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Naše společnost Vám nabízí 
následující produkty a služby:

� VOZIDLA PRO SVOZ ODPADU
HALLER

nástavby o objemu 11 – 28 m3

pro nádoby 110 litrů – 7 m3

vhodné pro svoz domácího 
a průmyslového odpadu.

� ZAMETACÍ STROJE SCARAB

nástavby o objemu nádrže na
smetí 2 – 8 m3 se širokou škálou
dalších přídavných zařízení, 
dodávky jsou možné také včetně
výměnného systému a dodávek
nástaveb pro zimní údržbu 
chodníků a komunikací.

� VOZIDLA MULTICAR M 26 
A MULTICAR FUMO

včetně veškerých nástaveb, 
ve spojení s výměnnou zametací
nástavbou SCARAB a nástavbami
pro zimní údržbu představují 
špičkový produkt pro celoroční 
údržbu chodníků a komunikací.
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Elektronický bulletin WASTE FORUM

TOP 2010
Konference Technika ochrany prostredia

15. – 17. 6., Častá-Papiernička,
Slovensko

6. ročník mezinárodní
konference z cyklu
Odpadové dny
22. – 24. 9., 
Náměšť nad Oslavou

DEŇ ODPADOVÉHO 
HOSPODÁRSTVA 2010

6. ročník kongresu
11. 11., Bratislava, Slovensko

tak a hlavně osobní adresy pracovníků firem, úřa-
dů, škol, nezávislých expertů, neziskových orga-
nizací, profesních svazů atd. Adresář průběžně
aktualizujeme, čistíme, doplňujeme a současně
odstraňujeme ty, kteří nám sdělí, že si bulletin
WASTE nepřejí dostávat.

Nedostáváte-li bulletin WASTE a chcete,
abychom vám jej posílali, napište nám:

prochazka@cemc.cz.
Dostávali jste WASTE a již nedostáváte?

Pokud jste neměnili adresu, pak je nejspíše na
vině antispamový filtr vašeho počítače či serveru.
V posledních měsících se tyto případy množí
a my to neovlivníme. Mnozí to řeší tak, že si bulle-
tin nechávají posílat na soukromou adresu.

Jednou měsíčně redakce časopisu ODPADO-
VÉ FÓRUM rozesílá elektronicky informaci o prá-
vě vycházejícím čísle a o tom, co se připravuje,
a také aktuální informace o blížících se akcích,
jejichž organizátoři nestihli uzávěrku čísla.

Bulletin je rozesílán bezplatně všem, kdo
o to požádají, bez ohledu na to, jestli odebíra-
jí časopis či nikoli. Připravujeme jej v jednodu-
ché formě bez grafiky a bez příloh s odkazy 
na internetové stránky Odpadového fóra
(www.odpadoveforum.cz), abychom zbytečně
nezatěžovali poštovní schránky adresátů.

Adresář v současné době zahrnuje přes 6000
adres z České republiky a další ze Slovenska.
Zahrnuje jak společné adresy firem či institucí,

Odebíráte pravidelně náš časopis?

Jestliže ano, rádi bychom si od vás přečetli (nebo i slyšeli), co se vám na něm líbí a co v něm podle
vás chybí.

Rovněž uvítáme zprávy, co je u vás ve firmě, úřadě, instituci nebo v okolí nového. Nebo co vám
v oblasti kolem odpadů vadí či naopak co vítáte. Nejzajímavější dopisy či jejich části otiskneme.

Pište na forum@cemc.cz.

Máme zájem, aby se co nejvíce odborníků dostalo k informacím v časopisu!
Proto další výtisky zasílané na stejnou adresu jsou za poloviční cenu.

Již tři roky nezvyšujeme cenu časopisu, ale jen rozsah a kvalitu!
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U posledního již tradičního kulatého stolu,
konaného pod záštitou paní ministryně 
Rut Bízkové, se především mluvilo o již dlouho
diskutovaném novém zákonu o odpadech. 
Nyní již konečně bude zpracováván podle
nových zásad daných Rozšířenými tezemi 
rozvoje odpadového hospodářství České 
republiky. Na tomto materiálu se již podíleli
i externí odborníci v rámci osmi pracovních 
skupin, což je velmi pozitivní posun. Bylo 
konstatováno, že se teze zaměřují především 
na nezbytné a sporné definice nových termínů,
na ekonomické nástroje a na technické 
podmínky. Má-li však nový zákon uspokojit
všechny podmínky, které nám s neochvějnou
pravidelností a intenzitou přicházejí 
od evropských úředníků, lze očekávat, že bude
opět velmi rozsáhlý a toho se mnozí bojí.

Dělal jsem si soukromou statistiku a z té 
vyplynulo, že prvý zákon o odpadech z roku
1991 měl 17 paragrafů a jednu novelu. Zákon
druhý z roku 1997 měl 45 paragrafů a byl 
novelizován čtyřikrát. Třetí a zatím poslední
zákon o odpadech z roku 2001 měl ve své
původní podobě již 89 paragrafů a byl zatím
novelizován osmadvacetkrát a proto má dnes 
již 124 paragrafů! A to nemluvím o dalších 
desítkách souvisejících zákonů, jež ignorovat
nelze. Nelze také zapomenout na prováděcí
vyhlášky, kterých máme letos dvacet a sedmnáct
jejich novel, k dvaceti metodických pokynů, 
návodů a doporučení, přes sto norem a mohl
bych pokračovat dál. A potom tu jsou desítky
evropských směrnic, rozhodnutí a hlavně přímo
platících nařízení Evropské komise. Doufejme,
že tato časová, množstevní a druhová řada
nebude pokračovat, jinak bychom se mohli
dočkat neuvěřitelně rozsáhlého a proto zcela
nepoužitelného právního předpisu.

V souvislosti s často prezentovanou nutností
omezování administrativní zátěže nezbývá než
doufat, že autoři nových předpisů si vezmou
k srdci starou zásadu, že čím jednoduší, tím
krásnější, ale hlavně použitelnější. 

Jak bude 
vypadat 
nový zákon?

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ:
T. ŘEZNÍČEK
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Ve dnech 4. a 5. května 2010 se uskuteč-
nil v Ostravě jubilejní 10. ročník konferen-
ce s mezinárodní účastí ODPADY 21
věnovaný odpadovému hospodářství stře-
doevropských zemí. Konference je součástí
cyklu ODPADOVÉ DNY 2010, nad kterým
převzalo záštitu Ministerstvo životního pro-
středí.

Organizátory dvoudenní konference
ODPADY 21 jsou Sdružení pro rozvoj
Moravskoslezského kraje a akciová společ-
nost FITE a. s., z Ostravy.

Konference se zúčastnilo přes sto odbor-
níků na odpadové hospodářství z České
republiky, Slovenska, Polska, Rakouska
a Německa.

Konference byla slavnostně zahájena za
účastí Rut Bízkové, ministryně životního
prostředí, Miroslava Nováka, náměstka
hejtmana Moravskoslezského kraje, Dali-

Doporučení z jednání
� Urychleně řešit výši poplatků od občanů

za nakládání s komunálním odpadem ze
stávajících 500 Kč na asi 1500 Kč, pří-
padně tuto hranici úplně zrušit. 

� Správně nastavit poplatky za skládkování
s cílem zásadně omezit skládkování
směsných komunálních odpadů. Navýše-
nou částku směrovat zpět do rozvoje
odpadového hospodářství. 

� Pokračovat v podpoře využívání druhot-
ných surovin, tyto právně definovat pro
využití ke snižování množství odpadů
a tím i k předcházení vzniku odpadů.

� Podporovat budování integrovaných sys-
témů nakládání s komunálním odpadem
a při jejich tvorbě respektovat zahraniční
zkušenosti, a to jak kladné tak záporné.
Z podkladů organizátorů upravila

redakce

bora Madeje, náměstka primátora města
Ostravy a zástupců organizátorů konferen-
ce a Krajské hospodářské komory.

Na konferenci bylo předneseno celkem
16 odborně zaměřených referátů rozděle-
ných do dvou tématických okruhů:
- Integrovaný systém nakládání s komu-

nálními odpady – plnění POH;
- Využívání komunálního odpadu z pohle-

du zajištění energií pro zásobování oby-
vatelstva.
Konference se zabývala současným sta-

vem odpadového hospodářství, zejména
možnostmi využívání komunálních odpadů. 

Účastníci konference na závěr poděkova-
li ústy hlavního organizátora paní ministryni
Bízkové za přínos pro odpadové hospodář-
ství v České Republice a za nastavení účin-
né spolupráce mezi hlavními partnery
odpadového hospodářství.

Konference ODPADY 21

Veřejné projednávání záměru KIC
Na závěr prvého dne konání Konference

ODAPADY 21 v Ostravě se někteří účastní-
ci přesunuli do nedaleké Karviné, kde sho-
dou okolností probíhalo veřejné projedná-
vání záměru na výstavbu Integrovaného
systému nakládání s komunálními odpa-
dy v Moravskoslezském kraji (KIC).

O samotném projednávání jsme otiskli již
jednu zprávu z pera J. Mertla, ředitele tech-
nických služeb Karviná v minulém čísle.
Dále na stejné téma přinášíme v tomto čísle
článek Ohlédnutí za veřejným projednávání
v Karviné od Ing. L. Obala, ředitele zkušební
laboratoře měření emisí Technických služeb
ochrany ovzduší Ostrava, s. r. o.

Sám jsem se tohoto projednávání také

zúčastnil a můj osobní dojem se v podstatě
ztotožňuje s těmito příspěvky. Vzhledem
k tomu, že jsem se velmi podrobně zaobíral
veřejným projednáváním záměru na pře-
stavbu spalovny nebezpečných odpadů
v Rybitví v Pardubickém kraji (více viz Od-
padové fórum č. 4/2010), zajímalo mne, jak
proběhne projednávání na spalovnu komu-
nálních odpadů v Karviné. 

Především chci pochválit zástupce inves-
tora, který stručně, výstižně a profesionálně
seznámil občany se záměrem. Poněkud
dlouhé a nepřesvědčivé bylo vystoupení pro-
jektanta a zpracovatele posudku. Překvapilo
vystoupení či spíše nevystoupení některých
zástupců měst a obcí. Nejspíše se na tom

podepsaly blížící se volby, kvůli kterým něk-
teří zástupci měst změnili svůj původně pozi-
tivní přístup na negativní či nejasný postoj.
O to více měli možnost svou rétoriku před-
vést zástupci občanského sdružení a ekolo-
gického hnutí. Šlo o emocionální vystoupení
při použití hospodských způsobů přecházejí-
cích až do militantních negativistických for-
mulací a osobního napadání, zaštiťujícího se
rádoby technickými formulacemi. A prostí
občané nestačili věřit svým uším. Jeden
z účastníků při předčasném odchodu cha-
rakterizoval trefně vystoupení těchto pseudo-
odborníků jako panoptikum.

Šest hodin strávených v polozaplněném
sále kulturního domu v Karviné by se mohlo
zdát pro někoho jako ztráta času, ale uká-
zaly na to, že veřejné projednávání tako-
výchto velkých investičních akcí je nutno
připravovat velmi pečlivě, obezřetně
a pokusit se předcházet neodborným
vystoupením ekologických aktivistů. Čeká
nás v republice několik dalších takovýchto
akcí a bylo by škoda, kdyby navrch měli stá-
le jen výše uvedení odpůrci všeho.

Nutno tuto stručnou poznámku doplnit
konstatováním, že Ministerstvo životního
prostředí začátkem června letošního roku
vydalo k tomuto záměru souhlasné stano-
visko z hlediska přijatelnosti vlivů záměru
na životní prostředí.

T. ŘezníčekPohled na předsednictvo při veřejném projednávání
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Efektivní využití 
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Ohlédnutí za veřejným projednávání v Karviné

Dne 4. 5. 2010 se v odpoledních a večer-
ních hodinách uskutečnilo veřejné projed-
nání záměru Krajského integrovaného
centra využívání komunálních odpadů
v Moravskoslezském kraji. Veřejné projed-
nání proběhlo v souladu se zákonem 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí. Zde je několik postřehů
z tohoto veřejného projednání.

Prvním postřehem je to, že i když záměr
spadá do kompetence Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, byl nakonec celý
proces posuzování svěřen Ministerstvu
životního prostředí, aby byla vyloučena
možná podjatost Krajského úřadu Morav-
skoslezského kraje, kdy Moravskoslezský
kraj je akcionářem budoucího investora
společnosti KIC Odpady, a. s. 

Po obecném úvodu, který obstarali
zástupci MŽP, byl oznamovatelem (tedy
investorem) velice srozumitelně představen
celý záměr. Poté o všech vlivech a význam-
nosti těchto vlivů pohovořil, dle mého názo-
ru až moc obšírně, zpracovatel dokumenta-
ce a na závěr vše shrnul zpracovatel
posudku, kterého určilo MŽP. Po těchto
vystoupeních se k záměru vyjádřili zástupci
dotčených obcí a měst a zástupci dotče-
ných orgánů státní správy. Zde je s podi-
vem, že Magistrát města Karviné, tj. oblasti,
které se záměr nejvíce dotkne, vyslal na
toto veřejné projednání pouze tiskovou
mluvčí. Nebyl jsem jediný, kdo se nad tímto
postojem pozastavil. Nevím, zda je tento
přístup u tak důležitého záměru standardní.

hodin. A budu velice odvážný ve tvrzení, že
o životním prostředí z toho byly maximálně
hodiny dvě.

Nakonec jsem za celých šest hodin
odpověděl na tři dotazy a to jsem přípravou
strávil mnohem více a i přes moji skoro
týdenní nervozitu jsem byl z tohoto veřejné-
ho projednání velmi zklamán. Většina obča-
nů nezúčastněně seděla a poslouchala
a občanské sdružení a ekologické hnutí
excelovalo jako politické strany v Otázkách
Václava Moravce bez možnosti jakékoliv
oboustranné komunikace. Pokud jim bylo
na nějakou vznesenou otázku srozumitelně
odpovězeno, byla tato odpověď okamžitě
zpochybněna bez jakýchkoliv technických
argumentů.

Je proto závěrem nutno polemizovat nad
pojmem veřejné projednání, jelikož v rámci
záměru KIC se veřejnost jako taková zapo-
jila minimálně a toto veřejné projednání se
stalo exhibicí určitých zájmových skupin
a sdružení, u kterých je nutno pochybovat,
zda jim jde o životní prostředí. Jejich úloha
v rámci tohoto projednání byla obstrukční,
nekonstrukční a v podstatě celé veřejné
projednání znehodnotila.

Je nutno uvažovat o tom, zda občané,
kteří mají zájem o životní prostředí ve svém
okolí, potřebují oporu v těchto sdruženích
a hnutích. 

Ing. Libor Obal
Technické služby ochrany ovzduší

Ostrava, s. r. o.
E-mail: l.obal@teso-ostrava.cz

Po všech těch vystoupeních jsem již tro-
chu znervózněl, jelikož jsem očekával tu
část nejdramatičtější, a to veřejnou diskuzi.
I na svou osobu jsem očekával několik ože-
havých dotazů a možná i dramatických
slovních útoků. Naše společnost se v mém
zastoupení podílela v rámci zpracované
dokumentace na části ovzduší a byla také
zpracovatelem velice rozsáhlé rozptylové
studie. Základem KIC je totiž energetické
využívání komunálních odpadů, což se
neobejde bez spalování a tedy i vzniku vel-
mi diskutovaných emisí.

Veřejnou diskusi k záměru jsem si tedy
představoval jako velkou smršť dotazů
veřejnosti k problematice životního prostře-
dí, tedy nakládání s odpady, vlivy na ovzdu-
ší, na veřejné zdraví a ostatní složky životní-
ho prostředí, kdy se budou potit všichni
zpracovatelé dokumentace včetně mě
i zpracovatel posudku. Odpovědi měly
záměr objasnit a přesvědčit občany o nut-
nosti záměru a nevýznamnosti vlivů tohoto
záměru na životní prostředí.

K mému překvapení se nic takového
nedělo, i když občanů bylo přítomno dost.
Místo toho se diskuse rozbředla do zvlášt-
ních politických debat a dalších dogmatic-
kých tvrzení určitého občanského sdružení
a jednoho ekologického hnutí, které tak
v podstatě zabránilo diskusi jiným obča-
nům, které možná nezajímaly něčí osobní
nebo jiné zájmy, ale skutečné otázky život-
ního prostředí. A ne že nebylo dost času.
Celé veřejné projednání trvalo skoro šest

V Německu vzniká ročně kolem
4,75 mil. tun strusky a popela
z roštů spaloven a elektráren na
alternativní paliva a 780 tisíc tun
prachu z filtrů, který obsahuje polé-
tavý popílek a produkty z čištění
spalin. Prach z filtrů se odstraňuje
téměř výhradně ukládáním do pod-
zemí, větší část popela se využívá
pod zemí při stavbě skládek nebo
pod ochrannou horní vrstvou. Jiné
využití by bylo možné pouze po
výrazném zlepšení kvality popela
z roštu. Kritickým bodem využití
popela z roštu jako minerální zbyt-
kové látky je zpravidla vyluhovatel-
nost škodlivých látek. 

Při zlepšování kvality popela by
se proto mělo cíleně usilovat o lepší

zabudování škodlivých látek nebo
o oddělení součástí, které brání
využití popela. Novou koncepci
oddělení jemné frakce popela vyvi-
nula Martin GmbH für Umwelt- und
Energietechnik v Mnichově. Popel
se nejprve prosévá, aby se odsepa-
rovala frakce do 5 mm. Následuje
lázeň a vytřídění frakce menší než
2 mm. Zbývající granulát splňuje
vysoké požadavky na vyluhovatel-
nost. Několikatýdenní provoz uká-
zal, že jemné frakce lze bez problé-
mů vrátit zpět na spalování.

UmweltMagazin, 38, 2009, č. 9

Polská vláda upřednostňuje spa-
lování odpadů, ale u obyvatelstva
naráží na nespokojenost. Záměr

krakovských úřadů postavit spalo-
vnu vyvolal stížnost k Petičnímu vý-
boru Evropského parlamentu. Chy-
bějící společenská akceptace, po-
stoj „Nimby – Not In My Backyard –
Ne na mém dvorku“ je největší pře-
kážkou, jakou musí spalování
odpadů v Polsku překonat. 

Pro splnění ustanovení směrnice
EU o skládkování je nutno do kon-
ce roku 2010 zredukovat skládko-
vání biologicky odbouratelných
odpadů o 25 % oproti referenčnímu
roku 1995. Pro roky 2013 a 2020
jsou určeny další cíle – redukce
skládkování o 50 a 65 %. Těchto
cílů nebude dosaženo bez stavby
zařízení na výrobu energie z odpa-
dů. Z 12,4 mil. tun odpadů, které
v roce 2007 celkem vznikly, bylo
podle údajů Polského statistického
úřadu pouze 333 tisíc tun zpracová-
no tepelně. Komunální odpady
(10,1 mil. tun) se dosud zpracová-

vají nejlevnějším možným způso-
bem: 90 % skončilo v roce 2007 na
skládkách. V Polsku je provozová-
no kolem 900 komunálních sklá-
dek, zpravidla neodpovídajících
evropským standardům.

RECYCLING magazin, 64, 2009, 
č. 12

Spolkový úřad pro hospodářství
a kontrolu vývozu dostával v období
vyplácení šrotovného denně 10 až
15 tisíc nových žádostí o sešrotování
vozidel. Za tuto dobu se nahromadi-
lo velké množství vyřazených vozi-
del, jejichž zpracování v demon-
tážních podnicích potrvá v průměru
půl roku až rok. K jejich skladování
musejí být používány i plochy, které
k němu jinak neslouží, což je spoje-
no s vyřizováním povolení. 
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Neoznačené příspěvky
z databáze RESERS
připravuje RIS MŽP

http://www.env.cz/is/db-resers/

Suroviny v popelnici

Na začátku byla pozvánka na „odbornou
diskusi“. Jako programová náplň byly kro-
mě hlavních přednášek na téma Vliv těžby
vyvážených surovin na život a přírodu
v rozvojových zemích anoncovány také:
� debata o tom, jak velké ekologické a soci-

ální škody v rozvojových zemích způso-
buje dovoz surovin, které u nás velmi
brzo končí v popelnicích,

� diskuse o praktických důsledcích pro
české odpadové hospodářství, legislativu
i dotační programy.
Diskuse proběhla za účasti představitelů

Hnutí DUHA a hostů z poradenských organi-
zací (Přátelé země) z Kolumbie, Indonésie
a Velké Britanie (označení „expert“ použité
v pozvánce mě připadlo v celkovém kontex-
tu hodnocení příliš nadnesené), a naštěstí
i za účasti zástupce Ministerstva životního
prostředí. Naštěstí proto, že vystoupení Ing.
M. Vorlíčkové z tohoto ministerstva přineslo
celkem ucelenou charakteristiku situace
v odpadové problematice v ČR, včetně
výhledu na další postup jejího legislativního
zajištění. Přínosem to bylo pro většinu účast-
níků této akce, kde byl nezvykle vysoký podíl
zahraničních hostů nebo možná zahranič-
ních studentů v našich školách.

Druhým přínosným prvkem byly informa-
ce zahraničních přednášejících, které po-
skytly ilustrativní pohledy na těžbu někte-
rých nerostných a energetických surovin
v jejich mateřských státech. Včetně devas-
tačních účinků těžby na místní životní pro-
středí. I když obdobné informace je možno
v případě zájmu nalézt např. na stránkách
časopisů či televizních kanálů typu National
Geographic.

Problém byl v tom, že poskytnuté infor-
mace nikterak nesouvisely se surovinovou
a odpadovou politikou v České republice.
Ani s možností popisovanou situaci v uve-
dených státech z pozice ČR nějak ovlivnit.

Je totiž plně v rukou místních vlád a reali-
začních těžebních společností. Nehledě již
na to, že jde často o nenahraditelné ekono-
mické zdroje uvedených států. 

Asi by byl potřebnější obrácený postup –
informace českých odborníků o našich zku-
šenostech s omezováním devastačních vli-
vů těžby nerostných surovin a zahlazování
starých škod v těžebně exponovaných regi-
onech a jejich legislativním zajištění. Tady
mají příslušné české orgány opravdu co
poskytnout.

Navazující přednášky zástupců Hnutí
DUHA a poskytnuté písemné materiály
(označené mimo jiné jako Studie Hnutí
DUHA – červenec 2008) o spotřebě materi-
álů v české ekonomice a její důsledky pro
odpadové hospodářství) působily spíše ja-
ko výukové podklady pro vyšší odborné
školy, určené jako výchozí informace pro je-
jich posluchače. Byť seznam použité litera-
tury použitý pro zpracování výše uvedené
studie je úctyhodný a svědčí o širokém roz-
hledu autorů a jejich schopností kompilač-
ního využití dostupných informačních zdro-
jů. Tyto materiály a související vystoupení
zástupců Hnutí DUHA a jejich příznivců
však opakovaly to, co je kvalifikovanou od-
bornou veřejností často kritizováno:

Hnutí DUHA a obdobné zájmové organi-
zace (Děti země atd.) pracují většinou s širo-
kým spektrem informací a mají čas a pro-
středky vytěžovat různé zdroje. Umí také tyto
informace používat, ale často využívají pou-
ze ty, které se hodí pro ilustraci katastrofic-
kých vlivů současného hospodářského živo-
ta na životní prostředí. Většinou přehlížejí
nezbytné ekonomické vyhodnocení vznikají-
cích materiálových ztrát a devastace životní-
ho prostředí a nákladů na jejich odstranění či
omezení (viz příklad vyčíslených ztrát mědi
z náhodného vzorku drobného elektrotech-
nického zboží vytříděného z několika popel-

nic směrovaných na skládku, deklarovaný
v jednom z příspěvků). Pokud dospějí ve
svých expozé od kritiky k návrhům řešení,
často pouze opakují návrhy či řešení obsa-
žená mimo jiné v oficiálních materiálech, na
příklad v Plánu odpadového hospodářství,
v platných i připravovaných právních předpi-
sech, technických normách apod.

Na druhé straně zcela oprávněně zdů-
razňují nezbytnost preventivních opatření
pro minimalizaci vzniku odpadů a prosazo-
vání recyklace využitelných materiálů jako
jednu z cest k omezování nežádoucích ztrát
primárních surovinových zdrojů a devasta-
ce příslušných těžebních a zpracovatel-
ských regionů. V tomto směru celkem jed-
noznačně podporují oficiální státní politiku
ČR v této oblasti a svým „rozptýlením v te-
rénu“ mohou příslušníci nejen Hnutí DUHA,
ale všech „zelených iniciativ“ doplnit ome-
zené kapacity zejména kontrolních orgánů.

Celkové vyznění „odborné diskuse Suro-
viny v popelnici“ bych označil jako rozpači-
té. Zřejmě dobrý úmysl byl poněkud odsu-
nut nejen zaměřením rozhodujících referátů
(s výjimkou příspěvku zástupce minister-
stva), ale i zúčastněnou klientelou. Chyběl
v ní například zástupce Ministerstva prů-
myslu a obchodu, tedy gesčního minister-
stva za státní surovinovou politiku. Převáž-
ná část nepříliš početného publika působila
dojmem, že jde o členy nebo sympatizanty
„zelených aktivit“, kteří se vzájemně znají
a utvrzují se o správnosti svých názorů, při
současné bagatelizaci toho, že celá řada
uplatňovaných postojů již našla konkrétní
odrazy v naší legislativě, odborných studi-
ích a koncepčních rozvojových materiálech.

Ing. Emil Polívka
Sdružení výkupců druhotných

surovin
E-mail: emil.polivka@sunex.cz

Protože vlastník projevil vůli se
těchto automobilů zbavit, musejí být
považovány za odpad ve smyslu
zákona o oběhovém hospodářství
a odpadech a k jejich využití a skla-
dování je nutné povolení podle spol-
kového zákona o ochraně proti imi-
sím. Skladování mimo povolené plo-
chy lze ve stavu nouze vyvolaném
šrotovným za dodržení hmotněpráv-
ních požadavků strpět, jestliže jsou
vyloučeny negativní dopady na pů-
du, spodní vodu a okolí. V každém
případě je třeba požádat o povolení,
není-li jisté, že skladovací plocha
bude včas vyklizena.
RECYCLING magazin, 64, 2009, č. 12

„Mokrá“ a „suchá“
sběrná nádoba 

při pokusu ve velkém
měřítku

Na 3800 obyvatel města Kassel tří-
dí a sbírá již rok odpady do „suché“
a „mokré“ nádoby. Město se domní-
vá, že tímto způsobem se sebere o
hodně více hodnotných látek, které
lze dále dobře využít, sběr se zjed-
noduší a poplatky stabilizují. 

Dosavadní systém s mnoha
nádobami mnozí obyvatelé stále

nechápou a například podíl „ruši-
vých” látek ve žluté nádobě a ve
zbytkovém odpadu již činí kolem 
40 %. 

Zvláštní třídění má název NTT
a účastní se jej 2200 domácností.

Do „suché“ sběrné nádoby
s oranžovým víkem se odkládají
suché odpady z domácností, navíc
kovy, dřevo, barvy a laky, CD, DVD,
malé elektropřístroje a plasty všeho
druhu. 

Do „mokré“ nádoby s hnědým
víkem patří bioodpad, zahradní od-
pady, potravinářské odpady, ale
i podestýlka pro kočky, hygienické
potřeby a pleny, hadry a sáčky z vy-

savačů. Materiál ze suché popelni-
ce se následně třídí a recykluje,
z mokré směsi vzniká kvašením
bioplyn, který bude město prodá-
vat. 

Běžný sběr papíru, skla, starých
oděvů, zvláštního a objemného
odpadu zůstal zachován. Město
nezveřejňuje údaje o nákladech na
nový systém sběru.

ENTSORGA, 28, 2009, č. 9
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Oproti minulým ročníkům se letos všech-
ny tři zúčastněné akce konaly v jediném
velkém pavilonu P, který vyrostl nově loni
vedle slavného pavilonu Z.

K vlastnímu veletrhu není moc toho co
napsat, jen bychom opakovali to, co jsme
napsali loni. Opět naprosto dominovala
problematika vodního hospodářství a ostat-
ní složky životního prostředí se v ní „rozpou-
štěly“. Marně člověk pátrá v paměti, svých
záznamech či získaných materiálech, co
zajímavého na veletrhu viděl, co jej zvláště
zaujalo. Snad jen již plně funkční verze
vlastních aligátorových nůžek s podavačem
a lisovacím zařízením firmy Mistra, s. r. o. 

Též zaujala společnost INECS předvádě-
jící mj. zařízení na lisování pěnových plasto-
vých materiálů vhodné např. pro sběrné
dvory, recyklační společnosti, elektrotech-
nický průmysl apod. Jiným použitím tohoto
zařízení dánského výrobce Runi A/S je
odvodňování a současné lisování různých
typů odpadních balených tekutých výrobků,
jako jsou např. prošlé jogurty, džusy, kon-
zervy. Firma INECS je poměrně nová
a hostovala na stánku slovenské společ-
nosti Ing. Častulík, známého výrobce drti-
čů. Vedle nich v její nabídce nás zaujalo
kompaktní zařízení trefně nazvané Bonan-
za, které je určené na zpracování kabelů.
Zabudovaný mokrý splav přitom zaručuje
podle výrobce nejvyšší čistotu vytěžené
mědi nebo hliníku. 

Ostatních větších firem například z oblas-
ti nádob na odpady a svozu odpadů, které
v současné době mají zájem o veletržní
prezentaci, není mnoho a navíc se rozho-
dují, kterou výstavu v roce navštíví a kterou
vynechají.

Z veletržního katalogu sice plyne, že vy-
stavovatelů s tématikou odpadového hos-
podářství umístěných jak uvnitř pavilonu,
tak i na volné ploše bylo poměrně dost, ale
skutečný počet byl vizuálně menší, neboť
řada firem byla zastoupena společným
vystavovatelem. Na druhou stranu můžeme
s určitým zjednodušením tvrdit, že i stánek
Ministerstva životního prostředí a Státního
fondu životního prostředí ČR byl tak trochu
i „odpadářský“.

Ani s návštěvností, podobně jako v minu-
lých letech, to nebylo na veletrhu slavné,

a to přesto, že byl bohatý doprovodný pro-
gram jak kolem vodního hospodářství, tak
i odpadového hospodářství, který mohl
účastníky doprovodných konferencí a semi-
nářů na veletrh přilákat. 

Doprovodný program
Jak jsme již uvedli, doprovodný program

veletrhu EnviBrno, nebo chcete-li WATENVI,
tématicky zaměřený na odpady bývá tradič-
ně pestrý a nejinak tomu bylo i letos. Přitom
větší část se odehrávala přímo v konferenč-
ních sálech výstavního pavilonu P a část,
konkrétně konference Odpady 2010 a jak
dál?, se konala v Kongresovém centru, které
ovšem leží přesně na opačné straně rozleh-
lého areálu brněnského výstaviště, což
nebyla zrovna šťastná volba.

Odpady
Seminář, jehož hlavním garantem bylo

Ministerstvo životního prostředí, měl za hlavní
cíl informovat o aktuálních a připravovaných
legislativních změnách v oblasti odpadů,
v prvé řadě o novele nařízení vlády o Plánu
odpadového hospodářství, o tzv. euronovele
zákona o odpadech a o Tezích rozvoje odpa-
dového hospodářství jako předstupně před
přípravou úplně nového zákona o odpadech.
Následoval příspěvek zástupce Státního fon-
du životního prostředí ČR k nejnovější výzvě
z oblasti podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání
s odpady Operačního programu Životní pro-
středí pro roky 2007 – 2013. Seminář uzaví-
ral Technický workshop zabývající se aktuál-
ními otázkami třídění, hodnocení a využití
odpadů zastřešený Centrem pro hospodaře-
ní s odpady VÚV T.G.M., v. v. i.

Podpora inovativních technologií
k získávání druhotných surovin
a prevenci odpadů

Celý druhý den veletrhu probíhal semi-
nář, který pořádalo Ministerstvo průmyslu
a obchodu. Jeho program sestával ze čtyř
bloků.

V prvním bloku Ing. P. Kulhánková infor-
movala o vzniku Rady pro druhotné surovi-
ny a odpady a přípravě strategického analy-
tického dokumentu pro oblast využívání
druhotných surovin jako součásti aktualizo-
vané surovinové politiky ČR. Další zástupci

MPO Ing. Z. Matějíčková a Ing. M. Štícha
informovali jednak o možnostech financo-
vání projektů z Operačního programu Pod-
nikání a inovace a z programů výzkumu
a vývoje MPO. Mgr. R. Hávová z Technolo-
gického centra AV ČR informovala o jimi
organizované technologické burze a dala
prostor k prezentaci dvou technologií, které
byly touto cestou zobchodovány.

