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hospodářství
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Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY

nabízí výrobcům a dovozcům obalů
a obalových materiálů, zajištění povinnosti
zpětného odběru a využití (recyklace)
použitých obalů
v rámci

Integrovaného systému separovaného
sběru využitelných složek
komunálních odpadů

A-TEC servis s. r. o.
Orlovská 22
713 00 Ostrava
tel. 069/622 3041-44
fax. 069/622 3049
e-mail: info@a-tec.cz
Naše společnost Vám nabízí následující produkty a služby:
● Vozidla pro svoz odpadu HALLER
nástavby o objemu 15–28 m3 pro nádoby 110 litrů – 7 m3 vhodné pro
svoz domácího a průmyslového odpadu
●

●

APUSO plus, a. s. , jako dohodce na komoditní burze
nabízí obcím zprostředkování obchodu
s odpady a vytříděnými složkami
komunálních odpadů

Z AMETACÍ

STROJE

KROLL

A

SCARAB

nástavby o objemu nádrže na smetí 2–6 m3 se širokou škálou dalších
přídavných zařízení, dodávky jsou možné také včetně výměnného
systému a dodávek nástaveb pro zimní údržbu chodníků a komunikací

V OZIDLA MULTICAR M 26

včetně veškerých nástaveb, ve spojení s výměnnou zametací nástavbou
SCARAB a nástavbami pro zimní údržbu představují špičkový produkt
pro celoroční údržbu chodníků a komunikací
●

Opravy zametacích strojů IFA

provádíme veškeré opravy samosběrných strojů IFA všech provedení
včetně zásilkového prodeje ND

APUSO plus, a. s.
Pod šancemi 444/1, 180 77 Praha 9
tel.: 02/66 00 82 09, fax: 02/66 31 77 44,
e-mail: apuso@apuso.cz
další informace viz strana 34

SPOLEČNÁ JISTOTA A PROFIT

Čím se zabýváme:
- recyklace, rafinace, přepracování

RUKOVĚŤ
odpadového hospodářství
Sestavte si sami praktickou příručku
z legislativních stránek časopisu

Co nabízíme:
- recyklaci veškerého elektronického a elektrotechnického odpadu: relé, kontakty, konektory, monitory, plošné spoje, počítače, kabely, stykače, atd.)
- recyklaci telefonních ústředen (reléové i digitální)
- recyklaci či přepracování průmyslových drahokovových odpadů
- zpracování stěrů

Kde nás kontaktovat: VITARO s.r.o.
Poděbradská 1091
289 12 Sadská
Tel/fax: 0325/ 594 325

E-mail: kovy@vitaro.cz URL: www.vitaro.cz

Postupně v rukověti otiskneme:
● komentář k zákonu o odpadech,
● všechny prováděcí vyhlášky,
● zákon o obalech, vyhlášky a komentář,
● znění příslušných paragrafů předpisů
citovaných uvedenými zákony
a vyhláškami,
a další důležité materiály.

Předplatné zajišťuje:
DUPRESS,
Podolská 110, 147 00 Praha 4
E-mail: dupress@tnet.cz
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Tﬁídím, tﬁídí‰, tﬁídíme
Na jedné zahraniãní exkurzi
jsme vyfasovali plastické ‰punty
do u‰í. Jejich úãelnost jsem si
uvûdomil hned v zápûtí u velkého
bunkru, kam se za neskuteãného,
aÏ bolestného rachotu sypaly
stﬁepy z velkokapacitního návûsu.
Potom nás jiÏ pohltila ohromná,
nad únosnou míru hlomozící hala.
V ní se, jako ve vûdeckofantastickém filmu desítky
transportních pásÛ zakryt˘ch i otevﬁen˘ch v‰elijak kﬁíÏily,
pﬁecházely, podcházely z jedné strany na druhou, ze
shora dolÛ a naopak. Desítky násypek a kapotovan˘ch
zaﬁízení byly napájeny nekoneãnou ﬁadou pásÛ. Na první
pohled nezasvûcenému mohlo pﬁipadat, Ïe v chaotickém
seskupení jsou zcela nelogicky na sebe naházeny tuny
Ïeleza. V‰e to v‰ak mûlo jeden úãel. Ze smûsi rÛzného
skla vytvoﬁit roztﬁídûnou, vyuÏitelnou a obchodnû
zajímavou surovinu. Na zaãátku byla smûsice dovezen˘ch
rÛzn˘ch stﬁepÛ. Na konci úhledné hromady barevnû
a druhovû roztﬁídûného skla. Mezi tím stﬁepy pro‰ly ruãní,
mechanickou, pneumatickou, optickou a snad i dal‰í
úpravou, aby mûly potﬁebnou kvalitu.
Byly jsme údajnû v nejvût‰ím závodû toho druhu
v Evropû. I laik musel obdivovat, co v‰e se dá se stﬁepy
dûlat, jakou technologií musejí projít, aby z nich vznikla
pouÏitelná druhotná surovina. Odborníka jistû napadlo,
kolik ta v‰echna zaﬁízení musela stát, ale hlavnû kolik
energie se muselo vloÏit do shromáÏdûní a úpravy stﬁepÛ
pﬁed jeho dal‰ím pouÏitím. Stojí to vÛbec za to? PrÛvodce
nás ubezpeãil, Ïe ztrátové to není a to mimo jiné proto, Ïe
ekonomika je postavena na recyklaãních poplatcích a na
cenû za kvalitnû roztﬁídûné sklo, které se téÏ vyváÏí. Jak
jednoduché. Musí v‰ak b˘t zvolen ten správn˘ logisticky
promy‰len˘ systém zahrnující cel˘ uzavﬁen˘ proces
vzniku, v˘roby pouÏití a následného vyuÏití skla jako
odpadÛ. CoÏ platí nejenom o sklu.

4
5
6
7

❚ roãenka
Roãenka odpadového hospodáﬁství
8
Deset let právního prostﬁedí v odpadovém hospodáﬁství u nás,
deset let odborného tisku
8
¤ádn˘ reÏim do zmûn v odpadovém hospodáﬁství
10
Stav zpracování krajsk˘ch koncepcí hospodaﬁení s odpady
11
Produkce vybran˘ch druhÛ odpadÛ v roce 1999
12
Surovinová politika a druhotné suroviny
14
Státní fond Ïivotního prostﬁedí - Programy pomoci prÛmyslu,
internetová adresa www.sfzp.cz
15
V˘voz a dovoz odpadÛ
16
Zahraniãní obchod s druhotn˘mi surovinami
17
âIÎP v roce 2000
18
Centrum pro hospodaﬁení s odpady - Twinning projekt
19
Relevantní dokumenty Evropského spoleãenství
20
Pﬁehled norem z oblasti odpadového hospodáﬁství
21
Projekty zpracované pro odbor odpadÛ MÎP v roce 2000
22
Národní plán nakládání s nebezpeãn˘mi odpady
22
Uzavﬁena Kapitola 22: Îivotní prostﬁedí
22
Nov˘ zákon o odpadoch ã. 223/2001 Zz.
23
❚ ﬁízení
Metodick˘ pokyn odboru odpadÛ MÎP k zákonu o odpadech
t˘kající se nakládání se stavebními a demoliãními odpady
24
Nakládání se stavebními a demoliãními odpady - pﬁístup MÎP 26
Koneãnû optimismus v recyklaci stavebních odpadÛ
29
❚ servis
Zpravodaj âAOH
30
Nabídka a poptávka odpadÛ v reálném ãase
31
Recyklace na internetu - www.recyklace.net
33
Integrovan˘ systém v rámci separovaného sbûru vyuÏiteln˘ch
sloÏek komunálního odpadu
34
Nová tﬁídírna papíru v Praze
35
❚ resumé

32

❚ legislativní stránky ãasopisu
- volnû vloÏená pﬁíloha
RUKOVÉË ODPADOVÉHO HOSPODÁŸSTVÍ 2/2001
Zákon ã. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmûnû nûkter˘ch
zákonÛ (úpln˘ text)

Po uzávûrce
Zákon o obalech v parlamentu
Dne 6. ãervna vláda âeské republiky schválila vládní návrh zákona o obalech a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ a postoupila jej
Parlamentu k projednání. Schválené znûní zákona je oproti návrhu
pﬁedloÏenému Ministerstvem Ïivotního prostﬁedí upravené o pﬁipomínky legislativní rady vlády. Upraven˘ text i pﬁepracovaná dÛvodová zpráva a dal‰í doprovodné materiály jsou zveﬁejnûny jako snûmovní tisk ã. 962 a jsou dostupné na serveru Poslanecké snûmovny (www.psp.cz). Tento text ve formû MS WORD souboru má rovnûÏ k dispozici redakce (forum@cemc.cz).
První ãtení zákona je zaﬁazeno zatím jako 40. bod programu na
poﬁad 37. schÛze PSP, která by mûla zaãít 26. 6. 2001 ve 14 hod.
Zpravodajem pro tento zákon byl navrÏen poslanec Ing. Rudolf Tomíãek ze Sokolova (tomicek@psp.cz), místopﬁedseda V˘boru pro veﬁejnou správu, územní plánování a Ïivotní prostﬁedí a ãlen klubu
âSSD v Poslanecké snûmovnû. V pﬁípadû, Ïe poslanci zákon v prvním ãtení schválí, druhé a následnû pak tﬁetí ãtení mÛÏe b˘t nejdﬁíve aÏ v následující 38. schÛzi PSP, která zaãne aÏ 15. ﬁíjna 2001!
Zatím se stále poãítá s tím, Ïe by zákon o obalech mûl zaãít platit
od 1. 1. 2002, ale je otázka, zda se to stihne vzhledem k termínu
druhého ãtení a novosti a sloÏitosti projednávaného problému.

FOTO NA TITULNÍ STRANù ARCHIV EKO-KOM, A. S.

EDIâNÍ PLÁN
Aktualizovan˘ ediãní plán ãasopisu ODPADOVÉ FÓRUM na druhé pololetí
roku 2001 (a zaãátek roku 2002)
âíslo

Hlavní
téma

Elektrotechnick˘ odpad
Environmentální
manaÏerské systémy
ODPADY - Luhaãovice 2001
10
Analytika odpadÛ
EnviBrno
11
Odpadov˘ hospodáﬁ
12
Energetické vyuÏití odpadÛ
1/2002 Kaly, âi‰tûní prÛmyslov˘ch
odpadních vod

Redakãní
uzávûrka

Uzávûrka
pﬁíjmu
inzerce

Termín
expedice
ãasopisu

6. 8.

13. 8.

5. 9.

3. 9.

10. 9.

3. 10.

8. 10.
5. 11.
3. 12.

15. 10.
12. 11.
10. 12.

7. 11.
5. 12.
9. 1. 2002
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07-08/2001

spektrum
Škvára pro stavbu silnic

Projekt EU na optimalizované
zpracování ‰kváry ze spalování odpadu zpracovala francouzská firma S.E.C. ve spolupráci s rakouskou firmou SBM
Wageneder. Pﬁi spalování domovního odpadu vznikají zbytkové látky - ‰kvára, Ïelezné
a neÏelezné kovy. Velikost
ãástic mÛÏe pﬁi speãení ãinit
aÏ 500 mm. Cílem projektu bylo zv˘‰it hospodárnost zaﬁízení
na zhodnocování tûchto zbytkov˘ch látek. Firma S.E.C. zjistila, Ïe ideální by byla koneãná frakce 0/40 mm bez obsahu
kovÛ - tuto zrnitost lze ideálnû
vyuÏít pﬁi stavbû silnic, jako
násypnou vrstvu apod. Firma
SBM realizovala zaﬁízení, kte-

ré tyto poÏadavky S.E.C.
splÀuje. ·kvára se zpracovává
v bunkru s hydraulick˘m ro‰tem v˘sledkem je frakce 0/40
zbavená Ïelezn˘ch i neÏelezn˘ch kovÛ.
Baustoff Recycling
Deponietechnik, 16, 2000,
ã. 3, s. 34

o preferencích v Regensburgu,
kterého se zúãastnili zástupci
EU a partnersk˘ch zemí Polska, Maìarska, Slovinska
a ·v˘carska, bylo rozhodnuto,
Ïe na pouÏité obleãení ze sbírek se nadále nesmí vztahovat
preference, protoÏe nelze prokázat, zda bylo skuteãnû vyrobeno v Evropû. Toto rozhodnutí bude mít za následek velké
omezení v˘vozu star˘ch odûvÛ do v˘chodní Evropy. ProtoÏe tento právní stav je platn˘
pro celou EU, bude se rozhodnutí t˘kat nûkolika set tisíc tun
starého textilu a bude ohroÏeno více neÏ 100 tisíc pracovních míst v oboru recyklace
textilu.
Recycling Magazin, 55, 2000,
ã. 3, s. 10-12

Recyklace textilu bez
preferencí?

Do

poloviny roku 1999 bylo
moÏno vyváÏet staré obleãení
ze zemí EU do v˘chodní
Evropy a zemí tﬁetího svûta se
zv˘hodnûním, byla na nû vystavována osvûdãení o pÛvodu. V polovinû záﬁí 1999 se situace zmûnila - na jednání

Nové perspektivy
recyklace zinku

Spalovny v Britanii

Agentura pro Ïivotní prostﬁedí v Lond˘nû oznámila, Ïe
v letech 1999 a 2000 deset
anglick˘ch spaloven komunálního
opadu
poru‰ilo
553 krát pﬁedpisy urãující maximální mnoÏství ‰kodlivin vypou‰tûn˘ch
do
ovzdu‰í.
Podle britského kabinetu lze
opakování podobn˘ch situací
pﬁedejít zavádûním moderních technologií a vláda proto
hodlá vybudovat aÏ 100 nov˘ch spaloven. S tím ov‰em
nesouhlasí nerÛznûj‰í aktivisté.
Hnutí Greenpeace ve své
zprávû, která byla zveﬁejnûna
zhruba ve stejnou dobu jako
dokumenty Agentury pro Ïivotní prostﬁedí, tvrdí, Ïe nejhor‰í spalovnou komunálního
odpadu v Británii je zaﬁízení
v Sheffieldu. To údajnû poru‰ilo ve zmínûn˘ch letech
pﬁedpisy 156krát. Mûstsk˘
úﬁad, kter˘ spalovnu provozuje, v‰ak dostal pokutu pouze jednou, a to 18 000 liber
v prosinci 1999. Mûsto se
hodlá spalovny zbavit a chce
ji prodat francouzské nadnárodní spoleãnosti Onyx, která
jiÏ vlastní zaﬁízení v jiholond˘nském Lewishamu a Tysley v Birminghamu. Obû dvû
lokality dosáhly daleko lep‰ích v˘sledkÛ neÏ Sheffield.
Tysley poru‰il pﬁedpisy pouze
patnáctkrát a Lewisham se
se sv˘mi devíti pﬁípady zaﬁadil mezi „nejlep‰í” v Británii.
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Pﬁi v˘robû i recyklaci zinku se
pouÏívají kyseliny, pﬁi jejichÏ
neutralizaci vzniká sádra.
Spoleãnost Ruhr-Zink GmbH
pouÏívá nov˘ postup zpracování odpadní vody, pﬁi nûmÏ se
u‰etﬁí roãnû asi 6 tisíc tun sádry. Z asi 110 tisíc tun ãistého
zinku, kter˘ podnik roãnû vyrobí, pochází asi tﬁetina ze zpracování odpadÛ s obsahem zinku.
NejdÛleÏitûj‰ím zdrojem zinku je prach z filtrÛ z oceláren,
kter˘ obsahuje zinek z roztaveného ‰rotu. Nabídka prachu
z filtrÛ stoupá. V EU vzniká
roãnû asi 800 tisíc tun takového prachu z filtrÛ, kter˘ obsahuje aÏ 15 procent zinku.
V souãasné dobû se je‰tû asi
polovina tohoto prachu skládkuje, ale tento zpÛsob zne‰kodÀování bude v dohledné
dobû omezen zákonn˘mi opatﬁeními. Navíc lze poãítat se
zv˘‰ením celkového mnoÏství,
protoÏe v budoucích letech se
zv˘‰í mnoÏství ‰rotu z pozinkovan˘ch v˘robkÛ, napﬁ. star˘ch karoserií.
Recycling Magazin, 55, 2000,

Greenpeace
protestuje
proti budování dal‰ích spaloven. Ve své zprávû pí‰e:
„Tato zaﬁízení odpad nelikvidují, ale pouze jej pﬁemûÀují
do jiné formy - plynÛ, popílku
a prachu. Tento zpÛsob zbavování se odpadu je proto nebezpeãn˘ a nespolehliv˘.
Souãasn˘ regulaãní reÏim je
nedostateãn˘ a mûl by b˘t
znaãnû zpﬁísnûn.” Aktivisté
hnutí Greenpeace v‰ak svÛj
protest nedávají najevo pouze na papíﬁe, ale napﬁ. na
konci kvûtna se jich nûkolik
pﬁipoutalo k jeﬁábÛm v sheffieldské spalovnû a vylezlo na
pûtasedmdesátimetrov˘ komín.
Agentura pro Ïivotní prostﬁedí tvrdí, Ïe provoz spaloven sleduje velmi peãlivû
a udûluje pokuty tam, kde je
to potﬁeba. Podle zmínûné instituce v‰ak zaﬁízení v drtivé
vût‰inû pﬁípadÛ poru‰ila dané
pﬁedpisy pouze krátkodobû,
takÏe pr˘ nebyl dÛvod je finanãnû trestat.
Evropská unie tlaãí na britskou vládu, aby omezila
mnoÏství odpadu ukládaného
na skládky a doporuãuje spalování jako vhodn˘ zpÛsob
odstraÀování. Pﬁísnûj‰í direktivy EU t˘kající se spalování
zaãnou platit na konci roku
2002 pro v‰echna nová
a v roce 2005 pro jiÏ existující zaﬁízení.
The Guardian, BBC

Třídění podlahových
krytin

V roce 1998 byla zaloÏena
spoleãnost Carpet recycling
Europe CRE, která sdruÏuje
86 evropsk˘ch v˘robcÛ kobercov˘ch podlahov˘ch krytin, te4

dy asi 75 procent celkového
evropského trhu. Hlavní prioritou CRE je záruka odbûru
a recyklace kobercÛ, získávání
hodnotn˘ch surovin polyamidu
a vlny. Spoleãnost také zavedla celosvûtovû první zaﬁízení
na tﬁídûní star˘ch kobercov˘ch
podlahov˘ch krytin, které se
nachází v Ginsheimu-Gustavsburgu v SRN a má roãní kapacitu 25 tisíc tun. CRE plánuje
v následujících pûti letech
stavbu více neÏ 10 dal‰ích automatick˘ch tﬁídicích zaﬁízení.
Recycling Magazin, 55, 2000,
ã. 4, s. 14-15

Recyklace utěrek
na čištění

Dosud ojedinûl˘ systém recyklace utûrek na ãi‰tûní z prÛmyslov˘ch podnikÛ a dílen bude
zaveden i v Nûmecku. Systém
recyklace vyvinula belgická firma DHG a zavádí jej nyní
v SRN ve spolupráci s nûmeckou Nordvlies Hygiene GmbH
v Bargteheide u Hamburgu.
Utûrky zneãi‰tûné ‰kodliv˘mi
látkami se sbírají v podnicích do
speciálních pytlÛ z plastické
hmoty. Speciální materiál - vlies
- v zásadû umoÏÀuje i opûtovné pouÏití tûchto utûrek. Sebrané utûrky se odváÏejí na recyklaci. Pﬁepravu utûrek celoplo‰nû po SRN pﬁevzala mnichovská firma CCR AG. Podle odhadu bude roãnû sebráno
a zhodnoceno nûkolik tisíc tun
utûrek. Cílem firmy CCR je dostat se na vedoucí pozici prÛmyslové logistiky zne‰kodÀování v Evropû.
Recycling Magazin, 55, 2000,
ã. 4, s. 13

Rakouská ekologická
politika

Vedoucí oddûlení environmentální politiky Rakouské
hospodáﬁské komory se domnívá, Ïe Rakousko bude profitovat z roz‰íﬁení EU na v˘chod. 15 procent emisí oxidÛ
dusíku v Rakousku pochází ze
zemû samotné, 16 procent
z kandidátsk˘ch zemí EU,
59 procent z EU a 10 procent
z jin˘ch státÛ. Podobná je situace v odpadovém hospodáﬁství. Ve v˘chodní Evropû se
dostává 90 procent odpadÛ
bez zpracování na skládku,
ODPADOVÉ FÓRUM

spektrum
spalovny existují pouze v âechách, na Slovensku a v Maìarsku. Polovina odpadÛ na
zne‰kodnûní ve v˘chodní
Evropû pochází z Polska, následuje Maìarsko a âeská republika. Velké problémy mají
v˘chodoevropské kandidátské
státy s odpadními vodami, je
zde velká potﬁeba ãistíren
a zaﬁízení na biologické zpracování odpadních vod.
Pﬁedepsan˘ vysok˘ ekologick˘ standard vyvolá v kandidátsk˘ch zemích boom tzv. zelen˘ch investic. Celkovû bude
tﬁeba investovat v nejbliÏ‰ích
letech 120 miliard Euro, z toho
50 miliard v oblasti vzduchu
a vody, zbytek na zlep‰ení managementu odpadÛ. Z toho
mohou vyspûlé státy profitovat.
A3 Umwelt, 13, 2000, ã. 3/4,
s. 10-11

Postup studené
recyklace

Ve ‰vábském Trossingen bylo
nutno opravit nûkolik silnû po‰kozen˘ch cest a silnic. Jednalo se pﬁedev‰ím o trhliny na
povrchu vozovky a jako vhodn˘ postup opravy byla zvolena
recyklace za studena, pﬁi níÏ
lze stavební materiál na 100
procent opûtovnû vyuÏít. Materiál se zpracovává pﬁímo na
místû a pﬁidáním pojiv se cílenû
vylep‰í jeho vlastnosti. Dal‰í
v˘hodou je krátká doba zpracování. V tomto konkrétním pﬁípadû byla nosná vrstva a asfaltová vrstva recyklována s pﬁidáním cementu. K recyklaci byl
pouÏit recyklaãní stroj + stabilizátor pÛdy Wirtgen WR 2500
firmy Kutter GmbH. Stroj je vybaven frézovacím a míchacím
rotorem a mÛÏe zpracovávat
pÛdu do hloubky 50 cm.
Baustoff Recycling
Deponietechnik, 16, 2000,
ã. 4, s. 42-44
Efektivní utváření
logistických procesů
demontáže

Vysoké

náklady na logistiku
pﬁi demontáÏi ‰rotu z elektroniky (asi 30 procent obratu)
a velké mnoÏství star˘ch pﬁístrojÛ (1,5 mil. aÏ 2 mil. t roãnû) vyÏadují zmûnu logistick˘ch procesÛ. Pﬁenesení vyzkou‰en˘ch strategií optimaliODPADOVÉ FÓRUM

zace z v˘roby na demontáÏ je
zdánlivû správné, ov‰em je
nutné pﬁizpÛsobení rozdíln˘m
rámcov˘m podmínkám.
V rámci v˘zkumného projektu byl vyvinut katalog opatﬁení
na podporu utváﬁení logistick˘ch procesÛ v systémech demontáÏe. Katalog opatﬁení podporuje zejména malé a stﬁední
demontáÏní podniky pﬁi plánování a optimalizaci vlastních tokÛ materiálu a informací. Zacházení s katalogem usnadÀují
pﬁíklady z praxe, na nichÏ je detailnû vysvûtleno uplatÀování
konkrétních doporuãení.
Umwelt, 30, 2000,
ã. 3, s. 20-32

rálního tepelného zhodnocení.
Úãelnû lze provozovat pouze
zaﬁízení, v nûmÏ se spálí nejménû 50 000 t roãnû. Smûrnice EU jsou orientovány spí‰e
centralisticky, pﬁesto má podle
autorÛ smysl i decentrální tepelné zhodnocování odpadÛ,
protoÏe nenastane monopolní
postavení nûkolika málo velk˘ch zaﬁízení.
Decentrální spalování znamená zpravidla men‰í celkovou zátûÏ Ïivotního prostﬁedí,
protoÏe odpad se nepﬁepravuje na velkou vzdálenost. Pro
toto ﬁe‰ení hovoﬁí také skuteãnost, Ïe bude nutno rychle
a vãas respektovat zákaz
skládkování odpadÛ a zbytko-

Spalování odpadů
společně s jinými
látkami

v˘ch látek od roku 2004.
I z hlediska vnitropodnikového
hospodáﬁství je v˘hodné decentrální ﬁe‰ení. Vût‰ina tûchto
zaﬁízení je vedena jako prÛmyslov˘ podnik, proto se musejí
vyplatit a jsou provozována
s co nejniÏ‰ími náklady, za dodrÏování zákonem stanoven˘ch podmínek.
A3 Umwelt, 13, 2000, ã. 3/4,
s. 20-21

Neoznaãené pﬁíspûvky
z databází SVIS pro ÎP
âeského ekologického ústavu
vybrala a sestavila HV.

