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DEKONTA, a. s.
www.dekonta.cz
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●

zneškodnění nebezpečných
odpadů (skládka, spalovna,
biodegradace)

●
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●

sanace kontaminovaných
lokalit
ekologická havarijní
služba
konzultace

středisko Ústí n. L.
Podhoří 328/28, Ústí n. L.
tel. 475 603 949
dříve:

A-TEC servis s. r. o.
Orlovská 22
713 00 Ostrava
tel. 596 223 041
fax 596 223 049
e-mail: info@a-tec.cz
Naše společnost Vám nabízí následující produkty a služby:
● Vozidla pro svoz odpadu HALLER
nástavby o objemu 15–28 m3 pro nádoby 110 litrů – 7 m3 vhodné pro
svoz domácího a průmyslového odpadu
●

Z AMETACÍ

STROJE

KROLL

A

SCARAB

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

V OZIDLA MULTICAR M 26

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

Opravy zametacích strojÛ IFA

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

středisko Praha
Volutová 2523, Praha 5
tel. 235 522 252 - 5
dříve:

EKOLYMP PLUS s. r. o.
ochrana životního prostředí a odpadové hospodářství
SLUŽBY PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Nabízíme
❏ konzultace, školení a pomoc při zavádění EMS
dle ISO 14000, zajištění certifikační organizace
❏ konzultace, školení a pomoc při zavádění QMS
dle ISO 9000
❏ konzultace a pomoc při zavádění integrovaných
systémů řízení
❏ Odborná pomoc při přípravě žádosti o integrované
povolení – IPPC

Zveme Vás na odborné semináře z cyklu
AKTUÁLNÍ
EKOLOGICKÉ
OTÁZKY

E 2002

❏ Systémy řízení jakosti a EMS ve vazbě na přípravu
a realizaci financovanou z prostředků EU
28. 11. 2002, Praha
CZ BIJO a.s.
Tiskařská 10, 108 28 Praha 10
tel: 234 054 144, 118 fax: 272 702 152
e-mail: bijo@bijo.cz, www.bijo.cz

Jako pobočka jedné z vedoucích světových
certifikačních organizací pomáháme již od
roku 1993 našim klientům v České republice
a na Slovensku mít takové systémy řízení, které jim
pomáhají v jejich každodenním úsilí o naplnění
požadavků zákazníků a získání konkurenční výhody.
Certifikáty, které vystavujeme, jsou díky naší dlouholeté
tradici a dobré pověsti celosvětově uznávány.
Nabízíme:
● certifikaci systémů managementu jakosti (QMS) podle
norem ISO 9000+, QS 9000, VDA 6.1, ISO/TS 16949,
ISO 46000+
● certifikaci systémů environmentálního managementu
(EMS) podle normy ISO 14001
● certifikace systémů managementu bezpečnosti práce
a ochrany zdraví (HSMS, OHSAS)
● HACCP
● CE značení
● zvláštní zvýhodněný program pro malé firmy, které se
rozhodnou vybudovat a certifikovat systém managementu jakosti
● kursy pro interní auditory
Pobočka pro Českou republiku a Slovensko:
LRQA Prague Business Centre
Počernická 168
Tel. +420 267 207 450-1
100 00 Praha 10
Fax: +420 274 778 740
e-mail: prague@lr.org
http: www.lrqa.com, www.lloyd.cz

NABÍDKA SLUŽEB
- geologické a hydrogeologické výkony
- zajištění eko-monitoringu (povrchová a průsaková voda,
skládkový plyn, geotechnika)
- kompletní řešení bioplynu ze skládek odpadů
- sanace kontaminovaného horninového prostředí a podzemní
vody
- sanace kontaminovaných staveb a objektů
- rekultivace skládek odpadů
- komplexní řešení odpadového hospodářství
- likvidace, třídění, recyklace a využití odpadů
- likvidace nebezpečných odpadů
- poradenská činnost v oblasti ochrany životního prostředí,
odpadového hospodářství, stavebnictví a chemie
- zajištění vnitrostátní nákladní dopravy včetně přepravy
nebezpečných odpadů
- výroba stavebních hmot a stavebních výrobků
- zprostředkování obchodu a služeb v oblasti ochrany
životního prostředí a odpadového hospodářství
V uličce 136
768 72 Chvalčov
tel.: 00420-608 613 208
fax.: 00420-573 379 633

e-mail:info@ekolympplus.cz
www.ekolympplus.cz
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Krizové řízení Plánu OH ČR
Pfies padesát odborníkÛ z krajÛ, zpracovatelÛ krajsk˘ch koncepcí a ostatních expertÛ se zúãastnilo desátého fiíjna na Ministerstvu Ïivotního prostfiedí jiÏ tfietího jednání pracovní skupiny pro pfiípravu
návrhu Plánu odpadového hospodáfiství âR. Zástupci ministerstva informovali o v˘sledku mimofiádného jednání, které probûhlo ke stejnému problému o den pfied tím. Pfiíprava plánu se totiÏ díky shody rÛzn˘ch okolností dostala do fáze, kdy bylo nutno pfiijmout mimofiádné opatfiení ve formû krizového fiízení dal‰í pfiípravy tohoto závaÏného dokumentu.
Krizové vedení pfievzala nová námûstkynû sekce technické ochrany MÎP, Ing. Ivana Jirásková.
Úãastníci jednání byli dále seznámeni s tím, Ïe bude nutno pfiijmout nov˘ systém pfiípravy plánu,
kter˘ lze charakterizovat jako prÛlomov˘. Jde pfiedev‰ím o to, Ïe souãasn˘ dokument musí b˘t kdyÏ
ne pfiepracován, tak zásadnû dopracován. Bylo pfiipu‰tûno, Ïe diskutovaná verze je pouh˘m shromáÏdûním dílãích kapitol, zpracovan˘ch rÛzn˘mi odborníky bez jakékoli celkové redakãní úpravy.
Po podrobném vysvûtlení souãasného stavu prací na dokumentu a upraveného harmonogramu
dokonãení návrhu plánu (kter˘ jsme otiskli v minulém ãísle ãasopisu na stranû 4) se rozvinula velmi
vzru‰ená debata, zvlá‰tû zpracovatelÛ krajsk˘ch koncepcí a zástupcÛ krajÛ v souvislosti s nutností
projednání návrhu Plánu v pfiíslu‰n˘ch orgánech krajÛ. Z debaty pfiedev‰ím vyplynulo, Ïe navrÏen˘
harmonogram dokonãení návrhu POH âR je pro krajské orgány prakticky nerealizovateln˘ s ohledem na proceduru projednávání v pfiíslu‰n˘ch komisích, radách a zastupitelstvech krajÛ a ve vazbû
na jiÏ stanovené termíny jednotliv˘ch zasedání.
Neménû zajímavé bylo vystoupení posuzovatele strategick˘ch koncepãních materiálÛ z hlediska
vlivu na Ïivotní prostfiedí, kter˘ na závûr svého vystoupení konstatoval, Ïe souãasná verze návrhu
Plánu je neposouditelná.
22. fiíjna se konalo na ministerstvu interní pracovní jednání, na kterém byly oznámeny dílãí úpravy
návrhu POH âR a jeho zvefiejnûní na webové stránce MÎP. Dále byl stanoven tento dal‰í postup:
- dnem zvefiejnûní návrhu POH âR je dána vefiejnosti lhÛta 60 dnÛ k pfiipomínkování (proces podle
SEA)
- 23. 10. bude návrh pfiedloÏen do vnitfiního pfiipomínkového fiízení
- 30. 10. zaãíná projednávání návrhu s kraji
- v 45. t˘dnu (od 4. 11.) bude návrh pfiedloÏen do porady vedení MÎP
- v 46. t˘dnu (od 11. 11.) bude pfiedán návrh do vnûj‰ího pfiipomínkového fiízení
- pfiedbûÏnû v 51. t˘dnu (od 15. 12.) bude návrh POH âR pfiedloÏen do vlády
(tr)

Nepfiehlédnûte

Vizitky ke změně čísel telefonů
Stále je‰tû je pfiíleÏitost, jak dát o sobû neformálnû vûdût
Minimálnû do konce roku budeme pokraãovat v otiskování vizitek v souvislosti se zmûnou telefonních ãísel. Nabízíme opût moÏnost sdûlit v‰em ãtenáfiÛm nová telefonní ãísla, pfiípadnû dal‰í
informace o firmû formou vizitky oti‰tûné v ãasopisu ODPADOVÉ FÓRUM.
V jaké podobû budou vizitky oti‰tûny je moÏno zjistit z volnû vloÏené pfiílohy minul˘ch ãísel ãasopisu. Vizitky v obvyklé grafické úpravû jsou vyti‰tûny barevnû na silnûj‰ím papíru s perforací pro
snadné oddûlení. Cena za oti‰tûní vizitky je 3000 Kã (bez DPH). Zatím této sluÏby vyuÏilo 48 firem.
Ti, ktefií budou mít v daném ãísle inzerát o velikosti 1/4 strany a vût‰í, budou mít vizitku oti‰tûnou v ãasopisu zdarma.