Druhý programový blok (a částečně i tře-
tí a čtvrtý) byl věnován rámcovému popisu
současné situace u významných odpado-
vých komodit, a to plastů, papíru, kovového
šrotu a pneumatik.

Třetí a čtvrtý programový blok byly hlavně
věnovány prezentaci konkrétních inovativních
technologií. Jmenujme zde zhodnocení kovo-
vých koncentrátů z elektroodpadu (Kovohutě
Příbram nástupnická, a. s.), recyklaci displejů
a fotovoltaických panelů (Aquatest, a. s.), bri-
ketování jemných odpadů z výroby a opraco-
vání oceli (Progres-Ekotech, s. r. o.), získává-
ní europia a yttria z odpadních luminoforů
(ÚCHP AV ČR) a netermickou destrukci
POPs (Dapol, a. s.).

Odpady 2010 a jak dál? 
„Je MBÚ alternativou spaloven?“

Jak jsme se již zmínili, poněkud stranou
od veletržního dění v nové výstavní hale
P se v Kongresovém centru konal seminář
pořádaný Sdružením provozovatelů tech-
nologií pro ekologické využívání odpadů
v ČR STEO. Přes uvedené místo konání
a dobu paralelní se seminářem Podpora
inovativních technologií, návštěvnost konfe-
rence neutrpěla. Naopak. O tento seminář
byl enormní zájem, což je jistě vlivem jisté-
ho uvolnění strategie energetického využí-
vání odpadů na Ministerstvu životního pro-
středí a nových záměrů na výstavbu tako-
výchto zařízení u nás. 

Na semináři se převážně diskutovalo
o tom, zda je ekonomicky a ekologicky
účelné stavět mechanicko-biologickou
úpravu jako variantu k energetickému vyu-
žívání odpadů. Na tuto otázku celkem jasně
odpověděli nejenom odborníci z České
republiky, ale i odborníci z Německa a Švý-
carska. MBÚ není alternativou, spalování je
ekonomičtější a ekologičtější. Cestou, kte-
rou prosazuje Švýcarsko je symbióza
recyklace a spalování. Recyklovat je ovšem
účelné jedině tehdy je-li to výhodnější než
spalování a jen tehdy je-li to ekonomické. 

Závěrem bylo konstatováno, že do roku
2013 je nutno v ČR odklonit od skládkování
1,4 mil. tun komunálních odpadů. Na tuto
kapacitu však není vybudována infrastruk-
tura!

(op, tr)

WATENVI 2010

Cílevědomou snahou organizátorů se zastřešujícím názem
WATENVI stále více dostává do povědomí odborné veřejnosti na
úkor názvů jednotlivých výstav/veletrhů, které jej tvoří. To je Mezi-
národní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí
ENVIBRNO, mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY
– KANALIZACE a letos nově k nim přistoupil mezinárodní veletrh
komunálních technologií a služeb URBIS TECHNOLOGIE.
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Plenární sekce
Symposium zahájili krátkými věcnými

projevy Ing. Jiří Študent, ředitel CEMCu –
pořadatele symposia, Ing. Tomáš Řezní-
ček, šéfredaktor časopisu ODPADOVÉ
FÓRU, který je spolupořadatelem a hlav-
ním mediálním partnerem symposia, a Ing.
Ondřej Procházka, programový garant
a „otec“ symposia.

Vlastní plenární zasedání zahájil Ing.
Řezníček krátkou informací o tom, co nové-
ho se v odpadovém hospodářství událo za
poslední rok. Příspěvek Financování prů-
myslového výzkumu za náměstka ministra
průmyslu a obchodu Ing. E. Geusse před-
nesla PhDr. V. Havránková. O tom, jak se
hodnotí nebo by měly hodnotit výrobky
z odpadů pohovořila Ing. D. Sirotková,
CeHO VÚV T.G.M.a Ing. Z. Ochmanová
z KÚ Olomouckého kraje promluvila o otáz-
ce povolování a provozu pilotních zařízení.

Po přestávce zahájil jednání Ing. J. Štu-
dent příspěvkem o hodnocení ekoinovací.
Zajímavý příspěvek měl Ing. T. Hanzlíček
na téma geopolymerů. Z něj jsme se mimo
jiné dozvěděli, že přestože celá řada odpa-
dů by se dala využít jako pojivo nebo plnivo
při geopolymeraci a v některých případech
lze takto získat materiály výjimečných vlast-

ností, tak proč se tato metoda dosud ne-
používá v praxi. Největší ohlas u poslucha-
čů pak měla Ing. M. Tichá s příspěvkem
Možnosti a omezení metody LCA.

Systémové otázky
odpadového hospodářství

V sekci zaznělo celkem osm příspěvků.
Ing. M. Hrabčák přítomné seznámil s problé-
my, které mají při zpracování koncepčních
dokumentů na Slovensku. Ing. B. Beneš
hovořil o metodických otázkách chápání
odpadů jako součást materiálových toků.

Největší a přímý přínos pro praxi mají
výsledky projektu Výsledky produkce
komunálních odpadů, který přednesla Ing.
Z. Kotoulová. Značný význam má projekt
prezentovaný SZÚ v Praze MUDr. M. Zimo-
vou řešící nakládání s odpady ze zdravot-
nických zařízení. Velký zájem posluchačů
vyvolal příspěvek Ing. J. Třískové Podzemní

úložiště pro nebezpečné odpady popisující
podrobně praxi ukládání odpadů do vytěže-
ných solných dolů v Německu.

Biologicky 
rozložitelné odpady
(Ing. J. Fiala, Ph.D.)

V sekci Biologicky rozložitelné odpady
nejvíce zaujaly dvě přednášky kolektivu
autorů z Fakulty technologické UTB Zlín.
Obě byly zaměřeny na využití odpadů kera-
tinového typu z živočišné výroby, které jsou
v současné době produkované ve velkém
měřítku a jejichž využití si zaslouží zvýše-
nou pozornost. Další velmi zajímavou před-
nášku přednesl zástupce společnosti EPS,
s. r. o., který seznámil účastníky konference
s úpravou lignocelulosových substrátů pro
anaerobní digesci. Důležitost kontroly účin-
nosti hygienizace v zařízeních zpracováva-
jících bioodpad ve své přednášce shrnula
zástupkyně SZÚ Praha. Velmi zajímavé
byly také informace o konkrétních přípa-
dech nakládání s bioodpady v obcích
a řešení otázek spojených s pachovými lát-
kami, které se dostávají do ovzduší.

Stavební a minerální odpady
(prof. Mgr. J. Ladomerský, CSc., 
prof. Ing. M. Šveda, Ph.D.)

Tato sekce byla poznamenaná celou
řadou omluv, takže z původně přihlášených
a do sekce zařazených sedmi příspěvků
byly nakonec odpřednášeny jen čtyři.

RNDr. I. Vágner v přednášce Neutraliza-
ce alkalických vod pomocí CO2 ukázal
nové možnosti, které s využitím kapalného
CO2 poskytují řadu výhod oproti dosud
používaným metodám neutralizace pomocí
silných anorganických kyselin. Technika je

Symposium ODPADOVÉ FÓRUM 2010
jaký byl odborný program?

V červnovém čísle jsme v rámci předběžné zprávy informo-
vali, že v dubnu proběhl již 5. ročník česko-slovenského sym-
posia Výsledky výzkumu a vývoje odpadového hospodářství
ODPADOVÉ FÓRUM 2010 a slíbili jsme se v následujícím čísle
více rozepsat o jeho odborné náplni na základě hodnocení
jednotlivých předsedajících sekcí. Jména uvedená kurzívou
v závorce pod názvem sekce jsou jména předsedajících,
z jejichž hodnocení jsme vycházeli.
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zvládnutá a jsou již dobré zkušenosti z pro-
vozu.

Často diskutovanou problematikou je
akceptování nových výrobků na bázi odpa-
dů. MUDr. M. Zimová velmi podrobně ana-
lyzovala rizika využívání vedlejších energe-
tických produktů. Formou přehledných ta-
bulek a grafů informovala o limitních hodno-
tách obsahu těžkých kovů při hodnocení
stavebních výrobků.

Zástupci Technické univerzity ve Zvoleni
vedení prof. J. Ladomerským ve svém přís-
pěvku o spolupráci s výrobními podniky
poukázali na význam, jaký má spolupráce
s podniky na grantových projektech za
cenu toho, že jim nepřináší mnoho hodno-
cených publikací jako základní výzkum.

Prof. M. Šveda ukázal, že jemné zeolito-
vé odprašky, se kterými se dosud nakládá
jako s odpadem, mají cenné vlastnosti vyu-
žitelné v cihlářství. Využití těchto odpadů ve
výrobě některých netradičních výrobků
může přispět k výraznému zlepšení struktu-
ry a zvýšení kvality.

Materiálové využití odpadů
(doc. Ing. R. Sokolář, Ph.D., 
Ing. Z. Kunický)

Sekce zahrnovala celkem jedenáct přís-
pěvků. Úvodní dva informovaly vcelku
početné pole posluchačů o možnosti recyk-
lace polypropylenu, olova a dalších materi-
álů z vyřazených autobaterií. Zástupci firmy
Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., před-
stavili zpracovatelskou linku, kterou pro ten-
to účel sami vyvinuli. Zástupci Ústavu mak-
romolekulární chemie Akademie věd České
republiky v následujících dvou přednáškách
představili konkrétní energeticky výhodnou
možnost recyklace polyuretanu pomocí
mikrovlnného ohřevu. 

Následující blok šesti přednášek měl spo-
lečného jmenovatele – postupně byly před-
staveny aktivity Výzkumného ústavu sta-
vebních hmot, a. s. v Brně v oblasti využití
vedlejších energetických produktů (energo-
sádrovec, popílek) při výrobě stavebních
hmot a dílců. Představeny byly i nové per-
spektivní metody posuzování užitných vlast-
ností takto vyvinutých materiálů. Z předne-
sených výsledků lze vzpomenout ekono-
micky zajímavou možnost nahrazení části
cementu elektrárenskými popílky ve smě-
sích určených pro výstelky ocelového a liti-
nového potrubí. Na základě provedených
experimentů bylo potvrzeno, že je možné
popílkem nahradit až 52 % cementu ve
vnější cementové výstelce, což představuje
25 % z celkové směsi.

V posledním příspěvku prezentoval
zástupce Fakulty stavební VUT v Brně přípa-
dovou studii možnosti využití kalu vznikající-
ho během praní přírodního kameniva
v cihlářském střepu. Tato úprava surovinové

směsi přináší nejen snížení výrobních nákla-
dů, ale především zlepšení užitných vlast-
ností střepu. Představeny byly i nejdůležitější
technologické vlastnosti odpadních odpraš-
ků a kalů, které vznikají během úpravy
kameniva v lomech a nejsou dále využívány.

Diskuse k jednotlivým referátům byla růz-
ná, ponejvíce se diskutovalo o způsobech
a výsledcích zkoušení vlastností stavebních
hmot vyrobených z odpadů.

Energetické využití odpadů
Tato tradiční sekce symposia byla jako

vždy dobře obsazena příspěvky (celkem 11)
a těšila se i největšímu zájmu mezi poslu-
chači. Částečně to bylo i tím, že letos byla
sekce společná pro symposium a pro 1. roč-
ník konference Výsledky výzkumu, vývoje
a inovací pro obnovitelné zdroje energie
OZE 2010, pro který tvořila páteř programu
v rámci kolegiální výpomoci. (Příští ročník
konference OZE 2011 se opět bude konat
souběžně se symposiem a podobnou kole-
giální výpomoc již jistě nebude potřebovat.)

Přednesené příspěvky se týkaly jak ter-
mických procesů (spalování, pyrolýza, zply-
ňování), tak anaerobní digesce.

Zajímavý, i když tématicky poněkud odliš-
ný, byl příspěvek ze společnosti Termizo, 
a. s., o výrobě biopaliv přes řasy využívající
ke svému růstu CO2 ze spalin spalovny.
Pokroky dosahované v tomto projektu
můžeme sledovat na symposiu rok co rok
a již se těšíme, kam řešení dospěje napřes-
rok.

Staré zátěže + nebezpečné
odpady
(Ing. R. Raschman)

Do této sekce byly zahrnuty vedle převlá-
dajících příspěvků souvisejících se sanace-
mi ekologických zátěží také příspěvky zabý-
vající se nebezpečnými odpady a průmy-
slovými odpadními vodami, které by nevypl-
nily vlastní sekci. 

V této sloučené sekci zaznělo celkem
devět příspěvků, z toho tři byly věnovány
biodegradaci fenolového znečištění. Téma
biotechnologické dekontaminace bylo před-
mětem ještě dalších dvou přednášek,
z nichž jedna se zabývala vlivem biosložek
obsažených v pohonných hmotách na
degradaci kontaminace způsobené při úni-
ku těchto pohonných hmot do životního
prostředí a předmětem druhé z nich byl ino-
vativní přístup k predikci úspěšnosti biode-
gradace ropného znečištění na základě
hodnocení obsahu tzv. biomarkerů.

Další přednášky byly věnovány výsled-
kům výzkumných projektů zaměřených na
využití huminových látek při čištění konta-
minovaných vod, vývoj metodiky pro porov-
návání vlastností nanočástic železa z hle-
diska jejich využitelnosti k sanačním úče-

lům a na využití kombinace metod termické
desorpce a katalytického spalování k de-
kontaminaci odpadů. Tématem posledního
z přednesených příspěvků byla informace
o vlastnostech a účincích relativně nově
identifikovaných kontaminantů potravinové-
ho řetězce a životního prostředí – perfluoro-
alkylovaných sloučenin.

Odpadní plyny
V této nově vyhlášené sekci zaznělo cel-

kem sedm příspěvků. První část se čtyřmi
příspěvky byla hodně tématicky různorodá,
od měření emisí methanu ze skládek, přes
čištění bioplynu a čištění odplynů v biofilt-
rech až po sledování obsahu polybromova-
ných uhlovodíků v ovzduší našich domác-
ností.

Tři příspěvky druhého bloku pracovníků
společnosti Unipetrol RPA, s. r. o. a jejich
pracovních partnerů se věnoval aplikačním
možnostem adsorbentu Chezacarb v obla-
sti ochrany životního prostředí, a to nejen
pro zachycování uniklých ropných látek na
tekoucích vodách nebo při terciálním čištění
spalin ze spaloven odpadů.

Vývěsky
Vývěsek (posterů) bylo celkově prezento-

váno sedmnáct, tj. všechny přihlášené.
Nejvíce se jich tématicky vztahovalo k sa-
nacím ekologických zátěží (celkem osm).
Tři postery byly na téma bioodpadů a dva
spadaly do nově vyhlášeného tématu Ka-
palné odpady. Vývěsky byly ke shlédnutí po
celou dobu konání symposia a ve čtvrtek
po poledni byla vyhrazena celá hodina pro
autorskou prezentaci posterů a diskusi
s případnými zájemci.

Sborník symposia obsahující plné texty
všech příspěvků symposia, autorský rejstřík
a seznam účastníků je již na internetových
stránkách symposia: www.odpadovefo-
rum.cz/symposium2010

Příští ročník
Jak jsme již oznámili, příští ročník se

uskuteční opět v Koutech nad Desnou ve
dnech 15. až 17. dubna 2011. Nějaké
zásadní změny nechystáme, jen bychom
rádi program obohatili o exkurzi, na prvém
místě se nabízí přečerpávací elektrárna
Dlouhé stráně, podle které se „náš“ hotel
jmenuje, a ruční papírna ve Velkých Losi-
nách. Bližší informace budou v prvém cir-
kuláři (podzim 2010) a ve druhém cirkuláři
(únor 2011). Termíny uzávěrek zůstávají
stabilní: 15. ledna pro přihlášky příspěvků,
15. března pro dodání plných textů příspěv-
ků do sborníku a rovněž pro přihlášky účas-
ti (zde je proti minulým ročníkům posun).

(op)
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� Jak jste se dostal vlastně k časopisu?
Měl bych asi začít konstatováním, že již

na Útvaru hlavního architekta, kde jsem
pracoval sedmnáct let ještě před revolucí,
jsem organizoval v mé původní odbornosti,
to znamená v oblasti inženýrské geologie,
různé odborné semináře a konference
a vyráběl, na dnešní poměry dosti amatér-
ským způsobem, různé sborníky. Ta chuť
předávat odborné informace a komunikovat
a vyměňovat si názory se stejně naladěný-
mi lidmi mi zůstala a přenesla se z inženýr-
ské geologie na odpadové hospodářství.
A pak jsme se na podzim v devadesátém
roce, v autobusu, cestou z jedné odpadář-
ské konference ze Znojma, s prvním ředite-
lem odboru odpadů na Ministerstvu životní-
ho prostředí shodli na tom, že by si obor
zasloužil odborné periodikum. Pár měsíců
poté mi nabídl, zda bych ten časopis neroz-
jel.

� Měl jste nějaké zkušenosti s přípra-
vou časopisu?
Neměl, ale měl jsem chuť tu výměnu

informací na pozadí grafického produktu
zavést i v odpadech. Navíc to bylo v době,
kdy se začalo ve velkém využívat počítačů.
Ještě dnes si pamatuji, že když jsem přine-
sl do sazby úvodní článek nultého čísla
časopisu, který jsem tvořil několik dnů, tak
během několika minut byl článek vysazen
ve formě hotové tiskové stránky připravené
do tisku. Je nutno si uvědomit, že vrcholem
komunikační  techniky v té době byl fax.

� Co znamená to na pozadí grafického
produktu?
Tím jsem chtěl jenom říci, že již od začát-

ku jsem nechtěl dělat jenom jakýsi věstník
nebo přehled norem na šedivém recyklova-
ném papíře. Ale i vizuálně přitažlivý, srozu-
mitelný a samozřejmě objektivně odborný
časopis, ke kterému se čtenář rád vrátí pro
informaci. Na tomto záměru pracuji stále,
ale jak se říká, stále je co zlepšovat.

� To v té době neexistoval žádný takový
časopis?
Vycházel čtvrtletník sdružení Veřejně pro-

spěšných služeb a sběrných surovin a dále
měsíčník MY A ODPADY. S vydavateli těchto
periodik jsem se dohodl, že časopis Odpady
bude v oblasti odpadového hospodářství
jejich oficiálním nástupcem a to kvalitnější,
rozsáhlejší a fundovanější.

� Jak jste bez zkušeností zvládl novina-
řinu?
Pokud jde o náplň a obsah časopisu to

mně problémy nedělalo. Jak jsem říkal, měl
jsem v tom již nějaké zkušenosti a navíc
jsem se velmi rychle učil za pochodu. Co
bylo horší, bylo ono organizační zajištění
všech souvisejících náležitostí.

� To vám nezajišťoval vydavatel?
V podstatě ne. Tím bylo, alespoň ze za-

čátku, Ministerstvo životního prostředí. Vel-
mi brzy však zjistilo, že vydávání časopisu
je finančně náročné a jiné zdroje neumělo
zajistit. Tak raději časopis po dvou letech,
téměř ze dne na den zrušilo. Docela dobře
zajetého časopisu mi bylo líto. Tak jsem za-
ložil Nadaci REVIA, sehnal jsem sponzory
a pokračoval. Nebylo to jednoduché a v jed-
nu chvíli jsem celý časopis připravoval něko-
lik měsíců sám.

� Co znamená ta REVIA. To bylo něco
jako revue?
Ten název vymyslel náš grafik a nic to

nemá společného s revuální estrádou, ale
s tím, že jde o složeninu, kde RE naznaču-
je, že se něco děje znovu a opět, tedy
recyklace, a že toto je to ta správná cesta –
VIA, tedy REVIA.

� Jak to nakonec dopadlo s vydáváním?
Situace se vyvinula tak, že jsem sice již

časopis nepřipravoval sám, ale vlastně za
deset let jsem vydával časopis pod čtyřmi
různými vydavateli. Mnozí stálí odběratelé to
téměř nepoznali. Přišli na to teprve tehdy,
když zjistili, že jsou na trhu dva časopisy.

� Jak k tomu došlo?
V jednu dobu, kdy začaly být určité pro-

blémy hlavně s umístěním redakce a i se
sponzory, nabídla mi vydávání časopisu
společnost Economia. Ta nakonec odkou-
pila vydavatelská práva i s členy redakce.
Velmi brzy však začalo docházet k různým
názorovým střetům, pokud jde o obsah
a formu vydávání mezi redakcí a nejbližším
vedením a k jiným osobně nepřijatelným
a nedůstojným praktikám. Když jsme se
jako redakce nepodvolili, tak jsme byli, jak
se říkalo odejiti a titul tam zůstal. Osobně
na tuto dobu nerad vzpomínám.

� A co bylo potom?
Opět jsem si uvědomil, že již časopis

dělám dlouho a že nevyužít kontaktů a zku-
šeností by bylo škoda. Tak jsem sehnal vyda-
vatele, České ekologické manažerské cent-
rum, opět přemluvil několik firem pro úvodní
zafinancování, nechal si udělat titulku a grafi-

Jsou výročí, která slavíme a která raději
neslavíme. Dvacet let vydávání odborného
tisku je jistě ke slavení, ale více je příležitostí
k zamyšlení nejen nad tím, co vše odborný
tisk udělal pro obor odpadového hospodář-
ství, ale i kam se odpadové hospodářství za
těch dvacet let dostalo. 

Proto jsme jako prvý příspěvek zvolili roz-
hovor se šéfredaktorem tohoto časopisu, kde
jsou uvedeny úvahy a vzpomínky, které se

jinde v časopisu prakticky nedočtete. Dále
jsme oslovili čtyři odborníky, kteří před dva-
ceti lety v různé roli stáli u pomyslné kolébky
časopisu a v oboru dlouho aktivně pracovali
(a většinou stále působí) a jejich názory
a rozbory uvádíme následně. 

Tuto část uzavíráme tabulkou, kde v chro-
nologickém přehledu uvádíme základní úda-
je o odborných časopisech a heslovitě o dění
a aktivitách Ministerstva životního prostředí.

Redakce

Rozhovor se šéfredaktorem 
časopisu Odpadové fórum



ku a začal jsem se svým bývalým kolegou
připravovat časopis pod současným názvem.
A ten vloni oslavil desáté výročí vzniku.

� Jak se člověk stane odpadářem?
To je vývoj. V mém případě to bylo v roce

1972, kdy jeden kolega v minulém zaměst-
nání, který měl na starosti i tuto oblast, ode-
šel do důchodu. A můj šéf došel k názoru, že
když dělám do geologie, že k těm odpadům
mám ze všech nejblíže, neboť tehdy převlá-
dalo skládkování odpadů ve volné přírodě.

� Jak jste tuto nabídku či příkaz přijal?
S rozpaky, ale první mojí akcí byla ná-

vštěva kongresu mezinárodní odpadářské
asociace ISWA, který se jako ustavující
konal v Praze ve Sjezdovém paláci. To na
mě udělalo dojem.

� Čím vás to překvapilo?
Tím, že jsme již tenkrát byli na tak vysoké

odborné úrovni, že se „odpadářský svět“ sjel
u nás, že jsme měli světově uznávané odbor-
níky a i v samotném oboru jsme se nemuseli
za nic stydět. Bohužel dnes v tom již příliš
nebo vůbec nepokračujeme, přesto, že úrov-
ní odpadového hospodářství se ve vyspělém
evropském světě vůbec neztrácíme.

� Co přinesly zahraniční firmy do naše-
ho odpadového hospodářství?
Techniku, technologie, organizační zna-

losti, tedy know-how, peníze, systém a kon-
kurenci. Jistě i další věci, ale v této souvis-
losti si vzpomínám na jednu zásadní věc.
Ještě dnes se stává, že když k nám přijede
zahraniční odborník a chceme od něho zís-
kat některé dílčí specifické informace, začne
vždy vykládat o tom, co to jsou odpady
a takovou tu teorii, kterou známe již desítky
let. Stále to vypadá, že nás považují za divo-
chy, kteří včera slezli ze stromů. A přitom
jsme již před třiceti i více lety ve skromných
podmínkách vymýšleli strojní třídění, kompo-
stovali, spalovali jsme odpady a využívali
páru i škváru. Mimochodem jsme měli první
spalovnu ve střední Evropě, provozovali
sběrné suroviny, které nám ještě dnes závi-
dějí západní sousedé. Prostě vyspělé odpa-
dové hospodářství. Ani se nechce věřit, že
potom všem máme stále ještě dosti význam-
né problémy, které s velkými obtížemi řešíme
především přemírou právních předpisů.

� To je dobře nebo špatně?
Pokud jde o ty právní předpisy, tak nějaká

pravidla jsou nutná, ale jak říkala moje
maminka“ „když je něčeho moc, tak je toho
příliš“. Dnes se utápíme v desítkách předpi-
sů, tedy zákonů a vyhlášek a pochybuji, že
se v tom někdo vyzná. Možná ti, kteří se
zabývají jednou dílčí věcí v odpadech, tak
jsou schopni se v tom jednom svém problé-

mu orientovat, ale celkový přehled, to může
mít jedině jedinec, který to má jako koníčka.
Chudáci malí a střední podnikatelé, kteří by
měli ovládat všechno, a to je odpadové
hospodářství jen jedna položka v celé
oblasti životního prostředí. Je to nesmyslné
byrokratické zatěžování, které má právě
opačný účinek než pečovat o životní pro-
středí a využívat druhotné zdroje. 

� Co je toho hlavní příčinou?
Stále rostoucí a též měnící se evropské

předpisy, které musíme respektovat, tedy
směrnice a nařízení, dále rakouskouherská
zvyklost mít na vše nějaký, co nejvíce
vyčerpávající předpis, a také se v mnohém
snažíme být papežštější než papež.

� Při tak dlouhém vydávání časopisu se
titul musel stát jakýmsi historickým
archivem oboru. Co bylo z hlediska
historie nejzajímavější?
Toho bylo moc a dala by se o tom napsat

celá kniha. Obor se rychle rozvíjel. Jak je
známo, za dobu téměř dvaceti let se vymě-
nilo na ministerstvu, na místech ostatní
státní správy i v různých odpadářských fir-
mách mnoho lidí. Soukromými firmami bylo
pokryto téměř celé území republiky na sběr,
svoz, zpracování, využívání a odstraňování
odpadů. Byly vydány tři zákony o odpadech
a desítky prováděcích předpisů. Obor se
vyvinul od převažujícího skládkování k tří-
dění a využívání, ale má mnoho ještě před
sebou. Dílčích zajímavostí je mnoho.

� A co odborníci v odpadech?
To je opět příliš široká otázka. Ale odpa-

dy produkují lidé a lidé s nimi musí naklá-
dat. Proto stojí se o nich zmínit. Za těch
dvacet let pochopitelně prošlo, obrazně
řečeno, branami časopisu mnoho odborní-
ků, autorů a spolupracovníků. Každý ročník
časopisu má ve svém dvanáctém čísle rejs-
třík článků, inzerentů a i autorů. Bylo by
proto možné udělat jakousi statistickou
analýzu těchto údajů, určitě by to bylo zají-
mavé, ale na to není čas. Jednoduše odha-
duji, že ročně u nás publikuje 120 až 160
odborníků. Někteří se pochopitelně opakují
jako stálí spolupracovníci. Za těch dvacet
let je již dost i těch, kteří již nejsou mezi
námi. Patří se o nich zmínit, neboť i oni se
zasloužili o náš obor. Je také zajímavé sle-
dovat fluktuaci nebo též přesun některých
známých lidí od jednoho zaměstnavatele
k druhému, třetímu, čtvrtému. Obvykle však
zůstanou v oboru, ale někdy je náročné je
dohledávat. 

Existuje také seskupení odborníků, kte-
rým v legraci, ale bez ironie říkám estrádní
odpadářská skupina. To jsou ti, kteří již
něco pro obor vykonali a proto se s nimi
často setkávám na různých seminářích,

konferencích, pracovních skupinách a po-
dobně. Tito lidé mají také přirozenou touhu
se sdružovat v různých spolcích za účelem
racionálního prosazování odborných zájmů
hlavně vůči veřejné správě. Tyto spolky
v různé době vznikaly a některé z nich zase
zanikaly. V současné době jich více či
méně funguje deset i víc a vytvářejí potřeb-
nou zásobárnu odborné argumentace pře-
devším pro naše ministerstvo. 

Za zmínku stojí též Rada pro odpadové
hospodářství jako poradní orgán ministra,
který však teprve nedávno byl pochopen
jako skupina lidí, kteří jsou skutečnými
odborníky a kterým je dobré naslouchat. To
pochopil až ministr Miko.

Určitě stojí za zmínku uvést společensko
odbornou akci, kterou každoročně pořádá
redakce časopisu a kterou nazýváme Se-
šlost odpady zatížených a postižených přá-
tel časopisu. Každoročně začátkem roku se
zde setkávají především ti dříve narození,
ale mohou přijít i mladší, právě proto, aby
se zachovala přirozená a nezbytná konti-
nuita v oboru.

� Ještě jste se nezmínil o další skupině
nevládních neziskových organizacích.
Jde asi o ideologicky deformované až

téměř militantně vystupující ekologisty. Dávají
se jim různá jména, ale hlavně jim nemůžu
přijít na jméno. Jsou to ti, kteří nesporně
správné názory na nakládání s odpady
nevhodně interpretují údajně ve prospěch
životního prostředí. A to to formuluji nezvykle
slušně a diplomaticky. Skutečnost je však ta,
že minimálně od roku 2002 za ministra Amb-
rozka začali mít tito jedinci významný vliv na
rozhodování o některých zásadních směrech
o odpadovém hospodářství u nás. 

Díky jim byl například na poslední chvíli
nevhodně změněn republikový plán odpado-
vého hospodářství. Díky jim neplníme evrop-
ské limity odklonu biologicky rozložitelných
odpadů od skládkování. Díky jim nebudeme
moci dostatečně využít evropských fondů
pro výstavbu univerzálních, osvědčených
a ověřených technologií na energetické vyu-
žití odpadů. Teprve po sedmi letech jakéhosi
temna na ministerstvu až ministr Miko se
odvážil přes odpor tamních ekologistů pro-
sadit zásady správným směrem.

� Vyplývá z toho nějaký závěr?
Závěr se dá vysledovat z Rozšířených

tezí rozvoje odpadového hospodářství, kte-
ré jsou podkladem pro zpracování nového
zákona o odpadech. O tomto materiálu se
zmiňujeme na jiném místě časopisu.
Samotný materiál má asi čtyřicet stránek.
Kdo chce, může si ho přečíst. Doufám, že
bude i za nového ministra životního prostře-
dí tou naší odpadářskou biblí, která nám
tady dlouho chyběla. �
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Do porevolučního období vstupovalo „čes-
ké odpadové hospodářství“ s jednou předvá-
lečnou spalovnou komunálních odpadů
v Praze a s moderní spalovnou v Brně (pro-
voz Spalovny Praha Vysočany, a. s. byl ukon-
čen v červnu 1997), několika tisíci neřízenými
skládkami, na které bylo ukládáno téměř
všechno vyprodukované množství odpadů
(v roce 1992 byl zahájen provoz skládky
komunálního odpadu pro Prahu v Ďáblicích,
která představovala ve své době nejlépe
zajištěnou skládku v ČR). Provozováno bylo
rovněž řádově několik desítek kompostáren,
zpracovatelský závod v Ostravě a několik
bioplynových stanic u zemědělských podni-
ků. Až do začátku 90. let minulého století
však nebylo známo, kolik je v ČR zařízení na
nakládání s odpady a kolik odpadů zpracují. 

Byl funkční a společensky podporovaný
výkup druhotných surovin od občanů i firem
a existoval zálohový systém na některé oba-
ly. Dominantně byla problematika komunál-
ních odpadů zajišťována komunálními podni-
ky (Technickými službami) řízenými přísluš-
nou obcí, nakládání s průmyslovými odpady
si zajišťovaly podniky a sběr využitelných od-
padů byl zejména v kompetenci podniků
Sběrné suroviny a Kovošrot. Byly prováděny
první experimenty se separovaným sběrem
využitelných odpadů od občanů do speciál-
ních kontejnerů.

ČR byla aktivním členem oborových mezi-
národní sdružení ISWA (International Solid
Waste Association) a BIR (The Bureau of

Vývoj odpadového hospodářství 
v posledních 20 letech a role odborného tisku

International Recycling). Výzkumné zázemí
bylo představováno několika státními výz-
kumnými ústavy, které se zabývaly širokou
škálou témat souvisejících s problematikou
odpadového hospodářství. Zpracování a cí-
lená distribuce odborných informací oboru
byla zajišťována specializovaným informač-
ním pracovištěm Odvětvovým informačním
střediskem místního hospodářství. 