Envitec 2001

Leto‰ní

veletrh ENVITEC
v Dısseldorfu (14.-17. 5.),
jedna ze tﬁí nejv˘znamnûj‰ích
pravidelnû se stﬁídajících mezinárodních pﬁehlídek techniky pro Ïivotní prostﬁedí v Nûmecku, byl pﬁekvapivû mal˘.
Zahrnoval jen necelé tﬁi v˘stavní haly, celková obsazená
v˘stavní plocha byla 19 tisíc
metrÛ ãtvereãních, z toho více
neÏ 15 tisíc m2 byli domácí
vystavovatelé.
Pokles zájmu vystavovatelÛ
o veletrh lze demonstrovat na
jejich poãtu. Zatímco minule,
v roce 1998 se zúãastnilo
1158 vystavovatelÛ, letos jich
bylo jen témûﬁ polovina (!) 614
a z toho 458 bylo z Nûmecka.
TûÏko ﬁíci, zda se jedná o specifiku dısseldorfského veletrhu, ãi zda jde o krizi celého
oboru techniky pro Ïivotní prostﬁedí. Nezajímavost bﬁeznového veletrhu podobného zamûﬁení Terratec v Lipsku by
nasvûdãovala tomu druhému.
Odpovûì nám moÏná dá
Pollutec letos v prosinci
v PaﬁíÏi nebo aÏ veletrh IFAT
pﬁí‰tí rok v Mnichovû.
Zmen‰en˘ rozsah leto‰ního Envitecu mu v‰ak neubral
na zajímavosti. I kdyÏ to nemám podchyceno statistick˘mi údaji, mám dojem, Ïe ubylo pﬁedev‰ím vystavovatelÛ
z oblasti vodního hospodáﬁství. Zklamáni také jistû byli ti,
které zajímají svozové vozy
a nádoby. Potvrzuje se trend
zpracování elektro i jiného
odpadu v Nûmecku - rozemlít

Pﬁi vyuÏívání odpadÛ jako levné náhrady paliv u prÛmyslov˘ch zaﬁízení s velkou spotﬁebou energie je nutno dodrÏovat pﬁísná kritéria k omezení
negativního vlivu na Ïivotní
prostﬁedí. Jednou z moÏností
je závazné zavedení kritérií
kvality pro pouÏívaná náhradní
paliva. V Severním Por˘níVestfálsku se tato kritéria
v souãasné dobû zpracovávají
a budou slouÏit schvalovacím
úﬁadÛm ve formû pﬁíruãky.
V Severním Por˘ní-Vestfálsku spaluje celkem 29 prÛmyslov˘ch zaﬁízení více neÏ 648
tisíc tun odpadÛ. Z tohoto celkového mnoÏství spalují nejvût‰í ãást elektrárny (58 procent), cementárny 41 procent.
Paleta odpadÛ je u obou druhÛ
zaﬁízení odli‰ná. Elektrárny
ãasto sídlí v chemick˘ch továrnách a spalují chemické odpady, zatímco cementárny kupují
na trhu odpady s dostateãnou
v˘hﬁevností. Podíl odpadÛ
spalovan˘ ve vysok˘ch pecích
je velmi nízk˘, ãiní jedno procento.
Umwelt, 30, 2000,
ã. 3, s. 36-37

Centrálně nebo
decentrálně

Tepelné

zhodnocení odpadÛ
pﬁiná‰í ﬁadu problémÛ - odpor
veﬁejnosti, otázku logistiky
a také ãasto diskutovan˘ problém centrálního nebo decent-
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a drÈ strojnû roztﬁídit. V˘robci
drtiãÛ a tﬁídicích zaﬁízení
v ãásti vûnované odpadÛm
dominovali. Znaãná pozornost byla vûnována zpracování kalÛ. Jednotliv˘m exponátÛm ãi pﬁedstavovan˘m
technologiím, které byly buì
deklarovány jako novinka,
nebo nûjak˘m zpÛsobem
zaujaly, se budeme postupnû
vûnovat na tomto místû v dal‰ích ãíslech.
âeská republika mûla tentokrát mezi vystavovateli
pouze jediného, zato dÛstojného zástupce. Byla jím moravská firma STRA, s. r. o.,
jejíÏ aligátorové nÛÏky na kov
ve své kategorii v mnoha
ohledech pﬁedãily konkurenãní v˘robky. Také se ukázalo,
Ïe pﬁedstavy „o nás kaÏd˘
z oboru ví” neplatí a Ïe neu‰kodí, kdyÏ o firmû vûdí lidi
i z dal‰ích oborÛ. Konkrétnû
se ﬁada ãesk˘ch a slovensk˘ch úãastníkÛ zájezdu cestovní kanceláﬁe BVV Fair
Travel s uvedenou firmou setkala na Envitecu poprvé.
Ukázalo se, Ïe nûkter˘ z typÛ
uveden˘ch nÛÏek mÛÏe najít
uplatnûní i v na‰ich sbûrn˘ch
dvorech ke zmen‰ování nûkter˘ch rozmûrn˘ch kusÛ odpadu. Vedle aligátorov˘ch
nÛÏek firma vyrábí také páraãky kabelÛ.
Pﬁí‰tí veletrh Envitec by
mûl b˘t v Dısseldorfu v roce
2004. Bude pokraãovat propad nebo nastane oÏivení?
(op)

07-08/2001

spektrum

Mezinárodní konference
ODPADY 21
ZÁVùRY A DOPORUâENÍ
Ve dnech 23. aÏ 25. 5. 2001 se konal
v Ostravû I. roãník mezinárodní konference ODPADY 21, vûnovan˘ odpadovému
hospodáﬁství
stﬁedoevropsk˘ch
zemí
v kontextu restrukturalizace prÛmyslov˘ch
regionÛ.
Konference vznikla z potﬁeby ‰iroké odborné diskuse k problémÛm odpadového
hospodáﬁství a restrukturalizace prÛmyslov˘ch regionÛ v období pﬁíprav zemí stﬁední Evropy (Visegradské skupiny) na vstup
do Evropské unie. Místem konání byla
Ostrava, která je centrem kraje silnû ekologicky zatíÏeného s probíhající restrukturalizací tûÏkého prÛmyslu.
Zá‰titu nad konáním konference pﬁevzali RNDr. Milo‰ KuÏvart - ministr Ïivotního
prostﬁedí, Ing. EvÏen To‰enovsk˘ - hejtman Ostravského kraje, prof. Ing. Vítûzslav Zamarsk˘, CSc., - vládní zmocnûnec
pro Ostravsko a Mezinárodní Visegradsk˘
fond v rámci projektu Samospráva V4 na
cestû do EU.
Organizátory mezinárodní konference
ODPADY 21 byly SdruÏení pro obnovu
a rozvoj severní Moravy a Slezska a ãlen
tohoto sdruÏení akciová spoleãnost FITE.
z Ostravy. Na organizaci dále spolupracovali Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí, âesk˘ ekologick˘ ústav, V·B TU Ostrava,
Regionální hospodáﬁská komora Ostrava,
Agentura pro regionální rozvoj a. s. Ostrava, BIC Ostrava s. r. o., firmy EKOKOM
a. s., Praha, a ECOtrend s. r. o., Praha.
Odborn˘m garantem celé konference byla
námûstkynû ministra Ïivotního prostﬁedí
Ing. Eva Tylová.
První roãník této konference byl zahájen
úvodním blokem pﬁed zcela zaplnûn˘m
sálem o celkové kapacitû 170 lidí, s v˘znamnou zahraniãní úãastí 40 odborníkÛ
z Polska, Slovenska, Rakouska a Dánska.
Souãástí konference byly i prezentace firem z oblasti odpadového hospodáﬁství
a z oblastí dal‰ích.
V zahajovacím bloku vystoupili primátor
mûsta Ostravy Ing. âestmír Vlãek, ﬁeditelka odboru odpadÛ MÎP RNDr. Vlastimila
Mikulová v oficiálním zastoupení ministra
Ïivotního prostﬁedí RNDr. Milo‰e KuÏvarta
a s uvedením jeho projevu na videosnímku. Hejtman Ostravského kraje Ing. EvÏen
To‰enovsk˘ se zamûﬁil na problematiku
07-08/2001

Ostravského kraje z pohledu ekologie
a nakládání s odpady. Dále rektor V·B-TU
Ostrava prof. Ing. Václav Roubíãek, CSc.,
pﬁi‰el s principiálním námûtem na moÏnosti a potﬁeby recyklace odpadÛ.
Úãastníci konference rovnûÏ ocenili stﬁedeãní exkursi, které vyuÏilo asi 70 zájemcÛ. Ti si ovûﬁili zpÛsob, jak se provádí asanace a rekultivace území Karolina v centru
mûsta, poznali jednu z nejvût‰ích ekologick˘ch zátûÏí v âR - Laguny Ostramo, ale
i moderní technologii na termické zne‰kodÀování nebezpeãn˘ch odpadÛ v Aliachem
a. s., od‰tûpném závodû MCHZ a v˘robu
náhradního paliva pro cementárnu z vytﬁídûného komunálního a prÛmyslového odpadu ve firmû OZO s. r. o. Ostrava.

Závěry I. tematického
okruhu
Harmonizace
a implementace právních
předpisů v oblasti
odpadového hospodářství
V I. tematickém okruhu bylo pﬁedneseno
celkem 7 pﬁedná‰ek, 6 diskusních pﬁíspûvkÛ a probûhla bohatá diskuse k dané
problematice.
Je moÏno konstatovat, Ïe stávající úroveÀ odpadového hospodáﬁství v âR jiÏ respektuje základní environmentální poÏadavky a vytváﬁí dobré podmínky pro nastávající proces zkvalitÀování ochrany Ïivotního prostﬁedí.
Pﬁi nadcházejícím rozvoji a intenzifikaci
stávajících systémÛ nakládání s odpady se
doporuãuje v maximální míﬁe vyuÏívat stávající zaﬁízení, prvky a systémy slouÏící
k nakládání s odpady a toto zakomponovat do koncepãních prací.
Úãastníci konference doporuãují:
Pokraãovat ve v˘mûnû zku‰eností a hledat spoleãná ﬁe‰ení problémÛ souvisejících
s implementací právních pﬁedpisÛ v oblasti
odpadového hospodáﬁství stﬁedoevropsk˘ch zemí, vãetnû Visegradské ãtyﬁky.
● Získávat zku‰enosti z vyspûl˘ch zemí
EU v oblasti nakládání s odpady a tyto
vhodnû vyuÏívat pﬁi zavádûní nov˘ch právních pﬁedpisÛ do praxe a pﬁi vytváﬁení
a zavádûní nov˘ch koncepãních systémÛ
nakládání s odpady.
●
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Závěry II. tematického
okruhu
Koncepce a plány
v odpadovém hospodářství
Ve II. tematickém okruhu bylo pﬁedneseno celkem 9 pﬁedná‰ek a 7 diskusních
pﬁíspûvkÛ.
Velk˘ zájem pﬁedná‰ejících i diskutujících prokázal aktuálnost projednávaného
tématu, kter˘ navazoval na ﬁe‰en˘ projekt
SdruÏní POR SMS a firmy FITE a. s.,
Koncepce nakládání s odpady v Ostravském kraji.
Úãastníci konference doporuãují:
Tato problematika bude velmi aktuální
i v následujících letech, kde se ze stávajících koncepãních prací pﬁejde na zpracování pﬁedepsan˘ch plánÛ odpadového
hospodáﬁství a následnû na jejich realizaci.
● Pro objektivní a srovnatelné podmínky
pﬁi zpracovávání koncepãních podkladÛ
a plánÛ odpadového hospodáﬁství zejména v oblasti komunálního odpadu urychlenû dopracovat jednotnou metodiku sledování a vyhodnocování komunálního odpadu a odpadu jemu podobného, vãetnû jednotného systému praktického ovûﬁování
sledovan˘ch údajÛ. ZváÏit vhodnost a reálnost sjednocení této metodiky a uveden˘ch postupÛ v rámci stﬁedoevropsk˘ch
zemí.
● Vûnovat pozornost tomu, Ïe v oblasti
odpadového hospodáﬁství nejsou jasnû
stanoveny vztahy a kompetence mezi obcemi a kraji, coÏ mÛÏe vytváﬁet problémy.
První zku‰enosti ze zpracování koncepãních prací ukazují potﬁebu praktického rozdûlení kompetencí, kdy obcím spí‰ pﬁíslu‰í
oblast separovaného sbûru u obyvatel
a svoz smûsného komunálního odpadu
a krajÛm pak oblast vyuÏívání a zne‰kodÀování odpadu.
● Pro realizaci krajské infrastruktury nakládání s komunálními odpady, zejména
pro budování dotﬁiìovacích linek, pﬁekládacích stanic a kompostáren stanovit
zpÛsob finanãní podpory ze strany kraje. Jako jeden z potenciálních finanãních zdrojÛ se jeví moÏnost vyuÏívat
ãásti poplatkÛ za ukládání odpadÛ na
skládky
●

ODPADOVÉ FÓRUM

spektrum
Závěry III. tematického
okruhu
Restrukturalizace
průmyslových regionů
z pohledu samosprávy
Tohoto tématického okruhu se zúãastnili zástupci samosprávy pﬁíhraniãních regionÛ âeska, Polska a Slovenska, bylo
pﬁedneseno celkem 5 pﬁedná‰ek a 4 diskusní pﬁíspûvky.
Úãastníci konference doporuãují:
● Projednávané téma vzhledem ke své
závaÏnosti a rozsahu pﬁesahuje moÏnosti
vymezené konferencí ODPADY 21. Navrhuje se proto organizovat v následujícím
období samostatnou mezinárodní konferenci k danému tématu. Do programu takto koncipované konference zaﬁadit i ﬁe‰ení vyuÏívání opu‰tûn˘ch prÛmyslov˘ch
areálÛ.

Závěry IV. tematického
okruhu
Výzkum a vývoj v oblasti
odpadového hospodářství
V tomto tématickém okruhu bylo pﬁedneseno celkem 6 pﬁedná‰ek a 6 diskusních pﬁíspûvkÛ.
V âR je produkováno nadmûrné mnoÏství prÛmyslov˘ch odpadÛ a obecnou slabostí je nízká míra vyuÏívání odpadÛ jako
vstupních surovin ve v˘robû, coÏ zpÛsobuje nemalé spoleãensko-hospodáﬁské problémy. Jednou z moÏností ﬁe‰ení je aktivace a konkrétní zamûﬁení vûdy a v˘zkumu
na aktuální problémy odpadového hospodáﬁství
Úãastníci konference doporuãují:
● Organizovat formou konferencí ãi jin˘mi
zpÛsoby setkání odborníkÛ z oblasti vûdy
a v˘voje s odborníky zab˘vajícími se praktick˘m nakládáním s odpady, kdy mÛÏe
vznikat ﬁada námûtÛ k ﬁe‰ení ze strany vû-

dy a v˘zkumu oproti potﬁebám praxe.
Dal‰í setkávání odborníkÛ se jeví jako velmi uÏiteãné a mÛÏe prospût k lep‰í provázanosti mezi vûdou a v˘zkumem a praxí.
● Vûnovat pozornost aktuální problematice vyuÏívání ãistírensk˘ch kalÛ a biodegradaãních procesÛ obecnû, vãetnû kompostování.
● Zpracovat aktualizaci terminologie, názvoslostí a v˘klad pojmÛ v odpadovém
hospodáﬁství. Zavádûní nové legislativy
odpadáﬁského charakteru a pﬁejímání nûkter˘ch osvûdãen˘ch systémÛ z vyspûl˘ch
zemí EU pﬁiná‰í znaãné zmûny v názvosloví a zpÛsobuje problémy v chápání nûkter˘ch pojmÛ a termínÛ. Jako uÏiteãné
a v˘hodné by bylo sjednocení tohoto názvosloví v celém stﬁedoevropském prostoru, vãetnû vydání pﬁíslu‰n˘ch odborn˘ch
slovníkÛ.

Závěry V. tematického
okruhu
Nutnost ekologické výchovy
a vzdělávání s důrazem
na odpadové hospodářství
V daném tématu bylo pﬁedneseno
5 pﬁedná‰ek a 7 diskusních pﬁíspûvkÛ.
Jednající úãastníci konference ve sv˘ch
pﬁedná‰kách a diskusních pﬁíspûvcích naznaãili ‰íﬁi a v˘znam problematiky, její souãasnou aktuálnost, ale i potﬁebu trvalého
hledání optimálních cest vedoucích ke zv˘‰ení environmentálního vûdomí obãanÛ.
Úãastníci konference doporuãují:
● Více se soustﬁedit na praktické dopady
realizace dílãích systémÛ environmentální
v˘chovy a vzdûlávání obãanÛ a tyto konfrontovat s nûkter˘mi ﬁe‰eními pﬁednesen˘mi v tomto tématickém okruhu konference.
● ZváÏit úãelnost zaﬁazení samostatného

tématického okruhu Agenda 21 na pﬁí‰tí
konferenci v roce 2002.
● Lépe koordinovat jednotlivé akce, zejména ty, které jsou napojeny na ãerpání státních financí, s orgány místní samosprávy,
se svozov˘mi a odpadáﬁsk˘mi firmami pﬁi
respektování místních a regionálních zájmÛ. Základem v˘chovy a vzdûlávání obãanÛ musí b˘t organizovanû ﬁízené efektivní
systémy v zodpovûdnosti státní správy, doplnûné o spolupráci a úãast nevládnoucích
organizací a obãansk˘ch sdruÏení.

Souhrnné zhodnocení
Z prÛbûhu konference jasnû vyplynulo,
Ïe vût‰ina tematick˘ch okruhÛ by mûla b˘t
zaﬁazena do programu mezinárodní konference ODPADY 21 v roce 2002. Urãitou
v˘jimku tvoﬁí III. tematick˘ okruh - Restrukturalizace prÛmyslov˘ch regiónÛ z pohledu samosprávy, kter˘ by mûl b˘t náplní samostatné konference.
V prÛbûhu konference bylo pﬁipomenuto, Ïe prakticky ve stejném termínu, pﬁed
deseti lety byl schválen první zákon o odpadech. Tato skuteãnost vedla k malému
bilancování a hodnocení odpadového hospodáﬁství v âR. Obecnû bylo konstatováno, Ïe za toto období byl vykonán v odpadovém hospodáﬁství znaãn˘ kus práce
a Ïe souãasn˘ stav nakládání s odpady
v podstatû pﬁímo neohroÏuje Ïivotní prostﬁedí. Tím je vytvoﬁen dobr˘ pﬁedpoklad
pro nadcházející dlouhodob˘ proces tvorby moderního environmentálního systému
nakládání s odpady v intencích trvale udrÏitelného rozvoje a zvyklostí a poÏadavkÛ
Evropské unie.
Podstatn˘ v˘tah závûreãného
zhodnocení zpracovan˘ organizaãním
v˘borem konference ODPADY 21
pod vedením Ing. Pavla Barto‰e

Sanační technologie IV

JiÏ poãtvrté se konalo koncem kvûtna tohoto roku setkání odborníkÛ specializovan˘ch na postupy pouÏívané
pﬁi ãi‰tûní kontaminovaného
horninového prostﬁedí. OrganizátorÛm akce ze spoleãnosti Vodní zdroje Ekomonitor
Chrudim se podaﬁilo získat
a vybrat celkem 25 pﬁedná‰ek. Leto‰ního roãníku se zúãastnilo pﬁes dvû stû odborníkÛ vãetnû zahraniãních hostÛ
ze Slovenska, SRN a USA.
ODPADOVÉ FÓRUM

vání s vyuÏitím plynn˘ch donorÛ elektronÛ a pﬁíspûvek
o aplikaci methanogenních
bakterií, které pro vyuÏití pﬁi
sanacích nejsou stále je‰tû
dostateãnû docenûny. Pozornost si zaslouÏila i pﬁedná‰ka
o moÏnostech karotáÏe pro
supervizní ãinnost a ﬁe‰ení
nûkter˘ch problémÛ Ïivotního
prostﬁedí.
Úãastníci získali bezesporu
mnoÏství uÏiteãn˘ch informací a konferenci Sanaãní tech-

Odborné pﬁíspûvky byly zamûﬁeny na metody prÛzkumné (pﬁedev‰ím geofyzikální),
matematické modelování, sanaãní technologie a postupy
pro likvidaci prÛmyslov˘ch
odpadÛ. Opravdu inovaãní
postupy v‰ak byly presentovány jen v oblasti biologick˘ch metod. Za zmínku stojí
pﬁedná‰ka o anaerobním bioventingu vyuÏívající zcela nov˘ch poznatkÛ v oblasti podpory biologického odbourá-
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nologie IV lze povaÏovat za
úspû‰nou.
Jedin˘m nedostatkem tohoto odborného setkání byla
neúãast nûkterého ze znám˘ch odborníkÛ poﬁádající
spoleãnosti, o níÏ je známo,
Ïe uplatÀuje mnoÏství netradiãních sanaãních pﬁístupÛ
i inovaãních technologií pﬁi
praktick˘ch sanaãních zásazích na mnoha lokalitách
v âeské republice i v cizinû.
Ing. Vít MatûjÛ

07-08/2001

roãenka

ROČENKA
odpadového hospodářství
Ročenka odpadového hospodářství, kterou
vám předkládáme, je již čtvrtou ročenkou
tohoto oboru po sobě. V letech 1998 a 1999
jsme ji připravovali pro časopis ODPADY
a od loňského ročníku pak pro ODPADOVÉ
FÓRUM.
Vedle notoricky známé a fakticky málo
významné skutečnosti, že se nacházíme
v prvním roce nového století a dokonce
tisíciletí, tu je významnější fakt, který dělá
tuto ročenku výjimečnější. V květnu tohoto
roku to totiž bylo deset let, co byl u nás
schválen první zákon o odpadech
a současně začal vycházet první odborný
časopis pro tuto oblast. Tomuto výročí je
také věnován úvodní přehledový článek
ročenky. Následující články pak odpovídají
tradičnímu obsahu ročenky. Z obvyklého

zaměření ročenkových příspěvků na
nedávnou minulost (produkce odpadů, vývoz
a dovoz, zprávy o činnosti významných
státních institucí) poněkud vybočuje článek
Řádný režim do změn odpadového
hospodářství, který hledí naopak do
nejbližší budoucnosti.
Z přehledů uvádíme letos pouze doplňky
v loňské ročence otištěných seznamů
příslušných českých norem a právních před
pisů Evropského společenství. Oproti tomu
přehledy řešených projektů z Centrální
evidence projektů a obhájených
diplomových prací tentokrát uvedeme až
v zářijovém nebo říjnovém čísle
v připravované nové příloze Z VĚDY
A VÝZKUMU, o které vás podrobně
informujeme na jiném místě.
Tomáš Řezníček, Ondřej Procházka

Deset let právního prostředí
v odpadovém hospodářství u nás,
deset let odborného tisku
Málokdo si dnes pravdûpodobnû uvûdomuje, Ïe 22. kvûtna 1991 byl, tehdy ve
Federálním shromáÏdûní âeské a Slovenské
Federativní Republiky, schválen první zákon
o odpadech, a to s ãíslem 238. Je to tedy
deset let, co se ﬁídíme novodob˘m právním ﬁádem, i kdyÏ o jeho úplnosti a funkãnosti stále intenzivnû diskutujeme. Pﬁi této
pﬁíleÏitosti je vhodné zdÛraznit, Ïe odpadové hospodáﬁství, tato neodmyslitelná souãást na‰eho národního hospodáﬁství, ale
i spoleãenského Ïivota, pro‰lo v˘znamn˘m
v˘vojem a dosáhlo kvality, za kterou se nemusíme v Ïádném pﬁípadû stydût.

Z historie
AniÏ bych se chtûl pou‰tût do podrobn˘ch historick˘ch reminiscencí, je vhodné
pﬁipomenout, Ïe aktivity v odpadovém hos-

07-08/2001

podáﬁství zaãaly jiÏ dlouho pﬁed rokem
1972. JiÏ tehdy péãí nûkter˘ch obcí a mûst
bylo odpadovému hospodáﬁství vûnováno
dosti pozornosti. Z vût‰ích akcí pﬁipomeÀme
uvedení do provozu spalovny s v˘robou
elektrické energie v Brnû v roce 1911 a spalovny v Praze v roce 1934, kde se vedle tepelné energie vyuÏívala i ‰kvára a popílek.
Rok 1972 je zaãátkem nedávné historie, která je ovlivnûna pﬁedev‰ím uspoﬁádáním ustavujícího kongresu mezinárodní
nevládní organizace ISWA (Mezinárodní
asociace pro odstraÀování odpadÛ a ãistûní mûst) v Praze. JiÏ tehdy byly formulovány základní principy odpadového hospodáﬁství. Jmenujme alespoÀ nutnost regionálních organizací pro nakládání s komunálními odpady, nezbytnost právní úpravy,
kontrola nakládání s odpady, informaãní
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zaji‰tûní, koordinace spolupráce na národní i mezinárodní úrovni.
Kongres ISWA mûl v b˘valé âSSR bezprostﬁední a pozitivní dopad na mnoho oblastí
odpadového hospodáﬁství. Rozvíjí se ﬁada
aktivit jak v technologiích a technikách ãi
ve v˘voji a v˘zkumu, tak i v organizaci odpadového hospodáﬁství. Vedle toho se roz‰iﬁují kontakty se zahraniãím, které vyúsÈují
v pﬁijetí svûtov˘ch a evropsk˘ch standardÛ
odpadového hospodáﬁství. Pﬁíslu‰né pﬁedpisy a akty Evropsk˘ch spoleãenství se jiÏ
tehdy staly podkladem pro pﬁípravu zákona ã. 238/1991 Sb., o odpadech, kter˘ odstartoval souãasn˘ legislativní proces u nás.
O historii, bilancích, technickém v˘voji
a organizaãním zabezpeãení odpadového
hospodáﬁství do roku 1997 je moÏno se
podrobnûji dozvûdût napﬁíklad z pﬁíspûvku

ODPADOVÉ FÓRUM

roãenka
B. Bene‰e, Odpadové hospodáﬁství âR
v procesu pﬁidruÏování k Evropské unii, RukovûÈ odpadového hospodáﬁství, 1997-98.
Poslední v˘voj od roku 1998 do dne‰ních dnÛ, to znamená zku‰enosti s aplikací druhého zákona ã. 125/1997 Sb.,
o odpadech a pﬁíprava nového, jiÏ tﬁetího
zákona byl analyzován v ﬁadû materiálÛ
a dokumentÛ v souvislosti s pﬁípravou koncepãních a plánovacích podkladÛ zvlá‰tû
v posledních dvou letech.

naopak klesá doba pﬁípravy, projednávání
a schvalování zákonn˘ch pﬁedpisÛ. Ukazuje to na profesionálnûj‰í a odpovûdnûj‰í
pﬁístup k celému legislativnímu procesu pﬁípravy. Opût statistick˘ pﬁíklad. Zatímco závûreãné koneãné schvalování zákona
ã. 238/1991 Sb. trvalo ve Federálním shromáÏdûní pﬁes tﬁi hodiny, zákon
ã. 125/1997 Sb., byl v Poslanecké snûmovnû schválen za jednu hodinu a poslední
zákon ã. 185/2001 Sb., o odpadech, za
deset minut!

Roste náročnost
Ve snaze, aby nové právní úpravy byly
co nejúplnûj‰í a zahrnovaly v‰echny poÏadavky Evropsk˘ch smûrnic, stává se proces
pﬁípravy jednotliv˘ch pﬁedpisÛ stále komplikovanûj‰í a tím jsou jednotlivé právní pﬁedpisy stále rozsáhlej‰í. O tom svûdãí malá
statistika úãelovû rozdûlující právní prostﬁedí v odpadovém hospodáﬁství
od roku 1991 na tﬁi etapy:
I. etapa - období 1991 aÏ 1997.
V tomto období byl pﬁijat prv˘ zákon o odpadech (ã. 238/1991 Sb.), ‰est dal‰ích pﬁímo souvisejících zákonÛ, jedno opatﬁení
FVÎP, dvû vyhlá‰ky MÎP, jedna vyhlá‰ka
âeského báÀského úﬁadu, dvû naﬁízení vlády, jedno sdûlení MZV (Basilejská úmluva),
ãtyﬁi metodické pokyny MÎP a ﬁada Sdûlení
rozkladové komise MÎP.
II. etapa - období 1997 aÏ 2001.
V tomto období byl pﬁijat druh˘ zákon
o odpadech (ã. 125/1997 Sb.) platn˘ dodnes a dále ãtyﬁi vyhlá‰ky a jedna jejich
novela, tﬁi novely zákona, jedno naﬁízení
vlády, dva metodické pokyny a desítky
Sdûlení odboru odpadÛ MÎP a Sdûlení rozkladové komise MÎP.
III. etapa - období 2001 a dále
je charakterizována konãící legislativní pﬁípravou a schválením jiÏ tﬁetího zákona
o odpadech (zákon ã. 185/2001 Sb.)
a zcela nového zákona o obalech.
Stoupající nároãnost a rozsah právních
pﬁedpisÛ dokládá téÏ statistické srovnání
poãtu paragrafÛ, odkazÛ na související
pﬁedpisy a pﬁíloh u v‰ech tﬁí zákonÛ.
Zatímco prv˘ zákon ã. 238/1991 Sb. mûl
pouh˘ch 17 paragrafÛ a 15 odkazÛ, druh˘
zákon má jiÏ 45 paragrafÛ, 25 odkazÛ
a 3 pﬁílohy. Právû schválen˘ nov˘ zákon
ã. 185/2001 Sb. má jiÏ 89 paragrafÛ, 49
odkazÛ a 6 pﬁíloh, pﬁiãemÏ je nutno vzít je‰tû v úvahu, Ïe se souãasnû pﬁipravuje i zákon o obalech, jehoÏ text schválen˘ vládou
má 53 paragrafÛ, 23 odkazÛ a 4 pﬁílohy.
I kdyÏ vy‰‰í poãet paragrafÛ ãi odkazÛ na
související pﬁedpisy nemusí automaticky
znamenat lep‰í kvalitu, jisté hledisko to je.
S rostoucím poãtem uveden˘ch prvkÛ v‰ak

ODPADOVÉ FÓRUM

Odborný tisk
Zaãátkem roku 1991, v dobû kdy vrcholila pﬁíprava prvého zákona o odpadech, byl
z podnûtu Ministerstva Ïivotního prostﬁedí
âeské republiky, ve spolupráci s Federálním
v˘borem pro Ïivotní prostﬁedí a v koordinaci se Slovenskou komisí pro Ïivotní prostﬁedí zaloÏen odborn˘ ãasopis pro odpadové
hospodáﬁství s názvem Odpady. Vzhledem ke svému zamûﬁení, odbornému zaujetí redakce, zájmu redakãní rady a pﬁedev‰ím ãtenáﬁÛ se ãasopis okamÏitû stal v˘znamn˘m informaãním zdrojem a tím
i sv˘m zpÛsobem kronikou odpadového
hospodáﬁství mapující postupnû v‰echny
aktivity v této oblasti a pﬁiná‰ející zku‰enosti
ze zahraniãí.
Eventuální prostudování v‰ech ãísel vydan˘ch do dne‰ní doby by nemûlo jen historicko badatelsk˘ v˘znam, ale konkrétnû by
doloÏilo, jak jiÏ v dobû schválení prvního
zákona o odpadech se aktivnû pﬁistupovalo
k aplikaci strategick˘ch smûrÛ, k ﬁe‰ení dílãích zpÛsobÛ nakládání s odpady, k hledání
toho nejvhodnûj‰ího zpÛsobu nakládání
s jednotliv˘mi druhy odpadÛ.
V roce 1993 ãasopis zmûnil vydavatele,
neboÈ Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí
v rámci úsporn˘ch opatﬁení rozhodlo
o ukonãení vydávání tohoto, i dal‰ích titulÛ.
Zájem redakce, redakãní rady, ale pﬁedev‰ím ﬁady ãtenáﬁÛ o zachování ãasopisu,
vedly k tomu, Ïe pÛvodní redakce zaloÏila
Nadaci REVIA pro podporu pﬁípravy ãasopisu, kter˘ tím bez pﬁestávky pokraãoval ve
vycházení. âasopis by v‰ak, alespoÀ ze zaãátku, nemohl vycházet bez podpory ﬁady
sponzorÛ, jejichÏ aktivní pﬁístup k tiskov˘m
informacím nutno i s odstupem ãasu ocenit. V roce 1993 se sponzory ãasopisu staly
firmy Schiestl, s. r. o., BOS, âeská spoﬁitelna,
a. s., AQUATEST SG, a. s., ELBECO, a. s.,
.A.S.A., s. r. o. a Hydroprojekt Praha, a. s.
Koncem roku 1995 se Nadace REVIA dostala do urãit˘ch provozních potíÏí a proto
vyuÏila nabídky vydavatelského domu Economia, a. s., kter˘ od roku 1996 pﬁevzal
vydávání ãasopisu. PÛvodní redaktoﬁi pokraãovali v osvûdãeném a ovûﬁeném scénáﬁi odborného titulu. V této souvislosti ãasopis získal novou grafiku a kvalitnûj‰í papír
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a zv˘‰il se i poãet pﬁedplatitelÛ.
Bûhem roku 1999 v‰ak do‰lo u vydavatele ke zmûnû názoru na dal‰í zamûﬁení
odborného titulu, coÏ vyústilo personálními
zmûnami, nucenému odchodu ‰éfredaktora a propu‰tûním odborného redaktora.
Zatímco titul Odpady byl zachován a vychází dále v a. s. Economia, pÛvodní redaktoﬁi nabídli své zku‰enosti s ãasopisem
novému vydavateli.
Od roku 2000 se vydavatelem nového
odborného mûsíãníku s názvem
Odpadové fórum stalo âeské ekologické
manaÏerské centrum. NáplÀ ãasopisu vychází z dlouholet˘ch zku‰eností redakce
a z poÏadavkÛ ãtenáﬁÛ. Redakce Odpadového fóra zvy‰uje odbornost periodika, roz‰iﬁuje náplÀ o rÛzné speciální tématické pﬁílohy, aktivnû se vûnuje nov˘m právním
pﬁedpisÛm a cílenû spolupracuje s v˘znamn˘mi subjekty odpadového hospodáﬁství.
Nejnovûj‰í, ale jistû ne poslední, akcí je pﬁíprava legislativních stránek ãasopisu jako
samostatné pﬁílohy ve formû jiÏ tradiãní
Rukovûti odpadového hospodáﬁství.
Od roku 1991 do zaãátku kvûtna tohoto
roku bylo vydáno celkem 108 ãísel ãasopisu Odpady a od ledna 2000 do dne‰ní doby jiÏ 17 ãísel ãasopisu Odpadové fórum.
Takovouto tradicí odborného odpadáﬁského tisku se v evropsk˘ch státech mimo EU
nemÛÏe pochlubit Ïádná zemû.

