku Centrum pro hospodafiení s odpa-
dy k zaji‰Èování:
- vedení evidence o provozovan˘ch zafiízeních s obsahem PCB nebo o skladovan˘ch zafiízeních
a látkách s obsahem PCB podle § 39 odst. 7 zákona ã. 185/2001 Sb., o odpadech a § 6 vyhlá‰ky
ã. 384/2001 Sb. (dále jen vyhlá‰ka),

- registrace a provozování databáze pracovníkÛ oprávnûn˘ch provádût odbûry vzorkÛ ve smyslu 
§ 2 odst. 2 vyhlá‰ky,

- registrace laboratofií splÀujících poÏadavky § 2 odst. 5 vyhlá‰ky, a to na základû:
a) dokladu potvrzujícího posouzení systému jakosti t˘kajícího se metod stanovení PCB v pfiíslu‰-

n˘ch maticích,
b) osvûdãení o úspû‰né úãasti v mezilaboratorním porovnávání zkou‰ek na stanovení PCB v mi-

nerálních olejích konaném po 1. 1. 2001,
- aktualizace seznamu registrovan˘ch laboratofií pro úãel pravidelného zvefiejÀování ve
Vûstníku Ministerstva Ïivotního prostfiedí.

Z Vûstníku Ministerstva Ïivotního prostfiedí 5/2002, str. 27

CD-ROM pro odpadové hospodářství
V‰ichni pfiedplatitelé Odpadového fóra dostali spolu s minul˘m ãíslem CD-ROM, na kterém je mj.

kompletní odpadáfiská legislativa, demo-verze programÛ pro vedení evidence odpadÛ a vedení
agendy Ïivotního prostfiedí od tfií rÛzn˘ch firem a cel˘ roãník 2001 Odpadového fóra. Toto cédéã-
ko rovnûÏ zdarma obdrÏí kaÏd˘, kdo si zajistí roãní pfiedplatné na‰eho ãasopisu (platí do rozebrá-
ní nákladu CD). Kromû toho lze CD-ROM získat v rámci pfiíruãky RukovûÈ odpadového hospo-
dáfiství za 250 Kã (vã. DPH).

Ročenka Odpadového fóra
Jako kaÏd˘ rok, tak i letos pfiipravuje redakce prázdninové dvojãíslo ãasopisu 7-8/2002 ve formû

Roãenky odpadového hospodáfiství. Vedle bûÏn˘ch pfiehledÛ a tradiãních prÛfiezov˘ch ãlánkÛ bude
náplní Roãenky PrÛvodce odpadáfie 2002, kter˘ shrne základní povinnosti a zásady vypl˘vající 
z nové odpadáfiské i obaláfiské právní úpravy.
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JiÏ od té doby, kdy byl pfiijat první zákon 
o odpadech, se diskutuje o tom, co je a co není
odpad. Dfiívûj‰í definice se ukázaly jako 
nevhodné, tak jsme jednodu‰e pfievzali 
osvûdãenou a jistû vyzkou‰enou definici 
evropskou. Vymezení je to sice údajnû jiÏ 
dostateãné a v‰eobjímající, ale jak ukazuje praxe,
stále pfiesnû nevíme, co odpad je a co není. 

MÛÏeme k tomuto problému pfiistupovat rÛznû,
minimálnû ze dvou základních pohledÛ. Jednak
v rÛzn˘ch statistikách zji‰Èujeme, Ïe ve srovnání
s evropsk˘mi zemûmi vykazujeme na hlavu pfiíli‰
mnoho odpadÛ. To je moÏno si vykládat i tak, Ïe
se do v˘kaznictví dostávají i látky a v˘robky, které
bychom jako odpady oznaãovat nemûli nebo 
nemuseli. A zde nastupuje první zádrhel. Zatím co
jeden z nejvy‰‰ích zástupcÛ ministerstva publikuje
vefiejnû názor, Ïe jestliÏe napfiíklad huÈ pfii své 
v˘robû produkuje urãité zbytky, které obratem 
vrací do v˘roby, odpady neprodukuje, pfiíslu‰n˘
úfiedník správního úfiadu má názor opaãn˘. Tím
sice Ïivotní prostfiedí neochrání, ale zv˘‰í 
vykazované mnoÏství odpadÛ v urãitém závodu,
regionu, republice, s tím souvisejícími dÛsledky.

Druh˘m pohledem je skuteãnost, Ïe se koneãnû
do nového zákona dostal konkrétní paragraf 
desát˘ o pfiedcházení vzniku odpadÛ. Nejde 
pouze o proklamace jako v minulosti, ale 
o konkrétní postupy. Jednou oficiální a regulérní
metodou je ohodnocení zbytku z v˘roby podle 
pfiíslu‰né normy nebo zákona jako suroviny nebo
jeho pfiepracování na v˘robek. Ani tento postup,
o kterém se konkrétnû mluví od té doby, 
co nabyla platnost ona známá dvaadvacítka, 
pfiipomínám, Ïe jde o zákon ãíslo 22 z roku 1997
o technick˘ch poÏadavcích na v˘robky, úfiedníci
pfiíli‰ rádi nevidí a radûji do odpadu zahrnou vûcí
více neÏ ménû. Snad v tom cítí moÏnost 
nekal˘ch ãachrÛ s odpady, které by jinak nebyly
evidovány a tím bychom si nemohli hrát 
s dostateãnû velk˘mi ãísly nebo posléze, aÏ by
odpadÛ rapidnû ubylo, Ïe by jiÏ nemûli práci.

V kaÏdém pfiípadû se obávám, aby se 
z nezbytnosti pfiedcházení vzniku odpadÛ nestala
opût jen proklamace.
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„Velká cena SAKO“ již po třetí

JiÏ po tfietí spoleãnost SAKO
Brno, a. s. pofiádala soutûÏ
zruãnosti osádek svozov˘ch
vozÛ firem zaji‰Èující svoz 
komunálního odpad. SoutûÏ
se konala 25. dubna 2002 
v rámci doprovodné v˘stavy
ENVIKONGRESu 2002 v Br-
nû a pfiátelsky se zde utkaly
spoleãnosti SAKO Brno, a. s.,
.A.S.A., spol. s r. o., RPS Eko-
logie, s. r. o., van Gansewin-
kel, a. s.
SoutûÏící museli napfiíklad

co nejrychleji prokliãkovat
slalom s popelnicí, bojovali

v pfiená‰ení popelnic nebo
couvali se svozov˘m vozem
po vytyãené trase a na pfies-
nost. Novinkou leto‰ního roã-
níku byla disciplína – páka,
kde se utkali nejsilnûj‰í z kaÏ-
dého druÏstva o titul „Silák
Velké ceny SAKO“. 
Popeláfii spoleãnosti SAKO

Brno, a. s. získali tfietí místo,
první byli popeláfii spoleãnosti
.A.S.A., spol. s r. o.  a za nimi
zástupci spoleãnosti van
Gansewinkel, a. s.

Tisková zpráva

Soutěž o každou 
domácnost

Mechanicko-biologické
zpracování odpadu

Technologie drcení 
– vývoj a trendy

Poplatky 
za odstraňování odpadu 

Recyklační centrum 
počítačů

Skládkování biologicky
upraveného zbytkového

odpadu

V pûti krocích chce Nûmecká
prÛmyslová a obchodní komora
(DIHT) dát nov˘ podnût k priva-
tizaci odpadového hospodáfi-
ství. 1. krok: Zákon o obû-
hovém hospodáfiství musí b˘t
v právním souladu s právem
EU. 2. krok: Do roku 2005 je
tfieba plnû privatizovat zne‰-
kodÀování Ïivnostensk˘ch od-
padÛ podobn˘ch odpadÛm do-
movním. 3. krok: Nejpozdûji do
roku 2005 pfievést odstraÀová-
ní domovních odpadÛ do sou-
kromé odpovûdnosti. Obce by
se omezily na kontrolu. 4. krok:
AÏ do plné privatizace vypiso-
vat pro komunální sluÏby od-
straÀování odpadÛ soutûÏ a ne-
zadávat je automaticky vlast-
ním podnikÛm. 5. krok: Zru‰it
povinnost spolkov˘ch zemí na-
bídnout a nebo pfienechat od-
pad vyÏadující zvlá‰tní dozor
(platí je‰tû v deseti spolkov˘ch
zemích).

Entsorga-Magazin, 20, 2001,
ã. 6

mechaniky pfied uloÏením na
skládku a po uloÏení, sledová-
no bylo mnoÏství a kvalita prÛ-
sakové vody, tvorba skládkové-
ho plynu a tûleso skládky.
Mechanicko-biologicky zpraco-
van˘ odpad bylo moÏno uloÏit
na skládku bez problémÛ obvy-
kl˘m tenkovrstv˘m postupem
(0,3 – 0,5 m). Provoz skládky
se podle dosavadních zku‰e-
ností témûfi neli‰í od obvyklého
provozu skládek s odpadem
bez úpravy. Parametry mecha-
nicko-biologicky zpracovaného
odpadu jsou z hlediska sklád-
kování bezproblémové – dÛvo-
dem mÛÏe b˘t relativnû vysok˘
podíl plastÛ. Vliv na minimali-
zaci organick˘ch látek v prÛsa-
kové vodû je podle dosavad-
ních v˘sledkÛ nedostateãn˘.
Potenciál tvorby skládkového
plynu lze mechanicko-biologic-
k˘m zpracováním zfietelnû zre-
dukovat.

Umweltpraxis, 1, 2001, ã. 4

ho vzduchu – osvûdãil se napfií-
klad tepelnû-regenerativní oxi-
daãní postup (RTO).
Vhodn˘m opatfiením ke sníÏe-
ní mnoÏství odpadního vzdu-
chu je opûtovné pouÏívání
(obûh) vzduchu z technologic-
kého procesu a vyuÏívání ana-
erobních postupÛ zpracování
(prokva‰ování). Nafiízení kla-
dou na zafiízení k mechanicko-
biologickému zpracování po-
dobné poÏadavky jako na spa-
lovny, v dÛsledku toho dosáh-
nou i náklady podobné úrovnû.
V˘hodnûj‰ích nákladÛ lze do-
sáhnout, lze-li v celkové kon-
cepci dále vyuÏívat skládku
odpovídající stavu techniky.

Umweltpraxis, 1, 2001, ã. 3

zeni nositelé nakládání s od-
padem ve spolkov˘ch zemích
Badensko-Württembersko
a Hesensko. Podle zji‰tûní nel-
ze urãit nejlevnûj‰í nebo nejd-
raÏ‰í firmu, protoÏe drah˘ ne-
bo levn˘ v˘kon neodpovídá
skuteãnému finanãnímu zatí-
Ïení domácností.
Struktura poplatkÛ je velmi

rozdílná, neboÈ rÛzn˘m zpÛso-
bem zahrnuje sociální sloÏky.
U domácností s více osobami
stoupají poplatky rÛznû, nûkte-
ré systémy pfiedepisují mini-
mální objem zbytkového odpa-
du, kter˘ pro samostatnû Ïijící
osoby b˘vá pfiíli‰ velk˘. V ex-
trémním pfiípadû je nejniÏ‰í
a nejvy‰‰í poplatek domácnosti
o jedné osobû bez komposto-
vání vlastními silami 78 a 446
DEM. V˘‰e poplatkÛ podstatnû
závisí na jejich struktufie, roli
hraje i zpÛsob zpracování od-
padu, ãetnost svozu apod.
Porovnání poplatkÛ vefiejno-
právních nositelÛ odstraÀování
za Ïivnostensk˘ odpad je jed-
nodu‰‰í, protoÏe zde se poplat-
ky fiídí témûfi v˘hradnû mnoÏ-
stvím odpadu.

Entsorga-Magazin, 20, 2001,

Na stanovi‰ti Erbenschwang
v Bavorsku byla v rámci tfiíleté-
ho v˘zkumného projektu, ukon-
ãeného v létû 2001, zkoumána
vhodnost skládkování mecha-
nicko-biologicky zpracovaného
odpadu. Byla urãena hmotnost
uloÏeného materiálu, jeho che-
mické a fyzikální vlastnosti
a vlastnosti z hlediska pÛdní

V SRN je v provozu asi 30 za-
fiízení na mechanicko-biologic-
ké zpracování zbytkového od-
padu, z nichÏ mnohá jsou v ta-
kovém technickém stavu, kter˘
nedovoluje dovybavení podle
30. nafiízení o ochranû proti imi-
sím. Nafiízení pro mechanicko-
biologická zafiízení vyÏadují ino-
vativní technická fie‰ení. Pfiísné
emisní limity pro organické lát-
ky podle uvedeného nafiízení
vyÏadují sníÏení mnoÏství emisí
z mechanicko-biologick˘ch za-
fiízení. Namísto obvykl˘ch bio-
filtrÛ bude nutno pouÏívat v˘-
konné postupy ãi‰tûní odpadní-

V USA jsou povaÏována za
perspektivní ultra tûÏká kladiva
a zvy‰ování v˘konu drtiãÛ,
v Evropû se spí‰e sází na flexi-
bilitu a energetickou v˘hodnost
zafiízení a cení se v˘hody hyd-
raulick˘ch systémÛ. Pracuje se
na vylep‰ování odpra‰ovacích
a separaãních zafiízení. Novin-
kou je tzv. semi-wet shredder
process (polomokré drcení), pfii
nûmÏ je mnoÏství vstfiikované
vody elektronicky fiízeno. Polo-
mokr˘ systém umoÏÀuje udrÏet
provoz drcení bezpra‰n˘, pozi-
tivní efekt se projevil i v pfiípadû
drcení plechov˘ch odpadÛ
s ulpûl˘m olejem: chladicí efekt
vstfiikované vody sniÏuje tvorbu
„modrého koufie“ pfii drcení. 
Provozovatelé drticích zafií-

zení vyuÏívají poãítaãové sys-
témy vizualizace a sbûru dat
o provozu. V‰echny údaje
ohlednû provozu, materiálu
atd. se ukládají do databanky
buì automaticky pomocí sen-
zorÛ nebo pomocí dotekové
obrazovky. Lze pozorovat tyto
trendy: vyuÏívání drtiãÛ k drce-
ní jin˘ch materiálÛ neÏ Ïelez-
ného ‰rotu, budují se spí‰e za-
fiízení s malou a stfiední kapaci-
tou a vysokou flexibilitou. 

Umweltpraxis, 1, 2001, ã. 3

Koncern na v˘robu elektroni-
ky Fujistu Siemens vyvinul
vlastní know-how v oblasti re-
cyklace staré elektroniky. V˘-
robci zhodnocují staré poãítaãe
v tfiístupÀovém procesu. Nej-
prve se provûfií, zda je poãítaã
vyuÏiteln˘ jako celek nebo zda
lze vyjmout pouÏitelné ãásti.
Teprve potom následuje látko-
vé zhodnocení. Recyklaãní
centrum v Paderbornu pfiístroje
registruje, následuje jejich de-
montáÏ, tfiídûní podle materiá-
lu, odstraÀování ‰kodliv˘ch
souãástí – baterie, kondenzá-
tory. Témûfi 90 % vzniklého
materiálu se recykluje, nere-
cyklovatelné materiály jsou od-
straÀovány podle zákonn˘ch
ustanovení. 
Koncepce je orientována

pouze na staré poãítaãe Ïivno-
stensk˘ch firem, nikoli ze sou-
krom˘ch domácností. S ohle-
dem na nafiízení o staré elek-
tronice zpracovalo pracovní
spoleãenství CYCLE koncepci,
která bude zahrnovat i domácí
poãítaãe. Poãítaãe budou ode-
bírat obce, které jiÏ mají svÛj
systém sbûrn˘ch dvorÛ. O ná-
klady na sbûr star˘ch poãítaãÛ

Na modelov˘ch domácnos-
tech byl proveden v˘zkum
struktur rÛzn˘ch poplatkÛ za
odpad. Do srovnání byli zafia-
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Envikongres a výstava

Různé způsoby 
využívání plastů

Sledování toku 
plastových odpadů

Konkurence 
pro německý duální

systém

V dubnu zaãala nová éra ve-
letrhu Envibrno. Jak jsme jiÏ
informovali, Veletrhy Brno, 
a. s. (dfiíve BVV, a. s.) se roz-
hodly radikálnû zmûnit kon-
cepci ekologického veletrhu.
Zmûna spoãívá pfiedev‰ím
v tom, Ïe pfiejde z roãní na
dvouletou periodu (sudé ro-
ky) a Ïe se bude konat místo
na podzim na jafie, a to sou-
bûÏnû se stavebním veletr-
hem IBF a komunálním vele-
trhem URBIS. 
Dal‰í zmûnou je kladení

vût‰ího dÛrazu na doprovod-
n˘ program, coÏ se promítlo
pfiedev‰ím v pfiejmenování na
ENVIKONGRES. Jinak to
moc velká zmûna není, proto-
Ïe doprovodn˘ program Envi-
brna byl vÏdy bohat˘. Zmû-
nou je zamûfiení programu na
integrovanou prevenci a ome-
zování zneãi‰tûní (IPPC). Tím
se leto‰ní Envikongres stal
dosud nejv˘znamnûj‰í akcí na
toto téma u nás. 
Program celkem trval tfii

dny, z toho první den bylo
plenární zasedání a po celé
dal‰í dva dny probíhaly para-
lelnû na dvou místech sekce
zamûfiené na jednotlivá od-
vûtví. Z toho plyne, Ïe nebylo
moÏno v‰echno stihnout,
zvlá‰tû kdyÏ ãlovûk chtûl vi-
dût i soubûÏné v˘stavy. Proto
jsme se museli v mnoha pfií-
padech spolehnout i jen na
to, co jsme zaslechli v kuloá-
rech.
Tak jsme se napfiíklad do-

vûdûli, Ïe program plenární
ãásti vzbudil ponûkud rozpa-
ky, nejspí‰e zpÛsobené pfiíli‰-
n˘m oãekáváním úãastníkÛ.
Ti, ktefií ãekali na aktuální in-
formace z MÎP o provádû-
cích vyhlá‰kách k zákonu
o IPPC, byli zklamáni. Klasic-
k˘m problémem takov˘chto
plenárních jednání je jejich
v‰eobecnost. Ta ãást odbor-
né vefiejnosti, pro kterou jsou
urãeny úvodní pfiedná‰ky,
zpravidla není pfiítomna, pro-
toÏe vût‰inou je‰tû neví, Ïe
by ji to mûlo zajímat.
Jiná situace byla v sekcích,

kter˘ch bylo celkem osm:
Chemick˘ prÛmysl, Zemûdûl-
ství a potravináfisk˘ prÛmysl,
V˘roba a zpracování kovÛ,
Nakládání s odpady, Zpraco-
vání nerostÛ, Techniky pro
ãi‰tûní a úpravu vod, Ener-

getika, Ostatní prÛmysl. Zá-
jem úãastníkÛ o jednotlivé
sekce byl velice rozdíln˘, stej-
nû tak pfiínos jednotliv˘ch
pfiíspûvkÛ. V fiadû pfiípadÛ se
jednalo o pouhé prezentace
podnikÛ pfiipravujících se Ïá-
dat o integrované povolení.
I kdyÏ se ãasopis Odpado-

vé fórum bude integrované
prevenci a omezování zne-
ãi‰tûní a zavádûní nejlep‰ích
dostupn˘ch technik vûnovat
v celé ‰ífii, na Envikongresu
redakci nejvíce zajímala sek-
ce Nakládání s odpady. Zá-
jem o úãast na úvodních
pfiedná‰kách byl takov˘, Ïe
pofiadatelé museli pfiesouvat
Ïidle z paralelnû probíhající
sekce. I zde v‰ak byl pfiínos
jednotliv˘ch pfiíspûvkÛ rozdíl-
n˘. Nás nejvíce zaujala infor-
mace Ing. Pavla Vejnara
z Centra pro hospodafiení
s odpady VÚV T. G. M. o pfií-
pravû BREFÛ v oblasti spalo-
vání odpadÛ a pfiedná‰ka
Ing. ZdeÀka Horsáka z firmy
Dekont Umwelttechnik, s. r.
o. o IPPC v oblasti sklád-
kování odpadÛ. Zajímavá in-
formace zaznûla v následné
diskusi a to, Ïe pro skládko-
vání se Ïádn˘ BREF nepfii-
pravuje a jeho roli by mûla
suplovat evropská smûrnice
pro skládkování. 
V‰ichni, ktefií zavítali na

jednání této sekce, obdrÏeli
od redakce na‰eho ãasopisu
CD-ROM pro odpadové hos-
podáfiství, stejné CD, kterou
obdrÏeli odbûratelé Odpado-
vého fóra spolu s kvûtnov˘m
ãíslem.
Ve stínu zájmu Envikongre-

su byla doprovodná v˘stava.
Byla skromná, pokryla necelé
pfiízemí pavilonu C, a to je‰tû
velkou ãást z toho zaujímala
nûmecká expozice zorgani-
zovaná âesko-nûmeckou ob-
chodní a prÛmyslovou komo-
rou. Ostatnû pÛl roku po
Envibrnu nebylo moÏné ãekat
velk˘ zájem o vystavování,
i kdyÏ pofiadatelé nabízeli v˘-
znamné slevy. Ani soubûh
s veletrhy IBF a URBIS ne-
zv˘‰il v˘znamnû náv‰tûvnost
v˘stavy. Nicménû toto byl mi-
mofiádn˘ roãník. Jak se nová
koncepce osvûdãí, se ukáÏe
teprve aÏ za dva roky.

(op)

se budou v˘robci a obce dûlit.
Koncepce pfiedpokládá také
vlastní iniciativu v˘robcÛ.

Entsorga-Magazin, 20, 2001,
ã. 5

Neoznaãené pfiíspûvky
z databází CeHO 

VÚV TGM

Spoleãnost DKR roãnû pfiebírá
k recyklaci 600 tisíc tun prodej-
ních plastov˘ch obalÛ ze sbûru
duálního systému. Ve spoluprá-
ci s Assion Electric vyvinula
DKR systém automatického
zachycování dat relevantních
pro tok látek. Program Ameda
registruje pohyb registrovan˘ch
mnoÏství plastÛ a zjednodu‰uje
dokumentaci ve v‰ech krocích
od tfiídûní po recyklaci. Infor-
mace o v˘konech tfiídûní a re-
cyklace jsou kdykoli k dispozi-
ci. Klíãem k technice „odpoví-
daãe“ je ‰estnáctimístné ãíslo,
trvale uloÏené na nosiãi dat.
Toto ãíslo umoÏÀuje automatic-
kou identifikaci plastov˘ch oba-
lÛ na cestû od tfiídûní k zu-
‰lechtûní nebo recyklaci. V tfií-
dicích zafiízeních se plastové
obaly tfiídí podle frakcí a lisují.
Na kaÏd˘ balík se umístí „odpo-
vídaã“, k jehoÏ ãíslu je pfiifiaze-
na frakce plastÛ, datum a ãas
slisování a v‰echna tato data
jsou uloÏena. Tato ãísla se pak
uvádûjí pfii dal‰ích operacích
s plasty. Pfii dodávkách plastÛ
do dal‰ích zafiízení lze ãísla
odeãítacím pfiístrojem pfieãíst. 

Entsorga-Magazin, 20, 2001,
ã. 5

PET láhve jsou v souãasné
dobû v SRN velmi roz‰ífiené
a rozvíjejí se také techniky tfií-
dûní a recyklace. Petcycle
GmbH v Bad Neuenahr-Ahr-
weiler napfiíklad vrácené láhve
neãistí a znovu neplní, ale ro-
vnou lisuje a granuluje a vznik-
l˘ materiál dodává v˘robcÛm
láhví. Postup Supercycle, pro-
vozovan˘ ve francouzském
Beune, tfiídí ru‰ivé látky z PVC
vloãek pomocí rentgenového
detektoru. PET se potom pfii
170 oC su‰í, regranuluje a kry-
stalizuje, aby bylo dosaÏeno
maximální stability. Po odstra-
nûní plynn˘ch aromatick˘ch lá-
tek lze recyklát pouÏívat ve
Francii i na potravinové obaly.
Ve ‰v˘carském Frauenfeldu je
provozován efektivní systém

recyklace URRC (United Re-
source Recovery Corporation),
kter˘ jako jedin˘ umoÏÀuje v˘-
robu granulátu plnû pouÏitel-
ného na obaly potravin. Z ma-
teriálu se odstraÀuje povrcho-
vá vrstva a tím i zneãi‰tûní.
V jednom z prvních zafiízení
v SRN v Rostocku bude rov-
nûÏ vyuÏíván postup URRC.
Do provozu budou uvedena
také ãtyfii zafiízení na zu‰lech-
Èování plastÛ.

Entsorga-Magazin, 20, 2001,
ã. 5

Podle souãasného nafiízení
o obalech je situace pro pfií-
padné konkurenty Duales
Systém Deutschland (DSD)
velmi obtíÏná: 
Musejí uzavfiít smlouvy o zho-

dnocení obalÛ, vytvofiit systém
financování licenãními smlou-
vami s v˘robci, plnit stejné kvó-
ty zhodnocení jako DSD, vytvo-
fiit srovnatelnou infrastrukturu
sbûru prodejních obalÛ jako
DSD. 
Vûdci navrhují postupn˘ plán,

kter˘ umoÏní konkurenci ve
zhodnocování obalÛ. Za základ
povaÏují omezení trÏní moci do-
savadního monopolu, sníÏení
vysok˘ch bariér pro novou kon-
kurenci a podporu soutûÏe
v oblasti zhodnocování, která
by pfiesahovala rámec systé-
mÛ. 
První krok má zlep‰it plnûní

nafiízení, druh˘m krokem má
b˘t v˘klad nafiízení o obalech,
orientovan˘ na soutûÏ – úfiady
by nemûly protahovat schvalo-
vání konkurenãních systémÛ
a mûly by umoÏnit pfiechodnou
dobu na plnûní kvót. Tfietí krok
zahrnuje novelu nafiízení o oba-
lech – zejména v mal˘ch
a stfiedních mûstech by mûly
b˘t zavedeny systémy s pfie-
chodnou dobou ne del‰í neÏ 3
roky. KaÏd˘ch 5 let by pak byla
vyhla‰ována nová soutûÏ na
systém sbûru a zhodnocení
obalÛ.