Neexistovaly ucelené datové zdroje. Je-
diným zdrojem bilančních dat o komunálních
odpadech byly údaje o množství svezených
odpadů, dílčí lokální informace z konkrétních
rozborů a jednorázové šetření Federálního
statistického úřadu (1987). Otázky nakládání
s odpady a sběru odpadů byly předmětem
odborné náplně několika časopisů, které ale
nebyly specializovány pouze na OH. 

Nebyla vybudována státní správa v OH,
nebyl k dispozici dostatečný počet vysoko-
školsky vzdělaných specialistů – odpadá-
řů, přestože problematika OH byla již na
některých vysokých školách vyučována.
Konstituovala se odborná terminologie
a profilovali se významní experti oboru. 

Jak hodnotím vývoj posledních
dvaceti let

Podařilo se vytvořit legislativní rámec
pro nakládání s odpady, i když můžeme
diskutovat o jeho přehlednosti, logičnosti
a vymahatelnosti. Na základě porevoluč-
ních změn bylo zřízeno Ministerstvo vnitra
a životního prostředí a následně samostat-

né Ministerstvo životního prostředí s kom-
petencí k řízení odpadového hospodářství
a byla založena státní správa v OH. Základ-
ním předpokladem radikálních změn v OH
se stalo přijetí zákona č. 238/1991 Sb.,
o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek,
v nichž byly zakotveny základní principy
moderního nakládání s odpady. Do OH byl
implementován princip „znečišťovatel
platí“, který stanovuje, že ten, kdo odpad
produkuje, je také odpovědný za hledání
cest, jak s ním naložit.

Programy odpadového hospodářství a ná-
sledně plány odpadového hospodářství byly
učiněny první pokusy o zpracování strate-
gie oboru. Záměr založit plány OH jako
efektivní rámec pro odpovědné rozhodování
na základě podrobné znalosti problému
a průkazných indikátorech pro hodnocení
pokroku nebyl, s ohledem na diferenciaci
činností v území, naplněn. Předpoklad, že
stát a potažmo kraj budou iniciovat moderni-
zaci svých systémů odpadového hospodář-
ství, se doposud nenaplnil. 

Technické a technologické zázemí pro
nakládání s odpady je v současnosti
v ČR na evropské úrovni, a to zejména
díky zahraničním investorům, kteří do toho-
to oboru podnikání po roce 1989 vstoupili.
Vliv provozu zařízení k nakládání s odpady
na životní prostředí je minimalizován v sou-
ladu s příslušnými podmínkami provozu,
které určují příslušné zákony. 

Je však třeba konstatovat, že zařízení
nejsou rovnoměrně rozmístěna a jsou úze-
mí, kde žádoucí a potřebné technologie,
vinou minulého odmítavého postoje MŽP,
dosud zcela v systému nakládání s odpady
v ČR chybí. S finanční podporou Státního
fondu životního prostředí ČR a následně
využíváním prostředků ze Strukturálních fon-
dů, zejména z Operačního programu Životní
prostředí, je budována nová a nebo rozšiřo-
vána a zkvalitňována infrastruktura OH
v území, avšak většinou bez vzájemné koor-
dinace směřující k dlouhodobé ekonomické
a environmentální udržitelnosti zařízení.

Teprve v posledních letech byla otevřena
staronová diskuse o integrovaných systé-
mech nakládání s odpady v území (s návr-
hy na komplexní řešení problematiky odpa-
dů v tzv. nadregionálních zařízeních k vyu-
žívání a odstraňování odpadů se setkává-
me již v na začátku 80. let minulého století). 

Postupně se podařilo obnovit občan-
ský sběr využitelných komunálních od-

Pro hodnocení vývoje odpadového hospodářství (a podotý-
kám, že toho hodnocení je zatíženo silným subjektivním
pohledem, protože hodnocené období představuje podstat-
nou část mé osobní profesionální kariéry) musím nejprve
popsat krátce výchozí situaci, ve které se odpadové hospo-
dářství (dále jen „OH“) České republiky nacházelo na počát-
ku 90. let. Nejde samozřejmě o vyčerpávající přehled, ale
pouze o pár poznámek k tehdejšímu stavu. 

Přestože nebylo OH upraveno samostatným právním před-
pisem, byly otázky nakládání s odpady obsaženy v řadě
zákonů a podzákonných norem. Technické vybavení pro
nakládání s odpady bylo na nízké úrovni, nakládání s odpa-
dy bylo provázeno hrubými nedostatky, často s významně
negativním dopadem na životní prostředí. Pro provoz zaříze-
ní na odstraňování odpadů nebyly stanoveny zákonné pod-
mínky provozu, existovala však právní úprava upravující
specifické oblasti, např. přípustné znečištění vod a ovzduší,
směrnice Ministerstva vnitra pro výstavbu tzv. „řízených sklá-
dek“ apod. 
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padů, zejména díky AOS EKO-KOM, a. s.
S tím, jak od roku 1999 trvale stoupá počet
zapojených firem a obcí, stoupá rovněž
využívání komunálních odpadů. 

Zánik dlouhodobější státní výzkumné
politiky v oboru OH s sebou přinesl roztříš-
těný resortní grantový systém podpor.
Za posledních 20 let bylo vyřešeno, se stát-
ní podporou více než dvaceti poskytovatelů
podpor, několik stovek výzkumných projek-
tů, ale jejich dopad je významný především
tam, kde jde o technologické inovace. Pro-
jekty s výsledky směřujícími do oblasti
zkvalitnění řízení procesu nakládání s od-
pady z hlediska územní infrastruktury, roz-
hodující orgány téměř nezaznamenaly. 

Podle mého názoru je žádoucí identifiko-
vat potřeby a priority výzkumu a vývoje na
podporu udržitelného OH a výzkum i využi-
tí jeho výsledků koordinovat. Navrhnout
vhodné institucionální a grantové mecha-
nismy podpory, v souvislosti s reformou fi-
nancování výzkumu a vývoje, a posílit ná-
stroje vedoucí k preferenci prokazatelně
inovativní vědecké základny oboru. Nezbyt-
ností bude podpora mezioborového výzku-
mu a zpracování demonstračních projektů
k praktickému ověření výsledků výzkumu. 

Rozhodování v OH, např. o dlouhodo-
bých investicích, je stále ještě mnohdy
zatíženo nerespektováním odborných ar-
gumentů předkládaných odborníky a ovliv-
ňováno různými zájmy plynoucími z omeze-
ného funkčního období rozhodovatelů. Ne-
zřídka je provázeno také manipulativními tla-
ky různých zájmových organizací a sdružení
nebo nezájmem či nepochopením odbor-
ných hledisek a neschopností skutečně roz-
vojového strategického uvažování. Jsou při-
jímána rozhodnutí aktuálně průchodná, ni-
koli dlouhodobě správná. Státní správa
v OH nahrazuje strategické rozhodování
operativní činností a nutné rozhodovací ana-
lýzy a úvahy o budoucnosti jsou často
zaměňovány za dílčí názory prosazované
jednotlivci nebo zájmovými skupinami.

Na strategické rozhodování, integrující
další mezisektorové vazby a směřující
k prosperitě řízeného území, včetně odpo-
vědnosti za tato rozhodnutí, není veřejná
správa dosud zcela připravena. Stále není
dostatečně zdůrazňována profesní i občan-
ská spoluodpovědnost za odpadové hospo-
dářství. Hospodářská sféra, která nejvíce
ovlivňuje produkci odpadů a následné
nakládání s nimi, není doposud plnohodnot-
ným spolutvůrcem odpadové politiky státu.
Předcházení vzniku odpadů není trvale
a účinně uplatňováno v podnicích, progra-
my čistší produkce se nepodařilo rozšířit
a Národní program CP nebyl naplněn. 

Odpadové hospodářství ČR je stále
posuzováno z hlediska jeho účinnosti, tj.
z pohledu plnění někdy a někým (mnohdy

bez racionálních argumentů) stanovených
cílů, zejména tzv. „recyklačních cílů“. Jakko-
li je využívání odpadů žádoucí a je dobře,
že se využívání odpadů v ČR zvyšuje, jsem
přesvědčena, že trvalá strategie OH je
v redukování látkových toků a ne v maxima-
lizaci recyklačního úsilí za každou cenu. Na
odpady je nutné hledět jako na zdroje ma-
teriálů a surovin a posuzovat je z hlediska
environmentální, ekonomické a sociální
efektivnosti všech procesů nakládání s nimi
v konkrétní územní orientaci.

Na základě zákonných povinností sdělují
podnikatelé informace o produkci a na-
kládání s odpady a celou řadu dalších
údajů do dvou duplicitních informačních
systémů. Existence dvou informačních
systémů shromažďujících data o odpadech
(Informační systém odpadového hospodář-
ství, který pro MŽP zajišťuje CENIA a statis-
tické šetření Českého statistického úřadu)
s odlišnou metodikou sběru dat a lišícími se
výstupy neposkytuje dobré východisko pro
plánovací proces, zejména pro nutné pro-
gnostické úvahy.

Náklady takového postupu jsou vysoké
zejména s ohledem na velmi omezenou vali-
ditu informací z resortního informačního sys-
tému MŽP. A to nejenom na straně podnika-
telů, ale i na straně státu, který přenos dat
do Informačního systému o odpadovém hos-
podářství zajišťuje. Že to je opravdu vážný
a dlouhodobě neřešený problém, dokládá
jeho zařazení do Návrhu krátkodobých opat-
ření pro východiska z krize a řešení jejích
důsledků, který přijala minulá vláda.

Nenaplnily se představy o zřízení výz-
kumného a informačního „centra“ pro OH
se širokým spektrem odborných činností,
přestože v řadě jiných oblastí životního pro-
středí resort takové instituce zřizuje. Repre-
zentují znalostní úroveň oboru a podílejí se
významným způsobem na výzkumu v dané
oblasti. OH takto specializovanou výzkum-
nou kapacitu nemá. Odborné zázemí oboru
odpadového hospodářství v ČR, po naděj-
ném vývoji na konci 90. let, není systematic-
ky budováno. Zůstaly však alespoň zacho-
vány dílčí aktivity související s aktualizací jedi-
né české bibliografické databáze specializo-
vané na odpadové hospodářství, které zajiš-
ťuje knihovna MŽP a aktivity skupiny pracov-
níků ve VÚV T.G.M., v. v. i. Oborová metodika
vědecké práce není rozvíjena a potřebné od-
borné výstupy zajišťují v OH, dnes již převáž-
ně odborně profilované, soukromé firmy
zapojené v projektech VaV. 

Rozšířila se nabídka studia problema-
tiky odpadového hospodářství na čes-
kých středních a vysokých školách. Je
vytvořená a odborníky akceptovaná oboro-
vá terminologie, obor má bohaté expertní
zázemí, včetně vysokoškolských profesorů.
Praxe však ukazuje, že je třeba rozšířit kva-

litu vzdělávání ve smyslu mezioborového
poznání vzájemných souvislostí a strategic-
ké a procesní stránky řízení systémů OH.
Téma OH se stalo součástí Rámcových
vzdělávacích programů pro základní školy. 

Vychází specializovaná periodika s téma-
tikou OH, jak časopisy, tak periodicky
vycházející příručka Odpadové hospodář-
ství. Obor má již také první recenzovaný
elektronický časopis WASTE FORUM.
Téma odpadového hospodářství se sta-
lo součástí běžných publicistických
témat v médiích.

Jaká byla role odborného 
časopisu OF

Hodnotit úlohu odborného časopisu pro
mě znamená vrátit se ve vzpomínkách do
roku 1991, kdy jsem se společně s několika
dalšími kolegy podílela na vzniku prvních
čísel. O významu odborného periodika pro
obor OH není nutné odborníky přesvědčo-
vat. Podle mého názoru odborný časopis
vytváří názor, trpělivě dokumentuje vývoj
oboru a shromažďuje o něm písemné
doklady. Dobrý odborný časopis je zrcad-
lem myšlenek, názorů a událostí a jeho
význam spočívá především v rozšiřování
odborných (i jiných) tématicky zaměřených
informací. 

Po celou dobu jeho vydávání, a je nepod-
statné, že se v průběhu let měnil název,
vydavatel i forma, se časopis zabýval aktu-
álními a významnými tématy. Redaktoři se
vždy snažili o to, aby rozvíjeli odbornou úro-
veň čtenářů a dbali na odpovídající znalostní
formát publikovaných článků. Časopis na-
pomáhal a napomáhá a doufám dále bude
napomáhat dialogu uvnitř „odpadářské“
komunity, přispívá k atmosféře klidné kon-
frontace názorů a postupnému prohlubová-
ní znalostí o pojednávané problematice. Je
dlouhodobě jedním z informačních prame-
nů, které uspokojují informační potřeby čes-
kých odborníků v OH, včetně těch začínají-
cích, studentů.

Osobně zastávám názor, že i v době
internetu zůstává renomovaný odborný
časopis pramenem nových poznatků, pro-
tože kvalita informace je přímo odvislá od
kvality zdroje.

PhDr. Věra Havránková – pracovala od
roku 1991 na různých funkcích v Českém
ekologickém ústavu, po krátkém pobytu
v Centru pro hospodaření s odpady VÚV 
T. G. M. působila v letech 2002 až 2004
v Českém ekologickém manažerském cen-
tru odkud přešla na Ministerstvo životního
prostředí. Od roku 2008 dodnes pracuje na
Ministerstvu průmyslu a obchodu.

PhDr. Věra Havránková
E-mail: havrankova@mpo.cz
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Ohlédnutí a zamyšlení 
nad dvaceti roky existence časopisu(ů) 

Ani se nechce věřit, že tento odborný
časopis vydržel různá finanční, organizač-
ní, personální i jiná úskalí již dvacet let.
Zapouštěl postupně své kořeny tak, jako je
zapouštělo nově se utvářející české odpa-
dové hospodářství. Nové podnikatelské
podmínky, noví lidé, nové investice, nové
technologie – všechno bylo nové, jen
odpady zůstávaly a narůstaly. To vše časo-
pis přinášel a komentoval. S odstupem
dvaceti let je možné konstatovat, že svoji
funkci zvládala redakce časopisu s pomocí
řady autorů, inzerentů, odborných organi-
zací i správních orgánů velmi zdárně.

V zájmu respektování souvislostí, které
provázely časopis „Odpady“ založený
v roce 1991, vycházející přechodně jako
„Odpad“ a nyní nesoucí z řady důvodů
název „Odpadové fórum“, používám v dal-
ším textu pouze označení O/OF

Odpadové hospodářství ČR mělo na
počátku devadesátých let za sebou již léta
poctivé práce mnoha odpadářů vyrostlých
na solidní živné půdě odborné mezinárodní
nevládní celosvětové organizace ISWA, jejíž
zakládající kongres se uskutečnil v Praze
v roce 1972. V současné době sdružuje tato
organizace národní členy z více než třiceti
zemí světa a připravuje mezinárodní kon-
gres k aktuálním otázkám odpadového hos-
podářství na listopad 2010 v Hamburku. 

Bylo tedy o co a o koho se v počátcích
nově se rozvíjejícího českého odpadového
hospodářství odborně opřít. Bohužel se
však ke škodě věci nepodařilo bezprostřed-
ně provázat širší pracovní kontakty a člen-
ství mezi ČR a ISWA. Jsem přesvědčen, že
zkušenosti, které trvale přináší z odpadové-
ho hospodářství celého vyspělého světa
ISWA a její odborné orgány, by si zasloužily
i v ČR větší pozornosti. Tyto otázky by ale
měly být i v současné době předmětem šir-
ší diskuze, než jenom v rámci stručného
pohledu do historie časopisů O/OF.

V době zahájení životní dráhy časopisů
O/OF existovala již řada zahraničních
odborných periodik, jejichž informačních
služeb využívala s různou intenzitou i řada
pracovníků u nás. Velká část těchto časopi-
sů byla zpracovávána do stručných infor-
mací péčí Odvětvového informačního stře-
diska a Oborového informačního střediska
v působnosti civilně správního úseku Minis-
terstva vnitra i v dalších podnicích. Dílčí
informace o odpadech přinášelo také něko-
lik českých časopisů, které však byly zamě-
řeny spíše pouze do úzce zaměřených
oblastí. Průřezový časopis zabývající se
celou šíří odpadové problematiky na české
vydavatelské scéně zcela chyběl. Silný
podnět k ucelenému pohledu na odpady,
představovaný vydáním zákona o odpa-

dech v roce 1991, našel svoji odezvu právě
ve zrodu časopisu O/OF. 

V této souvislosti stojí jistě za zmínku
i skutečnost, která provázela i názory na
odpadové hospodářství a na úlohu stát-
ní správy v této oblasti na nově s utvářejí-
cím ministerstvu životního prostředí ČR
v roce 1990 a 1991. U mnoha lidí převládal
v té době názor zužující odpadové hospo-
dářství pouze na vyhledávání míst pro
skládky odpadů. I když je to dnes pro větši-
nu z nás velmi těžko pochopitelné, ale bylo
tomu tak. Zdaleka nešlo pouze o diskuse
pojmoslovné, zda je výstižnější „nakládání
s odpady“, nebo „odpadové hospodářství“.
I tuto závažnou diskusi, mající bezprostřed-
ní dopad do právní definice základních
pojmů a jejich následnou aplikaci ve výko-
nu státní správy i samosprávy, pomáhal
nově se rodící časopis usměrňovat. 

Nově se utvářející odborné pojmosloví
pronikalo mezi široký okruh čtenářů právě
díky péči redakce časopisu. Napomáhá
však vlastně trvale i po celou dobu jeho exi-
stence k vzájemnému pochopení toho,
o čem je vlastně řeč. I v této oblasti však
léta přežívají slova jako „likvidace“ a jim
podobná, která svědčí o tom, že na tomto
úseku čeká ještě redakce O/OF, ale i všec-
hny ostatní, hodně práce i do budoucna.
Velmi aktuální jistě budou v nejbližší době
například „vedlejší produkty“ všeho druhu. 

Bude asi velice obtížné přísně rozlišovat
právní a technické pojetí tohoto výrazu
v běžném textu. Přitom ale zase nepůjde
pouze o slovíčka, ale o zásadní finanční,
právní a technologický dopad do chodu pod-
nikové sféry. Poplatky za ukládání odpadů
jsou nemilé a jejich vymáhání nemilosrdné.
Stejně tak nemilosrdné musí být i naplnění
právních podmínek a kritérií, které odliší řád-
né a nezákonné materiálové toky nesoucí
v přechodném období stejně znějící název
„vedlejší produkt“. Redakce by měla zvlád-
nout proces jednoznačného odlišení právní-
ho a technického, nebo obchodního označe-
ní pro vedlejší produkty v běžně zveřejňova-
ném textu. 

V počátcích existence časopisu byly vel-
mi aktuálním tématem změny ve vlastnic-
kých formách a působení jednotlivých
podniků i jejich hospodářské výsledky.
Technické služby měst, ale i podniky Sběr-
né suroviny a Kovošroty procházely spolu
s celou podnikovou strukturou původců
odpadů i dalších organizací rozsáhlými
a zásadními změnami. Je pravda, že dnes

Na kalendářích byl napsán rok 1991. Česká republika byla
spolu se Slovenskou republikou součástí federálního státu. Ve
Federálním shromáždění byl v květnu toho roku přijat první
zákon o odpadech. Vydání zákona předcházel přitom návrh
„Zásad zákona České národní rady o hospodaření s odpady
a druhotnými surovinami“, s nímž vyslovila ČNR souhlas již
v červenci 1989. 

„Odpadáři“ bez rozdílu jejich pracovního zařazení v podni-
kové sféře, projektových organizacích, správních orgánech, či
výzkumných ústavech i jinde se dohodli, že bez odborného
časopisu to asi dál již nepůjde. Objevilo se několik různých
nápadů a pokusů k uskutečnění této myšlenky. Většina jich
ale postupně odumřela.

Díky vytrvalé a houževnaté aktivitě Tomáše Řezníčka, který
se v té době již několik roků problematikou odpadů zabýval
v projekční organizaci a účastnil se aktivně řady akcí pořáda-
ných v té době především vědeckotechnickou společností, se
za pomoci tehdejšího Federálního výboru pro životní prostře-
dí a Slovenské komise pro životní prostředí podařilo Minister-
stvu životního prostředí České republiky připravit nejprve
informační výtisk a následně i první číslo časopisu ODPADY. 
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již čteme články o návštěvě u ojedinělých
soukromých podnikatelů na počátku deva-
desátých let s úsměvem na tváři. Ale i toto
období je součástí historie, kterou by měli
znát i mladí odpadáři, kteří začínají svoji
odbornou dráhu. 

Stará čísla časopisu tuto možnost nabí-
zejí spolu se seznamy tehdy nově vznikají-
cích soukromých firem a jejich zaměřením.
V té době to byla jediná pomoc – spolu
s dalšími různými seznamy – jak se vůbec
ve struktuře podniků a územním pokrytím
v rámci ČR orientovat. Postupně se vyvíjejí-
cí zveřejňované informace o podnikatel-
ských subjektech časopisu začaly pak
nabývat spíše inzertní podobu. 

Sektorová analýza a výsledky ratingo-
vých hodnocení jednotlivých subjektů i ce-
lé podnikové sféry příslušných oborů odpa-
dového hospodářství, které jsou velmi do-
brým zrcadlem, do kterého je rozumné ob-
čas nahlédnout, nějak dosud nenašla místo
nejen v časopisu, ale i v jiných periodikách.
Takovéto srovnávací objektivní informace
jsou i v současné době spíše drahé „pod-
pultovky“ a disponují jimi především pouze
bohaté subjekty. Pro objektivní hodnocení
stavu podnikové sféry jsou však podle mé-
ho názoru stejně důležité, jako hodnocení
stavu plnění Plánu OH ČR a jsou vlastně
jeho pomyslnou součástí. 

V období posledních dvou let došlo 
ke změně oficiálních klasifikací a číselníků
činností a výrobků zavedením CZ-NACE
a CZ-CPA. Jaká je vlastně v současné době
struktura podniků odpadového hospodářství
v této nové soustavě vyhlášené Českém sta-
tistickým úřadem v souladu s celosvětovou
a evropskou soustavou? Jak vypadá ratingo-
vé hodnocení a jeho změny? Jak to vypadá
s konkurenceschopností a jejím vývojem?
Jak jsou podnikovou sférou čerpány finanční
prostředky z různých fondů a jaká je efektiv-
nost jejich využití? To jsou aktuální otázky,
které by bylo možná dobré alespoň v hru-
bých rysech popisovat a zásadně diskutovat
i na stránkách odborného časopisu. 

Souhrnné odvětvové analýzy byly v po-
sledních letech zveřejňovány sice i za obor
recyklace druhotných surovin (37 dle OKEČ)
v rámci publikace Panorama (vydavatel
MPO), ale tyto vydavatelské aktivity jednak
pravděpodobně v příštím roce končí a navíc
je již naše odvětví vyčleněno mimo rámec
zpracovatelského průmyslu a tvoří samostat-
ný oddíl „Shromažďování, sběr a odstra-
ňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu
využití“ (oddíl 38 dle CZ-NACE). Časopis
O/OF má tedy v této oblasti nově aktuálně
vymezené široké pole neorané, na které by
bylo rozumné občas nahlédnout a nějakou
tu brázdičku vyorat.

Nejen s úsměvem na tváři, ale i s mnoha
otazníky v očích čteme v prvních ročnících

časopisu články o vzniku různých cechov-
ních organizací sdružujících různé pod-
nikatele a pracovníky v odpadovém hos-
podářství. I tato uskupení prodělávala na
počátku devadesátých let své porodní
bolesti, které se odrážely ve zveřejňova-
ných článcích. Celá tato oblast asociací,
sdružení, svazů a dalších forem odborného
seskupování nacházela na stránkách časo-
pisu O/OF své místo. 

Tato sdružení mají i nyní svoji zcela neza-
stupitelnou úlohu jak při působení dovnitř
uskupení, tak při působení vně, především
při styku a jednáních se zákonodárnými
i výkonnými orgány veřejné správy všech
stupňů. Stojí přeci za tu námahu a úsilí, aby
podnikovou sféru zastupovaly při všech
jednáních subjekty, které skutečně zastu-
pují oborový zájem podnikatelské sféry v co
nejširším pojetí. Formování tohoto širokého
lobingu, jeho práce a výsledky, se v posled-
ní době ze stránek veřejného odborného
časopisu spíše pomalu vytrácejí ve srovná-
ní s tím, kolik legislativních aktivit na úseku
odpadového hospodářství je v pohybu a jak
intenzivní změny lze očekávat. Často jsou
podniky oboru při důležitých jednáních
s velkou intenzitou nahrazovány pouze
osobami reprezentujícími úzký zájem. 

Po celou dobu dvacetileté existence ča-
sopisu tvořily podstatnou část jeho náplně
otázky spojené se stavem a vývojem od-
padového práva. Šíře i četnost změn v od-
padovém právu ČR byly po celou dobu
nadměrné. Časopis se různými formami
a výběrem autorů snažil o to, aby informo-
vanost o aktuálních změnách a doplňcích
byla maximální. Úkol to byl nelidský a z vel-
ké části se dařilo jej dobře plnit. Mnohé
otázky spojené s aplikací právního řádu se
však valily na pracovníky podnikové sféry
i veřejné správy jako povodeň. Nejbližší
období nebude asi o nic lepší a redakci tak
čeká další úmorná práce.

Daleko složitější je však situace u těch
subjektů a osob, kterých se uvádění odpa-
dového práva do života přímo dotýká. Ales-
poň drobnou poznámku si však v této sou-
vislosti neodpustím. V chodu podnikatel-
ských subjektů i správních orgánů se jistě
mohou i při sebevětší opatrnosti objevit nej-
různější prohřešky proti odpadovému právu. 

Objevují se však také prohřešky, které
neplynou z drobného opominutí, či nezna-
losti. Jsou to odpuzující případy divokého
podnikání, které očerňují práci řady solid-
ních podniků. Nevím, jestli je název „černé
ovce“ právně napadnutelný. V odpadovém
hospodářství se však tyto hanebnosti různě
drzých černých podnikatelských ovcí zřetel-
ně vyskytují. Přesto se na stránkách časo-
pisů O/OF vyskytují pouze ojediněle. Jak
pravoplatná rozhodnutí k výsledkům kontrol
ČIŽP, tak soudní rozhodnutí, by možná bylo

dobré z celé řady důvodů více zveřejňovat.
Jsem pevně přesvědčen, že v odpadovém
hospodářství převládá snaha o solidní pod-
nikání. Odpadové právo nejsou jenom práv-
ní předpisy, ale také právní praxe – i ta
nechutná. 

V době několika posledních let se redak-
ce více zabývá také problematikou
výzkumných a vývojových úkolů řeše-
ných v rámci oboru. Věnuje se jim nejen
v psaných článcích, ale i pořádáním konfe-
rencí. Myslím, že je to chvályhodná činnost.
Tyto aktivity umožňují každému čtenáři
i účastníku seznámit se s tím, co se na tom-
to úseku děje. I v této oblasti by možná pro-
spělo hlubší zamyšlení nad reálnou efektiv-
ností těchto procesů pro běžnou odpadář-
skou praxi a to nejen pro běžné provozní
podnikové podmínky, ale i pro výrobce zaří-
zení, laboratorní testovací práce, další
vzdělávání a podobně.

Bylo by toho jistě mnoho k čemu se vra-
cet po dvaceti letech vydávání časopisů.
Těch okruhů a úhlů pohledu na funkci
odborného časopisu by jistě bylo mnohem
více. I jejich utřídění podle priorit cítí každý
z nás asi trochu jinak a po svém. 

Tento můj drobný příspěvek věnovaný
dvacetiletému výročí vydávání odborného
časopisu pro odpadové hospodářství, chce
pouze vyvolat u čtenáře pocit potřeby po
ohlédnutí zpět a potřebě zamyšlení nad
jeho současnou a budoucí úlohou. Toto
ohlédnutí a zamyšlení by také mohlo napo-
moci k uvědomění si dluhu každého z nás,
který vůči časopisu máme a chceme ho pří-
padně i napravit. 

Rozšířené teze odpadového hospodář-
ství v ČR, které byly zpracovány v působ-
nosti MŽP naznačují, že dvacetiletá i se-
bedelší práce odborného časopisu ni-
kdy nekončí. Stále vlastně stojíme na
počátku, i když v nových startovních blocích
a v nové sestavě. Je pravda, že jsou tu také
nové zkušenosti a znalosti, ale i nové poža-
davky. Nezaměstnanost a nezájem o časo-
pis tedy ani v nejbližších letech nehrozí.

Celé to vzpomínané období jsem s časo-
pisem v různých pozicích prožíval a chci
proto za sebe osobně veřejně poděkovat
pracovníkům redakce za nelehkou práci,
která nejen na počátcích byla velmi svízel-
ná. Hoši – držte se a nedejte se!

Ing. Bohumil Beneš byl v letech 1990 až
1992 prvním ředitelem odboru odpadů na
Ministerstvu životního prostředí, v součas-
né době se zabývá ekologickým poraden-
stvím.

Ing. Bohumil Beneš
E-mail: bbenes@iol.cz
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ván všemi (převážnou většinou partnerů).
Mám obavu, že od té doby na obzoru něja-
ký cíl nevidím. 

Výše jsem načrtl svou interpretaci, čeho
mělo/mohlo odpadové hospodářství dosáh-
nout. Nepochybně má nejen ustálenou
strukturu subjektů angažujících se v odpa-
dovém hospodářství. V oblasti konstituová-
ní se zájmových skupin snad již nikde není
„volná nika“, a to ani na straně podnikatel-
ských subjektů, profesních organizací,
nevládních organizací, vysokých škol, výz-
kumu a podobně. Otázkou do diskuse je,
zda má k tomu odpovídající instituty řízení
a především dohledu. Tady mám přede-
vším na mysli nastavování pravidel chování
podnikatelských subjektů, obcí a v nepo-
slední řadě občanů. Mám pocit, že původní
„tlak na pilu“ poněkud vyšuměl. K těmto
pochybnostem patří i otázka, do jaké míry
se podařilo působit na změny vzorců cho-
vání obyvatelstva a především dětí, a to
především prostřednictvím výchovy. Před
dvaceti lety jsme si představovali, jak vše-
chno půjde jinak, až dorostou tehdejší de-
setiletí. Dnes jim je třicet, ale nejsem si jistý,
jestli změny v chování tohoto segmentu
obyvatel lze považovat za úspěch.

Pokud jsem zmínil, že součástí původní
vize bylo i konstituování platforem pro šíření
informací a umožňující dialog, mám za to, že
odborný tisk dosáhl maxima možného
a svůj významný a nepochybný díl nesou
i časopisy Odpady a Odpadové fórum, včet-
ně kruhu jejich blízkých příznivců. Možná,
že by stálo za výzkum, jak se v jednotlivých
etapách vývoje odpadového hospodářství
měnila aktuální témata pro časopisy. 

Co se týká „transparentnosti a průhled-
nosti“ prostředí, ve kterém se všechny pro-
cesy oboru odpadového hospodářství
odbývají, je situace zcela jiná. Asi to není
specifikem pouze odpadového hospodář-
ství, avšak soudím, že se nám pravidla, po-
dle kterých se hraje, rozrostla až nad míru.
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Dvacet let odpadového hospodářství
při pohledu „ze strany“
Došel jsem k závěru, že pokud mám ke dvaceti letům odpa-

dového hospodářství po roce 1989 a ke dvaceti letům odbor-
ných časopisů pro odpadové hospodářství něco smysluplného
napsat, musím snad až na jednu nostalgickou vzpomínku zau-
jmout pozici pozorovatele z odstupu. K oné nostalgii: Nemo-
hu nevzpomenout na okamžik asi před dvaceti lety, kdy mi
současný šéfredaktor časopisu Odpadové fórum přišel ozná-
mit, že hodlá opustit lůno ústavu a chystá se pustit do vydá-
vání časopisu jako samostatný subjekt. Což se mi tenkrát moc
nelíbilo a vedli jsme dost dlouhou a emotivní diskusi. Dnes
musím uznat, že on měl pravdu, ne já.

Odpadové hospodářství v České republi-
ce po roce 1989, stejně jako vše ostatní,
začínalo na zelené louce. První vlna legislati-
vy v čele se zákonem č. 238/1991 Sb. půso-
bila pozitivně a umožnila nastartování proce-
sů formování odpadového hospodářství jako
oboru. Oboru vymezeného vůči okolí, mající-
ho svou infrastrukturu subjektů, řízení vzta-
hů. Majícího definované vztahy a hierarchie.
Majícího ekonomická pravidla fungování, a to
nejlépe tak, aby se na změněné vnější pod-
mínky dalo reagovat změnami parametrů.
Majícího definované struktury řízení, dohle-
du, účastníků procesů nakládání s odpady,
jejich zájmových skupin. Majícího vize, čeho
se chce/musí dosáhnout. Majícího platformy
pro výměny informací, pro tříbení názorů. To
vše, ale v každém případě v transparentním
a průhledném prostředí. 