Nástěnný plánovací kalendář 2003
Je jiÏ tradicí, Ïe v prvním ãísle nového roku je souãástí ãasopisu Nástûnn˘ plánovací kalendáfi
velikosti asi 60 x 84 cm. Ten obsahuje mimo tradiãního kalendáfie na‰ich i zahraniãních odborn˘ch akcí i loga jednotliv˘ch firem umístûn˘ch po obvodu. Je to sluÏba bezplatná pro firmy, které
budou v lednovém ãísle ãasopisu inzerovat minimálnû na 1/4 strany. Inzerent bude mít na kalendáfii k dispozici plochu zhruba 3 x 7 cm, kde vedle kontaktÛ, mÛÏe b˘t uveden i krátk˘ propagaãní
firemní slogan. Termín expedice Odpadového fóra 1/2003 bude 8. ledna 2003, uzávûrka pfiíjmu
objednávek inzerce je 2. 12. 2002.

Neváhejte, logo Va‰í firmy bude na oãích tisícÛ odborníkÛ – odpadáfiÛ
po cel˘ rok 2003!
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Kdy začneme
alespoň
něco třídit?
Mûl jsem letos to ‰tûstí nebo spí‰e smÛlu, Ïe
jsem byl aktivnû zapojen do tfií stavebních akcí.
Jedné dílãí obnovy kuchynû a koupelny, jedné
komplexní rekonstrukce starého bytu a jedné
generální opravy plynové kotelny pro padesát
dva bytÛ.
V‰echny akce mûly jedno spoleãné.
Byl to vznik neoãekávanû velkého mnoÏství
odpadÛ v souvislosti se stavebními pracemi.
AÈ to bylo na jakémkoli místû, aÈ to byla akce
za osmdesát nebo ãtyfii sta tisíc, nebo dokonce
za pÛl druhého milionu, v‰ude jsem se t˘dny
brodil v hromadách odpadÛ. ·lo o materiály,
které fiemeslníkÛm odpadly od rukou a o které
okamÏitû pfiestali jevit zájem, i kdyÏ se i oni
museli prodírat závûjemi sutû, malty, upotfieben˘ch cihel, papírov˘ch krabic, armovacího
Ïeleza, dlaÏdiãek, obkladaãek, kabelÛ, kovov˘ch
i plastov˘ch rour a nádob, polystyrenu, tvárnic,
izolaãních matrací, folií...
Mohl bych je‰tû na mnoha fiádcích popisovat,
s jak˘mi materiály se ve stavebnictví pracuje
a které se ãásteãnû stanou odpadem. Princip byl
v‰ude stejn˘. Îádné tfiídûní, Ïádn˘ oddûlen˘
odvoz, Ïádná snaha po vyuÏití jiÏ jednou pouÏitého. KdyÏ jsem se opûtovnû ptal jednotliv˘ch
fiemeslníkÛ, zda by nestálo za to s tûmito vûcmi
nakládat ‰etrnûji, jejich odpovûì byla témûfi
shodnû odzbrojující a ‰okující: „Ale pane domácí,
co bychom se o to starali, my jsme tady od jiné
práce“ a dál se brodili vrstvami nepofiádku.
Obãas byl pfied barákem pfiistaven kontejner
a tam se ãást této smûsky fiádnû promíchané
a znehodnocené vr‰ila. KdyÏ jsem se zeptal
majitelÛ firem kam to pfiijde, s mávnutím ruky
odvûtili, Ïe nûkam na skládku a Ïe se o to
nestarají, to Ïe dûlají jiní. KdyÏ jsem je nesmûle
upozornil na to, Ïe jsou pÛvodci odpadÛ
a z tohoto titulu mají mnohé povinnosti pfii nakládání s odpady, reagovali asi takto: „Co Ïe jsme?
PÛvodci?“ A dívali se na mû jako bych jim nadával, coÏ jsem sice v duchu ãinil, ale jin˘mi slovy.
Mnohé odpady se také objevily u popelnic
a trvalo mû velmi dlouho, neÏ jsem fiemeslníky
pfiesvûdãil, Ïe to musejí odstranit oni a Ïe to
Ïádní popeláfii neodvezou.
Jak je vidût bude je‰tû dlouho trvat neÏ si
napfiíklad Ïivnostníci uvûdomí, Ïe tfiídit jimi
vyprodukovan˘ odpad není jenom povinností, ale
mÛÏe jim pfiinést i uÏitek.

FOTO NA TITULNÍ STRÁNCE T. ¤EZNÍâEK
ODPADOVÉ FÓRUM
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rozhovor

Rozhovor s ministrem
Nejde o vítězství jedné či druhé strany
■ V projevu na kongresu v Luhaãovicích jste doslova fiekl, Ïe plán
musí b˘t zpracován nesmírnû
dÛkladnû a kvalitnû. Skuteãnost je
ale ponûkud jiná.
To souvisí s tím, co jsem jiÏ fiekl. Chceme vyuÏít ãas do konce roku tak, abychom
doplnili Plán o to, co pozitivního vypl˘vá
z krajsk˘ch koncepcí, to znamená zdÛraznit smûry a preference jednotliv˘ch zpÛsobÛ nakládání s odpady. Pokud se to takto
podafií, bude jistû dobr˘m podkladem pro
následnû zpracovávané plány krajské.
Foto T. ¤ezníãek

■ Byl jste jmenován, pane ministfie,
do funkce v dobû, kdy v oblasti odpadového hospodáfiství vrcholí fiada
v˘znamn˘ch aktivit. Jak globálnû
hodnotíte postavení této oblasti
v národním hospodáfiství?
Je to nespornû oblast, která získává
stále na v˘znamu také proto, Ïe v evropsk˘ch zemích, ale i jinde dochází ke vzniku nov˘ch technologií, na nû se nabalují
podnikatelské aktivity a tím vznikají pracovní pfiíleÏitosti. Nelze pfiedpokládat, Ïe
mnoÏství odpadÛ bude klesat a tím jeho
role v celkovém hospodáfiství narÛstá. JiÏ
se také objevují konkrétní známky toho,
aÏ budeme v Evropské unii, Ïe bude
vzrÛstat objem obchodování s jednotliv˘mi
komoditami odpadÛ, coÏ je dal‰í v˘znamná stránka odpadového hospodáfiství.

■ Mezi dÛleÏité aktivity odpadového hospodáfiství lze dnes povaÏovat
Plán odpadového hospodáfiství
âeské republiky. Jak pfiedpokládáte, Ïe budou pokraãovat práce
na Plánu?
Pfiiznám se, Ïe i urãité zmûny na ministerstvu byly vyvolány obavou o dal‰í osud
Plánu. PoÏádal jsem o prodlouÏení termínu o dva mûsíce, abych mohl dohlédnout
na finalizaci prací. Chceme také více vyuÏít pro tyto práce pracovníky, ktefií se podíleli na zpracování krajsk˘ch koncepcí.
Mûl jsem moÏnost se napfiíklad nedávno
zúãastnit vefiejného projednání krajské
koncepce Stfiedoãeského kraje. PovaÏuji
tuto koncepci za zdafiilou a myslím si, Ïe
kdyÏ dokáÏeme vtáhnout jednotlivé zpracovatele krajsk˘ch koncepcí, které byly
zpracovány vût‰inou podle jednotné
osnovy do republikového plánu, tak ho
tím dokáÏeme je‰tû zkvalitnit.

■ Prosl˘chá se v‰ak, Ïe právû
zástupci krajÛ, na základû dosavadních zku‰eností s návrhem tohoto
dokumentu, se chystají na v˘raznou
kritiku republikového plánu.
Vím, Ïe postup zpracování Plánu byl
doprovázen zmûnami zpracovatelského
t˘mu, coÏ se pochopitelnû projevilo na
kvalitû dosavadního textu. Doufám v‰ak,
Ïe tyto nedostatky budou odstranûny a Ïe
to nezabrání dopracovat Plán v potfiebné
kvalitû.