Vstříc do dalšího desetiletí
I pﬁi letmém prolistování jednotliv˘ch ãísel odborného ãasopisu pro odpadové
hospodáﬁství zjistíme, jak˘m v˘znamn˘m
v˘vojem se od roku 1991 odpadové hospodáﬁství u nás ubíralo. To, co se dnes jiÏ
koneãnû realizuje a co je bráno jako samozﬁejmost, o tom se diskutovalo a vûdûlo jiÏ
tehdy. KaÏd˘ rok uplynulého desetiletí pﬁinesl nûco nového do nakládání s odpady.
Odborn˘ tisk odpadového hospodáﬁství se
tak stal skuteãnou kronikou tohoto oboru.
Struãnû popsan˘ v˘voj odpadového hospodáﬁství v posledních deseti letech na pozadí dvou uveden˘ch
subjektÛ - právního prostﬁedí a odborného tisku - zcela jasnû dokládá, Ïe díky neumdlévajícímu entuziasmu odborníkÛ se tento obor
u nás dostal na úroveÀ, která dnes
jistû nebude pﬁekáÏkou sbliÏování
s evropsk˘mi standardy, ba právû
naopak. Je to téÏ záruka, Ïe se
i pﬁes stálou ignoraci ze strany nûkter˘ch spoluobãanÛ neutopíme
v odpadech, Ïe se prÛmysl druhotn˘ch surovin stane prosperujícím
odvûtvím a Ïe souãasnû ochráníme
na‰e prostﬁedí pﬁed dal‰í devastací.

T. ¤ezníãek
07-08/2001

roãenka

Řádný režim do změn
v odpadovém hospodářství
Nov˘ zákon ã. 185/2001 Sb., o odpadech, schválen˘ Parlamentem âR
v kvûtnu leto‰ního roku zavádí proces plánování v odpadovém hospodáﬁství. âeská
republika se tak pﬁibliÏuje zpÛsobem ﬁízení
zmûn vyspûl˘m zemím. S ohledem na rozsáhlé zmûny právních pﬁedpisÛ a nezbytnost jejich postupného zavádûní do praxe
je cílené ﬁízení a pﬁimûﬁené plánování jedinou moÏností jak úãelnû vynakládat finanãní prostﬁedky a lokalizovat je tak, aby pﬁiná‰ely oãekávané v˘sledky a nezbytné pﬁemûny v odpadovém hospodáﬁství. Pro plánování v odpadovém hospodáﬁství platí pﬁitom obecné metodologické zásady uplatÀované v procesech plánování, programování a rozpoãtování, oznaãované PPB.
Celá sedmá ãást nového zákona o odpadech je vûnována procesu plánování v odpadovém hospodáﬁství. Plán odpadového hospodáﬁství se zpracovává za úãelem vytváﬁení podmínek pro pﬁedcházení
vzniku odpadÛ a nakládání s nimi podle

novû pﬁijatého zákona. Zákon svûﬁuje odpovûdnost za proces pﬁípravy, zpracování,
vyhla‰ování a kontroly plánu odpadového
hospodáﬁství pﬁíslu‰n˘m subjektÛm veﬁejné
správy i podnikové sféry.
Pﬁehled zpracovatelÛ a lhÛt zpracování
plánÛ odpadového hospodáﬁství je uveden
v tabulce.
Nûkteré nezbytné základní vûcné a ãasové vazby spojené s pﬁípravou plánÛ odpa-

dového hospodáﬁství jsou uvedeny na obrázku.
Pouze koncepãnost a dÛsledná provázanost v‰ech stupÀÛ plánu mÛÏe pﬁinést
efekt, kter˘ je od celého procesu zmûn
v odpadovém hospodáﬁství vyvolan˘ch nov˘m zákonem oãekáván.

Ing. Bohumil Bene‰
Ekologické poradenství

Tabulka: Pﬁehled zpracovatelÛ a lhÛt zpracování plánÛ odpadového hospodáﬁství
ÚroveÀ plánu

Zpracovatel

LhÛta zpracování

âR

Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí pﬁedloÏí
vládû ke schválení návrh plánu odpadového
hospodáﬁství âR

Do jednoho roku ode dne nabytí úãinnosti
zákona (§ 83, odst. 10)

Kraj

Kraj v samostatné pÛsobnosti zpracovává
plán odpadového hospodáﬁství kraje pro
jím spravované území (§ 43, odst.1)

Do jednoho roku od uveﬁejnûní závazné
ãásti Plánu OH âR ve Sbírce zákonÛ
(§ 43, odst. 6). Závaznou ãást vyhlásí kraj
obecnû závaznou vyhlá‰kou ( § 43, odst. 11)

PÛvodce

PÛvodci odpadÛ, kteﬁí produkují roãnû více
neÏ 10 tun nebezpeãného odpadu nebo
1 000 tun ostatního odpadu (§ 44, odst. 1)

Do jednoho roku od vyhlá‰ení závazné ãásti
ﬁe‰ení Plánu OH kraje ( § 44, odst. 4)

Obrázek: V˘hled prací na pﬁípravû plánÛ OH
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Leden 2001

Pardubick˘

Prosinec 2000

Záﬁí 2000

Leden 2001

Stﬁedoãesk˘

Ústeck˘

Zlínsk˘

PlzeÀsk˘

Záﬁí 2000

Leden 2001

Ostravsk˘

Olomouck˘

Libereck˘

Královehradeck˘

Karlovarsk˘

Jihlavsk˘

Leden 2001

Leden 2001

Brnûnsk˘

Budûjovick˘

Registrace
Ïádosti o podporu

Kraj

Statutární mûsto Zlín,
námûstí Míru 12, 760 40 Zlín

SESO,
Meziboﬁská 764, 436 00 Litvínov

Regionální rozvojová agentura Stﬁední âechy,
nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

SdruÏení obcí a mûst Orlice,
Masarykovo nám. 166, 564 01 Îamberk

SdruÏení pro obnovu a rozvoj severní Moravy
a Slezska,
Nemocniãní 13, 701 00 Ostrava 1

Okresní hospodáﬁská komora v Jiãínû
Havlíãkova 177, 506 01 Jiãín

Regionální rozvojová agentura Vysoãina,
KﬁíÏová 2, 586 01 Jihlava

Regionální rozvojová agentura jiÏní Moravy,
V˘stavi‰tû 1, 648 00 Brno

Îadatel o podporu

Dekont Umwelttechnik, s. r. o.,
Letná 2086, 760 01 Zlín

Regionální rozvojová agentura, a. s.,
BudovatelÛ 2830, 434 37 Most

ISES, s. r. o.,
Sokolovská 95, 186 00 Praha 8 a
SKS, s. r. o.,
nám. Starosty Pavla 13, 272 00 Kladno

ISES, s. r. o.
Sokolovská 95, 186 00 Praha 8

FITE, a. s.,
V˘stavní 8,
709 51 Ostrava-Mariánské Hory

ISES, s. r. o.,
Sokolovská 95, 186 00 Praha 8

Dekont Umwelttechnik, s. r. o.,
Letná 2086, 760 01 Zlín

ECO-Management, s. r. o.,
Herãíkova 14, 612 00 Brno

Zpracovatel

Rozhodnutí záporné
ze dne 20. 4. 2001

20. 11. 2000

20. 4. 2001

20. 4. 2001

20. 11. 2000

20. 4. 2001

20. 4. 2001

20. 4. 2001

Podpis
Rozhodnutí
ministra o podpoﬁe

28. 3. 2001

dosud neuzavﬁena

dosud neuzavﬁena

dosud neuzavﬁena

dosud neuzavﬁena

dosud neuzavﬁena

dosud neuzavﬁena

Uzavﬁena smlouva
o podpoﬁe

Zpracovává se , ale bez
podpory SFÎP âR

Poznámka

Stav prací na zpracování krajských koncepcí se obtížně kvantifikuje. V současné době, kdy někde se na nich intenzivně
pracuje, někde se teprve začíná a jinde se ještě vůbec nezačalo, si lze o stavu zpracování udělat částečný přehled podle
žádostí o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR, který pro tento účel poskytuje prostředky v rámci programu
4.3. Tabulka uvádí stav k 14. 5. 2001. Zdroj: Český ekologický ústav

Stav zpracování krajských koncepcí hospodaření s odpady

roãenka
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Produkce vybraných druhů odpadů v roce 1999
Tabulka 1: Produkce odpadÛ obalÛ v roce 1999 (t.rok-1)

âesk˘ ekologick˘ ústav na základû zákona
o odpadech ã. 125/1997 Sb. a provádûcích
vyhlá‰ek provozuje pro potﬁeby orgánÛ státní správy i dal‰ích uÏivatelÛ Informaãní
systém o odpadech (ISO). Data do tohoto
systému se získávají z hlá‰ení o produkci
a nakládání s odpady, které pÛvodci a oprávnûné osoby k nakládání s odpady zasílají na
okresní úﬁady.
Z databáze ISO jsme vybrali údaje o evidované produkci obalov˘ch odpadÛ (tabulka 1) a dal‰ích vybran˘ch odpadov˘ch
komodit (tabulka 2). Byly pro tento úãel vybrány takové skupiny odpadÛ, které mají
obdobné charakteristiky nebo vlastnosti.
V tabulce 3 pak je uveden seznam spaloven komunálních a prÛmyslov˘ch odpadÛ
(nebezpeãn˘ch), vãetnû cementáren, které
ve své technologii spalují odpady.
Ing. Pavel Vejnar, CSc.,
Ing. Jaroslava Mlnaﬁíková
âesk˘ ekologick˘ ústav

Kraj /Kód odpadu

Papír

Plasty

Sklo

15 01 01, 20 01 01

15 01 02, 20 01 03, 20 01 04

20 01 02

15 877

3 452

3 381

Hlavní mûsto Praha
Stﬁedoãesk˘

90 950

17 769

49 138

Budûjovick˘

14 236

176 565

16 004

PlzeÀsk˘

5 505

2 277

7 042

Karlovarsk˘

7 934

935

15 936

Ústeck˘

7 896

4 590

1 656

Libereck˘

1 908

747

864

Královehradeck˘

2 665

861

13 233

Pardubick˘

4 621

2 226

12 781

Jihlavsk˘

4 758

1 127

2 309

Brnûnsk˘

11 065

3 562

2 760

Olomouck˘

4 612

1 709

2 078

Ostravsk˘

6 951

3 030

8 693

Zlínsk˘

4 168

2 439

1 926

Tabulka 2: Produkce vybran˘ch komodit odpadÛ v roce 1999 (t.rok-1)
Kraj

PCB

Odpadní
oleje

Pneumatiky

Ledniãky

Záﬁivky,
v˘bojky

Kaly (âOV,
septiky, Ïumpy)

Odpady
azbestu

Odpady
elektotechniky

Autovraky

545

13

5 609

932

27

45

64 651

10

336

71

Stﬁedoãesk˘

3 967

44

9 985

6 094

166

133

48 146

3 370

295

664

Budûjovick˘

888

7

4 827

5 432

84

55

81 030

3 509

266

128

11 830

9

5 014

2 485

79

31

55 813

120

501

90

348

10

2 215

375

44

335

26 784

813

121

122

1 024

109

9 035

2 052

464

35

54 848

3 798

491

58

Libereck˘

557

5

2 897

394

58

9

11 213

333

55

98

Královehradeck˘

630

24

3 591

1 023

11

239

20 319

64

224

45

Pardubick˘

1 166

17

3 412

1 932

76

14

155 130

242

234

99

Jihlavsk˘

1 262

3

6 849

1 901

51

43

29 049

81

1 596

23

Brnûnsk˘

1 514

18

6 111

16 282

84

61

84 852

206

522

286

Olomouck˘

2 548

11

2 837

1 726

101

23

46 990

186

277

88

Ostravsk˘

1 471

19

9 102

2 171

81

558

45 013

785

687

296

635

4

4 313

5 187

875

359

26 725

13

3 259

479

Hlavní mûsto Praha

PlzeÀsk˘
Karlovarsk˘
Ústeck˘

Zlínsk˘
Vysvûtlivky:
Odpad
Baterie
PCB
Odpadní oleje
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Baterie

Kód odpadu
16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, 16 06 04, 16 06 05, 20 01 20
13 01 01, 13 03 01, 16 02 01
12 01 06, 12 01 07, 12 01 08, 12 01 09, 12 01 10, 13 01 02,
13 01 03, 13 01 04, 13 01 05, 13 01 06, 13 01 07, 13 02 01,
13 02 02, 13 02 03, 13 03 02, 13 03 03, 13 03 05, 13 04 01,
13 04 03, 13 06 01

Pneumatiky
Ledniãky
Záﬁivky, v˘bojky
Kaly z âOV, septikÛ a Ïump
Odpady azbestu
Odpady elektrotechniky
Autovraky

12

16 01 03
16 02 03, 20 01 23
20 01 21
19 08 05, 19 06 01, 19 06 02
10 13 02, 16 02 04, 16 02 06, 17 01 05, 17 06 01
16 02 02, 20 01 24
16 01 04, 20 03 05

ODPADOVÉ FÓRUM
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Tabulka 3: Pﬁehled spaloven odpadÛ vãetnû cementáren zne‰kodÀujících odpady v technologickém procesu v roce 2000
Zaﬁízení

Místo nakládání

Projektovaná kapacita t.rok-1

VyuÏití tepla

SPALOVNY KOMUNÁLNÍCH ODPADÒ
PRAÎSKÉ SLUÎBY, A. S.

Praha 10

TERMIZO, A. S.

Liberec

SPALOVNA A KOMUNÁLNÍ ODPADY BRNO, A. S.

Brno

310 000

Ano

96 000

Ano

240 000

Ano
Ano

SPALOVNY PRÒMYSLOV¯CH ODPADÒ
INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

Praha 4

700

FAKULTNÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V PRAZE 5-MOTOLE

Praha 5

1 920

Ano

HYGIENICKÁ STANICE HL. M. PRAHY

Praha 8

250

Ano

âKD PRAHA DIZ, A. S.

Praha 9

LÉâIVA, A. S.

Praha-Dolní Mûcholupy

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V BEROUNù, P¤ÍSP. ORGANIZACE
KLAUDIÁNOVA NEMOCNICE
LUâEBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA, A. S. KOLÍN

Mladá Boleslav

300

Ne

1 650

Ano

Beroun

350

Ano

Kamenné Îehrovice

200

Ano

.

Ano

MOGUL SERVIS, A. S.

Kolín

EKO - PARTNER, S. R. O.

âáslav

3 000

Ano

280

Ano

10 000

Ano

KAUâUK, A. S. SPALOVNA

Kralupy nad Vltavou

ICN CZECH REPUBLIC, A. S.

Roztoky

6 800

Ano

EKOKOMBEK, S. R. O.

âeské Budûjovice

1 000

Ano

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU III. TYPU âESKÉ BUDùJOVICE

âeské Budûjovice

1 000

Ano

NEMOCNICE S AMBULANTNÍ âÁSTÍ, JIND¤ICHÒV HRADEC

JindﬁichÛv Hradec

85

Ano

KNOFLÍKÁ¤SK¯ PRÒMYSL ÎIROVNICE, A. S.

Îirovnice

600

Ano

RUMPOLD (FEZKO), S.

Strakonice

1 000

Ano

VùZE≈SKÁ SLUÎBA âR

Ostrov nad Ohﬁí

700

Ne

FAKULTNÍ NEMOCNICE

PlzeÀ 1

876

Ano

SPALOVNA NO PLZE≈ A T.O.P. EKO, spol s r.o.

PlzeÀ 3

3 100

Ano

NEMOCNICE SOKOLOV

Sokolov

280

Ne

STROJPLAST, A. S.

Tachov

300

Ano

EKOBANO, S. R. O.

KadaÀ

560

Ano

ZKL KLÁ·TEREC NAD OH¤Í, A. S.

Klá‰terec nad Ohﬁí

NEMOCNICE LIBEREC

Liberec

2 950

Ano

400

Ano

MOSTECKÁ UHELNÁ SPOLEâNOST, A. S.

Most

700

Ano

SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ V¯ROBU, A. S.

Ústí nad Labem-mûsto

4 000

Ano

SPOLIO, A. S.

Ústí nad Labem-mûsto

9 000

Ano

ELO HRADEC KRÁLOVÉ

Hradec Králové

800

Ano

FAKULTNÍ NEMOCNICE

Hradec Králové

800

Ano

HAMZOVA DùTSKÁ LÉâEBNA LUÎE-KO·UMBERK

LuÏe

350

Ano

âEPRO, A. S.

Cerekvice nad Bystﬁicí

715

Ano

ALIACHEM, A. S.

Rybitví

14 700

Ano

NEMOCNICE PARDUBICE

Pardubice

750

Ano

ORLICKÁ NEMOCNICE P¤ÍSPùVKOVÁ ORGANIZACE

Rychnov nad KnûÏnou

0

Ano

V·EOBECNÁ MASARYKOVA NEMOCNICE

Trutnov

100

Ano

NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Ústí nad Orlicí

240

Ano

DEZA, A. S..

Vala‰ské Meziﬁíãí

ALBA - SERVIS, SPOL. S R. O.

Bﬁeclav

IGGT Otrokovice

.
350

Ano

Otrokovice

1 350

Ano

EMSEKO, S. R. O.

Zlín

3 200

Ano

STS STROJNÍ STANICE, S. R. O. HODONÍN

Hodonín

250

Ano

MOTORPAL, A. S., JIHLAVA

Jihlava

410

Ano

SNAHA, KOÎEDùLNÉ DRUÎSTVO V JIHLAVù

Brtnice

700

Ano

ENERGETIKA CHROPYNù, A. S. (Aliachem)

Chropynû

2 250

Ano

Compec (KAME-EKO, A. S.)

Prostûjov

5 000

Ano

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU UHERSKÉ HRADI·Tù

Uherské Hradi‰tû

350

Ano

EKOTERMEX, A. S., VY·KOV

Pustimûﬁ

975

Ano

EKOTERMEX, A. S., VY·KOV

Pustimûﬁ

1 500

Ano

ODPADOVÉ FÓRUM
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Zaﬁízení

Místo nakládání

Projektovaná kapacita t.rok-1

VyuÏití tepla

OKRESNÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU

Znojmo

750

Ano

SPORTEN, A. S.

Nové Mûsto na Moravû

780

Ano

KOVOHUTù B¤IDLIâNÁ, A. S.

Bﬁidliãná

SPALOVNA PRÒMYSLOV¯CH ODPADÒ VÁLCOVEN PLECHU, S.R.O.

2 000

Ano

Fr˘dek-Místek

1600

Ano

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU

Havíﬁov-mûsto

200

Ne

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU

Karviná

750

Ano

ÎELEZÁRNY A DRÁTOVNY BOHUMÍN, A. S.

Bohumín

AUTOPAL, S. R. O.

Nov˘ Jiãín

1 420

Ano

800

Ano

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU

Nov˘ Jiãín

200

Ano

VOJENSK¯ OPRAVÁRENSK¯ PODNIK 025, S. P.

Nov˘ Jiãín

1 000

Ano

ECOWAY s.r.o. Olomouc

Olomouc

750

Ano

FARMAK, A. S.

Olomouc

2 500

Ano

INTERNATIONAL HOLDING ENVI, A. S.

Olomouc

PETR JARO· (Unex)

Uniãov

750

Ano

1 400

Ano

ALIACHEM, A. S.

Mariánské Hory a Hulváky

ESMO MOHELNICE, S. R .O.

Mohelnice

10 000
37

Ano
Ano

ESMO MOHELNICE, S. R. O.

Mohelnice

600

Ano

ESMO MOHELNICE, S. R. O.

Mohelnice

600

Ano

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU VSETÍN

Vsetín

210

Ano

CEMENTÁRNY
âESKOMORAVSK¯ CEMENT, A.S.

Praha-Radotín

âESKOMORAVSK¯ CEMENT, A.S.

KrálÛv DvÛr

âESKOMORAVSK¯ CEMENT, A.S.

Mokrá

LAFARGE CEMENT, A. S.

âíÏkovice

Surovinová politika a druhotné suroviny
Surovinová politika v oblasti nerostn˘ch
surovin a jejich zdrojÛ je spoleãn˘m dokumentem Ministerstva prÛmyslu a obchodu
(MPO) a Ministerstva Ïivotního prostﬁedí
(MÎP) schválen˘m vládou âeské republiky
13. prosince 1999 (Usnesení vlády
ã. 1311/1999). Pﬁedmûtem politiky nerostn˘ch surovin jsou palivoenergetické,
rudní, nerudní a stavební suroviny, a to jak
z prvotních, tak i z druhotn˘ch zdrojÛ.
V pﬁíloze usnesení vlády jsou uvedeny úkoly k realizaci hlavních cílÛ Surovinové politiky, jejichÏ realizaci koordinuje
MPO a zaji‰Èuje MPO, MÎP, Ministerstvo pro
místní rozvoj, Ministerstvo financí, âesk˘
statistick˘ úﬁad, âesk˘ báÀsk˘ úﬁad
a Správa státních hmotn˘ch rezerv. Nûkteré
z úkolÛ se oblasti druhotn˘ch surovin dot˘kají konkrétnû nebo alespoÀ ãásteãnû.
Dne 30. kvûtna t. r. se uskuteãnila kontrola plnûní jednotliv˘ch úkolÛ.
Úkol č. 4
S vyuÏitím kapacit Státní geologické sluÏby a Státní báÀské správy rozpracovat surovinovou politiku do konkrétních podmínek
regionÛ a lokalit pro úãely rozhodování
v území.
Na základû v˘sledku veﬁejné obchodní
soutûÏe zpracovává v leto‰ním roce âesk˘
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geologick˘ ústav projekt Anal˘za vyuÏívání
nerostn˘ch surovin, vãetnû druhotn˘ch surovin, v Olomouckém a Jihlavském kraji.

Úkol č. 5
V programech podpory podnikání, v˘zkumu a v˘voje, energetick˘ch úspor a regionálních podpor roz‰íﬁit podporu vy‰‰ího
vyuÏití druhotn˘ch surovin a recyklace,
energetick˘ch úspor a vy‰‰ího vyuÏití obnoviteln˘ch zdrojÛ energie s cílem dosaÏení
úrovnû EU v niÏ‰ím ãerpání neobnoviteln˘ch zdrojÛ nerostn˘ch surovin a prodlouÏení jejich Ïivotnosti.
V rámci podpory malého a stﬁedního
podnikání vyhla‰uje MPO kaÏdoroãnû své
podpÛrné programy, které v‰ak pro oblast
druhotn˘ch surovin nenacházejí mezi podnikateli odezvu.
V pﬁípadû programÛ v˘zkumu a v˘voje
naplÀují dikci úkolu programy CENTRA
a TECHNOS. V minulém roce byly v rámci
programu CENTRA podpoﬁeny projekty firem Gumotex, a. s., Eprona, a. s., V˘zkumn˘ ústav pro hnûdé uhlí, a. s., Kovohutû Pﬁíbram, a. s., VUES Brno, a. s., Ateko, a. s.,
ÎDB, a. s., Vítkovice, a. s., VÚHÎ, a. s., v celkové v˘‰i 67 200 tis. Kã. V rámci programu
TECHNOS byl podpoﬁen program firmy
VÚK-Kovohutû, s. r. o. ve v˘‰i 3 000 tis. Kã.
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Podprogram podpory vy‰‰ího vyuÏití obnoviteln˘ch a druhotn˘ch zdrojÛ energie
zaji‰Èovan˘ âeskou energetickou agenturou v roce 2000 podpoﬁil 25 projektÛ (malé vodní elektrárny, biomasa, tepelná ãerpadla a kombinace) ãástkou 16 305 tis. Kã.

Úkol č. 7
Vyhodnocovat v˘sledky sledování mnoÏství a pohybu vybran˘ch druhotn˘ch surovin a zpracovat jejich bilanci v âR.
Jedná se o periodick˘ úkol s termínem
plnûní k 30. 6. Jsou vyuÏívány v˘sledky statistického ‰etﬁení v˘kazu Odp5-01. První v˘stup byl sestaven v roce 2000 za rok 1999
a byl zveﬁejnûn v publikaci Bene‰, B. a kol.
Praktická pﬁíruãka odpadového hospodáﬁství. V˘stup za rok 2000 bude k dispozici
do konce mûsíce ãervna. Souãasnû s tím
byla zadána studie zamûﬁená na optimální
vyuÏívání dat získan˘ch z tohoto ‰etﬁení.
Asociaci pro rozvoj recyklace stavebních
materiálÛ v âR byla zadána studie, která
zdokumentuje aktuální stav v nakládání se
stavebními odpady a druhotn˘mi stavebními materiály v âeské republice.

Ing. Igor Tyleãek
Ministerstvo prÛmyslu a obchodu,
odbor surovinové politiky
ODPADOVÉ FÓRUM
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S TÁT N Í F O N D
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY
Programy pomoci průmyslu
O programech z oblasti nakládání s odpady jsme v posledním pÛl roce na stránkách
ãasopisu dosti podrobnû informovali.
Zanedbali jsme pﬁitom oblast 5 TECHNOLOGIE A V¯ROBA, v jehoÏ rámci lze také podat Ïádost o podporu, a to v rámci
tﬁech programÛ:

5.1. Program nejlep‰ích dostupn˘ch technik (BAT)
Cílem programu je podpora a stimulace
zavádûní nejlep‰ích dostupn˘ch technik
v ãeském prÛmyslu. Tento program navazuje na Program ãist‰í produkce a pﬁedstavuje podporu strategie prevence a integrovan˘ch ﬁe‰ení.
Oznaãení „nejlep‰í dostupná technika»
(BAT - Best Available Technique) je definováno Smûrnicí rady (ES) 96/61/EC o integrované prevenci a omezování zneãi‰tûní
(IPPC - Integrated Pollution Prevention and
Control) následnû:
● pod pojmem „nejlep‰í” se rozumí nejefektivnûj‰í technika z hlediska dosaÏení
vysoké úrovnû ochrany Ïivotního prostﬁedí jako celku ;
● „dostupnou” se rozumí technika, která
byla vyvinuta v mûﬁítku, jeÏ umoÏÀuje
její realizaci v pﬁíslu‰ném prÛmyslovém
oboru za ekonomicky a technicky pﬁijateln˘ch podmínek se zﬁetelem na náklady a pﬁednosti, aÈ jiÏ tato technika je,
nebo není v dotyãném ãlenském státû
pouÏívána ãi vyrábûna, pokud je provozovateli vhodnû dostupná ;
● pod pojmem „technika” se rozumí jak
pouÏívaná technologie, tak zpÛsob, jak˘m je zaﬁízení navrÏeno, vybudováno,
provozováno a vyﬁazeno z ãinnosti.
Smûrnice IPPC definuje podle prÛmyslov˘ch sektorÛ a kapacity procesÛ (pﬁípadnû
dal‰ích parametrÛ), které ãinnosti pod
Smûrnici IPPC spadají. Z tohoto programu
bude podporováno:
● inovaãní opatﬁení technologického rázu
integrovaná do stávajících procesÛ, je-
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●

jichÏ zavedení umoÏní sníÏení mnoÏství
zneãi‰tûní a souãasné zv˘‰ení ekonomické efektivity procesu,
zavádûní nov˘ch technologií, které budou mít parametry nejlep‰ích dostupn˘ch technik (BAT).