Z mého pohledu byly horizonty, ke kte-
rým vývoj odpadového hospodářství smě-
řoval, které přímo nebo implicitně definova-
ly cíle/vize, následující:
� (1997) Příprava zákona č. 125/1997 Sb.,

který měl přinést a snad i přinesl průmět
obecně a trvale platné hierarchie priorit
v nakládání s odpady z obecných deklara-
cí do rámců konkrétních legislativních
omezení a hlavně do nastavení ekonomic-
kých pravidel, v rámci kterých, jak jsme
doufali, delší dobu vystačíme s parame-
trickými změnami.

� (2002) Příprava plánu odpadového hos-
podářství – ten, ať už je ve výsledné
podobě jakýkoliv, měl a jistě taky naplnil
záměr stanovit cíle a trajektorie, jak jich
chceme dosáhnout v podrobnosti o řád
vyšší, než to lze v podobě zákona.

� (2004) Příprava na vstup ČR do EU.
Nespornou součástí tohoto horizontu
byla již příprava zákona č. 185/2001 Sb.,
příprava změn a kroků, které členství
v EU požadovalo. 
Při naplňování těchto ambic byl společný

cíl obecně uznáván a přiměřeně respekto-

Přitom rychlost, jakou se mění, roste „nade
všechny meze“. 

Před začátkem psaní jsem si udělal
malou statistiku. V etapě prvního zákona
byly sice čtyři zákony, ale byla jenom jedna
novelizace za 6 let. Druhý zákon se za dobu
svého života, tj. čtyři roky, dočkal čtyř novel
a třetí zákon ji má za dosavadních osm let
života 28 (a to se od něj „odtrhl“ zákon
o obalech). V současné době se odpadové
hospodářství v České republice (podle zdro-
jů MŽP) řídí třemi zákony, dvěma nařízeními
vlády a patnácti vyhláškami. Ty doplňuje
109 norem. Týž zdroj identifikuje 38 legisla-
tivních dokumentů EU (rozhodnutí, směrni-
ce a dvě přímo účinná nařízení).

Na vině stavu, kdy se pravidla hry mění
prakticky plynule, nejsou jenom česká spe-
cifika. V mnohém to odráží až horečnou
aktivitu Evropské unie, adresněji Evropské
komise. Zatímco MŽP zaznamenává 38
platných evropských dokumentů, sama Ev-
ropská komise jich inzeruje mnohem více.
Do roku 1995 bylo Komisí vydáno 8 směr-
nic, nařízení a rozhodnutí a 6krát došlo
k novelizaci, za další pětiletí jich bylo 19
s jednou novelizací, do roku 2005 jich přiby-
lo zase 19, ale již se 36 novelizacemi a od
té doby se objem platné legislativy zvětšil
o 31, přitom se stihlo novelizovat jiných 46
legislativních dokumentů. Mám pocit, že
poctivě sledovat, co se vlastně děje, je
téměř nemožné. To jsem nepátral v připra-
vovaných dokumentech.

Mám-li tedy vypíchnout jenom jedinou
charakteristiku proběhlých dvaceti let, tak
to je citelný nárůst nejistot, jestli, když inve-
stuji prostředky, kapacity, důvěru lidí (neho-
dící si škrtněte), zůstane prostředí, do kte-
rého vstupuji, alespoň po minimální dobu
přibližně stejné. Tedy, pokud tvrdím, že se
nám cíle vytratily, tady bych viděl prostor
pro ty, kteří mají odpadové hospodářství na
starosti. A nepochybně bych zde viděl
i významnou roli pro odborný tisk. 

RNDr. Alois Kopecký – v letech 1990 –
1995 ředitel Českého ekologického ústavu
(tam se soustřeďovalo tehdejší skromné
odborné odpadářské zázemí), do roku
1997 ředitel odboru odpadů MŽP, do roku
2002 samostatný odborný pracovník odbo-
ru, poté profesní kariéra paralelně „vedle
odpadů“ (ale v dohledu).

RNDr. Alois Kopecký
Ministerstvo pro místní rozvoj
E-mail: alois.kopecky@mmr.cz
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Dvacetiletí odborného tisku 
pro odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství patří bezesporu
k významným ekonomickým sektorům. Ve
svém krátkém zamyšlení se věnuji přede-
vším souvislostem a vztahům dvou prvků
uvedených složek: programovým doku-
mentům a odbornému tisku. Oba jsou totiž
nezbytné pro udržitelný rozvoj odpadového
hospodářství a navíc je  spojuje stejná doba
vzniku: Na podzim roku 1990 předložila
vláda ČSFR Federálnímu shromáždění ná-
vrh zákona o odpadech (který byl po doře-
šení zejména kompetenčních sporů mezi
federální a národní úrovní přijat v červnu
1991), zhruba ve stejné době vychází i prv-
ní číslo odborného časopisu Odpady, před-
chůdce současných Odpadů a Odpadové-
ho fóra, tak jak je známe dnes. Jakými peri-
petiemi oba analyzované prvky prošly za
těch dvacet let?

Významnou povinností původců odpadů
zakotvenou v prvním zákoně byla povinnost
„zpracovat program odpadového hospodář-
ství“. (Na vysvětlenou: V mnohých z nás
dříve narozených vyvolávalo slovo „plán“
ještě dlouho po listopadu 1989 smíšené
pocity. Bylo podvědomě spojováno se zku-
šenostmi ze čtyřiceti let centrálního pláno-
vání, kdy se – samozřejmě nejen kvůli ně-
mu – stály fronty všude a na všechno. Pro-
to program, nikoliv plán.)

Tak jak je to v resortu životního prostředí
obvyklé, se změnami ministrů a jejich poli-
tické příslušnosti přicházejí i změny v po-
stoji k odborným, nepolitickým záležitos-
tem. Proto asi byla z druhého zákona
o odpadech z roku 1997 povinnost zpraco-
vávat program odpadového hospodářství
vypuštěna, proto asi se třetí zákon o odpa-
dech z roku 2001 k povinnosti zpracovávat
plán jako základní koncepční dokument
pokorně vrací. Od té doby naštěstí povin-
nost plánovat (v tom dobrém smyslu slova)
máme, zato však se několikrát měnily
obsah a struktura plánů odpadového hos-
podářství. 

Mimochodem, vážení čtenáři, neměli jste
v té souvislosti někdy pocit, že u nás bylo
Ministerstvo životního prostředí zejména za
vedení pana Ambrozka a pana Bursíka spí-

zájmové skupině vedly k tomu, že vydávání
odborného tisku bylo podle mého názoru
nejstabilnější a nejvýznamnější součástí
environmentální osvěty a vzdělávání v uply-
nulém dvacetiletí a výrazně se podílelo na
dosažené úrovni odpadového hospodářství
v České republice. 

Navíc: pro odborný časopis zdaleka ne-
platí to, co se říká o denním tisku, že totiž
není nic staršího než včerejší noviny.
Důkaz? Není to tak dlouho, co jsem se při
přípravě studie o recyklačním potenciálu
rád vrátil k příspěvku o doporučovaných
způsobech nakládání s odpady, uveřejně-
ném v časopise Odpady v roce 1992.

V časopisu Odpadové fórum čtu pravidel-
ně všechno. Velmi instruktivní jsou příspěv-
ky věnované tématu měsíce, rubrika Fórum
ve Fóru nabízí cenné právní rady v řešení
praktických problémů, novinky z Evropské
unie nás seznamují s tím, co plánují brusel-
ští úředníci. I díky časopisu se v poslední
době podařilo alespoň zčásti pozitivně
ovlivnit některé těžko pochopitelné negativ-
ní postoje vedení Ministerstva životního pro-
středí v přístupu k tak potřebnému a envi-
ronmentálně i ekonomicky přínosnému ře-
šení, jakým je zvýšení podílu energetického
využívání komunálních odpadů. Ve firem-
ních prezentacích jsou poskytovány infor-
mace o současném stavu a předpokláda-
ném vývoji technologických zařízení, atd. 

Na závěr svého zamyšlení se nemohu
nezmínit o dvou zdánlivě okrajových rubri-
kách, které už dlouho jsou nebo by měly
být zdrojem informací a inspirace: kvalitně
a kvalifikovaně připravovaná rubrika Ze
zahraničního odborného tisku ušetří čas
i prostředky těm, kteří se zajímají o to, co je
nového v odpadovém hospodářství u na-
šich sousedů. A pravidelný úvodní sloupek
šéfredaktora je čtivým a nejen odborným
komentovaným svědectvím událostí uply-
nulých let. Dočkáme se, vážený pane šéfre-
daktore, souborného knižního zpracování?
Byl by to hezký dárek čtenářům ke dvaceti-
nám odborného časopisu.

Ing. Jan Mikoláš – v letech 1990 – 1992
první náměstek ministra – předsedy Fede-
rálního výboru pro životní prostředí ČSFR,
do roku 2002 ředitel poradenské firmy
Environmental Management Office, s. r. o.
Praha, od roku 2003 dosud poradce pro
oblast životního prostředí.

Ing. Jan Mikoláš, CSc.
E-mail: janmikolas@volny.cz

še ministerstvem ekologických iniciativ, než
ministerstvem nás všech? Já ano, a po-
slední volební výsledky naznačují, že nej-
sem zdaleka sám, kdo si to myslí. A ještě
jedna poznámka na okraj pro zákonodárce
připravující nový zákon o odpadech: víte, že
ten první odpadový zákon měl všehovšudy
17 paragrafů?

Odborný tisk byl nezastupitelným zpro-
středkovatelem při zpřístupňování informací
například o tom, jaké povinnosti a jaká práva
má původce odpadů. Plány odpadového
hospodářství  se postupně staly důležitým
nástrojem, usměrňujícím nakládání s odpady
na úrovni občanů, organizací, obcí a měst,
regionů a státu, a to i díky odborným ča-
sopisům a v nich uveřejňovaným článkům,
pokynům a popisům praktických zkušeností. 

Odborné časopisy věnující se odpadové-
mu hospodářství naštěstí nebyly postiženy
výše popisovanými turbulencemi. Dlouho-
dobá koncepce, profesionální kvalita redak-
cí i přispěvatelů a především snaha objek-
tivně informovat a vzdělávat své čtenáře
bez ohledu na jejich příslušnost k té či oné

Udržitelný rozvoj je založen na vyváženém rozvoji tří pilířů
– ekonomického, sociálního a environmentálního. Analogic-
ky lze vymezit i základní potřebné předpoklady pro vyváže-
ný rozvoj ekonomických sektorů vytvářejících strukturu české
ekonomiky: je třeba rozvíjet jejich technicko-technologickou,
ekonomickou, legislativně-správní a vzdělávací složku tak,
aby vytvářely prostor pro realizaci uvedených pilířů.

www.tretiruka.cz

PORTÁL PRO SNADNOU
PODNIKOVOU PRAXI

� podává podnikatelům 
pomocnou ruku

� přibližuje a vysvětluje 
problematiku všech složek 
životního prostředí

� reaguje na aktuální témata, 
včetně legislativních změn

...více času na podstatné!
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ní cílů odpadového hospodářství v ČR
v perspektivě roku 2020, jehož hlavním
aktérem byl nový ministr životního prostředí
Ladislav Miko. Zde měli příležitost přednést
náměty a připomínky přizvaní odborníci,
kterých se sešlo kolem šedesáti. Byl zare-
gistrován určitý posun ve vnímání proble-
matiky OH na ministertstvu ve směru, který
prosazuje odborná veřejnost. Byl to prvý
krok ke změně filozofie ministerstva, kterou
prosazovalo od roku 2003.

V říjnu byl uspořádán druhý kulatý
stůl, kde byly za účasti ministra L. Mika
prezentovány Teze rozvoje OH, změna
nařízení vlády k Plánu OH ČR a postup
další přípravy nového zákona. Kulatému
stolu předcházelo jednání Rady pro OH,
které je poradním orgánem ministra a jejíž
doporučení byla prvně vyslyšena a svým
způsobem respektována. V diskusi na
kulatém stole byl většinou přítomných oce-
něn nový, konstruktivní přínos ministerstva
k nastíněnému rozvoji odpadového hospo-
dářství.

V listopadu proběhla bilanční tisková
konference Ladislava Mika popisující, co
vše ministr za svého působení dokázal.
Citovala přípravu vyhlášky ke skládkování,
Teze rozvoje OH, dotace též pro spalování
komunálních odpadů a dopracování nové-
ho zákona o odpadech. 

Koncem roku byla vyhlášena 15. výzva
OPŽP SFŽP na podporu mechanicko-bio-
logické úpravy odpadů a na energetické
využívání odpadů.

Koncem roku na ministerské křeslo
nastupuje Jan Dusík a na své tiskové kon-
ferenci vystupuje hlavně s podporou inves-
tic v odpadovém hospodářství v rámci Ope-
račního programu Životní prostředí, ale, jak
sám řekl, za velmi přísných podmínek. Dále
uvedl, že má zájem dostat návrh nového
zákona ještě do současné vlády. Vedle toho
připomenul, že se připravuje euronovela
zákona o odpadech.

Období mnoha změn 
ROK 2009 A 2010

Před rokem jsem podobný přehled či úva-
hu zakončil konstatováním, že: „můžeme

doufat, že Ministerstvo životního prostředí

vyslyší hlasy z praxe a podle řady doporuče-

ní navrhne v dohledné době nový Plán

odpadového hospodářství a nový zákon

o odpadech“. Sice to trvalo téměř celý rok
2009, ale nakonec pozitivní změna nastala. 

Především stojí zato uvést, že díky růz-
ným, především politickým tlakům a z toho
plynoucího vývoje došlo k tomu, že za osm-
náct měsíců se na místě ministra životního
prostředí vystřídalo celkem pět osob. Byl to
Martin Bursík (do května 2009), Ladislav
Miko (do listopadu 2009), Jan Dusík (do
března 2010), Jakub Šebesta (do dubna
2010) a Rut Bízková (dosud). I když takové-
to změny v našich poměrech bývají spíše
ke škodě, nakonec rád konstatuji, že došlo
k dlouho očekávanému zvratu v nahlížení
na české odpadové hospodářství a k ukon-
čení dlouhotrvajících nejistot, přešlapování
a nekoncepčních rozhodnutí.

Hlavní události
Rok 2009. 
Vliv na změny v odpadovém hospodářství

ČR měl především vývoj v Evropské unii
a na naší politické scéně. Nejdříve zahájila
ČR své předsednictví v Radě EU s tím, že
v oblasti odpadů zástupci ČR aktivně jednali
o nakládání s elektroodpady a o nakládání
s biologicky rozložitelnými odpady.

V důsledku celosvětové hospodářské kri-
ze a tím prohlubujících se problémů s odby-
tem vytříděných odpadů proběhly začát-

kem roku 2009 na Ministerstvu průmyslu
a obchodu dva diskusní stoly. Z nich
vyplynuly návrhy na řešení v krátkodobém
a střednědobém horizontu, které byly pře-
dány jako podkladový materiál pro jednání
vlády. Přes všechny problémy, které mno-
hým podnikatelům či zpracovatelům vybra-
ných odpadových komodit nastaly, se
postupně odbyt vytříděných odpadů stabili-
zoval a postupně se navrátil na původní
úroveň. Z toho především vyplynulo, že ne-
má význam za každou cenu zvyšovat
recyklační kvóty, jestliže není odbyt. Na dru-
hou stranu si trh sám vytvoří náhradní řeše-
ní tak, aby ztráty byly co nejmenší.

Koncem února informoval ministr Martin
Bursík na tiskové konferenci o ukončení
přípravy zákona o odpadech a jeho pře-
dání do vnějšího připomínkového řízení. Na
tento návrh reagovaly nesouhlasně Svaz
obcí a měst, Asociace krajů ČR, Hospodář-
ská komora ČR a řada odborníků. O návrhu
zákona se diskutovalo i při jiných příležitos-
tech na různých seminářích a konferencích
a vždy dosti kriticky.

S ohledem na vývoj na české politické
scéně proběhla v květnu bilanční tisková
konference ministra Martina Bursíka
u příležitosti jeho odchodu z funkce. Na té
ministr reagoval především na odmítavou
reakci na návrh nového zákona o odpa-
dech. Podrobný rozbor situace v OH s ohle-
dem na průběh projednávání návrhu záko-
na provedl Svaz obcí a měst ČR.

V červenci proběhl na MŽP kulatý stůl
(první) s názvem Efektivní nástroje plně-

ROČENKA
odpadového hospodářství

Na tomto místě se snažíme každoročně stručně popsat či
vyjmenovat nejdůležitější události odpadového hospodářství
celorepublikového charakteru z nedávné doby. V tomto kon-
krétním případě jde o časové období zahrnující rok 2009
a první polovinu roku 2010. O většině popisovaných akcí jsme
již na stránkách časopisu podrobně referovali. Proto uvádíme
jen stručný přehled.
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Rok 2010. 
V polovině ledna se uskutečnil třetí kulatý

stůl s již známým názvem Efektivní nástro-
je plnění cílů OH v ČR v perspektivě roku
2020. Zde byla přednesena informace 
o 15. výzvě OPŽP, s „omezeními v rámci
výzvy“, o čtvrté hodnotící zprávě o plnění
účinnosti nařízení vlády č. 197/2003 Sb.,
k plánu OH ČR a o jeho novele vydané pod
číslem 473/2009 Sb., o novém zákoně o od-
padech (ustavení pracovních týmů) a jeho
euronovele.

Za měsíčního působení Jakuba Šebesty
se nepořádala žádná veřejná odpadářská
akce.

Koncem dubna proběhla tisková konfe-
rence nové ministryně Rut Bízkové. Před-
stavila svoje čtyři priority: 1. Zlepšení kvality
ovzduší, zvláště v Moravskoslezském kraji. 
2. Urychlení čerpání z OPŽP (administrativní
zjednodušení čerpání peněz). 3. Úpravy pro-
gramu Zelená úsporám (rozšíření i na veřej-
né budovy). 4. MŽP vstřícné a průhledné
(členství MŽP ve vládní delegaci Rady hos-
podářské a sociální dohody a důraz na trans-
parentnost zadávání veřejných zakázek).

Koncem května proběhlo další setkání
u kulatého stolu (již čtvrté) za účasti paní
ministryně R. Bízkové. Na programu byla
aktuální informace o průběhu čerpání
finanční podpory v rámci OPŽP v oblasti
podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s od-
pady a byly předloženy Rozšířené teze
rozvoje odpadového hospodářství v ČR,
na základě kterých bude připravován nový
zákon o odpadech. Bylo konstatováno, že
díky přijaté euronovele zákona o odpadech
(zákon č. 154/2010 Sb.) je nyní možno v kli-
du a postupně připravovat věcný záměr
a paragrafované znění nového zákona
a předložit jej ke schválení až nové vládě. 

Právní předpisy
Z přehledu právních předpisů, který je

uveden na jiném místě časopisu, plyne, že
za období minulých osmnácti měsíců byly
pro oblast odpadového hospodářství schvá-
leny a vydány celkem dvě přímé novely zá-
kona o odpadech, šest malých nebo ne-
přímých novel zákona, jeden nález Ústavní-
ho soudu, jedno nařízení vlády a čtyři novely
vyhlášek.

Nové projekty
V souvislosti s naznačenými změnami

v chápání odpadového hospodářství a při
potřebě řešit některé nahromaděné problé-
my v nakládání s odpady se začaly připravo-
vat významné projekty regionálního i nad-
regionálního charakteru.

Především šlo o záměr na Modernizaci
spalovny průmyslových odpadů známý spí-
še jako kauza spalovny nebezpečných
odpadů v Rybitví. Podrobně jsme se tímto

projektem zabývali v Odpadovém fóru v čís-
le 4 na straně 8. Současný závěr je, že
nakonec MŽP vydalo nesouhlasné stano-
visko k posouzení vlivu na ŽP. 

Dále byl postupně připravován projekt
budování KIC – Krajského integrovaného
centra pro využívání komunálních odpa-
dů v Moravskoslezském kraji. V roce 2008
byla ustavena společnost KIC odpady, a. s.
a byla postupně zpracována dokumentace
jako podklad pro řízení hodnocení vlivu na
životní prostředí. Začátkem května roku
2010 proběhlo veřejné projednání, o kterém
se zmiňujeme na jiném místě časopisu. Prů-
běh tohoto projednávání, i když nebyl zdale-
ka tak emotivní a bouřlivý jako v případě
spalovny v Rybitví, dokládá obecnou ten-
denci, že ať je projekt připraven jakkoli kvalit-
ně a podrobně, vždy se najdou skupinky lidí,
které za každou cenu zpochybňují předlože-
ný záměr, přičemž v pozadí jsou ideologicky
deformované ekologické aktivity a nevhodné
politické prostředí.

Po všech administrativních procedurách
a v souladu s příslušnými předpisy vydalo
Ministerstvo životního prostředí začátkem
června letošního roku k tomuto záměru
souhlasné stanovisko z hlediska přijatel-
nosti vlivů záměru na životní prostředí. Tím
vyslalo jasný signál, že i velké akce souvi-
sející s regionálními integrovanými systémy
nakládání s odpady, jejichž součástí je
i energetické využití odpadů, nejsou již
nekriticky plošně odmítány a naopak jsou
považovány za základ nakládání s komu-
nálním odpadem u nás.

Bohužel však přesto se stále opakují ten-
denčně zkreslené útoky proti takovýmto
záměrům. Důkazem je tisková zpráva Hnu-
tí DUHA, která hned po vydání souhlasné-
ho stanoviska ministerstva toto zpochybňu-
je a používá ideologicky omšelé a technicky
nepodložené argumenty pod hesly „kontro-
verzní megaspalovna“, „spalovna bude
pohlcovat recyklovatelné suroviny“, „namís-
to snadnějšího třídění odpadků a lepší
recyklace plánují krajští zastupitelé další
komín“... I tento fakt je nutno vzít předem
v úvahu u všech dalších projektových zá-
měrů při přípravě integrovaných systémů
nakládání s odpady.

V dubnu roku 2010 byla vyhlášena
Dohoda o partnerství a spolupráci na
Integrovaném systému nakládání s ko-
munálními odpady v Plzeňském kraji
mezi Plzeňským krajem, městem Plzní,
Sdružením měst a obcí Plzeňského kraje
a Plzeňskou teplárenskou, a. s. V prezenta-
ci k této dohodě, nejspíše na základě dosa-
vadních zkušeností, je jasně uvedeno, že
„odpady nejsou a nesmí být politika –
odpady byly, jsou a musí být realita“.

Změna přístupu ministerstva ve vztahu
k energetickému využití odpadů nahradila

dřívější negativní postoj ke spalovnám
a vyvolala logické aktivity při přípravě dal-
ších záměrů.

Konkrétní akcí, která byla prezentována
mimo jiné na konferenci letos koncem květ-
na v Brně a v červnu v Hradci Králové, je
návrh řešení situace v kraji Vysočina. Již
v roce 2008 byla zpracována studie prove-
ditelnosti Plánu odpadového hospodářství
kraje Vysočina, ze které vyplynulo, že nej-
vhodnější variantou je energetické využití
odpadů. Bylo proto rozhodnuto o Integro-
vaném systému nakládání s odpady kra-
je Vysočina a podepsána smlouva o spo-
lupráci se šestnácti městy kraje. S ohledem
na časové podmínky však tato akce již
nebude moci čerpat prostředky z operační-
ho programu ŽP. 

V prezentaci k tomuto záměru byla
výstižně popsána současná rizika tako-
výchto záměrů, která lze aplikovat na
všechny podobné akce:
- odpor radikálních ekologických organiza-

cí a jejich nevhodná manipulace s veřej-
ností;

- možnost změny názoru radnic po komu-
nálních volbách;

- zpolitizování problematiky odpadového
hospodářství a zneužití předvolebních
bojů;

- očekávané legislativní změny, především
nastavení poplatků za skládkování;

- nárůst nákladní dopravy v některých
lokalitách regionu;

- ekonomické zajištění.
Jako konkrétní doklad neseriózního pří-

stupu ekologistů může posloužit jimi svola-
né shromáždění proti výstavbě spalovny
v Jihlavě v době, kdy se ještě neví, ve kte-
rém městě kraje by se spalovna měla vybu-
dovat, ani její technické parametry.

Závěrečné zhodnocení
Po řadu několika minulých let byla kon-

cepce nakládání s odpady v České republi-
ce zásadně ovlivněna ekologickými ideolo-
gy na ministerstvu a tím zabrzděna a defor-
mována jakákoli technicky a odborně pod-
ložená strategie. Teprve nástupem ministra
L. Miky došlo k podstatné pozitivní změně,
která byla dále podpořena a rozvinuta
ministryní R. Bízkovou, a to především při-
jetím již citovaných Rozšířených tezí rozvo-
je odpadového hospodářství v ČR. Je jen
škoda, že díky uvedenému časovému pro-
dlení nebude možno maximálně využít
finanční prostředky z evropských fondů
především pro nezbytná zařízení na ener-
getické využití odpadů. Jsou to ekonomické
ztráty, za které neponese nikdo žádnou
konkrétní odpovědnost. Důsledky ponese
životní prostředí a národní hospodářství.

Tomáš Řezníček
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Produkce odpadů a nakládání
obecně

Celková produkce odpadů (tabulka 1) se
mírně zvýšila o cca 421 tis. tun, což před-
stavuje o 1,4 % oproti roku 2007. V porov-
nání s celkovou produkcí roku 2002 pokles-
la celková produkce odpadů v roce 2008
o 6 860 tis. tun, což představuje pokles
o více než 18 %. Nejvyšší meziroční nárůst
v letech 2007 a 2008 (cca 8 %) byl ohlášen
o odpadů kategorie nebezpečný a cca 
o 5 % vzrostla také produkce směsného
komunálního odpadu. (V grafu je názorně
vidět, jak malou část z celkové produkce
odpadů tvoří komunální odpady, což kon-
trastuje s pozorností, která je jim věnována
– poznámka redakce.)

Rok 2008 byl rokem, kdy se výrazněji začaly projevovat
důsledky světové ekonomické krize, která se promítla do
všech hospodářských oblastí včetně odpadového hospodář-
ství. I přes počínající krizi trendy odpadového hospodářství
sledované prostřednictvím dat z ohlašovacích povinností
zákona o odpadech zaznamenávají v roce 2008 mírný nárůst. 

Produkce a nakládání s odpady v roce 2008

Graf: Produkce odpadů v letech 2002 – 2008 (tis. tun)

Tabulka 1: Produkce odpadů v letech 2002 – 2008 v tisíci tunách

Odpady/Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Celkem 37 968 36 087 38 704 29 802 28 066 30 687 31 108

Nebezpeãné 2 425 1 775 1 693 1 626 1 455 1 731 1 868

Ostatní 35 543 34 312 37 011 28 176 26 611 28 956 29 240

Komunální 4 615 4 446 4 651 4 856 3 979 4 234 4 402

Smûsn˘ komunální 2 897 2 880 2 881 2 744 2 758 2 812 2 941
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Nejvyšší celková produk-
ce komunálních odpadů
(KO) v roce 2008 (tabulka
2) byla ohlášena v Praze –
619 tis. tun (směsného KO
ve Středočeském kraji), nej-
nižší celková i směsného
KO v Karlovarském kraji
118 tis. tun. Nejvyšší pro-
dukce odpadu katalogové-
ho čísla 20 03 01 směsný
komunální odpad přepo-
čtená na jednoho obyvate-
le byla v roce 2008 ohláše-
na ve Středočeském kraji
325,8 kg/obyvatel/rok a nej-
nižší v Plzeňském kraji
195,4 kg/obyvatel/rok. 

Z pohledu nakládání
s odpady (tabulka 3) do-
chází k největšímu objemu
celkového nakládání s od-
pady v Praze, Moravskos-
lezském a Středočeském
kraji. Největší množství
sládkovaných odpadů ka-
tegorie nebezpečný bylo
ohlášeno v Olomouckém,
Středočeském a Ústec-
kém kraji. V případě odpa-
dů kategorie ostatní bylo
nejvíce odpadů skládková-
no ve Středočeském, Mo-
ravskoslezském a Ústec-
kém kraji.

Poznámka redakce:
Připadá nám zvláštní, že
jsou významně vyšší čísla
u nakládání s odpady
oproti jejich produkci
u všech krajů i celkem.
Shodu jsme neočekávali,
ale původně jsme se
domnívali, že rozdíl bude
ilustrovat míru pohybu
odpadů mezi kraji a že cel-
kový součet bude v rámci
chyby stejný. Skutečnost,
že nakládání celkem je
více než dvojnásobná,
svědčí podle nás o tom, že
některé (většina) toků
odpadů je během nakládá-
ní v evidenci započítávána opakovaně a toto
číslo tak nemá žádnou vypovídací hodnotu! 

Produkce vybraných odpadů s obsahem
nebezpečných látek (tabulka 5) úzce souvi-
sí s rozmístěním jednotlivých průmyslových
provozů a probíhajících velkých sanačních
prací. V Ústeckém kraji proto byla ohlášena
nejvyšší produkce odpadů s obsahem azbe-
stu a halogenovaných látek. Nejvyšší pro-
dukce odpadů s obsahem kyanidů byla ohlá-
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vě bylo v roce 2008 podle metodiky hodno-
cení indikátorů POH využito více než 
80 % odpadů. Přes toto pozitivní číslo je stá-
le více než 16 % odpadů skládkováno. V roce
2008 zejména v důsledku chybějících kapacit
pro jiné nakládání byl v kategorii ostatních
odpadů nejvíce skládkován (tabulka 6a)
směsný komunální odpad (cca 58 % všech
skládkovaných ostatních odpadů), objemný
odpad (10 %) a zeminy (7 %). V kategorii
nebezpečný (tabulka 6b) byly v roce 2008

šena v Pardubickém kraji. Nejvíce odpadů
s obsahem rtuti a arzenu vzniká v Jihomo-
ravském kraji. Liberecký kraj ohlásil nejvyšší
produkci odpadů s obsahem těžkých kovů.
(Katalogová čísla odpadů započítávaných
v uvedených skupinách odpadů uvádí
tabulka 4 – poznámka redakce.)

Nakládání s odpady
Oblast nakládání s odpady se stále dyna-

micky rozvíjí a je velmi pozitivní, že materiálo-

Tabulka 2: Produkce komunálního odpadu (KO), nebezpečného komunálního odpadu (NKO), směsného 
komunálního odpadu (SKO) a SKO na jednoho obyvatele v jednotlivých krajích v letech 2006 až 2008

Kraj/Rok 2006 2007 2008

KO NKO SKO SKO/obyv. KO NKO SKO SKO/obyv. KO NKO SKO SKO/obyv.
(tis. t) (tis. t) (tis. t) (kg/rok) (tis. t) (tis. t) (tis. t) (kg/rok) (tis. t) (tis. t) (tis. t) (kg/rok)

Praha 503 2 343 289,87 567 1 340 280,91 619 2 372 301,65

Stfiedoãesk˘ 501 2 383 328,52 504 2 388 322,84 544 1 401 325,83

Jihoãesk˘ 241 2 179 283,93 246 1 173 272,63 225 1 159 250,2

PlzeÀsk˘ 196 1 106 191,05 239 1 108 192,51 203 0 111 195,43

Karlovarsk˘ 123 0 83 272,02 160 0 92 300,39 118 0 88 285,48

Ústeck˘ 328 1 220 266,71 407 1 246 296,09 393 1 256 305,97

Libereck˘ 178 0 132 308,14 177 0 129 297,9 183 0 126 288,21

Královehradeck˘ 189 1 131 239,28 180 1 124 225,11 181 0 126 226,91

Pardubick˘ 180 1 130 257,46 188 1 128 250,95 211 0 142 276,08

Vysoãina 185 0 135 263,92 183 1 122 237,3 196 0 142 275,5

Jihomoravsk˘ 437 2 316 278,98 440 2 313 274,31 479 1 339 295,62

Olomouck˘ 246 2 171 267,84 262 1 185 288,88 273 1 184 286,84

Zlínsk˘ 212 1 143 243,01 221 2 144 242,91 223 1 141 237,81

Moravskoslezsk˘ 460 3 325 260,27 460 2 319 255,35 554 2 353 282,59

Celkem 3979 18 3751 365,36 4234 16 2812 270,91 4421 10 2941 280,94

Tabulka 3: Produkce odpadů, nakládání s odpady celkem a skládkování v jednotlivých krajích v roce 2008 
v tisíci tunách

Kraj Odpady celkem Nebezpeãné odpady Smûsn˘ komunální odpad

Produkce Nakládání Skládkování Produkce Nakládání Skládkování Produkce Nakládání Skládkování
celkem celkem celkem

Praha 5 124 14 923 483 102 243 0 372 1 081 88

Stfiedoãesk˘ 3 927 13 993 1 059 251 872 10 401 1 274 548

Jihoãesk˘ 1 826 4 992 262 213 464 5 159 473 183

PlzeÀsk˘ 1 970 4 872 262 64 192 2 111 380 138

Karlovarsk˘ 797 1 998 148 72 137 1 88 265 101

Ústeck˘ 3 281 7 991 499 325 755 10 256 824 288

Libereck˘ 1 063 2 865 116 63 222 0 126 430 71

Královehradeck˘ 969 2 674 176 47 177 8 126 421 99

Pardubick˘ 1 164 3 180 313 103 210 3 142 457 211

Vysoãina 744 2 062 226 77 186 1 142 308 136

Jihomoravsk˘ 2 583 7 693 405 102 266 1 339 921 227

Olomouck˘ 1 636 4 156 315 60 181 11 184 490 195

Zlínsk˘ 998 2 648 198 48 180 0 141 352 123

Moravskoslezsk˘ 5 025 14 387 623 341 733 7 353 983 375

Celkem 31 108 88 433 5 086 1 868 4 819 62 2 941 8 661 2 782
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nejvíce skládkovány stavební odpady s obsa-
hem azbestu (26 %) a obaly obsahující zbyt-
ky nebezpečných látek (13 %).