■ Pravdou v‰ak je, Ïe i jiné dokumenty, zpracovávané pro potfieby
odpadového hospodáfiství nejsou na
takové úrovni, jak to souãasná
situace vyÏaduje. Mám napfiíklad
na mysli návrh Sektorového operaãního programu, ãást Ïivotní prostfiedí, odpady tam jsou uvedeny velmi
heslovitû a spí‰e proklamaãnû
a pfiitom by se mohlo pouÏít mnoha
existujících kvalitních podkladÛ.
Vytahujete na mû samé takové, fieknûme kostlivce. KdyÏ jsem zjistil v srpnu, Ïe
odbor kter˘ mûl operaãní plán zpracovávat nebyl schopen za pÛl roku témûfi nic
udûlat, tak jsem tuto práci pfievedl na jin˘
odbor, kter˘ tento dokument dokonãí.
Ono to je pochopitelnû sloÏitûj‰í, neboÈ
nelze oãekávat, Ïe operaãní programy
budou schopné dopodrobna stanovit, jaká
konkrétní zafiízení a kde budou postavena. V kaÏdém pfiípadû v‰ak budu chtít,
aby ná‰ byl ve srovnatelné kvalitû jako
programy ostatních resortÛ.

■ Zúãastnil jste se nedávno, jako
jedné z prvních vût‰ích akcí, zahájení kongresu Odpady Luhaãovice. Jak
hodnotíte aktivitu úãastníkÛ?
Do Luhaãovic jsem jezdil témûfi kaÏdoroãnû uÏ jako poslanec. Já hodnotím ak-
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ce tohoto typu velmi kladnû proto, Ïe se
zde mohou setkat odborníci ze státní
správy, samosprávy a se zástupci firem
podnikajících v odpadovém hospodáfiství.
Je v˘hoda, Ïe se na takové konferenci
mohou fie‰it otázky jistû velmi populární
jako je napfiíklad nov˘ zákon o odpadech,
ale i naprosto praktické vûci. Myslím si,
Ïe tato akce má setrvalou kvalitu a pfiipadá mi, Ïe jsem tam z ministerstva poslal
celé hejno pracovníkÛ. Je jenom otázka,
aby nenastala inflace podobn˘ch akcí.
Pro nás to je pochopitelnû také pfiínosné,
abychom zjistili, zda námi navrÏené trendy jsou pfiijatelné pro samosprávu i pro
podnikatele.

■ JiÏ jste hovofiil o tom, Ïe jste se
zúãastnil vefiejného projednávání
koncepce odpadového hospodáfiství
Stfiedoãeského kraje. Jak hodnotíte
obecnû úroveÀ tûchto koncepcí?
Mûl jsme moÏnost se seznámit jak
s touto, tak i s koncepcí Jihomoravského
a Královéhradeckého kraje. Pro mû je pfiíjemné zji‰tûní, Ïe tuto vûc vzali kraje velice váÏnû, Ïe tlaãí na kvalitní zpracování
republikového plánu, Ïe pfiipravují na
sv˘ch územích reálné varianty v návaznosti na souãasné podmínky urãitého kraje, Ïe jiÏ pfiipravují konkrétní akce, navrhují, kde seÏenou peníze na potfiebné investice a podobnû. To je základní rys,
kter˘ jsem zatím zjistil.

■ Jak se postupnû zji‰Èuje, v praxi
funguje zákon o obalech jen velmi
obtíÏnû. Mûl jste jiÏ moÏnost se
tímto problémem zab˘vat?
Zúãastnil jsem se jiÏ jako poslanec aktivního projednávání tohoto zákona. Potvrzuje se skuteãnost, Ïe zákon tak, jak je
v praxi uplatÀován pfiedstavuje jakousi
mezivariantu, která není podle mého názoru pfiíli‰ v˘hodná pro obce i pro samotné nakládání s obaly. To znamená, Ïe byly navrÏeny dva koncepty, my jsme zvolili
integrovan˘ systém. Do‰lo v‰ak k situaci,
Ïe zákon sice umoÏÀuje liberální pfiístup,
ale ukazuje se, Ïe díky mému pfiedchÛdci
se tûch autorizovan˘ch obalov˘ch spoleãností prosadit moc nemÛÏe. My nyní budeme vyhodnocovat úãinnost zákona.
Nerad bych, aby se jak˘koli zákon ihned
novelizoval, chtûl bych, aby alespoÀ rok
zÛstal v úãinnosti a potom zváÏíme, která
varianta bude nejúãinnûj‰í. Ten zvolen˘
systém by mûl skuteãnû podpofiit recyklaODPADOVÉ FÓRUM
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rozhovor
ci urãit˘ch komodit a neb˘t jen jakousi
almuÏnou obcím za vytfiídûn˘ odpad.
V kaÏdém pfiípadû v této podobû, v jaké
zákon je, není úplnû ideální.

■ V‰echny práce rámcového i detailního charakteru se opírají o bilance
odpadÛ. Je známo, Ïe kvalita tûchto
údajÛ není dostateãná. Bude se
i tato otázka nûjak fie‰it?
Byl bych rád, aby do budoucna vznikl
jednotn˘ informaãní systém o Ïivotním
prostfiedí. Dnes máme nûkolik dílãích
systémÛ. V novém pojetí samozfiejmû bude mít informaãní systém o odpadech své
místo. Zajímají se o to rÛzní odborníci, ale
rád bych tuto vûc svûfiil pfiíslu‰né ministerské sekci. Pfiedpokládám, Ïe celkové
informaãní zaji‰tûní Ïivotního prostfiedí
bude na potfiebné úrovni.
Foto archív MÎP

■ Z hlediska odpadového hospodáfiství v‰ak ze zákona vypl˘vá pro
urãené subjekty povinnost evidence
odpadÛ a její zasílání okresním úfiadÛm, v novém roce obecnímu úfiadu
obce s roz‰ífienou pÛsobností. Tato
situace urãitû dále zkomplikuje
úplnost a objektivnost údajÛ.
Tuto situaci si uvûdomujeme a bude to
problém pochopitelnû i v jin˘ch oblastech
Ïivotního prostfiedí. Navíc tyto informace
nejsou pfiedmûtem pfievodu movitého
a nemovitého majetku mezi okresy a obcemi, takÏe zda si nûkdo tuto informaci
na disketû pfienese do nového pÛsobi‰tû
nebo nepfienese neovlivníme.

■ ¤e‰í se tento problém na úrovni
ministerstva?
Na‰e ministerstvo mÛÏe doporuãovat
urãit˘ postup ale obce nefiídíme. Je pravda, Ïe mnoho pracovníkÛ pfiechází
z okresÛ na obce, ale problém je, Ïe
mnohé obecní úfiady budou bez patfiiãnû zdatn˘ch odborníkÛ – odpadáfiÛ. Urãit˘ch ztrát informací se obávám, ale budou ve v‰ech sloÏkách. Jinde hrozí je‰tû
vût‰í úniky ãi ztráty informací. Chceme
pfiipravit urãitou Ïádost ve formû metodického pokynu na dne‰ní okresy, ale je
to otázka právní závaznosti takového
dokumentu.

■ Je paradoxní, Ïe tento problém
cítí fiada odborníkÛ mimo vefiejnou
správu a navrhují rÛzná fie‰ení
spí‰e na dobrovolné bázi. O oti‰tûní
informace o jednom fie‰ení se
sugestivním názvem ZachraÀte data! byla poÏádána i na‰e redakce.
Pokud jde o konkrétní návrhy, budeme
je podporovat a mÛÏeme je i po linii ministerstva realizovat.

■ Jak se díváte na paralelní existenci tfii rÛzn˘ch systémÛ finanãního plnûní obãanÛ za shromaÏìování
a odvoz komunálního odpadÛ?
Îádná varianta není úplnû ideální, úplnû spravedlivá. V souãasné dobû povaÏuji systém pau‰ální platby za moÏnosti
pouÏití rÛzn˘ch úlev za nejvhodnûj‰í, ale
parlament novelou zákona o odpadech
takto rozhodl. Mluvil jsem s fiadou starostÛ, ktefií si souãasn˘ systém ponechají
a ukáÏe teprve ãas, kter˘ systém pro kterou obec bude nejpfiijatelnûj‰í. Pfiipou‰tím, Ïe pro nejvût‰í mûsta problematika
trvalého bydli‰tû a ÏivnostníkÛ mÛÏe b˘t
váÏná. Uvidíme po roce, kolik mûst bude
pouÏívat kter˘ systém.