5.2. Program zavádûní systému ﬁízení podnikÛ a auditÛ z hlediska Ïivotního prostﬁedí (program EMAS)
Cílem programu je podpora zavádûní
Programu EMAS ve smyslu usnesení vlády
âR ã. 466/1998 pﬁedev‰ím v mal˘ch
a stﬁedních podnicích a dále ve zdravotnictví a sluÏbách. Podpora je urãena jako pﬁíspûvek na náklady spojené s projektem aplikace EMAS vãetnû vzdûlávání aÏ do fáze
ovûﬁení prohlá‰ení o stavu Ïivotního prostﬁedí.
Podmínkou pro poskytnutí podpory je
splnûní jedné z následujících podmínek:
● zavedení a certifikace systému enviromentálního managementu v podniku
podle norem ﬁady ISO 14000,
● zavedení a certifikace systému enviromentálního managementu v podniku
v souladu s poÏadavky Programu EMAS,
● zavedení a certifikace systému ﬁízení jakosti podle norem ﬁady ISO 9000 akreditovan˘mi orgány a akreditovan˘mi enviromentálními ovûﬁovateli pro Program
EMAS.
Certifikace musí b˘t vydána certifikaãním
orgánem akreditovan˘m signatáﬁem
Evropské mnohostranné dohody o akreditaci (MLA EA).
5.3. Program na podporu vybudování infrastruktury ekologizované
MHD
Cílem programu je podpora roz‰íﬁení
MHD provozované na zemní plyn nebo
s elektrick˘m pohonem, a to vybudováním
nebo roz‰íﬁením technického zázemí, tj. v˘stavbou plnicích nebo dobijecích stanic
apod.
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Internetová adresa
www.sfzp.cz
Jednou z moÏností, jak získat informace
o Státním fondu Ïivotního prostﬁedí
âeské republiky a jeho ãinnosti, jsou internetové stránky fondu. Zveﬁejnûny jsou
zde moÏnosti finanãních podpor pro
projekty a akce na ochranu Ïivotního prostﬁedí, v˘roãní zprávy za bûÏn˘ rok, které obsahují základní údaje hospodaﬁení v ãlenûní podle jednotliv˘ch sloÏek Ïivotního prostﬁedí (voda, ovzdu‰í, odpady, pﬁíroda a krajina), podle regionÛ,
resp. od roku 2001 krajÛ, a podle jednotliv˘ch programÛ.
V plném znûní je zde uvedena
Smûrnice MÎP o poskytování finanãních prostﬁedkÛ ze SFÎP.
Konkretizaci podmínek pro jednotlivé programy obsahují dokumenty Pﬁíloha I.
a Pﬁíloha II.
Pﬁíloha I. specifikuje opatﬁení, na nûÏ
SFÎP pﬁijímá Ïádosti o finanãní podporu
v oblasti ochrany vod, ochrany ovzdu‰í,
vãetnû freonového programu, ochrany pﬁírody a krajiny , ochrany pÛdy a vyuÏívání
pﬁírodních zdrojÛ, nakládání s odpady,
v oblasti technologií, v˘robkÛ a obnoviteln˘ch zdrojÛ.
Pﬁíloha II. specifikuje opatﬁení v rámci
Státního programu na podporu úspor
energie a vyuÏití obnoviteln˘ch zdrojÛ platné od 1. ledna 2001.
Na www-stránkách SFÎP âR je také uveden pﬁehled v‰ech kladn˘ch i záporn˘ch
rozhodnutí o udûlení podpory podle
jednotliv˘ch programÛ za celou dobu pÛsobení fondu v ãlenûní podle rokÛ a podle
okresÛ.
Zájemci (obce, mûsta,podnikatelské subjekty,fyzické osoby aj.) o finanãní podporu
projektÛ a akcí ze SFÎP na webov˘ch stránkách fondu také naleznou postup pﬁi
pﬁedkládání Ïádostí pro právnické i fyzické osoby, získají kontakty na SFÎP a jeho odborné útvary a na jeho krajská
pracovi‰tû.
Z podkladÛ SFÎP âR vybrala redakce
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Vývoz a dovoz
odpadů

Tabulka 1: Dovoz odpadÛ do âR evidovan˘ch v databázi âEÚ v letech 1998 aÏ 2000 (t)
Komodita

1998

1999

2000

376 a)

Odpady Ïeleza a oceli

6

Odpady neÏelezn˘ch kovÛ

1 965 a)
250 a)

Odpady papíru a lepenky

Podle zákona o odpadech ã. 125/1997

Sbûrové sklo

Sb. je dovoz odpadÛ za úãelem jejich zne‰kodnûní v âR zakázán. Proto se uskuteãÀoval pouze dovoz odpadÛ za úãelem jejich
dal‰ího vyuÏití a zpracování. Dovoz a v˘voz
odpadÛ od roku 1998 probíhá podle vyhlá‰ky MÎP ã. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog a dal‰í seznamy odpadÛ, která
byla novelizována vyhlá‰kou ã. 334/1999
Sb. Vyhlá‰ka MÎP ã. 337/1997 Sb. zavedla
do právního systému âR po vzoru OECD
a EU tzv. barevné seznamy odpadÛ, které
urãují reÏim kontroly odpadu pﬁi pohybu
pﬁes hranice. Odpady uvedené na Zeleném
seznamu odpadÛ jsou volnû obchodovatelné a nepodléhají ani oznamovací povinnosti. Odpady uvedené na Îlutém a âerveném
seznamu odpadÛ vyÏadují, aby pohyb pﬁes
hranice âR byl schválen MÎP.
V âeské republice byla uplatnûna moÏnost odchylek od barevn˘ch seznamÛ
OECD s tím, Ïe nûkteré odpady Zeleného
seznamu OECD byly uvedeny na Îlutém seznamu âR a nûkteré ze Îlutého seznamu
OECD byly
na âerveném seznamu âR. Vyhlá‰kou
ã. 334/1999 Sb. byla provedena novela
tûchto seznamÛ. Tím se ãeská legislativa dále pﬁiblíÏila pﬁedpisÛm OECD a EU. Dále se
pohyb odpadÛ ﬁídil Basilejskou úmluvou
o kontrole pohybu nebezpeãn˘ch odpadÛ
pﬁes hranice státÛ a jejich zne‰kodÀování,
platná pro âR od 1. 1. 1993.
V tabulkách 1 a 2 je uveden pﬁehled
o dovozu a v˘vozu odpadÛ v letech 1998
aÏ 2000 kontrolovan˘ch podle Îlutého
a âerveného seznamu odpadÛ âR. Celkov˘ objem dovezen˘ch odpadÛ v roce 2000
zÛstal prakticky stejn˘ jako v roce 1999,
zmûnila se pouze skladba. V roce 2000 bylo celkem dovezeno 37 011 tun odpadÛ,
nejvût‰í poloÏky v tom pﬁedstavují popílek
ze spalování uhlí a pneumatiky. V˘raznû se
sníÏilo mnoÏství dovezen˘ch star˘ch odûvÛ
a textilních odpadÛ. Vyvezeno bylo v roce
2000 celkem 18 588 tun odpadÛ. Nejvût‰í
poloÏku v tom tvoﬁí plasty, hliníkové stûry,
autovraky a odpad kabelÛ.
V tabulce 3 je uveden pohyb odpadÛ
pﬁes hranice âR v ãlenûní podle kategorií
odpadu. V dovozu nebezpeãn˘ch odpadÛ
v roce 2000 nejvût‰í poloÏku tvoﬁí popílek
ze spalování uhlí, kter˘ podle ãeské legislativy je povaÏován za nebezpeãn˘ odpad.

Odpad z tﬁísloãinûn˘ch usní

73

PouÏité tonerové kazety

11

Ing. Pavel Vejnar, CSc.
07-08/2001

56 258 a)

Fotografick˘ film

142

Odpady plastÛ
Textilní odpady a odûvy

7 764

5 110

1 345

17 409

14 933

3 998

Hliníkové stûry

1 075

Pneumatiky

9 253

Popílek ze spalování uhlí

10 892

11 473

4 292

18 238

Olovûn˘ akumulátor

656

Ostatní

2 841

1 530

Celkem

102 116

36 757

37 011

a)

Jedná se o mnoÏství dovezené v roce 1998 na souhlasy vydané MÎP v roce 1997 s platností pﬁesahující do roku
1998 (komodity zaﬁazené od 1. 1. 1998 na Zelen˘ seznam odpadÛ

Tabulka 2: V˘voz odpadÛ evidovan˘ch v databázi âEÚ z âR v letech 1998 aÏ 2000 (t)
Komodita

1998

1999

2000

28

53

19

Transformátor, kondensátor s obsahem PCB

227

228

212

Zneãi‰tûné odpadní pohonné hmoty a oleje

254

-

Odpadní organická rozpou‰tûdla

170

388

407

Hliníkové stûry

883

756

2 078

Oleje s obsahem PCB

Popel, struska, ‰kvára ze spalovacích zaﬁízení

20 150

Plasty

1 451

11 985

Odûvy a textilní materiál

1 639

316

Amoniakální roztok na leptání mûdi

51

Autovrak

1 400

Kal ze sráÏecích procesÛ

43

Odpad ti‰tûn˘ch spojÛ

41

Odpad kabelÛ

1 074

Odpad z povrchové úpravy kovÛ bez kyanidÛ

53

Odﬁezky hovûzí kÛÏe

4

Popel a zbytky obsahující mûì

604

Popel a zbytky obsahující zinek

294

Vyﬁazené chladniãky

7

Ostatní odpady

1 164

235

Celkem

2 726

24 900

18 588

Tabulka 3: Dovoz a v˘voz odpadÛ v ãlenûní podle kategorií v letech 1998 aÏ 2000
Kategorie odpadu

Dovoz ( t )

V˘voz ( t )

1998

1999

2000

1998

1999

2000

542

4 798

19 969

2 057

1 556

3 768

Ostatní odpady

101 574

31 958

17 042

669

23 314

14 820

âR celkem

102 116

36 756

37 011

2 726

24 870

18 588

Nebezpeãné odpady
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Zahraniční obchod s druhotnými surovinami
Druhotné suroviny, jako vytříděný a upravený odpad
přizpůsobený přímému vstupu do výroby, jsou při realizaci
citlivější na obecné výkyvy hospodářského vývoje než mnohý
jiný materiál či výrobek.
Tento fakt lze snadno ověřit na vývoji trhu druhotných
surovin (dále jen DS) v posledním desetiletí, kdy se výrazně
střídala konjunktura s recesí. Skutečně příznivá období
s plynulým prodejem za dobré ceny však byla vždy kratší
než opačný stav odbytu.

Zahraniãní obchod s DS je jiÏ od poloviny
70. let v˘znamnou souãástí moÏnosti uplatnûní celkového mnoÏství tûchto vyuÏiteln˘ch odpadÛ. JestliÏe v‰ak bylo do roku
1990 pomûrnû snadné v tuzemsku neprodejné objemy uplatnit na rakouském, nûmeckém ãi jugoslávském trhu vzhledem
k uzavﬁenosti na‰í ekonomiky, tak spolu
s jejím propojováním s evropskou, nastala
jiná situace. I kdyÏ dosud nejsme souãástí
Evropského hospodáﬁského spoleãenství,
je odvûtví DS v˘raznû ovlivÀováno konjunkturálním v˘vojem na evropském trhu.
To se také projevilo v zahraniãním obchodû s DS v roce 2000. Hospodáﬁské oÏivení v âR a Evropû znamenalo vy‰‰í objemy vzájemné v˘mûny druhotn˘ch materiálÛ pro potﬁeby prÛmyslov˘ch vstupÛ, jak
u kovov˘ch, tak i nekovov˘ch DS. Po dvou
letech velmi ‰patn˘ch podmínek z hlediska
cen i poptávky se trh celkovû uvolnil, coÏ
se projevilo v dynamice v˘vozu i dovozu,
jak ukazuje tabulka. U jednotliv˘ch komodit se projevovaly tyto hlavní vlivy:
Îelezn˘ ‰rot - zv˘‰ená poptávka pﬁi
nárÛstu cen umoÏnila dosáhnout v˘vozu
témûﬁ 1 mil. tun. Takov˘ objem v˘vozu je
mj. odrazem situace v ãeském hutnictví
pﬁed jeho restrukturalizací. Dovozy pﬁedstavují speciální materiál. Vy‰‰í neÏ v minul˘ch
letech jsou dodávky paketovaného ‰rotu
z Polska z dÛvodÛ pﬁepravních a cenov˘ch. Ve v˘vozu jsou hlavními cílov˘mi zemûmi Nûmecko a Rakousko, dovozu dominují Slovensko a Polsko.
Barevné kovy - trh je trvale podmínûn
pohybem cen, jenÏ je pﬁedev‰ím ovlivÀován stavy na hlavních komoditních burzách.
Sklenûné stﬁepy - pro sbûrové firmy
jsou nabídky pro v˘voz urãovány obchodními podmínkami dvou hlavních tuzemsk˘ch odbûratelÛ. Celkovû v‰ak reálné tuzemské zdroje nekryjí poptávku, o ãemÏ
svûdãí více jak 30% nárÛst dovozÛ pﬁedev‰ím z Nûmecka. V˘voz jde hlavnû na Slovensko. Problematika obratu objemÛ sklenûn˘ch stﬁepÛ spoãívá jednak v pomûru
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PET lahví a polyetylénu. Pﬁedev‰ím PET lahve pﬁedstavují rozhodující podíl na 1,5 krát
vy‰‰ím objemu v˘vozu. Hlavními cílov˘mi
zemûmi jsou Nûmecko, âína a USA.
Textil - obchodování se soustﬁeìuje na
tzv. second-hand s v˘kyvy v jednotliv˘ch letech v závislosti na úrovni domácí poptávky u dovozÛ z Nûmecka , ·v˘carska a Nizozemí, v˘voz je urãen pro charitativní úãely.

Rok 2001
spotﬁebitelsk˘ch obalÛ mezi sklem a plasty,
jednak v míﬁe a systému vratnosti sklenûn˘ch obalÛ. To se z hlediska zahraniãí t˘ká
obchodu s Nûmeckem, kde se pﬁipravuje
opatﬁení k zavedení záloh na jednocestné
nápojové obaly, coÏ by mohlo ovlivnit obchodovaná mnoÏství.
Sbûrov˘ papír - obchod se vyvíjel velmi dobﬁe pouze tﬁi ãtvrtletí roku, kdy u plynul˘ch dodávek bylo dosahováno pﬁízniv˘ch cen. Ve IV. ãtvrtletí v‰ak poptávka
ochabla spolu s reáln˘m poklesem cen
v prÛmûru o 20 %. Oãekávání niÏ‰ího hospodáﬁského rÛstu aÏ stagnace spolu s niÏ‰í
spotﬁebou pﬁedev‰ím v Nûmecku zpÛsobilo
spolu s poklesem cen celulózy i pro poãátek roku 2001 sníÏenou poptávku. Celkovû
v‰ak dynamika v˘vozu v roce 2000 ãinila
témûﬁ 20 % pﬁi stagnujícím dovozu. Pomûr
mezi dovozem a v˘vozem byl dán cenov˘mi relacemi a dostupností nûkter˘ch druhÛ, jako napﬁ. bíl˘ch bezdﬁev˘ch a sulfátov˘ch papírÛ, ãi vytﬁídûn˘ch lepenek na tuzemském trhu. V˘voz smûﬁuje hlavnû na
Slovensko a do Nûmecka, dovozy jsou
z Nûmecka a Rakouska, ale i Polska.
Plasty - zahraniãní obchod se soustﬁeìuje na v˘voz definovateln˘ch druhÛ odpadÛ

V roce 2001 zcela nepokraãuje dosavadní pﬁízniv˘ v˘voj obchodování s DS. Jak bylo konstatováno na jarním kongresu mezinárodní nevládní organizace BIR v Madridu, pﬁízniv˘ stav a prognóza je‰tû trvá
v obchodování s kovov˘mi DS. U sbûrového papíru v obavû z omezování spotﬁebitelské poptávky, v dÛsledku cen ropy ovlivÀujících obchod mimo Evropu a vlivem pomûrnû nízké ceny celulózy, nelze pro nejbliÏ‰í období oãekávat odpovídající poptávku a lze oãekávat tlak na ceny. To platí v plné míﬁe i pro zahraniãní obchod âR.
Opût se tedy potvrzuje, Ïe stabilita obchodu s DS je stále nízká.
Plná závislost i na ménû v˘znamn˘ch zmûnách konjunkturálního
v˘voje tuzemského i evropského
hospodáﬁství trvá. Pﬁesto v‰ak,
vzhledem ke zvy‰ujícímu se tlaku
profesních nadnárodních organizací
na prÛmyslovou lobby, by jiÏ na
mezinárodním trhu nemûlo dojít
k takov˘m propadÛm trhu s DS jako v minul˘ch letech.
Ing. Miroslav Horák,
SPDS-APOREKO

Tabulka: Pﬁehled dovozÛ a v˘vozÛ druhotn˘ch surovin v letech 1999-2000
ZboÏí

Celní
sazebník ã.

rok 2000

Dovoz (t)
rok 1999

rok 2000

V˘voz (t)
rok 1999

·rot ocelov˘

7204

182 992

134 550

987 452

852 585

·rot mûdûn˘

7404

3 133

1 878

37 392

32 304

·rot niklov˘

7503

13

——

218

899

·rot hliníkov˘

7602

34 678

35 917

26 241

25 891

·rot olovûn˘

7802

656

——

4 152

3 313

·rot zinkov˘

7902

16

22

2 750

2 607

·rot cínov˘

8002

—-

1

16

12

Stﬁepy sklenûné

7001

48 838

36 808

14 512

7 991

Papír sbûrov˘

4707

51 923

52 656

81 091

68 143

Drahé kovy

7112

19

3

8

11

Plasty

3915

14 112

12 158

13 309

5 091

Textil (odûvy)

6309

22 712

32 344

4 894

6 260
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ČI Ž P v r o c e 2 0 0 0
Zaměření činnosti oddělení odpadového hospodářství České
inspekce životního prostředí roce 2000 bylo orientováno
na kontroly dodržování zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). V roce 2000
vykonali inspektoři oddělení odpadového hospodářství
oblastních inspektorátů 3 214 kontrol. Bylo vydáno 562
rozhodnutí o pokutách v celkové výši cca 14 140 000 Kč.

StûÏejní akcí koordinovanou oddûlením
odpadového hospodáﬁství ﬁeditelství âIÎP,
byl úkol s názvem:
● Kontrola podezﬁel˘ch lokalit
z jednotliv˘ch územních odborÛ
podle poÏadavku porady vedení
MÎP, která byla dále ãlenûna na tyto
okruhy:
a) Kontrola nakládání s odpady
ve vybran˘ch zdravotnick˘ch
zaﬁízeních
b) PrÛmyslové ãistírny odpadních
vod
a tﬁi sloÏkové úkoly:
● Kontrola provozovan˘ch skládek
(mimo skládek zkontrolovan˘ch
v roce 1999) zamûﬁená na provozní ﬁády a jejich dodrÏování
a na vytváﬁení finanãních rezerv
pro následné rekultivace, zaji‰tûní péãe o skládky a asanace po
ukonãení jejich provozu
● Kontrola nakládání s odpady ze
zdravotnick˘ch zaﬁízení a jejich
následné zne‰kodÀování
● Kontrola znaãení obalÛ a v˘robkÛ podle zákona ã. 125/1997
Sb., o odpadech a zákona
ã. 157/1998 Sb., o chemick˘ch
látkách a chemick˘ch pﬁípravcích,
která probíhala ve spolupráci
s âeskou obchodní inspekcí.
Kontrola nakládání
s odpady ve vybraných
zdravotnických zařízení
Pﬁedmûtem kontroly bylo dodrÏování
a plnûní povinností vypl˘vajících ze zákona
a pﬁedpisÛ souvisejících pﬁi nakládání se
specifick˘mi odpady ze zdravotnick˘ch zaﬁízení (skupina 18 01 00 podle vyhlá‰ky
MÎP ã. 337/97 Sb.). Ke kontrole bylo vybráno pracovníky územních odborÛ MÎP
a âIÎP 20 zdravotnick˘ch zaﬁízení.
Pﬁi kontrole byly v nûkter˘ch pﬁípadech
zji‰tûny nedostatky pﬁi nakládání s odpady.
V rámci této ãásti provûrky byla uloÏena
pokuta 6 zdravotnick˘m zaﬁízením za poru-
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n˘ch zdravotnick˘ch zaﬁízení provozuje
vlastní spalovnu odpadÛ a 4,8 % provádí
úpravu tohoto odpadu dekontaminací
s následn˘m uloÏením na skládku nebo
spálením. Tento trend souvisí s privatizací
ve zdravotnickém sektoru a „rozdrobení”
velk˘ch zdravotnick˘ch komplexÛ spolu
s nárÛstem poÏadavkÛ na technické zabezpeãení spaloven odpadÛ z hlediska ochrany ovzdu‰í. Z toho dÛvodu do‰lo k uzavﬁení provozu ﬁady dﬁíve provozovan˘ch spaloven nemocniãního odpadu.

‰ení zákona, zejména za nedostateãné tﬁídûní a vedení evidence odpadÛ a v jednom pﬁípadû nakládání s nebezpeãn˘mi
odpady bez souhlasu okresního úﬁadu. Je
tﬁeba zdÛraznit spolupráci âIÎP s hygienick˘mi orgány, které kontrolují dodrÏování
sv˘ch vnitﬁních pﬁedpisÛ, t˘kajících se tﬁídûní odpadÛ pﬁímo na pracovi‰tích, kde tyto
specifické zdravotnické odpady vznikají.
Provûrka nakládání s odpady ve vybran˘ch zdravotnick˘ch zaﬁízeních byla pokraãováním dﬁívûj‰í provûrky s tím, Ïe jednotlivé OI âIÎP zaﬁadily do pﬁezkoumání dal‰í
zdravotnická zaﬁízení podle vlastního uváÏení. V rámci tohoto sloÏkového úkolu byla
provedena kontrola celkem 83 zdravotnick˘ch zaﬁízení, z ãehoÏ vyplynulo správní ﬁízení o uloÏení pokuty ve 23 pﬁípadech.
V nûkolika pﬁípadech dokonce za poru‰ení
více povinností vypl˘vajících ze zákona.
Z v˘sledkÛ kontroly vypl˘vá, Ïe v 10 pﬁípadech zdravotnické zaﬁízení nakládalo
s nebezpeãn˘mi odpady zcela bez pﬁíslu‰ného souhlasu okresního úﬁadu, v dal‰ích
8 pﬁípadech bylo nakládáno s jin˘mi druhy
nebezpeãného odpadu nad rámec vydaného souhlasu okresního úﬁadu, v 6 pﬁípadech nebylo provádûno ﬁádné tﬁídûní odpadu podle druhu a kategorie, ve 12 pﬁípadech nebyla ﬁádnû plnûna povinnost vedení evidence odpadÛ. Pﬁi kontrole právního stavu bylo zji‰tûno, Ïe 27 kontrolovan˘m subjektÛm byl vydán souhlas okresního úﬁadu k upu‰tûní od tﬁídûní specifick˘ch
odpadÛ ze zdravotnictví podle druhu.
Z v˘sledkÛ provûrky vypl˘vá trend zdravotnick˘ch zaﬁízení vyuÏívat sluÏeb specializovan˘ch oprávnûn˘ch osob pro pﬁepravu
a zne‰kodnûní vlastních specifick˘ch nebezpeãn˘ch odpadÛ (84,3 % kontrolovan˘ch subjektÛ), pouze 10,9 % kontrolova-

Průmyslové čistírny
odpadních vod
Byly vybrány 4 prÛmyslové ãistírny odpadních vod (âOV), které byly zahrnuty do provûrky nakládání s prÛmyslov˘mi ãistírensk˘mi
kaly. Cílem kontroly bylo zji‰tûní aktuálního
stavu nakládání s odpadními kaly z ãi‰tûní
prÛmyslov˘ch odpadních vod ve vytypovan˘ch problematick˘ch âOV a zpÛsobu jejich
dal‰ího vyuÏití nebo zne‰kodnûní.
Kontroly mûly za úkol zjistit a zhodnotit,
s jak˘mi druhy kalÛ a jak˘m zpÛsobem je
nakládáno, vãetnû kontroly následného
zpÛsobu nakládání s nimi ve smyslu plnûní
zákona. Dále pak zjistit a provést kontrolu
subjektÛ pﬁebírajících kaly od kontrolovan˘ch âOV, vãetnû specifikace jejich druhÛ
a mnoÏství.
V kontrolovan˘ch ãistírnách odpadních
vod byly odpadní kaly zaﬁazeny podle Katalogu odpadÛ jako odpad kat. ã. 19 02 01 kal ze sráÏecích procesÛ, kategorie N a dále
pak pod kat. ã. 19 08 04 - kal z ãi‰tûní prÛmyslov˘ch odpadních vod, kategorie N. Ve
dvou pﬁípadech byl odpad kat. ã. 19 08 04
zaﬁazen na základû vydaného Osvûdãení
o nebezpeãn˘ch vlastnostech odpadÛ do
kat. N/O. Na základû kontroly bylo zji‰tûno,
Ïe jedno osvûdãení vykazuje váÏné nedostatky. Z tohoto dÛvodu bylo vedeno správní ﬁízení o pozastavení platnosti osvûdãení,
které jiÏ nabylo právní moci, vydaného povûﬁenou osobou. Druhé osvûdãení je v souãasné dobû provûﬁováno.
Kal je zpracováván buì stabilizací s následn˘m vyuÏitím pro pﬁípravu základkov˘ch smûsí v dolech, jako rekultivaãní ma-

Tabulka: Neplnûní právních pﬁedpisÛ pﬁi kontrole skládek
Îádné nedostatky
Poãet

113

Podíl v %

89

18

§ 7 odst. 4a)

§ 7 odst. 4h)

§ 7 odst. 2

6

4

4

4,8

3,1

3,1
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teriál na skládky odpadÛ nebo se pouÏívá
k technické rekultivaci vytûÏeného prostoru. Jin˘ zpÛsob nakládání se vznikl˘m kalem je spalování ve spalovnû. V pﬁípadû
odstávky spalovny je ukládán upraven˘ kal
do kazety spaliteln˘ch odpadÛ.

- nedostatky ve vedení evidence podle § 7
odst. 2 zákona.

Kontrola provozovaných
skládek

Kontrola nakládání s vyﬁazen˘mi zaﬁízeními obsahujícími chlorfluoruhlovodíky probûhla v roce 2000 postupnû v nûkolika
etapách podle poÏadavkÛ porady vedení
MÎP. Pﬁi provûrce byla provedena kontrola
celkem 50 subjektÛ, z toho v 9 pﬁípadech
bylo (respektive je) vedeno správní ﬁízení
o uloÏení pokuty za poru‰ení zákona pﬁi
nakládání s nebezpeãn˘m odpadem bez
souhlasu okresního úﬁadu, resp. nevedení
evidence odpadÛ. Pﬁi kontrole bylo zji‰tûno, Ïe 34 kontrolovan˘ch subjektÛ neprovádí Ïádnou úpravu uvedeného odpadu,
3 provádûjí demontáÏ, 4 odãerpání chladícího média, 1 subjekt pﬁeãi‰tûní chladícího
média, 4 subjekty vÛbec nenakládají s tímto druhem odpadu.
Z v˘sledkÛ provûrky vypl˘vá, Ïe pﬁeváÏná
ãást kontrolovan˘ch subjektÛ (68 %) neprovádí Ïádnou úpravu pﬁedmûtného odpadu, u 12 % úprava spoãívá v odsátí
chladícího média a pouze 6 % provádí demontáÏ.