Entsorga-Magazin, 20, 2001,
ã. 4
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Ve dnech 23. aÏ 25. dubna 2002 se uskuteãnil v Ostravû jiÏ 
2. roãník mezinárodní konference ODPADY 21, vûnovan˘
Odpadovému hospodáfiství stfiedoevropsk˘ch zemí v období pfií-
pravy jejich vstupu do EU.
Zá‰titu nad konáním konference pfievzali RNDr. Milo‰ KuÏvart,

ministr Ïivotního prostfiedí, Ing. EvÏen To‰enovsk˘, hejtman
Moravskoslezského kaje, Ing. âestmír Vlãek, primátor statutární-
ho mûsta Ostravy a prof. Ing. Vítûzslav Zamarsk˘ CSc., vládní
zmocnûnec pro Moravskoslezsk˘ kraj.
Organizátory tfiídenní konference ODPADY 21 jsou SdruÏení

pro obnovu a rozvoj severní Moravy a Slezska a ãlen tohoto sdru-
Ïení, akciová spoleãnost FITE z Ostravy. Odborn˘m garantem
konference byla námûstkynû ministra Ïivotního prostfiedí Ing. Eva
Tylová.
Konference se zúãastnilo 170 pfiedních odborníkÛ na odpadové

hospodáfiství z âeské republiky, Polska, Slovenska, Maìarska,
Rakouska, Nûmecka a ¤ecka. 
První den byl tradiãnû vûnován odborn˘m exkurzím, kde si asi

60 úãastníkÛ prohlédlo demontáÏní a recyklaãní provoz na zpra-
cování dopravní techniky, zejména osobních a nákladních vozidel,
dále pak autobusÛ, speciálních strojÛ, ale i Ïelezniãní dopravní
techniky. Zajímavá byla moÏnost porovnat stav dekontaminaãních
prací území Karoliny v centru mûsta Ostravy pfied rokem a nyní.
Neménû zajímavé bylo pfiímé srovnání krajiny devastované dÛl-

ní ãinností a rekultivovaného území. Závûr exkurze pak tvofiila
prohlídka linky nízkotermické desorpce na zpracování zaolejova-
n˘ch okují.
První konferenãní den byl zahájen za úãasti námûstkynû minis-

tra Ïivotního prostfiedí âeské republiky a v zastoupení ministra ÎP
âR, paní Ing. Evy Tylové, fieditelky odboru odpadÛ MÎP RNDr.
ZdeÀky Bubeníkové, Ph.D., fieditelky Státního fondu Ïivotního pro-
stfiedí Ing. Radky Buãilové a dále zástupcÛ Moravskoslezského
kraje, Regionální hospodáfiské komory Ostrava a pofiadatelÛ kon-
ference.
Druh˘ konferenãní den byl zahájen hejtmanem Moravskoslez-

ského kraje Ing. EvÏenem To‰enovsk˘m a rektorem V·B TU
Ostrava a prezidentem SdruÏení pro obnovu a rozvoj severní
Moravy a Slezska prof. Ing. Václavem Roubíãkem, CSc.
Na konferenci bylo pfiedneseno celkem 38 odborn˘ch referátÛ

ve ãtyfiech tématick˘ch okruzích a fiada podnûtn˘ch diskusních
pfiipomínek a námûtÛ.

Je potû‰itelné konstatovat, Ïe prÛbûh konference nebyl kon-
fliktní, ale naopak se projevila zfiejmá snaha úãastníkÛ i pfiedná-
‰ejících hledat nová fie‰ení.

ZÁVùRY A DOPORUâENÍ Z TÉMATICK¯CH OKRUHÒ

I. tématick˘ okruh – Implementace právních pfiedpisÛ 
v oblasti odpadového hospodáfiství 
Bylo pfiedneseno celkem 7 pfiedná‰ek s fiadou dotazÛ a diskus-

ních pfiíspûvkÛ. Odborn˘m garantem tématu byla RNDr. ZdeÀka
Bubeníková, Ph.D.
Bylo konstatováno, Ïe stávající úroveÀ odpadového hospodáfi-

ství v âR jiÏ respektuje základní environmentální poÏadavky a vy-
tváfií dobré podmínky pro nastávající proces zkvalitÀování ochra-
ny Ïivotního prostfiedí.
V prÛbûhu jednání byla ‰iroce diskutována praktická úãinnost

a dopady plo‰ného zavedení poplatku obãanÛ za komunální od-
pady. Obecnû a jednoznaãnû bylo konstatováno, Ïe nová forma je
úãinná a prospû‰ná. Do‰lo ke zv˘‰ení objemového mnoÏství
smûsn˘ch komunálních odpadÛ, na úkor nelegálního spalování
a ãern˘ch skládek, zvy‰uje se ãistota a pofiádek ve mûstech a ob-
cích s evidentním omezením ãern˘ch skládek domovního odpadu.
Pozitivním jevem je, Ïe nebyl zaznamenán pokles separace, spí-
‰e se projevuje její trval˘ nárÛst.
Dále bylo konstatováno, Ïe úroveÀ nakládání s komunálními od-

pady a s odpady jim podobn˘mi je znaãnû odvislá od kvality obec-
nû závazn˘ch vyhlá‰ek k systému nakládání s komunálním odpa-
dem a na dÛsledném uplatÀování pravomocí obcí v oblasti odpa-
dového hospodáfiství.

Závûry a doporuãení: 

� ¤e‰ení uvedené problematiky zafiadit na pofiad jednání meziná-
rodní konference ODPADY 21 – 3. roãník, s cílem hodnotit do-
pady a úãinnost nov˘ch právních úprav v oblasti odpadového
hospodáfiství a jejich vlivÛ na Ïivotní prostfiedí.

� Opakovanû konference doporuãuje zpracovat novou terminolo-
gii odpadového hospodáfiství, kompatibilní s terminologií EU.

� ZváÏit moÏnost a vhodnost vyuÏívání poplatkÛ za ukládání od-
padÛ na skládky tak, aby alespoÀ ãást tûchto prostfiedkÛ slou-
Ïila k rozvoji systému nakládání s odpady, zejména komunální-
mi.

Závěry a doporučení

z 2. ročníku mezinárodní konference 

ODPADY 21
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II. tématick˘ okruh – Tvorba koncepcí a plánÛ odpadového
hospodáfiství
Bylo pfiedneseno celkem 14 pfiedná‰ek s bohatou diskusí a fia-

dou podnûtÛ a pfiipomínek. Odborn˘m garantem tématu byl Ing.
Pavel Barto‰. Velk˘ zájem pfiedná‰ejících i diskutujících prokázal
aktuálnost dané problematiky.
Obecnû byla kritizována malá pfiipravenost a absence projektÛ

v oblasti odpadového hospodáfiství a tím i nemoÏnost ãerpat fi-
nanãní podporu z pfiíslu‰n˘ch fondÛ EU.

Závûry a doporuãení:

� Dan˘ tématick˘ okruh bude velmi aktuální i v následujícím ob-
dobí a proto se doporuãuje jeho ponechání a zamûfiení na plá-
ny odpadového hospodáfiství, zejména krajÛ a pÛvodcÛ.

� Trvá nadále potfieba stanovit kompetence a vztahy mezi krajem
a obcemi s cílem realizovat koncepce a plány odpadového hos-
podáfiství.

� Doporuãuje se lépe konkretizovat vazbu mezi odpadem a v˘-
robkem z tohoto odpadu, nebo upfiesnit pojem v˘robek ve
smyslu zákona ã. 22/1997 Sb., kter˘ je pfiímo produktem dané-
ho technologického procesu.

III. tématick˘ okruh – Biotechnologické postupy 
pfii zpracování odpadÛ 
Bylo pfiedneseno celkem 8 pfiedná‰ek, doplnûn˘ch fiadou dota-

zÛ a námûtÛ. odborn˘m garantem témat byl Ing. Jaroslav VáÀa,
CSc. PrÛbûh jednání v tomto tématickém okruhu zdÛraznil v˘-
znam vyuÏívání biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ a poukázal na
fiadu existujících problémÛ.

Závûry a doporuãení:

� Vzhledem k závaÏnosti tématu se doporuãuje zafiadit toto i na
pofiad jednání 3. roãníku mezinárodní konference ODPADY 21.

� Doporuãuje se vypracovat normy pro biokompost a rekultivaãní
substráty, vãetnû stanovení kritérií jejich uÏití z hlediska ochra-
ny zdraví a Ïivotního prostfiedí.

� Vzhledem ke stále se roz‰ifiujícímu vyuÏívání kuchyÀsk˘ch drti-
ãÛ odpadkÛ, konference doporuãuje k tomuto problému zau-
jmout stanovisko tak, aby náklady z oblasti nakládání s komu-
nálním odpadem se nepfiená‰ely do nakládání s kaly z âOV.

IV. tématick˘ okruh – Ekologická v˘chova a vzdûlávání 
obãanÛ na cestû âR do EU 
Bylo pfiedneseno celkem 9 pfiedná‰ek doplnûn˘ch bohatou dis-

kusí a ve vazbû na zpracovávané koncepce a plány odpadového
hospodáfiství. Odborn˘ garant tématu byl Ing. Helena âíÏková,
Ph.D.

Závûry a doporuãení:

� Zafiadit toto téma na pofiad 3. roãníku mezinárodní konference
ODPADY 21.

� Doporuãuje se, aby v koncepcích a plánech odpadového hos-
podáfiství byla fie‰ena v˘chova a vzdûlávání obãanÛ v oblasti
odpadového hospodáfiství.

� Doporuãuje se soustfiedit na celoÏivotní a systematické vzdûlá-
vání zamûstnancÛ státní správy a samosprávy v oblasti Ïivotní-
ho prostfiedí a nakládání s odpady.

DOPROVODN¯ PROGRAM

Semináfi Komplexní nakládání s biohmoty
v Moravskoslezském kraji
V prÛbûhu konference byl uskuteãnûn semináfi s pfiedstavením

projektu komplexního fie‰ení biohmoty v Moravskoslezském kraji.

Pfiedkladatelem projektu je SdruÏení pro obnovu a rozvoj severní
Moravy a Slezska a zpracovatelem projektu je Ing. Pavel Barto‰,
pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel FITE a. s., ve spolu-
práci s firmou AGRO-EKO s. r. o.
Návrh projektu fie‰í komplexním zpÛsobem vyuÏívání biologicky

rozloÏiteln˘ch odpadÛ na v˘robu kompostu nebo na pfiímou kon-
verzi na pevné nebo plynné palivo. Vyroben˘ kompost se navrhu-
je vyuÏívat pfii pûstování energetick˘ch plodin, pfiedev‰ím na re-
kultivovan˘ch plochách dotãen˘ch dÛlní ãinností a na obtíÏnû vy-
uÏiteln˘ch plochách v podhÛfií Beskyd a JeseníkÛ. Energetické
plodiny pak budou vyuÏity k v˘robû ekopaliva. Souãástí projektu
je i fie‰ení vyuÏívání ekopaliv jednak ve velk˘ch energetick˘ch
zdrojích, tak i v mal˘ch a blokov˘ch kotelnách. Souãástí projektu
je i tvorba vlastního know-how a následnû i v˘voj a konstrukce pfií-
slu‰n˘ch technologick˘ch zafiízení.
Projekt vychází z fiady cílÛ stanoven˘ch ve strategick˘ch doku-

mentech vlády âR, zejména pak ve Státní politice Ïivotního pro-
stfiedí, Surovinové politice, Politice zamûstnanosti, Energetické
politice a dal‰ích. ¤e‰ení této problematiky je rovnûÏ obsaÏeno
v Plánu rozvoje Moravskoslezského kraje a úzce navazuje na
zpracovávanou koncepci odpadového hospodáfiství tohoto kraje. 
K pfiednesenému projektu se pozitivnû vyjádfiili v‰ichni úãastní-

ci semináfie. Byla vznesena fiada podnûtn˘ch návrhÛ, které budou
zohlednûny pfii dal‰ím rozpracování projektu.
Obecnû bylo konstatováno, Ïe projekt fie‰í komplexním zpÛso-

bem vyuÏívání biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ, ochranu a vyuÏí-
vání krajiny, navy‰ování náhrady neobnoviteln˘ch energetick˘ch
surovin surovinami obnoviteln˘mi. Omezení skleníkov˘ch plynÛ,
plo‰n˘ rÛst zamûstnanosti v ‰irokém spektru profesí vãetnû ob-
lasti v˘voje, konstrukce a inÏen˘rské ãinnosti.

Semináfi Spoleãná fie‰ení odpadového hospodáfiství 
pro ãtyfii mûsta V4 v období vstupu do EU
Semináfi se zamûfiil na realizaci dohod o spolupráci mezi mûs-

tem Ostravou a mûsty Katowicemi, Ko‰icemi a Mi‰kolcem.
Pfiednesen˘ projekt se zamûfiil na spolupráci uveden˘ch mûst
v oblasti nakládání s odpady ve snaze roz‰ífiit svá úspû‰ná fie‰e-
ní na ostatní partnerská mûsta. Zástupci jednotliv˘ch mûst pod-
porují tento projekt a pfiislíbili v nûm aktivní úãast.
Byl stanoven program ãtyfi odborn˘ch semináfiÛ zamûfien˘ch na

specializované okruhy odpadového hospodáfiství, které se usku-
teãní v jednotliv˘ch mûstech v prÛbûhu jednoho roku. Projekt
pfiedloÏilo SdruÏení pro obnovu a rozvoj severní Moravy a Slezska
spolu s mûstem Ostravou. Pfii jeho realizaci se oãekává podpora
z Mezinárodního Visegradského fondu.

SOUHRNNÉ ZÁVùRY

Konference dospûla k následn˘m závûrÛm:
� Uspofiádat tfietí roãník konference ODPADY 21. Pro zamezení
termínové kolize s jin˘mi odborn˘mi akcemi se doporuãuje, aby
v Centru pro hospodafiení s odpady pfii VÚV TGM byly evidová-
ny a zvefiejÀovány odborné akce tohoto typu.

� O závûrech konference informovat Parlament âR, Ministerstvo
Ïivotního prostfiedí, krajská zastupitelstva, vybraná média
a zvefiejnit je na internetu organizátorÛ konference.

Za organizaãní v˘bor konference:

Ing. Pavel Barto‰,

pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel FITE a. s.

Ing. Miroslav Fabian,

fieditel strategického rozvoje SPOR SMS
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odpad mûsíce

� Na co se vztahuje zákon o obalech?
Zákon se, struãnû fieãeno, vztahuje na

v‰echny obaly pouÏívané pfii distribuci
zboÏí v âR s v˘jimkou standardizovan˘ch
pfiepravních kontejnerÛ. Zákon dále upra-
vuje nakládání s odpadem z tûchto obalÛ
odli‰nû od zákona o odpadech.

� Komu zákon stanovuje povinnosti?
Zákon o obalech stanovuje povinnosti

pouze podnikajícím osobám, které se po-
dílejí na distribuci obalÛ nebo baleného
zboÏí v âR. Zákon neukládá Ïádné povin-
nosti obãanÛm, ani obcím. Dále zákon
stanovuje povinnosti tzv. autorizovan˘m
obalov˘m spoleãnostem z hlediska jejich
ãinnosti, pokud takové spoleãnosti budou
existovat.

� Komu zákon dává nová práva?
Zákon o obalech pochopitelnû stanovu-

je práva kontrolních orgánÛ vÛãi povin-
n˘m osobám tak, aby byla zaji‰tûna jeho
vymahatelnost. Dále dává nová práva
pouze spotfiebitelÛm. Pfiedev‰ím dává
spotfiebiteli staronové právo b˘t vãas in-
formován o zmûnách zálohy na vratné
zálohované obaly. Dále dává spotfiebiteli
nové právo poÏadovat ve velk˘ch obcho-
dech nabídku nápojÛ ve vratn˘ch záloho-
van˘ch obalech, pokud jsou tak balené
nápoje k dispozici na trhu. Koneãnû dává
spotfiebiteli právo vrátit pouÏit˘ obal distri-
butorovi zboÏí, ov‰em pouze na místo
k tomu urãené samotn˘m distributorem.
Kromû v˘‰e uveden˘ch práv zákon sta-

novuje práva nûkter˘ch subjektÛ vÛãi tzv.

autorizované obalové spoleãnosti. Zej-
ména jde o právo distributora obalÛ uza-
vfiít s autorizovanou spoleãnosti smlouvu
o zaji‰tûní sdruÏeného plnûní nûkter˘ch
povinností podle zákona za stejn˘ch pod-
mínek, jako spoleãnost nabízí ostatním di-
stributorÛm. Toto právo mÛÏe distributor
uplatnit vÏdy a vÛãi kaÏdé autorizované
spoleãnosti. Dále jde o podmínûné právo
obce, uzavfiít s autorizovanou spoleãností
smlouvu obdobnou takové, kterou autori-
zovaná spoleãnost uzavírá s jin˘mi obce-
mi. Toto právo v‰ak obec mÛÏe uplatnit
jen tehdy, pokud vÛbec autorizovaná spo-
leãnost obecnû uzavírá takové smlouvy
s obcemi, které se pfiímo vztahují k orga-
nizaci sbûru obalového odpadu. Jde tedy
pouze o právo na rovné podmínky v po-
rovnání s ostatními obcemi, protoÏe obec-
nû autorizovaná spoleãnost nemá Ïádnou
povinnost jakékoli smlouvy s obcemi uza-
vírat a obec se nemÛÏe uzavfiení takové
smlouvy domáhat.

� Jak˘ je vztah zákona k zákonu
o odpadech?
Zákon o odpadech je zákonem obec-

n˘m a zákon o obalech se pouÏije ve
vztahu k obalovému odpadu jen tehdy,
pokud je to zákonem o obalech v˘slovnû
upraveno. To je dÛleÏité zejména z hle-
diska odpovûdnosti za samotn˘ obalov˘
odpad. Odpovûdnost za odpad obecnû
nese podle odpadového zákona pÛvodce

OOddppaaddyy   zz   oobbaa ll ůů
Téma „obalový odpad“ jsme již letos jednou

v Odpadovém fóru měli, a to v březnovém 
čísle. Psali jsme tam o tom, jaký přínos pro 
obce a pro životní prostředí znamená nový 
zákon o obalech, informovali o nových 
technických normách pro obaly, které se díky
zákonu o obalech staly závaznými, a popsali 
situaci v nakládání s obalovým odpadem
v Německu a Dánsku. Dále jsme v legislativní
příloze lednového čísla otiskli plné znění 
zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, a ve 
stejné příloze únorového čísla jsme přinesli
rozbor povinností výrobců, dovozců, 
distributorů a prodejců obalů podle zákona
o obalech. Kromě toho text zákona i jeho 
prováděcích předpisů jsme zařadili na 

CD-ROM, který obdrželi předplatitelé časopisu
přiložený ke květnovému číslu. 

Za dobu účinnosti zákona se ukazuje stále
zřetelněji složitost problematiky obalů 
a odpadů z nich. Situace v praxi totiž není tak
jednoduchá, jak si tvůrci zákona mysleli.
Například se někdy ani odborníci z různých 
rezortů neshodnou, zda něco je nebo není
obal. V některých případech by striktní 
dodržování zákona mohlo ještě přispět 
k faktickému (nejen papírovému) zvýšení 
produkce odpadů. Proto jsme se rozhodli mimo
ediční plán věnovat téma červnového čísla
opět obalovým odpadům a pravděpodobně to
není letos naposledy.

Redakce

Zákon o obalech je v médiích obvykle zužován na jakýsi 
zákon o odpadech z obalů, v horším případě na zákon o PET
lahvích. Obvykle je v nejrůznějších komentářích zcela pomíjena
řada ustanovení zákona vztahující se ke kvalitativním 
charakteristikám obalů a oblasti nakládání se samotnými obaly
ještě předtím, než se stanou odpadem. Dále je zákon o obalech
nejčastěji diskutován ve zjednodušujícím podání, podle kterého
je hlavním cílem zákona, aby výrobci zaplatili spotřebitelům
náklady na popelnice. Konečně se o obalovém zákonu často 
hovoří jako o zákonu, který přišel pozdě, protože celá Evropa
má již obaly vyřešené, jenom ČR dosud ne. Cílem tohoto článku
je podívat se na zákon o obalech z hlediska všech jeho jednotli-
vých částí a současně jej porovnat se stavem v Evropě.

Zákon o obalech – co vlastně řeší?



� Jaké povinnosti ukládá zákon pfii
pouÏívání obalÛ?
Zákon o obalech ukládá v˘robcÛm ná-

sledující povinnosti pfii pouÏívání a distri-
buci obalÛ. Pfiedev‰ím jde o staronové
povinnosti znaãit spotfiebitelské obaly
z hlediska pouÏitého materiálu a nakládá-
ní s obaly po pouÏití. Dále rovnûÏ staro-
nová povinnost omezit pfii v˘robû obalÛ
pouÏití tûÏk˘ch kovÛ a jin˘ch nebezpeã-
n˘ch látek. Zcela novou povinností je
konstruovat obal tak, aby po jeho pouÏi-
tí vzniklo minimální mnoÏství odpadu, pfii
zachování jeho funkãnosti. RovnûÏ novou
povinností je zajistit opakované pouÏití
obalu, pokud je obal k opakovanému
pouÏití urãen. Vût‰ím obchodÛm je uloÏe-
na nová povinnost, kterou je povinnost
nabídky nápojÛ ve vratn˘ch zálohova-
n˘ch obalech, pokud jsou na trhu k dis-
pozici. Koneãnû je sice starou, ale novû
a pfiesnûji definovanou povinností poÏa-
davek, aby bylo spotfiebiteli umoÏnûno
pouÏit˘ obal vrátit na urãené místo. Touto
povinností se nepfiímo zavádí povinnost
distributora podílet se na nákladech spo-
jen˘ch s nakládáním s obalov˘m odpa-
dem vznikl˘m u spotfiebitelÛ.
Porovnáme-li povinnosti v˘robcÛ v âR

s bûÏnou praxí v EU zjistíme, zfiejmû pfie-
kvapivû pro mnoho kritikÛ zákona, Ïe jde
o jeden z nejkoncepãnûj‰ích obalo-
v˘ch pfiedpisÛ v Evropû. Zaãneme-li od
znaãení obalÛ, je ve vût‰inû státÛ EU
pouze dobrovolné, pouze v nûkter˘ch
státech, jako napfiíklad v SRN, je znaãení
povinné, av‰ak pouze v pfiípadû plasto-
v˘ch obalÛ. Naopak vût‰ina státÛ EU
omezuje sv˘mi pfiedpisy pouÏití tûÏk˘ch
kovÛ pfii v˘robû obalÛ. Oproti tomu, pou-
ze dva státy v EU, Francie a Velká
Británie, uplatÀují, tak jako âeská repub-
lika, zákonem stanovené poÏadavky na
minimalizaci obalÛ, tedy skuteãnou pre-
venci vzniku obalového odpadu. Pfiitom
Velká Británie uplatÀuje tento pfiedpis
pouze na novû konstruované obaly.
Stejnû tak je v EU v˘jimkou obecná po-
vinnost zajistit opakované pouÏití obalu,
pokud jej obal umoÏÀuje, pfiestoÏe nûkte-
ré státy uplatÀují povinnost pouÏití zálo-
hovan˘ch obalÛ pro vybrané druhy nápo-
jÛ (v této souvislosti je vhodné pfiipome-
nout, Ïe Evropská komise soudí, Ïe po-
vinnost pouÏívat zálohované obaly na
nápoje je v rozporu s pravidly volného
pohybu zboÏí a proti státÛm, které tako-
vou povinnost stanovily postupuje právní
cestou). AÏ potud je tedy zfiejmé, Ïe ães-
k˘ zákon o obalech je asi nejmodernûj-
‰ím evropsk˘m pfiedpisem v této oblasti. 
Kritici v‰ak jistû vznesou námitku, Ïe

nedostateãn˘ je podíl v˘robcÛ na nákla-
dech recyklace obalového odpadu a sa-
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odpadu. Toto zÛstává v platnosti i v pfií-
padû obalového odpadu. Pokud tedy
vznikne obalov˘ odpad u právnické oso-
by, je i nadále pÛvodcem tohoto odpadu
tato osoba a musí s ním nakládat podle
zákona o odpadech. Stejnû zÛstává
v platnosti i to, Ïe pokud vzniká obalov˘
odpad u spotfiebitele, je tento odpad sou-
ãástí komunálního odpadu, jeho pÛvod-
cem je v souladu s odpadov˘m zákonem
obec, a musí s ním b˘t jako s komunál-
ním odpadem nakládáno v souladu se
zákonem o odpadech. Zákon o obalech
tedy nijak neurãuje, kdo je pÛvodcem
obalového odpadu a povinnosti pÛvodce
podle zákona o odpadech zÛstávají za-
chovány.
Zákon o obalech v‰ak upravuje na-

kládání s obalov˘m odpadem odli‰nû
ve dvou bodech. Pfiedev‰ím právnické
osoby, které jsou distributorem obalÛ
nebo obalového odpadu, jsou povinny
zajistit, aby tento odpad byl vyuÏit
v poÏadovaném rozsahu. Zákon pfiitom
neupravuje vztahy mezi osobami, které
se na distribuci podílejí a ponechává od-
povûdnost nerozdílnû na v‰ech tûchto
osobách s tím, Ïe mohou praktické splnû-
ní povinnosti upravit smluvnû mezi sebou.
Dále zákon ukládá povinn˘m oso-

bám, distributorÛm spotfiebitelsk˘ch
obalÛ, zajistit, aby spotfiebitel mohl
pouÏit˘ obal odloÏit na urãené místo.
Pokud tak spotfiebitel uãiní, nestane se
obal souãástí komunálního odpadu, ale
stane se odpadem toho, kdo zaji‰Èuje 
tzv. zpûtn˘ odbûr obalu. V praxi tedy zá-
kon zakládá dualitu nakládání s obalo-
v˘m odpadem pocházejícím od spotfiebi-
tele. Zákon o odpadech ukládá obci urãit
obãanu místo, na které je moÏné odloÏit
obalov˘ odpad. Zákon o obalech sou-
ãasnû ukládá distributorovi obalÛ rovnûÏ
urãit místo, na které mÛÏe odloÏit obalo-
v˘ odpad spotfiebitel, tedy táÏ osoba.
Obãan – spotfiebitel pfiitom nemá povin-
nost vyuÏít místa nabízeného distributo-
rem a je pouze na nûm, zda obal odloÏí
na místo urãené obcí nebo místo urãené
distributorem. Podle jeho rozhodnutí pak
podle práva ponese za odloÏen˘ obal,
obalov˘ odpad, odpovûdnost obec nebo
distributor. 
Je nasnadû, Ïe z hlediska praxe je v˘-

hodné pro obec i distributora v dohodû
obou, urãit pro odloÏení pouÏit˘ch obalÛ
stejné místo a následnû sdílet odpovûd-
nost za obalov˘ odpad i náklady s tím
spojené. Je to dáno tím, Ïe obãan má
podle zákona o odpadech povinnost odlo-
Ïit odpad na místo urãené obcí, ale nemá
jiÏ povinnost odloÏit pouÏit˘ obal na místo
urãené distributorem (je to pouze jeho
právo, nikoli povinnost).