■ Pfiedev‰ím pfii pfiípravû republikového plánu se dosti intenzivnû
pouÏívá termín „zelené zrcadlo“.
Z textov˘ch podkladÛ v‰ak plyne,
Ïe jde vlastnû pouze striktní poÏadavek o nahrazení spalování komunálního odpadu jeho tfiídûním.
Pro mû otázka nestojí zda spalovat nebo tfiídit. V dne‰ní dobû je tady prostor
pro oba systémy. Samozfiejmû je materiálové vyuÏití hierarchicky v˘‰e, ale tûsnû
za tím stojí energetické vyuÏití. A kdyÏ
jsem se seznámil s údaji, Ïe v mnoh˘ch
krajích se více jak osmdesát procent odpadÛ skládkuje, povaÏuji fobii ze spaloven za neopodstatnûlou. I tato technologie má své místo v celkovém systému,
pochopitelnû s vyuÏitím energie. Mrzí mû,
Ïe se to takto prezentuje a povaÏuji to za
nesprávné. Také je ne‰Èastné redukovat
diskuse v rámci republikového plánu
o odpadech na to, zda bude pût nebo deset spaloven komunálního odpadu. Ten
problém je daleko ‰ir‰í a komplexnûj‰í.

ODPADOVÉ FÓRUM

■ Co byste chtûl fiíci závûrem?

Závûrem bych byl rád, kdyby moje povídání bylo chápáno spí‰e optimisticky. Sice
jsem nastoupil do rozjetého vlaku s mnoha problémy. Ale i nov˘ zákon posunul
problematiku odpadového hospodáfiství
o patro v˘‰. Napfiíklad to, Ïe se do zákonu
dostalo zpracování republikového plánu
ze shora, Ïe se plán bude projednávat
v zastupitelstvech krajÛ a posléze ve vládû dalo tomu novou dimenzi a Ïe je nadûje, Ïe se s odpadem bude v budoucnu zacházet koncepãnûji a v jistém fiádu. Diskuse o dal‰ím v˘voji v odpadovém hospodáfiství by nemûly skonãit vítûzstvím jedné
ãi druhé strany, ale fie‰ení musí b˘t vyrovnané, pfiijatelné pro v‰echny.

S ministrem rozmlouval
Tomá‰ ¤ezníãek

Libor Ambrozek se narodil v roce 1966
v Hodonínû. V letech 1984 aÏ 1989 vystudoval na Pfiírodovûdecké fakultû University Karlovy systematickou biologii. Po
ukonãení studia pracoval jako pfiírodovûdec v Masarykovû muzeu v Hodonínû.
V roce 1991 nastoupil na referát Ïivotního prostfiedí Okresního úfiadu v Hodonínû. Libor Ambrozek je ãlenem KDU-âSL
od roku 1990. V ãervnu 1996 byl zvolen
do Poslanecké snûmovny PâR. Od roku
1996 je ãlenem v˘boru pro vefiejnou správu, regionální rozvoj a Ïivotní prostfiedí,
v rámci kterého byl opakovanû zvolen
pfiedsedou podv˘boru pro ochranu Ïivotního prostfiedí a krajiny. V roce 1996 se
stal ãlenem a od roku 1998 pfiedsedou
Rady Státního fondu Ïivotního prostfiedí.
Ve stínové vládû âtyfikoalice mûl na starosti resort Ïivotního prostfiedí.
11/2002

7

spektrum
Stoprocentní využití zářivek

V záfiijovém ãísle tohoto ãasopisu byla uvedena krátká
zpráva o americké technologii
vyuÏití odpadního skla pro v˘robu stavebních materiálÛ.
âeská firma Ravos, v. o. s.,
z Brna sama vyvinula a jiÏ tfietím rokem vyuÏívá vlastní
technologii na vyuÏití odpadního skla vznikajícího pfii zpracování vyfiazen˘ch záfiivek

a jin˘ch svûteln˘ch zdrojÛ.
Technologie vyuÏívá v‰echny
vznikající materiály, nic nekonãí na skládce. RtuÈ a kovové
patice se pfiedávají
k dal‰ímu zpracování. Sklenûná drÈ slouÏí jako pfiísada do
betonu, ze kterého vyrábûjí
dlaÏbu.
Podle firemních materiálÛ
pfiipravil (op)

Regionální optimalizace

biologick˘ch zafiízení (k nejãastûj‰ím patfií metan, amoniak, metanol, etanol a jiné alkoholy). Kovy se ukázaly sice jako mûfiitelné, ale nelze prokázat jejich koncentraci. ProtoÏe
nafiízení o ochranû ovzdu‰í
proti imisím bylo vydáno bez
dÛkazu proveditelnosti, bude
je‰tû nutno vyjasnit nûkteré
otázky ohlednû aplikace pfii
plánování nov˘ch zafiízení na
mechanicko-biologické zpracování odpadu.
Umweltpraxis, 1, 2001, ã. 10

Podnik

Stadtreinigung Hamburg (SRH) a spalovny odpadu
Stellingen, Stapelfeld, Borsigstrasse GmbH a Rugenberger
Damm zaloÏili systém propojení dat v rámci v‰ech tûchto podnikÛ. Cílem byla moÏnost okamÏitého pfiístupu ke v‰em datÛm na v‰ech místech, zamezení vzniku redundandních dat
na decentrálních stanovi‰tích,
plnû automatizovan˘ provoz
dodávek odpadÛ, optimalizované fiízení tokÛ látek a rychlá fakturace a vyúãtování zákazníkÛm. Softwarové fie‰ení je zaloÏeno na plnû automatizovaném
zpracování procesÛ a spolu
s automatick˘m identifikaãním
systémem vozidel a v˘mûnn˘ch nádob umoÏÀuje plnû automatizované dodávky odpadu
(bez manuálního zásahu). Novinkou je rozli‰ování mezi „vefiejn˘mi“ daty, pfiístupn˘mi
v‰em zúãastnûn˘m podnikÛm,
a daty „soukrom˘mi“, která se
t˘kají jen jednoho ze zafiízení
a jsou chránûna proti pfiístupu
z vnûj‰ku.
Umweltpraxis, 1, 2001, ã. 10

Emise při mechanickobiologickém zpracování
odpadů

Emise

mohou vznikat na
mnoha místech zafiízení na
mechanicko-biologické zpracování, pfii dodávce odpadu,
skladování v bunkru, rozmûlÀování nebo pfii aerobním biologickém zpracování. V rámci
zámûru nûmeckého spolkového ministerstva pro vzdûlání,
vûdu, v˘zkum a technologie
byl zpracován seznam 81 organick˘ch slouãenin, které se
nejãastûji vyskytují v surovém
a ãistém plynu z mechanicko-

Bioenergie na postupu

S podílem obnoviteln˘ch zdrojÛ energie 24,3 % je Rakousko
na pfiedním místû v Evropû –
prÛmûr v EU ãiní 5,3 %. Poãet
topení na biomasu je v Rakousku vÛbec nejvy‰‰í v rámci
Evropy. Pro topení biomasou
má Rakousko také nejpfiísnûj‰í
standardy v Evropû z hlediska
techniky i kvality. Rakousk˘
Svaz navrhuje zaãít je‰tû v roce 2002 s programem získávání tepla a elektfiiny z biomasy
za 60 mil. EUR. Prostfiedky na
podporu projektÛ s biomasou
v‰ak mají b˘t v tomto roce kráceny. Podobná je situace
s podporou zafiízení na bioplyn, kde mají b˘t investiãní
prostfiedky úplnû ‰krtnuty. V˘robci bionafty vytvofiili Svaz v˘robcÛ biologick˘ch pohonn˘ch
hmot Rakouska, jehoÏ cílem je
práce s vefiejností a zaji‰Èování
surovin, kvality a ochrany Ïivotního prostfiedí. Do roku
2005 má 5,5 % roãní spotfieby
pohonn˘ch hmot pokr˘vat bionafta. V souãasné dobû je
v Rakousku 253 zafiízení na bioplyn, vyuÏiteln˘ potenciál by
byl daleko vy‰‰í. Probíhají pokusy s biorafinérií trávy – v˘roba paliv, pohonn˘ch hmot
a chemikálií.
Umweltschutz, 2002, ã. 1/2

Ekologická účinnost
spalovny

Zafiízení na spalování odpadÛ
Basilej o kapacitû 220 tisíc tun
roãnû bylo pro spádovou oblast se 700 tisíc obyvateli zfiízeno v roce 1999. Emise zafiízení jsou podstatnû niÏ‰í neÏ
pfiedepsané limitní hodnoty.
Na základû vysoké spotfieby
surovin se provozovatel ve
spolupráci s Institutem pro
ekologickou techniku rozhodl
vypracovat návrhy pro ekologicky efektivnûj‰í provoz pomocí metody „hodnocení ãist‰í
produkce“. Metoda obsahuje
tfii základní fáze: pfiedbûÏn˘
v˘zkum procesÛ a potenciálÛ
úspor, anal˘zu tokÛ materiálu
a látek a koncepci moÏn˘ch
vylep‰ení.
NejdÛleÏitûj‰í opatfiení, která byla pro spalovnu Basilej
vybrána, se t˘kají redukce
spotfieby vody a zpracování
zbytkov˘ch látek (praní popela, su‰ení kalÛ s obsahem
tûÏk˘ch kovÛ a recyklace ‰rotu ze ‰kváry). Celkovû byl
zji‰tûn potenciál úspory 100
tisíc m3 vody a 2 mil. CHF roãnû, s dobou trvání amortizace
nezbytn˘ch investic mezi 1,5
a 3 lety.
Umweltpraxis, 1, 2001, ã. 11

Zpracování
upotřebeného
pokrmového tuku

a olejÛ je úãeln˘ proto, Ïe sniÏuje ucpávání kanalizaãního
systému, na jehoÏ opravy se
roãnû
vynakládají
miliony
EUR. Sebran˘ pokrmov˘ tuk
a olej se v dolnorakousk˘ch
zafiízeních zpracovává na bionaftu (z 1 l sebraného oleje asi
1 l bionafty).
Umweltschutz, 2002, ã. 3

Veřejný zájem
na dovozu odpadu?