Kontrola provozovan˘ch skládek (mimo
skládek provûﬁen˘ch v roce 1999) byla zamûﬁena na provozní ﬁády a jejich dodrÏování a na vytváﬁení finanãních rezerv pro následné rekultivace, zaji‰tûní péãe o skládky
a asanace po ukonãení jejich provozu. Bylo
zkontrolováno celkem 127 zaﬁízení ke zne‰kodÀováni odpadÛ, z tohoto poãtu bylo
zkontrolováno 13 odkali‰È a 114 skládek.
V‰echny skládky jsou provozovány podle
provozního ﬁádu odsouhlaseného podle
zákona. Z celkového poãtu 13 odkali‰È jsou
podle zákona provozovány pouze 4. Ostatní jsou provozovány podle zákona
ã. 138/1973 Sb., o vodách.
Kontroly zjistily, Ïe 23 skládek je provozováno jako skupina SI, 20 jako skupina SII,
58 jako skupina SIII a 13 skládek jako skupina SIV.
Bylo zji‰tûno neplnûní právních pﬁedpisÛ
u 14 provozovatelÛ skládek, pﬁiãemÏ nejãastûj‰í nedostatky jsou:
- nedodrÏování provozního ﬁádu podle § 7
odst. 4 písm. a) zákona,
- nevedení finanãní rezervy podle § 7
odst. 4 písm. h) zákona,

Kontrola nakládání
s vyřazenými zařízeními
obsahujícími
chlorfluoruhlovodíky

Kontrola značení obalů
a výrobků
V období ãervenec - srpen 2000 bylo
provedeno 67 kontrol v˘robcÛ, dovozcÛ

a zejména distributorÛ nebezpeãn˘ch chemick˘ch látek a pﬁípravkÛ spoleãnû s inspektory âeské obchodní inspekce. Vzhledem
ke zmûnû kompetencí âeské obchodní inspekce byly dále provádûny kontroly samostatnû a to u dal‰ích 57 subjektÛ.
Celkem bylo zkontrolováno balení a znaãení 604 nebezpeãn˘ch látek a pﬁípravkÛ
pﬁeváÏnû distribuovan˘ch do maloobchodní sítû. Ve více neÏ 50 % pﬁípadÛ (325 v˘robkÛ) bylo zji‰tûno, Ïe nejsou zabaleny
a oznaãeny v souladu s poÏadavky zákona
ã. 157/1998 Sb. Nejãastûji nebyly na obalech uvedeny R- a S-vûty, grafick˘ symbol
nebezpeãnosti, názvy chemick˘ch látek zapﬁíãiÀujících nebezpeãnost a pokyny pro
pﬁedlékaﬁskou první pomoc.
Správní ﬁízení za nedodrÏení ustanovení
chemického zákona bylo zahájeno ve 48
pﬁípadech, bylo uloÏeno 20 pokut v celkové v˘‰i 352 000 Kã. Kontrola zamûﬁená na
dodrÏování zákona ã. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ ukázala, Ïe na více neÏ polovinû (306) obalÛ
nebylo uvedeno znaãení materiálové identifikace nebo pokyny pro nakládání s pouÏit˘m obalem.
Zji‰tûné nedostatky byly poté pﬁedány
k doﬁe‰ení místnû pﬁíslu‰n˘m inspektorátÛm, v jejichÏ pÛsobnosti mají sídlo v˘robci
a dovozci nedostateãnû znaãen˘ch obalÛ.
V kontrolách je pokraãováno nadále
i v prÛbûhu roku 2001.
Ing. Dana Sládková
¤editelství âIÎP Praha

Centrum pro hospodaření s odpady
TWINNING PROJEKT

TWINNING projekty jsou projekty hrazené
ãásteãnû z prostﬁedkÛ Phare a ãásteãnû ze
státního rozpoãtu âR. V pﬁípadû projektu
Centra pro hospodaﬁení s odpady je pﬁíjemcem projektu Ministerstvo Ïivotního
prostﬁedí a vedoucím partnerem z ãlenského státu je rakouské Spolkové ministerstvo
zemûdûlství, lesnictví, Ïivotního prostﬁedí
a vodního hospodáﬁství.
Hlavním cílem projektu je pomoc se zﬁízením Centra pro hospodaﬁení s odpady
v rámci implementace odpadové legislativy
EU. Centrum bude podpÛrnou základnou
Ministerstva Ïivotního prostﬁedí pro ﬁízení
procesu nakládání s odpady. Dal‰ím v˘znamn˘m v˘stupem tohoto projektu bude
i zdokonalení mezinárodních kontaktÛ ve
vztahu k Evropské komisi, Eurostatu, EEA
a OECD.

ODPADOVÉ FÓRUM

V dlouhodobém v˘hledu je Centrum pro
hospodaﬁení s odpady plánováno jako organizace se sto pracovníky, dostateãnû technicky vybavená a s vlastní administrativou.
Projekt je rozãlenûn do nûkolika fází:
● Definování úkolÛ a zodpovûdností
Centra
● Zﬁízení Centra
● ·kolení expertÛ
● Pﬁebudování informaãního systému
o odpadech
● Kontrola a dohled nad ãinností Centra.
Jednotlivé pﬁedmûty ‰kolení expertÛ
v problematice odpadÛ byly rozdûleny mezi partnerské zemû twinning projektu.
Nejvy‰‰í prioritu mezi tématy ‰kolení mají
zásilky odpadÛ, obaly, kaly a autovraky.
Pﬁíprava projektu Centra pro hospodaﬁení s odpady je v souãasné dobû ve fázi
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pﬁed podepsáním covenantu (úmluvy).
Evropská komise obdrÏela od vedoucího
realizátora projektu - rakouské agentury
pro ochranu Ïivotního prostﬁedí UBA - druh˘ návrh úmluvy se zapracovan˘mi pﬁipomínkami.
Po pﬁijetí tohoto návrhu dojde pravdûpodobnû bûhem ãervna k podepsání covenantu v‰emi partnery projektu, tj. zástupci
Ministerstva Ïivotního prostﬁedí, Spolkového
ministerstva Ïivotního prostﬁedí Rakouska, rakouské agentury UBA, Centrální finanãní
a smluvní jednotky Ministerstva financí a vedoucím delegatury Evropské komise v Praze. Za pﬁidruÏené partnerské zemû projektu,
tj. Francii a Itálii, mají hlavní zodpovûdnost
za pﬁíslu‰né ãásti projektu francouzská firma
BRGM a italská Province of Turin.
(pen)
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Relevantní dokumenty Evropského společenství
N A K L Á D Á N Í S O D PA D Y - D O P L N ù N Í S E Z N A M U U V E D E N É H O V R O â E N C E
O D PA D O V É H O H O S P O D Á ¤ S T V Í Z â E R V E N C E - S R P N A 2 0 0 0 , S TAV K 3 0 . 4 . 2 0 0 1
Commission Regulation (EC) No 354/2000 of 16 February 2000 amending Regulation (EC) No 1547/1999 as regards the control procedures to
apply to shipments of certain types of waste to China
Naﬁízení Komise (EC) 354/2000 ze 16. 2. 2000 pozmûÀující
naﬁízení (EC) 1547/1999 t˘kající se kontrolních postupÛ uplatÀovan˘ch pﬁi transportech urãit˘ch druhÛ odpadÛ do âíny

Commission Regulation (EC) No 334/2000 of 14 February 2000 amending Regulation (EC) No 1547/1999 as regards the control procedures to
apply to shipments of certain types of waste to Malaysia
Naﬁízení Komise (EC) ze 14. 2. 2000 pozmûÀující naﬁízení
(EC) 1547/1999 t˘kající se kontrolních postupÛ uplatÀovan˘ch pﬁi transportech urãit˘ch druhÛ odpadÛ do Malajsie

Commission Regulation (EC) No 1552/2000 of 14 July 2000 amending
Regulation (EC) No 1547/1999 as regards the control procedures to apply
to shipments of certain types of waste to : Estonia, Hong Kong, Hungary,
Indonesia, Lithuania, San Marino, and Thailand
Naﬁízení Komise (EC) 1552/2000 ze 16. 2. 2000 pozmûÀující naﬁízení (EC) 1547/1999 t˘kající se kontrolních postupÛ
uplatÀovan˘ch pﬁi transportech urãit˘ch druhÛ odpadÛ do:
Estonska, Hong Kongu, Maìarska, Indonésie, Litvy, San
Marina a Thajska

Commission Decision 1999/816/EC of 24 November 1999 adapting,
pursuant to Articles 16(1) and 42(3), Annexes II, III, IV and V to Council
Regulation (EEC) No 259/93 on the supervision and control of shipments of
waste within, into and out of the European Community
Rozhodnutí Komise 1999/816/EC z 24. 11. 1999 upravující
podle ãl. 16(1) a 42(3) pﬁílohy II, III, IV a V k naﬁízení 259/93
o dozoru a kontrole transportÛ odpadu v rámci, do a ze
Spoleãenství

Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council of
18 September 2000 on end of life vehicles
Smûrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/EC
z 18. 9. 2000 o vyﬁazen˘ch vozidlech
Commission Decision 2000/738/EC of 17 November 2000 concerning
a questionnaire for Member States reports on the implementation of
Directive 1999/31/EC on the landfill of waste
Rozhodnutí Komise 2000/738/EC ze 17. listopadu 2000 t˘kající se dotazníku pro zprávy ãlensk˘ch státÛ o provádûní
smûrnice 1999/31/ES o skládkách odpadÛ
Directive of the European Parliament and of the Council 2000/76/EC of
4 December 2000 on the incineration of waste
Smûrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/EC ze
4. prosince 2000 o spalování odpadÛ
Commission Decision 2000/532/EC of 3 May 2000 replacing Decision
94/3/EC establishing a list of wastes pursuant to Article 1(a) of Council
Directive 75/442/EEC on waste and Council Decision 94/904/EC establishing a list of hazardous waste pursuant to Article 1(4) of Council Directive
91/689/EEC on hazardous waste
Rozhodnutí Komise 2000/532/EC ze 3. 5. 2000 nahrazující
rozhodnutí 94/3/EC zavádûjící seznam odpadÛ v souladu
s ãlánkem 1(a) smûrnice Rady 75/442/EEC o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/EC zavádûjící seznam nebezpeãn˘ch odpadÛ v souladu s ãl. 1(4) smûrnice Rady 91/689/EEC o nebezpeãn˘ch odpadech
Commission Decision 2001/118/EC of 16 January 2001 amending
Decision 2000/532/EC as regards the list of wastes
Rozhodnutí Komise 2001/118/EC ze 16. 1. 2001 pozmûÀující rozhodnutí 2000/532/ES t˘kající se seznamu odpadÛ
Commission Decision 2001/119/EC of 22 January 2001 amending
Decision 2000/532/EC replacing Decision 94/3/EC establishing a list of
wastes pursuant to Article 1(a) of Council Directive 75/442/EEC on waste
and Council Decision 94/904/EC establishing a list of hazardous waste pursuant to Article 1(4) of Council Directive 91/689/EEC on hazardous waste
Rozhodnutí Komise 2001/118/EC z 22. ledna 2001 pozmûÀující rozhodnutí 2000/532/EC nahrazující rozhodnutí
94/3/ES zavádûjící seznam odpadÛ v souladu s ãl. 1(a) smûrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady
94/904/ES zavádûjící seznam nebezpeãn˘ch odpadÛ v souladu
s ãl. 1(4) smûrnice Rady 91/689/EHS o nebezpeãn˘ch odpadech
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Directive 2000/59/EC of the European Parliament and of the Council of
27 November 2000 on port reception facilities for ship-generated waste and
cargo residues
Smûrnice 2000/59/EC Evropského parlamentu a Rady
z 27. listopadu 2000 o pﬁístavních zaﬁízeních pro odpady pocházející z lodí a zbytky nákladÛ
Council Regulation (EC) No 2630/2000 of 30 November 2000 amending
Council Regulation (EC) No 1420/1999 establishing common rules and procedures to apply to shipments of certain types of waste from the European
Community to Bahrain, Haiti, Honduras, Libya, Namibia, Qatar, Uzbekistan
and the Vatican City
Naﬁízení Rady (EC) 2630/2000 z 30. listopadu 2000 pozmûÀující naﬁízení Rady (EC) ã. 1420/1999 zavádûjící obecná pravidla a postupy uplatÀované u transportÛ urãit˘ch druhÛ odpadÛ z Evropského spoleãenství do Bahrajnu, Haiti,
Hondurasu, Libye, Namibie, Kataru, Uzbekistánu a Vatikánu
Commission Decision 2001/68/EC of 16 January 2001 establishing two
reference methods of measurement for PCBs pursuant to Article 10(a) of
Council Directive 96/59/EC on the disposal of polychlorinated biphenyls
and polychlorinated terphenyls (PCBs/PCTs)
Rozhodnutí Komise 2001/68/EC ze 16. ledna 2001 zavádûjící dvû referenãní metody mûﬁení PCB v souladu s ãl. 10(a)
smûrnice Rady 96/59/ES o odstraÀování polychlorovan˘ch bifenylÛ a polychlorovan˘ch terfenylÛ (PCB/PCT)
Commission Regulation (EC) No 77/2001 of 5 January 2001 amending
the Annexes to Regulation (EC) No 1547/1999 and Council Regulation (EC)
No 1420/1999 as regards shipments of certain types of waste to Albania,
Brazil, Bulgaria, Burundi, Jamaica, Morocco, Nigeria, Peru, Romania, Tunisia
and Zimbabwe
Naﬁízení Komise(EC) 77/2001 z 5. ledna 2001 pozmûÀující
pﬁílohy k naﬁízení 1547/1999 a 1420/1999 t˘kající se transportÛ urãit˘ch druhÛ odpadÛ do Albánie, Brazílie, Bulharska,
Burundi, Jamaiky, Maroka, Nigérie, Peru, Rumunska, Tuniska
a Zimbabwe
Commission Decision 2001/171/EC of 19 February 2001 establishing the
conditions for a derogation for glass packaging in relation to the heavy metal concentration levels established in Directive 94/62/EC on packaging and
packaging waste
Rozhodnutí Komise 2001/171/EC z 19. února 2001 ustanovující podmínky pro odchylky u sklenûn˘ch obalÛ ve vztahu
k míﬁe koncentrace tûÏk˘ch kovÛ stanoven˘ch ve smûrnici
94/62/ES o obalech a obalov˘ch odpadech

(jj)
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Přehled norem
Z O B L A S T I O D PA D O V É H O H O S P O D Á ¤ S T V Í
Seznam norem týkajících se problematiky
nakládání s odpady byl uveřejněn
v Odpadovém fóru č. 7-8/2000. Nyní uvádíme

pouze ty normy, které nebyly v loňském
přehledu uvedené, příp. normy nové, změny
a doplňky.
(jk)

âSN 01 0964

Pokyn pro zaãlenûní environmentálních aspektÛ
do norem v˘robkÛ

âSN EN ISO 14040 Environmentální management - Posuzování
Ïivotního cyklu - Zásady a osnova

âSN ISO 10155

Stacionární zdroje emisí - Automatizovan˘
monitoring hmotnostní koncentrace ãástic Charakteristiky, zku‰ební metody a specifikace

âSN EN ISO 14041 Environmentální management - Posuzování
Ïivotního cyklu - Stanovení cíle a rozsahu
a inventarizaãní anal˘za

âSN ISO 10348

Fotografie - Odpadní vody po zpracování Stanovení obsahu stﬁíbra

âSN EN 50225

Pﬁedpis pro bezpeãné uÏití plnû
zapouzdﬁen˘ch elektrick˘ch zaﬁízení plnûn˘ch
olejem, která mohou b˘t kontaminována PCB
v praxi

âSN EN 61429

Znaãení akumulátorov˘ch ãlánkÛ a baterií
mezinárodní recyklaãní znaãkou
ISO 7000-1135. Zmûna 1

âSN ISO 6849

Fotografie - Odpadní vody po zpracování Stanovení boru

âSN ISO 6850

Fotografie - Odpadní vody po zpracování Stanovení dusiãnanÛ spektrometrickou
metodou za pouÏití brucinu

âSN ISO 7766-1

Fotografie - Odpadní vody po zpracování Anal˘za kyanidÛ - âást 1: Stanovení
hexakyano-Ïeleznatanu a hexakyanoÏelezitanu
spektroskopicky

âSN ISO 7934

Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní
koncentrace emisí oxidu siﬁiãitého - Odmûrné
stanovení chloristanem barnat˘m

âSN ISO 7935

Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní
koncentrace emisí oxidu siﬁiãitého Charakteristiky automatizovan˘ch mûﬁicích
metod

âSN ISO 10381-6 Kvalita pÛdy - Odbûr vzorkÛ - âást 6: Pokyny pro
odbûr, manipulaci a uchovávání pÛdních vzorkÛ
urãen˘ch pro studium aerobních mikrobiálních
procesÛ v laboratoﬁi
âSN ISO 10396

Stacionární zdroje emisí - Odbûr vzorkÛ pro
automatizované stanovení hmotnostních
koncentrací plynn˘ch sloÏek

âSN ISO 10780

Stacionární zdroje emisí - Mûﬁení rychlosti
a prÛtoku plynÛ v potrubí

âSN ISO 10849

Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní
koncentrace emisí oxidÛ dusíku - Charakteristiky
automatizovan˘ch mûﬁicích metod

âSN ISO 11048

Kvalita pÛdy - Stanovení síranÛ rozpustn˘ch ve
vodû a síranÛ rozpustn˘ch v kyselinû

âSN ISO 11260

Kvalita pÛdy - Stanovení kationtové v˘mûnné
kapacity pﬁi pH pÛdy a v˘mûnn˘ch kationtÛ za
pouÏití roztoku chloridu barnatého

âSN ISO 11261

Kvalita pÛdy - Stanovení celkového dusíku Modifikovaná Kjeldahlova met.

âSN ISO 11263

Kvalita pÛdy - Stanovení fosforu Spektrofotometrické stanovení fosforu
rozpustného v roztoku hydrogenuhliãitanu
sodného

âSN 83 5030

Úãinky a posuzování pachÛ - Stanovení
parametrÛ obtûÏování dotazováním
panelového vzorku obyvatel

âSN ISO 11464

Kvalita pÛdy - Pﬁíprava vzorkÛ pro
fyzikálnû-chemické rozbory

âSN 83 5031

Stanovení pachov˘ch látek ve venkovním
ovzdu‰í terénním prÛzkumem

âSN EN 12176

Charakterizace kalÛ - Stanovení pH

âSN 83 8001

Názvosloví odpadÛ. Zmûna 1

âSN EN 12461

Biotechnologie - Velkov˘roba a v˘roba - Pokyny
pro manipulaci, inaktivaci a zkou‰ení odpadu

âSN 83 8034

Skládkování odpadÛ - Odplynûní skládek

âSN EN 840-5

Pojízdné kontejnery na odpady - âást 5:
PoÏadavky na provedení a zku‰ební postupy.
Zmûna A1

âSN EN 840-6

Pojízdné kontejnery na odpady - âást 6:
PoÏadavky na bezpeãnost a ochranu zdraví.
Zmûna A1

âSN ISO 9096

Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní
koncentrace a hmotnostního toku tuh˘ch
ãástic v potrubí - Manuální gravimetrická
metoda

âSN P ENV 12506 Charakterizace odpadÛ - Anal˘za eluátÛ Stanovení pH, As, Cd, Cr (VI), Cu, Ni, Pb, Zn, Cl,
NO, SO
âSN EN 12740

âSN EN 13095

ODPADOVÉ FÓRUM

Biotechnologie - Laboratoﬁe pro v˘zkum, v˘voj
a anal˘zu - Pokyny pro nakládání s odpady,
jejich zne‰kodÀování a zkou‰ení
Biotechnologie - Kritéria úãinnosti systémÛ na
odstraÀování odpadních plynÛ
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Projekty zpracované pro odbor odpadů MŽP v roce 2000
Vstupní údaje pro návrh cílÛ vyuÏití odpadÛ z obalÛ
(Podklad pro vyhlá‰ku MÎP a postup pﬁi autorizacích)
Praha, MSB Logistik, s. r. o.
Anal˘za evropsk˘ch norem vypracovan˘ch na podporu základních poÏadavkÛ smûrnice 94/62/EC „Obaly
a obalov˘ odpad” - pro potﬁeby jejich uvádûní do praxe
Luke‰ová, J., Praha, J.L.L.LOGISTIKA - Ing. Jana Luke‰ová
MoÏnosti podpory opakovanû pouÏívan˘ch a zv˘‰ení
recyklace nápojov˘ch obalÛ v âeské republice
Praha, EKOVEL
Zhodnocení legislativních ﬁe‰ení otázky pﬁístupu âR
k Protokolu o odpovûdnosti a náhradách ‰kod vznikl˘ch v dÛsledku pﬁeshraniãních pohybÛ nebezpeãn˘ch
odpadÛ a jejich zne‰kodÀování (k Úmluvû o ﬁízení nebezpeãn˘ch odpadÛ pﬁes hranice státÛ a jejich zne‰kodnûní - Basilej, 1989)
Damohorsk˘, M., Praha
Podpora ãinnosti odborné pracovní skupiny pro zaﬁazování odpadÛ podle Katalogu odpadÛ v souvislosti
s § 4 odst. 1 zákona ã. 125/1997 Sb., o odpadech
Zimová, M., Praha

V˘kladov˘ slovník nakládání s odpady
Praha, âeská spoleãnost pro Ïivotní prostﬁedí
Pokyny pro zaﬁazování odpadÛ na Zelen˘ seznam
Vejnar, P., Praha, OTR odpady, technologie, realizace 2000.
Zpracování implementaãního plánu na smûrnici
2000/53/EC z 18. 9. 2000 o vozidlech po skonãení Ïivotnosti
Christianová, A., Praha, âeské centrum ãist‰í produkce
Rozbor potﬁeby harmonizace norem, t˘kajících se
skládek, se smûrnicí Rady ES ã. 31/1999 a poÏadavky
na úpravu tûchto norem
Morch, V. - Kudrnová, L. - Veverková, M. - Novotn˘, J., Praha
Odborné posouzení studií zpracovan˘ch na zadání
Evropské Komise k problematice PVC vãetnû Zelené
knihy k této problematice pﬁijaté
Kura‰, M. - Ducháãek, V. - Gros, I. - Straka, F., Praha, V·CHT
Vypracování technick˘ch podkladÛ pro provádûcí
pﬁedpisy k zákonu o odpadech
Veverková, M., Praha, UNIVERZA

N árodní plá n n a k l á d á n í s n e b e z p e č n ý mi o d p a d y
Projekt je hrazen z prostﬁedkÛ nizozemské vlády, nositelem projektu je DHV Nizozemí, spolunositelem firma MEURS. âeská strana je
zastoupena DHV Praha a âesk˘m ekologick˘m ústavem. Pﬁíjemcem
projektu je Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí.
● Cílem projektu je asistovat Ministerstvu Ïivotního prostﬁedí pﬁi
pﬁípravû a implementaci Národního plánu pro nakládání s nebezpeãn˘mi odpady.
Projekt si klade za cíl posílit kapacitu orgánÛ státní správy v jejich
kontrolní ãinnosti a pﬁispût ke sníÏení environmentálních rizik a ‰kodliv˘ch vlivÛ na zdraví zpÛsoben˘ch nebezpeãn˘mi odpady. ZároveÀ by
mûl pﬁispût k posílení spolupráce mezi orgány státní správy, nevládními organizacemi, zájmov˘mi skupinami a vûdeck˘mi institucemi.
● Zamûﬁením pilotního projektu jsou odpadní oleje.
DÛvodem zamûﬁení projektu na oblast odpadních olejÛ je ten,
Ïe implementace národního systému pro sbûr a skladování odpadní olejÛ je povaÏována ãeskou vládou za jednu z hlavních priorit
v oblasti nakládání s nebezpeãn˘mi odpady.
V rámci projektu se v dubnu 2001 uskuteãnila pracovní cesta do
sídla DHV Amersfoortu v Nizozemí zamûﬁená na pﬁípravu národní-

ho plánu, základních principÛ a v˘chodisek tvorby. Druhá studijní
cesta se uskuteãní v ﬁíjnu 2001 k realizaci pilotního projektu.
Poãátek projektu byl 1. 1. 2001, ukonãení projektu je stanoveno
na 31. 3. 2002. Plán nakládání s nebezpeãn˘mi odpady
pﬁispûje k:
● prohloubení implementaãní struktury pro opatﬁení t˘kající se nebezpeãn˘ch odpadÛ,
● prevenci vzniku nebezpeãn˘ch odpadÛ,
● návrhu sofistikovan˘ch zpÛsobÛ pro nakládání s nebezpeãn˘mi
odpady.
Plán bude zamûﬁen na následující oblasti:
● hodnocení a prognózu vztahující se k politice nakládání s nebezpeãn˘mi odpady v âeské republice,
● základní principy a legislativní prostﬁedky (naﬁízení, povolovací
systém, finanãní stimuly, v˘zkum, vzdûlávání atd.),
● prevenci,
● moÏnosti pﬁepravy nebezpeãn˘ch odpadÛ,
● posouzení moÏností jednotliv˘ch ãlánkÛ v pﬁepravním ﬁetûzci.
(vh)

Uzavřena kapitola 22: Životní prostředí
V rámci jednání s Evropskou unií uzavﬁela dne 1. ãervna 2001
âeská republika jednu z nejobtíÏnûj‰ích a finanãnû nejnároãnûj‰ích
kapitol - kapitolu 22: Îivotní prostﬁedí. Evropská unie souhlasila
s udûlením pﬁechodn˘ch období âR:
1. pro recyklaci obalÛ z plastÛ a znovuvyuÏití v‰ech
druhÛ obalÛ do 31. 12. 2005 (smûrnice 94/62/ES o obalech
a obalov˘ch odpadech);
2. pro zaji‰tûní odpovídajícího sbûru odpadních vod
a jejich ãi‰tûní v obcích nad 2000 (a ménû neÏ 10000)
obyvatel do 31.12. 2010 (Smûrnice 91/271/EHS o ãi‰tûní
mûstsk˘ch odpadních vod).

07-08/2001

Evropská unie vzala na vûdomí administrativní dÛvody, proã âeská republika Ïádá o udûlení pﬁechodného období pro smûrnici
96/61/ES o integrované prevenci a omezování zneãi‰tûní (IPPC).
Co se t˘ãe Ïádosti o pﬁechodné období do 30. ﬁíjna 2004 pro nová zaﬁízení, Evropská unie rovnûÏ vzala na vûdomí, Ïe tato zaﬁízení
budou splÀovat k datu vstupu do Evropské unie v‰echny ostatní
poÏadavky environmentálních smûrnic. Integrované povolení bude
moÏno vydávat aÏ po vstupu v úãinnost nového zákona o IPPC ( tj.
od 1. ledna 2003) a âeská republika bude Evropskou unii pravidelnû informovat o postupu v této oblasti.
Z tiskové zprávy MÎP vybrala redakce
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Nový zá k o n o o d p a doch č. 223/2001 Zz.
SCHVÁLEN¯ D≈A 15. 5. 2001 NIELEN V âESKEJ REPUBLIKE, ALE AJ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Nov˘ zákon ã. 223/2001 Zz. o odpadoch, s úãinnosÈou od 1. 7. 2001, vychádza z poznatkov o uplatÀovaní doteraz platn˘ch právnych predpisov pre oblasÈ
odpadového hospodárstva v Slovenskej
republike, a z príslu‰n˘ch predpisov Európskej únie.
Tento zákon upravuje pôsobnosÈ orgánov ‰tátnej správy a obcí, práva a povinnosti právnick˘ch osôb a fyzick˘ch osôb pri
predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosÈ za poru‰enie povinností na úseku odpadového hospodárstva a zriadenie Recyklaãného fondu.
Definuje sa úãel odpadového hospodárstva ako predchádzanie vzniku odpadov
a obmedzovanie ich tvorby, zhodnocovanie odpadov ich recykláciou, opätovn˘m
pouÏitím alebo in˘mi procesmi umoÏÀujúcimi získavanie druhotn˘ch surovín, vyuÏívanie odpadov ako zdroja energie, zne‰kodÀovanie odpadov spôsobom neohrozujúcim zdravie ºudí a nepo‰kodzujúcim Ïivotné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.
Zavádza sa nové vymedzenie niektor˘ch
súãasn˘ch základn˘ch pojmov (napr. odpad, pôvodca odpadu, zne‰kodÀovanie
odpadov) ako aj nov˘ pojem „drÏiteº odpadu” a „zhodnocovanie odpadu”.
Slovensko ako asociovaná krajina vo vzÈahu k Európskej únii, kladie na jedno z prv˘ch miest aj súlad príslu‰n˘ch právnych
predpisov pre oblasÈ odpadového hospodárstva SR s príslu‰n˘mi predpismi
Európskej únie. Preberanie rámcovej legislatívy pre odpadové hospodárstvo je pripravované v nasledovn˘ch krokoch:
Prv˘ krok je nov˘ zákon o odpadoch,
ktor˘m sa zatiaº predpokladá ãiastoãn˘ súlad s právom Európskej únie. Preberajú sa
najmä ustanovenia nasledovn˘ch právnych predpisov Európskej únie:
● smernica ã. 75/442/EHS o odpadoch
v jej aktuálnom znení, ktorá je rámcovou smernicou pre celú oblasÈ odpadov,
● smernica ã. 91/689/EHS o nebezpeãn˘ch odpadoch,
● nariadenie Rady ã. 259/93 o dozore
a kontrole zásielok odpadov vo vnútri,
do a z Európskych spoloãenstiev (upravuje dovoz, v˘voz a tranzit odpadov,
ako aj povinnosti oznamovateºov, príjemcov a prepravcov odpadov),
● smernica ã. 91/157/EHS o batériách
a akumulátoroch obsahujúcich urãité
nebezpeãné látky v jej aktuálnom znení,
● smernica ã. 75/439/EHS o zne‰kodÀoODPADOVÉ FÓRUM