motná recyklace je nedostateãná. Ani ta-
to kritika v‰ak není zcela oprávnûná.
V âeské republice zákon o obalech ne-
pfiímo pfiená‰í náklady spojené s nakládá-
ním s obalov˘m odpadem na v˘robce. 
Dûje se tak pfiedev‰ím prostfiednictvím

autorizovan˘ch obalov˘ch spoleãnosti, to
odpovídá stavu ve vût‰inû státÛ EU.
Nicménû, v fiadû státÛ EU se v˘robci na
nákladech tfiídûného sbûru obalového od-
padu vÛbec nepodílí, pfiekvapivû mezi ty-
to zemû patfií Dánsko, Finsko, Holandsko,
ménû pfiekvapivû Velká Británie a stále
je‰tû ¤ecko (tam se v‰ak pfiedpokládá
zmûna od pfií‰tího roku). To je tfietina
v‰ech ãlensk˘ch státÛ EU. Oproti tomu se
v âR prostfiednictvím, dnes jiÏ autorizova-
né obalové spoleãnosti, EKO-KOM, a. s.
v˘robci podílejí na nákladech sbûru a tfií-
dûní jiÏ tfii roky. V âR jsou pfiitom adresá-
tem prostfiedkÛ od v˘robcÛ pfiímo obce,
které si tak zachovávají kontrolu nad od-
padov˘m hospodáfistvím, coÏ platí pouze
v ‰esti státech EU. Podobnû je to s do-
stupností systému tfiídûného sbûru pro
spotfiebitele, tedy z právního hlediska
zpûtného odbûru obalÛ. V‰em spotfiebite-
lÛm – obãanÛm je takov˘ systém dostup-
n˘ pouze ve tfiech státech EU, v Lucem-
bursku, Nûmecku a Rakousku. Tyto zemû
jsou s odstupem následovány Portugal-
skem, kde je tfiídûn˘ sbûr dostupn˘ 81 %
obyvatel, Belgií se 76 % a Francií se 
74 %. âeská republika se sv˘mi 81 %
obyvatel, kter˘m je dostupn˘ tfiídûn˘ sbûr,
fiadí na ãestné ãtvrté aÏ páté místo
v Evropû spolu s Portugalskem.
Ponûkud jiné je porovnání z hlediska

recyklace obalového odpadu. âeská
republika recykluje okolo 30 % obalového
odpadu a fiadí se tak do skupiny státÛ ja-
ko je Itálie, ·panûlsko nebo Velká Britá-
nie. Ménû obalÛ recykluje, podle zprávy
Evropské komise, Irsko, Portugalsko
a ¤ecko. O nûco více, tj. okolo 40 % re-
cyklují Dánsko, Finsko a Francie. K pre-
miantÛm pak patfií s pfiibliÏnû 60 % Bel-
gie, Holandsko, Lucembursko, Nûmecko,
Rakousko a ·védsko. V recyklaci obalo-
vého odpadu tedy âeská republika patfií
k hor‰ímu evropskému prÛmûru, ov‰em
ne z hlediska samotné ochrany Ïivotního
prostfiedí. Pokud jde o mnoÏství nerecyk-
lovaného, tedy spalovaného ãi sládkova-
ného obalového odpadu, âeská republika
je sv˘mi 56 kg na obyvatele roãnû dokon-
ce o nûco málo ‰etrnûj‰í vÛãi Ïivotnímu
prostfiedí neÏ Nûmecko, které spaluje ãi
skládkuje roãnû 59 kg obalÛ na obyvate-
le. V podobné kategorii státÛ, které za rok
odstraÀují okolo 50 kg obalového odpadu
na obyvatele patfií jiÏ jen Belgie, Rakou-
sko a Finsko, které je se sv˘mi 45 kg roã-
nû v EU nejúspû‰nûj‰í, zatímco Itálie, Ir-
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sko, Francie, ·panûlsko a Velká Británie
roãnû spálí nebo odloÏí na skládky více
neÏ 100 kg obalového odpadu na kaÏdé-
ho obyvatele. V kategorii 60 aÏ 80 kg od-
stranûného obalového odpadu na jedno-
ho obyvatele zÛstává Dánsko, Holand-
sko, Lucembursko, ¤ecko a ·védsko.
Z hlediska skuteãné ochrany Ïivotního
prostfiedí omezením odstraÀování obalo-
vého odpadu se tedy âR fiadí na ãtvrté
místo v Evropû.

Zákon o obalech
A VRATNÉ ZÁLOHOVANÉ OBALY

Ačkoliv byly vratné zálohované obaly v minulých letech 
částečně odsuzovány k zániku, mají pro opakované použití svůj
význam i své přednosti a z mnoha hledisek se jedná 
o perspektivní obaly. Ministerstvo životního prostředí 
je považuje za ekologicky šetrné a ekonomicky výhodné.

� Jak˘ tedy je zákon o obalech?
Porovnáme-li nov˘ zákon o obalech

s obdobn˘mi pfiedpisy v ostatních evrop-
sk˘ch státech, musíme konstatovat, Ïe jde
o velmi moderní pfiedpis, kter˘ v Evropû
jako jedin˘ postihuje prevenci vzniku oba-
lového odpadu, povinné znaãení obalÛ
z hlediska nakládání s nimi jako s budou-
cím obalov˘m odpadem, povinnost opako-
vaného pouÏití obalÛ a povinnost distribu-
tora podílet se na nákladech nakládání

s obalov˘m odpadem. Srovnateln˘ pfiedpis
má snad pouze Francie, která v‰ak nefie‰í
opakované pouÏití obalÛ. Lze tedy konsta-
tovat, Ïe z evropsk˘ch pfiíkladÛ si pfii tvor-
bû vlastního zákona âeská republika vzala
maximum a uplatnila normu, která by ji
mûla zachovat ãelné místo v Evropû mezi
státy, které nejménû zatûÏují Ïivotní pro-
stfiedí obalov˘m odpadem.

Ing. Zbynûk Kozel
EKO-KOM, a. s.

Základní povinnosti zaji‰tûní 
zpûtného odbûru a vyuÏití
Klasické vratné zálohované obaly (na-

pfi. láhev na minerální vodu nebo pfieprav-
ka) jsou podle zákona ã. 477/2001 Sb.,
o obalech a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ
(dále jen zákon o obalech) opakovanû
pouÏiteln˘mi obaly. Pokud jsou tyto
obaly uvádûny na trh nebo do obûhu, za-
vádí se povinnost zajistit jejich opakované
pouÏití zpÛsobem, kter˘ je uveden v pfiílo-
ze ã. 2 zákona a ve vyhlá‰ce Ministerstva
prÛmyslu a obchodu (dále jen MPO) 
ã. 115/2002 Sb., o podrobnostech na-
kládání s obaly, která bere za základ
normu âSN EN 13429 – obaly – opako-
vané pouÏití. Tyto obaly musí b˘t vyrobe-
ny tak, aby jejich konstrukce umoÏnila ur-
ãit˘ poãet obrátek, aby bylo moÏné jejich
opûtovné naplnûní pfii dodrÏení hygienic-
k˘ch pfiedpisÛ apod. Smyslem tohoto
ustanovení je jednak zajistit skuteãné, ni-
koli fiktivní opakované pouÏití obalÛ, a ta-
ké sladit jejich pouÏívání s pravidly EU. 
JestliÏe osoby, které uvádí na trh nebo

do obûhu vratné opakovanû pouÏitelné
obaly, zajistí opakované pouÏití ales-
poÀ 55 % obalÛ novû uveden˘ch na trh
nebo do obûhu, naplÀují tak povinnost
zpûtného odbûru a vyuÏití. V praxi to
znamená, Ïe napfi. v˘robci nápojÛ, ktefií
pouÏívají vratné zálohované obaly, nebu-
dou mít s naplnûním tûchto nejv˘zna-
mnûj‰ích povinností ze zákona váÏnûj-
‰í potíÏe. Na své obaly mají totiÏ pfiiroze-
nû zaveden systém zpûtného odbûru (for-
mou zálohování a v˘kupu lahví), ve kte-
rém se standardnû (v pfiípadû ãesk˘ch pi-
vovarÛ) vrací zpût 96 – 99 % obalÛ. Tito

v˘robci nápojÛ mají za své obaly maxi-
mální odpovûdnost a jiÏ dnes tedy zá-
kladní povinnost splÀují (dokonce dalece
pfiesahují). Jsou pfiitom schopni ji reali-
zovat samostatnû, bez pomoci autorizo-
vané obalové spoleãnosti. Z tohoto hle-
diska lze tedy pfiedpokládat, Ïe pro povin-
né osoby se vratné opakovanû pouÏi-
telné obaly stanou je‰tû více ekono-
micky zajímavé a v˘hodné, neboÈ mimo
jiné vedou k v˘znamné úspofie nákladÛ
za zaji‰tûní zpûtného odbûru a vyuÏití od-
padÛ z obalÛ.

Návrat systému vratn˘ch zálohova-
n˘ch obalÛ, ochrana spotfiebitele
Systém vratn˘ch zálohovan˘ch obalÛ

byl v uplynul˘ch letech hrub˘m zpÛsobem
po‰kozen a z velké ãásti rozvrácen, coÏ
vyvolalo fiadu neÏádoucích dopadÛ. Zá-
kon o obalech proto zavádí nûkolik v˘-
znamn˘ch opatfiení k nápravû tohoto
stavu a k obnovení dÛvûry v systém
tûchto obalÛ. DÛleÏitá jsou zejména
ustanovení § 9 zákona o obalech, která
dÛkladnû o‰etfiují oblast pfiedev‰ím ve
vztahu k ochranû spotfiebitele a z hledis-
ka obnovení funkãního zálohového systé-
mu. 
V˘kup zálohovan˘ch obalÛ nesmí

b˘t omezován v mnoÏství a ani vázán na
nákup zboÏí. Toto ustanovení se vzta-
huje nejen na obchody, ale i na ostatní
subjekty v celém obchodním fietûzci.
Tzn., Ïe nejen obchodník nesmí omezo-
vat mnoÏství v˘kupu od spotfiebitele, ale
ani velkoobchod (distributor) a v˘robce
nesmí omezovat v˘kup, odbûr prázdn˘ch
obalÛ od maloobchodÛ. V˘kup zálohova-

n˘ch obalÛ musí b˘t zaji‰tûn v prodejnû,
která je prodává, po celou provozní do-
bu. Pokud v˘robce mûní druh vratného
zálohovaného obalu nebo ukonãuje jeho
v˘kup, je povinen tuto skuteãnost ozná-
mit odbûratelÛm 6 mûsícÛ pfiedem. Záro-
veÀ v takov˘ch pfiípadech platí, Ïe vratn˘
zálohovan˘ obal musí b˘t vykupován ne-
jménû jeden rok od posledního uvedení
na trh nebo do obûhu. 
Vyhlá‰ka MPO ã. 116/2002 Sb., dal‰í

provádûcí právní pfiedpis k zákonu o oba-
lech, kter˘ nabyl úãinnosti 1. 5. 2002,
stanovuje zpÛsob a povinnost oznaão-
vání vratn˘ch zálohovan˘ch obalÛ,
a sice „zálohovan˘ obal“. Doposud ne-
byla povinnost oznaãovat tyto obaly zcela
funkãní, pouze nûktefií v˘robci, pfiedev‰ím
pivovary, je oznaãovaly zpÛsobem „vratn˘
obal“. 
Zásadní novinkou je nafiízení vlády 

ã. 111/2002 Sb., kter˘m se stanoví v˘-
‰e zálohy pro vybrané druhy vratn˘ch
zálohovan˘ch obalÛ. Pro sedm nejbûÏ-
nûj‰ích typÛ vratn˘ch zálohovan˘ch lahví
urãuje jednotnou v˘‰i zálohy 3 Kã. Na-
fiízení vstoupilo v úãinnost 45 dní poté,
co bylo zvefiejnûno ve Sbírce zákonÛ,
v âástce 49, tedy 13. kvûtna 2002. Bû-
hem této lhÛty mûli prodejci ãas na to,
aby splnili poÏadavek zákona ã. 634/1992
Sb., o ochranû spotfiebitele, a informovali
spotfiebitele o zmûnû penûÏní ãástky za
vratné zálohované obaly nejménû 30 dnÛ
pfiede dnem provedení zmûny. 
Smyslem nafiízení vlády je zajistit

opût stabilní a funkãní zálohov˘ sys-
tém, kter˘ spotfiebiteli (ale i obchodníkÛm
apod.) poskytne jistotu pevné v˘‰e zálohy
a její navrácení. Jedná se o dal‰í v˘-
znamn˘ krok k obnovení dÛvûry v záloho-
v˘ systém. Dfiívûj‰í neÏádoucí náhlé zmû-
ny v˘‰e záloh jiÏ nejsou moÏné podle zá-
kona o ochranû spotfiebitele. Nafiízením
vlády nyní navíc zaniknou rozdílné v˘‰e
záloh (od 0 – do 4 Kã) u vybran˘ch druhÛ
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vratn˘ch zálohovan˘ch obalÛ, jeÏ byly
v prodejnách praktikovány a spotfiebitele
vût‰inou nemotivovaly k vracení lahví.
Pokud v˘robci nápojÛ projeví v budouc-

nu zájem o doplnûní dal‰ích typÛ lahví,
které splÀují poÏadavky na opakované
pouÏívání, do nafiízení vlády, mÛÏe b˘t se-
znam vratn˘ch zálohovan˘ch lahví s pe-
vnou v˘‰í zálohy roz‰ífien. 

Druhy obalÛ, které obsahuje nafiízení
vlády: Láhev na víno 1 l, láhev na minerál-
ní vodu 0,7 l, láhev na limonádu a sodo-
vou vodu 0,33 l, láhev na ovocn˘ sirup 0,7
l, pivní láhev 0,5 l (NRW), pivní láhev 0,5
l (ALE), láhev na minerální vodu 0,33 l.

Právo na v˘bûr
Paragraf 9 zákona o obalech pfiiná‰í

je‰tû jednu v˘znamnou novinku, a sice
tzv. právo spotfiebitele na v˘bûr. Jedná
se o povinnost obchodÛ s prodejní plo-
chou nad 200 m2, které prodávají nápoje
v nevratn˘ch obalech, nabízet od 1. 1.
2002 spotfiebitelÛm stejné nápoje i ve
vratn˘ch zálohovan˘ch obalech, po-
kud taková alternativa na trhu existuje.
Spotfiebitel má tak zaji‰tûnu dostupnost
nápojÛ i ve vratn˘ch zálohovan˘ch oba-
lech, která byla doposud problematická
pfiedev‰ím kvÛli odmítavému postoji vût‰i-
ny velk˘ch prodejcÛ k tûmto obalÛm.
Legislativní v˘klad MÎP pfiitom upfiesnil,

Ïe stejn˘m nápojem se rozumí:
a) nápoje podle druhÛ, skupin a podskupin
tak, jak jsou definovány ve vyhlá‰ce
Ministerstva zemûdûlství ã. 335/1997
Sb., kterou se provádí § 18 zákona 
ã. 110/1997 Sb., o potravinách a tabá-
kov˘ch v˘robcích a

b) nápoje podle § 2 písmeno a) aÏ d) 
vyhlá‰ky Ministerstva zdravotnictví 
ã. 292/1997 Sb., o potravinách a tabá-
kov˘ch v˘robcích.
Stejn˘m nápojem je tedy napfi. limoná-

da, minerální voda ochucená a pfiírodní,
stolní voda ochucená, sodová voda, sirup,
vína podle druhÛ apod. JestliÏe prodej-
ny, jejichÏ prodejní plocha je rovná ne-
bo vût‰í neÏ 200 m2, nabízí tyto nápoje
v nevratn˘ch obalech, musí je nabíd-
nout i ve vratn˘ch zálohovan˘ch lah-
vích, pokud na trhu v tûchto obalech
existují. Rozhodující je tedy ãlenûní nápo-
jÛ podle druhÛ, skupin a podskupin, nikoli
ãlenûní na znaãku ãi v˘robce. V pfiípadû
minerálních vod, limonád, sirupÛ nebo
vín je existence alternativy tûchto ná-
pojÛ ve vratn˘ch zálohovan˘ch oba-
lech na trhu stále dostateãnû ‰iroká.
Z uvedeného tedy vypl˘vá, Ïe prodej-

ce se povinnosti umoÏnit spotfiebiteli
právo na v˘bûr nezbaví v pfiípadû, Ïe
by nápoje odebíral jen od v˘robcÛ,

ktefií je plní pouze do nevratn˘ch oba-
lÛ. Na volbû velk˘ch obchodÛ ov‰em zÛ-
stává, od kolika dodavatelÛ budou jednot-
livé druhy nápojÛ odebírat a nabízet spo-
tfiebitelÛm, zda jen od jednoho ãi od nû-
kolika.
Tuto povinnost kontroluje âeská ob-

chodní inspekce, pokuta za její neplnûní
ãiní aÏ 500 tis. Kã. 
Legislativní v˘klad MÎP dále upfiesnil,

Ïe prodejní plochou se rozumí plocha,
na které se fyzicky nacházejí mimo jiné ty
druhy nápojÛ, které jsou uvádûny do obû-
hu. Prodejní plochou je tedy celková
plocha, která se v˘hradnû pouÏívá
k prodeji v˘robkÛ. Pfii provádûní kontro-
ly a pfii zji‰Èování velikosti prodejní plochy
obchodu (200 m2) nebude kontrolní orgán
fyzicky pfiemûfiovat její velikost, jak se do-
mnívali nûktefií kritici, ale vycházet bude
ze stavební dokumentace a kolaudaãního
fiízení k pfiíslu‰né stavbû, kde jsou tyto
údaje k dispozici.

Nápoje ve vratn˘ch zálohovan˘ch
obalech jsou pro spotfiebitele stále
atraktivní
V souvislosti s obnovením práva spo-

tfiebitele na v˘bûr se objevily i rÛzné reak-
ce a názory, pfiedev‰ím ze strany nûkte-
r˘ch obchodních fietûzcÛ, Ïe zákazníci
nemají o nápoje ve vratn˘ch zálohova-
n˘ch obalech zájem a Ïe zákon nutí ob-
chody k nûãemu, co lidé vlastnû ani ne-
chtûjí. Skuteãností je, Ïe neexistence kva-
litního právního pfiedpisu v této oblasti,
zhroucení systému vratn˘ch zálohova-
n˘ch obalÛ a dramatické omezení nabíd-
ky nápojÛ v nich pfiedev‰ím v super, hy-
per a mega marketech vedl mimo jiné
k tomu, Ïe si velká ãást spotfiebitelÛ na
nápoje v jednocestn˘ch obalech pomûrnû
rychle zvykla, ãást spotfiebitelÛ k tomu
byla pfiinucena právû ztrátou nabídky. 
V souvislosti s v˘‰e uveden˘m je tfieba

zmínit, Ïe kritiky jsou nejãastûji právû ti,
ktefií doposud dlouho právo na v˘bûr spo-
tfiebiteli neumoÏÀovali anebo jej dokonce
stále neumoÏÀují. „Postavit na nohy“
zhroucen˘ zálohov˘ systém chvíli potrvá,
spotfiebitel se o sv˘ch právech navíc musí
dozvûdût a pfiíslu‰né prodejny musí zaãít
zákon respektovat. V takové situaci by
nemûly zaznívat pfiedãasné závûry o zá-
jmu ãi nezájmu, hodnoÈme teprve s urãi-
t˘m odstupem ãasu. 
Ukazuje se, Ïe nemalá ãást obãanÛ tra-

diãní zálohov˘ systém podporuje a poÏa-
duje jej. Pfii vzniku zákona o obalech byla
právû otázka znovuzavedení vratn˘ch zá-
lohovan˘ch obalÛ pfiedmûtem veliké „ve-
fiejné zakázky“ jak ze strany obãanÛ for-
mou petice, tak ze strany starostÛ stovek
mûst a obcí. RovnûÏ zku‰enosti z fiady

ãesk˘ch obchodÛ, které neomezily právo
spotfiebitele na v˘bûr, vût‰inou potvrzují
zájem zákazníkÛ o nápoje ve vratn˘ch
zálohovan˘ch obalech. A pfiedev‰ím na
Ministerstvu Ïivotního prostfiedí i na
âeské obchodní inspekci stále pfiib˘vá
konkrétních podnûtÛ a stíÏností obãa-
nÛ, Ïe maloobchody, pfiedev‰ím jde
o obchodní fietûzce, poru‰ují zákon
o obalech a neumoÏÀují spotfiebiteli
právo na v˘bûr. Oznámené pfiípady bu-
dou v brzké dobû fie‰eny tak, aby do‰lo
k nápravû, pokud skuteãnû dochází k po-
ru‰ování zákona. Maloobchody se tedy
zcela zbyteãnû vystavují nepfiíjemnostem,
aãkoliv samy prohla‰ují hesla typu „Pro
zákazníka cokoliv“.