Jako

ãlen EU má Rakousko
moÏnost pfiepravy odpadÛ
pfies hranice. Pomocí dovozu
odpadu ke skládkování o objemu 5-10 mil. t do konce roku
2003 má Rakousko moÏnost
získat na pfiíspûvcích na sanaci star˘ch zátûÏí 218 mil. EUR,
které bude moci vyuÏít na
opatfiení v oblasti odpadového
hospodáfiství a na v˘zkum.
Nejintenzivnûji probíhá spolupráce Rakouska s Nûmeckem
a Itálií. Dovoz odpadu je nejen
v zájmu rakouského odpadového hospodáfiství, ale i v zájmu státu. Rakousko je v rámci
EU v mnoh˘ch oblastech na
pfiedním místû – t˘ká se to
i pfiísn˘ch poÏadavkÛ na skládkování odpadu. V letech 1985
– 1995 vynaloÏilo Rakousko
velké úsilí pfii schvalování a zfiizování skládek podle aktuálního stavu techniky, ãímÏ docílilo
také dostateãn˘ch voln˘ch kapacit na ukládání dovezeného
odpadu.
Umweltschutz, 2002, ã. 1/2

V Dolních Rakousích se bûÏnû provádí sbûr starého pokrmového tuku a oleje. Sebrané
mnoÏství ãiní v prÛmûru 0,3 kg
na jednoho obyvatele roãnû.
S finanãní podporou spolkové
zemû Dolní Rakousy nakoupily odpadové svazy 350 tisíc
sbûrn˘ch nádob NÖLI. Jedná
se o plastové kbelíky s uzávûrem o objemu 3,05 l, které lze
po vyprázdnûní opût pouÏívat.
Jsou urãeny na tuhé i kapalné
pouÏité nebo zkaÏené pokrmové tuky a oleje (nikoli minerální
oleje) a odevzdávají se po naplnûní ve sbûrn˘ch centrech
nebo pfii sbûru problémov˘ch
látek. Pfii odevzdání naplnûného kbelíku dostane obãan v˘mûnou nov˘. Kromû toho bylo
pofiízeno 4 400 NÖLI o objemu
26 l na sbûr pokrmov˘ch tukÛ
a olejÛ z gastronomick˘ch provozÛ. Sbûr pokrmov˘ch tukÛ
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Snadněji, rychleji
a levněji...

Od

ãervence 2001 vyrábí
Rezyrit Kunststoffverwertung
GmbH v Kukmirnu barevné
stfie‰ní desky z netfiídûn˘ch
star˘ch plastick˘ch hmot. Desky jsou pro vysokou spotfiebu
energie pfii v˘robû draÏ‰í neÏ
obvyklé stfie‰ní krytiny, úsporou za laÈování je stfiecha v‰ak
celkovû levnûj‰í. Vstupní materiál nesmí obsahovat PVC, textilie a dutá tûlesa s oleji nebo
kyselinami. Tyto podmínky dodrÏují podniky na tfiídûní plastÛ,
které materiál dodávají. Plasty
se poté drtí, vytfiídí se kovy
a kameny, vysu‰í a pfii 150
oC aglomerují tak, aby se nenaru‰ila struktura molekul. Po
rozemletí se materiál promíODPADOVÉ FÓRUM
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chá, aby byl homogenní, pak
se pfii 260 barech a 200 oC lisuje do forem. Pfii extruzi lze
bûhem 20 minut zmûnit barvu.
Poptávka barev a tvarÛ se rÛzní podle regionÛ.
Nejaktuálnûj‰í inovací firmy
je integrace fotovoltaick˘ch
prvkÛ do stfie‰ní krytiny. Na
stfie‰ní desky je záruka 50 let,
jsou odolné proti lomu, vÛãi
UV záfiení, krupobití, boufiím,
nepfiijímají vodu, mají ideální
izolaãní vlastnosti.
Umweltschutz, 2002, ã. 3

Ukládání a použití
zvláštních odpadů
na skládkách

V souvislosti s novou smûrnicí EU o skládkách bude provoz
skládek zvlá‰tního odpadu
zpfiísnûn, zejména pokud jde
o staré skládky. Kromû toho
bude moÏn˘ jejich provoz pouze omezenû do 15. 7. 2009,
o dal‰í provoz bylo nutno zaÏádat do 15. 7. 2002.
Vût‰ina skládek zvlá‰tního odpadu v SRN je k dal‰ímu provozování vhodná, navíc je mnoÏství ukládaného odpadu malé,
proto lze i po r. 2009 oãekávat
dostatek místa na skládkách.
Pfii dal‰ím provozu skládek
zvlá‰tního odpadu se nabízejí
následující strategie:
a) rychlé zaplnûní stávajících
skládek levn˘mi odpady a dosaÏení zaplnûní zbytkového
objemu skládek v prÛbûhu
pfiechodného období,
b) dlouhodobé dal‰í provozování i po pfiechodném období,
akceptování zv˘‰en˘ch specifick˘ch nákladÛ, v budoucnu
lze poãítat s men‰ím objemem
místa na skládkách a tím pádem se zv˘‰ením ziskÛ,
c) zmen‰ení objemu skládky
s cílem dlouhodobého sníÏení
provozních nákladÛ.
U kaÏdé z tûchto strategií je
nutno poãítat s konkurencí mezi
provozovateli zafiízení a s mûnícími se podmínkami trhu.
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 1/2.

Recyklace odpadu
v SRN: klesající obrat

Hospodáfiská recese postihla
i obor recyklace odpadu – jiÏ
na konci roku 2001 bylo dosaÏeno niÏ‰ích obratÛ neÏ se
pfiedpokládalo a v roce 2002

poãítají stfiední nûmecké recyklaãní podniky s poklesem obratu v prÛmûru o 0,5 %. Tato skuteãnost byla zji‰tûna prÛzkumem, pfii nûmÏ bylo dotázáno
více neÏ 600 stfiedních podnikÛ, ãlenÛ Spolkového svazu
pro druhotné suroviny a zne‰kodÀování odpadu bvse, s celkov˘m poãtem 50 000 zamûstnancÛ a celkov˘m obratem více neÏ 10 miliard EUR. Pozitivní dopad zákona o obûhovém
hospodáfiství a odpadech na
stfiední podniky se zatím projevil pfiíli‰ málo. Svaz bvse poÏaduje rozsáhlou modernizaci legislativního rámce své branÏe.
UmweltMagazin, 2002, ã. 1/2

no pravidelnû je vyhodnocovat,
zpracovávat zprávy, pfii automatickém odeãítání dat, jejich
pfienosu na del‰í vzdálenost
a pfii fiízení ze vzdáleného stanovi‰tû. Velké centrální poãítaãe jsou vhodné pro velké podniky a velké mnoÏství dat, napfi.
pro celostátnû jednotné poplatky. Men‰í firmy mohou vyuÏít
varianty kanceláfiského softwaru a klientské servery. Speciální
varianty softwaru jsou vhodné
k fie‰ení nebo zjednodu‰ení
konkrétních problémÛ, napfi. v˘poãet poplatkÛ. DÛleÏité je, aby
bylo moÏno mûnit systém poplatkÛ bez pofiizování nového
softwaru.
Pfii nákupu softwaru je nutno
plánovat minimálnû ve stfiednûdob˘ch lhÛtách, nejen na
základû okamÏité aktuální potfieby. Je dobré volit modulární
strukturu tak, aby jednotlivá
softwarová fie‰ení byla kompatibilní a doplÀovala se. Správn˘ postup pfii zavádûní softwaru: zji‰tûní stavu rozpoãtu,
anal˘za pracovních procesÛ,
stanovení nákladÛ, sestavení
ãasového plánu.
UmweltMagazin, 2002, ã. 1/2