vaní odpadov˘ch olejov v jej aktuálnom
znení,
● smernica 1999/31/ES o skládkovaní odpadov,
● smernica 2000/76/ES o spaºovaní odpadov,
● smernica 2000/53/ES o star˘ch vozidlách,
● rozhodnutie komisie ãíslo 2000/532/ES
z 3. mája 2000, ktoré nahrádza rozhodnutie 94/3/ES, ktor˘m sa vyhlasuje zoznam odpadov.
Druh˘ krok bude prijatie zákona
o obaloch a o odpadoch z obalov, ktorého
návrh bude predloÏen˘ na rokovanie vlády
e‰te v roku 2001, a ktor˘ bude plne v súlade s ustanoveniami smernice európskeho
Parlamentu a Rady ã. 94/62/ES o obaloch
a o odpadoch z obalov, rozhodnutia
Komisie 97/129/EC z 28. 1. 1997, ktoré
ustanovuje identifikaãn˘ systém pre obalov˘ materiál a rozhodnutie Komisie
97/138/EC z 3. 2. 1997, ktoré stanovuje
formáty databázového systému.
Tretí krok bude prijatie návrhu zákona,
ktor˘m sa bude meniÈ a dopæÀaÈ zákon
o odpadoch, ktor˘ bude predloÏen˘ na rokovanie vlády v roku 2002 a preberie zvy‰nú ãasÈ právnych predpisov EÚ, najmä:
● smernicu Rady ã. 78/176/EHS o odpadoch z priemyslu oxidu titaniãitého,
● smernicu Rady ã. 82/883/EHS o postupe pri dohºade a monitorovaní Ïivotného prostredia, v súvislosti s odpadom
z priemyslu oxidu titaniãitého,
● smernicu Rady ã. 96/59/ES o zne‰kodÀovaní PCB a PCT.
Novelizáciou nového zákona o odpadoch sa dosiahne úpln˘ súlad právnej
úpravy pre oblasÈ odpadového hospodárstva v Slovenskej republike s právnou
úpravou Európskej únie. SúãasÈou je aj návrh 7 vykonávacích predpisov s nasledovn˘m zameraním:
1. Vyhlá‰ka o vykonaní niektor˘ch ustanovení zákona o odpadoch
2. Vyhlá‰ka, ktorou sa vydáva Katalóg odpadov
3. Vyhlá‰ka o zaradení odpadov na Zelen˘
zoznam odpadov, Îlt˘ zoznam odpadov
a âerven˘ zoznam odpadov a o vzoroch
dokladov poÏadovan˘ch pri preprave
odpadov
4. Vyhlá‰ka, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poÏiadavkách a podmienkach spracovania star˘ch vozidiel a prípady a podmienky vyplatenia finanãného príspevku
5. Vyhlá‰ka o sadzbe pre v˘poãet príspev-
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kov do Recyklaãného fondu
6. Vyhlá‰ka o autorizácii a o vydávaní odborn˘ch posudkov vo veciach odpadov,
ustanovovaní osôb oprávnen˘ch na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti t˘chto osôb
7. V˘nos, ktor˘m sa ustanovujú jednotné
metódy analytickej kontroly odpadov
V spojitosti s implementáciou predmetn˘ch smerníc Európskej únie je moÏné uviesÈ
nasledovné priebeÏné podporné kroky:
● Národn˘ program pre prijatie acqui (NPPA),
● Národn˘ program regionálneho rozvoja
SR (NPRR SR),
● Sektorov˘ operaãn˘ program ÎP (SOP SR)
● Národn˘ environmentálny akãn˘ program (NEAP II). Prioritn˘m cieºom tohto
dokumentu je obsahové a ãasové prebratie acquis communautaire v oblasti Ïivotného prostredia v horizonte do roku
2002,
● Národná stratégia ISPA a návrh projektov na PHARE 2000 v rámci prípravy na
ãerpanie finanãn˘ch prostriedkov z nov˘ch finanãn˘ch nástrojov EÚ - ISPA
a PHARE 2000,
● Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, aktualizácia jestvujúceho a vypracovanie nového a nadväzne
aj programy odpadového hospodárstva
krajov, okresov a jednotliv˘ch pôvodcov
(vrátane obcí).
● DISAE projekt SR-104 o aproximácii legislatívy v odpadovom hospodárstve,
● Dánsk˘ projekt aproximácie na podporu
MÎP SR (s dánskou agentúrou DEPA) pri
vypracovávaní realistickej, komplexnej
a finanãnej stratégie aproximácie v sektore ÎP,
● TWINNING projekt SR98/IB/EN/02
s Nemeckom, ktor˘ je zameran˘ na implementáciu Smernice ã. 1999/31/ES
o skládkovaní odpadov,
● Prehodnotenie skládok odpadov I. - III.
stavebnej triedy a zabezpeãenie súladu
ich ìal‰ej prevádzka v súlade so
Smernicou ã. 1999/31/ES o skládkovaní
odpadov,
● Inventarizácia a oznaãenie zariadení obsahujúcich PCB, ktoré sú v súãasnosti
v prevádzke,
● Vypracovanie ‰truktúry poÏadovan˘ch
investícií pre súlad s Acquis v rokoch
2000 - 2008.
Ing. Marta Fratriãová
oddelenie rozvoja odpadového
hospodárstva odboru manaÏmentu
rizík MÎP SR
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Metodick˘ pokyn odboru odpadÛ MÎP k zákonu
o odpadech t˘kající se nakládání se stavebními
a demoliãními odpady
Obsah:
1. Úvod
2. Úãel metodického pokynu
3. PÛsobnost metodického pokynu
4. Doporuãení k vydávání vyjádﬁení v územním a stavebním ﬁízení
z hlediska nakládání s odpady
5. Doporuãení k obsahu obecnû závazné vyhlá‰ky obce k nakládání se
stavebním odpadem
6. Doporuãení pro provádûní kontrol v oblasti vyuÏívání stavebních
odpadÛ v rámci terénních úprav
7. Závûr
1. Úvod
Okresní úﬁady podle § 26 odst. 4, písm. b) zákona ã. 125/1997 Sb.,
o odpadech ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ (dále jen zákon o odpadech),
dávají vyjádﬁení v územním a stavebním ﬁízení z hlediska nakládání
s odpady, tedy i z hlediska nakládání se stavebními a demoliãními odpady. Tato vyjádﬁení musí b˘t vydávána v souladu se zákonem o odpadech, provádûcími pﬁedpisy k nûmu vydan˘mi i zvlá‰tními pﬁedpisy pro
ochranu jednotliv˘ch sloÏek Ïivotního prostﬁedí za úãelem zamezení
negativnímu vlivu nakládání s odpady na Ïivotní prostﬁedí.
Stavební a demoliãní odpady pﬁedstavují sv˘m objemem v˘znamn˘
podíl z celkového mnoÏství odpadu produkovaného v âeské republice
(cca 10-12 mil. tun za rok). Jedná se o odpad, kter˘ mÛÏe b˘t po vhodné úpravû recyklací opût vyuÏit jako v˘znamná druhotná surovina
v procesu následné stavební v˘roby. Nezanedbateln˘ je i fakt, Ïe stavební a demoliãní odpady mohou obsahovat také nebezpeãné odpady,
napﬁ. asfalt s obsahem dehtu, izolaãní materiály s azbestem, zbytky nátûrov˘ch hmot apod. Volné ukládání nezpracovan˘ch nebo nevytﬁídûn˘ch stavebních a demoliãních odpadÛ, pod záminkou terénních úprav
nebo rekultivací opu‰tûn˘ch lomÛ, pískoven, nebo na jiné nevyuÏívané
pozemky, je v rozporu s § 3 odst. 4 zákona o odpadech.
V porovnání s ãlensk˘mi zemûmi Evropského spoleãenství, kde
v dne‰ní dobû míra recyklace stavebních sutí dosahuje v jednotliv˘ch
zemích 35 aÏ 90 %, v âeské republice dosahovalo toto mnoÏství v roce 1998 jenom 8 % (dle oficiálních údajÛ âeského ekologického ústavu) a v souãasné dobû nadále klesá. Pﬁitom jsou pro zv˘‰ení míry recyklace stavebních odpadÛ v âR vytvoﬁeny dnes pomûrnû pﬁíznivé
technologické a kapacitní podmínky srovnatelné se zemûmi ES:
- k dispozici je dostateãné mnoÏství recyklaãních linek (cca 40), které
jsou témûﬁ v˘hradnû mobilní a mají dostateãnou kapacitu;
- souãasná míra vyuÏití recyklaãních linek je nízká a pohybuje se
v rozmezí 25 aÏ 45 % jejich kapacity;
- cena za pﬁíjem vytﬁídûn˘ch stavebních odpadÛ k recyklaci se pohybuje v rozmezí 150 aÏ 250 Kã/tunu, je niÏ‰í neÏ obvyklá cena za uloÏení jedné tuny na zabezpeãené ﬁízené skládce.
2. Úãel metodického pokynu
Úãelem tohoto metodického pokynu je pﬁedev‰ím zamezení nezákonnému zbavování se neupraveného stavebního a demoliãního odpadu na místech, která nebyla k odkládání tohoto odpadu urãena, pod záminkou jeho vyuÏívání pro úãelové terénní úpravy a rekultivace.
Cílem je zajistit, aby se stavebními a demoliãními odpady bylo nakládáno v souladu se „Surovinovou politikou státu v oblasti nerostn˘ch
surovin», pﬁijatou usnesením vlády âR v prosinci 1999. To vyÏaduje
zejména:
- moÏnost vyuÏívat stavební a demoliãní odpady po jejich úpravû recyklací jako náhradu ﬁady primárních surovin;
- zv˘‰ení % podílu recyklace stavebních a demoliãních odpadÛ s následn˘m vyuÏitím recyklátÛ;
- omezení vyuÏívání neupraven˘ch stavebních odpadÛ k rekultivacím
terénních ploch a vytûÏen˘ch tûÏebních prostor;
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- zaji‰tûní dÛkladn˘ch kontrol stavu provádûn˘ch terénních úprav a rekultivací (zejména s ohledem na vyuÏívání stavebních odpadÛ);
- sníÏení celkové míry nebezpeãnosti odpadÛ vznikajících pﬁi stavebních ãinnostech;
3. PÛsobnost metodického pokynu
a) Tento metodick˘ pokyn je urãen orgánÛm veﬁejné správy v odpadovém hospodáﬁství
b) Tento metodick˘ pokyn se vztahuje na odpady zaﬁazené podle
Katalogu odpadÛ (vyhlá‰ka ã. 337/1997 Sb.) do skupiny 17 00 00:
Stavební a demoliãní odpady
Kód
17 01
17 02
17 03
17 04
17 05
17 06
17 07

00
00
00
00
00
00
00

Název podskupiny
Beton, hrubá a jemná keramika a v˘robky ze sádry a azbestu
Dﬁevo, sklo, plasty
Asfalt, dehet, v˘robky z dehtu
Kovy, slitiny kovÛ
Zemina vytûÏená
Izolaãní materiály
Smûsn˘ stavební a demoliãní odpad

4. Vydávání vyjádﬁení v územním a stavebním ﬁízení z hlediska
nakládání s odpady
§ 126 zákona ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ﬁádu (stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ zakotvuje obecn˘
poÏadavek na zaji‰tûní souladu rozhodnutí vydávaného podle stavebního zákona se stanoviskem, posudkem nebo vyjádﬁením pﬁíslu‰ného orgánu státní správy, hájícího veﬁejné zájmy podle zvlá‰tních pﬁedpisÛ.
Orgány státní správy uplatÀují svá stanoviska v ﬁízeních pﬁed stavebním úﬁadem formou pﬁedepsanou zvlá‰tními pﬁedpisy. Vyjádﬁení
v územním a stavebním ﬁízení z hlediska nakládání s odpady vydává
podle § 26 odst. 4 zákona o odpadech místnû pﬁíslu‰n˘ okresní úﬁad.
Pﬁi vydávání tohoto vyjádﬁení by mûl okresní úﬁad respektovat následující skuteãnosti:
Neupravené nebo nevytﬁídûné stavební a demoliãní odpady nelze
obecnû vyuÏívat na jakékoliv terénní úpravy a rekultivace (s v˘jimkou
odpadÛ podskupiny 17 05 00 - Zemina vytûÏená, kategorie „O”).
ZdÛvodnûní: Neupravené smûsné stavební a demoliãní odpady jsou
dle Katalogu zaﬁazovány jako odpad katalogového ãísla 17 07 01 s kategorií „N”. Ani v pﬁípadû, Ïe by neobsahoval nebezpeãné sloÏky (byly z nûj vytﬁídûny), nelze u nûj stanovit obsah ‰kodlivin ve vodním v˘luhu, protoÏe je z nûj tûÏko moÏné pﬁipravit prÛmûrn˘ reprezentativní
vzorek. Vzhledem k jejich velmi rÛznorodému sloÏení a vlastnostem
(pocházejí od ﬁady pÛvodcÛ ãi z ﬁady rÛzn˘ch lokalit) je nelze neupravené recyklací ukládat na propustné podloÏí ani v rámci snahy vyuÏít
jejich fyzikální vlastnosti pro úãely rekultivace. Neupravené stavební
a demoliãní odpady kategorie „O” dle Katalogu odpadÛ je proto moÏno podle vyhlá‰ky ã. 338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ukládat pouze na zabezpeãené skládky kategorie SIII, jako odpady,
které nelze hodnotit na základû jejich vyluhovatelnosti a odpady kategorie „N” pak na skládky kategorie S IV (v pﬁípadû, Ïe je jejich pÛvodce nemÛÏe nabídnout k vyuÏití recyklací).
Recyklací stavebních a demoliãních odpadÛ vzniká vyuÏiteln˘ materiál definovan˘ch tvarov˘ch i materiálov˘ch vlastností (pﬁi souãasné
separaci cizorod˘ch ‰kodliv˘ch materiálÛ, které jsou urãeny k dal‰ímu
zne‰kodnûní dle jejich sloÏení a vlastností).
Upraven˘ stavební a demoliãní odpad je moÏné pﬁímo vyuÏívat jako
technologick˘ materiál v souladu s poÏadavky zvlá‰tních pﬁedpisÛ (napﬁ. pro rekultivace skládek v souladu s poÏadavky vyhlá‰ky MÎP
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ã. 338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a platn˘ch technick˘ch norem pro skládkování odpadu), nebo uvádût na trh jako v˘robek (stavební materiál) v souladu se zákonem ã. 22/1997 Sb., o technick˘ch poÏadavcích na v˘robky. Pokud jsou splnûny poÏadavky tohoto zákona a surovina nebo v˘robek získan˘ z odpadu je pﬁedáván spotﬁebitelÛm, pﬁestává b˘t odpadem a na nakládání s ním se dále zákon
o odpadech nevztahuje. U tûchto v˘robkÛ musí b˘t vÏdy posouzena
shoda jejich vlastností s poÏadavky technick˘ch pﬁedpisÛ. V pﬁípadû
stavebních materiálÛ se jedná o Naﬁízení vlády ã. 178/1998 Sb., o technick˘ch poÏadavcích na stavební v˘robky, ve znûní Naﬁízení vlády
ã. 81/1999 Sb., jehoÏ souãástí jsou i poÏadavky na posouzení stavebních v˘robkÛ z hlediska jejich zdravotní nezávadnosti.
Doporuãené zpÛsoby nakládání s nûkter˘mi stavebními odpady
jsou uvedeny v pﬁíloze.
5. ¤e‰ení nakládání se stavebním a demoliãním odpadem na území
obce obecnû závaznou vyhlá‰kou obce
Pokud obec ve své samostatné pÛsobnosti stanoví obecnû závaznou
vyhlá‰kou systém sbûru, tﬁídûní, vyuÏívání a zne‰kodÀování komunálních odpadÛ, vãetnû systému nakládání se stavebním odpadem podle
§ 9 odst. 2 zákona o odpadech, doporuãuje se doplnit ãást t˘kající se nakládání se stavebním odpadem o stanovení povinnosti pro fyzické osoby:
a) ukládat stavební a demoliãní odpad na místa urãená obcí (napﬁ. kontejnerÛ), nebo
b) pﬁímo zajistit jeho pﬁedání provozovateli zaﬁízení na úpravu (recyklaci) stavebního odpadu
Právnické osoby a fyzické osoby oprávnûné k podnikání, pﬁi jejichÏ
ãinnosti vzniká stavební a demoliãní odpad, mají povinnost:
a) v pﬁípadû smlouvy s obcí napojit se na její systém nakládání se stavebním odpadem, nebo
b) tﬁídit stavební a demoliãní odpad a nabízet ho k vyuÏití provozovateli zaﬁízení na úpravu tohoto odpadu
Pﬁípadnû je moÏno u vût‰ích obcí zﬁídit dispeãink s ãinností:
- doporuãovat zpÛsob vyuÏití nebo zne‰kodnûní stavebního a demoliãního odpadu,
- poskytovat informace o zaﬁízeních na úpravu stavebního a demoliãního odpadu.
PÛvodci odpadÛ, kter˘m se nepodaﬁilo zajistit vyuÏití nebo zne‰kodnûní stavebního a demoliãního odpadu, mají moÏnost oznámit tuto skuteãnost dispeãinku. Dispeãink musí do 5 pracovních dnÛ informovat
pÛvodce o dal‰ím postupu nakládání se stavebním a demoliãním odpadem.
K vyuÏití stavební suti ke zpevnûní polních cest je nezbytné souhlasné vyjádﬁení orgánu ochrany zemûdûlského pÛdního fondu dle § 15

písm. i) zákona ã. 344/92 Sb., o ochranû ZPF ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ obsahující souhlas z hlediska vodohospodáﬁského, ochrany pﬁírody a nakládání s odpady, s písemn˘m návrhem na vyuÏití odpadu. Ve
vyjádﬁení je specifikován druh a mnoÏství stavebního odpadu, místo
a ãas takového vyuÏití odpadÛ, maximální velikost jednotliv˘ch kusÛ
pouÏitého materiálu. Je stanovena podmínka, Ïe bude vyuÏit pouze stavební odpad kategorie ostatní odpad, Ïe navezená suÈ bude ihned rozhrnuta a upravena tak, aby nedocházelo k nekontrolovanému návozu jin˘ch odpadÛ a k rozvlékání odpadÛ na zemûdûlskou pÛdu, Ïe o navezen˘ch odpadech bude vedena evidence dle vyhl. MÎP ã. 338/1997 Sb.
6. Provádûní kontrol v oblasti vyuÏívání stavebních odpadÛ
v rámci terénních úprav
Orgány státní správy v oblasti odpadového hospodáﬁství se v rámci
sv˘ch kontrolních pravomocí zamûﬁí zejména:
a) na pﬁípadn˘ v˘skyt jin˘ch stavebních odpadÛ neÏ odpadu 17 05 00
- Zemina vytûÏená (nezneãi‰tûná) - zejména smûsn˘ch stavebních
odpadÛ a nebezpeãn˘ch odpadÛ pﬁi provádûn˘ch terénních úpravách.
b) u pÛvodcÛ stavebních a demoliãních odpadÛ na moÏnost vyuÏití
tûchto odpadÛ formou jejich nabídnutí k recyklaci v konkrétní lokalitû.
c) u fyzick˘ch osob oprávnûn˘ch k podnikání a právnick˘ch osob provádûjících recyklaci stavebních a demoliãních odpadÛ na zji‰tûní
pﬁimûﬁeného mnoÏství materiálu urãeného pro recyklaci vÛãi mnoÏství materiálu recyklaãním procesem jiÏ zpracovaného, pﬁíp. prodaného. Tím se rozumí to, Ïe mnoÏství materiálu pﬁijatého za urãité ãasové období (napﬁ. 1 rok) k recyklaci nesmí b˘t v˘raznû vy‰‰í neÏ
souãet mnoÏství prodan˘ch (pﬁíp. skladovan˘ch) recyklátÛ a zbytkov˘ch stavebních odpadÛ prokazatelnû zne‰kodnûn˘ch (dle vztahu)
pﬁijaté mnoÏství ≈ prodané mnoÏství + zne‰kodnûné odpady
7. Závûr
OrgánÛm státní správy v oblasti odpadového hospodáﬁství se v rámci jejich pÛsobnosti doporuãuje:
- dÛslednû posuzovat vydávání vyjádﬁení k vyuÏívání stavebních a demoliãních odpadÛ pro úãely rekultivace a terénních úprav nejen podle zákona o odpadech, ale i dal‰ích pﬁedpisÛ
- kontrolovat plnûní povinností pÛvodcÛ odpadÛ stanovenou v § 5
odst. 1, písm. b) zákona o odpadech
- zajistit prÛbûÏnou a dÛkladnûj‰í kontrolu stavu provádûn˘ch terénních úprav v souladu se stanoven˘mi podmínkami, ochranou Ïivotního prostﬁedí a dodrÏováním „Surovinové politiky státu v oblasti nakládání s nerostn˘mi surovinami”.
■

Pﬁíloha: Doporuãené zpÛsoby nakládání s nûkter˘mi stavebními odpady
Druh odpadu
17 01 01 Beton, Ïelezobeton
17 01 02 cihly, pálené cihláﬁské v˘robky
17 01 03 keramika
17 01 04 sádrová stavební hmota
17 01 05 azbestová stavební hmota
17 03 01, 17 03 03 asfalt s obsahem
dehtu, dehet a v˘robky z nûj
17 03 02 asfalt bez dehtu
17 05 00 vytûÏená zemina kategorie „O”
17 06 01 izolaãní materiál s obsahem
azbestu
17 06 02 ostatní izolaãní materiál
17 07 01 smûsn˘ stavební a/nebo

VyuÏití
Úprava v zaﬁízení na recyklaci stavebních odpadÛ. Poté jeho vyuÏití napﬁ. pro násypy, podkladové vrstvy, obsypy, jako kamenivo
do betonu niÏ‰ích pevnostních tﬁíd.
Úprava v zaﬁízení na recyklaci stavebních odpadÛ. Poté jeho vyuÏití napﬁ. jako zásypov˘ materiál, jako drÈ pro pû‰í a cyklistické
stezky, hrubá frakce jako kamenivo pro drenáÏní vrstvy a lehké betony
Úprava v zaﬁízení na recyklaci stavebních odpadÛ. Poté jeho vyuÏití napﬁ. jako zásypov˘ materiál, jako drÈ pro pû‰í a cyklistické
stezky,
Úprava v zaﬁízení na recyklaci stavebních odpadÛ. Poté jeho vyuÏití napﬁ. pﬁi v˘robû stavebních hmot,
Nelze recyklovat, skládkování ve stabilizované formû
Nelze vyuÏívat s ohledem na nebezpeãné vlastnosti. Skládkování v souladu s vyhlá‰kou ã.338/1997 Sb.
Úprava v zaﬁízení na recyklaci stavebních odpadÛ. Poté jeho vyuÏití napﬁ. pﬁi v˘robû obalovan˘ch smûsí pro obrusné vrstvy
vozovek, podkladové vrstvy ménû namáhan˘ch komunikací
Opûtovné vyuÏití pﬁi zemních pracích, opûtovné vyuÏití pﬁírodního kamene
Nelze recyklovat, skládkování ve stabilizované formû
VyuÏití rozemletého pûnového polystyrenu jako zásypovou izolaci, recyklace minerálních vláken ve vanov˘ch pecích a v˘roba
nové izolace
Úprava v zaﬁízení na recyklaci stavebních odpadÛ: demoliãní odpad, separace nebezpeãn˘ch sloÏek, vyuÏitelné sloÏky recyklovat
nûkterou z v˘‰e popsan˘ch metod, zne‰kodnûní nevyuÏiteln˘ch sloÏek
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Nakládání se stavebními a demoličními odpady
P ¤ Í S T U P M I N I S T E R S T VA Î I V O T N Í H O P R O S T ¤ E D Í
Jedním ze strategických cílů v oblasti životního prostředí je
zlepšení hospodárnosti při využívání zdrojů a při hospodaření s odpady a tím zajistit, aby spotřeba obnovitelných a neobnovitelných zdrojů a s tím spojené dopady nepřekročily snesitelné zatížení prostředí. Cesta k celkovému snížení objemu
produkovaného odpadu a k předcházení vzniku odpadů závisí rovněž na osvětě a výchově k udržitelnějšímu chování spotřebitelů.

Pﬁes ve‰keré snahy i v zemích Evropské
unie objem odpadÛ nadále stoupá, coÏ vede k ub˘vání pﬁírodních zdrojÛ, ke zneãi‰Èování a tím omezování funkãnosti území.
Území mÛÏe absorbovat jen urãité mnoÏství odpadÛ a uspokojit jen urãit˘ objem
poptávky po zdrojích. Trvale udrÏitelného
rozvoje nelze dosáhnout bez zapojení
v‰ech subjektÛ a ‰iroce pojatého dialogu
s dotãen˘mi stranami a subjekty.
V rámci 6. Akãního programu pro
Ïivotní prostﬁedí na léta 2001-2010
ke splnûní cílÛ t˘kajících se hospodaﬁení se
zdroji a odpady jsou zaﬁazeny prioritní akce,
mezi kter˘mi je vedle vypracování Specifické
strategie trvale udrÏitelného vyuÏívání zdrojÛ
i Specifická strategie recyklace odpadÛ vãetnû opatﬁení zamûﬁen˘ch na sbûr a recyklaci
u prioritních tokÛ odpadÛ. Prioritnû je plánováno pﬁijetí Doporuãení o stavebním
a demoliãním odpadu, které by stanovilo doporuãené hodnoty opûtného pouÏití
a recyklace tûchto odpadÛ.
Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí (MÎP) jiÏ
v roce 1999 ve snaze podpoﬁit aktivity ãlenÛ Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálÛ (ARSM) zajistilo zpracování
Metodické pﬁíruãky pro podporu vyuÏívání a recyklaci stavebních odpadÛ.
BohuÏel se nepodaﬁilo zajistit její okamÏité vydání, které pﬁedpokládalo dal‰í propracování podstatné ãásti ve vazbû na stavební
zákon, resp. stavební úﬁady (vydávání rozhodnutí k terénním úpravám) spadající do
pÛsobnosti Ministerstva pro místní rozvoj.
I pﬁes intenzivní pﬁípravu nov˘ch pﬁedpisÛ a zmûn v oblasti odpadÛ, bylo v roce
2000 ministrem Ïivotního prostﬁedí
Milo‰em KuÏvartem podpoﬁeno zpracování
metodického pokynu odboru odpadÛ
k nakládání se stavebními a demoliãními
odpady na základû zákona o odpadech
ã. 125/1997 Sb. bez ãekání na pﬁijetí nového zákona o odpadech. Návrh metodického pokynu byl podroben pﬁipomínkám,
které byly znaãnû protikladné a jejich vypoﬁádání si vyÏádalo více ãasu neÏ se pﬁedpokládalo.
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Úãelem metodického pokynu, kter˘ vy‰el
ve Vûstníku MÎP, kvûten 2001, âástka 5
a kter˘ je oti‰tûn na jiném místû tohoto ãísla ãasopisu, je pﬁedev‰ím zamezení nezákonnému zbavování se neupraveného stavebního a demoliãního odpadu na místech, která nebyla k odkládání tohoto odpadu urãena, pod záminkou jeho vyuÏívání pro úãelové terénní úpravy a rekultivace.
V podstatû je varováním pro veﬁejnou správu, neboÈ neuváÏen˘m rozhodnutím, zejména k terénním úpravám, mÛÏe zpÛsobit
pro dal‰í generace zaloÏení problému ekologick˘ch zátûÏí.

Vztah nového zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech
přijatého 15. května 2001
k nakládání se stavebním
a demoličním odpadem
Nov˘ zákon odpadech má provedenu
ﬁadu úprav, které se mohou pﬁíznivû projevit i pﬁi nakládání se stavebním a demoliãním odpadem. V následujícím textu jsou
uvedeny ty nejdÛleÏitûj‰í.

Základní pojmy
VyuÏívání a odstraÀování odpadÛ
- definice zahrnují ãinnosti taxativnû vyjmenované v pﬁílohách zákona v souladu s pﬁílohami rámcové smûrnice o odpadech.
Pojmem odstraÀování byl nahrazen pojem
zne‰kodÀování právû z dÛvodu pﬁevzetí
tûchto pﬁíloh, kde pod ãinnosti odstraÀování jsou zahrnuty i zpÛsoby úpravy odpadu
a jeho skladování pﬁed jeho koneãn˘m odstranûním, coÏ nelze povaÏovat za zne‰kodnûní odpadu tak, jak bylo definováno
zákonem ã. 125/1997 Sb. (trvalé zabránûní ‰kodliv˘m vlivÛm na sloÏky ÎP).
Oprávnûná osoba. Z dÛvodu potﬁeby
vylouãení zbyteãn˘ch tzv. „pﬁekupníkÛ odpadÛ” jsou jasnû a úÏeji neÏ ve stávajícím
zákonû vymezeny subjekty, které mohou
(jsou oprávnûny) pﬁevzít odpad do svého
vlastnictví. K pﬁevzetí odpadu do svého
vlastnictví je oprávnûna pouze právnická
osoba nebo fyzická osoba oprávnûná
k podnikání, která je provozovatelem zaﬁí-

26

zení k vyuÏití nebo k odstranûní nebo ke
sbûru nebo k v˘kupu urãeného druhu odpadu, nebo provozovatelem zaﬁízení, která
nejsou urãena k nakládání s odpady, mohou v‰ak vyuÏívat pouze odpady, které
splÀují poÏadavky pro vstupní suroviny
(podle § 14 odstavec 2), nebo za podmínek stanoven˘ch v § 17 téÏ obec.
Navíc jsou v § 4 nového zákona definovány dal‰í pojmy, napﬁ. Odpadové hospodáﬁství, Zaﬁízení, ShromaÏìování, Sbûr a v˘kup, Materiálové a energetické vyuÏití odpadÛ a dal‰í.
Samostatn˘ pojem druhotná surovina
mezi základními pojmy navrhovaného zákona zahrnut není, neboÈ je nahrazen pojmem materiálové vyuÏití odpadu, kter˘ se
pouÏívá v pﬁedpisech ES. Obsahovû v‰ak
pojem materiálové vyuÏití odpadu naplÀuje u nás uÏívan˘ termín druhotná surovina.
Pro zdÛraznûní vztahÛ obou pojmÛ je pojem druhotná surovina citován v rámci definice pojmu materiálové vyuÏití.