Mezi odpady kategorie ostatní byly v roce
2008 odstraňovány spalováním (kód naklá-
dání D10) nejvíce odpady z lesnictví (36 %)
a piliny a hobliny (15 %) (tabulka 7a).
V kategorii nebezpečný (tabulka 7b) to
byly infekční odpady ze zdravotnictví (27 %)
a absorpční činidla (8 %).

Všechny spalovny komunálních odpadů

Tabulka 4: Katalogová čísla druhů odpadů
započtených ve skupinách v tabulce 5

Odpady s obsahem Kat. ã.

kyanidÛ 06 03 11, 11 03 01

arzenu 06 04 03, 10 04 03

rtuti 05 07 01 , 06 04 04, 06 07 03, 
10 14 01, 16 01 08, 16 06 03, 
17 09 01, 20 01 21

tûÏk˘ch kovÛ 06 03 13, 06 03 15, 06 04 05, 
10 11 11, 10 12 11, 19 08 08, 
16 08 02

azbestu 06 07 01, 06 13 04, 10 13 09, 
15 01 11, 16 01 11, 16 02 12, 
17 06 01, 17 06 05

halogenovan˘ch 01 05 08, 03 02 02, 06 07 02, 
uhlovodíkÛ 07 01 03, 07 01 07, 07 01 09, 

07 02 03, 07 02 07, 07 02 09, 
07 03 03, 07 03 07, 07 03 09, 
07 04 03, 07 04 07, 07 04 09, 
07 05 03, 07 05 07, 07 05 09, 
07 06 03, 07 06 07, 07 06 09, 
07 07 03, 07 07 07, 07 07 09, 
12 01 06, 12 01 08, 13 01 04, 
13 01 09, 13 02 04, 13 03 06, 
14 06 01, 16 02 11, 20 01 23

Tabulka 5: Produkce vybraných odpadů s obsahem nebezpečných látek v jednotlivých krajích
ČR v roce 2008

Produkce odpadÛ s obsahem (v tunách)

Kraj kyanidÛ arzenu rtuti tûÏk˘ch azbestu halogenov˘ch 
kovÛ látek

Hl. m. Praha 1,40 0,00 53,85 0,77 741,09 514,65

Stfiedoãesk˘ 2,34 0,00 35,68 38,04 1 257,63 234,73

Jihoãesk˘ 0,55 0,00 20,88 32,36 1 507,22 97,47

PlzeÀsk˘ 0,05 0,00 32,99 118,13 1 093,44 449,62

Karlovarsk˘ 0,18 0,00 6,09 26,01 243,92 41,16

Ústeck˘ 10,51 0,00 163,63 275,69 3 327,20 6416,81

Libereck˘ 0,48 0,00 11,81 863,84 741,87 74,38

Královehradeck˘ 9,67 0,01 35,03 6,86 1 029,21 45,12

Pardubick˘ 29,81 0,00 48,52 1,56 1 466,44 375,08

Vysoãina 4,53 0,00 11,56 18,33 1 242,57 37,92

Jihomoravsk˘ 14,16 71,74 207,99 11,10 717,05 204,66

Olomouck˘ 3,71 0,00 64,36 487,19 1 817,49 63,88

Zlínsk˘ 0,22 1,85 154,78 88,66 491,12 90,27

Moravskoslezsk˘ 3,41 0,00 68,04 405,15 1 603,68 1810,73

Celkem 81,02 73,60 915,21 2373,69 2935,05 2228,94

Tabulka 6a: Nejvýznamnější druhy (pokud jde o množství) odpadů kategorie ostatní odstraňované skládkováním (kód D1) v letech 2006 – 2008

Katalogové ãíslo Název odpadu MnoÏství (tuny)

Rok 2006 celkem z toho: 4 960 171

20 03 01 Smûsn˘ komunální odpad 2 655 325

20 03 07 Objemn˘ odpad 388 131

17 0 04 Zemina a kamení neuvedené pod ãíslem 17 05 03 280 353

15 01 06 Smûsné obaly 203 330

19 03 05 Stabilizovan˘ odpad neuveden˘ pod ãíslem 19 03 04 168 506

Rok 2007 celkem z toho: 4 876 727

20 03 01 Smûsn˘ komunální odpad 2 715 657

20 03 07 Objemn˘ odpad 429 167

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod ãíslem 17 05 03 273 921

17 09 04 Smûsné stavební a demoliãní odpady neuvedené pod ãísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 211 060

15 01 06 Smûsné obaly 183 693

Rok 2008 celkem z toho: 4 906 944

20 03 01 Smûsn˘ komunální odpad 2 780 407

20 03 07 Objemn˘ odpad 478 640

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod ãíslem 17 05 03 353 468

17 09 04 Smûsné stavební a demoliãní odpady neuvedené pod ãísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 201 788

15 01 06 Smûsné obaly 166 020

v ČR splňují podmínky pro energetické využití
a proto v roce 2008 (tabulka 8a) byl v katego-
rii ostatních odpadů nejvíce energeticky využí-
ván směsný komunální odpad (52 % z celko-
vého energetického využití ostatních odpadů),
pneumatiky (6 %) a palivo vyrobené z odpadu
(5 %). V kategorii nebezpečných odpadů byly
nejvíce energeticky využity (tabulka 8b) jiné
dehty (47 % z celkového energetického využi-
tí odpadů) a jiná paliva (11 %).

Regenerací organických látek z odpadů,

ohlašovaných (tabulka 9) byly v kategorii
ostatní nejvíce využity papírové a lepenko-
vé odpady (22 % z celkové počtu využitých
ostatních odpadů pod kódem R3), odpadní
kůra a dřevo (13 %) a papír a lepenka 
(11 %).

Na rekultivace a terénní úpravy bylo
v roce 2008 (tabulka 10) nejvíce využita
zemina a kamení (66 % z celkového množ-
ství odpadů ohlášených s kódem N1), cihly
(7 %) a škvára a struska (5 %). 
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Tabulka 6b: Nejvýznamnější druhy (pokud jde o množství) odpadů kategorie nebezpečný odstraňované skládkováním (kód D1) v letech 2006 – 2008

Katalogové ãíslo Název odpadu MnoÏství (t)
Rok 2006 celkem z toho: 73 322
17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest 19 400
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpeãn˘ch látek nebo obaly tûmito látkami zneãi‰tûné 9 514
10 04 01 Strusky (z prvního a druhého tavení) 6 816
15 02 02 Absorpãní ãinidla, filtraãní materiály (vãetnû olejov˘ch filtrÛ jinak blíÏe neurãen˘ch), ãisticí tkaniny a ochranné odûvy zneãi‰tûné nebezpeãn˘mi 4 224

látkami
10 10 07 Licí formy a jádra pouÏitá k odlévání obsahující nebezpeãné látky 2 865
Rok 2007 celkem z toho: 67 117
17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest 21 853
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpeãn˘ch látek nebo obaly tûmito látkami zneãi‰tûné 10 016
15 02 02 Absorpãní ãinidla, filtraãní materiály (vãetnû olejov˘ch filtrÛ jinak blíÏe neurãen˘ch), ãisticí tkaniny a ochranné odûvy zneãi‰tûné nebezpeãn˘mi 4 805

látkami
10 03 08 Solné strusky z druhého tavení 3 941
17 06 01 Izolaãní materiál s obsahem azbestu 2 426
Rok 2008 celkem z toho: 61 581
17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest 26 734
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpeãn˘ch látek nebo obaly tûmito látkami zneãi‰tûné 10 577
15 02 02 Absorpãní ãinidla, filtraãní materiály (vãetnû olejov˘ch filtrÛ jinak blíÏe neurãen˘ch), ãisticí tkaniny a ochranné odûvy zneãi‰tûné nebezpeãn˘mi 3 988

látkami
17 06 01 Izolaãní materiál s obsahem azbestu 2 734
19 12 11 Jiné odpady (vãetnû smûsí materiálÛ) z mechanické úpravy odpadu obsahujícího nebezpeãné látky 1 814

Tabulka 7a: Nejvýznamnější druhy (pokud jde o množství) odpadů kategorie ostatní odstraňované spalováním (kód D10) v letech 2006 – 2008

Katalogové ãíslo Název odpadu MnoÏství (t)
Rok 2006 celkem z toho: 48 195
03 01 01 Odpadní kÛra a korek 36 303
02 01 07 Odpady z lesnictví 4 088
10 01 02 Popílek ze spalování uhlí 1 828
03 01 05 Piliny, hobliny, odfiezky, dfievo, dfievotfiískové desky a d˘hy, neuvedené pod ãíslem 03 01 04 1 366
10 01 01 ·kvára, struska a kotelní prach (kromû kotelního prachu uvedeného pod ãíslem 10 01 04) 1 190
Rok 2007 celkem z toho: 11 431
02 01 07 Odpady z lesnictví 3 948
03 01 05 Piliny, hobliny, odfiezky, dfievo, dfievotfiískové desky a d˘hy, neuvedené pod ãíslem 03 01 04 1 421
10 01 02 Popílek ze spalování uhlí 771
10 01 01 ·kvára, struska a kotelní prach (kromû kotelního prachu uvedeného pod ãíslem 10 01 04) 591
20 02 01 Biologicky rozloÏiteln˘ odpad 524
Rok 2008 celkem z toho: 9 609
02 01 07 Odpady z lesnictví 3 465
03 01 05 Piliny, hobliny, odfiezky, dfievo, dfievotfiískové desky a d˘hy, neuvedené pod ãíslem 03 01 04 1 959
10 01 01 ·kvára, struska a kotelní prach (kromû kotelního prachu uvedeného pod ãíslem 10 01 04) 823
02 01 03 Odpad rostlinn˘ch pletiv 564
20 01 01 Papír a lepenka 284

Tabulka 7b: Nejvýznamnější druhy (pokud jde o množství) odpadů kategorie nebezpečný odstraňované spalováním (kód D10) v letech 2006 – 2008

Katalogové ãíslo Název odpadu MnoÏství (t)
Rok 2006 celkem z toho: 54 194
18 01 03 Odpady, na jejichÏ sbûr a odstraÀování jsou kladeny zvlá‰tní poÏadavky s ohledem na prevenci infekce 15 879
15 02 02 Absorpãní ãinidla, filtraãní materiály (vãetnû olejov˘ch filtrÛ jinak blíÏe neurãen˘ch), ãisticí tkaniny a ochranné odûvy zneãi‰tûné nebezpeãn˘mi 3 636

látkami
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpeãné látky 3 007
07 01 08 Jiné destilaãní a reakãní zbytky 2 677
19 02 08 Kapalné hofilavé odpady obsahující nebezpeãné látky 1 666
Rok 2007 celkem z toho: 60 620
18 01 03 Odpady, na jejichÏ sbûr a odstraÀování jsou kladeny zvlá‰tní poÏadavky s ohledem na prevenci infekce 17 238
15 02 02 Absorpãní ãinidla, filtraãní materiály (vãetnû olejov˘ch filtrÛ jinak blíÏe neurãen˘ch), ãisticí tkaniny a ochranné odûvy zneãi‰tûné nebezpeãn˘mi 5 418

látkami
07 01 08 Jiné destilaãní a reakãní zbytky 2 627
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpeãn˘ch látek nebo obaly tûmito látkami zneãi‰tûné 2 459
14 06 03 Jiná rozpou‰tûdla a smûsi rozpou‰tûdel 1 838
Rok 2008 celkem z toho: 66 840
18 01 03 Odpady, na jejichÏ sbûr a odstraÀování jsou kladeny zvlá‰tní poÏadavky s ohledem na prevenci infekce 18 182
15 02 02 Absorpãní ãinidla, filtraãní materiály (vãetnû olejov˘ch filtrÛ jinak blíÏe neurãen˘ch), ãisticí tkaniny a ochranné odûvy zneãi‰tûné nebezpeãn˘mi 5 320

látkami
05 06 03 Jiné dehty 4 025
07 01 03 Organická halogenovaná rozpou‰tûdla, prom˘vací kapaliny a mateãné louhy 3 695
07 01 08 Jiné destilaãní a reakãní zbytky 3 282
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Tabulka 8a: Nejvýznamnější druhy (pokud jde o množství) odpadů kategorie ostatní využívané jako palivo (kód R1)v letech 2006 – 2008

Katalogové ãíslo Název odpadu MnoÏství (t)
Rok 2006 celkem z toho: 586 973
20 03 01 Smûsn˘ komunální odpad 365 656
03 01 05 Piliny, hobliny, odfiezky, dfievo, dfievotfiískové desky a d˘hy, neuvedené pod ãíslem 03 01 04 34 394
16 01 03 Pneumatiky 28 007
19 12 10 Spaliteln˘ odpad (palivo vyrobené z odpadu) 18 972
19 08 12 Kaly z biologického ãi‰tûní prÛmyslov˘ch odpadních vod neuvedené pod ãíslem 19 08 11 15 554
Rok 2007 celkem z toho: 609 909
20 03 01 Smûsn˘ komunální odpad 351 247
03 01 05 Piliny, hobliny, odfiezky, dfievo, dfievotfiískové desky a d˘hy, neuvedené pod ãíslem 03 01 04 26 891
16 01 03 Pneumatiky 25 183
19 12 10 Spaliteln˘ odpad (palivo vyrobené z odpadu) 19 005
02 01 06 Zvífiecí trus, moã a hnÛj (vãetnû zneãi‰tûné slámy), kapalné odpady, soustfieìované oddûlenû a zpracovávané mimo místo vzniku 17 347
Rok 2008 celkem z toho: 641 442
20 03 01 Smûsn˘ komunální odpad 335 708
16 01 03 Pneumatiky 36 633
19 12 10 Spaliteln˘ odpad (palivo vyrobené z odpadu) 34 690
03 01 05 Piliny, hobliny, odfiezky, dfievo, dfievotfiískové desky a d˘hy, neuvedené pod ãíslem 03 01 04 26 816
19 08 12 Kaly z biologického ãi‰tûní prÛmyslov˘ch odpadních vod neuvedené pod ãíslem 19 08 11 16 735

Tabulka 8b: Nejvýznamnější druhy (pokud jde o množství) odpadů kategorie nebezpečný využívané jako palivo (kód R1) v letech 2006 – 2008

Katalogové ãíslo Název odpadu MnoÏství (t)
Rok 2006 celkem z toho: 61 941
05 06 03 Jiné dehty 29 419
13 07 03 Jiná paliva (vãetnû smûsí) 6 723
05 01 07 Kyselé dehty 4 326
18 01 03 Odpady, na jejichÏ sbûr a odstraÀování jsou kladeny zvlá‰tní poÏadavky s ohledem na prevenci infekce 4 044
13 02 05 Nechlorované minerální motorové, pfievodové a mazací oleje 2 275
Rok 2007 celkem z toho: 62 299
05 06 03 Jiné dehty 35 300
13 07 03 Jiná paliva (vãetnû smûsí) 8 400
07 01 08 Jiné destilaãní a reakãní zbytky 4 493
18 01 03 Odpady, na jejichÏ sbûr a odstraÀování jsou kladeny zvlá‰tní poÏadavky s ohledem na prevenci infekce 3 834
15 02 02 Absorpãní ãinidla, filtraãní materiály (vãetnû olejov˘ch filtrÛ jinak blíÏe neurãen˘ch), ãisticí tkaniny a ochranné odûvy zneãi‰tûné nebezpeãn˘mi 1 927

látkami
Rok 2008 celkem z toho: 79 797
05 06 03 Jiné dehty 36 713
13 07 03 Jiná paliva (vãetnû smûsí) 9 104
05 01 07 Kyselé dehty 7 795
19 02 05 Kaly z fyzikálnû-chemického zpracování obsahující nebezpeãné látky 5 348
18 01 03 Odpady, na jejichÏ sbûr a odstraÀování jsou kladeny zvlá‰tní poÏadavky s ohledem na prevenci infekce 4 535

Tabulka 9: Nejvýznamnější druhy (pokud jde o množství) odpadů kategorie ostatní využívané pro získávání/regeneraci organických látek (kód R3) v letech 2006 – 2008

Katalogové ãíslo Název odpadu MnoÏství (t)
Rok 2006 celkem z toho: 522 058
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 112 833
03 03 01 Odpadní kÛra a dfievo 66 752
20 01 01 Papír a lepenka 59 263
02 01 06 Zvífiecí trus, moã a hnÛj (vãetnû zneãi‰tûné slámy), kapalné odpady, soustfieìované oddûlenû a zpracovávané mimo místo vzniku 44 099
19 08 05 Kaly z ãi‰tûní komunálních odpadních vod 36 195
Rok 2007 celkem z toho: 611 519
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 125 436
20 01 01 Papír a lepenka 64 045
03 03 01 Odpadní kÛra a dfievo 52 771
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod ãíslem 17 05 03 49 210
03 01 05 Piliny, hobliny, odfiezky, dfievo, dfievotfiískové desky a d˘hy, neuvedené pod ãíslem 03 01 04 45 397
Rok 2008 celkem z toho: 652 423
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 131 852
03 03 01 Odpadní kÛra a dfievo 100 319
02 01 06 Zvífiecí trus, moã a hnÛj (vãetnû zneãi‰tûné slámy), kapalné odpady, soustfieìované oddûlenû a zpracovávané mimo místo vzniku 58 865
03 01 05 Piliny, hobliny, odfiezky, dfievo, dfievotfiískové desky a d˘hy, neuvedené pod ãíslem 03 01 04 56 066
20 01 01 Papír a lepenka 50 851

Přeshraniční přeprava
Přeshraniční přeprava odpadů, zejména

v oblasti odpadů zeleného seznamu, v roce
2008 vzrůstala a prokazuje provázanost

jednotlivých ekonomik, zejména v evrop-
ském teritoriu.

Do České republiky ze zemí Evropské
unie bylo v roce 2008 (tabulka 11) nejvíce

dováženo železo a ocel (42 % množství
odpadu importovaného z EU). Stejný druh
odpadu byl také z ČR do zemí EU vyvážen
(49 %). Z pohledu přeshraniční přepravy
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odpadů má ČR pasivní bilanci, kdy z celkové-
ho množství přeshraničních přeprav do zemí
EU je 72 % všech odpadů dováženo a 28 %
odpadů vyváženo.

V porovnání s přeshraničními přepravami
do zemí EU jsou přepravy do všech ostatních
zemí velmi nízké, pouze 2,3 % objemu všech
přeshraničních přeprav (tabulka 12). Do ze-
mí mimo EU byly v roce 2008 z ČR  nejvíce
vyváženy skleněné obaly (37 % všech vývo-
zů mimo EU), plastové obaly (6 %) a papír

a lepenka (4 %). Nejvíce dovážen ze zemí
mimo EU byl v roce 2008 odpad hliníku (25 %
objemu všech dovozů ze států mimo EU).

V následujících letech lze očekávat promít-
nutí důsledků zpomalení ekonomiky a hospo-
dářské výroby v souvislosti s celosvětovou
recesí zejména na oblast průmyslových
odpadů. V oblasti komunálních odpadů lze
předpokládat stagnaci, neboť nedochází
k významným změnám spotřebitelského

chování domácností. Negativní trend vysoké-
ho skládkování komunálních odpadů a zej-
ména skládkování směsných komunálních
odpadů bude přetrvávat do doby výstavby
nových kapacit, které dokáží tok SKO pře-
směrovat k materiálovému nebo energetické-
mu využití. Významný vliv na odklon odpadů
ze skládek do ostatních zařízení budou mít
také připravované právní předpisy a připravo-
vané dotační programy pro podporu zlepšo-
vání systémů nakládání s odpady.  

Ing. Jiří Valta, 
Bc. Markéta Semanová

CENIA, česká informační agentura
životního prostředí

E-mail: jiri.valta@cenia.cz

Poznámka redakce: Všechny údaje
uvedené v textu, grafu a tabulkách jsou vý-
stupem z Informačního systému odpadové-
ho hospodářství (ISOH), který pro potřeby
MŽP provozuje CENIA, česká informační
agentura životního prostředí. 

Existuje však též Statistická ročenka ži-
votního prostředí ČR 2009 (MŽP 2009),
kde jsou uvedeny i jiné hodnoty a údaje,
které pocházejí ze statistického zjišťování
Českého statistického úřadu. Jak je vše-
obecně známo, tyto údaje jsou získávány
a zpracovávány jinou metodikou. Je tedy
otázka, jakou vypovídací hodnotu a úroveň
mají tato šetření, k čemu slouží a zda
nesoulad vzniká jen jako důsledek různých
metodik evidence odpadů nebo též ze
samotného neodpovědného a laxního pro-
vádění evidence. Naskýtá se zde tedy
otázka, k čemu nakonec takto pracně zís-
kaná data mohou sloužit. Navíc se domní-
váme, že data získaná stejnou metodikou
v časových řadách charakterizující určitý
vývoj by měla být odborně analyzována
a vyvozeny závěry ve směru příslušného
usměrňování nakládání s odpady.

Tabulka 10: Nejvýznamnější druhy (pokud jde o množství) odpadů kategorie ostatní využívané na rekultivace a terénní úpravy v letech 2006 – 2008

Katalogové ãíslo Název odpadu MnoÏství (t)
Rok 2006 celkem z toho: 10 340 023
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod ãíslem 17 05 03 6 803 030
17 01 02 Cihly 735 670
10 01 01 ·kvára, struska a kotelní prach (kromû kotelního prachu uvedeného pod ãíslem 10 01 04) 493 663
10 02 02 Nezpracovaná struska 458 179
10 01 02 Popílek ze spalování uhlí 379 923
Rok 2007 celkem z toho: 9 405 270
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod ãíslem 17 05 03 6 281 613
17 01 02 Cihly 682 855
17 01 01 Beton 373 490
10 01 02 Popílek ze spalování uhlí 288 942
17 01 07 Smûsi nebo oddûlené frakce betonu, cihel, ta‰ek a keramick˘ch v˘robkÛ neuvedené pod ãíslem 17 01 06 245 549
Rok 2008 celkem z toho: 11 485 350
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod ãíslem 17 05 03 8 172 161
17 01 02 Cihly 576 394
17 05 06 VytûÏená hlu‰ina neuvedená pod ãíslem 17 05 05 466 590
17 01 01 Beton 323 016
10 01 01 ·kvára, struska a kotelní prach (kromû kotelního prachu uvedeného pod ãíslem 10 01 04) 316 274

Tabulka 11: Nejvýznamnější druhy odpadů v rámci přeshraniční přepravy do a z EU v letech 2006 – 2008

MnoÏství (t)
Kód odpadu Název odpadu 2006 2007 2008
V˘voz celkem, z toho: 438 824 464 619 884 641
17 04 05 Îelezo a ocel 264 884 245 665 440 388
19 12 04 Plasty a kauãuk 25 026 35 716 19 615
12 01 01 Piliny a tfiísky Ïelezn˘ch kovÛ 21 240 8 879 50 563
17 04 02 Hliník 20 275 30 099 40 322
03 03 10 V˘mûtová vlákna, kaly z mechanického oddûlování 

obsahující vlákna, v˘plnû a povrchové vrstvy 
z mechanického tfiídûní 0 2 208 51 534

Dovoz celkem, z toho: 1 374 506 1 722 339 2 290 633
17 04 05 Îelezo a ocel 560 886 613 173 962 845
19 12 02 Îelezné kovy 383 123 457 639 394 960
12 01 01 Piliny a tfiísky Ïelezn˘ch kovÛ 126 798 140 461 267 209
20 01 01 Papír a lepenka 90 252 108 832 203 949
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 44 783 66 639 123 115

Tabulka 12: Nejvýznamnější druhy odpadů vyvážené a dovážené do a ze zemí mimo EU v letech 2006 – 2008

MnoÏství (t)
Kód odpadu Název odpadu 2006 2007 2008
V˘voz celkem, z toho: 16 273 18 451 68 508
15 01 02 Plastové obaly 6 891 7 415 3 921
20 01 01 Papír a lepenka 3 015 736 2 814
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 1 088 1 533 747
17 04 05 Îelezo a ocel 868 1 873 2 693
15 01 07 Sklenûné obaly 0 0 35 235
Dovoz celkem, z toho: 2 784 6 644 4 190
10 01 02 Popílek ze spalování uhlí 1 328 0 953
17 04 02 Hliník 469 88 1 045
20 01 01 Papír a lepenka 381 163 92
20 01 10 Odûvy 181 13 202
20 01 11 Textilní materiály 0 77 119
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Metodika vyhodnocení nakládá-
ní s obaly a obalovými odpady

Pro účely hodnocení a analýzy obalů
a odpadů z obalů byly zjištěny údaje
o množství výrobků uvedených na trh
a/nebo do oběhu, o množstvích zpětně
odebraných výrobků a vzniklých odpadů
z obalů a dále o způsobech nakládání
s nimi (zpětný odběr, sběr, recyklace a vyu-
žití). Hodnocení je zaměřeno na porovnání
stavu nakládání s obaly a obalovými odpa-
dy od počátku sledovaného období, tedy od
roku 2003. 

Pro výpočet údajů jsou používána data
z databáze obalů a odpadů z obalů osob
zapsaných v Seznamu osob, které jsou
nositeli povinnosti zpětného odběru a vyu-
žití odpadu z obalů (databáze MŽP, kterou
zpracovává CENIA) a data o obalech a od-
padech z obalů od autorizované obalové
společnosti EKO-KOM, a. s. Data o množ-
ství, na které se vztahuje povinnost zpětné-
ho odběru obalů a nakládání s odpady
z obalů, je nutné sečíst z obou databází.

Údaje jsou sumarizované pro každou
komoditu samostatně (sklo, plasty celkem,
papír/lepenka, kovy celkem, dřevo a jiné,
resp. obaly z kartónových nápojů). 

Analýza
Ve sledovaném období let 2003 – 2008

bylo třídění odpadů v České republice na
vzestupu a podle předběžných údajů
v nastoleném trendu pokračuje i v součas-
nosti. Výtěžnost tříděného sběru využitel-
ných složek komunálního odpadu každoroč-
ně narůstá. V roce 2003 žilo v obcích, kde
probíhalo třídění odpadů, zhruba 93 % oby-
vatel a bylo vytříděno 28,1 kg odpadů na
obyvatele za rok. O pět roků později, v roce
2008, byl podíl populace žijící v obcích, ve
kterých probíhá třídění odpadů, už 98 %
a celkem bylo vytříděno 53,1 kg odpadů na
obyvatele za rok. Meziroční nárůst byl tedy
více než 4,5 kg na obyvatele. 

Podíl obalových odpadů ve tříděném
odpadu je okolo 50 %. Například v roce
2005 dosáhla výtěžnost tříděného sběru
odpadů úrovně 36,2 kg na jednoho obyva-
tele, z toho 17,8 kg na obyvatele za rok bylo
obalových odpadů. Zatímco plasty a sklo
byly tvořeny minimálně z 90 % obaly, v tří-
děném papíru se vyskytlo 28 – 35 % obalů
(sbíráme hlavně tiskoviny a ostatní papír).
U kovů sbíraných v obcích se obaly vyskyt-
ly minimálně do 4 %. Vývoj výtěžnosti třídě-
ného sběru odpadů na obyvatele za rok

Nakládání s obaly a obalovými odpady řeší zákon 
č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů.
K prozkoumání účinku zákona je nutné zhodnotit stav
a vyhodnotit způsob nakládání s obaly a následně vzniklými
odpady. 

Hodnocení zpětného odběru obalů
a nakládání s nimi

Obrázek 1: Výtěžnost tříděného sběru využitelných složek komunálního odpadu a podíl
populace na třídění odpadů v letech 2002 – 2008
Zdroj: EKO-KOM, a. s.

Obrázek 2: Množství vzniklých obalových odpadů podle materiálového složení obalu 
v období 2003 – 2008
Zdroj: MŽP
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a podíl populace na třídění odpadů je uve-
dený na obrázku 1.

Množství vzniklých odpadů z obalů kaž-
doročně stoupá. V roce 2003 se v ČR
vyprodukovalo celkem 720 tisíc tun obalo-
vých odpadů a v roce 2008 tato produkce
dosáhla již 968 tis. tun odpadů z obalů.
Zvyšující se trend vyprodukovaných obalo-
vých odpadů je doložený na obrázku 2.

Česká republika v letech 2003 až 2008
dosahovala požadované úrovně celkového
využití a recyklace u obalových odpadů
vyplývající ze zákona. Nárůst třídění obalo-
vých odpadů a jejich následné recyklace
a využití je znázorněný na obrázcích 3 a 4.

Relativní zastoupení jednotlivých materiálů
používaných k balení výrobků se ve sledova-
ných letech prakticky nemění a materiálová
struktura se liší v pouhých jednotkách pro-
cent oproti předchozím rokům. Tento trend
téměř kopíruje strukturu vyprodukovaných
obalových odpadů v celé ČR (obrázek 5).

Relativně novou tříděnou komoditou jsou
nápojové kartony, např. obaly od mléka
a džusů. Nyní jsou obaly z nápojových kar-
tonů odděleně sbírané ve více než 1600
obcích a městech, kde celkem žije přibližně
5,8 mil. občanů České republiky. Podle
údajů EKO-KOM, a. s., se množství vytřídě-
ných obalů z této komodity od roku 2005
zvyšuje; např. v roce 2006 to bylo celkově
1300 tun.

Vytříděné nápojové kartony z komunál-
ních odpadů jsou recyklovány v papírnách,
kde jsou použity při výrobě papíru (obsahu-
jí vysoké procento papírového vlákna).
Zpětně odebrané nápojové kartony se také
používají na výrobu stavebních izolačních
desek a dalších výrobků.

Závěr
Podle sdělení Evropské komise dosáhla

recyklace obalových odpadů v ČR v roce
2006 úrovně 63 %, tj. výsledku srovnatel-
ného s Rakouskem (68 %), Německem 
(67 %), Lucemburskem (64 %) nebo Nizo-
zemskem (60 %). Například v oblasti recyk-
lace plastových obalových odpadů lze Čes-
kou republiku úspěšně srovnávat vedle
Německa (41 %) také se Švédskem (recyk-
lace plastů v ČR a ve Švédsku v roce 2006
dosáhla shodně 44 %).

Česká republika vykazuje v přepočtu na
jednoho obyvatele za rok nejnižší množství
nerecyklovaného obalového odpadu ze
zemí EU, a to 32 kg/obyv., tj. asi o polovinu
méně oproti Německu (66 kg/obyv.). Výtěž-
nost tříděného odpadu na jednoho obyva-
tele za rok ve sledovaném období let 2003
až 2007 rostla meziročně v průměru o více
než 5 kg. Podíl obalové složky ve vytřídě-
ných odpadech je asi poloviční. 