Alternativa k tepelnému
zhodnocení

Vedle

spalování odpadÛ se
souãástí moderního obûhového hospodáfiství staly postupy
mechanicko-biologického
zpracování odpadÛ. Firma Sotec GmbH v Saarbrückenu vyvinula dvû koncepce mechanicko-biologick˘ch
zafiízení.
Lze je vyuÏívat ke zpracování
odpadÛ pfied skládkováním
nebo k vytvofiení jednotliv˘ch
tokÛ látek. Vytváfiení jednotliv˘ch tokÛ látek + v˘roba energie pfii anaerobním nebo aerobním zpracování sestává ze
ãtyfi krokÛ: mechanické pfiedúpravy, biologického zpracování, dodateãného zpracování
a konfekcionování. V˘sledkem
je v˘hfievná frakce, Ïelezné
kovy, neÏelezné kovy, tûÏká
frakce, lehká frakce a zbytkové látky ke zhodnocení nebo
odstranûní. Mechanicko-biologické zpracování, které pfiedchází uloÏení odpadu na
skládku, probíhá analogicky
s vytváfiením tokÛ látek, dÛraz
je kladen vedle vytvofiení v˘hfievné frakce na vytvofiení dílãího toku odpadu ke skládkování. Cílem je oddûlit zhodnotitelné souãásti odpadu. U mechanicko-biologick˘ch zafiízení
je nezbytné dodrÏování poÏadavkÛ 30. spolkového nafiízení
na ochranu proti imisím.
UmweltMagazin, 2002, ã. 1/2

Kontaminace není
vyřazovacím kritériem

Nové pfiedpisy vyÏadují látkové zhodnocování i v pfiípadû
kontaminovan˘ch hodnotn˘ch
látek. V Nûmecku vzniká roãnû 6 000 t pouÏit˘ch plastov˘ch nádob na topné oleje. Do
r. 2015 se oãekává asi 15 000
t nádrÏí na pohonné hmoty
a 10 000 t nádob na topné oleje. Probíhá v˘zkumn˘ projekt
„Vedení obûhu polymerov˘ch
souãástí na kapaliny“, kter˘
zkoumá moÏnosti recyklace
nádrÏí na pohonné hmoty ze
star˘ch automobilÛ a pouÏit˘ch nádrÏí na skladování topn˘ch olejÛ, vyroben˘ch z vysokohustotního polyethylenu. Cílem je návrat materiálu k jeho
pÛvodnímu pouÏití.
Oba typy nádrÏí jsou kontaminovány difundovan˘mi uhlovodíky, proto je vhodná jejich
spoleãná recyklace. DÛleÏit˘m
krokem postupu je extraktivní
odstranûní uhlovodíkÛ a zpracování rozemletého materiálu
na regranulát. Zkoumá se, zda
lze uhlovodíky z minerálních
olejÛ extrahovat vysokotlakou
extrakcí pomocí oxidu uhliãitého v nadkritickém stavu, kter˘

Software na skládku?

VyuÏití

v˘poãetní techniky
v odpadovém hospodáfiství je
úãelné v pfiípadû, Ïe se zpracovává vût‰í mnoÏství dat, je nut-
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je na rozdíl od organick˘ch
rozpou‰tûdel zdravotnû nezávadn˘. Pfii dosavadních pokusech bylo dosaÏeno extrakce
aÏ 78 %.
UmweltMagazin, 2002, ã. 1/2

Třídění a zhodnocení
obalových materiálů

Duální systém sbírá plastové
obaly spoleãnû s obaly z bílého plechu, hliníku a kombinovan˘ch materiálÛ – tzv. lehké
obaly. Zhodnotit je lze dvojím
zpÛsobem: zhodnocením surovinov˘m se rozumí vyuÏití jako redukãní ãinidlo pfii v˘robû
surového Ïeleza a zplyÀování
s následnou syntézou metanolu. Pfii materiálovém zhodnocení se vyrábûjí z plastÛ granuláty, profily, polotovary. Materiálové zhodnocení zpravidla
umoÏÀuje ekologicky lep‰í v˘sledek a zároveÀ niÏ‰í náklady. Mezi plastov˘mi obaly narÛstá podíl PET a PP. DSD
spolu se smluvními partnery
provádí od poloviny roku 2001
tfiídûní plastov˘ch obalÛ na
jednotlivé frakce podle materiálu a barvy s vyuÏitím záfiení
blízkého infraãervenému, tzv.
zu‰lechÈování. Tato technika
umoÏÀuje oddûlení fólií a polyolefinÛ a jejich materiálové
zhodnocení. Jako jiné varianty
se nabízí spoleãné zpracování
tvarovû stabilních plastov˘ch
obalÛ po vytfiídûní PET lahví
nebo tfiídûní a materiálové
zhodnocení PET a PS v suchém procesu a mokré zpracování polyolefinové frakce.
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 1/2
Neoznaãené pfiíspûvky
z databází CeHO
VÚV TGM
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ODPADY

Jubilejní odpadářské Luhačovice
Ve dnech 1. – 3. října se uskutečnil jubilejní, již desátý ročník kongresu
a výstavy ODPADY LUHAČOVICE 2002, nejvýznamnější a bez přestávky
nejdéle pořádané odpadářské akce u nás. Je sice náhoda, že právě tento ročník
se uskutečnil v nově a pěkně zrekonstruovaném sále luhačovického kulturního domu Elektra (škoda, že majiteli objektu nezbyly prostředky na rekonstrukci i dalších
přilehlých prostor, které by to také zasloužily), náhodou ale nebylo, že pořadatelé pro účastníky kongresu připravili vedle tradičních kongresových materiálů celou
řadu dárků (čepice, tričko, lahvička francouzského vína, lázeňské oplatky). Účastníci jistě ocenili, že se letos podařilo vyhnout každoroční bolesti kongresu, ve formě fronty při registraci ráno v první den kongresu.
První den
Pfiipraven˘ program vypadal tradiãnû
velice slibnû, ale úroveÀ nûkter˘ch blokÛ,
jak jsme zaregistrovali mezi úãastníky, letos vzbudila rozpaky. Napfiíklad z dopoledního programu prvního dne zaslouÏil
pozornost a urãité nové informace pfiinesl
pouze úvodní pfiíspûvek pana ministra
RNDr. Libora Ambrozka, a to nejen proto,
Ïe pfiítomn˘m pfiedstavil zbrusu novou,
ten den jmenovanou, námûstkyni sekce
technické ochrany Ïivotního prostfiedí Ing.
Ivanu Jiráskovou. Informoval také o tom,
Ïe dosavadní námûstkynû Ing. Eva
Tylová byla povûfiena vedením âeské inspekce Ïivotního prostfiedí.
Ve svém projevu se zmínil o prÛbûhu
legislativních prací v posledním období
v oblasti odpadÛ a obalÛ, shrnul aktuální
problémy odpadového hospodáfiství
a zaujal neformální stanovisko k poslední
novele zákona o odpadech vztahující se
k poplatkÛm za komunální odpad a k hierarchii zpÛsobÛ hospodafiení s odpady.
Odpolední, jiÏ tradiãní vyhla‰ování v˘sledkÛ 4. roãníku soutûÏe diplomov˘ch prací o Cenu Karla Velka se nekonalo, neboÈ
v‰echny diplomové práce pfiihlá‰ené do
soutûÏe doslova uplavaly z Centra pro hospodafiení s odpady v dobû srpnov˘ch povodní. Peníze, které byly získány pro ohodnocení nejlep‰ích diplomek od sponzora –
Elektrárny Opatovice, a. s., byly vûnovány
na vládní povodÀové konto na pomoc postiÏen˘m oblastem pfii leto‰ních záplavách.
Následná panelová diskuse na téma
Plán odpadového hospodáfiství âR ukázala, Ïe toto téma odbornou vefiejnost pfiíli‰
nezajímá. Bylo to také dáno tím, Ïe nikdo
neuvedl ty závûry z návrhu plánu, o kter˘ch by bylo vhodné diskutovat na ‰ir‰ím

plénu. Vût‰ina dotazÛ se toãila spí‰e kolem otázek t˘kajících se zpûtného odbûru
v˘robkÛ, coÏ bylo téma pfiipravené na dal‰í panelovou diskusi. Jedin˘ skuteãnû zásadní dotaz, kter˘ ov‰em zÛstal bez uspokojivé odpovûdi, vznesl Ing. Bohumil
Bene‰, a to, kdy se místo nov˘ch a dal‰ích
zákonÛ o odpadech zaãne tato problematika koneãnû zaãne fie‰it komplexnû zákonem o obûhovém hospodáfiství.