Nápoje ve vratn˘ch zálohovan˘ch
obalech mohou b˘t atraktivní i pro
maloobchod
Jedná se totiÏ o produkty, které má

smysl prodávat v maloobchodní síti a kte-
ré mohou pfiinést zisk a v základních dru-
zích (pivo, minerální voda, limonáda, si-
rup a víno) jsou dostateãnû dostupné na
trhu. Ekonomickou v˘hodnost nápojÛ
v tûchto obalech potvrzuje pfiíklad pi-
vovarÛ ãi minerálních vod. Vratn˘ zálo-
hovan˘ obal zatûÏuje prodejní cenu piva
pouh˘mi 20 haléfii, vãetnû nákladÛ na ná-
kup obalu a jeho strojní umytí (jak˘ jin˘
obal lze pofiídit za tak nízkou ãástku!).
V pfiípadû, Ïe by bylo pivo baleno do PET
lahví, do‰lo by k nav˘‰ení jeho ceny aÏ
o tfii koruny, nehledû na kvalitu nápoje.
Pfii porovnání cen stejného mnoÏství stej-
n˘ch znaãek minerálních vod v ãesk˘ch
maloobchodech vychází cena ve vratn˘ch
zálohovan˘ch obalech aÏ o ãtvrtinu lev-
nûji, aãkoliv na nû nejsou realizovány sle-
vy a podpÛrné prodejní akce.
Nejenom, Ïe nákup nápojÛ v tûchto

obalech je zpravidla v˘hodnûj‰í, ale lze
navíc pfiedpokládat, Ïe jejich prodejní ce-
nu nenav˘‰í ani náklady na zaji‰tûní
povinností zpûtného odbûru a vyuÏití
podle zákona o obalech. Jak jiÏ bylo zmí-
nûno v úvodu, funkãní zálohov˘ systém
tyto povinnosti jiÏ dnes splÀuje, zatímco
pro jednocestné obaly bude jejich splnûní
vyÏadovat rostoucí finanãní náklady.
Vratné zálohované obaly tedy jsou eko-
nomicky zajímavé.
Prodej nápojÛ v tûchto obalech mûl

v âR dlouholetou a funkãní tradici, a to
je‰tû nedávno. RovnûÏ v Rakousku, Nû-
mecku, ·v˘carsku, Dánsku, ·védsku
apod. jsou pfiirozenou souãástí nabídky
maloobchodních sítí. Zákon o obalech na-
víc dobfie o‰etfiuje funkãnost zálohované-
ho systému a zaji‰Èuje fie‰ení pfiípadn˘ch
potíÏí, napfi. fiádné odebírání obalÛ na
v‰ech ãláncích obchodního fietûzce.
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Vratné zálohované obaly a Ïivotní
prostfiedí
Vratné zálohované lahve pro opako-

vané pouÏití mají kladn˘ vliv i z hledis-
ka ochrany Ïivotního prostfiedí. Tyto
obaly jsou jedním z vhodn˘ch nástrojÛ,
jak omezit produkci odpadÛ. Tím, Ïe se
pouÏívají opakovanû (prÛmûrnû 30 aÏ
40x), omezují rovnûÏ tûÏbu surovin, ‰etfií
pfiírodní zdroje a mnoÏství energie k v˘ro-
bû nov˘ch obalÛ. Emise ‰kodlivin do
ovzdu‰í pfii pfiepravû nápojÛ v tûchto oba-
lech mohou b˘t nadmûrné jen v pfiípadû
dlouh˘ch pfiepravních vzdáleností distri-
buce nápojÛ, coÏ pfii jejich prÛmûrné
vzdálenosti v âR (asi 112 km) neplatí.
Je ekologicky pfiínosnûj‰í vratné zálo-

hované láhve sváÏet k opakovanému
pouÏití, neÏ zneãi‰Èovat krajinu obaly na
jedno pouÏití, plnit jimi skládky nebo je
vytfiídûné pfiepravovat k dotfiídûní a ná-
slednû k recyklaci, napfiíklad aÏ do âíny.
Mimo jiné se PET granulát pro v˘robu
PET lahví ãasto dováÏí ze vzdálen˘ch ze-
mí, napfi. aÏ z USA. Znaãn˘m problémem
PET lahví a dal‰ích jednocestn˘ch obalÛ
je navíc jejich ãasté spalování v kamnech
ménû uvûdomûl˘mi obãany a následné
zneãi‰Èování ovzdu‰í.
V pfiípadû jednorázov˘ch nápojov˘ch

obalÛ se situace v âR stala neúnosnou,
kdyÏ v letech 1995 – 1999 narostlo mnoÏ-
ství napfi. PET lahví ãtyfinásobnû. Tento
trend doposud pokraãoval. Odhady za rok

2000 ukázaly, Ïe produkce PET lahví
v âR dosáhla 40 – 52 tisíc tun, tedy zhru-
ba jedné miliardy kusÛ. Úãinnost jejich tfií-
dûní pfiitom dosáhla asi 30 %, zb˘vající
mnoÏství PET lahví skonãilo vût‰inou na
skládkách nebo pohozeno v pfiírodû. 

Smyslem nového zákona o obalech
je podpofiit opakované pouÏívání obalÛ
a zároveÀ podpofiit recyklaci odpadÛ
z obalÛ a zmen‰it jejich mnoÏství uklá-
dané na skládky a do pfiírody. CoÏ je to
bezesporu vefiejn˘ zájem.

Ondfiej Baãík,
vedoucí odborn˘ 

referent specialista,
odbor odpadÛ MÎP

Obvyklé otázky k předpisům o obalech
� Co je to obal?
Obal je definován jako libovoln˘ 

v˘robek, kter˘ se pouÏívá pro balení 
nebo ochranu nebo zaji‰tûní v˘robkÛ
nebo pro usnadnûní manipulace s nimi,
jejich pfiepravu nebo k pfiedvedení, 
vystavení nebo k nabídce. Zákon o oba-
lech se vztahuje na v‰echny druhy 
obalÛ, tzn. spotfiebitelské, skupinové
i pfiepravní.

� Vztahují se povinnosti tohoto 
zákona i na na‰i firmu?
Pokud pfii své podnikatelské ãinnosti

uvádíte obaly nebo balené zboÏí na trh
nebo do obûhu, musíte splnit povinnosti
vypl˘vající ze zákona ã. 477/2001 Sb.,
o obalech.

� Jaké jsou hlavní povinnosti? 
- Omezit objem tûÏk˘ch kovÛ v obalech. 
- Informovat spotfiebitele, jak naloÏit
s obalem, kdyÏ pfiestane b˘t potfiebn˘. 

- Oznaãit obaly údaji o materiálu, z nûhoÏ
jsou vyrobeny. 

- Zapsat firmu do Seznamu osob uvádûjí-
cích obaly na trh ãi do obûhu nebo uza-
vfiít smlouvu o sdruÏeném plnûní s auto-
rizovanou obalovou spoleãností.

- Vést evidenci obalÛ uveden˘ch na trh
nebo do obûhu. 

- Zajistit samostatnû vyuÏití a recyklaci ur-
ãitého hmotnostního procenta obalÛ vá-
mi uveden˘ch na trh, nebo uzavfiít
smlouvu o sdruÏeném plnûní s autorizo-
vanou obalovou spoleãností. 

- Vytvofiit samostatnû systém, pomocí nû-
hoÏ mÛÏe spotfiebitel bezplatnû vrátit
pouÏit˘ obal zpût va‰í spoleãnosti k vy-
uÏití, nebo uzavfiít smlouvu o sdruÏe-

ném plnûní s autorizovanou obalovou
spoleãností.

- Pokud uvádíte obal na trh, musíte vydat
písemné Prohlá‰ení o splnûní podmínek
uvedení obalu na trh a pfiedat ho svému
odbûrateli.

� Obsahují obaly tûÏké kovy?
Vût‰ina obalov˘ch materiálÛ (napfi. oby-

ãejn˘ papír) neobsahuje tûÏké kovy.
Av‰ak tûÏké kovy se vyskytují v urãit˘ch
druzích lakÛ a tiskafisk˘ch barev.
Testování a urãení obsahu tûÏk˘ch kovÛ
je nákladné, proto je lépe k nûmu pfiikro-
ãit pouze tam, kde se pouÏívá velké
mnoÏství barviva, nebo kde se pouÏívá
zvlá‰È siln˘ lak. 
Pfiíklady moÏného pfiekroãení limitÛ ob-

sahu tûÏk˘ch kovÛ: 
- emaily na obalech, které mohou obsa-
hovat oxidy olova nebo kadmia (u jasnû
ãerven˘ch nebo Ïlut˘ch barviv), 

- lakování barelÛ nebo plechovek, lak mÛ-
Ïe obsahovat chroman olovnat˘ nebo
‰estimocn˘ chrom, 

- Ïlutá, oranÏová nebo ãervená barviva
v nûkter˘ch plastech, obvykle v oba-
lech, u kter˘ch se nepfiedpokládá styk
s potravinami, jako jsou pfiepravky a pa-
lety pouÏívané v distribuci. 
Kromû toho mÛÏe také opakovaná re-

cyklace vést k nízkému stupni kontamina-
ce sklenûn˘ch obalÛ olovem. 

� Jaké jsou limity pro obsah tûÏ-
k˘ch kovÛ?
Od roku 2000 ãinil tento limit 250

µg/g. Od ãervence roku 2001 nemohou
obaly obsahovat více neÏ 100 µg/g tûÏ-
k˘ch kovÛ.

� Kdo kontroluje obsah tûÏk˘ch ko-
vÛ?
Obsah tûÏk˘ch kovÛ a nebezpeãn˘ch

látek mÛÏe kontrolovat âeská inspekce
Ïivotního prostfiedí.

� Jaké jsou sankce za nedodrÏení
tûchto limitÛ?
Pfii pfiekroãení stanoven˘ch limitÛ mÛÏe

sankce dosáhnout aÏ 10 mil. Kã.

� Jak bych mûl informovat spotfiebi-
tele o správném nakládání s pouÏi-
t˘m obalem?
V˘robce se mÛÏe rozhodnout, jak˘ je

nejlep‰í zpÛsob pro poskytnutí této infor-
mace. DÛleÏité je, Ïe tuto informaci je tfie-
ba poskytnout spolu s prodejem v˘robku.
Nejlep‰í je fiídit se normou âSN 770053,
která se zab˘vá tímto druhem znaãení
a doporuãuje také symboly, které mohou
b˘t pouÏity na vlastním obalu. V pfiípadû,
Ïe obal nemá Ïádné zvlá‰tní nebezpeãné
vlastnosti a mÛÏe se s ním zacházet jako
s normálním domovním odpadem, coÏ je
nejãastûj‰í pfiípad, norma umoÏÀuje ozna-
ãení prostfiednictvím jednoduchého sym-
bolu.

� Od kdy musím spotfiebitele infor-
movat o zpÛsobu nakládání s oba-
ly?
Tato povinnost se t˘ká v‰ech obalÛ jiÏ

od zaãátku roku 1999.

� Jak by mûl b˘t oznaãen obalov˘
materiál?
Znaãení obalového materiálu doporuãu-

je norma âSN 770052-2. V˘robce se
mÛÏe rozhodnout pro jin˘ zpÛsob jedno-
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duchého a srozumitelného znaãení.
Pokud je to moÏné, je lépe dodrÏovat
normu a pfiedejít tak moÏn˘m sporÛm
s orgány státní správy.

� Od kdy musím zaãít na obalech vy-
znaãovat, z ãeho byly vyrobeny?
Tato povinnost platí jiÏ od poãátku roku

1999.

� Kdo sleduje dodrÏování znaãení?
Znaãení a uvádûní informace pro spo-

tfiebitele o zpÛsobu nakládání s obaly
kontrolují âeská obchodní inspekce
a âeská inspekce Ïivotního prostfiedí.

� Mají inspekce právo ukládat poku-
ty, pokud nejsou obaly správnû
oznaãeny?
Ano, mají právo uloÏit pokutu aÏ do v˘-

‰e 500 tis. Kã za kaÏd˘ jednotliv˘ pfiípad
nesprávného znaãení materiálu a rovnûÏ
pokutu ve stejné v˘‰i za kaÏd˘ pfiípad,
kdy není k v˘robku pfiipojena informace
o nakládání s obalem.

� Co znamená „vyuÏití“ a „recykla-
ce“?
VyuÏití zahrnuje fiadu procesÛ, které ve

svém dÛsledku pfiedstavují pfiínos z pou-
Ïitého odpadu. VyuÏití zahrnuje opakova-
né pouÏití, recyklaci, energetické vyuÏití
(spalování odpadu a zuÏitkování získané-
ho tepla) a organickou recyklaci (kompo-
stování biologicky rozloÏiteln˘ch sloÏek).
Recyklace je v podstatû materiálové

vyuÏití, tj. vyroben˘ materiál mÛÏe b˘t
znovu pouÏit k pÛvodnímu nebo jinému
úãelu.

� Do jaké míry musím obaly vyuÏí-
vat a recyklovat?
Podle zákona musíte prokázat, Ïe vyu-

Ïíváte nejménû 30 % hmotnostních v‰ech
obalÛ uveden˘ch na trh. Nejménû 25 %
obalÛ musí b˘t recyklováno (tyto recyklo-
vané obaly se zapoãítávají do vyuÏívání);
pro jednotlivé druhy obalÛ stanoví zákon
zvlá‰tní mnoÏstevní podíly. Do budoucna
(rok 2005) se míra vyuÏití zv˘‰í na 52 %
a míra recyklace stoupne na 45 %.

� Od kdy musím vyuÏívat a recyklo-
vat?
Zákon ukládal nejpozdûji do 31. prosin-

ce 2000 prokázat, Ïe recyklujete nebo vy-
uÏíváte poÏadované mnoÏství obalového
odpadu.

� Kdo kontroluje plnûní této povin-
nosti?
Na plnûní povinnosti vyuÏití a recyklace

obalového odpadu dohlíÏí âeská inspek-
ce Ïivotního prostfiedí.

� Jaké sankce mohu oãekávat, po-
kud na‰e spoleãnost nebude schop-
na prokázat vyuÏívání a recyklaci?
Úfiady mohou uloÏit pokutu aÏ 10 mil.

Kã v pfiípadû, Ïe spoleãnost nebude
schopna prokázat vyuÏití zákonem stano-
veného podílu ze v‰ech obalÛ, které uvá-
dí na trh nebo do obûhu. Tuto pokutu lze
uloÏit opakovanû.

� Musím vést evidenci obalÛ?
Ano, tuto evidenci musí vést v‰ichni,

kdo uvádûjí obaly nebo balené v˘robky
na trh nebo do obûhu. Za poru‰ení této
povinnosti mÛÏe b˘t uloÏena pokuta aÏ
do v˘‰e 1 mil. Kã.

� Co znamená zpûtn˘ odbûr obalu?
Povinnost zpûtného odbûru znamená,

Ïe va‰e spoleãnost musí zajistit, aby spo-
tfiebitel mohl bezplatnû, bez dodateãn˘ch
nákladÛ pro nûj a bez omezení vrátit pou-
Ïit˘ obal. (Nelze tedy poÏadovat za vrá-
cen˘ obal úhradu, nebo poÏadovat jeho
zaslání po‰tou ãi dodání do místa v˘ro-
by). Pfiitom je nutno dbát na dostateãnou
ãetnost sbûrn˘ch míst a na jejich dostup-
nost.

� Kdo bude kontrolovat, zda v˘rob-
ce nebo maloobchodník provádí
zpûtn˘ odbûr?
Pfiedev‰ím âeská inspekce Ïivotního

prostfiedí. âeská obchodní inspekce pak
bude kontrolovat provádûní zpûtného od-
bûru obalu u maloobchodníkÛ.

� Jaké v˘‰e dosahují sankce, které
mohou uloÏit?
Za nesplnûní povinnosti zajistit zpûtn˘

odbûr nebo vyuÏití obalu lze uloÏit pokutu
aÏ do v˘‰e 10 mil. Kã.

� Jak splním své povinnosti vyuÏí-
vání a zpûtného odbûru obalu?
Zákon umoÏÀuje splnûní tûchto povin-

ností tfiemi zpÛsoby:
Buì mÛÏete povinnosti plnit sami – ja-

ko individuální subjekt samostatnû organi-
zaãnû a technicky na vlastní náklady.
Druhou moÏností je pfienesení tûchto po-
vinností na jinou osobu, které pfiedává-
te obaly, nebo mÛÏete uzavfiít smlouvu
o sdruÏeném plnûní s autorizovanou
obalovou spoleãností EKO-KOM, která
byla vytvofiena za úãelem zaji‰tûní plnûní
zákonné povinnosti za pfiedpokladu dodr-
Ïování urãit˘ch podmínek. 
Jako individuální subjekt musíte sa-

mostatnû:
- vytvofiit vlastní systém sbûru ve v‰ech
oblastech distribuce va‰ich v˘robkÛ, 

- zapsat se do Seznamu osob, které jsou
nositeli povinnosti zpûtného odbûru

a vyuÏití odpadu z obalÛ, vedeného
MÎP, 

- odebírat obaly od v‰ech spotfiebitelÛ,
ktefií tento systém budou vyuÏívat, 

- zajistit vyuÏívání takto sebran˘ch obalÛ, 
- b˘t schopni prokázat úfiadÛm, jaké
mnoÏství obalÛ jste uvedli na trh nebo
do obûhu, 

- doloÏit mnoÏství zpûtnû odebran˘ch
obalÛ a

- b˘t schopni prokázat, Ïe jste zajistili,
aby celkovû 30 % obalÛ bylo vyuÏito
a nejménû 25 % bylo recyklováno (po-
Ïadavky pro rok 2002). 
Pfii pfienesení povinností je nutno:

- zapsat se do Seznamu osob, které jsou
nositeli povinnosti zpûtného odbûru
a vyuÏití odpadu z obalÛ, vedeného
MÎP, 

- do obchodních smluv, na jejichÏ základû
pfievádíte vlastnické právo k obalÛm
a balen˘m v˘robkÛm sv˘m odbûratelÛm
zapracovat a jasnû deklarovat toto pfie-
nesení povinností vypl˘vajících ze záko-
na o obalech na va‰eho odbûratele
spolu s pfievedením vlastnického práva
k obalu, 

- vést evidenci obalÛ dle zákona a
- b˘t schopen doloÏit pfiípadné kontrole
smluvní pfiená‰ení povinností na odbû-
ratele, kter˘ jejich plnûní zaji‰Èuje. 
Klienti autorizované obalové spoleã-

nosti EKO-KOM: 
- musí mít potvrzení, Ïe jsou klienty, 
- musí plnit podmínky sdruÏeného plnûní,
coÏ zahrnuje zejména poskytování úda-
jÛ o mnoÏství obalÛ uveden˘ch na trh
a úhradu poplatkÛ za nû; tyto podmínky
jsou stanoveny smlouvou o sdruÏeném
plnûní, která se podepisuje pfii vstupu
do systému sdruÏeného plnûní, 

- nemusí individuálnû prokazovat plnûní
povinnosti vyuÏívání, recyklace a zpût-
ného odbûru a zapisovat se do
Seznamu, neboÈ tyto povinnosti za
v‰echny své ãleny pfiebírá autorizovaná
obalová spoleãnost. 
Musíte se od poãátku rozhodnout, kte-

rou cestou se vydáte, protoÏe zmûnit roz-
hodnutí pozdûji mÛÏe b˘t obtíÏné a ná-
kladné. Zaji‰tûní plnûní odpovûdnosti tak,
Ïe ãást obalÛ je zaji‰Èována v rámci
smlouvy s autorizovanou obalovou spo-
leãností a ãást jin˘m zpÛsobem, není
moÏné.

Poznámka redakce: Pro povinné oso-
by je dÛleÏité to, Ïe nemusí nutnû s auto-

rizovanou spoleãností uzavírat smlouvu 

o sdruÏeném plnûní pro v‰echny své

obaly, které uvádí na trh nebo do obûhu,

ale dle svého uváÏení na tu ãást obalÛ,

které autorizované spoleãnosti nabídne.

Z tiskové informace MÎP
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� Jak jsou tyto poplatky kalkulovány?
Poplatky hrazené jednotliv˘mi klienty

jsou vypoãítány podle celkové hmotnosti
obalÛ urãen˘ch ke zpoplatnûní. EKO-
KOM nevytváfií zisk a stanoví poplatky
tak, aby pokryl provozní náklady systému
odvíjející se zejména od reáln˘ch nákladÛ
spojen˘ch s tfiídûním obalového odpadu
v obcích. Z dÛvodÛ evidence se poplatky
za vratné obaly stanoví pouze pro úãetní
úãely a nejsou hlavním zdrojem pfiíjmu
systému. Poplatky jsou kalkulovány
a úãtovány ãtvrtletnû na základû v˘kazu
ãlenské spoleãnosti o mnoÏství obalÛ
uveden˘ch na trh za dané ãtvrtletí.

� Existují nûjaké zvlá‰tní podmínky
pro maloobchody?
Ano, maloobchodníci nemusí platit po-

platky za mnoÏství obalÛ, pokud zajistí
vyuÏívání pfiepravních a skupinov˘ch oba-
lÛ ve sv˘ch prodejnách a zároveÀ se ne-
zab˘vají dovozem. Tato moÏnost je dána
zvlá‰tním smluvním ujednáním.

� Jak moc nákladné je zapojení do
systému EKO-KOM?
Spoleãnosti, které se do systému zapo-

jí, platí ãtvrtletnû poplatky podle mnoÏství
obalÛ a fixní administrativní poplatek. Jak
vysoké budou ãtvrtletní poplatky celkem
nelze pfiedem urãit bez podrobn˘ch údajÛ
o mnoÏství obalÛ dodávan˘ch spoleãností
na ãesk˘ trh. 

� Co dal‰ího kromû placení poplatkÛ
bude EKO-KOM od na‰í spoleãnosti
vyÏadovat?
Budete muset pfiedkládat stanovené

v˘kazy o mnoÏství obalÛ dodan˘ch na trh
nebo do obûhu nebo vyvezen˘ch, zvlá‰È
pro pfiepravní, skupinové a spotfiebitelské
obaly. V˘kaz se skládá z poloÏek za dané
období udávan˘ch podle hmotnosti a ve
zvlá‰tní ãásti v˘kazu budete uvádût
mnoÏství vratn˘ch obalÛ.

� Není to administrativnû pfiíli‰
komplikované?
EKO-KOM se snaÏí strukturu v˘kazÛ co

nejvíce zjednodu‰it. Tyto v˘kazy odpovídají
poÏadavkÛm státní správy na statistiku ve-
denou autorizovanou obalovou spoleãnos-
tí. Stejné údaje tedy budete muset pfied-
kládat i úfiadÛm. V˘kazy, kter˘mi byste do-
kládali vyuÏívání obalÛ v pfiípadû, Ïe byste
se rozhodli nezapojit do autorizované oba-
lové spoleãnosti, jsou je‰tû podrobnûj‰í.

� Kdo je odpovûdn˘ za vyuÏití odpa-
du z obalÛ – v˘robce, plniã obalu
nebo maloobchodník?
Zákonná odpovûdnost zaãíná v˘robou

nebo dovozem obalu a pfiená‰í se cel˘m

obalov˘m fietûzcem, tzn. od v˘roby obalu
pfies plnûní a distribuci aÏ po maloob-
chodníka. Jde o analogii povinnosti splnit
ustanovení zákona o technick˘ch poÏa-
davcích na v˘robky. V pfiípadû dováÏené-
ho hotového v˘robku zaãíná okamÏikem
dovozu. V‰echny zúãastnûné podniky, aÈ
v˘robci obalÛ, firmy, které obal plní, do-
vozci nebo maloobchodníci musejí splnit
svou povinnost vyuÏití obalu sami nebo
zapojením do systému. 

� Znamená to, Ïe spoleãnosti EKO-
KOM by mûli za tent˘Ï obal platit
poplatek v‰ichni?
Rozhodnû ne! V‰ichni by mûli mít

smlouvu s autorizovanou obalovou spo-
leãností, nebo provozovat vlastní individu-
ální systém zpûtného odbûru a vyuÏití. Pfii
zaplacení poplatku mají moÏnost se do-
hodnout, kdo za ten kter˘ obal poplatek
zaplatí. Znamená to, Ïe napfiíklad firma,
která obal plní, a její dodavatel obalÛ se
mohou dohodnout, kdo z nich uhradí po-
platek. Je-li zaplacen jednou, pokr˘vá
pak cel˘ dodavatelsk˘ fietûzec. KdyÏ tedy
uhradí poplatek v˘robce obalu, uvede na
faktufie firmû, která obal plní, zákaznické
ãíslo EKO-KOM spolu s informací, Ïe za
obaly byl uhrazen poplatek. Firma, která
obaly plní, ve svém v˘kazu pro EKO-
KOM pak sice uvede tento obal jako do-
dan˘ do obûhu, ale místo, aby za nûj za-
platila poplatek, odkáÏe se na úhradu jiÏ
provedenou dodavatelem. Cel˘ proces je
ponûkud podobn˘ situaci pfiená‰ení DPH.
Obecnû platí, Ïe klient autorizované

obalové spoleãnosti EKO-KOM by ni-
kdy nemûl platit poplatek za obal, za
kter˘ poplatek jiÏ zaplatil nebo zaplatí
jin˘ klient EKO-KOM. Za obal, kter˘ je
exportován, se Ïádn˘ poplatek spoleã-
nosti EKO-KOM neplatí.

� Jaké budou poplatky v budoucnu –
zÛstanou stejné, nebo se zv˘‰í?
Poplatky budou zejména sledovat cel-

kov˘ nárÛst provozních nákladÛ. Ty jsou
úmûrné pfiedev‰ím nákladÛm na tfiídûní
odpadÛ, ale také závisejí na cenách na tr-
hu druhotn˘ch surovin. Lze oãekávat, Ïe
se budou ãtvrtletní poplatky za mnoÏství
obalÛ uveden˘ch na trh zvy‰ovat v relaci
ke zvy‰ování nákladÛ na svoz a tfiídûní
odpadu. Dal‰ím kritériem, kter˘ mÛÏe
ovlivnit v˘‰i poplatkÛ je stanovená v˘‰e
vyuÏití, resp. recyklace obalového materi-
álu. V roce 2002 platí 30 % vyuÏití a 25 %
recyklace. Do budoucna (rok 2005) se
míra vyuÏití zv˘‰í na 52 % a míra recykla-
ce stoupne na 45 %. Tyto náklady na
zv˘‰ení míry vyuÏití budou pravdûpodob-
nû mít za následek i zv˘‰ení poplatkÛ. 

� Jak˘ je právní základ ãinnosti
systému EKO-KOM?
Systém EKO-KOM byl zaloÏen na zá-

kladû dohody uzavfiené mezi âesk˘m
prÛmyslov˘m sdruÏením pro obaly a Ïi-
votní prostfiedí (které zastupovalo prÛmy-
sl) a Ministerstvem Ïivotního prostfiedí.
Dohoda byla uzavfiena 1. 4. 1999 a mûla
platnost 3 roky. V této dohodû se stanovi-
lo, Ïe státní správa povaÏuje v‰echny
subjekty, které mají s a. s. EKO-KOM
uzavfienou pfiíslu‰nou smlouvu, za osoby,
které splÀují povinnost vyuÏívání obalÛ
i povinnost jejich zpûtného odbûru.
Autorizovaná obalová spoleãnost EKO-

KOM nyní vykonává svou ãinnost na zá-
kladû rozhodnutí o udûlení autorizace ze
dne 28. 3. 2002, které vydalo Ministerstvo
Ïivotního prostfiedí na základû splnûní
ve‰ker˘ch podmínek ze strany EKO-
KOM, a. s., které na autorizovanou obalo-
vou spoleãnost klade zákon ã. 477/2001
Sb., o obalech.