Obce a města pravidelně vykazují údaje
o množství vytříděných a využitých komu-

Obrázek 3: Dosažená míra recyklace obalového odpadu v ČR v letech 2003 – 2008
Zdroj: MŽP

Obrázek 4: Dosažená míra využití obalového odpadu v ČR v letech 2003 – 2008
Zdroj: MŽP

Obrázek 5: Struktura obalového odpadu vyprodukovaného v ČR v roce 2008 podle 
materiálového složení
Zdroj: MŽP
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nálních odpadů, a to v komoditách sklo,
papír, plasty, kovy a nápojové kartony.
Vysoká účast spotřebitelů na třídění odpa-
dů je dána zejména dvěma hlavními prvky.
Jde především o dostupnost sítě sběrných
míst pro občany a vzdálenost od jejich byd-
liště. Druhým důležitým prvkem je dosta-
tečná osvěta a propagace prospěšnosti tří-
dění a recyklace odpadů. Většina obyvatelů
považuje třídění odpadů za důležité a také
sama odpad třídí. V roce 2005 tak uvažova-
lo až 87 % populace a třídění vykonávalo
přibližně 67 % obyvatelů. V posledních
letech se množství lidí, kteří se aktivně
účastní třídění, stále pohybuje okolo 70 %

a z dlouhodobého hlediska se prakticky
nemění. 

Produkce odpadů z obalů každoročně
stoupá. Meziroční nárůst od roku 2003 byl
více než 60 tis. tun a produkce obalových
odpadů dosáhla v roce 2007 až na celko-
vých 963 tis. tun. Míra, v jaké jsou vraceny
k recyklaci a k využití obalové komodity, je
rozdílná. ČR je na prvním místě ve sběru
a recyklaci papírových obalů (94 %), vyso-
ké procento recyklace je dosahováno také
u skla (průměr je 68 % ve sledovaném
období let 2003 – 2007), plastů (45 %
v roce 2007) a kovů (55 % v roce 2007).
Podstatně menší podíl recyklace je u od-

padních obalů ze dřeva, kde současný stav
recyklace dosahuje 37 %. 

Česká republika plní požadavky směr-
nice ES. Míra recyklace a využití obalo-
vých odpadů dlouhodobě převyšuje
(v průměru o 17 % v každém sledova-
ném roce) požadovanou úroveň stano-
venou zákonem.

Ing. Gabriela Šepeľová, PhD., 
Ing. Jaroslav Špůr 

CENIA – česká informační agentura
pro životní prostředí

E-mail: jaroslav.spur@cenia.cz

Přehled předpisů EU 
ZA OBDOBÍ ODE DNE 1. ČERVNA 2009 DO 31. KVĚTNA 2010

� Rozhodnutí Komise 2009/428/ES ze dne 4. června 2009, kterým
se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokud jde
o výjimku pro používání olova jako příměsi ve Faradayově rotáto-
ru na bázi železitého granulátu (vzácné zeminy – RIG) používané
v komunikačních systémech s optickými vlákny

� Rozhodnutí Komise 2009/443/ES ze dne 10. června 2009, kte-
rým se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění přílo-
ha směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokud
jde o výjimky pro používání olova, kadmia a rtuti

� Nařízení Komise (ES) č. 640/2009 ze dne 22. července 2009,
kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady
2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign elektromotorů

� Nařízení Komise (ES) č. 641/2009 ze dne 22. července 2009,
kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady
2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign samostatných
bezucpávkových oběhových čerpadel  a bezucpávkových oběho-
vých čerpadel vestavěných ve výrobcích

� Nařízení Komise (ES) č. 642/2009 ze dne 22. července 2009,
kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady
2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign televizních při-
jímačů

� Nařízení Komise (ES) č. 643/2009 ze dne 22. července 2009,
kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady
2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign chladicích
spotřebičů pro domácnost

� Rozhodnutí Komise 2009/603/ES ze dne 5. srpna 2009, kterým
se stanoví požadavky na registraci výrobců baterií a akumulátorů
v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady
2006/66/ES

� Nařízení Komise (ES) č. 859/2009 ze dne 18. září 2009, kterým
se mění nařízení Komise (ES) č. 244/2009, pokud jde o požadav-
ky na ekodesign pro ultrafialové záření u nesměrových světel-
ných zdrojů pro domácnost

� Nařízení Komise (ES) č. 967/2009 ze dne 15. října 2009, kterým

se mění nařízení (ES) č. 1418/2007 o vývozu odpadů do někte-
rých nečlenských zemí OECD

� Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne
21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na eko-
design výrobků se spotřebou energie

� Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze
dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produk-
ty živočišného původu a získané produkty které nejsou určeny
k lidské spotřebě a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (naříze-
ní o vedlejších produktech živočišného původu)

� Rozhodnutí Komise 2009/851/ES ze dne 25. listopadu 2009, kte-
rým se zavádí dotazník pro zprávy členských států o provádění
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích
a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech

� Rozhodnutí Komise 2010/115/EU ze dne 23. února 2010, kterým
se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady
2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností

� Rozhodnutí Komise 2010/122/EU ze dne 25. února 2010, kterým
se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokud jde
o výjimky pro použití kadmia 

� Nařízení Komise (EU) č. 347/2010 ze dne 21. dubna 2010, kte-
rým se mění nařízení Komise (ES) č. 245/2009 ze dne 18. břez-
na 2009. kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign záři-
vek bez integrovaného předřadníku, vysoce intenzivních výbojek
a předřadníků svítidel, jež mohu sloužit k provozu těchto zářivek
a výbojek 

� Nařízení Komise (EU) č. 413/2010 ze dne 12. května 2010, kte-
rým se mění přílohy III, IV a V nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1013/ 2006  o přepravě odpadů, aby se zohledni-
ly změny přijaté rozhodnutím Rady OECD (2008) 156

RNDr. Jindřiška Jarešová
CeHO VÚV T.G.M.

E-mail: jindriska_jaresova@vuv.cz
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Seznam zahrnuje české technické normy, opravy a změny norem,
které byly vydané v období od července 2009 do června 2010, a nor-
my v tomto období zrušené. 

ČSN EN 13081 Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Obsluž-
né vybavení nádrží – Nástavec pro jímání par a spojka
Vydání: červenec 2009, účinnost: 1.8.2009, způsob převzetí originálu:
překlad, jazyk: čeština, zapracované dokumenty: EN 13081: 2008,
nahrazuje: ČSN EN 13081: 2002
ČSN EN 13082 Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Obsluž-
né vybavení nádrží – Armatura pro převádění par
Vydání: červenec 2009, účinnost: 1.8.2009, způsob převzetí originálu:
překlad, jazyk: čeština, zapracované dokumenty: EN 13082: 2008,
nahrazuje: ČSN EN 13082: 2002
ČSN EN 13083 Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Obsluž-
né vybavení nádrží – Nástavec pro plnění a vyprazdňování spodem
Vydání: červenec 2009, účinnost: 1.8.2009, způsob převzetí originálu:
překlad, jazyk: čeština, zapracované dokumenty: EN 13083: 2008,
nahrazuje: ČSN EN 13083: 2002
ČSN EN 15507 Obaly – Přepravní obaly pro nebezpečné věci – Srov-
návací materiálové zkoušky druhů polyethylenu
Vydání: červenec 2009, účinnost: 1.8.2009, způsob převzetí originálu:
překlad, jazyk: čeština, zapracované dokumenty: EN 15507
ČSN P ISO/TS 16949 Systémy managementu kvality – Zvláštní poža-
davky na používání ISO 9001:2008 v organizacích zajišťujících séri-
ovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu
Vydání: prosinec 2009, účinnost: 1.1.2010, způsob převzetí originálu:
překlad, jazyk: čeština, zapracované dokumenty: ISO/TS 16949: 2009,
nahrazuje: ČSN ISO/TS 16949: 2002
ČSN EN 62430 Ekodesign elektrických a elektronických produktů
Vydání: leden 2010, účinnost: 1.2.2010, způsob převzetí originálu: pře-
klad, jazyk: čeština, zapracované dokumenty: EN 62430: 2009, 
IEC 62430: 2009
ČSN EN ISO 14855-2 Stanovení úplné aerobní biodegrability za říze-
ných podmínek kompostování – Metoda stanovení uvolněného oxi-
du uhličitého – Část 2: Gravimetrické stanovení uvolněného oxidu
uhličitého v laboratorním měřítku
Vydání: leden 2010, účinnost: 1.2.2010, způsob převzetí originálu: 
převzetí originálu, jazyk: angličtina, zapracované dokumenty: 
EN ISO 14855-2: 2009, ISO 14855-2: 2007 ISO 14855-2/Cor.12009
ČSN EN ISO 23210 Stacionární zdroje emisí – Stanovení hmotnostní
koncentrace frakce PM10/PM2,5 v odpadním plynu – Stanovení níz-
kých koncentrací pomocí impaktorů
Vydání: leden 2010, účinnost: 1.2.2010, způsob převzetí originálu: vyhlá-
šení, jazyk: angličtina, zapracované dokumenty: EN ISO 23210: 2009,
ISO 23210: 2009
ČSN EN 1501-1+A2 Vozidla pro odvoz odpadu a k nim příslušející
vyklápěcí zařízení – Všeobecné požadavky na bezpečnost – Část 1:
Automobily pro odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením vzadu
Vydání: květen 2010, účinnost: 1.6.2010, způsob převzetí originálu: pře-
klad, jazyk: čeština, zapracované dokumenty: EN 1501-1+A2: 2009,
nahrazuje: ČSN EN 1501-1: 1999
ČSN EN 1501-2+A1 Vozidla pro odvoz odpadu a k nim příslušející
vyklápěcí zařízení – Všeobecné požadavky a bezpečnostní poža-
davky – Část 2: Vozidla pro odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením
na boku
Vydání: květen 2010, účinnost: 1.6.2010, způsob převzetí originálu: pře-
klad, jazyk: čeština, zapracované dokumenty: EN 1501-2+A1: 2009,
nahrazuje: ČSN EN 1501-2: 2005
ČSN EN 13525+A2 Lesnické stroje – Štěpkovače dřeva – Bezpeč-
nost
Vydání: květen 2010, účinnost: 1.6.2010, způsob převzetí originálu: pře-
klad, jazyk: čeština, zapracované dokumenty: EN 13525+A2: 2009,
nahrazuje: ČSN EN 13525+A1: 2007
ČSN EN 12920+A1 Charakterizace odpadů – Metodický postup pro
stanovení vyluhovatelnosti odpadů za definovaných podmínek
Vydání: květen 2010, účinnost: 1.6.2010, způsob převzetí originálu: pře-
klad, jazyk: čeština, zapracované dokumenty: EN 12920+A1: 2008,
nahrazuje: ČSN EN 12920: 2006
ČSN EN 14775 Tuhá biopaliva – Stanovení obsahu popela
Vydání: květen 2010, účinnost: 1.6.2010, způsob převzetí originálu: pře-

klad, jazyk: čeština, zapracované dokumenty: EN 14775: 2009, nahrazu-
je: ČSN P CEN/TS 14775: 2005
ČSN EN 15103 Tuhá biopaliva – Stanovení sypné hmotnosti
Vydání: květen 2010, účinnost: 1.6.2010, způsob převzetí originálu: pře-
klad, jazyk: čeština, zapracované dokumenty: EN 15103: 2009, nahrazu-
je: ČSN P CEN/TS 15103: 2006
ČSN EN 15210-1 Tuhá biopaliva – Stanovení mechanické odolnosti
pelet a briket – Část 1: Pelety
Vydání: květen 2010, účinnost: 1.6.2010, způsob převzetí originálu: pře-
klad, jazyk: čeština, zapracované dokumenty: EN 15210-1: 2009, nahra-
zuje: ČSN P CEN/TS 15210-1: 2006
ČSN EN 15148 Tuhá biopaliva – Stanovení obsahu prchavé hořlaviny
Vydání: květen 2010, účinnost: 1.6.2010, způsob převzetí originálu: pře-
klad, jazyk: čeština, zapracované dokumenty: EN 15148: 2009, nahrazu-
je: ČSN P CEN/TS ČSN P CEN/TS 15148: 2006
ČSN ISO 14050 Environmentální management – Slovník
Vydání: červen 2010, účinnost: 1.7.2010, způsob převzetí originálu: pře-
klad, jazyk: angličtina, zapracované dokumenty: ISO 14050: 2009,
nahrazuje ČSN ISO 14050: 2004
ČSN EN 14961-1 Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 1:
Obecné požadavky
Vydání: červen 2010, účinnost: 1.7.2010, způsob převzetí originálu: pře-
klad, jazyk: angličtina, zapracované dokumenty: EN 14961-1: 2010,
nahrazuje ČSN ISO ČSN P CEN/TS 14961: 2005
ČSN EN 14918 Tuhá biopaliva – Stanovení spalného tepla a výhřev-
nosti
Vydání: červen 2010, účinnost: 1.7.2010, způsob převzetí originálu: pře-
klad, jazyk: angličtina, zapracované dokumenty: EN 14918: 2009, nahra-
zuje: ČSN P CEN/TS 14918: 2006

OPRAVY A ZMĚNY ČSN
ČSN EN ISO 14001 Oprava 1 – Systémy environmentálního manage-
mentu – Požadavky s návodem pro použití 
Vydání: únor 2010, účinnost: 1.3.2010, způsob převzetí originálu: pře-
klad, jazyk: čeština
ČSN EN 13592+A1 Oprava 1 – Plastové pytle pro sběr domácího
odpadu – Typy, požadavky a zkušební metody 
Vydání: únor 2010, účinnost: 1.3.2010, způsob převzetí originálu: pře-
klad, jazyk: čeština
ČSN EN 13071-1 Oprava 1 – Stacionární kontejnery na odpad do 
5 000 l, zdvihané za vrch a vyprazdňované spodem – Část 1: Všeo-
becné požadavky
Vydání: červen 2010, účinnost: 1.7.2010, způsob převzetí originálu: pře-
klad, jazyk: čeština
ČSN EN 13071-2 Oprava 1 – Stacionární kontejnery na odpad do 
5 000 l, zdvihané za vrch a vyprazdňované spodem – Část 2: Další
požadavky pro systémy zcela nebo částečně zapuštěné do země
Vydání: červen 2010, účinnost: 1.7.2010, způsob převzetí originálu: pře-
klad, jazyk: čeština
ČSN IEC 68-2-38 Změna Z2 – Elektrotechnické a elektronické výrob-
ky – Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí – Část 2-38:
Zkouška Z/AD: Složená cyklická zkouška teplotou a vlhkostí
Vydání: červen 2010, účinnost: 1.7.2010, jazyk: čeština, datum ukončení
platnosti: 1.9.2012
ČSN 65 6691 Změna Z1 – Ropné výrobky – Topné oleje na bázi
odpadních olejů – Technické požadavky a metody zkoušení
Vydání: červen 2010, účinnost: 1.7.2010, jazyk: čeština

ZRUŠENÉ ČSN
ČSN CR 13688 (77 0151) Obaly – Recyklace materiálu – Zpráva
o požadavcích na látky a materiály pro předcházení trvalému ome-
zování recyklace
Vydání: listopad 2001; zrušena k 1.7.2009
ČSN 01 0964 Pokyn pro začlenění environmentálních aspektů do
norem výrobků
Vydání: březen 1999; zrušena k 21.4.2010

Mgr. Jaroslava Kotrčová 
Referenční informační středisko MŽP

E-mail: jaroslava.kotrcova@mzp.cz

Normy v odpadovém hospodářství a v souvisejících oblastech
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Ukazatele komunálního odpadu z domácností
Komunálním odpadem je veškerý odpad vznikající na území

obce při činnosti fyzických osob, který je uveden jako komu-
nální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikají-
cích u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných
k podnikání. Takto je v současnosti definován pojem komu-
nální odpad v souladu se změnou zákona o odpadech (zákon
č. 154/2010 Sb.).

tí Resortního programu výzkumu v působ-
nosti Ministerstva životního prostředí na léta
2007 – 2013 a jeho nositelem je Přírodově-
decká fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Ukazatele produkce
Komunální odpad ve skupině 20 Katalogu

odpadů je sledován podle jednotlivých druhů
se začleněním do tří základních skupin:
- složky z odděleného sběru (nebezpečné

složky a využitelné složky),
- odpady ze zahrad a parků (tj. z údržby

zeleně včetně hřbitovního odpadu),
- ostatní komunální odpady (směsný komu-

nální odpad, odpad z tržišť, uliční smetky,
kal ze septiků a žump, odpad z čištění
kanalizace, objemný odpad).
Část využitelných, odděleně sbíraných slo-

žek v rámci obecních systémů je evidována
také jako odpadní obaly ve skupině 15. Při
hodnocení míry využití komunálních odpadů
z obcí je nutné tuto produkci odděleně sbíra-
ného komunálního obalového odpadu
zohlednit v celkové produkci odpadu z obcí.

Podle údajů z Informačního systému od-
padového hospodářství (ISOH), provozova-
ného Českou informační agenturou pro ži-
votní prostředí (CENIA), vzniká v ČR ročně
4,58 mil. tun komunálního odpadu (skupi-
na 20 Katalogu), při započtení komunálního
obalového odpadu (skupina 15 Katalogu)
to je 4,77 mil. tun (rok 2008). Při přepočtu
na obyvatele činí tato produkce 441 kg/oso-
bu, respektive 459 kg/osobu. Přibližně 
80 % celkové produkce vzniká v systému
obce a 66 % z celkové produkce tvoří běž-
ný odpad z domácností (domovní odpad). 

Množství komunálního odpadu v sys-
tému obce se stanoví z evidence odpadů,
kterou vede obec průběžně jako původce
komunálního odpadu ze zákona. Předání
údajů pro vedení evidence je většinou obce-
mi smluvně ošetřeno u firem, které za-
bezpečují nakládání s komunálními odpady
na území obce. 

Odhad celkového množství těchto odpadů
je možné stanovit i na základě počtu obyvatel
a za užití ukazatelů měrné produkce komu-
nálního odpadu obsažených v tabulce 1.
Údaje představují průměrný výskyt komunál-
ního odpadu z domácností (domovního od-
padu) v určitém typu obytné zástavby před
oddělením sbíraných využitelných složek. 

Ukazatele skladby
Obdobně jako v případě stanovení množ-

ství komunálního odpadu lze provést kvalifi-
kovaný odhad skladby komunálního od-
padu z domácností na základě ukazatelů
uvedených v tabulkách 2 a 3. Ukazatele
skladby uvedené v tabulkách jsou dalším

Z hlediska evidence odpadů je komunální
odpad (skupina 20 Katalogu odpadů) chá-
pán v rozšířené podobě jako „Odpady
z domácností a podobné živnostenské, prů-
myslové odpady a odpady z úřadů, včetně
složek odděleného sběru“. Z uvedeného
vyplývá, že komunální odpad je evidován
jako odpad z domácností (běžný i objemný),
dále jako odpad z technického servisu obcí
(odpad z provozu veřejných zařízení a komu-
nikací v obcích), ale také jako podobný

odpad od podnikatelských a jiných subjektů.
To se může projevit jako určitý nesoulad při
návrhu systému nakládání s odpadem v obci
a při zákonem stanovené evidenci odpadů.

V tomto článku uváděné hodnoty ukazate-
lů jsou předběžné výsledky analýz množství
a skladby komunálního odpadu prováděných
v období 11/2008 – 12/2009 v rámci výz-
kumného projektu VaV SP/2f1/132/08 Výz-
kum vlastností komunálních odpadů a op-
timalizace jejich využívání. Projekt je součás-

Tabulka 1: Ukazatele měrného množství komunálního odpadu z domácností 
(výskyt včetně zohlednění odděleně sebraných využitelných složek) 

Mûrné mnoÏství odpadu

kg/obyvatele a t˘den kg/obyv. a rok

Typ zástavby PrÛmûr Maximální hodnota Minimální hodnota PrÛmûr

Sídli‰tní zástavba 3,35 3,90 2,51 179

Smí‰ená zástavba 5,62 6,54 4,80 292

Venkovská zástavba *) 5,80 8,54 2,76 308

*) zástavba vytápûná pfieváÏnû tuh˘mi palivy

Sídli‰tní zástavba
Sídli‰tní zástavba je zástavbou bytov˘ch domÛ s centralizovan˘m zásobováním teplem, bez moÏnosti jakéhokoli vyuÏití odpadu v místû
jeho vzniku. Zastoupení objektÛ sluÏeb a Ïivnostensk˘ch provozoven je nev˘znamné.
Smí‰ená zástavba
Smí‰ená zástavba je zástavbou bytov˘ch domÛ (vût‰inou v centru mûst) se smí‰en˘m ústfiedním ãi etáÏov˘m ãi lokálním vytápûním ply-
nem nebo elektfiinou. Vytápûní tuh˘mi palivy je zanedbatelné. Zastoupení objektÛ sluÏeb a drobn˘ch Ïivnostensk˘ch provozoven je
v˘znamné.
Venkovská zástavba
Venkovská zástavba je tvofiena rodinn˘mi domy s pfievaÏujícím podílem lokálního vytápûní tuh˘mi palivy a tedy i vût‰í moÏností spalování
odpadu v domovních topeni‰tích, dále s vût‰í moÏností zahradního kompostování biologického odpadu, ale i zkrmování potenciálních odpa-
dÛ. Zastoupení objektÛ sluÏeb a drobn˘ch Ïivnostensk˘ch provozoven je nev˘znamné.

Tabulka 2: Ukazatele skladby komunálního odpadu z domácností (% hmotnostní) 

(výskyt včetně zohlednění odděleně sebraných využitelných složek) 

Podíl látkov˘ch skupin v odpadu (% hmotnostní), prÛmûrné hodnoty

Látková skupina Sídli‰tní zástavba Smí‰ená zástavba Venkovská zástavba *)

Papír, lepenka 25,7 22,6 7,8

Plasty 16,8 17,6 9,7

Sklo 11,2 7,8 4,9

Kovy 1,7 2,1 2,6

Bioodpad 15,6 21,6 11,7

Textil 4,5 4,0 2,3

Minerální odpad 2,2 0,7 6,8

Nebezpeãn˘ odpad 0,5 0,3 0,3

Spaliteln˘ odpad 10,6 12,4 9,4

Elektrozafiízení 0,6 0,5 0,3

Zbytek 20 – 40 mm 5,0 4,7 4,9

Frakce 8 – 20 mm 2,8 3,2 7,8

Frakce men‰í 8 mm 2,8 2,5 31,5

Celkem 100,0 100,0 100,0

*) zástavba vytápûná pfieváÏnû tuh˘mi palivy
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minerální látky, především ve venkovské
zástavbě je významný podíl popela.

Obaly v odpadu z domácností
Ve vztahu k obalovému zákonu jsou pak

důležité informace o podílu obalového odpa-
du v komunálním odpadu (tabulka 4). Tento
je zastoupen v následujících látkových skupi-
nách, které náleží k využitelným složkám
komunálního odpadu: papír a lepenka, ná-
pojové kartony, sklo, plasty, kovy. Údaje uve-
dené v tabulce 4 představují podíl obalové-
ho odpadu ve výskytu komunálního odpadu
v domácnostech, tj. před separací využitel-
ných složek komunálního odpadu.

Další vlastnosti
V rámci analýz komunálního odpadu byla

také sledována objemová hmotnost (husto-
ta) směsného odpadu z domácností, a to
ve stádiu po vyložení ze svozového auto-
mobilu. Průměrné hodnoty objemové
hmotnosti (hustoty) jsou uvedeny v tabul-
ce 5. Údaje mají význam např. při stanove-
ní výkonu překládací stanice odpadu či
stupně hutnění odpadu na skládkách. 

Důležitým ukazatelem základních vlast-
ností komunálního odpadu z domácností je
jeho výhřevnost. V tabulce 6 jsou uvedeny
ukazatele průměrné vlhkosti a výhřev-
nosti odpadu v typech zástavby sledova-
ných v rámci citovaného výzkumného pro-
jektu VaV SP/2f1/132/08. 

Zde uvedené poznatky vznikly v průběhu
řešení a za finanční podpory MŽP v rámci
výzkumného projektu SP/2f1/132/08 Výz-
kum vlastností komunálních odpadů a opti-
malizace jejich využívání. Jedná se o před-
běžné výsledky, které po verifikaci dat, např.
srovnáním s údaji v databázi EKO-KOM, 
a. s., budou zveřejněny v konečné podobě
doporučených ukazatelů. Jejich užití se
předpokládá při zpracování koncepčních
dokumentů (strategií, programů, plánů), při
definování některých nástrojů odpadového
hospodářství, při přípravě investičních pro-
jektů, v řízení služeb odpadového hospodář-
ství včetně kontrolní činnosti. 

Řešitelský tým děkuje za spolupráci při
vzorkování a provádění analýz manage-
mentu a pracovníkům Služeb města Hra-
dec Králové, a. s., firmy EKOLA, a. s., Tech-
nických služeb Benešov, s. r. o., Laborator-
ních služeb – ÚNS, s. r. o. Kutná Hora.

Ing. Zdenka Kotoulová
Ing. Zdenka Kotoulová – SLEEKO

E-mail: kotoulova@quick.cz
Ing. Bohumil Černík

Ing. Bohumil Černík – ENZO
E-mail: cernik.bohumil@centrum.cz

Ing. Libuše Benešová, CSc.
Přírodovědecká fakulta UK v Praze

E-mail: lbenes@natur.cuni.cz

z výstupů výše citovaného výzkumného
projektu, ve kterém jsou prováděny analýzy
vlastností komunálního odpadu.  

Znalost skladby komunálního odpadu je
důležitá pro rozhodování obcí o způsobech
separace využitelných složek odpadů a způ-
sobech nakládání se směsným (zbytkovým)
odpadem. Údaje poskytují informace o mož-
né výtěžnosti těchto využitelných složek.

Charakteristika některých látkových skupin:
- bioodpad v sídlištní a ve smíšené zástav-

bě představuje přibližně z 90 % hmot-
nosti biologický odpad z domácností, ve
venkovské zástavbě pak pouhých 54 %,
zbytek je odpad rostlinného původu ze
zahrad a zelených ploch v obcích,

- minerální odpad tvoří zbytky keramiky
a kameny,

- nebezpečný odpad představují zbytky
nátěrových hmot a domácí chemie, léky,
galvanické články a baterie,

- spalitelný odpad tvoří převážně použité
hygienické potřeby (pleny, kapesníky),
což představuje v průměru 60 % hmot-
nosti látkové skupiny, dále pryž, kůže,
boty, korek, dřevo,

- zbytky ve frakci 20 – 40 mm a frakci 8 –
20 mm představují převážně biologicky
rozložitelné (spalitelné) odpady, ve ven-
kovské zástavbě je nezanedbatelný podíl
zbytků uhlí a popela,

- frakce menší než 8 mm tvoří převážně

Tabulka 3: Ukazatele skladby komunálního odpadu z domácností (kg/obyvatele a rok)

(výskyt včetně zohlednění odděleně sebraných využitelných složek) 

Podíl látkov˘ch skupin v odpadu (kg/obyvatele a rok), prÛmûrné hodnoty

Látková skupina Sídli‰tní zástavba Smí‰ená zástavba Venkovská zástavba *)

Papír, lepenka 46 66 24

Plasty 30 51 30

Sklo 20 23 15

Kovy 3 6 8

Bioodpad 28 63 36

Textil 8 12 7

Minerální odpad 4 2 21

Nebezpeãn˘ odpad 1 1 1

Spaliteln˘ odpad 19 36 29

Elektrozafiízení 1 1 1

Zbytek 20 – 40 mm 9 14 15

Frakce 8 – 20 mm 5 10 24

Frakce men‰í 8 mm 5 7 97

Celkem 179 292 308

*) zástavba vytápûná pfieváÏnû tuh˘mi palivy

Tabulka 4: Podíl obalového odpadu v hlavních látkových skupinách KO z domácností

Podíl obalového odpadu (% hmotnostní), prÛmûrné hodnoty

Látková skupina Sídli‰tní zástavba Smí‰ená zástavba Venkovská zástavba *)

Papír a lepenka 35 38 40

Plasty 61 64 53

Sklo 99 98 94

*) zástavba vytápûná pfieváÏnû tuh˘mi palivy

Tabulka 5: Ukazatele objemové hmotnosti (hustoty) směsného komunálního odpadu 

z domácností po vyložení ze svozového automobilu (kg/m3) 

Objemová hmotnost odpadu po vyloÏení ze svozového automobilu (kg/m3)

Typ zástavby PrÛmûr Maximální hodnota Minimální hodnota

Sídli‰tní zástavba 266 232 183

Smí‰ená zástavba 292 351 207

Venkovská zástavba *) 476 494 211

*) zástavba vytápûná pfieváÏnû tuh˘mi palivy

Tabulka 6: Ukazatele vlhkosti a výhřevnosti komunálního odpadu z domácností

PrÛmûrné hodnoty ukazatelÛ

Ukazatel Mûrná jednotka Sídli‰tní zástavba Smí‰ená zástavba Venkovská zástavba *)

Vlhkost % hmotnostní 28,3 – 31,3 29,3 – 32,4 22,9 – 25,4

V˘hfievnost MJ/kg 10,1 – 10,5 10,2 – 10,7 6,6 – 6,9

*) zástavba vytápûná pfieváÏnû tuh˘mi palivy
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Přehled právních předpisů 
ZA ROK 2009 A 2010

Již od roku 2008 dochází téměř k inflaci
vydávání nových předpisů. Po dlouhé přípra-
vě a projednávání řady předpisů došlo
konečně k jejich schválení a vydání. Předpisy
vycházejí jednak z požadavků vyplývajících
z evropských směrnic a nařízení, jednak ze
zmocnění z nových našich zákonů. 

Nové předpisy (zákony, vyhlášky, nařízení
vlády a nález ústavního soudu) jsou v násle-
dujícím textu uvedeny jen svým základním
názvem a jsou seřazeny číselně v obou
letech. O většině předpisů a jejich náplni jsme
v minulém období na stránkách jednotlivých
čísel časopisu informovali, některé novější
budeme komentovat v nejbližší době. V pře-
hledu jsou uvedeny i některé předpisy, které
s odpadovým hospodářstvím souvisí jen čás-
tečně, ale pro úplnost je zde uvádíme též.

ROK 2009

Zákon č. 9/2009 Sb.,
kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných
půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnoji-
vech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

Vyhláška č. 13/2009 Sb.,
o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hle-
diska ochrany ovzduší

Vyhláška č. 17/2009 Sb., 
o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě (prováděcí předpis
k zákonu č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její
nápravě)

Zákon č. 87/2009 Sb.,
kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Zákonem se rozšiřuje seznam služeb podléhajících snížené sazbě

DPH i na položku SKP 90.02.1 Sběr, svoz a zpracování komunál-

ních odpadů – přičemž pojem „zpracování komunálních odpadů“

není v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech definován, je teprve

definován v návrhu nového zákona o odpadech. Více viz OF 

č. 6/2009, str. 7).

Nález Ústavního soudu č. 69/2009 Sb., 
ze dne 16. prosince 2008 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Minis-
terstva životního prostředí č. 352/2005 Sb., o podrobnostech naklá-
dání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách
financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozaříze-
ními a elektroodpady). Návrh se zamítá. 

Zákon č. 157/2009 Sb., 
o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů

Zákon č. 223/2009 Sb., 
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vol-
ném pohybu služeb (tzv. malá novela zákona o odpadech – pově-

ření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů)

Zákon č. 227/2009 Sb., 
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o základních registrech (tzv. malá novela zákona o odpadech –

poskytování údajů o osobách)

Vyhláška č. 257/2009 Sb., 
o používání sedimentů na zemědělské půdě (prováděcí předpis

k zákonu č. 156/1998 Sb., ve znění zákona č. 9/2009 Sb., o hnoji-

vech) 

Vyhláška č. 271/2009 Sb., 
kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb.,
o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů
(prováděcí předpis k zákonu č. 156/1998 Sb., ve znění zákona 

č. 9/2009 Sb., o hnojivech)

Zákon č. 281/2009 Sb., 
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového
řádu (tzv. malá novela zákona o odpadech – drobné úpravy podle

daňového řádu)

Zákon č. 291/2009 Sb., 
kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony (tzv. malá novela

zákona o odpadech – kontroly inspekce podle zákona o zeměděl-

ství)

Zákon č. 297/2009 Sb., 
kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.
56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komuni-
kacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnos-
ti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., (tzv. baterkový zákon)

Zákon č. 326/2009 Sb., 
o podpoře hospodářského růstu a sociální stability (tzv. malá nove-

la zákona o odpadech – státní příspěvek při vyřazení autovraku)

Vyhláška č. 409/2009 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných
zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb.