Druh˘ den
Vût‰ina ãasu stfiedeãního dopoledního
programu byla vûnována prezentaci
Velké Británie. Tato prezentace byla poznamenána netradiãním, leã nekvalitním
tlumoãením. Po odborné stránce ãást
úãastníkÛ tyto pfiíspûvky hodnotila velice
vysoko, jiná ãást je povaÏovala za zcela
mimobûÏné.
Zbytek dopoledního a cel˘ odpolední
program pak byl vûnován povinnému
zpûtnému odbûru v˘robkÛ a prezentaci jiÏ
existujících systémÛ.
Nejprve RNDr. Petr Kratochvíl z firmy
ECOBAT, s. r. o., pfiedstavil systém, kter˘
pfiipravuje na základû dobrovolné dohody
âeské sdruÏení v˘robcÛ a dovozcÛ pfienosn˘ch baterií. Ing. Bohumil Hrnãífi prezentoval dále systém EKO-VUK pro sbûr
a vyuÏití vyfiazen˘ch svûteln˘ch zdrojÛ
a na prvém místû záfiivek a v˘bojek.
Nejcennûj‰í na tûchto systémech je to, Ïe
vznikají z iniciativy, resp. za podpory v˘robcÛ a dovozcÛ tûchto v˘robkÛ. Jejich
v˘hodou je, Ïe se jedná o v˘robky s pomûrnû krátkou dobou obûhu (u baterií to
platí jednoznaãnû, u záfiivek to platí jen
ãásteãnû).
V kontrastu k tomu stojí vyfiazená vozidla, kde sice První prÛmyslové sdruÏení
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pro recyklaci autovrakÛ má vypracovan˘
systém a provedeny rÛzné ekonomické
studie, ale stále se hledá mechanismus,
jak cel˘ systém profinancovat.
Tfietí oblastí, která byla diskutována, byl
odbûr a odstranûní star˘ch chladících zafiízení. Spoleãnost APUSO plus, a. s., nabízí
v‰em v˘robcÛm a dovozcÛm ledniãek a
dal‰í bílé techniky, Ïe pro nû zajistí splnûní
jejich zákonné povinnosti. Následnû se
publiku pfiedstavily firmy Praktik Liberec,
s. r. o., RUMPOLD, s. r. o. a EIM-EKO,
s. r. o. se sv˘mi zpÛsoby a systémy zpracování a odstranûní vyfiazen˘ch chladicích
zafiízení. Z pfiíspûvku zástupcÛ firem vyplynula skuteãnost, Ïe nabízejí odli‰né zpÛsoby odstranûní tûchto zafiízení v rÛzn˘ch regionech a dále z následné diskuse legislativní nejasnosti v nakládání s vyfiazen˘mi
v˘robky podle zákona o odpadech.
Poslední oblast se zab˘vala odpadními
oleji, o kterou v‰ak jiÏ k pokroãilé dobû
nebyl tak velk˘ zájem.
Z diskuse zaujala opûtovná v˘zva k tomu, aby alespoÀ urãit˘ ãas nebyly novelizovány zákony, konkrétnû zákon o odpadech. Nezbytná stabilizace situace v odpadovém hospodáfiství si to vyÏaduje.
Témûfi pravidelné novelizování zákona
o odpadech, nemluvû o plánovan˘ch novelách souvisejících pfiedpisÛ, velmi komplikuje hlavnû práci zástupcÛ obcí a drobn˘ch a stfiedních podnikatelÛ.

Doprovodn˘ program
Souãástí druhého dne dopoledne byl
jako doprovodn˘ program samostatn˘,
paralelnû bûÏící semináfi. O semináfi, jehoÏ tématem byl odpadov˘ hospodáfi
v obcích a odborn˘ch firmách a evidence
odpadÛ v obcích s roz‰ífienou pÛsobností,
projevilo zájem pfies tfiicet odborníkÛ
z podnikatelské sféry, ale hlavnû z obcí.
Diskuse se nakonec zamûfiila pfiedev‰ím
na problémy s evidencí odpadÛ na pozadí
jasné disproporce mezi evidencí v rámci
Informaãního systému o odpadech a prostfiednictvím âeského statistického úfiadu.
Z dal‰í diskuse vyplynula nutnost pfiípravy
specializovaného semináfie k této otázce
a pfiípravy podkladÛ pro evidenci odpadÛ,
buì ve formû metodického pokynu nebo
novely pfiíslu‰né vyhlá‰ky.
ODPADOVÉ FÓRUM
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Tfietí den
Program tfietího dne kongresu byl jednak vûnován prezentaci odpadového hospodáfiství v hlavním mûstû Praze, jako prvního regionu v rámci projektu pfiedstavení
jednotliv˘ch krajÛ âR a tradiãnû otázkám
kolem poplatkÛ za svoz komunálních odpadÛ. V první ãásti exceloval Ing. P. ·ulc
z odboru infrastruktury mûsta Magistrátu
hl. m. Prahy dvûma pfiedná‰kami, jednak
o historii odpadového hospodáfiství
v Praze, jednak a hlavnû o zpÛsobu vypofiádání se Prahy s povodÀov˘mi odpady.
V druhém bloku se zástupce Svazu
mûst a obcí pokusil vyjasnit ponûkud nepfiehlednou situaci, která vznikla v oblasti
plateb obãanÛ za odpady po pfiijetí tzv.
„praÏské novely“ zákona o odpadech,
a pfiehlednû vysvûtlil jaké jsou pro obce
v˘hody a úskalí v‰ech tfií moÏn˘ch zpÛsobÛ plateb obãanÛ za odpady.

Spoleãensk˘ program
Spoleãensk˘ program ve formû rautu,
první i druh˘ veãer kongresu, byl jako
vÏdy na úrovni a jako vÏdy se jej zúãast-

nilo mnohem více lidí neÏ samotného
kongresu. Zvlá‰tû prv˘ veãer byl zajímav˘
módní pfiehlídkou dámského prádla
a ochutnávkou francouzského vína.
Zlat˘m hfiebem druhého veãera byla volba nejsympatiãtûj‰í úãastnice kongresu,
která probûhla sice neformálnû, ale trochu rozpaãitû. Cel˘ veãer zpfiíjemÀovala
úãastníkÛm cimbálová muzika.

Vnitfiní v˘stava
Kongres doprovázela jako vÏdy v˘stava. Z firem vystavujících v prostorách kulturního domu nás zaujala firma EIM-EKO,
s. r. o., z Bojkovic poblíÏ Luhaãovic, která
je pfiipravena na instalaci technologie nûmecké firmy Adelmann na zpracování
v‰ech typÛ chladniãek (freonové, bezfreonové, ãpavkové) i dal‰í bílé techniky.
Firma jiÏ má pfiipraven systém svozu
a vyuÏití pro v‰echny získané sloÏky
a hlavnû je izolován vymraÏováním i freon obsaÏen˘ v izolaci.
Jinou unikátní technologii, tentokrát
s vlastním know-how, pfiedvedla formou
posteru v hlavním sále spoleãnost UH-

Foto T. ¤ezníãek
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EKO. V tomto neziskovém sdruÏení, které je v âeské republice prÛkopníkem vyuÏití elektroodpadu formou demontáÏe
(vãetnû obrazovek a monitorÛ) a které za
tímto úãelem dává práci desítkám osob
se zmûnûnou pracovní schopností, zde
prezentovalo originální zpÛsob ekologicky ‰etrného mytí obrazovkov˘ch kónusÛ
tak, aby bylo moÏné je opût vyuÏívat ve
v˘robû.
Ve vnitfiních prostorách vystavovaly dále
firmy INISOFT, s. r. o. s tradiãní nabídkou
softwarového vybavení pro odpadové
hospodáfiství, velké autombilky DAF,
SCANIA a VOLVO, PraÏské sluÏby, a. s.,
První âeské sdruÏení pro prÛmyslovou
recyklaci autovrakÛ a tradiãnû mediální
partnefii odborné ãasopisy Odpady, Odpadové fórum a novû i ãasopis Odpady ze
Slovenska.