� Jak je EKO-KOM fiízen?
Provoz spoleãnosti EKO-KOM fiídí pfied-

stavenstvo spoleãnosti. Akcionáfii autorizo-
vané obalové spoleãnosti jsou osoby, které
uvádûjí obaly na trh a do obûhu a mají
uzavfienu smlouvu o sdruÏeném plnûní se
spoleãností EKO-KOM, a. s. Jsou tedy sa-
mi zainteresováni na efektivní ãinnosti spo-
leãnosti a ekonomicky úãinném zaji‰Èování
vyuÏití obalÛ v âR. Zisk autorizované oba-
lové spoleãnosti podle zákona o obalech
nesmí b˘t rozdûlen mezi akcionáfie.

� Co je cílem spoleãnosti EKO-KOM?
Nadále provozovat efektivní systém,

kter˘ umoÏní podnikÛm plnit jejich závaz-
ky t˘kající se zpûtného odbûru a vyuÏití
obalového odpadu. Krátkodob˘m cílem je
dosáhnout celkové míry vyuÏití 30 %
v pfiepoãtu na v‰echny ãleny systému
a dlouhodob˘m je dosáhnout úrovnû vyu-
Ïívání stanovené legislativou EU.

� Jak zaji‰Èuje EKO-KOM zpûtn˘ od-
bûr a vyuÏívání obalÛ?
EKO-KOM na základû smluv finanãnû

podporuje systémy vyuÏívání odpadÛ
v obcích a realizuje dal‰í programy na
podporu vyuÏívání obalÛ a optimalizace
jejich sbûru. EKO-KOM spolupracuje
s obcemi tak, aby místní systém nakládá-
ní s odpady umoÏÀoval spotfiebitelÛm od-
loÏit pouÏité obaly do systému sbûru, tfií-
dûní a vyuÏití komunálního odpadu.

� Jak k tomu EKO-KOM získává 
finanãní prostfiedky?
Systém EKO-KOM úãtuje klientÛm po-

platky stanovené podle toho, jaké mnoÏ-
ství obalÛ uvádûjí na trh.



ODPADOVÉ FÓRUM 06/2002

17

odpad mûsíce

� Jaké jsou poplatky EKO-KOMu
v porovnání s jin˘mi stávajícími
systémy vyuÏívání odpadÛ
v Evropû?
Poplatky EKO-KOMu jsou fiádovû niÏ‰í

neÏ ty, které jsou úãtovány ve známém
duálním systému, kde prÛmysl vytvofiil
vlastní systém sbûru a vyuÏívání odpadÛ
nezávisl˘ na obecním systému sbûru od-
padÛ. Vzhledem k odli‰nému ekonomic-
kému prostfiedí jsou také niÏ‰í neÏ
u systémÛ (byÈ oproti duálnímu systému
efektivnûj‰ích), provozovan˘ch v západní
Evropû na principu tzv. integrovaného od-
padového hospodáfiství. Tento princip pfií-
mé spolupráce prÛmyslu a obcí pfii naklá-
dání s odpady uplatÀuje i EKO-KOM.

V souãasné dobû patfií poplatky systému
EKO-KOM k nejniÏ‰ím v Evropû. 

� Bude EKO-KOM pouÏívat systém
„Zeleného bodu“ nebo podobn˘
zpÛsob oznaãování, jako to dûlají
nûkteré jiné evropské systémy, za-
ji‰Èující vyuÏití obalÛ?
EKO-KOM umoÏÀuje sv˘m klientÛm

pouÏívat na obalech speciální symbol
EKO-KOM a znaãku „Zelen˘ bod“.
ZELEN¯ BOD je ochrannou známkou,
která vyjadfiuje finanãní úãast na systému
sdruÏeného plnûní a tak informuje odbû-
ratele a spotfiebitele o zpÛsobu zaji‰tûní
zpûtného odbûru. EKO-KOM neuvaÏuje
o tom, Ïe by stanovil povinné uÏívání

Časté otázky k zákonu o obalech

� Zákon ã. 477/2001 Sb., v § 5 sta-
noví povinnost osobû, která uvádí
obal na trh nebo do obûhu, aby vy-
dala prohlá‰ení o splnûní podmínek
uvedení obalu na trh. § 3 a § 4 sta-
novují podmínky, které musí obal pfii
uvedení na trh splnit. Nikde ale není
pfiedepsáno, jaké podklady, v jakém
rozsahu a formû musí ten, kdo obal
na trh uvádí, mít a tedy ani to, jaké
podklady mohou státní orgány pfii
sv˘ch kontrolách vyÏadovat.
Vzor prohlá‰ení o splnûní podmínek

uvedení obalu na trh je uveden v pfiíloze 
ã. 1 zákona ã. 477/2001 Sb., o obalech.
V závorkách jsou uvedena ãísla norem,
podle kter˘ch se má pfii vyplÀování prohlá-
‰ení postupovat. Tyto normy, které podrob-
nû popisují zpÛsob pfii zaji‰Èování podkladÛ
pro prohlá‰ení, jsou dále citovány ve vy-

hlá‰ce ã. 115/2002 Sb., o podrobnostech
nakládání s obaly. Podot˘káme, Ïe âSN
EN 13427 byla doslova pfievzata pfiekla-
dem z evropské normy ã. EN 13427:2000,
a v pfiípadû Ïe si budete potfiebovat vyÏá-
dat podklady od zahraniãních dodavatelÛ,
doporuãujeme se odvolat na tuto evrop-
skou normu a její pfiílohu B. 
Evropské normy, které se pfii vyplÀová-

ní pouÏívají, vycházejí z nového pfiístupu,
tj., Ïe povinná osoba si je vûdomá své
odpovûdnosti a své povinnosti plní vlast-
ním prohlá‰ením, které opírá o dÛvûry-
hodné podklady nebo o dÛvûryhodnost
svého dodavatele.

� Podle jak˘ch pfiedpisÛ se provádí
oznaãování materiálu podle pouÏi-
tého materiálu na obal?
ZpÛsob materiálového znaãení obalÛ

stanoví podle vyhlá‰ky ã. 115/2002 Sb.
technická norma âSN 770052-2.
Materiálové znaãení obalÛ je povinnost,
kterou ukládal jiÏ zákon ã. 125/1997 Sb.,
o odpadech, a jeho provádûcí vyhlá‰ka 
ã. 338/1997 Sb., o podrobnostech naklá-
dání s odpady. Nûkteré firmy byly uÏ bû-
hem minul˘ch let sankcionovány na zákla-
dû tohoto zákona, protoÏe své obaly neo-
znaãovaly. Nejedná se tedy o novou po-
vinnost. Norma âSN 770052-2 byla letos
revidována a obsahuje oproti normû z roku
1999 urãité úlevy, které se t˘kají dobrovol-
nosti materiálového oznaãování v pfiípadû
materiálÛ papír, textil, dfievo a sklo.
MoÏnosti oznaãování (trojúhelník) jako

pfiíklad jsou uvedeny na obrázku 1.

� Jak oznaãit obal z vlnité lepenky
pouÏit˘ k balení ãástí nábytku, kte-
r˘ zÛstává u zákazníka (spotfiebite-
le)? 
Materiálové znaãení (papír) je podle

âSN 770052-2 dobrovolné. Obal je nutné
z hlediska nakládání s pouÏit˘m obalem
oznaãit buì znaãkou podle âSN 770053
(panáãek s ko‰íkem – viz obrázek 2) ne-

V příspěvku jsou uvedeny některé dotazy k zákonu 
č. 477/2001 Sb., o obalech, a k jeho prováděcím předpisům,
které přicházejí na Ministerstvo průmyslu a obchodu a které se
opakují nejčastěji nebo které se obecně týkají podstaty 
některého problému.

tûchto znaãek, jejich pouÏívání bude závi-
set na individuálním rozhodnutí v˘robcÛ
a jejich marketingové strategii.

� Bude se skuteãnû vyÏadovat plnû-
ní tûchto pfiedpisÛ?
Kontrolu plnûní povinností vypl˘vajících

ze zákona ã. 477/2001 Sb., o obalech,
provádí: âeská obchodní inspekce, âeská
zemûdûlská a potravináfiská inspekce,
Státní ústav pro kontrolu léãiv, Ústav pro
státní kontrolu veterinárních biopreparátÛ
a léãiv, âeská inspekce Ïivotního prostfiedí
a celní orgány (§§ 36 – 41 zákona o oba-
lech).

V˘bûr z otázek a odpovûdí 
uvefiejnûn˘ch na www.ekokom.cz

Obrázek 1
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bo slovnû napfi. ODLOÎTE NA MÍSTO
URâENÉ OBCÍ K UKLÁDÁNÍ ODPADU!

� Jak oznaãit obal na hofiãici plnûn˘
do sklenic OMNIA s hliníkov˘m po-
ti‰tûn˘m víãkem, na kterém jsou vy-
ti‰tûny v‰echny poÏadované údaje.
Tento v˘robek je bez etikety. Jak˘
materiál je nutné uvést na víãku
pod znám˘m trojúhelníkem. Víãko je
hliníkové, sklenice sklenûná. Víãko
je snadno oddûlitelná ãást obalu, pfii
tfiídûní odpadu by se mûlo odloÏit
mezi kovov˘ odpad a znaãení by
proto mûlo b˘t ALU. Hliníkové víãko
v‰ak pfiedstavuje max. 2 % hmot-
nosti celého obalu, tzn., Ïe by
správnû na víãku mûla b˘t znaãka
pro sklo (GL) jako pfievaÏující obalo-
v˘ materiál, coÏ je v‰ak nelogické,
protoÏe materiál víãka je hliník.
Znaãení skla je podle novû vydané revi-

dované normy âSN 770052-2 dobrovol-
né. Znaãení souãásti obalu, coÏ je víãko,
je povinné pouze v pfiípadû, Ïe hmotnost
víãka pfiev˘‰í 5 g. Podle popisu je pravdû-
podobné, Ïe víãko bude tûÏ‰í neÏ tato v˘-

podklady bychom si mûli vyÏádat
od dodavatelÛ, od kter˘ch nakupu-
jeme jednotlivé souãásti obalÛ.
Od dodavatelÛ budete potfiebovat znát,

jako podklad pro prohlá‰ení o splnûní
podmínek uvedení obalu na trh:
– je-li vyuÏiteln˘ aspoÀ jedním ze tfií zpÛ-
sobÛ:
a) recyklace materiálu,
b) energetické zhodnocení,
c) vyuÏití kompostováním nebo biode-
gradací;

– zda-li neobsahuje nebezpeãné chemic-
ké látky,

– zda-li souãet koncentrací ãtyfi tûÏk˘ch
kovÛ je ≤ 100 µg/g,

– pokud by se jednalo o opakovanû pou-
Ïitelné obaly, pak je‰tû prohlá‰ení o za-
ji‰tûní opakovaného pouÏití.

� Na‰e firma plní nápoje do sklenû-
n˘ch láhví koupen˘ch ve sklárnû, na-
kupuje od jiné firmy korunkové uzá-
vûry a od jiné firmy etikety. Nemá-
me tedy znalosti o technologii v˘ro-
by láhví, ani uzávûrÛ ani etiket.
Jsou na‰i dodavatelé ze zákona po-
vinni nám poskytovat údaje nutné
ke kompletaci prohlá‰ení o splnûní
podmínek o uvedení obalu na trh?
Zákon tuto povinnost subdodavatelÛm

nestanovuje. Av‰ak ten dodavatel, kter˘
tyto poÏadavky bez odkladu a kvalitnû
splní, získává konkurenãní v˘hodu oproti
ostatním, ktefií podklady vãas neposkyt-
nou.

� Recyklovatelnost mÛÏeme zaruãit
pouze u nepouÏit˘ch obalÛ. Jak má-
me postupovat pro podklad pro
prohlá‰ení?
Pro vyplnûní prohlá‰ení není podstatné,

ãím bude obal naplnûn. Obal musí vyhovût
z hlediska zákona o obalech v‰em pfiede-
psan˘m ustanovením, bez ohledu na to,
bude-li naplnûn napfiíklad jedovatou látkou.
Údaje uvádûné v prohlá‰ení se t˘kají pou-
ze obalu bez ohledu na jeho obsah.

� Jak mÛÏe dodavatel souãásti nebo
obalového materiálu splnit podmín-
ku prevence, kdyÏ neví, na co bude
jeho v˘robek pouÏit.
Dodavatel souãásti nebo celého obalo-

vého materiálu vût‰inou podmínku pre-
vence splnit nemÛÏe. Splnûním této pod-
mínky mÛÏe b˘t pro dodavatele v tûchto
pfiípadech pfiesná objednávka od zákazní-
ka. PoÏadavky pro posouzení prevence
v tom pfiípadû rovnûÏ splÀuje zákazník,
kter˘ objednávku vystaví a kter˘ by mûl
pfii tom postupovat podle âSN EN 13428
a stanovit tzv. kritickou oblast, v níÏ uÏ
nelze ani hmotnost ani objem obalu dále

sniÏovat, aniÏ by do‰lo k ohroÏení jeho
funkãnosti, bezpeãnosti a aby byl pro
spotfiebitele pfiijateln˘. Pro urãení kritérií
nejmen‰ího objemu a nejmen‰í hmotnosti
je zapotfiebí vzájemná komunikace mezi
tím, kdo obal vyrábí a tím, kdo obal plní.

� Objednal jsem si v prodejnû âes-
kého normalizaãního institutu nor-
mu âSN EN 13695-2 a tato norma
pr˘ nevy‰la. Jak mám postupovat? 
V dobû projednávání návrhu zákona

o obalech ve vládû projednávala
Evropská komise pfiijetí norem uveden˘ch
v závorkách v pfiíloze ã. 1 zákona 
ã. 477/2001 Sb., o obalech. Normu „The
CEN Report CR 13695-2:2000“ zatím
Evropská komise nepfiijala jako nástroj
pro provádûní smûrnice ã. 94/62/ES
o obalech a z tohoto dÛvodu nebyla tato
norma ani pfieloÏena do ãe‰tiny. Pfii sta-
novování obsahu nebezpeãn˘ch chemic-
k˘ch látek v obalu se postupuje na zákla-
dû vyhlá‰ky MPO ã. 115/2002 Sb., o po-
drobnostech nakládání s obaly, podle
âSN EN 13428.

Ing. Dobromila Lebrová
Ministerstvo prÛmyslu a obchodu

jimka. Znamená to, Ïe zcela postaãí
oznaãení na víãku ALU. Je nutno upozor-
nit, Ïe na zkompletovaném obalu (kdeko-
li) musí b˘t znaãka podle âSN 770053
s návodem zacházení s pouÏit˘m obalem
(panáãek s ko‰íkem). 

� Jak oznaãit kombinovan˘ obal,
kde na kartonu je upevnûna ãást
z plastu („blistr“), kter˘ nelze 
rozloÏit, aby bylo moÏno 
postupovat podle v˘jimky uvedené 
v âSN 770052-2 pro plochu 
men‰í nebo rovnou 200 cm2?
Karton je poti‰tûn, blistr nikoliv.
Pro karton platí v˘jimka pro papír, pro

blistr platí v˘jimka, Ïe není poti‰tûn – ma-
teriálové znaãení není nutné. Pokud je ob-
jem blistru (50 ml a zároveÀ plocha karto-
nu (200 cm2, není nutné znaãení pro na-
kládání s pouÏit˘m obalem (panáãek s ko-
‰íkem). V opaãném pfiípadû je nutné zna-
ãení pro nakládání s pouÏit˘m obalem.

� Kompletujeme obaly po naplnûní
zboÏím a potfiebujeme vûdût, které

Obrázek 2

Spotfiebitelem je ve smyslu ustano-
vení § 2 odst. 1 písm. a) zákona 
ã. 634/1992 Sb., o ochranû spotfiebi-
tele, fyzická osoba, nebo právnic-
ká osoba, která nakupuje v˘robky
nebo uÏívá sluÏby za jin˘m úãelem
neÏ pro podnikání s tûmito v˘rob-
ky a sluÏbami. Zjednodu‰enû fieãe-
no, spotfiebitelem je obãan.
Podnikání je definováno v § 2

odst. 1 zákona ã. 513/19991 Sb., ob-
chodní zákoník, jako soustavná ãin-
nost provádûná samostatnû pod-
nikatelem vlastním jménem a na
vlastní zodpovûdnost za úãelem
dosaÏení zisku.
Podnikatelem je podle § 2 odst. 2

obchodního zákoníku osoba zapsa-
ná v obchodním rejstfiíku, osoba,
která podniká na základû Ïivno-
stenského oprávnûní nebo na zá-
kladû jiného oprávnûní na základû
zvlá‰tních pfiedpisÛ nebo fyzická
osoba, která provozuje zemûdûl-
skou v˘robu a je zapsána do evi-
dence dle zvlá‰tního pfiedpisu. Ale
i tyto osoby mohou b˘t povaÏovány
za spotfiebitele, pokud nenakupují
obaly nebo balené zboÏí za úãelem
svého podnikání.                      (sm)

Některé pojmy v zákoně 

o obalech nedefinované
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odpad mûsíce

VyuÏívání a odstraÀování  odpadÛ je
jedním z nejdÛleÏitûj‰ích úkolÛ evropské
environmentální politiky. Odpadní obaly
pfiedstavují v˘znamnou souãást odpadÛ.
V Evropské unii (EU) tvofií obaly cca 17 %
odpadu z domácností, v Nûmecku dokon-
ce aÏ 30 %. ZároveÀ je v‰ak nutno fiíci, Ïe
málo druhÛ odpadÛ je vystaveno takové-
mu zájmu vefiejnosti jako právû obaly. 
Nafiízení o obalech (Verpackungsver-

ordnung), které nabylo v Nûmecku právní
moci v roce 1991 stanovilo prÛmyslov˘m
a obchodním podnikÛm povinnost pfiijímat
zpût a recyklovat pfiepravní, sekundární
a prodejní obaly. Podobnû jako dnes
i v âeské republice platí v Nûmecku, Ïe
ten kdo uvádí obaly nebo balené v˘robky
na trh nebo do obûhu, je povinnen zajis-
tit, aby odpady z obalÛ byly vyuÏity ve
stanoveném rozsahu. Tuto povinnost mÛ-
Ïe splnit samostatnû organizaãnû a tech-
nicky na vlastní náklady nebo uzavfiením
smlouvy o zaji‰tûní plnûní povinnosti
zpûtného odbûru a vyuÏití odpadu z obalÛ
s organizací Duales System Deutschland,
zaji‰Èující duální system (sbûr a vyuÏití
odpadu z obalÛ) na celém území
Nûmecka. Jedná se o systém s vysokou
úãinností, která je urãena procentními po-
díly recyklace. 
Novelou Nafiízení o obalech, pfiijatou

v srpnu 1998 byly zaãlenûny do nûmecké
legislativy také poÏadavky smûrnice
94/62 ES o obalech a obalov˘ch odpa-
dech. V souladu s touto smûrnicí musí
ãlenské zemû EU zavést systém tfiídûní
a recyklace odpadních obalÛ do roku
2001 a recyklovat 50 aÏ 65 % hmotnosti
pouÏit˘ch obalÛ.
Duales System Deutschland (dále jen

DSD), kter˘ organizuje za podpory prÛ-
myslov˘ch podnikÛ sbûr, tfiídûní a recykla-
ci pouÏit˘ch obalÛ ve v‰ech spolkov˘ch
zemích, byl zaloÏen jako nezisková  orga-
nizace v roce 1990. V souãasnosti má
právní formu akciové spoleãnosti a vytvo-
fiil prototyp funkãí nezávislé ekonomiky.
Duales System Deutshland AG je neu-

stále pod pfiísn˘m dohledem. Takzvan˘
V˘kaz toku odpadÛ je zaloÏen na dvou

zdrojích informací: prvním z nich jsou mû-
síãní v˘kazy odpadáfisk˘ch firem a dru-
h˘m jsou potvrzení vydaná garanty ná-
sledné recyklace pouÏit˘ch prodejních
obalÛ. Data jsou prÛbûÏnû posuzována
a podrobována kontrole. 
DSD je financován z licencí na ochran-

nou známku Der Grüne Punkt pro plni-
ãe, v˘robce a dovozce obalÛ. Principem
platby producenta odpadÛ jsou licenãní
poplatky za Zelen˘ bod, které jsou vypo-
ãítávány z druhu pouÏitého materiálu, je-
ho hmotnosti, plochy ãi objemu a poãtu
jednotek. Z tûchto licenãních poplatkÛ
jsou potom hrazeny náklady spojené se
sbûrem a tfiídûním obalov˘ch materiálÛ.
V souãasné dobû je celkov˘ poãet licencí
asi 19 tisíc. Zhruba 25 % tvofií licence
uzavfiené se zahraniãními firmami. V˘-
sledkem je stále rostoucí mnoÏství obalÛ
oznaãen˘ch zelen˘m bodem. 
Oprávnûné pouÏívání tohoto oznaãe-

ní je v Nûmecku velice pfiísnû kontrolo-
váno. Postih za neoprávnûné uÏívání této
licenãní znaãky formou pokut a pfiípadn˘ch
soudních projednávání se t˘ká i v‰ech za-
hraniãních v˘robcÛ a dovozcÛ zboÏí prodá-
vaného na území Spolkové republiky
Nûmecko. Na rozdíl od ãeského zákona
o obalech, kde povinnost „zaãíná“ u to-
ho, kdo zboÏí v âeské republice uvedl
na trh nebo do obûhu, v Nûmecku je ta-
to povinnost vztaÏena aÏ na zahraniãní-
ho v˘robce zboÏí a toho, kdo v zahrani-
ãí obaly zboÏím naplnil. 
Zku‰enosti ukazují, Ïe velké procento

podnikÛ (asi 80 %) se po zavedení
Zeleného bodu snaÏí redukovat mnoÏství
pouÏitého obalového materiálu optimali-
zací zpÛsobÛ balení tak, aby nemuseli
platit za Zelen˘ bod pfiíli‰ mnoho. Z prÛ-
zkumu vyplynulo, Ïe více neÏ polovina
dotázan˘ch spoleãností byla schopna
uvést konkrétní pfiíklady optimalizace –
jednalo se napfi. o zmen‰ování sáãkÛ
a krabiãek, eliminaci kartonu jako sekun-
dárního balení apod. 
V Evropû znamenal princip odpovûd-

nosti v˘robce za obal velk˘ krok kupfiedu.
Systém zpûtného odbûru a recyklace

obalÛ byl zaveden ve v‰ech zemích Ev-
ropské unie a zavádí se i v nûkolika kan-
didátsk˘ch zemích. Známka Der Grüne
Punkt si vybudovala pozici nejpouÏívanûj-
‰í ochranné známky na svûtû. Evropská
odpadová politika nesmí v Ïádném pfiípa-
dû blokovat voln˘ pohyb zboÏí mezi ãlen-
sk˘mi státy. Eliminace obalÛ a recyklace
mÛÏe tedy fungovat pouze pfii mezinárod-
ní spolupráci mezi jednotliv˘mi národními
systémy, které jsou ãleny mezinárodní
organizace PRO EURUROPE.
Svou úãastí pfii zaloÏení PRO EUROPE

v roce 1996 a zaãlenûním licencí ochran-
né známky Der Grüne Punkt do programu
této organizace pfiispûl Duales System
Deutschland k zavedení Zeleného bodu
jako celoevropské ochranné známky.
PRO EUROPE udûlila právo pouÏívat
Zelen˘ bod národním systémÛm, které by-
ly vytvofieny jiÏ v 15 zemích Evropy a no-
vû i v Kanadû, aby dohlíÏely na realizaci
Evropské smûrnice o obalech. V âR byla
v roce 2002 udûlena od PRO EUROPE
autorizace k pouÏívání znaãky Zelen˘ bod
spoleãnosti EKO-KOM, a. s.
Pro v˘robce zboÏí a dovozce zboÏí

do jednotliv˘ch státÛ to v‰ak zname-
ná, Ïe jsou povinni v kaÏdé jednotlivé
zemi uzavfiít smlouvu s tamním národ-
ním systémem a organizací, která je
ãlenem PRO EUROPE. Pro v˘voz zboÏí
do Nûmecka tedy s Duales System
Deutschland AG, pro prodej zboÏí
v âR s EKO-KOM a. s.

Dne 28. 2. 2002 byla mezi âesko-nû-
meckou obchodní a prÛmyslovou ko-
morou (âNOPK) a Duales System
Deutschland AG (DSD) podepsána
smlouva o zastupování v âeské repub-
lice. Akciová spoleãnost DSD se rozhod-
la na základû mnoha jednání pfiikroãit
k pilotnímu projektu – uzavfiení smlouvy
s první zemí, která zatím není ãlenskou
zemí EU. Od 1. bfiezna 2002 mají tedy
ãeské firmy vyrábûjící zboÏí prodávané na
celém území Nûmecka a v˘vozci zboÏí do
Nûmecka moÏnost uzavfiít smlouvu o uÏí-
vání licenãní znaãky Der Grüne Punkt
s vlastníkem licence pro území Nûmecka,
tedy s Duales System Deutschland AG,
a to prostfiednictvím âNOPK. 