Hierarchie nakládání
s odpady
Stanovení a dodrÏování pravidel pro nakládání s odpady v novém zákonû je
v souladu se smûrnicemi ES.
Pﬁedcházení vzniku odpadÛ a vyuÏívání odpadÛ je stanoveno v hierarchii
hospodaﬁení s odpady. Zcela zﬁetelnû se
podporuje materiálové vyuÏívání odpadÛ,
které má pﬁednost pﬁed energetick˘m vyuÏitím, pouhé odstranûní, zejména pokud
jde o ukládání odpadÛ na skládky, je aÏ
poslední moÏností. Nejde jiÏ pouze o proklamativní ustanovení. Pokutu aÏ do v˘‰e
1 mil. Kã uloÏí pﬁíslu‰n˘ okresní úﬁad nebo
inspekce za poru‰ení zákonné povinnosti,
i kdyÏ tato není v sankcích pﬁímo uvedena.
UloÏením na skládku mohou b˘t odstraÀovány pouze ty odpady, u nichÏ jin˘ zpÛsob odstranûní není dostupn˘ nebo by pﬁiná‰el vy‰‰í riziko pro Ïivotní prostﬁedí nebo
pro lidské zdraví a pokud uloÏení odpadu
na skládku neodporuje zákonu nebo provádûcím pﬁedpisÛm.
Obecné povinnosti pﬁi nakládání
s odpady byly doplnûny o:
a) nakládání s odpady pouze v zaﬁízeních,
místech a objektech k tomu urãen˘ch,
b) ustanovení jasnû vymezující, komu je
moÏné odpady pﬁedat do vlastnictví
a povinnost pÛvodce ovûﬁit si, Ïe odpady jsou pﬁedávány pouze osobû k tomu
oprávnûné,
c) zákaz ﬁedûní a mí‰ení nebezpeãn˘ch od-
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ﬁízení
padÛ pro úãely skládkování a pro jiné
úãely, toto je povoleno jen se souhlasem
OkÚ, nezpÛsobí-li ohroÏení ÎP a zdraví lidí a je-li jeho úãelem splnûní poÏadavkÛ
technologie zpracování odpadÛ.
V rámci harmonizace na‰ich pﬁedpisÛ
s legislativou ES bylo roz‰íﬁeno mnoÏství
souhlasÛ vydávan˘ch k nakládání s odpady
podle zákona ã. 125/1997 Sb. (pﬁedev‰ím
jde o souhlas orgánu kraje v pﬁenesené
pÛsobnosti k provozu zaﬁízení k vyuÏívání,
sbûru a v˘kupu v‰ech odpadÛ - nikoliv
jen nebezpeãn˘ch jako v zákonû
ã. 125/1997 Sb., v platném znûní, dále
o souhlasy okresních úﬁadÛ k ﬁedûní a mí‰ení nebezpeãn˘ch odpadÛ).
Ukládat na skládku bude moÏné pouze
odpady upravené (kromû odpadÛ uveden˘ch v provádûcím pﬁedpisu a odpadÛ,
u kter˘ch nelze dosáhnout sníÏení jejich
objemu nebo odstranûní jejich nebezpeãn˘ch vlastností).
Vedení evidence odpadÛ a ohla‰ování odpadÛ a zaﬁízení
V souladu se Smûrnicemi ES byla tato
ãást roz‰íﬁena zejména o:
a) ohla‰ování shromaÏìovacích a sbûrov˘ch míst a skladÛ v‰ech odpadÛ obcemi a osobami oprávnûn˘mi ke sbûru
a v˘kupu odpadÛ (§ 39, odst. 5),
b) vedení evidence a ohla‰ování látek a zaﬁízení s PCB,
c) vedení evidence a ohla‰ování v‰ech
souhlasÛ a jin˘ch rozhodnutí, vydan˘ch
okresními úﬁady a orgány krajÛ v pﬁenesené pÛsobnosti,
d) povinnost archivovat evidenci nejménû
5 let.

Plány odpadového
hospodářství
Institut plánu odpadového hospodáﬁství
je zaveden na základû poÏadavku smûrnice
ES. Jedná se o návrat k institutu tzv. programÛ odpadového hospodáﬁství, které
byly u nás zavedeny zákonem ã. 238/1991
Sb., o odpadech, a následnû zákonem
ã. 125/1997 Sb., o odpadech, zru‰eny
a novelou zákona ã. 37/2000 Sb. znovu
zavedeny.
Plány odpadového hospodáﬁství bude
zpracovávat ministerstvo, kraje v samostatné pÛsobnosti a pÛvodci odpadÛ (vãetnû
obcí). Povinnost zpracovat plán odpadového hospodáﬁství je pro pÛvodce odpadÛ
omezena mnoÏstevním limitem (10 tun
produkovan˘ch nebezpeãn˘ch odpadÛ za
rok a 1000 tun ostatních odpadÛ za rok).
V˘znam plánÛ odpadového hospodáﬁství
vypl˘vá i z propojení na § 11 - Pﬁednostní
vyuÏívání odpadÛ:
„KaÏd˘ má pﬁi své ãinnosti nebo v rozsahu své pÛsobnosti povinnost v mezích dan˘ch tímto zákonem zajistit pﬁednostnû vy-
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uÏití odpadÛ pﬁed jejich odstranûním.
Materiálové vyuÏití odpadÛ má pﬁednost
pﬁed jin˘m vyuÏitím odpadÛ. Splnûní povinnosti stanovené v odstavci 1 se nevyÏaduje, jestliÏe v daném ãase a místû neexistují technické nebo ekonomické pﬁedpoklady pro její splnûní a postupuje-li se
v souladu s plány odpadového hospodáﬁství podle ãásti sedmé tohoto
zákona...”
Novû jsou do soustavy správních úﬁadÛ
vykonávajících veﬁejnou správu v oblasti
odpadového hospodáﬁství zaﬁazeny i Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemûdûlství, orgány ochrany veﬁejného zdraví
a kraje.
Návrh zákona svûﬁuje kompetence jak
krajÛm, tak okresním úﬁadÛm, neboÈ v dobû pﬁedpokládaného nabytí úãinnosti zákona o odpadech, by oba tyto orgány mûly
fungovat vedle sebe.

Změny poplatků
Zákon ã. 125/1997 Sb., o odpadech, zavedl dva druhy poplatkÛ. Poplatek za komunální odpad a poplatky za uloÏení odpadÛ. Podobn˘ systém poplatkÛ, tzn. poplatek za komunální odpad formou místního poplatku a poplatek za ukládání odpadÛ, stanovuje ve zv˘‰ené míﬁe i nov˘ zákon o odpadech.
A) Poplatky za komunální odpad
Poplatek za komunální odpad podle nového zákona o odpadech je zmûnou zákona o místních poplatcích koncipován jako
místní poplatek za provoz systému shromaÏìování, sbûru, pﬁepravy, tﬁídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ.
Vymezení okruhu povinn˘ch subjektÛ, fyzick˘ch osob - poplatníkÛ, je totoÏné se stávajícím zákonem, pokud jde o osoby trvale
se zdrÏující v obci. Návrh zákona v‰ak zavá-

dí novou povinnost osob vlastnících stavby
k individuální rekreaci, které budou platit
poplatek ve v˘‰i odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu.
Sazba místního poplatku za komunální
odpad je tvoﬁena ze dvou ãástek:
a) ãástka aÏ 250 Kã/kalendáﬁní rok za osobu trvale bydlící v obci, jako základní,
b) ãástka aÏ 250 Kã/kalendáﬁní rok za osobu, která má v obci trval˘ pobyt, stanovená na základû skuteãn˘ch nákladÛ
obce pﬁedchozího roku na sbûr a svoz
netﬁídûného komunálního odpadu.
Obce v obecnû závazné vyhlá‰ce stanoví
rozúãtování nákladÛ na sbûr a svoz netﬁídûného komunálního odpadu na osobu.
B) Poplatky za uloÏení odpadÛ
Ve stávajícím i navrhovaném zákonû se
skládají poplatek za uloÏení odpadÛ ze základní a rizikové sloÏky, pﬁiãemÏ v obou zákonech je základní sloÏka pﬁíjmem obce
a riziková sloÏka pﬁíjmem Státního fondu Ïivotního prostﬁedí. Neplacení poplatkÛ za
uloÏení odpadÛ pﬁedpokládají oba zákony
v pﬁípadech, kdy odpad slouÏí k technickému zabezpeãení skládky v souladu s projektem a provozním ﬁádem skládky. V novém zákonû je vymezením pojmu „technologick˘ materiál” omezena moÏnost obcházení zákona. „Technologick˘m materiálem
není odpad, kter˘ je ukládán nad rámec
projektu urãujícího nezbytné mnoÏství”.
Rozdíly v˘‰e základních a rizikov˘ch poplatkÛ za ukládání odpadÛ podle obou zákonÛ jsou ovlivnûny pﬁedev‰ím úvahou
o ekonomickém pÛsobení na pÛvodce odpadu k ãinnosti pﬁedcházející vzniku odpadÛ a v druhé ﬁadû rÛstem cen pﬁi nakládání s odpady.
Nov˘m zákonem jsou stanoveny vy‰‰í poplatky oproti stávajícímu zákonu (tabulka).

Tabulka: Srovnání poplatkÛ podle zákona ã. 125/1997 Sb., o odpadech a zákona
ã. 185/2001 Sb., o odpadech
Podle zákona ã. 125/1997 Sb., o odpadech
Sazba základního poplatku za ukládání odpadÛ Kã/t / kalendáﬁní rok
Kategorie odpadu
Nebezpeãn˘
Komunální a ostatní

1998

1999 - 2000

2001 - 2002

2003 a dále

200

250

350

450

20

30

50

80

Sazba rizikového poplatku za ukládání nebezpeãn˘ch odpadÛ Kã/t (kalendáﬁní rok)
Nebezpeãn˘

300

500

750

1000

Podle nového zákona ã. 185/2001 Sb., o odpadech
Sazba základního poplatku za ukládání odpadÛ Kã/t (kalendáﬁní rok)
Kategorie odpadu

2002 aÏ 2004

2005 aÏ 2006

2007 aÏ 2008

2009 a dále

1100

1200

1400

1700

200

300

400

500

Nebezpeãn˘
Komunální a ostatní

Sazba rizikového poplatku za ukládání nebezpeãn˘ch odpadÛ Kã/t (kalendáﬁní rok)
Nebezpeãn˘

2000

27

2500

3300

4500
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ﬁízení
Zákon o odpadech upravuje práva a povinnosti právnick˘ch osob a fyzick˘ch osob
v odpadovém hospodáﬁství a stanoví pravomoc a pÛsobnost orgánÛ veﬁejné správy
(správních úﬁadÛ, krajÛ a obcí) v této oblasti. Kromû povinností právnick˘ch osob
a fyzick˘ch osob pﬁi nakládání s odpady
obecnû, ﬁe‰í i nakládání s vybran˘mi v˘robky a odpady v souladu se smûrnicemi ES
vãetnû zpûtného odbûru stanoven˘ch v˘robkÛ. Novû jsou upraveny i ekonomické
nástroje smûﬁující k ekonomicky únosnému
a ekologicky optimálnímu nakládání s odpady.
KaÏd˘ má pﬁi své ãinnosti nebo v rozsahu své pÛsobnosti povinnost v mezích dan˘ch tímto zákonem zajistit pﬁednostnû vyuÏití odpadÛ pﬁed jejich odstranûním.
Materiálové vyuÏití odpadÛ má pﬁednost
pﬁed energetick˘m vyuÏitím odpadÛ.
Recyklací stavebních a demoliãních odpadÛ pﬁi souãasné separaci ‰kodliv˘ch látek a materiálÛ, které jsou pak urãeny
k dal‰ím rÛzn˘m zpÛsobÛm odstranûní
v závislosti na jejich sloÏení a vlastnostech,
vzniká obecnû vyuÏiteln˘ materiál s vlastnostmi definovan˘mi zákonem. Pro vyuÏití
odpadÛ jako v˘robkÛ nebo materiálÛ je
nutné obecnû postupovat podle zákona
ã. 22/1997 Sb., o technick˘ch poÏadavcích
na v˘robky a speciálnû pro rÛzné zpÛsoby
vyuÏití podle zvlá‰tních pﬁedpisÛ, které je
upravují. Pro prokázání shody podle § 12
zákona ã. 22/1997 Sb., je poÏadováno pro
stavební materiály i posouzení jejich zdravotní nezávadnosti. Tento poÏadavek orgánÛ hygieny, ochrany zdraví a Ïivotního
prostﬁedí je stanoven naﬁízením vlády
ã.178/1997 Sb.
Omezení skládkování odpadÛ je zaji‰tûno zvlá‰tním ustanovením pro skládkování
odpadÛ (§ 21 odst. 4 nového zákona), které je v souladu s poÏadavky Smûrnice ES
pro skládkování odpadÛ (ã. 1999/31/ES),
v tomto znûní:
(4) Na skládky je zakázáno ukládat odpady stanovené provádûcím právním pﬁedpisem, odpady, které mohou mít pﬁi jejich
smí‰ení negativní vliv na Ïivotní prostﬁedí,
a neupravené odpady, s v˘jimkou inertních
odpadÛ, pro které je úprava technicky neproveditelná, a odpadÛ, u nichÏ ani úpravou nelze dosáhnout sníÏení jejich objemu
nebo sníÏení nebo odstranûní jejich nebezpeãn˘ch vlastností.
Definice inertního odpadu, pﬁevzatá rovnûÏ ze Smûrnice ES ke skládkování odpadÛ, bude navrÏena v pﬁíslu‰né ãásti vyhlá‰ky o podrobnostech nakládání s odpady
a to ve znûní: Inertní odpad je odpad,
u nûhoÏ pﬁi normálních klimatick˘ch podmínkách nedochází k Ïádné v˘znamné fyzikální, chemické nebo biologické pﬁemûnû.
Inertní odpad se nerozpou‰tí, nehoﬁí ani ji-
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nak fyzikálnû ãi chemicky nereaguje, nepodléhá biologickému rozkladu a neovlivÀuje ‰kodlivû jiné látky, s nimiÏ pﬁichází do
styku, zpÛsobem, kter˘ by mohl vést k po‰kození Ïivotního prostﬁedí (zvlá‰tû nesmí
ohrozit kvalitu povrchov˘ch a nebo podzemních vod), ãi k ohroÏení lidského zdraví. Koncentrace zneãi‰Èujících látek
(‰kodlivin) ve v˘luhu tohoto odpadu nesmí pﬁekroãit ukazatele I. v˘luhové tﬁídy.
Prakticky to znamená, Ïe i smûsn˘ stavební odpad, kter˘ mÛÏe b˘t oznaãen
v souladu s Evropsk˘m katalogem odpadÛ
jako nebezpeãn˘, je nutné roztﬁídit a recyklovat. Seznam nebezpeãn˘ch odpadÛ podle nového zákona o odpadech je zcela
v souladu s nov˘m seznamem odpadÛ
a seznamem nebezpeãn˘ch odpadÛ platném v zemích EU.
V provádûcí vyhlá‰ce k novému zákonu
o odpadech budou stavební odpady zaﬁazeny do skupiny 17 (viz Katalog odpadÛ),
z nichÏ 5 druhÛ stavebních odpadÛ je oznaãeno jako nebezpeãn˘. Jedná se zejména
o izolaãní materiály (1706) - izolaãní materiály obsahující azbest (170601) a ostatní izolaãní materiály (170602). RovnûÏ zemina,
kameny a v˘kopová hlu‰ina jsou oznaãeny
jako nebezpeãné, obsahují-li nebezpeãné
látky (170503 a 170505), a dále smûsné
stavební odpady a demoliãní odpady nebo
jejich vytﬁídûné frakce obsahující nebezpeãné látky (170702).
Problematické z hlediska Ïivotního prostﬁedí, vãetnû hlediska estetiky krajiny, je
tzv. vyuÏití stavební suti ke zpevnûní polních cest. Zde je nezbytné souhlasné vyjádﬁení orgánu ochrany zemûdûlského pÛdního fondu podle § 15 písm. i) zákona
ã. 344/92 Sb., o ochranû ZPF ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, obsahující souhlas z hlediska vodohospodáﬁského, ochrany pﬁírody
a nakládání s odpady, s písemn˘m návrhem na vyuÏití odpadu. Ve vyjádﬁení je
specifikováno: druh a mnoÏství stavebního
odpadu, místo a ãas takového vyuÏití odpadÛ, max. velikost jednotliv˘ch kusÛ pouÏitého materiálu. Je stanovena podmínka,
Ïe bude vyuÏit pouze stavební odpad
oznaãen˘ jako ostatní, Ïe navezená suÈ bude ihned rozhrnuta a upravena tak, aby
nedocházelo k nekontrolovanému návozu
jin˘ch odpadÛ a k rozvlékání odpadÛ na
zemûdûlskou pÛdu, Ïe o navezen˘ch odpadech bude vedena pﬁíslu‰ná evidence.
VyuÏití stavebního a demoliãního odpadu k zaváÏení terénních nerovností musí
probíhat v souladu se stavebním zákonem
na základû rozhodnutí pﬁíslu‰ného stavebního úﬁadu. ZároveÀ musí b˘t minimálnû
vyÏadováno posouzení provedení v˘luhu
odpadu a pﬁesné urãení pÛvodu odpadu.
V tomto smyslu je v návaznosti na v˘‰e
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uvedené naﬁízení vlády formulováno i stanovisko Státního zdravotního ústavu, kter˘
byl Ministerstvem zdravotnictví povûﬁen
zpracováním metodik pro posuzování zdravotní nezávadnosti. (Metodické doporuãení
SZÚ pro hodnocení ‰kodliv˘ch a neÏádoucích látek uvolÀujících se z vybran˘ch v˘robkÛ pro stavby do vody a pÛdy, Acta hygienica, epidemiologica at mikrobiologica
3/2001, SZÚ Praha - poznámka redakce).
Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí proto vydalo metodick˘ pokyn, jehoÏ úãelem je zajistit, aby se stavebními a demoliãními odpady bylo nakládáno v souladu s trvale
udrÏiteln˘m rozvojem tak, jak je i stanoveno zákonem o odpadech.

Závěr
Pﬁístup k odpadovému hospodáﬁství je
zaloÏen pﬁedev‰ím na prevenci vzniku odpadÛ, poté následuje recyklace, opûtné
zpracovávání a energetické vyuÏití odpadÛ
a omezené skládkování jako poslední moÏnost. Tato hierarchie je stanovena nejen ve
Státní politice Ïivotního prostﬁedí âeské republiky, ale i v novém zákonû ã. 185/2001
Sb., o odpadech.
Vy‰‰í rozsah vyuÏívání recyklovan˘ch materiálÛ a v˘robkÛ je jedním z hlavních úkolÛ aktualizované Státní politiky Ïivotního
prostﬁedí âeské republiky, schválené vládou
usnesením ã. 38 ze dne 10. ledna 2001.
Toto usnesení ukládá ãlenÛm vlády v bodu
III. 2. uplatÀovat priority, úkoly a cíle vypl˘vající z uvedeného materiálu. Obdobn˘
úkol ve vztahu k vyuÏívání druhotn˘ch surovin je uloÏen i usnesením vlády ã. 1311
ze dne 13. 12. 1999 o Surovinové politice
v oblasti nerostn˘ch surovin a jejich zdrojÛ.
Podpora tvorby trhÛ s recyklovan˘mi materiály rovnûÏ patﬁí mezi priority zakotvené
v ·estém akãním programu pro Ïivotní prostﬁedí Evropsk˘ch spoleãenství.
Stavební a demoliãní odpady pﬁedstavují
sv˘m objemem v˘znamn˘ podíl z celkového mnoÏství odpadu produkovaného
v âeské republice (cca 10 - 12 mil. tun za
rok). Jedná se o odpad, kter˘ mÛÏe b˘t po
vhodné úpravû recyklací opût vyuÏit jako
v˘znamná druhotná surovina v procesu
následné stavební v˘roby. Novou právní
úpravou je moÏné docílit zv˘‰ené míry recyklace, která je v porovnání s ãlensk˘mi
zemûmi Evropské unie nízká.
Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí hledá
dal‰í moÏnosti podpory vyuÏití recyklovan˘ch materiálÛ, v˘robkÛ ãi druhotn˘ch surovin v rámci zakázek na akce financované
z veﬁejn˘ch prostﬁedkÛ.
Podle sdûlení Úﬁadu pro ochranu hospodáﬁské soutûÏe stávající právní úprava zadávání veﬁejn˘ch zakázek (zákon
ã. 199/1994 Sb., o zadávání veﬁejn˘ch zakázek, v platném znûní) umoÏÀuje:
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ﬁízení
●

stanovit tzv. dal‰í pﬁedpoklady pro plnûní
veﬁejné zakázky. Vzhledem k tomu, Ïe
v˘ãet obsaÏen˘ v § 2 odst. 1 písm. f) zákona je pouze pﬁíkladn˘, je zﬁejmé, Ïe
zadavatel mÛÏe stanovit i pﬁedpoklady jiné, napﬁ. schopnost uchazeãe splnit zakázku s pouÏitím recyklovan˘ch materiá-

●

●

lÛ, v˘robkÛ ãi druhotn˘ch surovin, nebo
stanovit poÏadavek na pouÏití recyklovan˘ch materiálÛ, v˘robkÛ ãi druhotn˘ch
surovin jako zvlá‰tní podmínku provedení veﬁejné zakázky (§ 10 zákona), nebo
zaﬁadit vyuÏití recyklovan˘ch materiálÛ,
v˘robkÛ ãi druhotn˘ch surovin mezi kri-

téria hodnocení nabídek surovin.
V˘zva Ministerstva Ïivotního prostﬁedí
k naznaãenému postupu, jistû pﬁispûje ke
zv˘‰ení rozsahu vyuÏívání recyklovan˘ch
materiálÛ, v˘robkÛ a druhotn˘ch surovin.
RNDr. Vlastimila Mikulová
¤editelka odboru odpadÛ MÎP

Konečně optimismus v recyklaci
s t a veb n í c h o d p a d ů
Recyklace stavebních a demoliãních odpadÛ se v poslední dobû a v rÛzn˘ch souvislostech objevuje relativnû ãasto na stránkách ﬁady odborn˘ch periodik. Jedná se
nejen o technické aspekty této ãinnosti, ale
hlavnû o legislativní problémy s ní spojené.
Její váÏnost a dÛleÏitost dokumentuje mimo jiné i to, Ïe Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí vydalo ve svém Vûstníku v kvûtnu
t. r. Metodick˘ pokyn k zákonu o odpadech t˘kající se nakládání se stavebními
a demoliãními odpady (oti‰tûn˘ na jiném
místû - pozn. redakce). Od tohoto pokynu,
jakkoliv se nejedná o závaznou legislativní
normu, si odborná veﬁejnost zab˘vající se
serioznû recyklací stavebních a demoliãních
odpadÛ slibuje alespoÀ sjednocení pﬁístupu dotãen˘ch orgánÛ státní správy v oblasti Ïivotního prostﬁedí pﬁi vydávání rozhodnutí v územním a stavebním ﬁízení i z hlediska nakládání s touto komoditou.
Skuteãnou recyklací stavebních odpadÛ
dochází jak k v˘raznému sníÏení objemu
ukládan˘ch odpadÛ, tak také k nemalé úspoﬁe primárních - pﬁeváÏnû nevyhrazen˘ch

Násypka
s podavaãem

- nerostÛ (zejména stavebního kamene
a ‰tûrkopískÛ). BohuÏel v posledních nûkolika letech se dynamika rozvoje recyklace
stavebních odpadÛ v podmínkách âeské
republiky v˘raznû sníÏila. DÛvody pro tuto
situaci byly dva: jednak sníÏení objemu stavební v˘roby v letech 1997-99 a dále, a to
zejména, vytváﬁení úãelov˘ch „rekultivací”
a „vyrovnávání terénu” pomocí neupraven˘ch stavebních odpadÛ.
Pﬁi nakládání se stavebními a demoliãními odpady je pﬁirozenû nutno, za zcela legitimní a dokonce i nezbytné v tvrdém trÏním prostﬁedí stavebních firem, povaÏovat
snahu minimalizovat náklady. To se projevuje napﬁ. nejen ãast˘m zamûstnáváním
levnûj‰ích zahraniãních pracovníkÛ, ale také snahou ‰etﬁit doslova kde se dá. Jednou
z moÏností je také úspora na nákladech
spojen˘ch s odstraÀováním stavebních odpadÛ. Pokud pﬁi stﬁednû velké rekonstrukci
ãi demolici vznikne cca 10 tisíc tun odpadÛ, úspora 50 aÏ 100 Kã na jedné tunû
mÛÏe b˘t docela zajímavá a z hlediska
ãast˘ch existenãních starostí nûkter˘ch sta-

Pﬁedtﬁidiã

Ruãní separace
neÏádoucích
materiálÛ (papír,
plasty, dﬁevo atd.)

Drtiã

Magnet. separátor Ïeleza
Îelezné materiály
(ocelová v˘ztuÏ
apod.)