Vyhláška č. 428/2009 Sb., 
o provedení některých ustanovení zákona č. 157/2009 Sb., o naklá-
dání s těžebním odpadem
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Vyhláška č. 429/2009 Sb., 
o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem
včetně hodnocení jeho vlastností (Prováděcí vyhláška k zákonu 
č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem)

Nařízení vlády č. 473/2009 Sb., 
ze dne 16. listopadu 2009, kterým se mění nařízení vlády 
č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České
republiky (nabylo účinnosti 31. 12. 2009)

Nařízení vlády č. 476/2009 Sb., 

kterým se mění nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech
a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdro-
jů znečišťování ovzduší

ROK 2010

Zákon č. 49/2010 Sb., 

kterým se vyhlašuje úplné znění zákona č. 100/2001 Sb., o posu-
zování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), jak vyplývá
ze změn provedených zákonem č. 93/2004 Sb., zákonem 
č. 163/2006 Sb., zákonem č. 186/2006 Sb., zákonem č. 216/2007
Sb., zákonem č. 124/2008 Sb., zákonem č. 223/2009 Sb. a záko-
nem č. 436/2009 Sb.

Vyhláška č. 54/2010 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech naklá-
dání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení
jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sbě-

ru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků
vybraných autogramů (o podrobnostech nakládání s autovraky)

Vyhláška č. 61/2010 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve
znění vyhlášky č. 341/2008 Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 65/2010 Sb., 

kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech naklá-
dání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách
financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozaříze-
ními a elektroodpady)

Zákon č. 137/2010 Sb.,

kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny
z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon
o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)

Zákon č. 154/2010 Sb.,

kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tzv. „euronove-

la“)

Vyhláška č. 170/2010 Sb.,

o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

(redakce)

Metodické pokyny, sdělení a stanoviska MŽP 
pro oblast odpadového hospodářství

Metodické návody, pokyny, sdělení a stanoviska jsou vydávány
ve Věstníku Ministerstva životního prostředí, který je přístupný na
internetové stránce ministerstva v rubrice „Ministerstvo/Periodika“
(http://www.env.cz/osv/edice.nsf/titletree). 

V období od července 2009 do května 2010 byl ve Věstníku
MŽP pro oblast nakládání s odpady zveřejněn pouze resortní
předpis č. 15 – Přílohy VI Směrnice Ministerstva životního pro-
středí č. 13/2006 o poskytování finančních prostředků ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Programu na podporu systé-
mu pro nakládání s autovraky účinné od 1. ledna 2010 (Věstník
MŽP č. 12/2009).

Plné texty metodických pokynů pro odpadové hospodářství jsou
dostupné na internetové stránce MŽP v rubrice Odpadové hospo-
dářství (http://www.mzp.cz/cz/metodicke_pokyny_legislativa). V té-
to rubrice je nabídka ke stažení těchto metodických pokynů: 
� Metodický pokyn odboru odpadů – zpracování dat v ISOH 
� Metodický pokyn k podmínkám schvalování bioplynových sta-

nic před uvedením do provozu 
� Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozlo-

žitelnými odpady 
� Metodické doporučení k nakládání s PCB 
� Metodický pokyn 9/2008-150-METO k aplikaci novely zákona 

č. 185/2001 Sb. o odpadech 

� Pokyn pro postup při přeshraniční přepravě odpadů do ČR za
účelem jejich energetického využití 

� Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k provedení § 5 zákona
o obalech 

� Návod odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních
a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi 

� Plán odpadového hospodářství původce – obce 
� Metodický návod pro plnění povinnosti původců odpadů stano-

venou zákonem o odpadech 
� Zpracování základního popisu odpadů 
� Stanovení polychlorovaných bifenylů ve směsných vzorcích ze

stykových transformátorů 
� Plán odpadového hospodářství původce 
� Stanovení ekotoxicity odpadů, 2007 
� Metodický pokyn ke vzorkování odpadů 
� Metodický pokyn pro PCB 
� Odběr vzorků z maloolejových vypínačů 

Mgr. Jaroslava Kotrčová 
Referenční informační středisko MŽP

E-mail: jaroslava.kotrcova@mzp.cz



roãenka

ODPADOVÉ FÓRUM � 7-8/201038

Výsledky činnosti ČIŽP 
NA ÚSEKU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ A CHEMICKÝCH LÁTEK ZA ROK 2009

Činnost OOH byla v roce 2009 zaměřena více než v předcho-
zích letech na nakládání s nebezpečnými odpady. Systém kon-
trol byl v některých případech zvolen tak, aby byl zkontrolo-
ván pokud možno celý cyklus od vzniku až do konečného vy-
užití nebo odstranění odpadu. Některé kontroly konečné fáze
odstraňování nebezpečných odpadů probíhaly i v součinnosti
se SFŽP (jakožto příjemcem rizikové složky poplatků za uklá-
dání odpadů na skládky). 

Celkově bylo asi osmdesáti inspektory
zkontrolováno 3501 subjektů, z toho 503
kontrol bylo provedeno na základě podně-
tů. Bylo zahájeno celkem 836 správních
řízení, právní moci nabylo celkem 782 roz-
hodnutí o uložení pokuty v celkové výši 
73 836 200 Kč. Počty kontrol a celková
výše udělených pokud v právní moci v jed-
notlivých letech 1999 až 2009 uvádí graf.

Přehled plnění jednotlivých 
složkových úkolů
Kontroly různých typů zařízení k odstra-
ňování odpadů

V roce 2009 bylo provedeno 342 kontrol
(156 plánovaných, 186 neplánovaných),
z toho bylo 103 kontrol na základě přijatých
podnětů. Nejvíce zastoupenými zařízeními
určenými k odstraňování odpadů v ČR jsou
dlouhodobě skládky odpadů. Bylo zkontro-
lováno 160 skládek odpadů (včetně všech
skládek k ukládání nebezpečných odpadů).
Za zjištěná porušení bylo dosud zahájeno
34 správních řízení a 28 rozhodnutí o poku-
tě v celkové výši 5 178 000 Kč nabylo práv-
ní moci. Nejčastějším závažným porušením
bylo provozování skládek v rozporu se
schváleným provozním řádem nebo v roz-
poru se závaznými podmínkami souhlasu či
integrovaného povolení. Bylo rovněž šetře-
no několik poměrně významných případů
požárů v tělese skládek. 

Dále bylo zkontrolováno 26 spaloven od
padů. Za zjištěná porušení bylo zahájeno 
9 správních řízení a 7 rozhodnutí o pokutě
v celkové výši 425 000 Kč nabylo právní
moci. Nejčastějším porušením bylo ne-
správné vedení průběžné evidence odpa-
dů, chyby v ročním hlášení o produkci
a nakládání s odpady, nezabezpečení ne-
bezpečných odpadů před nežádoucím úni-
kem. 

Dále bylo zkontrolováno 39 zařízení
k úpravě odpadů pod kódem D. Za zjištěná
porušení bylo zahájeno 10 správních řízení
a 9 rozhodnutí o pokutě v souhrnné výši 

1 315 000 Kč nabylo právní moci. Jednalo
se zejména o zařízení k solidifikaci a biode-
gradaci odpadů, dekontaminační plochy, či
neutralizační a deemulgační stanice. 

Za nejzásadnější zjištěné porušení pova-
žuje inspekce prováděné změny kategorie
odpadů přijatých do zařízení jako odpady
kategorie N (nebezpečný) na odpady kate-
gorie O (ostatní), aniž bylo provedeno
vyloučení nebezpečných vlastností odpa-
dů. Dále provozovatelé zařízení dostatečně
neprovádějí požadované analýzy upravova-
ných a upravených odpadů. Evidenci odpa-
dů vedou nesprávně nebo nevedou v poža-
dovaném rozsahu. Byly zjištěny i rozdíly
v řádech převyšujících stovky tun. 

Bylo provedeno i 17 kontrol odkališť. Pro-
voz odkališť je ve většině případů řešen
v rámci integrovaného povolení jako sou-
část provozovaných elektrárenských, teplá-
renských či dalších průmyslových provozů,
byly však zjištěny případy, kdy provoz odka-
liště nebyl v integrovaném povolení zahr-
nut. Byla zjištěna pochybení při vedení evi-
dence, v několika případech byly odebrány
vzorky popílku a škváry (za účelem prove-
dení chemických analýz). Faktické nakládá-
ní s odpady z energetiky je dlouhodobě
v zorném poli ČIŽP. Ukazuje se, že tuto ob
last je nutné sledovat, a to zejména s ohle-
dem na rizikové aspekty dalších způsobů
nakládání s těmito výstupy. 

Obdobně jako v předchozích letech pro-
bíhala spolupráce s ostatními orgány státní
správy zejména při šetření podaných pod-
nětů na nelegální ukládání odpadů. V něko-
lika případech bylo úspěšně dosaženo
odstranění nepovoleně uložených odpadů.
Při kontrolách skládek nebezpečných od
padů a zařízení k úpravě nebezpečných
odpadů pokračovala spolupráce se SFŽP.
Pozitivně lze hodnotit i spolupráci s někte-
rými krajskými úřady, které v návaznosti na
učiněná zjištění provedly inspekcí navrho-
vané změny a jejichž zástupci se osobně
zúčastnili některých kontrol. 

Kontroly různých typů zařízení 
k využívání odpadů

V rámci složkového úkolu byly provedeny
kontroly provozovatelů zařízení zpracová-
vajících biologicky rozložitelné odpady
(dále také „BRO“), k využívání odpadů na
povrchu terénu anebo k využívání staveb-
ních odpadů, vyrábějících alternativní pali-
va, využívajících přeshraničně přepravené
odpady, zařízení podle § 14 odst. 2 zákona
o odpadech (např. cementárny, sklárny,
hutě, papírny) a další. Z celkového počtu
301 kontrolovaných subjektů bylo 122 kon-
trol uskutečněno na základě podaných
podnětů. Bylo zahájeno 85 správních říze-
ní. Celkem 59 rozhodnutí nabylo právní
moci. Výše pravomocných pokut dosáhla
v roce 2009 výše 7 382 100 Kč. 

Nejčastějším porušením bylo provozová-
ní zařízení v rozporu se stanovenými pod-
mínkami a jeho provozním řádem, špatné
vedení evidence či chybějící záznamy
v provozních denících. Kontroly zařízení
k využívání odpadů na povrchu terénu ane-
bo využívajících stavební odpady prokázaly
časté nakládání s odpady v zařízení k tomu
neurčeném, tj. bez souhlasu příslušného
krajského úřadu. Dále bylo zjištěno nedo-
statečné dokladování kvality odpadů přijí-
maných do zařízení.

Autovrakoviště
Do plánu kontrol autovrakovišť byla zařa-

zena zařízení nová nebo nekontrolovaná
v předchozím roce a rovněž provozovny,
u kterých bylo v minulosti zjištěno porušení
platných předpisů. V roce 2009 bylo zkon-
trolováno celkem 97 provozoven, z toho 
32 kontrol bylo provedeno na základě pod-
nětu. Za zjištěná porušení bylo zahájeno 
39 správních řízení o uložení pokuty. Právní
moci nabylo celkem 36 pokut v celkové výši
3 786 000 Kč. Kontroly opět prokázaly, že
přetrvává legislativní problém nejednoznač-
né definice autovraku, provozovatelé poru-
šují podmínky dané platným provozním
řádem zařízení, nakládají s odpady na mís-
tech k tomu neurčených. 

Častým deliktem bylo překročení povole-
né kapacity zařízení a vybírání různých typů
poplatků za převzetí úplného autovraku do
zařízení, přestože zákon nařizuje přebírat
úplné vybrané autovraky bezplatně. Neu-
stále dochází k nelegálnímu rozebírání
autovraků ze strany fyzických osob, kontro-
la fyzických osob je však doménou obcí.
Některé kontroly byly provedeny ve spolu-
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práci s živnostenskými a stavebními úřady,
další za účasti pracovníků městských úřadů
obcí s rozšířenou působností a zástupců
obcí. Při několika kontrolách spolupracova-
la kriminální služba Policie ČR. 

Kontroly různých typů zařízení ke sběru
a výkupu odpadů

Do plánu kontrol pro rok 2009 byly zařa-
zeny velké i menší stacionární provozovny
pro sběr a výkup odpadů, sběrné dvory
obcí a zařízení pro mobilní sběr odpadů. Ve
většině případů byly kontrolované provo-
zovny zaměřeny na výkup především odpa-
dů železa a barevných kovů, v menší míře
na sběr a výkup kalů, odpadních olejů, sta-
vebních odpadů, odpadů plastů, pneumatik
a zdravotnických odpadů. Celkem bylo
zkontrolováno 245 subjektů, z toho 49 kon-
trol bylo provedeno na základě podnětu. Za
zjištěná porušení bylo zahájeno celkem 
70 správních řízení a bylo vydáno celkem
116 rozhodnutí o uložení pokuty. Právní
moci nabylo celkem 122 pokut v celkové
částce 15 569 500 Kč. 

Nejčastější porušení se týkala provozo-
vání zařízení v rozporu se schváleným pro-
vozním řádem, nakládání s odpady na mís-
tech k tomu neurčených, nevedení přede-
psané evidence, přebírání odpadů, které
nebyly provozním řádem povoleny, předá-
vání odpadů neoprávněným osobám nebo
několikanásobné překročení kapacity zaří-
zení. Ve spolupráci s Centrem služeb pro
silniční dopravu a se službou dopravní poli-
cie ČR proběhly kontroly mobilních zařízení
ke sběru a výkupu odpadů a vozidel pře-
pravujících odpady. Kontroly sběru a výku-
pu kovových odpadů probíhají i ve spolu-
práci s ČOI. 

Zpětný odběr výrobků
V roce 2009 byla kontrolní činnost rozdě-

lena na část týkající se elektrozařízení
(EEZ) a na kontroly obecného ustanovení 
§ 38 o zpětném odběru výrobků (ZOV).
Vzhledem k problematické legislativě EEZ
a jejímu překrývání s problematikou ZOV
podle § 38 řešily kontroly převážně podněty
upozorňující na špatný způsob zajištění
ZOV u posledních prodejců, a to jak po
stránce praktické, tak i z hlediska informo-
vání spotřebitelů o zajištění ZOV. Plánova-
né kontroly byly zaměřeny na: 

a) oblast služeb – autoservisy, pneuservi-
sy a další nakládání s pneumatikami a pou-
žitými minerálními oleji (režim ZOV nebo
odpadů). V tomto roce byl úkol zaměřen
především na řešení podnětů na zpoplatňo-
vání převzetí použitých pneumatik; 

b) kontroly posledních prodejců z důvodu
přetrvávajícího nízkého výnosu ZOV, zej-
ména u primárních zdrojů elektrické ener-
gie – galvanických článků. 

Celkem bylo provedeno 115 kontrol,
zahájeno bylo 10 správních řízení o uložení
pokuty, z nichž 4 nabyly právní moci. Dále
bylo zahájeno 5 správních řízení za nezá-
konné nakládání s odebranými výrobky.
Celkový úhrn pravomocných pokut v za rok
2009 činí 192 000 Kč

Kontroly nakládání s použitými oleji
neprokázaly žádné závažné porušení záko-
na. U pneuservisů bylo šetřeno zpoplatňo-
vání odběru použitých pneu. Na základě
kontrol a dotazů subjektů nastává postupný
odklon od nakládání s těmito komoditami
jako s odpadem a nakládá se s nimi spíše
v režimu ZOV, a to i u podnikatelských sub-
jektů. 

Elektrická a elektronická zařízení
V oblasti kontrol problematiky elektrozaří-

zení a elektroodpadů byly kontroly v roce
2009 zaměřeny zejména na plnění povin-
ností posledních prodejců EEZ. Pouze
v menší míře byly kontroly zaměřeny na
povinnosti výrobců EEZ, a to vzhledem
k negativnímu stavu v oblasti financování
nakládání s historickými elektrozařízeními
(HEEZ), jež je ovlivněn dlouhotrvajícími
soudními spory o určení, zda postup MŽP
při přidělení oprávnění pro provozovatele
kolektivních systémů pro nakládání s HEEZ
byl v souladu s platnou legislativou. Správní
řízení o uložení pokuty s výrobci EEZ, jež
neodvádějí příspěvek oprávněnému kolek-
tivnímu systému, nemohla být proto dokon-
čena. 

V rámci celé problematiky EEZ, včetně
nakládání s elektroodpady, bylo provedeno
celkem 66 kontrol a zahájeno 8 správních
řízení o uložení pokuty. Celková částka
pokut, které nabyly právní moci, dosáhla
výše 95 000 Kč. Jak tato poměrně nízká

částka, tak zkušenosti z kontrolní činnosti
naznačují, že zejména prodejci EEZ v sou-
časnosti již mnohem lépe plní své povin-
nosti vůči spotřebitelům. Podíl na tomto sta-
vu má jednak dlouholetá cílená kontrola ze
strany ČIŽP zaměřená zejména na velké
obchodní řetězce, velmi významnou roli
však hrají i informační kampaně výrobců
nebo kolektivních systémů. 

Inspekce dále řešila několik případů
nesprávného zbavování se vysloužilé kan-
celářské techniky ze strany podnikajících
firem. Majitelé neoprávněně postupovali
tak, že vyřazená EEZ předávali subjektu,
který nebyl ani zpracovatelem, ani kolektiv-
ním systémem a ani nezajišťoval tuto čin-
nost pro výrobce EEZ. Jak předávajícím fir-
mám, tak zejména příjemci, který si touto
cestou obstarával zisk z prodeje drahých
kovů, byla inspekcí uložena pokuta.

Kontrola průmyslových podniků
a jiných původců odpadů

Kontroly byly zaměřeny především na
dodržování povinností původců odpadů
daných zákonem o odpadech. Byly kontro-
lovány větší subjekty podnikající ve strojí-
renství, hutnictví nebo ve výrobě energií,
a to zejména se zaměřením na nakládání
s odpady kategorie „nebezpečný“. Dále
byla pozornost věnována mimo jiné velkým
zdravotnickým zařízením. V řadě případů
bylo zjištěno, že zdravotnická zařízení
obecně opět nemají povědomí o povinnos-
tech, které jim ukládá zákon o odpadech.
Kontrolovány byly také obce, obchodní
řetězce, logistická a kancelářská centra
a v neposlední řadě též nové podniky
v konkrétních regionech. 

Podobně jako v minulých letech se nedo-
statky zjištěné při kontrolách týkaly přede-

Graf: Počty a výše udělených pokud v právní moci za období 1999 až 2009
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vším nedodržování povinnosti shromažďo-
vat odpady utříděné podle jednotlivých dru-
hů a kategorií. Nejvyšší sankce za toto
porušení byla uložena ve výši 350 000 Kč.
Dalším častým porušením zákona o odpa-
dech bylo nezákonné nakládání s nebez-
pečnými odpady. V průběhu roku 2009 bylo
provedeno 1057 kontrol původců odpadů,
z toho 259 na základě podnětů. Za zjištěná
porušení bylo zahájeno 328 správních říze-
ní o uložení pokuty. Celková výše 310 pra-
vomocných pokut činní 11 168 000 Kč. 

Proběhly rovněž kontroly vydaných osvěd-
čení o vyloučení nebezpečných vlastností
odpadů. V jednotkách případů byl zjištěn
nesprávný postup při vydávání osvědčení, či
skutečnost, že nebyla zaslána kopie osvěd-
čení o hodnocení nebezpečných vlastností
odpadu. V případech, kdy pověřená osoba
nedodržela postup pro hodnocení nebez-
pečných odpadů, podala ČIŽP podnět
k odebrání pověření na MŽP.

Kontroly dodržování chemického 
zákona 

V roce 2009 bylo zkontrolováno plnění
chemického zákona u 230 provozoven.
Kontroly zahrnovaly dozor klasifikace, bale-
ní a označování nebezpečných chemických
látek a chemických přípravků, dozor podle
nařízení o detergentech a dozor podle naří-
zení REACH. Právní moci nabylo 54 roz-
hodnutí o pokutě. Pokuty byly stanoveny
v celkové výši 2 875 000 Kč. Pokuty byly
uloženy z hlediska neplnění požadavků
chemického zákona za nedoložení doku-
mentace pro klasifikaci chemických příprav-
ků, za nesprávné balení a označování che-
mických přípravků. Některé společnosti
nezajistily vypracování bezpečnostních listů
nebo obsah bezpečnostních listů nebyl
v souladu s požadavky nařízení REACH.
U jednoho subjektu bylo zjištěno nedodrže-
ní nařízení o detergentech. 

Za povšimnutí stojí dalších 985 kontrol,
které ČIŽP provedla v rámci evropského
informačního systému RAPEX. Důležité je
zjištění, že z 985 kontrol se prokázalo poru-
šení právních předpisů pouze ve dvou pří-
padech. Na národní úrovni se tedy nabízí
otázka, zda povinné provádění kontrol ze
strany ČIŽP v rámci tohoto evropského
systému je účelné a hospodárné. ČIŽP se
však prozatím povinnosti provádět takto ne
zcela efektivní kontroly nemůže vyhnout.

Kontroly podle zákona o biocidních
přípravcích

ČIŽP provedla 53 kontrol a v 11 přípa-
dech shledala porušení zákona 
č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění
biocidních přípravků a účinných látek na
trh. Neplnění požadavků zákona spočívalo
převážně v nedostatečném označování bio-

cidních přípravků a v některých případech
nebyly dodrženy povinnosti týkající se pro-
pagace a reklamy. Právní moci nabylo 
9 rozhodnutí o pokutě. Celková výše ulože-
ných pokut činila 196 000 Kč. 

Kontroly podle zákona o obalech
V roce 2009 bylo provedeno 174 kontrol

plnění povinností podle zákona č. 477/2001 Sb.,
o obalech. Celkem 100 subjektů bylo kontro-
lováno na základě výzvy MŽP z důvodu
nedostatečného plnění povinností v rámci
zapsání do Seznamu osob, které jsou nosi-
teli povinnosti zpětného odběru nebo využití
odpadu z obalů. Tyto subjekty ani na výzvu
MŽP neodstranily nedostatky v Ročních
výkazech o obalech a odpadech z obalů. Za
zjištěná porušení bylo vedeno 69 správních
řízení. Celkem nabylo právní moci 65 vyda-
ných rozhodnutí, kterými byly uloženy sank-
ce v celkové výši 1 989 000 Kč. 

Oproti zjištěním z předchozích let se
navýšil počet subjektů, které dovážely ve
značné míře zboží určené spotřebiteli. Tyto
subjekty byly často šetřeny ČIŽP na zákla-
dě podnětu Celního úřadu. Nejvyšší, která
nabyla právní moci, pokuta ve výši 720 000
Kč byla uložena za nedostatečné plnění
zpětného odběru a využití odpadů z obalů
výrobcem balené pitné vody. 

Přehled plnění specifických 
(regionálních) úkolů

Jednotlivé regionální úkoly byly inspekcí
zvoleny především na základě dobrých
znalostí lokálních problematik. Nejčastěji se
jednalo o kontroly nakládání s odpady obcí,
nakládání s odpady ve zdravotnických zaří-
zeních a nakládání s odpady v zeměděl-
ských podnicích. Dále byly specifické úkoly
zaměřeny na nakládání s odpady z výroby
oxidu titaničitého, na nakládání s odpady
stavebních firem, na nakládání se zemina-
mi a hlušinami a kontrolu starých ekologic-
kých zátěží. V rámci všech specifických
úkolů bylo provedeno 233 kontrol, z toho
bylo 55 kontrol provedeno na základě přija-
tých podnětů. Správních řízení bylo zaháje-
no celkem 71 a 69 rozhodnutí nabylo právní
moci. Celková výše pokut v právní moci
dosáhla výše 4 653 000 Kč.

Významné případy
Významných případů, které by zasloužily

zvláštní komentář, bylo v roce 2009 mnoho
a ne vždy se jednalo pouze o případy, kdy
byla subjektu uložena pokuta v řádu několi-
ka miliónů korun. Namátkou zmíníme spo-
lečnost, která prováděla sběr nebezpeč-
ných a ostatních odpadů do svých schvále-
ných mobilních zařízení a sesbírané odpa-
dy následně shromažďovala v zařízeních,
kde nakládání s odpady nebylo povoleno.
Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo

o velké množství odpadů, byla společnosti
uložena pokuta ve výši 750 000 Kč. 

Jiná společnost nakládala s nebezpečný-
mi odpady v areálu bývalého zemědělské-
ho družstva v zařízení k tomu neurčeném,
jednalo se o desítky 200litrových sudů s od-
padními tekutými barvami a ředidly. Odpa-
dy zde byly míchány s pilinami za účelem
„přípravy alternativního paliva“. Odpady ne-
byly žádným způsobem označeny, takže
byla obtížná jejich identifikace a rovněž
nebyly zajištěny proti úniku. V rámci tohoto
provozu nastala dokonce situace ohrožující
zdraví osob v lokalitě. Po uložení pokuty ze
strany ČIŽP byly veškeré odpady společ-
ností z areálu odvezeny. Případnému zá-
jemci o další zajímavé případy řešené ČIŽP
v oblasti odpadového hospodářství doporu-
čujeme navštívit webové stránky ČIŽP.

Spolupráce s jinými orgány
a institucemi 

Pracovníci oddělení odpadového hospo-
dářství ČIŽP (OOH) vydali v roce 2009 cel-
kem 655 vyjádření, posudků a odborných
stanovisek pro jiné orgány. Spolupráce
OOH s ostatními orgány státní správy má
vzestupnou tendenci. Vysoká efektivita
a kvalita spolupráce je nutná zvláště při
řešení případů s vyšším dopadem na život-
ní prostředí, a to jak na národní, tak i na
mezinárodní úrovni. Kvalita vzájemné ko-
munikace mezi MŽP, ČIŽP a ostatními
orgány státní správy, jako jsou celní orgány,
Policie ČR, KÚ nebo SFŽP, se neustále
zvyšuje, což v dlouhodobém horizontu při-
spívá především k řešení některých kon-
krétních případů či k vzájemným dohodám
v oblasti zkvalitnění příslušné legislativy. 

Příkladem této spolupráce je účast zá-
stupců ČIŽP v mnoha odborných mezire-
sortních pracovních skupinách, které řeší
zásadní otázky týkající se jak praxe provádě-
ní kontrol, tak legislativy samotné. Na poli
mezinárodní spolupráce se zástupci OOH
každoročně účastní jednak konferencí pořá-
daných klastrem pro přeshraniční přepravu
odpadů IMPEL, jednak konferencí pořáda-
ných v rámci projektů, do kterých se OOH
dlouhodobě aktivně zapojuje. V rámci pro-
jektu, jehož cílem je mimo jiné dosažení jed-
notného kontrolního postupu kontrolních
orgánů členských států ES a důsledného
sankčního postihu za nelegální přeshraniční
přepravu odpadů, bylo v roce 2009 provede-
no celkem 17 tematicky zaměřených kontrol.

Závěry kontrolní činnosti
V roce 2009 splnili pracovníci OOH ČIŽP

roční plán kontrolních akcí. Velký objem
inspekční činnosti vykonali rovněž na zákla-
dě mnoha přijatých podnětů. Počet zaháje-
ných správních řízení a celková výše pravo-
mocně uložených pokut dokazují, že potře-
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ba systematicky prováděných kontrol na-
kládání s odpady je v ČR stále vysoká
a měla by jí odpovídat i aktivita všech kom-
petentních kontrolních orgánů. Směrování
kontrolní činnosti ČIŽP ukázalo, že zvláště
v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

no toto podnikání v rozumném vztahu
k požadavkům na ochranu životního pro-
středí.

Ing. Petr Havelka
Ředitelství ČIŽP

E-mail: havelka@cizp.cz

je stále poměrně mnoho problémů a bohu-
žel i případů obcházení zákona. Zkušenosti
inspekce z provedených kontrol potvrzují,
že podnikání v oblasti nakládání s odpady
je ekonomicky dosti zajímavé. Jedním z cílů
prováděných kontrol je udržet pokud mož-

Centrum pro hospodaření s odpady
2009 – 2010

Od poslední informace o činnosti Centra
pro hospodaření s odpady (CeHO) uvede-
nou v časopise před rokem se na pracoviš-
ti nedošlo k žádným převratným změnám.
Pokračují výzkumné práce, které se odvíjejí
od náplně výzkumného záměru Výzkum
pro hospodaření s odpady v rámci ochrany
životního prostředí a udržitelného rozvoje
(prevence a minimalizace vzniku odpadů
a jejich hodnocení), nadále probíhá příjem
a zpracování dat pro inventarizaci zařízení
a látek obsahujících polychlorované bifeny-
ly (PCB) a stejně jako v předchozích letech
CeHO spolupracuje s odborem odpadů
MŽP.

Nejen pro producenty odpadu, ale i pro
odbornou veřejnost je určena stále se roz-
šiřující databáze technologií úprav a zpra-
cování odpadů. Tato databáze je uveřejně-
na na webových stránkách odboru
http://ceho.vuv.cz/. V současné době obsa-
huje 29 609 záznamů, které jsou průběžně
ověřovány a doplňovány.

Značná pozornost je věnována nakládání
s biologicky rozložitelnými odpady, a to jak
ve výzkumu, tak i ve smluvních úkolech pro
MŽP. Výzkumné činnosti se týkaly hodno-
cení domácího kompostu, hodnocení tech-
nologického procesu vybrané kompostárny,
která jako jeden ze vstupů využívá kuchyň-
ský odpad. Byl vytvořen návrh optimálních
variant nakládání kuchyňskými odpady
a pozornost byla rovněž věnována zprávě
společného výzkumného centra EU (Joint
Research Centre) týkající se kritérií konce
odpadu pro biologicky rozložitelný odpad. 

Součástí toku biologicky rozložitelných
odpadů jsou i kaly z ČOV. V rámci řešení
této problematiky se CeHO připojilo k od-
borné diskusi o možnostech a dopadech
konzultační zprávy „Environmentální, eko-
nomické a sociální dopady související
s používáním kalů z čistíren odpadních vod

na půdě“ vydané Evropskou komisí. Tento
dokument, který obsahoval řadu otázek
týkajících se použití kalů z ČOV, byl vlastně
diskusí směřující k možné novele Směrnice
Rady č. 86/278/ES o ochraně životního pro-
středí a zejména půdy při používání kalů
z čistíren odpadních vod v zemědělství.

Praktická část výzkumu byla a stále je
zaměřena na získávání prvních konkrétních
výsledků kvality kalů z ČOV týkajících se
prioritních polutantů z kategorie reziduí
PPCPs – léčiva a prostředky osobní péče. 

Pro rozhodování jak nakládat s odpady je
důležitá znalost skutečné kvality odpadů.
Velká pozornost je tedy věnována postu-
pům hodnocení odpadů. Na odbor odpadů
byly předány návrhy nových postupů pro
hodnocení, které byly prodiskutovány s dal-
šími odborníky v oboru. Jedná se o Meto-

dický pokyn k přípravě zkušebního vzorku,
který nahradí zastaralý pokyn týkající se
vyluhovatelností odpadů. 

Dalším dokončeným dokumentem je
návrh nového přístupu k hodnocení ekotoxi-
city odpadu využívaného na povrch terénu
ve formě návrhu novely vyhlášky 
č. 294/2005 Sb. a novely metodického
pokynu. Práce na hodnocení ekotoxicity
pokračují a směřují k návrhu úpravy vyhláš-
ky č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpeč-
ných vlastností odpadů. 

Do široké oblasti hodnocení zapadá
i monitorování dlouhodobého chování od-
padů pomocí odluhu. Je prováděn výzkum
chování pomocí perkolačního testu podle
normy CEN/TS 14405. Na základě této
normy byla v CeHO v roce 2009 vyvinuta
výluhová kolona s měnitelnou výškou filt-
račního lože, která byla zapsána v Úřadu
průmyslového vlastnictví jako užitný vzor.

Do odpadových toků, u kterých není do-
statek informací o konkrétních množstvích
jednotlivých složek, spadají elektroodpady
a autovraky. U těchto odpadů jsou dlouho-
době sledovány koncentrace řady prvků –
Pb, Hg, Cd, Cr6+, V, PBB, PBDE, As, Be,
Sb a Se. Získané výsledky dávají ojedinělý
pohled na odpady ve srovnání s požadavky
evropských směrnic.

Dosud vydávané atlasy zařízení pro
nakládání s odpady budou nahrazeny verzí
přístupnou na internetu tak, aby byla
dostupná celému okruhu odborné veřej-
nosti. Kromě aktualizace dříve zpracova-
ných a vydaných souborů jsou zpracovává-
ny podklady pro pasportizaci zařízení, které
využívají nebezpečné odpady vybranými

způsoby podle přílohy č. 22 vyhlášky 
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládá-
ní s odpady. 

Obdobnou činností, tj. práce s daty, je
ověření nakládání s vybranými nebezpeč-
nými druhy odpadů od jejich vzniku
u původce po jejich konečné využití nebo
odstranění, u kterých byly zjištěny některé
nedostatky v evidenci. Rovněž je provádě-
no sledování toku vybraných odpadů od
původce po konečného zpracovatele.
S výsledky je průběžně seznamován odbor
odpadů MŽP, který dále spolupracuje
s ČIŽP.