Ve‰keré informace, ceníky, pfieklad
licenãní smlouvy do ãeského jazyka,
pfiihla‰ovací doklady a dal‰í jsou k dis-
pozici na adrese:
âesko-nûmecká obchodní a prÛmy-

slová komora, E-mail: uam@dtihk.cz

Ing. Hana PotÛãková
oficiální zastoupení Duales System

Deutschland v âeské republice

Zelený bod u nás a v Německu
Zelený bod je značka používaná v jednotlivých evropských

státech, kterou jsou označovány ty výrobky, za které byl 
uhrazen finanční příspěvek na sběr, třídění a využití obalu po
té, co se stane odpadem. V některých státech EU je používání
této značky povinné. Úhradu příspěvku provádí výrobce vždy
ve prospěch národní organizace pro využití obalů v tom státě,
kde je zboží uvedeno na trh.
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PRO EUROPE je zastfie‰ující meziná-
rodní organizací ãlensk˘ch národních
systémÛ zaji‰Èujících zpûtn˘ odbûr a vyu-
Ïití odpadÛ z obalÛ v Evropû. V‰echny ty-
to systémy pouÏívají znaãku Zelen˘ bod
jako symbol financování vyuÏití odpadÛ
z obalÛ. 
Znaãka ZELEN¯ BOD uvedená na

obalu znamená, Ïe za tento obal byl za-
placen servisní poplatek národní organi-
zaci zaji‰Èující zpûtn˘ odbûr a vyuÏití oba-
lového odpadu v souladu se Smûrnicí ES
94/62.
Spoleãnost EKO-KOM, a. s., je ãlenem

PRO EUROPE od záfií 2000, kdy tato or-
ganizace konstatovala, Ïe systém EKO-
KOM odpovídá poÏadavkÛm pfiíslu‰n˘ch
pfiedpisÛ EU a poÏadavkÛm PRO
EUROPE na systémy pro zaji‰tûní vyuÏití
obalového odpadu. Na základû tûchto
zji‰tûní byla spoleãnost EKO-KOM autori-
zována pouÏívat ochrannou známku
ZELEN¯ BOD a umoÏÀovat její pouÏití
sv˘m klientÛm.

PRO EUROPE
� SlouÏí jako fórum zúãastnûn˘ch part-

nersk˘ch národních organizací, protoÏe
intenzivní v˘mûna zku‰eností a nápadÛ

je nevyhnutelná pro dosaÏení optimální
aplikace Smûrnice ES 94/62 o obalech
a obalov˘ch odpadech.

� Poskytuje práva k pouÏívání ochranné
známky ZELEN¯ BOD podle urãit˘ch
pravidel aplikovan˘ch na jednotlivé sys-
témy, které jsou zfiizovány v evropsk˘ch
úãastnick˘ch státech a mající za cíl do-
saÏení optimální implementace smûrni-
ce ES 94/62.

� Vyvíjí a kontroluje kritéria pouÏití och-
ranné známky ZELEN¯ BOD pro v˘rob-
ce a distributory obalÛ a/nebo baleného
zboÏí v souladu s evropsk˘m kartelo-
v˘m úfiadem.

V souãasnosti je ãlenem PRO EUROPE
15 národních systémÛ: 
� 10 z Evropské unie: ARA (Rakousko)
DSD (Nûmecko)
Eco-Emballages (Francie)
Ecoembes (·panûlsko)
Fost Plus (Belgie)
Herra (¤ecko)
Repa (·védsko)
Repak (Irsko)
Valorux (Lucembursko)
Sociedade Ponto Verde (Portugalsko)

� 1 mimo Evropskou unii:

Materialretur (Norsko)
� 4 z kandidátsk˘ch zemí: 

EKO-KOM (âeská Republika)
Latvijas Zalais Punkts (Loty‰sko)
Ökopannon (Maìarsko)
Rekopol (Polsko)
V‰echny tyto národní systémy zabez-

peãují ve sv˘ch zemích zpûtn˘ odbûr
a vyuÏití odpadu z obalÛ. Jednotlivé ná-
rodní systémy se mohou li‰it zpÛsobem
zaji‰tûní povinností, kvótami vyuÏití a re-
cyklace odpadu z obalÛ. Pro firmy, které
uvádûjí na trh ãi do obûhu obaly a balené
zboÏí v evropsk˘ch zemích, platí povin-
nost zpûtného odbûru a vyuÏití odpadu
z obalÛ dané smûrnicí ES 94/62. V praxi
to znamená, Ïe poplatky za zaji‰tûní
zpûtného odbûru a vyuÏití odpadu z oba-
lÛ, se odvádí vÏdy v té zemi, na jejíÏ trh je
zboÏí uvádûno. Pokud firma vyváÏí své
zboÏí napfi. do Portugalska, musí uzavfiít
smlouvu se Sociedade Ponto Verde, ve
Francii s Eco-Emballages apod.

Podrobnûj‰í informace o jednotliv˘ch
národních organizacích naleznete na
stránkách Pro Europe (www.pro-e.org),
kde jsou i pfiímé odkazy na domovské
stránky národních systémÛ.

které umoÏÀují prodej zboÏí spotfiebiteli
a na prodejní obaly tohoto zboÏí?

Odpovûì: Vydávat oficiální v˘klad zá-
kona jsou v individuálních pfiípadech pfií-
slu‰né pouze soudy, ministerstvo mÛÏe
vyslovit pouze svÛj právní názor, kter˘
v‰ak není právnû závazn˘, a kter˘ zní:
„V dikci definice obalu uvedené v zá-
konû o obalech jsou rozli‰eny jednotli-
vé druhy obalÛ spolu s urãením, v jaké
fázi nakládání s obaly se uplatní.
Vzhledem k tomu, Ïe koneãn˘m ãlán-
kem uvádûní obalÛ do obûhu je v pod-
statû spotfiebitel, lze konstatovat, Ïe

povinnosti osob, které nakládají
s obaly, se t˘kají pfiedev‰ím obalÛ
a balen˘ch v˘robkÛ urãen˘ch spotfie-
biteli a dále obalÛ skupinov˘ch a pfie-
pravních, které umoÏÀují a usnadÀují
manipulaci a pfiepravu spotfiebitel-
sk˘ch obalÛ. V pfiípadû rozhodování,
zda urãit˘ v˘robek je ãi není obalem,
je vÏdy rozhodující, zda jsou splnûny
v‰echny podmínky stanovené v para-
grafu 2 písm. a) bodu 1., 2. nebo 3.
zákona o obalech. Pokud jsou tyto
v˘robky dodávány i spotfiebiteli, musí
vÏdy splÀovat podmínky stanovené
v citovaném zákonu.“

Jeden z na‰ich ãtenáfiÛ nám poskytl
dotaz, kter˘ zaslal na Ministerstvo
prÛmyslu a obchodu, a odpovûì, kte-
rou obdrÏel. ProtoÏe se jedná o zá-
kladní problém, s jeho svolením jej
pfietiskujeme (vlastní dotaz je redakãnû
zkrácen a upraven).

Otázka: Z pfiíslu‰n˘ch ustanovení zá-
kona vypl˘vá, Ïe zákon stanovuje povin-
nosti pouze tûm „osobám“, které na-
kládají s „obaly“ odpovídajícími definici
obalu uvádûné v § 2 písm. a) zákona.
Nevztahuje se tedy na v‰echny obaly
uvádûné v âR na trh, ale pouze na ty,

Dotaz na rozsah působnost i  zákona č.  477/2001 Sb. ,  o  obalech
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Fakulta životního prostředí (FŽP) vznikla
v roce 1991, jako součást nové university 
J. E. Purkyně  v severních Čechách. Vysoký 
stupeń devastace základních složek životního
prostředí v severočeském regionu byl jedním
z hlavních důvodů zřízení této fakulty právě
v této oblasti. 

Fakulta Ïivotního prostfiedí UJEP v Ústí nad Labem je zamûfie-
na na v˘zkum a vzdûlávání v ‰iroké oblasti ekologie a Ïivotního
prostfiedí. Pfii studiu je kladen dÛraz na studium pfiíãin naru‰ení
základních sloÏek Ïivotního prostfiedí, na moÏnosti a zpÛsoby je-
jich ozdravûní a zejména na preventivní opatfiení v oblasti tvorby
a ochrany Ïivotního prostfiedí. Ve studijním a v˘zkumném progra-
mu je uplatnûna zásada multidisciplinarity a flexibility s vyváÏe-
n˘m podílem pfiírodovûdn˘ch, technick˘ch, ekonomick˘ch a in-
formaãních disciplín.
Cílem studia je v˘chova odborníka analytického a syntetického

zamûfiení pro sféru Ïivotního prostfiedí schopného kvalifikovanû
rozhodovat o základních problémech tvorby a ochrany Ïivotního
prostfiedí, odhadovat rizika, pfiíãiny a rozsah naru‰ení sloÏek Ïi-
votního prostfiedí, pfiipravovat anal˘zy pro rozhodovací procesy,
koordinovat ãinnost a konkrétnû se podílet na péãi o Ïivotní pro-
stfiedí.
Fakulta má dva studijní programy „EKOLOGIE A OCHRANA

PROST¤EDÍ“ realizované ve formû bakaláfiského a magister-
ského studia. Pro doktorské studium nemá fakulta akreditaci,
nûktefií absolventi pokraãují v doktorsk˘ch studiích v oboru odpa-
dového hospodáfiství na jin˘ch vysok˘ch ‰kolách, napfi. na
Vysoké ‰kole chemicko-technologické v Praze, Fakultû technolo-
gie a ochrany prostfiedí. 

Bakalářské studium
Studijní program „Ekologie a ochrana prostfiedí“ má studijní

obor „Ochrana Ïivotního prostfiedí“. Toto studium má dvû formy:
prezenãní a kombinovanou, dfiíve oznaãovanou jako dálkovou,
resp. pfii zamûstnání. Po úspû‰ném ukonãení studia získávají ab-
solventi akademick˘ titul „bakaláfi ”.

Magisterské studium
Studijní program“ Ekologie a ochrana prostfiedí“ má studijní

obory „Revitalizace krajiny“ a „Odpadové hospodáfiství“.
Toto studium má pouze formu prezenãní. Po úspû‰ném ukonãe-
ní studia získávají absolventi akademick˘ titul „inÏen˘r“.

Studijní obor „Odpadové hospodářství“
Studium oboru je zaloÏeno na profilujících pfiedmûtech, jako

jsou napfi. „¤ízení odpadového hospodáfiství, âist‰í produkce
(CPA), PrÛmyslové technologie, Odpady a druhotné suroviny,
Anal˘zy Ïivotního cyklu v˘robkÛ, Hodnocení nebezpeãn˘ch
vlastností odpadÛ atd.
Uplatnûní absolventÛ tohoto studijního oboru je velmi ‰iroké:

v orgánech státní správy a samosprávy, v kontrolních a inspek-
ãních institucích, v podnikové sféfie, ve v˘zkumn˘ch a projekto-
v˘ch ústavech, v orgánech ochrany pfiírody hygienické sluÏbû,
v poradensk˘ch, informaãních a konzultaãních stfiediscích atd.
Na‰i absolventi pracují napfi. v âeské inspekci Ïivotního prostfiedí
a v Technick˘ch sluÏbách v Ústí nad Labem, v Chemopetrolu
v Litvínovû, nebo ve spalovnû odpadÛ v Liberci.

Bakalářské a diplomové práce
Za deset let ãinnosti FÎP byla vytvofiena celá fiada zajímav˘ch

bakaláfisk˘ch a diplomov˘ch  prací zab˘vajících se problemati-
kou odstraÀování popílkÛ, ãistíren odpadních vod komunálních
i prÛmyslov˘ch, návrhÛ systémÛ separovaného sbûru (komunál-
ního i nebezpeãného), systémÛ skládkování obecnû, spalování
odpadÛ apod. Byla zmapována ‰iroká oblast nakládání s odpady
v‰ech skupenství.
Práce obhájené v r. 2000/2001:
Falta, Oldfiich: Zne‰kodÀování odpadu spalováním – technické,
ekonomické, legislativní a environmentální podmínky v âR a EU
(bakaláfiská práce)
Gombík, Josef: Technické a environmentální porovnání systé-
mÛ zne‰kodÀování odpadÛ skládkováním a kompostováním –
vztah k legislativním podmínkám v âR a EU (bakaláfiská práce)
Kleinová, Lenka: Nakládání s odpady v Národním parku ·uma-
va (diplomová práce)
Kronesová, Veronika: Komunální odpady – alternativní energe-
tick˘ zdroj (diplomová práce)
Louãková, Jaroslava: Systém sbûru a zne‰kodÀování sloÏek
komunálního odpadu ve mûstû Ústí nad Labem, jeho v˘sledky
a charakteristika 
N˘vlt, Martin: Inventarizace divok˘ch skládek v okrese Praha –
v˘chod (bakaláfiská práce)
Polcarová, Renata: Srovnávací studie venkovského a mûstské-
ho modelu Ïivotní stylu z hlediska subjektivní kvality a dopadÛ
na Ïivotní prostfiedí (bakaláfiská práce)
·ára, Jifií: Technicko-ekonomické podmínky sbûru, svozu
a zne‰kodÀování drobn˘ch nebezpeãn˘ch odpadÛ na území
mûsta Ústí nad Labem (bakaláfiská práce)

Z VùDY A V¯ZKUMU
PROFIL VĚDECKÉHO PRACOVIŠTĚ

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Fakulta životního prostředí
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·tûtinová, NadûÏda: Zpracování a vyuÏití plastov˘ch materiálÛ 
(bakaláfiská práce).
Trnková, Blanka: Nakládání s vyfiazen˘mi v˘robky domácí chla-
dicí techniky obsahující látky po‰kozující ozónovou vrstvu (diplo-
mová práce).

Projekty a granty související 
s problematikou odpadů
Pfied dvûma roky byl dokonãen spoleãn˘ projekt fakulty a pro-

vincie JiÏní Holandsko. Projekt z programu PHARE
(Partnership) byl zamûfien na „systém sbûru nebezpeãn˘ch od-
padÛ od drobn˘ch pÛvodcÛ a obyvatelstva“. 
Problematika odpadÛ je fie‰ena i ve v˘zkumném zámûru fa-

kulty MSM 135200001, „V˘zkum antropogenních zátûÏí v seve-
roãeském regionu“ v dílãím úkolu 1. âist‰í technologie a alterna-
tivní zdroje energie.

Nejvýznamnější publikované práce zabývají-
cí se problematiku odpadů (1999 – 2001)
Kepák, F.: Odpady a Ïivotní prostfiedí. Energie IV., ã.1/2, 1999,
str. 130 – 131
Kepák, F.: Tuhé odpady z elektráren na uhlí a jejich vyuÏití jako
druhotn˘ch surovin. Energie IV., ã. 5/6, 1999, str. 116 – 117

Kepák, F.: Postupy ãi‰tûní plynn˘ch produktÛ z termického zne‰-
kodÀování odpadÛ. Energie IV., ã. 7/8,1999, str. 112 – 114
Kepák, F.: Energetické vyuÏití odpadÛ. Energie VI., ã. 1/2, 2001
str. 50 – 51

Výhled na další období
Fakulta pfiipravuje roz‰ífiení nabídky bakaláfisk˘ch studijních

programÛ zamûfien˘ch na problematiku vodního hospodáfiství
a prÛmyslu. Je pfiipravován bakaláfisk˘ studijní program
„InÏen˘rství Ïivotního prostfiedí“ se dvûma studijními obory –
„Vodní hospodáfiství“ a „Ochrana Ïivotního prostfiedí“.
Vûdecká a v˘zkumná ãinnost bude i v budoucnu zamûfiena

v pfieváÏné mífie na problematiku severoãeského regionu. V nej-
bliÏ‰ích letech bude pokraãovat fie‰ení v˘zkumného zámûru fa-
kulty se tfiemi ãástmi:
a) âist‰í technologie a alternativní zdroje energie.
b) Studium ekosystémÛ v antropogennû zatíÏeném území.
c) Statistické, ekonomické a etické pohledy na Ïivotní prostfiedí.
Pfiedpokládá se otevfiení ãtvrté ãásti v˘zkumného zámûru s ná-

zvem „Identifikace historické sítû prvkÛ ekologické stability krajiny“.
RNDr. Miroslava BlaÏková

Doc. Ing. Tomá‰ Louãka, CSc.
Fakulta Ïivotního prostfiedí

Universita J. E. Purkynû v Ústí nad Labem
http://www.fzp.ujep.cz

Recyklace vysokopecních 
a ocelárenských úletů
Hlavní složkou vysokopecních a oceláren-

ských úletů jsou oxidy železa. Jejich přímé 
využití znemožňují vysoké obsahy toxických
kovů, zejména olova, a stále stoupající obsah
zinku, což je způsobeno narůstajícím množ-
stvím zpracovávaného pozinkovaného šrotu.
Přepracované úlety se v průmyslově vyspělých
zemích zpětně používají se ve vysokopecním
nebo ocelárenském procesu a oddělené kon-
centráty neželezných kovů slouží k výrobě ko-
vového zinku a případně olova nebo jejich
sloučenin. 

V âeské republice se vysokopecní a ocelárenské úlety praktic-
ky nerecyklují a jako nebezpeãné odpady se hromadí na zabez-
peãen˘ch skládkách. Vzhledem k vysok˘m investiãním a provoz-
ním nákladÛm nelze oãekávat, Ïe se v nejbliÏ‰í dobû v âeské re-
publice vybuduje velkokapacitní závod na prÛmyslové pyrometa-
lurgické zpracování v‰ech produkovan˘ch vysokopecních a oce-
lárensk˘ch úletÛ. Tento stav je navíc podporován souãasn˘mi
nízk˘mi poplatky za skládkování nebo zne‰kodÀování tûchto od-
padních produktÛ. 
Cílem této práce bylo posoudit technologickou schÛdnost recyk-

lace vysokopecních a ocelárensk˘ch úletÛ za pouÏití hydrometa-
lurgick˘ch pochodÛ, které jsou investiãnû a provoznû ménû nároã-
né a které se ve svûtû osvûdãily pro ekonomické zpracování vyso-
kopecních a ocelárensk˘ch úletÛ v poloprovozním mûfiítku /1/.
Pochody, které byly ve svûtû vyvinuty pro pfiepracování vyso-

kopecních a zejména ocelárensk˘ch úletÛ vznikajících pfii v˘robû
oceli v elektrick˘ch obloukov˘ch pecích, je moÏno podle jejich
principu rozdûlit na pyrometalurgické, hydrometalurgické a tzv.

hybridní. Jejich aktuální detailní pfiehled je uveden v práci /2/.
V prÛmyslové praxi pfievaÏují pyrometalurgické pochody. 
Podstatou pyrometalurgick˘ch procesÛ je redukce vysokopec-

ních nebo ocelárensk˘ch úletÛ, pfii které vznikají niÏ‰í oxidy Ïele-
za nebo Ïelezná houba. Redukãní praÏenec se vrací zpût do hu-
tí. Souãasnû dochází k úplnému zredukování oxidÛ zinku, olova
a dal‰ích snadno redukovateln˘ch oxidÛ neÏelezn˘ch kovÛ. Kovy
s vysokou tenzí par, jako zinek, olovo a popfiípadû kadmium pfie-
cházejí do koufiov˘ch plynÛ, kde se zpûtnû oxidují a zachycují na
filtrech. Z tûchto sekundárních úletÛ se hydrometalurgicky nebo
ménû ãasto pyrometalurgicky získává kovov˘ zinek, olovo nebo
jejich slouãeniny, zejména ZnO.
Základem hydrometalurgick˘ch pochodÛ je selektivní extrakce

Zn, Pb a eventuálnû dal‰ích neÏelezn˘ch kovÛ z úletÛ vhodn˘m
louÏicím ãinidlem. LouÏenec se vrací zpût do vysokopecního pro-
cesu. Z v˘luhÛ po odstranûní neãistot vãetnû olova se získává zi-
nek ve formû elektrolyticky vylouãeného kovu. Volba louÏicích ãi-
nidel a podmínky louÏení závisí na louÏitelnosti oxidÛ ZnO
a PbO, která je urãena mineralogick˘m sloÏením zpracováva-
n˘ch úletÛ, které závisí na podmínkách jejich vzniku.
Vysokopecní úlety obsahují malá mnoÏství zinku ve formû snad-
no louÏitelného zinkitu (ZnO), zatímco ocelárenské úlety mají fiá-
dovû 10x vy‰‰í obsahy zinku ve formû tûÏko rozpustn˘ch smûs-
n˘ch oxidÛ – tuh˘ch roztokÛ magnetitu (Fe3O4) a zineãnatého
feritu (ZnFe2O4). NejbûÏnûji pouÏívan˘mi louÏícími ãinidly jsou
vodné roztoky NaOH nebo H2SO4 /3-7/.
LouÏením úletÛ v roztocích H2SO4 se dociluje témûfi selektivní

extrakce zinku, zatímco olovo zÛstává v nerozpustném zbytku.
V˘hodou louÏení úletÛ v roztocích NaOH je pfievedení zinku
i olova do roztoku, nev˘hodou je nutnost louÏení v koncentrova-
n˘ch roztocích NaOH pfii vysok˘ch teplotách a zv˘‰eném tlaku.
Pokud úlety obsahují tûÏko rozpustné zinkové oxidické fáze vá-
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zané na oxidy Ïeleza, je vhodn˘m postupem jejich úplné rozpu‰-
tûní v roztocích H2SO4, zpûtné vysráÏení Ïeleza z roztoku
a elektrolytické vylouãení kovového zinku /4/.
Cílem této práce bylo navrhnout a laboratornû ovûfiit hydrome-

talurgické postupy, kter˘mi se z vysokopecních a ocelárensk˘ch
kalÛ odstraní prakticky ve‰ker˘ zinek a olovo a vzniklé roztoky
budou pouÏitelné pro elektrolytické získávání zinku.

Charakteristika vysokopecních 
a ocelárenských úletů
Jako experimentální materiál byly pouÏity vysokopecní a oce-

lárenské úlety, které byly zachyceny na mokr˘ch odluãovaãích
ve formû kalÛ. Byly zpracovávány reprezentativní vzorky 4 druhÛ
kalÛ odebran˘ch pfiímo v odluãovaãích nebo na skládkách: vyso-
kopecní kaly nové (VPN), vysokopecní kaly staré (VPS), ocelá-
renské kaly nové (OCN), ocelárenské kaly staré (OCS).
Chemické sloÏení kalÛ je uvedeno v tabulce1. Podle rentgenové
difrakãní anal˘zy jednotlivé kaly obsahovaly:
VPN, VPS: dominantní fáze: hematit (Fe2O3), men‰í mnoÏství

magnetitu (Fe3O4) a kfiemene (SiO2)
OCN, OCS: dominantní fáze: magnetit (Fe3O4), malá mnoÏství

hematitu (Fe2O3) a kfiemene (SiO2)
Magnetickou separací ani sítovou anal˘zou se nepodafiilo

z jednotliv˘ch kalÛ oddûlit frakce, které by obsahovaly v˘raznû
odli‰n˘ obsah Zn, Pb nebo S od prÛmûrného sloÏení, proto byly
pro louÏicí zkou‰ky vzorky odebírány z celého objemu zpracová-
van˘ch kalÛ.

Loužení kalů 
LouÏení vysokopecních a ocelárensk˘ch kalÛ v roztocích

NaOH bylo neúãinné. Z VPN se 30% NaOH pfii 80 oC a pomûru
kapalné a pevné fáze (k:p) 30:1 extrahovalo pouze 50 % Zn
a 1,2 % Pb. Z OCN za stejn˘ch podmínek pfie‰lo do roztoku 4 %
Zn a 3 % Pb, louÏením v 60% NaOH pfii 130 oC, k:p=5:1 28 %
Zn a 8 % Pb.

Z namûfien˘ch ãasov˘ch závislostí louÏení kalÛ v 0,25-3M
H2SO4 pfii 20 – 80°C a k:p 10, 15 a 20:1 vyplynulo, Ïe zinek je
ve snadno louÏitelné formû pfiítomen pouze v novû produkova-
n˘ch vysokopecních kalech (VPN). Pro dosaÏení úãinné extrak-
ce zinku z vysokopecních kalÛ star‰í produkce (VPS) je nutné
ãásteãnû rozpustit i oxidy Ïeleza. V obou typech zpracováva-
n˘ch ocelárensk˘ch kalÛ (OCN, OCS) je zinek vázán pouze
v tûÏko louÏitelné formû a proto není moÏné ho pfievést do rozto-
ku bez souãasného rozpu‰tûní oxidÛ Ïeleza. 