Drobná
zahlinûná
frakce
(obvykle < 20 mm)

Mobilní drtiã

Násypka
s podavaãem

Vibraãní
tﬁídiã

Podsítná frakce < 16 mm

Nadsítná frakce > 63 mm

Nejkvalitnûj‰í frakce 16/63 mm

Mobilní tﬁídiã
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vebních firem i pochopitelná. Pokud se pÛvodce stavebního odpadu zbaví v souladu
s § 5, odst. 1 b) zákona ã. 125/1997 Sb.,
tj. nabídne jej k vyuÏití jiné právnické osobû, naplnil zcela literu zákona. V podmínkách âR se v‰ak se stavebními odpady nakládá nûkolika v˘raznû odli‰n˘mi zpÛsoby,
z nichÏ nûkteré jsou v rozporu s platn˘mi
právními pﬁedpisy.
První a jednoznaãnû jedin˘, plnû respektující souãasn˘ (i budoucí) stav v oblasti nakládání s odpady, je recyklace stavební
a demoliãní sutû se v‰ím, co s ní souvisí.
K tomu, aby bylo moÏno tuto recyklaci provést, je tﬁeba kromû jiného, aby subjekt ji
provádûjící byl vybaven odpovídající technologií, pﬁíp. po shromáÏdûní pﬁimûﬁeného
mnoÏství (asi 2 aÏ 10 tisíc tun) ji najal a odpady nechal na místû zrecyklovat. Schéma
jedné z moÏn˘ch sestav takové drticí a tﬁídicí linky je na obrázku.
Jak je z obrázku zﬁejmé, recyklací stavebních odpadÛ dochází nejen ke vzniku vyuÏitelného materiálu definovan˘ch tvarov˘ch
i materiálov˘ch vlastností, ale také k souãasné separaci cizorod˘ch ‰kodliv˘ch materiálÛ,
které jsou urãeny k dal‰ímu zne‰kodnûní
podle zákona ã. 125/1997 Sb.
Náklady na skuteãnou recyklaci ãisté vytﬁídûné stavební sutû se v souãasnosti pohybují
v orientaãních hodnotách cca 150 aÏ 250
Kã za tunu (u smûsn˘ch ãi dokonce kontaminovan˘ch stavebních odpadÛ jsou pﬁirozenû
v˘raznû vy‰‰í). Jak bylo z nûkter˘ch studií
provádûn˘ch Asociací pro rozvoj recyklace
stavebních materiálÛ v âeské republice prokázáno, v˘‰e uvedené náklady na recyklaci
jsou pro firmy tuto ãinnost provozující na samé hranici ekonomické únosnosti.
Druh˘ zpÛsob nakládání se stavebním
odpady je jeho zne‰kodnûní na skládce.
Podle zmínûného metodického pokynu
v‰ak lze ukládat neupravené stavební odpady zaﬁazené do kategorie „O” pouze na
skládky kategorie SIII jako odpady, které
nelze hodnotit na základû jejich vyluhovatelnosti. Tento zpÛsob nakládání se stavebními odpady je v‰ak minoritní, neboÈ je
spojen s vysok˘mi náklady za uloÏení, které
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ﬁízení /servis
v˘raznû pﬁevy‰ují náklady na recyklaci.
Tﬁetí zpÛsob nakládání se stavebními odpady jiÏ patﬁí mezi ty, které by mûl omezit
zmiÀovan˘ metodick˘ pokyn. VyuÏívají jej
firmy, které ve svém pﬁedmûtu ãinnosti sice
mají ãasto uvedeno „recyklace stavebních
odpadÛ”, ve skuteãnosti v‰ak tento odpad
pouze shromaÏìují (v lep‰ím pﬁípadû i separovanû), ale nerecyklují jej. Prostor oznaãují
jako mezideponii a v âeské republice lze
v blízkosti velk˘ch mûstsk˘ch aglomerací nalézt ﬁadu lokalit, kde se uloÏené mnoÏství
pohybuje v rozmezí od 50 do 250 tisíc tun,
nûkdy i více. ProtoÏe materiál není recyklován a fakticky zÛstává skládkován - navíc takﬁka v˘hradnû na propustném podloÏí, nask˘tá se zde oprávnûná otázka, zda se
v tûchto desetitisících tunách neskr˘vá i odpad jin˘, neÏ je v horních vrstvách. Pro okolí

Zpravodaj

Č e s k á a s ociace
odpadového hospodáčství

âAOH pﬁipravila spolu s âesko-nûmeckou obchodní a prÛmyslovou komorou
náv‰tûvu veletrhu pro techniku Ïivotního
prostﬁedí ENVITEC, kter˘ se konal ve
dnech 14. aÏ 17. 5. v Düsseldorfu
v Nûmecku. Na tu navázala exkurse do
nejmodernûj‰í tﬁídiãky odpadÛ v mûstû
Trier, která byla nedávno postavena
s podporou Duálního systému.
Do haly tﬁídiãky svozové automobily
ze ‰irokého okolí pﬁiváÏejí tzv. Ïluté pytle z domácností, ve kter˘ch jsou pﬁedev‰ím obalové odpady. Ty jsou na zaãátku automatické linky strojovû otevírány
a ve velkém bubnovém sítu vytﬁídûny
podle jednotliv˘ch frakcí. Proudem vzduchu se z nich pak oddûlí fólie, magnetem
Ïelezné kovy a infraãerven˘mi ãidly jsou
detekovány nápojové kartony (známé
tetrapaky), které jsou pak tryskou odfouknuty. Zbytek je vystaven víﬁiv˘m
elektrick˘m proudÛm, které zmagnetují
i zb˘vající nemagnetické kovy (pﬁedev‰ím hliník), které je tak moÏno odseparovat od zb˘vajících plastÛ.
Ty jsou pak opût infraãerven˘mi paprsky roztﬁídûny na jednotlivé druhy - polypropylen,
polyethylen,
polystyren
a PET. Vytﬁídûné, pﬁípadnû vyãi‰tûné
a zu‰lechtûné odpady se na konci linky
mûní na suroviny, které jsou slisovány
a v˘hodnû prodávány odbûratelÛm. V‰e
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lze takov˘to prostor povaÏovat takﬁka za potenciální ekologickou bombu. Na moÏn˘
zpÛsob kontroly tohoto stavu upozorÀuje
i zmínûn˘ metodick˘ pokyn v kapitole 6.
Dal‰í a také relativnû ãast˘ zpÛsob nakládání se stavebními odpady je podání projektu „rekultivace” (napﬁ. vytûÏené pískovny)
vyuÏitím vytûÏené zeminy. Po schválení
projektu v‰ak jiÏ ãasto málokdo kontroluje,
zda se na rekultivace nevyuÏívá i neupraven˘ stavební odpad. I v této oblasti je metodick˘ pokyn zcela jednoznaãn˘ a neumoÏÀuje vyuÏívání nevytﬁídûn˘ch stavebních
a demoliãních odpadÛ na jakékoliv terénní
úpravy a rekultivace.
Na základû zku‰eností ARSM s touto problematikou v nûkter˘ch zemích EU lze konstatovat, Ïe vydáním Metodického pokynu
dojde s nejvy‰‰í pravdûpodobností k jedno-

znaãnûj‰ímu sjednocení v˘kladÛ platn˘ch
právních pﬁedpisÛ na v‰ech úrovních orgánÛ státní správy i místních samospráv.
Obdobnou zku‰enost ARSM získala napﬁ.
od kolegÛ ze sousedního Rakouska. V souãasnosti se tak jiÏ dlouhodobû recykluje více neÏ 60 % stavebních odpadÛ, zatímco
se v âR tato hodnota pohybuje nûkde kolem naprosto nedostateãn˘ch 10 %.
Z tohoto pohledu lze proto velmi pozitivnû hodnotit poãin odboru odpadÛ MÎP
zpracovat takov˘to materiál. Vydan˘ metodick˘ pokyn pﬁitom sv˘m nadãasov˘m znûním vytváﬁí i ve‰keré pﬁedpoklady pro plynulé pﬁizpÛsobení se novému zákonu
o odpadech.

se dûje zcela automaticky, takÏe v celé tﬁídiãce pracuje jen sedm pracovníkÛ.
Na závûr této zajímavé exkurse pak probûhla velice zajímavá diskuse s vedením
této tﬁídiãky a s pracovníky Duálního systému. Zaﬁízení je sice z na‰eho pohledu zatím pﬁíli‰ drahé, ale úÏasné, a snad se i my
jednou podobné linky u nás doãkáme.
Dal‰í zajímavou akcí, na kterou âAOH
pozvala své ãleny, byla mezinárodní konference o bioodpadech - BIOWASTE. Ta
se konala od 15. do 18. 5. v St. Pöltenu
v Rakousku, pod patronací Magistrátu
mûsta Vídnû a dolnorakouské vlády.
Na této konferenci zaznûla nejen ﬁada
zajímav˘ch referátÛ, ale o své zku‰enosti
se pﬁi‰li podûlit s úãastníky i sami vlastníci
rÛzn˘ch kompostáren z celého Rakouska,
a to i z míst s nadmoﬁskou v˘‰kou nad
úrovní na‰í SnûÏky. Je tedy jasné, Ïe kdyÏ
to jde tam, tak by to mohlo jít i u nás. Chce
to v‰ak nejen dostatek financí, ale pﬁedev‰ím dostatek nad‰ení.
Velmi zajímavé pak byly odpolední exkurse pﬁímo do jednotliv˘ch provozÛ.
Nechybûla ani ukázka kompostování s pomocí ÏíÏal. ÎíÏaly si úãastníci domÛ sice
neodnesli, ale pytlík s hodnotn˘m vermikompostem ano.
Pﬁed tûmito zajímav˘mi akcemi v‰ak
je‰tû probûhlo jedno dÛleÏité setkání, které 9. 5. zorganizoval EKOKOM, a. s., se
zástupci svozov˘ch a zpracovatelsk˘ch firem a jejich svazÛ a asociací k problematice akreditací v tomto systému sbûru
a zpracování obalov˘ch odpadÛ.
V duchu akreditací a certifikací se nesla
i konference ENVIRO 2001, která se konala hned dal‰í dny na Kladnû. Zahájil jí
ministr Ïivotního prostﬁedí, ãímÏ dal jasnû
najevo, jakou dÛleÏitost tûmto akreditacím
pﬁikládá. Celá jedna sekce byla specializo-

vána na odpadové hospodáﬁství a pﬁedná‰ku, t˘kající se pﬁímo certifikací v odpadovém hospodáﬁství, pﬁednesl v˘konn˘ ﬁeditel âAOH.
âAOH se zapojila i do Programu v˘zkumu a v˘voje MÎP a na úkolu Intenzifikace sbûru, dopravy a tﬁídûní komunálního odpadu bude spolupracovat
s Ústavem pro Ïivotní prostﬁedí Pﬁírodovûdecké fakulty Univerzity Karlovy.
Prezident âAOH obdrÏel k pﬁipomínkování dopis komisaﬁi Evropské unie
Verheugenovi, kter˘ nám zaslala partnerská polská asociace PUGO a dále byl pozván a zúãastnil se zasedání Ekonomického fóra Organizace pro bezpeãnost
a spolupráci v Evropû (OBSE), které se
konalo na ministerstvu zahraniãí v Praze.
V˘konn˘ ﬁeditel pak zastupoval âAOH
na valné hromadû partnerského rakouského svazu VÖEB. Ta se letos konala
v Schlägl-Aigenu, jen nûkolik kilometrÛ
od na‰ich hranic u Lipna. O to lépe bylo
moÏné porovnávat stav pﬁírody a Ïivotního prostﬁedí na obou stranách hranic.
JestliÏe zde existují markantní rozdíly,
pak to urãitû není zemûpisnou polohou,
ale pﬁedev‰ím chováním tamních obyvatel a celé spoleãnosti k pﬁírodû.
V‰em ãlenÛm âAOH byly opût rozeslány rÛzné pozvánky na semináﬁe a návrh nového zákona o obalech, tak jak byl
pﬁedloÏen do vlády. âlenové téÏ obdrÏeli k pﬁipomínkování poslední verzi nûkter˘ch vyhlá‰ek k novému zákonu o odpadech a od partnerské celoevropské asociace odpadového hospodáﬁství FEAD
pﬁipravované normy evropské unie k nádobám na odpady nebo studii k ﬁízení
mûstského a obecního odpadového hospodáﬁství v Evropû.
(pm)
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Doc. Ing. Miroslav ·kopán, CSc.
prezident ARSM

ODPADOVÉ FÓRUM

servis

Nab í d k a a p o p t á v ka odpadů v reálném č as e
Po v‰eobecném popisu odpadového serveru www.skladka.cz v jednom z minul˘ch
ãísel bychom tentokrát rádi pﬁiblíÏili podrobnûji jeho ústﬁední ãást, kterou je bezplatná nabídka a poptávka odpadÛ, neboli
odpadová „burza”. Najdete ji
pod odkazem
Odpady na hlavní
stránce serveru
www.skladka.cz
(rovnûÏ v nabídce
Rychlá volba na
hlavní stránce).
Odpadová „burza”
slouÏí k naplnûní
a praktické realizaci ústﬁedního motta odpadového
serveru
www.skladka.cz:
„Co je pro jednoho nepotﬁebn˘m
odpadem, mÛÏe
b˘t pro druhého
cennou vstupní
surovinou.” V souãasné dobû zde
naleznete zhruba
150 firem (rozdûlen˘ch rovnomûrnû na stranû nabídky a poptávky)
a více neÏ 400
druhÛ nabízen˘ch a poptávan˘ch odpadÛ.
Nabídka odpadÛ je uvedena samostatnû
pod odkazem Nabízené odpady v sekci
Odpady. V horní ãásti stránky je umístûn filtr pro zobrazování, kter˘m lze nabízené
odpady tﬁídit podle skupin, podskupin, katalogov˘ch ãísel odpadÛ, kraje a okresu ve
kterém pÛvodce odpad nabízí (z dÛvodu
pﬁepravních vzdáleností). Dále je zde umístûno tlaãítko pro pﬁevod vyfiltrované nabídky do formátu MS Excel, pro pozdûj‰í off-line zpracování.
NíÏe je potom zobrazena samotná nabídka odpadÛ, která obsahuje následující
údaje:
kód odpadu, název odpadu, okres kde je
odpad nabízen, jeho mnoÏství a poznámka
pÛvodce s libovoln˘m obsahem (podmínky
odbûru, podrobnûj‰í popis charakteru odpadu, cena apod.) Odpady jsou vÏdy ﬁazeny podle data zadání do databáze, tj. poslednû zadané se zobrazí jako první. Po kliknutí na odkaz Info se zobrazí podrobnosti
o nabízející firmû vãetnû kontaktních infor-
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mací, u kaÏdé nabízející firmy se rovnûÏ zobrazí v‰echny její nabízené odpady.
Poptávka je uvedena samostatnû pod
odkazem Poptávka po odpadech v sekci
Odpady a její ﬁe‰ení je prakticky shodné

s nabídkou.
Pro usnadnûní práce uÏivatelÛ je v sekci
Odpady zaﬁazen odkaz na interaktivní
Katalog odpadÛ, pomocí kterého mÛÏe
uÏivatel vyhledávat hledan˘ odpad zadáním ãásti názvu nebo kódu odpadu, pﬁípadnû procházet katalog v ãlenûní podle
skupin a podskupin odpadÛ.
Dále jsou v sekci Odpady zaﬁazeny odkazy Firmy nabízející odpady a Firmy poptávající odpady, které zobrazí seznam v‰ech
firem nabízejících ãi poptávajících odpady.
Po kliknutí na konkrétní firmu se zobrazí
údaje o ní, vãetnû její kompletní poptávky/nabídky.
Objednání moÏnosti poptávat a nabízet
odpady lze provést jednoduch˘m zpÛsobem vyplnûním objednávkového formuláﬁe, kter˘ naleznete v sekci Rychlá volba na
hlavní stránce www.skladka.cz pod odkazem Pﬁihla‰ovací formuláﬁ pro nabídku
a poptávku. Na základû vyplnûní a odeslání objednávky obdrÏí zájemce obratem pﬁístupové jméno a heslo, na základû kter˘ch
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mÛÏe provádût správu sv˘ch dat na na‰em
serveru prostﬁednictvím sekce
Administrace. Po zadání uÏivatelského jména a hesla se zobrazí formuláﬁ, ve kterém
mÛÏe uÏivatel mûnit údaje o své firmû
a pﬁedev‰ím pﬁidávat a mazat nabízené/poptávané
odpady v reálném
ãase, coÏ zaji‰Èuje
aktuálnost dat zobrazovan˘ch dal‰ím uÏivatelÛm.
Provozovatelé serveru www.skladka.cz úmyslnû neomezují obchodování s odpady Ïádn˘mi byrokratick˘mi,
finanãními ani jin˘mi poÏadavky
a ponechávají dohody o konkrétních transakcích
(odkup/prodej odpadÛ) zcela v reÏii
zúãastnûn˘ch stran
(nabízející/poptávající). Celá transakce tak mÛÏe s vyuÏitím e-mailové
po‰ty trvat pouh˘ch nûkolik minut. Pro pÛvodce
i zpracovatele odpadÛ bude jistû zajímavé,
Ïe si mohou z ohlasÛ na jimi zveﬁejnûnou
nabídku/poptávku vybírat cenovû nejv˘hodnûj‰í nabídky.
Doufáme, Ïe tato na‰e sluÏba se v budoucnu stane pﬁínosem i pro Va‰i firmu ãi
obec.
Za autory projektu Radek Janou‰ek
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Národního v˘cvikového stﬁediska pro environmentální management následující kurzy:
Kurz EMS krátkodob˘
Kurz EMS stﬁednûdob˘

17. - 19. 09. 2001
(cena 6 000,- Kã)
1. ãást
22. - 25. 10. 2001 (cena 12 000,- Kã)
2. ãást
20. - 23. 11. 2001
Kurz interního auditora EMS 3. - 4. 12. 2001
(cena 5 000,- Kã)
V‰echny tyto kurzy se budou konat v Hotelu Kostínek v Solenici, na bﬁehu Orlické pﬁehrady.
a novû jsme pro Vás pﬁipravili
Kurz environmentální legislativy
1. - 3. 10. 2001
(cena 6 500,- Kã)
Tento kurz Vás ucelenû seznámí s platnou a novû pﬁipravovanou národní environmentální legislativou.
Kurz se bude konat v Pardubickém regionu a pﬁedná‰et budou odborníci z provozu i ze státní správy.

BliÏ‰í informace o rozsahu a náplni kurzÛ Vám ráda sdûlí Mgr. ZdeÀka Hyb‰ová, tel.: 02/74 78 44 16 (17),
nebo E-mail: hybsova@cemc.cz. Na tyto kontakty rovnûÏ mÛÏete posílat své pﬁedbûÏné pﬁihlá‰ky.
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Recyklace na internetu - www.recyklace.net
Ve čtvrtém čísle Odpadového fóra jsme
popsali hlavní menu serveru www.recyklace.net. Dnes se zaměříme na popis
ostatních funkcí a služeb, které jsou už
v provozu nebo se plánují do nejbližší budoucnosti. www.recyklace.net je server,
který se nechce zabývat všeobecně ekologií, ale je úzce profilovaný pouze na oblast
odpadového hospodářství (dále OH), čímž
se snaží zajišťovat stále komplexnější informace z této oblasti.
Pod hlavním menu se nachází oblast
rozdělená do tří sloupců. Pravý sloupec
obsahuje tyto tlačítka:
- Aktuality - aktuální změny právních
předpisů v odpadovém hospodářství
- Výběr z tisku - články převzaté z tisku
a internetu
- Názory a komentáře - různé komentáře
a vyjádření k událostem souvisejícím s OH
- Legislativa - znění zákonů, předpisů
a vyhlášek se vztahem k OH
- www odkazy - seznam odkazů na www
prezentace podnikatelských subjektů
a nebo vládních organizací, jejichž činnost
je zaměřena na OH a životní prostředí.

Těmto firmám nabízíme možnost zdarma
přidat odkaz na své stránky na náš server.
Prostřední a levý sloupec jsou vyhrazeny
zejména pro reklamu, aktuální sdělení
a informace, případně pro ankety a soutěže. www.recyklace.net nabízí také mož-

nost uveřejnění vlastních příspěvků a komentářů na různá témata. Díky www.recyklace.net není třeba hledat na internetu
nejprve místa, kde by se požadovaná informace mohla nacházet a teprve pak hledat samotnou informaci.

ODPADY
MINISTERSTVO
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

IX. Mezinárodní kongres a výstava

ODPADY - LUHAČOVICE 2001
Luhačovice, 2. - 4. října 2001, KD Elektra
HLAVNÍ PROGRAM:
● DETAILNÍ SROVNÁNÍ PŮVODNÍHO A NOVÉHO ZÁKONA VČETNĚ VÝKLADU,
VYSVĚTLENÍ A UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNY, ODPOVĚDI NA DOTAZY, PANELOVÁ DISKUSE
● PODROBNÝ POPIS A VÝVOJ SYSTÉMU EKO-KOM
● VYHLÁŠENÍ 10 NEJVYŠŠÍCH CEN ZA ODBĚR PLASTŮ, PAPÍRU A SKLA ZPRACOVATELI V ČR
● VYMAHATELNOST MÍSTNÍCH POPLATKŮ ZA SVOZ ODPADU
● PREZENTACE NOVÝCH REGIONŮ
Podrobné informace naleznete na internetových stránkách: www.jogaluhacovice.cz a www.recyklace.net,
kde můžete přímo vyplnit závaznou přihlášku.
Pokud se nepřihlásíte pomocí internetu, můžete nám svou přihlášku zaslat e-mailem: joga@jogaluhacovice.cz nebo poštou na adresu:
JOGA RECYCLING s. r. o., Uherskobrodská 984, 763 26 Luhačovice,
tel.: 067/ 93 26 02, 93 25 22, fax: 067/713 15 68

Integrovaný systém v rámci
separovaného sběru
využitelných složek komunálních odpadů
Právní rámec
Výchozí pozicí jsou ustanovení zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 338/1997 Sb.
a nařízením vlády č. 31/1999 Sb., ze kterých vyplývá pro povinné osoby nezbytnost zajištění zpětného odběru odpadů z obalů
a využití 35 % hmotnostních z celkového množství obalů uváděných na trh nebo do oběhu. Z celkového množství obalů uváděných na trh nebo do oběhu musí být dále minimálně 15 % hmotnostních recyklováno.
Z toho pro obce vyplynula možnost nabídnout dovozcům a výrobcům obalů ke splnění jejich zákonných povinností kapacity
svých sběrných systémů. Je možno s nimi vytvořit „integrovaný
systém”, zajišťující jak oddělený sběr využitelných složek komunálních odpadů, tak i v jeho rámci zároveň zpětný odběr a využití obalových odpadů.
Základní povinnosti výrobců a dovozců obalů a obalových materiálů
● neuvádět na trh nespotřebovatelné, nevyužitelné nebo životnímu prostředí škodlivé obaly
● zajistit značení na obalech pro účely dalšího nakládání s nimi
● zajistit uvedení údajů o způsobu využití nebo zneškodnění
● povinnost zajistit, aby byl obalový odpad využíván a recyklován v rozsahu, stanoveném vyhláškou
Základní povinnosti obcí jako původců komunálních odpadů
● shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých
druhů
a kategorií
● trvale nabízet k využití odpady, které sama nemůže využít

APUSO plus, a. s.,
jako garant integrovaného systému,
zastupující obce
APUSO plus, bylo založeno jako akciová společnost. Jejím zakladatelem je Asociace původců a subjektů nakládajících s odpady - APUSO - což je zájmové sdružení právnických osob, založené městy, obcemi a subjekty nakládajícími s odpady.
Smluvní vztah mezi
obcemi, zastoupenými APUSO plus, a. s.,
a výrobci a dovozci obalů a obalových materiálů
Výrobci a dovozci obalů a obalových materiálů byli povinni zajistit, aby nejpozději do 31. 12. 2000 byl obalový odpad využíván
a recyklován v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva.
Dále pak podle vládního nařízení jsou výrobci a dovozci obalů již od února 2002 povinni zajišťovat bezplatně zpětný odběr
použitých obalů. Jednou z možností jak řešit povinnost využívat
a recyklovat použité obaly pro výrobce a dovozce obalů a obalových materiálů, je uzavření smlouvy s APUSO plus, a. s.,
o převzetí tohoto závazku.
APUSO plus, a. s., zodpovídá povinné osobě za to, že jí požadovaný váhový objem na trh uvedených obalů a obalových
materiálů byl využit a recyklován.
APUSO plus, a. s., má za úkol, kromě zajištění odbytu druhotných surovin získaných vyseparováním z využitelných složek
odpadů za co nejvýhodnější cenu, zastupovat obce při dojedná-

vání ceny za službu zpětného odběru a zajištění využití obalových odpadů zachycených sběrnými systémy obcí, vůči výrobcům a dovozcům obalů a obalových materiálů, kteří jsou ze zákona povinnými osobami. Pro pokrytí nákladů na provozování této služby, jsou pro obce velmi důležité tržby za prodanou surovinu. Pro povinné osoby je podstatné prokázání ze strany obcí,
že s vyseparovanou surovinou bylo naloženo tak, jak zákon
ukládá. Zobchodováním na burzovních principech je nejobjektivněji určena cena a zároveň je dokladováno naložení se surovinou v souladu s požadavky zákona.
Zřejmým cílem je tedy minimalizovat materiálové cesty toků
jednotlivých komodit. Omezit nebo zcela vyloučit ty překupníky,
kteří jsou pouze umělými bariérami mezi zpracovateli využitelných složek odpadů a průmyslem, který zpracovává druhotné
suroviny.

Spolupráce Asociace
s Českomoravskou komoditní burzou
Kladno - ČMKBK
V dubnu t. r. podepsalo APUSO s ČMKBK smlouvu o spolupráci při vytváření a provozování garantovaného trhu s odpady
a druhotnými surovinami. Tím byly zahájeny kroky, jejichž základním cílem je přivést obchodování s odpady do transparentního prostředí komoditní burzy, kde i stát vykonává svůj dozor.
Obce - a nejen z řad APUSO - mají tím možnost, prostřednictvím společnosti APUSO plus, a. s., plnit povinnost trvale nabízet odpady k využití a to prostřednictvím burzy.
Právě poslání burzy bylo důvodem k uzavření dohody o spolupráci s Ministerstvem životního prostředí.
Tato dohoda byla pro APUSO důležitým signálem o skutečnosti, že MŽP podporuje provozování burzovního systému obchodování s odpady a druhotnými surovinami. K obchodování
na burzovních principech se velmi pozitivně staví také Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže.
APUSO plus, a. s., má ve svém rozvojovém programu vybudování sběrných skladů APUSO. Jde o burzou certifikované regionální sklady, sloužící k dočasnému uskladnění komodity
určené k prodeji, např. do doby nashromáždění zajímavého
množství.
Je potřeba opakovaně zdůraznit, že APUSO plus, a. s., je připraveno po dohodě s obcemi dát k dispozici vytříděné objemy
z obalových odpadů řádně zdokladovanými dodacími a skladištními listy a to buď přímo pro povinné osoby, nebo pro jakékoliv
jejich organizace, podle zákona k tomu zřízené, k prokázání
zpětného odběru a využití odpadů z obalů.
Burza také umožňuje rychlé a profesionální řešení případných
obchodních sporů prostřednictvím svého mezinárodně uznávaného rozhodčího soudu. To je významný prvek jistoty rychlého
a fundovaného rozhodování možných sporů pro zúčastněné.
Tereza Ulverová
ředitelka APUSO plus, a. s.
Kontakt: APUSO plus, a. s., Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9
tel.: 02/ 66 00 82 09, fax: 02/ 66 31 77 44, e-mail: apuso@apuso.cz

Nová třídírna papíru v Praze
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ku jeden pracovník vytřiďuje vlnitou lepenku. V třídicí kabině osm
pracovnic třídí papír podle druhů do čtyř boxů, které tvoří zásobníky s pohyblivými dny. Automatické vyprazdňování zásobníků řídí obsluha kontinuálního horizontálního lisu pomocí průmyslové
televize.
To, co dělá z třídírny papíru vybudované v areálu Pražských
služeb a. s., nejmodernější linku v České republice, jsou opatření ke zlepšení pracovních podmínek a hygieny práce. Celý prostor haly je možné účinně odvětrat osmi ventilátory. Třídicí kabina je plně klimatizována. Vzduchotechnická jednotka je osazena
elektrickým ohřevem i chladícím zařízením s automatickým udržováním nastavené teploty. Filtr na vstupu vzduchu zajišťuje
bezprašnost, umístění vzduchotechniky pod stropem výrazně
omezuje zápach. Papír je dezinfikován prostředkem, který redukuje vznik choroboplodných zárodků a odstraňuje nepříjemný
zápach.
Mimo běžných hasících přístrojů byla hala vybavena elektricky
vytápěným požárním vodovodem a elektronickou požární signalizací. Uvedená opatření dávají předpoklad, že nebude docházet
u této stereotypní práce k velké fluktuaci pracovníků, jak je běžné u podobných zařízení. Zároveň dochází i ke kvalitnímu a vysokému výkonu třídění bez reklamací.
Novou třídírnu papíru v Praze provozuje od května tohoto roku
v Pražských službách a. s., závod Odvoz a recyklace odpadů.
V současné době je provoz dvousměnný s výkonem 17 tun na
jednu směnu. Při trojsměnném provozu a výkonu 50 tun za den
lze dosáhnout měsíčního výkonu 1000 tun a tím zajistit zpracování celého výskytu papíru ze separovaných sběrů od obyvatelstva
v Praze. Velice příznivým zjištěním je skutečnost poměrně nízkého výskytu cizorodých příměsí, přibližně 7 - 8 % i přes to, že sběr
v Praze je zajišťován převážně pomocí klasických nádob s horním
výsypem. Přitom velkou část příměsí tvoří obaly, které mají s papírem hodně společného, ale pro recyklaci nejsou
vhodné. Jde například o vrstvené krabicové obaly od džusů a mléka, krabičky od cigaret, plata
1000
a obaly od vajíček, obaly od kávy. Vhodnou osvětou lze výskyt příměsí ještě snížit.
A na závěr jedna perlička. Na třídicím pase se
800
občas vyskytují i osobní doklady - občanské
a řidičské průkazy, cestovní pasy, karty pojištěnce a jiné průkazky. Tak zvaní slušní zloději
600
a kapsáři využívají modré kontejnery na separovaný sběr papíru k odkládání osobních dokladů okradených spoluobčanů. Tyto doklady pře400
dáváme policii pomocí tzv. policejních anonymních schránek. Stojí za úvahu, zda osvětu o se200
parovaném sběru papíru nerozšířit i o výzvu
k zlodějům a kapsářům, aby využívali více této
možnosti, jak zmírnit okradeným občanům
0
a návštěvníkům Prahy starosti a problémy s obstaráváním nových dokumentů.

duben

Magistrát hlavního města Prahy věnuje velkou pozornost hospodárnému nakládání s využitelnými složkami domovního odpadu. V současné době je ve městě rozmístěno celkem 3 482 sběrných stanovišť na oddělené ukládání skla, papíru a plastů. Z toho je 2 560 hnízd na veřejných prostranstvích (převážně 1 100
litrové kontejnery) a 922 v pražské památkové rezervaci (120 litrové kontejnery). To znamená, že jedno stanoviště připadá přibližně na 300 obyvatel. Obyvatelé Prahy si na bezúplatný separovaný sběr využitelných složek domovního odpadu velmi rychle
zvykli a využívají jej. Za rok vytřídí 12 tisíc tun papíru, 5 tisíc tun
skla a 4 tisíc tun plastů.
Papír uložený do modrého kontejneru zůstává stále odpadem.
Hodnotu získává až po roztřídění na staré noviny, barevné časopisy, vlnitou lepenku a smíšený papír. Takto roztříděný papír je
slisován do balíků o hmotnosti cca 500 kg. V současné době je
to velmi žádaná druhotná surovina. Poptávka na českém trhu
převyšuje nabídku a tak i výkupní ceny, které kolísají přibližně
v pětiletém cyklu, jsou zatím na nejvyšší úrovni.
Je všeobecně známo, že jedním z nejhlavnějších faktorů, který nepříznivě ovlivňuje náklady na separovaný sběr, je cena za
jeho svoz. Nejúčinnějším řešením pro Prahu byl záměr vybudovat třídicí linku na papír přímo ve městě. Představenstvo akciové
společnosti Pražské služby rozhodlo o vybudování nové třídírny
papíru přímo v areálu Pražských služeb. Pro provoz třídírny byla
vyčleněna část haly o ploše 2000 m2. Zároveň představenstvo
rozhodlo, že technologické zařízení nebude zakoupeno nové,
ale použije se starší technologická linka firmy Doman, která bude repasována. Uspořené náklady budou investovány do zlepšení pracovních podmínek na třídicí lince.
Doposud neexistuje nikde na světě automatické roztřiďování
papíru, proto se musí provádět ručně. I třídírna papíru Pražských
služeb je s ručním tříděním. Na vstupním podlahovém dopravní-
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