Významnou část řešení tvoří vypracování
návrhu kritérií pro konec odpadu u staveb-
ních a demoličních materiálů. V rámci prací
jsou konkrétní odpady podrobovány růz-
ným typům zkoušek, které vedou ke stano-
vení takových kritérií, které povedou
k zabránění negativního dopadu na zdraví
a životní prostředí při využívání odpadů. 

S koncem odpadu a jeho možným využi-
tím jako výrobku či suroviny pro výrobek
souvisí projekt zabývající se využitím meto-
dy LCA pro ekodesign a ekologické znače-
ní výrobku. V rámci řešení byla shromáž-
děna řada informací  o přístupu k této pro-
blematice v České republice i dalších stá-
tech se závěrem, že program environmen-
tálního značení v České republice a národ-
ní programy v zahraničí jsou si svou struk-
turou, kvalitou a povinnostmi žadatelů
podobné. Jsou používány směrnice pro
výrobkové kategorie, které zohledňují pra-
vidla a zásady Life cycle thinking (Uvažo-
vání v životních cyklech) – zejména meto-
dy LCA. Na základě zpracovaných materi-
álů byly rovněž definovány problematické
skutečnosti environmentálních značení
v České republice z hlediska minimalizace
a využívání odpadů.

Krátké projekty byly věnovány nakládání
s objemným odpadem a možnostem ener-
getického využití nebo odstranění odpadů
spalováním v zařízeních, která nejsou urče-
na k nakládání s odpady. Cílem prací
u objemného odpadu bylo zjistit  produkci,
složení a nakládání s ním u vybraných firem
(Komunální služby, Technické správy měst),
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ve sběrných dvorech obcí, ve spalovnách
a na skládkách. 

Subjekty, které provozují jednotlivá zaří-
zení, které nakládaly s odpady způsobem
R1 (využití odpadu způsobem obdobným
jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě
energie) nebo D10 (spalování na pevnině),
byly po zjištění dalších potřebných údajů
dotazovány na možnosti spalování odpadů
v jejich zařízeních. Dotazy se týkaly využi-
telných kapacit ke spalování odpadů, určení
druhů spalovaných odpadů a získání infor-
mací o možnostech spalování dalších dru-

hů odpadů, zejména tuhých/tekutých „alter-
nativních“ paliv

Vzdělávací a osvětová činnost patří
k povinnostem CeHO. Jednotliví odborníci
přednášejí na mnoha odborných akcích,
průběžně jsou poskytovány konzultace,
uveřejňovány články v odborných časopi-
sech apod. Současně je řešen projekt
Vzdělávání v oblasti odpadového hospodář-
ství, jehož poskytovatelem je SFŽP. Cílem
projektu je zabezpečit odpovídající vzděla-
nost a informovanost v oblasti evidence
odpadů a zároveň prakticky přiblížit nový

přístup v hodnocení ekotoxicity odpadů.
Stálou činností, pro kterou bylo CeHO

hlavně zřízeno, je odborná podpora odboru
odpadů MŽP. Je zaměřena na spolupráci
při tvorbě právních předpisů, podle poža-
davku jsou zpracovávány různé studie či
odborné technické podklady.

Ing. Dagmar Sirotková
Centrum pro hospodaření s odpady

VÚV T.G.M.
E-mail: dagmar_sirotkova@vuv.cz

Odpadové hospodářství na CENIA
V ROCE 2010

Prostřednictvím oddělení odpadového
hospodářství zabezpečuje CENIA pro
Ministerstvo životního prostředí již třetím
rokem provoz Informačního systému odpa-
dového hospodářství  ISOH, Informačního
systému pro sledování toku vybraných auto-
vraků MA ISOH a s dalšími ohlašovacími
povinnostmi podle zákona č. 185/2001 Sb.
a souvisejících databází (např. přeshraniční
přeprava odpadů, obaly, zpětné odběry
vybraných výrobků, apod.)

Stejně jako v předchozích letech je nej-
větší úsilí zaměřeno na zkvalitnění sbíra-
ných dat, zrychlení jejich zpracování a zej-
ména příprava návrhů pro zjednodušení
ohlašovacích povinností a procesů ohlašo-
vání. Dále jsou připravovány nástroje pro
podporu povolovacího procesu na úrovni
státní správy v oblasti ŽP a podporu vyšší
efektivity inspekčních činností a hodnocení
stavu a vývoje odpadového hospodářství
na národní i regionální úrovni.

Ohlášená data za rok 2009 jsou prvně jak
na úrovni úřadů obcí s rozšířenou působ-
ností, tak na národní úrovni v CENIA zpra-
covávána na základě schválených a zve-
řejněných metodik, které kromě samotných
procesů ke sběru a zpracování dat zavedly
také vyšší rozsah formálních a logických
kontrol ohlášených údajů k minimalizaci
vstupu chybných dat do systému a násled-
ně statistických výstupů. Pro podporu zkva-
litnění a zefektivnění zpracování dat proběh-
ly v jednotlivých krajích na začátku roku
2010 semináře pro pracovníky obcí s rozší-
řenou působností.

Novinkou pro rok 2010 je probíhající pas-
portizace zařízení prováděná krajskými
úřady na základě katalogu zařízení, který je
součástí datového standardu MŽP pro
ohlašování dat o odpadech, dochází k při-
dělování kategorizačních kódů jednoznač-
ně identifikující činnost zařízení a přidělová-

ní unikátních identifikačních kódů zařízení,
která budou sloužit pro ohlašování v násle-
dujících letech.

Modernizací prošel Informační systém
pro sledování toku vybraných autovraků,
kdy byly zapracovány požadavky nové
vyhlášky č. 54/2010 Sb., (novela vyhlášky
č. 352/2008 Sb.) přibyly číselníky značek
vozidel a chybějících dílů. Nově mohou do
systému online vstupovat pracovníci povo-
lovacích a kontrolních orgánů a zefektivňo-
vat tak svou práci. Díky přímému spojení
systému MA ISOH se spisovými systémy
krajských úřadů došlo ke zrychlení předání
informací o vydání či odnětí souhlasu k pro-
vozu zařízení ke sběru a zpracování autov-
raků.  Na adrese https://autovraky.mzp.cz
/autovrak/ tak lze získat nejen základní sta-
tistiky ze systému, ale také aktuální přehled
autovrakovišť.

Pracovníci oddělení se podílejí na přípra-
vě podkladů a aktualizaci indikátorů odpa-

dového hospodářství pro Zprávu o stavu
životního prostředí a změny jsou připravo-
vány také pro informace uváděné ve Statis-
tické ročence životního prostředí.

Intenzivně pokračuje také spolupráce na
projektu Celostátního informační systému
sběru a hodnocení znečištění životního pro-
středí (CISAŽP) a v roce 2010 s využitím
výsledků twinning light projektu „Zlepšení
sběru a zpracování dat“ bude připravováno
zadání nového informačního systému od-
padového hospodářství.

CENIA také provozuje environmentální
helpdesk Enviklik sloužící pro podporu
nejen ohlašovatelů, ale také odborné i laic-
ké veřejnosti. Helpdesk je dostupný na
stránce http://www.cenia.cz.

Ing. Jiří Valta
CENIA, česká informační agentura

životního prostředí
E-mail: jiri.valta@cenia.cz

Senátní návrh novely zákona o odpadech
Poslední novela zákona o odpadech (tzv.

euronovela) transponovala do českého
právního řádu požadavky směrnice
2008/98/ES (tzv. rámcová směrnice o od-
padech) a reagovala též na několik řízení
o porušení Smlouvy o založení Evropských
společenství, která jsou vedena proti Čes-
ké republice Evropskou komisí z důvodu
nesprávné nebo neúplné transpozice
směrnice o skládkách odpadů, směrnice
o vozidlech s ukončenou životností a směr-
nice, kterou se mění směrnice o bateriích
a akumulátorech a odpadních bateriích
a akumulátorech. Přitom však došlo k ně-

kolika nepřesnostem ve znění § 37a, které
sice nemají přímý vliv na transpozici pří-
slušné směrnice (směrnice o vozidlech
s ukončenou životností), nicméně mohly by
mít podstatný vliv na situaci dotčených
subjektů (v tomto případě výrobců vozidel,
výrobců součástí vozidel a dovozců auto-
mobilů). 

Navrhovaná novela (senátní tisk č. 274)
tyto nedostatky odstraňuje a kromě toho
řeší i některé drobné otázky technické,
resp. legislativně-technické povahy. Senát
návrh dne 24. 6. 2010 projednal a schválil.

Zdroj: www.tretiruka.cz
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Pět let kolektivního plnění 
zpětného odběru elektrozařízení

Co předcházelo ...
Zákon o odpadech č. 185 z roku 2001

navázal na nařízení vlády č. 31/1999 Sb.
a přinesl povinnosti výrobcům a dovozcům
některých komodit – pneumatik, olejů, aku-
mulátorů, galvanických článků a baterií,
výbojek a zářivek a při posledním čtení
v poslanecké sněmovně se mezi těmito
výrobky objevily i chladničky. Vyjma chladni-
ček byly pro ostatní jmenované výrobky sta-
noveny povinnosti výrobcům zajistit zpětný
odběr a recyklaci od 23. 2. 2002, pro výrob-
ce chladniček pak od 1. 1. 2003. Plnění
povinností výrobců chladniček, výbojek
a zářivek předurčovalo další vývoj v řešení
zpětného odběru elektrozařízení. Necelá tři-
cítka výrobců a dovozců chladniček zajišťo-
vala zpětný odběr jak individuálně, tak pro-
střednictvím specializované firmy, která
zajišťovala plnění povinností jako službu. 

Obsah směrnice o elektrozařízení již byl
v době platnosti povinnosti zpětného odbě-
ru chladniček v České republice také znám,
navíc byl v souvislosti s Plánem odpadové-
ho hospodářství České republiky připraven
Realizační program pro odpady z elektric-
kých a elektronických zařízení. 

MŽP si nechalo zpracovat analýzu prak-
tických dopadů implementace směrnice
a předpokládaného vývoje jak v oblasti
řešení povinností zpětného odběru, finanč-
ních dopadů, tak zejména v oblasti bezpeč-
ného zpracování elektroodpadů ve formě
VaV Bezpečná recyklace elektroodpadů,
v rámci které byl při kulatém stole se
zástupci výrobců, obcí a odpadových firem
diskutován obsah související prováděcí
vyhlášky. 

V neposlední řadě se MŽP osobní účastí
spolupodílelo na projektu holandské vlády
SENTER, která, tehdy ještě v rámci pomoci
České republiky k dosažení požadavků

před vstupem do EU, vypracovala imple-
mentační plán směrnice o OEEZ v České
republice. Přípravy a projednávání plánu se
aktivně účastnili a v širokém fóru podíleli
představitelé obcí, odpadových firem
a výrobců – nutno podotknout převážně
zástupců nynější skupiny 1, kteří zároveň
čerstvě sbírali zkušenosti při plnění povin-
nosti k chladničkám.

Výstupy ze všech těchto přípravných kro-
ků i praktických zkušeností z oblasti zpětné-
ho odběru chladniček zněly jasně: Nej-
vhodnější řešení je kolektivní systém zalo-
žený výrobci, který bude společně zajišťo-
vat plnění povinností ve spolupráci s obce-
mi, kterým se tak sníží náklady na elektro-
odpady ze systému nakládání s odpady. Je
zřejmé, že všechny takto získané podklady
ukázaly směr, kterým se bude vlastní reali-
zace ubírat a tohoto směru se ministerstvo
drželo. Kolektivní plnění nebylo nikdy
zamýšleno jako podnikatelský záměr a po
pravdě se ani nepředpokládalo, že by
některé firmy mohly, jako podnikatelský
záměr povinnost výrobcům uchopit. Ve
smyslu všech zmíněných jednání byl navr-
žen pro historická elektrozařízení jeden
systém v každé skupině, aby bylo plnění
vymahatelné, kontrolovatelné a administra-
tivně nejjednodušší.

Účinnost zavedení systému
zpětného odběru 
elektrozařízení

Produkce elektroodpadů od roku 2002
do roku 2005 meziročně stoupala průměr-
ně o 18 %, od roku 2006 do roku 2009 je
v důsledku zavedení zpětného odběru
trend naopak klesající. Meziroční nárůst ve
zpětném odběru elektrozařízení je od roku
2006 průměrně 41 % (tabulka). Zpočátku
si zpracovatelé stěžovali na nedostatek

materiálově zajímavějších spotřebičů, jako
jsou pračky, sporáky apod. V roce 2006 jich
ve zpětném odběru bylo 565 tun, v roce
2009 jich již bylo 8496 tun – více než pat-
náctinásobný nárůst! 

Do roku 2005 pozvolna stoupající pro-
dukce elektroodpadů, které končí u techno-
logicky a administrativně způsobilých zpra-
covatelů, byla se zavedením zpětného od-
běru elektrozařízení v roce 2005 akcelero-
vána na dnešní úroveň téměř trojnásobně.
Je to důsledek aktivní podpory zpětného
odběru, jak finanční, tak informační, ze stra-
ny kolektivních systémů s celorepublikovou
působností. Předchozí vývoj – od roku
2002 do roku 2005 celkový nárůst o 61 % –
naznačuje, že bez zavedení institutu zpět-
ného odběru, tedy bez aktivní podpory vý-
robců, by výsledek v loňském roce sotva
překročil 58 tisíc tun. Je zřejmé, že zavede-
ní systému má na zpracovatelské kapacity
příznivý vliv. 

Výrobci mají, vedle povinnosti zajistit
zpětný odběr a informovanost spotřebitele,
stanovenu ještě jednu zásadní povinnost.
Tou je vytvoření systému pro zpracování
elektroodpadu, jeho zpracování, využívání
a materiálové využívání za použití nejlep-
ších dostupných technik. Systém využití
elektroodpadů musí navazovat na zpětný
odběr elektrozařízení. Dále musí výrobce
zajistit využití elektroodpadu předaného
zpracovatelům v souladu se zákonem
a dosáhnout minimálních procentních kvót
přednostně opětovného použití a materiálo-
vého využití.

Rozvířené vody odpadového
rybníku

Vstup zpětného odběru elektrozařízení
do zaběhlého režimu odpadového hospo-
dářství zejména na komunální úrovni zna-
menal, že obcím z nákladů na komunální
odpady ubyly náklady na elektroodpady.
Obce sice ušetří, ale znamená to zároveň
i mínus ve financích svozových a odpado-
vých firem. 

Těm byla kolektivními systémy nabídnuta
spolupráce v jiné rovině, než byli doposud
zvyklí. Většinou se zúčastnili výběrových
řízení na přepravu zpětně odebraných elek-
trozařízení nebo se zapojili pro předání
spotřebičů z mobilních svozů, kde však
nemohou obci účtovat za recyklaci elektro-
odpadů – pouze za manipulaci a přepravu. 

Nicméně stále se ještě najdou oblasti,
kde přežívá zvyk, že obcím nakládání
s elektroodpady zajišťuje svozová firma,
která je mnohdy bezplatně předává ke

Tabulka: Vývoj produkce elektroodpadu z domácností a zpětného odběru elektrozařízení od

roku 2002 (tuny)

Rok Produkce elektroodpadu z domácnosti Zpûtn˘ odbûr elektrozafiízení (celkem)
(kat. ã. 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36)

2002 14 699 –

2003 20 632 –

2004 22 669 –

2005 23 691 –

2006 14 864 20 458 

2007 14 128 30 677 

2008 12 603 43 857 

2009 údaj je‰tû není znám 58 123 

Zdroj: ISOH, MÎP, Realizaãní program pro OEEZ, kolektivní systémy
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zpracování v rámci zpětného odběru a obci
účtuje náklady na recyklaci. Ve velké větši-
ně však příspěvky na provozní náklady mís-
ta zpětného odběru získává obec nebo pro-
vozovatel sběrného místa. 

Odpovědnost výrobce nekončí okamži-
kem předání vyřazeného výrobku oprávně-
né osobě ke zpracování, jak je to zvykem
v odpadovém hospodářství. Kritéria někte-
rých kolektivních systémů nastavená pro
spolupráci se zpracovatelem jsou v mno-
hém přísnější, než jsou zákonem stanove-
né požadavky. 

Na zpracovatele jsou kladeny zvýšené
nároky, a to jak v otázce evidence toku
elektrozařízení ze sběrných míst, tak i vý-
stupů ze zpracování. U velkých systémů
platí, že každý ze zpracovatelů je také povi-
nen strpět audit, který zjišťuje, zda jsou
veškeré úkony v souladu se zákonem a se
smlouvou, zda jsou v pořádku veškeré
administrativní náležitosti a zda poskytova-
né údaje o materiálovém toku odpovídají
skutečnosti – tedy doložením dodacích listů

nebo faktur s hmotností materiálů získa-
ných zpracováním. Výběr zpracovatelů je
dále prováděn výběrovým řízením a první
vlaštovkou je i zavedení tzv. indexových
cen ke zvýšení jistoty zpracovatelů. 

Protože kolektivní plnění znamená jednot-
ný systém, jsou na dodavatele – sběrná mís-
ta, dopravce a zpracovatele – kladeny jedno-
tné požadavky zejména při komunikaci
o potvrzení přijetí a zpracování elektrozaříze-
ní. Množství, kterých jednotlivé systémy do-
sáhnou, je možné efektivně zajišťovat jen při
nastaveném systémovém řešení. Plnění
některých aktivit tak zůstává především sa-
mostatně na dodavatelích, a je pravidelně ze
strany systémů a jejich externích auditorů
ověřováno a kontrolováno. Odlišností od běž-
ných postupů v odpadovém hospodářství je,
že každý zpracovatel dostane zaplaceno až
poté, co prokáže zpracování dodaného
množství, a to přesto, že je prokazatelně
oprávněnou osobou, a přes to, že má záko-
nem a souhlasy kraje nebo MŽP stanovenou
povinnost dodržovat stanovené postupy.

Stav průběžně zjišťovaný u zpracovatelů
není výmyslem výrobců, za které kolektivní
systém plní povinnosti, ale projevem odpo-
vědnosti za splnění povinností, které zákon
na výrobce klade. 

V Evropě existují i jiné modely projevů
takové odpovědnosti – počínaje tzv. skleně-
nou firmou, kdy zpracovatel předkládá
kolektivnímu systému pravidelně své účet-
nictví a musí strpět zásahy do provozu
k jeho zefektivnění. Systém pak hradí veš-
keré náklady související se zpracováním.
O zisk z prodeje materiálu se pak dělí
systém a zpracovatel. Dalším modelem je
spoluvlastnictví nebo vlastnictví zpracova-
telského zařízení, kdy dochází evidentně
k poklesu nákladů souvisejících se zpraco-
váním, které se následně promítají do výše
recyklačních příspěvků, které hradí systé-
mu jednotliví výrobci. 

Tereza Ulverová
ELEKTROWIN, a. s.

E-mail: 
tereza.ulverova@elektrowin.cz

Projekty výzkumu a vývoje 
z Centrální evidence projektů
Centrální evidence projektů (CEP) je

jednou z částí informačního systému
výzkumu a vývoje (IS VaV), ve které jsou
shromažďovány informace o projektech
výzkumu a vývoje podporovaných z ve-
řejných prostředků ČR podle zákona 
č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu
a vývoje z veřejných prostředků
a o změně některých souvisejících záko-
nů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).

Údaje do CEP předávají poskytovatelé
účelové podpory z veřejných prostředků,
kterými jsou správci příslušných kapitol stát-
ního rozpočtu (ústřední orgány státní správy,
Grantová agentura České republiky, Akade-
mie věd České republiky) nebo územní sa-
mosprávné celky.

Obsah CEP, postup při předání, zařazení,
zpracování a poskytování údajů je stanoven
zákonem č. 130/2002 Sb., nařízením vlády
č. 267/2002 Sb., o informačním systému
výzkumu a vývoje (od 1. ledna 2010 nahra-
zeno nařízením vlády č. 397/2009 Sb.,
o informačním systému výzkumu, experi-
mentálního vývoje a inovací), zvláštními
právními předpisy a Provozním řádem IS
VaV.

CEP obsahuje údaje o všech projektech
výzkumu a vývoje financovaných z veřej-
ných prostředků jednotlivých poskytovatelů
od roku 1993. Přímé vyhledávání v databázi

je umožněno pomocí uživatelské aplikace
přístupné ze stránky http://www.vyzkum.cz,
v níž jsou zobrazovány pouze ty údaje IS
VaV, které jsou dodavateli údajů (poskytova-
teli) označeny jako „veřejné“.

Zde uvedený přehled obsahuje projekty,
které byly řešeny v roce 2009. Protože je
většina projektů řešena několik let, jsou
v seznamu uvedeny pouze ty projekty, kte-
ré nebyly uvedeny v přehledech Odpadové-
ho fóra v minulých letech.

Projekty jsou rozděleny do skupin podle
poskytovatele, u každého projektu je uve-
den kód projektu, jeho název, hlavní příjem-
ce, řešitel  a doba řešení.

V návaznosti na schválenou Reformu
systému výzkumu, vývoje a inovací v Čes-
ké republice nebyly v roce 2009 vypisovány
Ministerstvem životního prostředí žádné
nové projekty VaV. Všechny projekty, které
jsou v současnosti řešené, budou ukonče-
ny nejpozději do konce roku 2011. 

Výstupy z resortního programu výzkumu
v působnosti Ministerstva životního prostře-
dí jsou uložené v knihovně MŽP a je možné
je vyhledat prostřednictvím on-line katalogu
na internetové stránce ministerstva v rubri-
ce Knihovnické a informační služby
(http://www.env.cz/is/db-projekty). Knihov-
na půjčuje výstupy z projektů k prezenční-
mu studiu po předchozí dohodě o podmín-
kách půjčování a kopírování.

Akademie věd 
České republiky
IAAX00200901
Biofilmy hub pro bioremediaci odpadní
vody komplementární s čistírnami od-
padních vod
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., 
RNDr. Čeněk Novotný, CSc., 2009 – 2013. 
KJB601100901
Sledování výskytu farmaceuticky výz-
namných látek v odpadních vodách  po-
mocí techniky UPLC-MS/MS
Univerzita Karlova v Praze/Farmaceutická
fakulta v Hradci Králové, PharmDr. Lu-
cie Nováková, Ph.D., 2009 – 2010. 

Grantová agentura České
republiky
GP103/07/P076
Vývoj lehkých betonů pro široké kon-
strukční využití se studiem jejich trvanli-
vosti
Vysoké učení technické v Brně/Fakulta sta-
vební, Ing. Michala Hubertová, Ph.D., 2007
– 2009. 

Ministerstvo dopravy
CG742-015-030
Management přepravy nebezpečných
věcí na evropské a národní úrovni ve
vztahu k systému krizového řízení ČR 
WAK System, spol. s r. o., RNDr. Miroslav
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Wasserbauer, 2009 – 2010. 
CG712-043-910
Systém hospodaření s druhotnými ma-
teriály do pozemních komunikací pro ČR 
Vysoké učení technické v Brně/Fakulta sta-
vební, Ing. Dušan Stehlík, Ph.D., 2009 –
2010. 
CG912-045-520
Trvanlivost a hygienická a ekologická
bezpečnost stabilizátů vyráběných z dru-
hotných energetických surovin určených
pro podpůrné dopravní použití v lokali-
tách ochranných pásem pitné vody 
Výzkumný ústav maltovin Praha, s. r. o.,
Ing. Šárka Klimešová, 2009 – 2010. 
CG912-046-520
Snižování emisí skleníkových plynů
využíváním nových směsných pojiv
a vedlejších energetických produktů
v dopravním stavitelství 
Výzkumný ústav maltovin Praha, s. r. o.,
Ing. Jiří Jungmann, 2009 – 2010. 
CG932-066-520
Modelování logistiky odpadů v měst-
ských aglomeracích 
Univerzita Pardubice/Dopravní fakulta Jana
Pernera, Ing. Petra Bártová, Ph.D., 2009 –
2010. 

Ministerstvo průmyslu
a obchodu
FI-IM4/109
Nový stavební prvek – stavební systém
pro budování dělicích svislých kon-
strukcí s vysokou vzduchovou neprů-
zvučností
JIHOTVAR výrobní družstvo Veselí nad Luž-
nicí, Mgr. František Reisner, 2009 – 2010. 
FI-IM5/253
Technologie pro destrukci persistent-
ních organických látek (POP)
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Ing.
Tomáš Ocelka, 2008 – 2010. 
FR-TI1/059
Dekontaminace odpadů kombinací me-
tod termické desorpce a katalytického
spalování
DEKONTA, a. s., Ing. Robert Raschman,
2009 – 2010. 
FR-TI1/073
Výzkum a vývoj flexibilního energetické-
ho systému transformujícího primární
energii biomasy i alternativních paliv při
jejich spalování, popřípadě odpadní tep-
lo z různých tepelných agregátů na elek-
trickou energii s možností kogenerace
s vyšší účinností
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a. s.,
Ing. Kamil Stárek, 2009 – 2010.
FR-TI1/206
Výzkum a vývoj progresivní technologie
solidifikace semikapalných radioaktiv-
ních odpadů, včetně realizace funkčního
vzorku zařízení nové generace

CHEMCOMEX Praha, a. s., Mgr. Josef
Süssmilch, CSc., 2009 – 2010. 
FR-TI1/225
Výzkum odolnosti difuzních nanopovla-
ků na bázi hliníku proti vysokoteplotní
korozi v podmínkách spaloven komunál-
ního odpadu i kotlů pro spalování bio-
masy 
SVÚM a. s., Ing. Josef Cizner, CSc., 2009 –
2010. 
FR-TI1/246
Výzkum technologie zpracování Zn-Fe
kalů z výroby chloridu zinečnatého
BOCHEMIE a. s., Ing. Vladimír Špachman,
2009 – 2010. 
FR-TI1/362
Výzkum vlastností materiálů pro bez-
pečné ukládání radioaktivních odpadů
a vývoj postupů jejich hodnocení
Ústav jaderného výzkumu Řež a. s., 
Ing. Antonín Vokál, CSc., 2009 – 2013. 
FR-TI1/402
Výzkum a vývoj technologie recyklace
jemnozrnných kovových odpadů z výro-
by a opracování oceli briketováním 
Progres Ekotech, s. r. o., Martin Gajdzica,
2009 – 2010. 
FR-TI1/409
Výzkum, vývoj a ověření technologie
ohřevu pyrolýzního reaktoru vyrobeným
plynem a jeho využití pro výrobu elek-
trické energie v kogenerační jednotce 
AGRO-EKO spol. s r. o., RNDr. Václav
Holuša, 2009 – 2010. 
FR-TI1/411
Výzkum, vývoj a ověření technologie
zpracování BRO ve velkoprostorových
aerobních fermentorech BEWA (splňují-
cích parametry směrnice EU 1774/2002
o zpracování vedlejších živočišných pro-
duktů) 
AGRO-EKO spol. s r. o., RNDr. Václav
Holuša, 2009 – 2010. 
FR-TI1/494
Výzkum technologií a metod odstraňo-
vání těžkých kovů platinové skupiny
z biologických odpadů a možností jejich
recyklace 
Chemoprojekt, a. s., Ing. Josef Jarabica,
2009 – 2010. 
FR-TI1/498
Vývoj stroje pro přepravu nebezpečných
odpadů
EUROM, s. r. o., Ing. Petr Seltsam, 2009 –
2010. 
FR-TI1/500
Vývoj přívěsu pro tlakové čistění odpa-
dů, kanalizací a prostor (vozovek) konta-
minovaných olejovými úkapy
EUROM, s. r. o., Ing. Petr Seltsam, 2009 –
2010. 
FT-TA5/092
Komplexní systém povrchů podlah
s využitím druhotných surovin

STOMIX, spol. s r.  o., Ing. Milan Ševčík,
2008 – 2010. 

Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy
1M06007
Centrum výzkumu integrovaného systé-
mu využití vedlejších produktů z těžby,
úpravy a zpracování energetických su-
rovin
Vysoká škola báňská – Technická univerzi-
ta Ostrava / Hornicko-geologická fakulta,
prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., 2006 –
2011. 
2B06121
Koncepty integrovaných systémů pro
optimalizaci nakládání se směsnými
komunálními odpady preferující moder-
ní principy EU a jejich posouzení meto-
dou LCA
ETC Consulting Group s. r. o, Ing. Josef
Durdil, CSc., 2006 – 2010. 
LA10012
Členství ve vědecké radě Středoevrop-
ské divize International Isotope Society 
Ústav organické chemie a biochemie AV
ČR, v. v. i., doc. RNDr. Tomáš Elbert, CSc.,
2010 – 2012. 
OE08003
Ekologická likvidace odpadu pryže mo-
bilním zařízením
Best – Business, a. s., Ing. Stanislav Hole-
mý, 2008 – 2010. 
OE09025
Výroba biopaliv z řas s vysokým obsa-
hem škrobu a lipidů při využití spalino-
vého oxidu uhličitého jako zdroje uhlíku
TERMIZO a. s., Ing. Petr Novák, 2009 –
2010. 
7D09004
Využití tukových odpadů při výrobě bio-
nafty 
RADANAL s. r. o., doc. Ing. Aleš Horna,
CSc., 2009 – 2010. 
7F09018
Immobilization of Heavy Metals in Muni-
cipal Waste Incinerator Materials 
České vysoké učení technické v Praze/Fa-
kulta stavební, prof. Ing. Robert Černý,
DrSc., 2009 – 2010. 

Ministerstvo zemědělství
QG60083
Konkurenceschopnost bioenergetických
produktů
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.,
Ing. Jiří Souček, Ph.D., 2006 – 2009. 

Mgr. Jaroslava Kotrčová 
Referenční informační středisko

MŽP
E-mail: jaroslava.kotrcova@mzp.cz
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Pro Publication International
www.probubs.com/glm/

RWM – RECYCLING AND WASTE
MANAGEMENT EXHIBITION 2010
14. – 16. 9., Birgmingham, UK
EMAP Conect
www.rwmexhibition.com

ICBR 2010 
15. – 17. 9., Brusel, Belgie
Mezinárodní kongres k recyklaci baterií
ICM International Congress & Marketing
E-mail: info@icm.ch

BIOLOGICKY ROZLOÎITELNÉ ODPADY
22. – 24. 9., Námû‰È nad Oslavou
6. roãník mezinárodní konference 
z cyklu Odpadové dny 2010
ZERA 
www.zeraagency.eu

RECYCLING 2010 
28. – 30. 9., Gorinchem, Nizozemsko
Veletrh
Evenementenhal Gorinchem
E-mail: info@evenementenhalgorinchem.nl

HAZARDOUS AND INDUSTRIAL WASTE
MANAGEMENT
5. – 8. 10., Chania, ¤ecko
2. roãník mezinárodní konference
Technical University of Crete
E-mail: hwm.conferences@enveng.tuc.gr

V¯STAVBA A PROVOZ 
BIOPLYNOV¯CH STANIC
7.  – 8. 10., TfieboÀ
X. roãník mezinárodní konference
CzBA
E-mail: info@czba.cz

ENVIRO-MANAGEMENT 2010 
12. – 14. 10., ·trbské Pleso, Slovensko
Konference o skládkování v Evropû
NMC, s. r. o.
E-mail: nmc@internet.sk, www.nmc.sk;

INOVATIVNÍ SANAâNÍ TECHNOLOGIE
VE V¯ZKUMU A PRAXI III
13. – 14. 10., Beroun
Konference
Vodní zdroje EKOMONITOR, s. r. o.
E-mail: halouskova@ekomonitor.cz

6th EUROPEAN SLAG CONFERENCE
20. – 22. 10., Madrid, ·panûlsko
Konference o strusce
European Slag Association (Euroslag)
E-mail: info@euroslag.org

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ¤ÍZENÍ SKLÁDEK
21. 10., Spálené Pofiíãí
Semináfi
Artezis, s. r. o.
E-mail: ing.pavel.novak@seznam.cz

IFEST 
26. – 28. 10., Gent, Belgie
Veletrh fiízení, technologií a inovací pro
Ïivotní prostfiedí
E-mail: Flanders Expo
E-mail: ifest@artexis.com

ECOMONDO 2010
3. – 6. 11., Rimini, Itálie
Veletrh recyklace, odpadového hospodáfi-
ství a obnovitelné energie
Rimini Fiera
www.ecomondo.it

Údaje o pfiipravovan˘ch akcích byly 
získány z rÛzn˘ch zdrojÛ a redakce
neruãí za správnost. S Ïádostí o dal‰í
informace se obracejte na uvedené
adresy.