Tabulka 1: SloÏení nov˘ch a star˘ch vysokopecních (VPN, VPS) 
a ocelárensk˘ch kalÛ (OCN, OCS)

Druh kalu Obsah vody a v˘znamn˘ch prvkÛ v su‰inû (hm. %)

H2O Fe Zn Pb Si S

VPN 28,4 46,4 1,2 1,0 4,5 0,64

VPS 8,9 55,8 3,4 0,7 3,2 0,68

OCN 29,0 57,1 14,1 1,7 0,8 0,13

OCS 9,9 57,9 7,8 1,6 1,1 0,11

Vstupní VPN

louÏení kalu

filtrace
filtrát 

louÏenecprom˘vací
vody

prom˘vání

H2SO4

su‰ení

pfiepracované VPN
(50 % Fe, 0,1 % Zn, 0,5 % PB, 0,5 % S)

Vstupní VPN

louÏení kalu

filtrace

filtrace

filtrace

prom˘vání

pfiepracování na magnetit

filtrát 

filtrát 

jarozit

louÏenec

prom˘vací
vody

prom˘vací vody

elektrol˘za Zn 

sráÏení jarozitu

prom˘vání

su‰ení

H2SO4

Fe3O4

(0,3 % Zn, 0,05 % PB, 0,3 % S)

Na2SO4,

NaOH

Pfiepracované VPS
(50 % Fe, 0,1 % Zn,
0,1 % PB, 0,6 % S

FeSO4,

NaOH

Obrázek 1: Blokové schéma recyklace nov˘ch vysokopecních 
kalÛ (VPN)

Obrázek 2: Blokové schéma recyklace star˘ch vysokopecních 
kalÛ (VPN)
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Rubrika Z VùDY A V¯ZKUMU je pfiipravována s podporou grantu Ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy 
v rámci jeho programu ZP¤ÍSTUP≈OVÁNÍ V¯SLEDKÒ VùDY A V¯ZKUMU v âR

Získávání železa z roztoků
Z roztokÛ po louÏení VPS, OCN a OCS bylo Ïelezo zpûtnû zís-

káváno ve formû sodného jarozitu (NaFe3(SO4)2(OH)6) tzv. jarozi-
tov˘m procesem, kter˘ je prÛmyslovû vyuÏíván pro odstraÀování
Fe ze síranov˘ch zinkov˘ch roztokÛ pfii hydrometalurgické v˘robû
zinku /8, 9/. V˘hodou jarozitového postupu je jeho jednoduchost,
nízké spolustrhávání neÏelezn˘ch kovÛ, zejména zinku, z roztoku,
dobrá filtrovatelnost jarozitov˘ch sraÏenin a moÏnost jejich hydro-
termálního pfiepracování na magnetit /10, 11/ podle reakce
2 Na[Fe3(SO4)2(OH)6] + 3 FeSO4 + 12 NaOH = 
3 Fe3O4 + +7 Na2SO4 + 12 H2O.

Závěr
Na základû v˘sledkÛ louÏicích testÛ, prÛbûhu jarozitového srá-

Ïení Ïeleza ze síranov˘ch v˘luhÛ a hydrotermální transformace
sodného jarozitu na magnetit byly navrÏeny a laboratornû ovûfie-
ny postupy pro zpracování jednotliv˘ch kalÛ, jejichÏ bloková
schémata jsou uvedena na obrázcích.

� Nejjednodu‰‰í je zpracování VPN (obrázek 1). Jejich louÏením
v silnû zfiedûn˘ch roztocích H2SO4 se dosáhne více jak 95%
extrakce Zn. Do v˘luhu pfiechází pouze 6 % Fe. Obsah Pb se
ve v˘sledném louÏenci sníÏí cca o 60 %. V˘sledn˘ louÏenec je
vhodnou surovinou pro v˘robu surového Fe.

� Pfiepracování VPS je úãelné rozdûlit do dvou krokÛ (obrázek
2). V prvním kroku se louÏením v roztocích H2SO4 vhodné
koncentrace z kalÛ odstraní Zn, sníÏí se obsah Pb a S a roz-
pustí se cca 50 % Fe. Vznikl˘ louÏenec je moÏno vracet zpût
do vysokopecního procesu. Z v˘luhu je moÏno recyklovat Ïe-
lezo ve formû magnetitu shodn˘m postupem, jak˘ je navrho-
ván pro zpracování v˘luhÛ po louÏení ocelárensk˘ch kalÛ.

� LouÏením OCN a OCS v roztocích H2SO4 (obrázek 3) vhodné
koncentrace se do v˘luhu extrahuje cca 85 % Zn a 85 % Fe.
Vzniká malé mnoÏství odpadního louÏence, kter˘ spadá do
kategorie nebezpeãn˘ch odpadÛ. Z v˘luhu se recykluje Ïelezo
ve formû magnetitu, kter˘ je vhodnou surovinou pro v˘robu
surového Fe. Oddûlen˘ zinkov˘ síranov˘ roztok je vyuÏiteln˘
pro elektrolytické získávání kovového zinku.

Studie vznikla za podpory vûdecko v˘zkumného zámûru

MSM: 22310002

Ing. Petr Dvofiák, Doc. Ing. Jitka Jandová, CSc.,
Ústav kovov˘ch materiálÛ a korozního inÏen˘rství,

V·CHT Praha 

LITERATURA
/1/ J. G. Eacott, et all.: „Techno-economic feasibility of zinc and lead re-

covery from electric arc furnace baghouse dust“, CIM Bulletin, 77
(1984), 75 – 81. 

/2/ A. D. Zunkel: „Recovery zinc and lead from electric arc dust: A 2001
processing and technology update“, Proc. European Metallurgical
Conference, vol.1, 227 – 237, Ludwigshafen, Germany, September,
2001.

/3/ M. Cruells, A. Rosa and C. NuÀez: „Electric arc furnace flue dusts:
characterization and leaching with sulphuric acid“, Hydrometallurgy,
31 (1992), 213 – 231.

/4/ S. Zaromb, et all.: „Hydrometallurgical process for recovering iron
sulfate and zinc sulfate from baghouse dust“: United States Patent,
5,286,465 (1994). 

/5/ B., A. Zeydabadi, et all.: „Zinc recovery from furnace flue dust“,
Hydrometallurgy, 47 (1997), 113 – 125.

/6/ J. Frenay, S. Ferlay and J. Hissel: „Zinc and lead recovery from iron
and-steel making dusts; pilot study of „, ATB Metallurgie, XXIV
(1984), 233 – 237.

/7/ L. J. Stamalovic and N. J. Themelis: „Recovery of zinc from ironma-
king dusts by NaOH leaching“, Proc. of an International symposium
sponsored by the Extraction and Processing Division of TMS, 533-
543, San Francisco, USA, February, March 1994. 

/8/ J. E. Dutrizac: „Factors affecting alkali jarosite precipitation“,
Metallurgical Transaction B, 14B (1983), 53 – 539.

/9/ J. E. Dutrizac: „The effectiveness of jarosite of jarosite species for
precipitating sodium jarozite: Journal of Metals, 51 (1999), 30-32. 

/10/ W. Kunda, H. Veltman: „Decomposition of jarosite“, Metallurgical
Transaction B, 10B, (1979), 439 – 443.

/11/ J. Boháãek, et all.: „Preparing particulate magnetites with pigment
properties from suspension of basic iron (III) sulphates with the
structure of jarosite“, Journal of Materials Science, 28 (1993), 2827
– 2832. 

Vstupní OCN nebo OCS

louÏení kalu

filtrace

filtrace

filtrace

prom˘vání

pfiepracování na magnetit

filtrát 

filtrát 

jarozit

odpadní 
louÏenec

prom˘vací vody

elektrol˘za Zn

sráÏení jarozitu

H2SO4

Fe3O4

(0,3 % Zn, 0,05 % PB, 0,3 % S)

Na2SO4,

NaOH

FeSO4,

NaOH

Obrázek 3: Blokové schéma recyklace ocelárensk˘ch kalÛ nov˘ch
(OCN) i star˘ch (OCS)



25
06/2002 ODPADOVÉ FÓRUM

servis

Ohlédnutí
Deset let je z mnoh˘ch hledisek dlouhá

doba a to i z pohledu odpadového hospo-
dáfiství u nás. Navíc se tato doba témûfi
shoduje s funkãním právním prostfiedím
v na‰em oboru, které bylo dáno postupnû
pfiijat˘mi tfiemi zákony o odpadech a fia-
dou provádûcích pfiedpisÛ. Není tedy ná-
hodou, Ïe tuto dobu sv˘m zpÛsobem pro-
vází i konferenãní ãinnost.
BlíÏící se desát˘ roãník kongresu

Odpady-Luhaãovice 2002 je v˘znamnou
událostí a pfiíleÏitostí struãnû zhodnotit
minulé období. První roãníky kongresu
byly poznamenány enormním zájmem
pfiedev‰ím zástupcÛ mûst a obcí, respek-
tive pracovníkÛ b˘val˘ch technick˘ch slu-
Ïeb o to, jak nové právní pfiedpisy ovlivní
nakládání s odpady. DÛkazem toho, Ïe
odpadové hospodáfiství je stále velmi slo-
Ïit˘m a vyvíjejícím se systémem, je, Ïe se
zájem o dílãí oblasti prakticky nemûní.
Kongres, v prvních dvou roãnících je‰tû

jako mezinárodní semináfi, mûl a má vÏdy
zhruba tfii programové roviny. Je to jed-
nak odborná pfiedná‰ková a diskusní po-
loha. O povinnostech vypl˘vajících
z pfiedpisÛ se vÏdy boufilivû diskutovalo,
aÈ byl konkrétní zákon nov˘ nebo tûsnû
pfied zru‰ením. Stejnû tak zajímavé byly
zku‰enosti praktikÛ z „terénu“, které se
mnohdy dosti odli‰ovaly od pfiedepsa-
n˘ch postupÛ a které pro „ministerské“
znamenaly vítan˘ kontakt s realitou.
Druhou polohou jsou doprovodné v˘stavy
svozov˘ch nádob vozÛ a ostatní odpa-
dáfiské techniky na volné plo‰e. Tfietí, ne-
ménû dÛleÏitou polohou, jsou pravidelné
spoleãenské akce konané po oba dva ve-
ãery spojené se zajímav˘m kulturním pro-
gramem. Vedle toho jsou „Luhaãovice“
specifické tím, Ïe od roku 1997 je nedíl-
nou souãástí kongresu pfiedstavení firem
z jedné vybrané zemû. Postupnû tak ná-
v‰tûvníci poznali firmy ze ·védska,
Francie, Nûmecka a Itálie. 
Své v˘znamné místo na kongresu mûly

ankety o svozovou nádobu a vÛz roku,
dfiíve i dotfiiìovací linku, dodavatele tech-
nologie a provozovatele skládky roku. Od
roku 1999 je vyhla‰ována Cena Karla
Velka za nejlep‰í odbornou práci studentÛ
v oblasti odpadového hospodáfiství.
Nûkteré otázky byly diskutovány na speci-
fick˘ch soubûÏnû organizovan˘ch semi-
náfiích. Vznik i zánik rÛzn˘ch doprovod-
n˘ch akcí dokládá nejenom ‰irok˘ zábûr

organizátorÛ, ale i potfiebu operativnû rea-
govat na dûní v odpadovém hospodáfiství.
Nejen tedy pfiíjemné prostfiedí lázeÀ-

ského mûsta, kdy i podzimní poãasí bylo
k úãastníkÛm pfieváÏnû pfiíznivû naklonû-
no, ale i pestr˘ a na novinky aktuálnû re-
agující program pÛsobí, Ïe se kaÏdoroãnû
do Luhaãovic pravidelnû sjíÏdûjí stovky
odborníkÛ.

Redakce

Jubilejní roãník
V˘roãní, jiÏ desát˘ roãník mezinárodní-

ho kongresu a v˘stavy se bude konat
v tradiãním termínu 1. aÏ 3. fiíjna 2002
v novû zrekonstruovaném Kulturním do-
mû Elektra. Opût jsou „Luhaãovice“ pofiá-
dány pod zá‰titou Ministerstva Ïivotního
prostfiedí, Svazu mûst a obcí a za úãasti
mediálního partnera ãasopisu Odpady
a Odpadové fórum. Úãast pfiislíbili pfiední
zástupci Ministerstva Ïivotního prostfiedí,
Poslanecké snûmovny a Senátu Parla-
mentu âR, Státního fondu Ïivotního pro-
stfiedí âR, v˘znaãn˘ch firem a dal‰ích or-
gánÛ státní správy.
Hlavním pfiedná‰kov˘m tématem prvního

dne bude Plán odpadového hospodáfi-
ství âR, kter˘ by v té dobû mûl b˘t ve fázi
formulace závûreãné zprávy. V odpolední
ãásti prvního dne budou opût vyhlá‰eny v˘-
sledky 4. roãníku Ceny Karla Velka o nej-
lep‰í diplomovou práci v oblasti odpadové-
ho hospodáfiství. Na závûr tohoto dne pro-
bûhne panelová diskuse na téma Plán
odpadového hospodáfiství âR a nûkteré
související instituty, jako jsou provádûcí
právní pfiedpisy k novému zákonu o odpa-
dech, Centrum pro hospodafiení s odpady
a „praÏská novela“ zákona o odpadech.
Druh˘ den jako kaÏdoroãnû probûhne

prezentace vybrané zemû Evropské
unie, kterou letos bude Velká Britanie.
Budou pfiedneseny informace odborn˘ch
sdruÏení a vybran˘ch britsk˘ch firem se
zamûfiením na technologie a zafiízení na
zpracování odpadÛ. Náplní odpoledního
programu bude panelová diskuse, jejíÏ
hlavním tématem bude zpûtn˘ odbûr vy-
bran˘ch v˘robkÛ a odpadÛ se zamûfiením
na zákon o obalech, zpûtn˘ odbûr pfie-
nosn˘ch baterií, stávající stav v recyklaci
autovrakÛ, nakládání a vyuÏívání elektro-
technického odpadu a odstraÀování sta-
r˘ch ledniãek.
Osvûdãenou ãástí programu prvních

dvou dnÛ kongresu vÏdy pfied zaãátkem

X. MEZINÁRODNÍ KONGRES A VÝSTAVA

ODPADY - LUHAČOVICE 2002

odpoledního programového bloku jsou
prezentace vystavujících firem za úãas-
ti ãestn˘ch hostÛ a úãastníkÛ kongresu.
Velmi hojnû nav‰tûvované jsou oba spo-
leãenské veãery, na programu prvního
z nich bude mimo jiné prezentace Velké
Britanie a módní pfiehlídka. Druh˘ den vy-
stoupí hudební skupina Fleret se zpûvaã-
kou J. ·ulákovou a bude zvolena nejsym-
patiãtûj‰í úãastnice kongresu.
Tfietí, závûreãn˘ den bude program

opût ve formû panelové diskuse, jejímÏ
tématem budou místní poplatky se zamû-
fiením na pfiipravovanou novelu zákona
o odpadech, „Ïetonov˘“ systém plateb,
porovnání souãasn˘ch systémÛ plateb za
sbûr a odvoz komunálního odpadu apod.
Souãástí kongresu bude doprovodn˘

program:
- semináfi „Odpadov˘ hospodáfi v obcích
a odborn˘ch firmách“,

- business party se zástupci japonsk˘ch fi-
rem v KD Elektra a

- semináfi Plán odpadového hospodáfiství
âR v pÛsobnosti „mal˘ch“ okresÛ.
Kongresové materiály budou zahrnovat

sborník pfiedná‰ek, roãenku v‰ech roãní-
kÛ ODPADY – LUHAâOVICE, upomínko-
vé pfiedmûty, videokazetu Deset let histo-
rie kongresu, adresáfi a pfiehled firem pÛ-
sobících v odpadech atd.
Dal‰í podrobné informace o kongresu

a v˘stavû ODPADY-LUHAâOVICE 2002
najdete na http://www.jogaluhacovice.cz
nebo http://www.recyklace.net.

Z informaãních materiálÛ firmy 
JOGA LUHAâOVICE, s. r. o., 

Hity kongresu
� aktuální odborn˘ program
� tfii panelové diskuse
� úãast pfiedních odborníkÛ z Parla-

mentu a orgánÛ vefiejné správy
� prezentace ãtyfi neúspû‰nûj‰ích 

firem v odpadovém hospodáfiství
� spoleãenské a kulturní doprovodné

programy
� volba nejsympatiãtûj‰í úãastnice 

kongresu
� plán odpadového hospodáfiství âR
� zákon o obalech
� místní poplatky za odpady
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Koncepce odpadového hospodářství 
Libereckého kraje

Koncepce Libereckého kraje vzniká za
v˘znamné finanãní podpory Státního
fondu Ïivotního prostfiedí âR (dále SFÎP
âR) a Statutárního mûsta Liberec.
PfiestoÏe práce na Koncepci Liberec-

kého kraje byly zahájeny se zpoÏdûním,
dnes je moÏné fiíci, Ïe do‰lo k termíno-
vému sladûní s Královéhradeck˘m 
krajem a Pardubick˘m krajem v rámci
NUTS 2, coÏ dává zpracovateli  – firmû
ISES, s. r. o.  –  moÏnost celou územní
statistickou jednotku dokonãit ve stejném
termínu a ve‰keré návrhové projekty ko-
ordinovat spoleãnû s Královéhradeck˘m
i Pardubick˘m krajem.
Velkou v˘hodou Koncepce Libereckého

kraje se stal fakt, Ïe jako jeden z prvních
v âR je nositelem projektu pfiímo Libe-
reck˘ kraj.
Postup prací na Koncepci je schvalo-

ván fiídícím t˘mem, kter˘ cel˘ projekt ko-
ordinuje a hodnotí postup prací. âleny fií-
dícího t˘mu jsou zástupci nositele projek-
tu, zpracovatele projektu a Statutárního
mûsta Liberec. Získávání specifick˘ch in-
formací a zabezpeãení zpûtné vazby pfii
tvorbû Koncepce zaji‰Èují jednotlivé pra-
covní skupiny, dodrÏení poÏadavkÛ SFÎP
âR a âeského ekologického ústavu (dá-
le âEÚ), dnes CeHO kontroluje oponent-
ní t˘m.

Zpracovatel Koncepce spoleãnost
ISES, s. r. o., od zahájení prací postupo-
vala zpÛsobem kombinace nûkolika
zdrojÛ potfiebn˘ch dat a pfiedev‰ím otev-
fien˘m zpÛsobem tvorby této Koncepce.
Mimo samozfiejmé úzké spolupráce s no-
sitelem projektu Libereck˘m krajem, zpra-
covatel intenzivnû spolupracuje s odbor-
nou vefiejností Libereckého kraje  –  ve-
fiejnou správou, odborníky, pÛvodci odpa-
dÛ, oprávnûn˘mi osobami a nevládními

organizacemi. Tato spolupráce probíhá
formou stál˘ch pracovních skupin a pravi-
deln˘ch porad fiídícího t˘mu. ¤ídící t˘m
zasedá minimálnû 1x do mûsíce, pracov-
ní skupiny se scházejí podle potfieby.
Vût‰ina pfienosu informací probíhá obûma
smûry pomocí elektronické po‰ty a cel˘
postup a v˘sledky jsou zvefiejÀovány na
internetov˘ch stránkách nositele projektu
i zpracovatele projektu. Do dne‰ního dne
probûhla dvû vefiejná projednání analytic-
ké ãásti.
Pfii vlastním zpracování Koncepce Libe-

reckého kraje zpracovatel narazil na vel-
ké mnoÏství problémÛ, z nichÏ nejsloÏitûj-
‰í byl se samotn˘mi daty o odpadech.
Problém verifikace dat zpracovatel vyfie‰il
kombinací nûkolika zdrojÛ dat a jejich
vzájemn˘m porovnáváním. Základem se
stala oficiální, kaÏdoroãnû aktualizovaná
evidence odpadÛ, vznikající na okresních
úfiadech a v âeském ekologickém ústavu
(Informaãní systém o odpadech  –  ISO). 
Vlastní Analytická ãást Koncepce Li-

bereckého kraje se skládá ze ãtyfi kapitol
–  Specifikace území, Odpady, Projekce
v˘voje, Cíle seznamu.
První kapitola Specifikace území cha-

rakterizuje Libereck˘ kraj po stránce geo-
grafické, demografické, hospodáfiské, do-
pravní a environmentální situace.
Druhá kapitola Odpady dává informace

o produkci, pohybu a nakládání s odpady.
Do‰lo k porovnání Liberecké kraje s âR
a EU a také porovnání mezi jednotliv˘mi
okresy Libereckého kraje.
Zajímavé v˘sledky poskytly mûrné

údaje o produkci odpadÛ. U evidované
celkové produkce odpadÛ na obyvatele
vykazuje Libereck˘ kraj pouze 35 % mûr-
né hodnoty produkce odpadÛ v âR.
V meziokresním srovnání (produkce od-
padÛ celkem na obyvatele) vyboãuje

z prÛmûru Libereckého kraje pouze okres
Liberec  –  30 % prÛmûru v‰ech okresÛ
Libereckého kraje. V oblasti mûrné pro-
dukce nebezpeãn˘ch odpadÛ jsou hodno-
ty Libereckého kraje srovnatelné s âR.
Zásadnû odli‰né jsou v˘sledky srovnání
s EU, kde v ukazateli mûrné evidované
produkce nebezpeãn˘ch odpadÛ na oby-
vatele pfievy‰ují 2,4x a na 1000 USD
HDP pfievy‰ují evropskou hodnotu dokon-
ce 7x! Souvisí to pfiedev‰ím s hospodáfi-
skou vyspûlostí, ale rovnûÏ se strukturou
v˘roby, s moderní technologií a volbou
vstupních surovin. Hodnota mûrné evido-
vané produkce komunálního odpadu na
území Libereckého kraje je srovnatelná
s âR. V˘raznû podprÛmûrn˘m je okres
Liberec (18 % hodnoty kraje). Ve srovná-
ní s EU je Libereck˘ kraj na hodnotû 67
%, ale údaj EU napovídá, Ïe i v âR bude
produkce komunálního odpadu na jedno-
ho obyvatele pravdûpodobnû stoupat. 
Zajímavé v˘sledky pfiinesla podkapitola

Nakládání s odpady v nichÏ dominant-
ním zpÛsobem nakládání s odpady byla
úprava nebo vyuÏití fyzikálními a biologic-
k˘mi postupy, coÏ pfiedstavovalo 41 %
ve‰ker˘ch evidovan˘ch odpadÛ. Skládko-
váno bylo pouze 22 % evidovan˘ch odpa-
dÛ a energeticky je vyuÏíváno 9 % evido-
van˘ch odpadÛ. Je‰tû zajímavûj‰í v˘sled-
ky byly zji‰tûny u komunálního odpadu.
Skládkováno bylo 56 %, energeticky vy-
uÏito 16,9 % evidovaného komunálního
odpadu. Vysoké procento energetického
vyuÏívání je dáno spalovnou komunálního
odpadu TERMIZO v Liberci. V podílu
skládkovaného komunálního odpadu do-
sahoval Libereck˘ kraj cílov˘ch hodnot
âR pro rok 2005. Celková kapacita sklá-
dek komunálního odpadu v Libereckém
kraji dává v˘hled do roku 2023. Sbûr dru-
hotn˘ch surovin má v Libereckém kraji
v nûjaké podobû zavedeno cca 56 % ob-
cí. Do systému EKO – KOM je v Liberec-
kém kraji zapojeno 70 obcí (76 % obyva-
tel kraje).
Z dotazníkového ‰etfiení spoleãnosti

ISES, s. r. o., vyplynuly zajímavé závûry
v podkapitole Porovnávací anal˘zy.
UplatÀování zákona o odpadech z pohle-
du státní správy, pÛvodcÛ odpadÛ i opráv-
nûn˘ch osob poskytlo celou fiadu cen-
n˘ch poznatkÛ do anal˘zy souãasného
stavu. Základním konstatováním je, Ïe si-
ce existují nástroje pro fiízení odpadového
hospodáfiství, a to ekonomické, informaã-
ní, sankãní, ale jsou problémy s jejich vy-

Cílem zpracování Koncepce odpadového hospodářství 
(dále Koncepce) Libereckého kraje je vytvořit strategický 
dokument pro oblast nakládání s odpady v kraji, který bude
podkladem pro Plán odpadového hospodářství kraje. Tento 
plánovací dokument bude jednak základním nástrojem kraje
pro efektivní řízení v oblasti nakládání s odpady v kraji 
a současně vytvoří objektivizovaný a dlouhodobý výhled 
podnikatelských možností v této oblasti. Rovněž bude využit
k optimalizaci vynakládaných finančních prostředků z veřejných
i soukromých zdrojů. Koncepce Libereckého kraje se tak stane
dlouhodobým dokumentem orientujícím chování všech subjektů
tak, aby se stav odpadového hospodářství v kraji kontinuálně
zlepšoval.
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uÏíváním. Také zmûny v této oblasti bu-
dou obsaÏeny v návrhové ãásti Koncepce
Libereckého kraje. 
JelikoÏ Koncepce Libereckého kraje

bude strategick˘m dokumentem s v˘hle-
dem alespoÀ na 10 let, pokusil se zpraco-
vatel ve tfietí kapitole Projekce v˘voje
v podkapitole Projekce odpadÛ o projek-
ci v˘skytu a promítnutí legislativních po-
ÏadavkÛ nakládání s nimi. Zajímav˘ byl
závûr v poÏadavku omezování produkce
nebezpeãn˘ch odpadÛ, coÏ pro Libereck˘
kraj znamená potfiebu sníÏit produkci ne-
bezpeãn˘ch odpadÛ do roku 2005 asi na
1/5 souãasného stavu.
V‰echny závûry z pfiedchozích kapitol

byly shrnuty ve ãtvrté kapitole analytické
ãásti Koncepce Libereckého kraje s ná-
zvem Vize systému. Ze zobecnûn˘ch
závûrÛ byly na dvoudenním semináfii, pfii
pouÏití standardní analytické metody  –
anal˘za SWOT (anal˘zy siln˘ch a sla-

b˘ch stránek existujícího systému odpa-
dového hospodáfiství kraje ve svûtle sou-
ãasn˘ch i oãekávan˘ch poÏadavkÛ a pfií-
padn˘ch ohroÏení z vnûj‰ku), specifiková-
ny klíãové faktory a klíãové okolnosti no-
vého systému odpadového hospodáfiství
Libereckého kraje:
– disponuje odpovídající technickou vyba-
veností a organizaãní strukturou, které
odpovídají nov˘m poÏadavkÛm, respek-
tují potfieby kraje a aktivnû vyuÏívají na-
bídek,

– je efektivnû spravován a umoÏÀuje
úãinné vynucování práva,

– je zaloÏen na trÏních principech a doká-
Ïe vyuÏít finanãní zdroje,

– disponuje odpovídající poznatkovou zá-
kladnou,

– poskytuje sluÏby aktivním pÛvodcÛm
odpadÛ,

– poskytuje sluÏby aktivním obãanÛm.
Pro kaÏd˘ klíãov˘ faktor a okolnost byl

formulován jeden nebo více strategick˘ch
cílÛ. Identifikace dopadÛ navrÏen˘ch
zmûn systému v prÛbûhu realizace bude
kontrolována vyhodnocováním navrÏe-
n˘ch indikátorÛ. Pro kaÏd˘ strategick˘ cíl
budou v návrhové ãásti Koncepce Libe-
reckého kraje formulovány varianty jeho
dosaÏení. Jednotlivé varianty budou po-
souzeny z hledisek ekonomick˘ch, inves-
tiãních, environmentálních a sociálních
a reálná varianta bude dále konkretizová-
na v Plánu odpadového hospodáfiství
Libereckého kraje.

BliÏ‰í informace jsou k dispozici na in-
ternetov˘ch stránkách zpracovatele
www.ises.cz a odkaz na tyto stránky je na
internetov˘ch stránkách kraje. 

Bohumil âerník, Pavel Rejlek, 
Pavel Zdûnek

ãlenové realizaãního t˘mu

Pfiedstavenstvo asociace se se‰lo na své schÛzi 9. dubna, kde
projednalo vedle legislativních záleÏitostí pfiedev‰ím pfiípravu valné
hromady, která se konala 24. kvûtna v PraÏském veletrÏním areá-
lu v LetÀanech v souvislosti s v˘stavou FOR ECO a FOR HABITAT,
na kter˘ch na‰e asociace i nûktefií na‰i ãlenové vystavovali.
Prvofiad˘m úkolem v nadcházejícím období v‰ak je pro na‰i aso-

ciaci pfiíprava zavedení odborné certifikace v odpadovém hospo-
dáfiství po vzoru nûmeckého a rakouského Entsorgungsfachbe-
trieb. V obou tûchto zemích poãet tûchto certifikací rapidnû narÛstá
a zcela zatlaãuje do pozadí certifikace podle norem ISO fiady 9000
a 14 000. KaÏdá spoleãnost, která tam podniká v odpadovém hos-
podáfiství, a tuto novou odbornou certifikaci je‰tû nemá, je pro své
partnery jiÏ mrtvá. Názornû je to vidût i na odpadáfisk˘ch v˘sta-
vách v zahraniãí, kde zatímco je‰tû loni visely certifikáty fiady ISO
tûchto firem vÏdy níÏe, neÏ certifikát typu Entsorgungsfachbetrieb,
tak dnes tam jiÏ nejsou vÛbec a jsou jiÏ zcela nahrazeny touto no-
vou odbornou certifikací.
âAOH proto v souladu s povûfiením MÎP pfiipravuje zapracová-

ní této certifikace do Plánu odpadového hospodáfiství âR a sou-
ãasnû seznamuje ‰irokou odpadáfiskou vefiejnost o dÛvodech
a souãasném stavu pfiípravy zavedení tohoto odborného certifiká-
tu i u nás. V˘konn˘ fieditel vystoupil s pfiedná‰kami na toto téma
napfiíklad na celostátní konferenci ENVIRO 2002, která se konala
v Kladnû, a na mezinárodní konferenci ODPADY v Ostravû a pfii-
pravil i písemnou verzi do pfiíruãky odpadového hospodáfiství.
V‰ichni ãlenové, opût jako obvykle, prÛbûÏnû dostávali napfi.

stenozáznamy z projednávání novely zákona o odpadech v Posla-
necké snûmovnû, návrh Evropského parlamentu na zmûnu smûr-
nice k obalov˘m odpadÛm, návrh nové smûrnice k elektro‰rotu,
pracovní návrh zákona o autovracích a dal‰í odborné informace
a pozvánky, které jim mohou pomoci v jejich práci.              

(pm)

Zpravodaj

Česká asociace odpadového hospodáčství

AUTOTEC
8. - 13. 6., Brno
Mezinárobní veletrh uÏitkov˘ch vozidel
BVV, a. s., Ing. Jifií âikl, 
tel.: 05/41 15 29 15
E-mail: autotec@bvv.cz

ODPADY A OBCE
12. - 13. 6., Hradec Králové
Konference k hospodafiení 
s komunálními odpady
EKO-KOM, a. s., Mgr. Hana Hradecká
E-mail: hradecka@ekokom.cz

EKOTECHNIKA
12. - 15. 6., Bratislava
9. mezinárodní v˘stava techniky pro
tvorbu a ochranu Ïivotního prostfiedí
Incheba Bratislava, a. s.
Tel.:+421/2/67 27 22 05
E-mail: incheba@incheba.sk, 
www.incheba.sk

Zpracování kalÛ z âOV ovlivnûn˘ch
prÛmyslem 
13. 6., Brno
Semináfi skupiny PrÛmyslové odpadní
vody 
AâE âR, Ing. Oldfiich ·amal
Tel.: 05/43 23 53 03, 43 25 49 49
E-mail: ace@ace-ct.cz, samal@avh.cz

Nakládání s obaly a odpadem 
po jejich pouÏiti
20. 6., Pardubice
Semináfi zamûfien˘ na povinnosti v˘robcÛ,
dovozcÛ, distributorÛ a prodejcÛ obalÛ
DÛm techniky Pardubice, s. r. o., 
Ing. Nora Hácová
Tel.: 040/661 43 20
E-mail: dt.pardubice@pvtnet.cz

ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ A ÚPRAVNICTVÍ
27. - 29. 6., Ostrava
6. Mezinárodní konference
V·B-TU Ostrava 
Doc. Ing. Peter Feãko, CSc.

Tel. : 069 699 3575
E-mail: peter.fecko@vsb.cz

MSV 2002
16. - 20. 9., Brno
Mezinárodní strojírensk˘ veletrh
BVV, a. s., Ing. Jifií Rousek, 
Tel.: 05/41 15 29 60
E-mail: msv@bvv.cz

Ekotoxikologické biotesty
18. - 19. 9., Seã
Konference
Vodní zdroje Ekomonitor, s. r. o., 
Olga Halousková

Problematika fiízení jakosti, EMS 
a BOZP v odpadovém hospodáfiství 
26. 9., Praha
Semináfi E2002
CZ BIJO, a. s., 
Tel.: 02/67 21 02 38, 
E-mail: vcerna@bijo.cz

ODPADY - LUHAâOVICE 2002
1. - 3. 10., Luhaãovice
X. Mezinárodní kongres a v˘stava
JOGA Luhaãovice, s. r. o., 
Tel.: 067/71 32 602
E-mail: joga@jogaluhacovice.cz

ODPADY A DISKUSE
13. 10., Brno
Práce odborn˘ch skupin
EKO-KOM, a. s

KALY a ODPADY ‘02
16. - 17. 10., Brno
Konference k vyuÏití a zpracování kalÛ 
z âOV
Asociace ãistírensk˘ch expertÛ

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.

KALENDÁ¤
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servis

Legislativa

� Nové uspofiádání kompetencí v odpadech v nûmeckém a evropském
právu: liberalizace zadními vrátky (Neuordnung der „Abfall-Zuständigkei-
ten“ in deutschem und europäischem Recht: Liberalisierung durch die
Hintertür) 
Müll und Abfall, 34, 2002, ã. 2, s. 78-85
� VyuÏívání star˘ch aut. Nov˘ zákon v cílové rovince (Altautoverwertung.
Neues Gesetz auf der Zielgeraden) 
Recycling-magazin, 57, 2002, ã. 1, s. 10-14
� Odborná skupina pro demontáÏ automobilÛ. Nafiízení o star˘ch autech
a záruka pro náhradní díly (FAR. Altfahrzeugverordnung und Ersatzteil-
gewährleistung) 
Recycling-magazin, 57, 2002, ã. 1, s. 23
� Evropsk˘ soudní dvÛr. Povinnosti zemí nabídnout odpad musejí vyho-
vovat evropskému právu - problematika pfiepravy odpadÛ pfies hranice
(Europäischer Gerichtshof. Andienungspflichten der Länder müssen dem
Europarecht genügen) 
Recycling-magazin, 57, 2002, ã. 2, s. 19-20
� Polské odpadové hospodáfiství se nachází s nov˘mi zákony v zásadní
restrukturalizaci: zmûna ve Var‰avû (Polens Abfallwirtschaft befindet mit
den neuen Gesetzen in einer grundlegenden Umstrukturierung: Wandel
in Warschau) 
Entsorga-Magazin, 21, 2002, ã. 3, s. 22-26
� Pojem odpad - nové tendence na evropské úrovni (Der Abfallbegriff -
Neue Tendenzen auf europäischer Ebene) 
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 3, s. 42-43
� Právní nuance mezi skladováním, dáním k dispozici a pfiekládkou
(Rechtliche Nuancen zwischen Lagerung, Bereitstellung und Umschlagen) 
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 3, s. 43-46

Nakládání s odpady

� Zabalen˘ odpad pomáhá pfiemostit ãas a prostor: balen˘ náklad pro
pece (Gepackter Abfall hilft Zeit und Raum zu überbrücken: Geballte
Ladung für den Ofen) 
Entsorga-Magazin, 21, 2002, ã. 3, s. 38
� Koncepãní odpadové hospodáfiství v saském stavebnictví s cíli pfied-
cházení vzniku a vyuÏívání odpadÛ (Konzeptionelle Abfallwirtschaft in
der sächsischen Bauwirtschaft mit Vermeidungs- und Verwertungszielen) 
Müll und Abfall, 34, 2002, ã. 1, s. 10-15
� Fotooxidativní odbourávání ‰kodliv˘ch látek v multifunkãním fotoreakto-
ru (Photooxidativer Abbau von Schadstoffen in einem multifunktionalen
Photoreaktor) 
Müll und Abfall, 34, 2002, ã. 2, s. 73-77
� Hledání fie‰ení problematiky elektronického ‰rotu v Evropské unii
(Elektronikschrott. High Noon auf dem Friedhof der Tamagotchis) 
Recycling-magazin, 57, 2002, ã. 3, s. 10-14
� Studie. Efektivní environmentální management zvy‰uje hodnotu podni-
ku (Studie. Effizientes Umweltmanagement steigert den
Unternehmenswert) 
Recycling-magazin, 57, 2002, ã. 3, s. 20
� Inovativní odstraÀování popela (Innovative Asche-Entsorgung) 
Recycling-magazin, 57, 2002, ã. 4, s. 7
� BlíÏí se rok 2005 - Jak se projeví vliv Technického návodu pro sídelní
odpad na odpadovém hospodáfiství? (Count Down 2005 - Wie wirkt sich
die TASi auf die Abfallwirtschaft aus?) 
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 1/2, s. 26-28
� Centrum pro v˘zkum odpadÛ SITA ve Francii je oficiálnû v provozu
(Abfallkompetenzzentrum von SITA offiziell in Betrieb) 
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 1/2, s. 48
� MnoÏství vyuÏit˘ch odpadÛ v Hessensku znovu stouplo (Menge der
verwerteten Abfälle in Hessen erneut gestiegen) 
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 3, s. 4
� Centrum pro zne‰kodÀování odpadÛ Abfallverwertung Augsburg zavádí
nov˘ systém provozu (Abfallverwertung Augsburg führt neues technis-
ches Betriebssystem ein) 
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 3, s. 16-18
� Bezpeãné a ekologicky správné koncepce skladování nebezpeãn˘ch
látek (Sichere und umweltgerechte Konzepte der Gefahrstofflagerung) 
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 3, s. 22-23
� Potenciály úspor u nákladÛ na zne‰kodÀování (Einsparpotenziale bei
Entsorgungskosten) 
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 3, s. 26-28
� Smlouva pro první moderní zafiízení na zpracování odpadÛ v Manile

(Auftrag für erste moderne Abfallanlage in Manila) 
Umweltschutz, 2002, ã. 1/2, s. 7
� Svaz ‰v˘carsk˘ch zne‰kodÀovatelÛ aut. Je‰tû Ïádné dÛsledky nafiízení
EU o vozidlech s ukonãenou Ïivotností ve ·v˘carsku (VASSO. Noch kei-
ne Auswirkungen der EU-Altautorichtlinie in der Schweiz) 
Recycling-magazin, 57, 2002, ã. 2, s. 12-15

Vzdûlávání v˘chova a osvûta

� ·v˘carsk˘ program dal‰ího vzdûlávání o ochranû Ïivotního prostfiedí na
stavbû (Weiterbildung über Umweltschutz. Programm „bau.umwelt“) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 18, 2002, ã. 1/2, s. 48

V˘voz a dovoz odpadÛ

� Vefiejn˘ zájem na importu odpadÛ (Öffentliches Interesse am Import
von Müll) 
Umweltschutz, 2002, ã. 1/2, s. 18-19

Recyklace odpadÛ

� Recyklované stavební hmoty jsou v˘robky! (RC-Baustoffe sind
Produkte!) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 18, 2002, ã. 1/2, s. 3+6
� Recyklované stavební hmoty v Severním Por˘ní-Vestfálsku. 
·ance na trhu (Recycling-Baustoffe Nordrhein-Westfalen. Chancen 
am Markt) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 18, 2002, ã. 1/2, s. 16
� Nûmecko: stav recyklace stavebních hmot (Deutschland: Status des
Baustoffrecyclings) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 18, 2002, ã. 1/2, s. 20-24
� Co trvá dlouho, bude dobré? - technická pravidla pro stavební suÈ
v Nûmecku (Was lange währt wird gut?) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 18, 2002, ã. 1/2, s. 25-27
� Anketa oddûlení pro v˘uku a v˘zkum odpadového hospodáfiství na
Vysoké technické ‰kole v Cáchách. Je kvóta pro vyuÏití je‰tû udrÏitelná?
(Umfrage der Lehr- und Forschungsgebiet Abfallwirtschaft der RWTH-
Aachen. Ist die Verwertungsquote noch haltbar?) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 18, 2002, ã. 1/2, s. 28-30
� DIN 4226-100 uzavírá odpovídající mezeru v normách. Zrnitost recyklo-
vaného kameniva pro beton (DIN 4226-100 schließt eine entsprechende
Normungslücke. Rezyklierte Gesteinskörnungen für Beton) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 18, 2002, ã. 1/2, s. 31-35
� PouÏití v úzk˘ch a pfiíkr˘ch horsk˘ch silnicích. Recyklace betonu pro
stavbu lanovky (Einsatz in schmalen und steilen Bergstraßen.
Betonrecycling für Seilbahnbau) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 18, 2002, ã. 1/2, s. 46-47
� Recyklace aut ve ·v˘carsku: nové zafiízení (Autorecycling Schweiz:
neue Anlage) 
Recycling-magazin, 57, 2002, ã. 1, s. 7
� Recyklace ocelového ‰rotu. Ceny se ke konci roku pfieváÏnû drÏely
(Stahl-Schrott-Recycling. Preise zum Jahresende überwiegend gehalten) 
Recycling-magazin, 57, 2002, ã. 1, s. 29
� Star˘ textil. Stoupající nákupní ceny (Alttextil. Gestiegende
Einkaufspreise) 
Recycling-magazin, 57, 2002, ã. 1, s. 33
� Koncern Norddeutsche Affinerie zaãal recyklovat mince (NA begann
Münzrecycling) 
Recycling-magazin, 57, 2002, ã. 1, s. 8
� Potfieba reformy v odpadovém hospodáfiství. Zpráva o mezinárodním
recyklaãním kongresu v Berlínû (Reformbedarf in der Abfallwirtschaft.
Bericht vom Internationalen Recycling Congress in Berlin) 
Müll und Abfall, 34, 2002, ã. 2, s. 90-92
� Digitální techniky tisku. Noãní mÛra pro recyklaci papíru (Digitale
Drucktechniken. Ein Albtraum für das Papierrecycling) 
Recycling-magazin, 57, 2002, ã. 2, s. 17-18
� Star˘ papír. Zpráva BIR o trhu za 4. ãtvrtletí 2001 (Altpapier. BIR-
Marktbericht für das 4. Quartal 2001) 
Recycling-magazin, 57, 2002, ã. 2, s. 24
� Recyklace PET lahví. ZaloÏeno joint venture k vyuÏití (PET-Flaschen.
Joint-Venture zur Wiederverwertung gegründet) 
Recycling-magazin, 57, 2002, ã. 3, s. 15
� Recyklaãní hospodáfiství 2002. Je oãekáván niÏ‰í obrat
(Recyclingwirtschaft 2002. Umsatzrückgang erwartet) 
Recycling-magazin, 57, 2002, ã. 3, s. 16-18
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� Evropská unie chce redukovat odpad z obalÛ (EU will Verpackungs-
müll reduzieren) 
Recycling-magazin, 57, 2002, ã. 1, s. 7
� Finsko. V˘robci papíru sázejí na nûmecké nápojové kartony (Finnland.
Papierhersteller setzen auf deutsche Getränkekartons) 
Recycling-magazin, 57, 2002, ã. 4, s. 19
� Tfiídûní a vyuÏití obalov˘ch plastÛ. Stav techniky a perspektivy pro bu-
doucnost (Sortierung und Vewertung von Verpackungskunststoffen.
Stand der Technik und Perspektiven für die Zukunft) 
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 1/2, s. 15-18
� PfiedbûÏná bilance mnoÏství za rok 2001 - vyuÏití plastov˘ch obalÛ
v Rakousku (Vorläufige Mengen-Bilanz 2001) 
Umweltschutz, 2002, ã. 1/2, s. 34

Biodegradabilní odpady

� Vliv drcení na anaerobní odbourávání such˘ch organick˘ch substancí
(Zerkleinerungseinfluss auf das anaerobe Abbauverhalten von trockenen
organischen Stoffen) 
Müll und Abfall, 34, 2002, ã. 1, s. 22-27
� Obsahy ‰kodliv˘ch látek v kompostech z bioodpadÛ a zelen˘ch odpa-
dÛ (Schadstoffgehalte von Bio- und Grünabfallkomposten) 
Müll und Abfall, 34, 2002, ã. 2, s. 60-68
� Postup su‰ení k pfiedzpracování zbytkov˘ch odpadÛ
(Trocknungsverfahren zur Vorbehandlung von Restabfällen) 
Müll und Abfall, 34, 2002, ã. 2, s. 69-72
� Propoãet klíãov˘ch dat k budoucí situaci v poptávce po hnojivech
z druhotn˘ch surovin v Severním Por˘ní-Vestfálsku (Eckdatenberech-
nung zur zukünftigen Nachfragesituation von Sekundärrohstoffdüngern
in Nordrhein-Westfalen) 
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 1/2, s. 21-25
� Maso a ryby v bioodpadu lákají mouchy (Fleisch und Fisch im Bioabfall
locken Fliegen) 
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 3, s. 8
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� Zu‰lechÈování pouÏit˘ch plastov˘ch lahví (Veredelung von gebrauchten
Kunststoff-Flaschen) 
Recycling-magazin, 57, 2002, ã. 4, s. 8
� První nûmecko-italské symposium. Lépe koordinovat úpravu plastÛ 
(1. Deutsch-Italienisches Symposium. Die Aufbereitung von Kunststoff
besser koordinieren) 
Recycling-magazin, 57, 2002, ã. 4, s. 10-13
� Nûmecké recyklaãní hospodáfiství. Klesající obraty (Deutsche
Recyclingwirtschaft. Umsätze rückläufig) 
UmweltMagazin, 31, 2002, ã. 1/2, s. 6
� Recyklace plastov˘ch lahví na vysoké technické úrovni (Hightech-
Recycling. Kunststoffflaschen) 
UmweltMagazin, 31, 2002, ã. 1/2, s. 10
� Kontaminace nejsou kritériem pro vyfiazení - pilotní pokus recyklace
plastov˘ch kanystrÛ od pohonn˘ch hmot a topn˘ch olejÛ (Kontaminatio-
nen kein K.O.-Kriterium) 
UmweltMagazin, 31, 2002, ã. 1/2, s. 49-50
� Opûtné vyuÏití formuje recyklaci textilu (Wiederverwertung prägt Textil-
recycling) 
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 3, s. 9
� 20 mil. tun recyklace oceli v Nûmecku (20 Mio. Tonnen Stahlrecycling
in Deutschland) 
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 3, s. 9
� ARO. MnoÏství starého papíru rostlo v roce 2001 jen málo (ARO. Die
Altpapiermenge wuchs 2001 in Österreich nur wenig) 
Umweltschutz, 2002, ã. 3, s. 6
� Dolní Rakousko: nyní pfiichází NÖLLI - recyklace upotfieben˘ch potravi-
náfisk˘ch olejÛ a tukÛ (Niederösterreich: Jetzt kommt NÖLLI. Recycling) 
Umweltschutz, 2002, ã. 3, s. 26
� Lehãí, rychlej‰í a levnûj‰í... - v˘roba stfie‰ních ta‰ek z netfiídûn˘ch pla-
stov˘ch odpadÛ (Leichter, schneller und billiger...) 
Umweltschutz, 2002, ã. 3, s. 44-45

Obaly

� Studie hodnotí udrÏitelnost a perspektivy duálního systému: v drticím
ml˘nu (Studie bewertet Nachhaltigkeit und Perspektiven des Dualen
Systems: In der Zwickmühle) 
Entsorga-Magazin, 21, 2002, ã. 3, s. 14-20

BliÏ‰í informace: 
Mgr. Jaroslava Kotrãová

V˘zkumn˘ ústav vodohospodáfisk˘ T. G. Masaryka
Centrum pro hospodafiení s odpady

servis

Zvukem houkaãek a sirén byla v sobotu
27. dubna v 18 hodin veãer v Brnû ukon-
ãena pûtidenní doprovodná v˘stava

k ENVIkongresu, jeÏ byl letos zamûfien
na integrovanou prevenci a omezování

zneãi‰tûní (IPPC).
Také leto‰ního roãníku tohoto veletrhu se

úãastnil Státní fond Ïivotního prostfiedí vlast-
ním stánkem, kter˘ sv˘m grafick˘m ztvárnû-
ním, v˘zdobou a pouÏit˘mi materiály evoko-
val Ïivotní prostfiedí. Náv‰tûvníkÛm byly
k dispozici ti‰tûné informaãní a propagaãní
materiály a vnitfiní program na stánku byl vy-
stavûn na podávání pfiím˘ch informací ná-
v‰tûvníkÛm pracovníky jednotliv˘ch odbor-
n˘ch útvarÛ Fondu a krajsk˘ch pracovi‰È.
Náv‰tûvníky tvofiili pfiedev‰ím zájemci

o finanãní podporu akcí a projektÛ na
ochranu Ïivotního prostfiedí – zastupitelé
z mûst a obcí. Podnikatelé, ktefií pro‰li
i jednotlivé expozice stavebních veletrhÛ,
se dotazovali na konkrétní moÏnosti pod-
pory pro své podnikatelské zámûry, vãet-

nû vyuÏití vyhlá‰eného programu BAT,
kter˘ je urãen právû jako stimulace k za-
vádûní nejlep‰ích dostupn˘ch technik.
Poslední skupinou náv‰tûvníkÛ, av‰ak po-
mûrnû velikou, tvofiili potenciální Ïadatelé
o podporu z Fondu z fiad obãanÛ – nepod-
nikajících fyzick˘ch osob, ktefií Ïádali infor-
mace napfiíklad o podpofie na vytápûní
a ohfiev teplé uÏitkové vody v bytech a ro-
dinn˘ch domcích. Oproti loÀskému roku
jsme vysledovali niÏ‰í zájem o podpory
pro obce, i kdyÏ jsme pfiedpokládali, Ïe
spojení v˘stavy ENVI se soubûÏnû se ko-
najícím veletrhem pro mûsta a obce UR-
BIS, naopak zájem municipální sféry o fi-
nanãní podpory z Fondu zv˘‰í.
Hlavním tématem ENVIkongresu byla

prezentace nov˘ch poznatkÛ a v˘mûna
zku‰eností zamûfiená na integrovanou
prevenci a omezování zneãi‰tûní, vãetnû
pfiípravy aplikace zákona ã. 76/2002 Sb.
Oficiálního zahájení kongresu v pavilonu
A brnûnského v˘stavi‰tû se zúãastnila fie-

STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Ohlédnutí za ENVI

ditelka Fondu Ing. Radka Buãilová, která
zde vystoupila s pfiedná‰kou na téma
VyuÏití SFÎP k podpofie implementace
IPPC v âeské republice.
Leto‰ní roãník veletrhu technologií a slu-

Ïeb pro Ïivotní prostfiedí ENVI byl pfiefia-
zen do jarního termínu konání s nov˘m za-
mûfiení. Letos také poprvé byl tento vele-
trh spojen s dal‰ími v˘stavními akcemi, ja-
ko jsou stavební veletrhy IBF a SHK Brno
a veletrhem URBIS. Tradiãní souãástí ve-
letrhu URBIS byl Celostátní kongres sta-
rostÛ a primátorÛ a hejtmansk˘ den, kde
také vystoupila fieditelka Fondu s aktuální
informací o ãinnosti SFÎP. 
Toto spojení v˘stavních akcí se sice

osvûdãilo, i kdyÏ tak v˘razn˘ posun v pro-
centech náv‰tûvnosti, kter˘ se dal odha-
dovat, se podle na‰ich zku‰eností nepo-
tvrdil. Pfiesto hodnotíme úãast Fondu na
Brnûnském v˘stavi‰ti kladnû.

Vûra Dfievíkovská, tisková mluvãí

SFÎP âR
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