Vnûj‰í v˘stava
Na volné plo‰e dominovala sv˘m stánkem automobilka a firma DAF Trucks CZ,
s. r. o., která se rozhodla sv˘mi podvozky
proniknout i do komunální techniky. Z v˘robcÛ podvozkÛ se v˘stavy zúãastnila dále SCANIA CR, s. r. o., z dodavatelÛ nástaveb se zde prezentovaly firmy OTTO
Industrie, s. r. o., ZOELLER SYSTEMS,
s. r. o., FORNÁL TRADING, s. r. o.
a VOLVO Truck Czech. s. r. o.
Z ostatní techniky pak pfiedev‰ím
zaujala slovenská firma Ing. âASTULÍK, s. r. o., znám˘ v˘robce drtiãÛ pfiedev‰ím plastového odpadu, kter˘ pro tuto
pfiíleÏitost pfiipravil úplnou novinku – noÏov˘ ml˘n na drcení PET lahví, kter˘
je optimální pro malé provozy, jako
jsou napfiíklad sbûrné dvory. Kapacita
tohoto zafiízení je 80 kg/hod. a cena
do 100 tis. Kã.
Zfiejmû jen náhodou hned vedle stál
stojan na sbûr a pfiedlisování rovnûÏ PET
lahví ãeské firmy INTECH, s. r. o. Stojany
jsou urãeny ke sbûru PET lahví od obãanÛ a firma je zatím dodává obchodním fietûzcÛm do ·v˘carska a nûkter˘ch dal‰ích
zemí. Bûhem lisování jsou lahve rovnûÏ
na nûkolika místech profiíznuty, takÏe není
problém slisovat i pevnû za‰roubovanou
láhev. Pfiedlisované lahve konãí v pytli
a jejich objem mÛÏe b˘t pomocí klasického lisu je‰tû dále zkomprimován.
Z ostatních osobních dojmÛ lze uvést,
Ïe jiÏ tradiãnû kongresu pfiálo poãasí, coÏ
ov‰em úãastníci akce mohli vyuÏít jen
v malé mífie po obûdû, díky bohatému
programu.
Pfií‰tí XI. Mezinárodní kongres
ODPADY-LUHAâOVICE se bude konat
na stejném místû od 30. záfií do 2. fiíjna 2003.
(op, tr)
11/2002

11

odpad mûsíce

Po l y c h l o r ova n é b i f e n y l y
Chlorované deriváty bifenylu–polychlorované bifenyly (PCB) představují skupinu 209
izomerů (kongenerů) se sumárním vzorcem C12H10-nCln. Polychlorované bifenyly se vyznačují
chemickou a fyzikální stabilitou, jsou stálé i za teploty 300 oC, nehořlavé, odolné proti
kyselinám, zásadám a dalším chemickým sloučeninám, nerozpustné ve vodě, dobře rozpustné
v organických rozpouštědlech a tucích. K hoření PCB dochází až při teplotách okolo 1000 oC.
V âSSR byly PCB vyrábûny v letech
1959 – 1984 v chemickém kombinátu
CHEMKO StráÏské. Odhaduje se, Ïe bylo
vyrobeno 21 500 tun pfiedev‰ím v tûchto
v˘robcích:
● Delor 103, Delor 104 – jako dielektrická
náplÀ silov˘ch kondenzátorÛ
● Delotherm DH (Delor 103 + 20–30 %
Delor 104) – jako teplonosná kapalina
pro tûÏké setrvaãníkové zafiízení
● Hydelor 104 (Delor 104 + 10–25 % Delor 104 + 10–30 % vy‰‰ích polychlorbifenylÛ), Hydelor 103, Hydelor 30 – jako
hydraulická kapalina pro hydraulická zafiízení, lisy, v˘vûvy, kompresory, turbiny
● Delor 105/80 – jako dielektrická a chladicí kapalina pro náplnû kondenzátorÛ
a transformátorÛ
● Delor 106 – jako plastifikátor do nátûrov˘ch hmot a polymerních smûsí
● Delor 106/90 X – jako plastifikátor i filmotvorná pfiísada do nátûrov˘ch hmot
Na území âR zÛstalo v náplních zafiízení asi 4 tis. aÏ 6 tis. tun PCB (bez Slovenska a bez pouÏití PCB do otevfien˘ch
systémÛ).

Polychlorované bifenyly patfií mezi persistentní organické polutanty se siln˘m lipofilním charakterem vedoucím k v˘znamné bioakumulaci. Toxikologické studie na zvífiatech ukázaly chronické efekty.
Vy‰‰í koncentrace PCB (10 mg/m3) pÛsobí na d˘chací cesty a spojivky lidského
organismu, je podezfiení na karcinogenitu. JiÏ v koncentraci 1 mg/m3 se vstfiebávají i neporu‰enou pokoÏkou a pronikají
lymfatick˘m a krevním obûhem do mízních uzlin a sleziny, pfiiãemÏ zpÛsobují
sníÏenou imunitu organismu. Dále zpÛsobují po‰kození jater a pfiedstavují i rizika
genetick˘ch poruch plodu. PCB kumulované v tukové tkáni jsou inertní vÛãi metabolick˘m pfiemûnám.
Vzhledem k tomu, Ïe v˘roba látek na
bázi PCB byla v âSSR v roce 1984 ukonãena, lze dÛvodnû pfiedpokládat, Ïe
mnoÏství zafiízení s PCB je jiÏ koneãné
a bude ub˘vat tak, jak budou jednotlivá
zafiízení dekontaminována a odstranûna.
Jedin˘m zpÛsobem, jak by se toto mnoÏství mohlo zvy‰ovat, by mohla b˘t dal‰í
kontaminace technick˘ch kapalin stávají-

Podle Katalogu odpadÛ jsou PCB souãástí:
Kód

Název

Kód podle Basilejské úmluvy

130101 Hydraulické oleje s obsahující PCB

Y 10

130301 Odpadní izolaãní nebo teplonosné oleje s obsahem PCB

Y 10

160209 Transformátory a kondenzátory obsahující PCB

Y 10

160210 Jiná vyfiazená zafiízení obsahující PCB nebo tûmito
látkami zneãi‰tûná neuvedená pod ãíslem 160209

Y 10

cími PCB, eventuálnû dovoz kontaminovan˘ch kapalin ãi zafiízení ze zahraniãí.

Priority a doporuãení
Provedení inventarizace zafiízení s PCB
v souladu se smûrnicí Rady 96/59/ES.
● Vypracování plánÛ dekontaminace, resp.
odstranûní inventarizovan˘ch zafiízení
tak, aby drÏitelé PCB, odpadÛ s obsahem PCB a zafiízení s obsahem PCB
a podléhajícím evidenci zajistili v co nejkrat‰í dobû jejich odstranûní v souladu
s platn˘mi pfiedpisy, nejpozdûji v‰ak do
konce roku 2010.
Mezi obûma tûmito opatfieními by mûla
b˘t urãitá ãasová souslednost (inventarizace musí odstartovat fie‰ení celého problému PCB), av‰ak jiÏ na základû prvních
v˘sledkÛ inventarizace je moÏno zaãít
s plnûním opatfiení druhého bodu. V urãité
fázi by mûlo nastat ãasové pfiekrytí plnûní
opatfiení.
Celá inventarizace by mûla b˘t uskuteãnûna do konce roku 2002 a vyhodnocena do konce roku 2003 a provedena
vysoce transparentním, efektivním zpÛsobem, s co nejniÏ‰ími náklady a s co nejmen‰ím omezením provozu dotãen˘ch
zafiízení.
Opatfiení respektuje poÏadavky zákona
ã. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlá‰ky
MÎP ã. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB,
kter˘mi je plnû harmonizována smûrnice
Rady 96/59/ES ke zne‰kodÀování polychlorovan˘ch bifenylÛ a polychlorovan˘ch
terfenylÛ (PCB/PCT).
●

Zdroj: Návrh Smûrné ãásti Plánu odpadového hospodáfiství âR

Evidence PCB jako součást procesu inventarizace
Legislativní rámec
Zákon ã. 185/2001 Sb., o odpadech
a zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, § 26,
27 a 39
● Vyhlá‰ka MÎP v dohodû s MZ âR
ã. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovan˘mi bifenyly, polychlorovan˘●
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mi terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a ve‰ker˘mi smûsmi obsahujícími kteroukoliv z tûchto látek v koncentraci vût‰í neÏ 50 mg/kg (o nakládání
s PCB)
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Vûstník MÎP, ãástka ã. 5, 2002, sdûlení
odboru odpadÛ MÎP o povûfiení odborného subjektu k odborn˘m a registraãním ãinnostem (sdûlení ã. 19)
● Vûstník MÎP, 2002, sdûlení odboru odpadÛ MÎP obsahující metodick˘ pokyn k odbûru vzorkÛ z „maloolejov˘ch vypínaãÛ”
●

ODPADOVÉ FÓRUM

odpad mûsíce
vysokého napûtí za úãelem inventarizace
zafiízení s PCB dle § 26, 27 a 39 zákona
ã. 185/2001 Sb., o odpadech (plné znûní
naleznete prozatím na www.env.cz)

Praktická aplikace
Kontaktní organizací pro proces inventarizace PCB je VÚV T.G.M. – CeHO (dále
jen CeHO). Kontaktními osobami jsou ãlenové odborné skupiny PCB:
● Ing. Jifiina Barchánková, tel.: 267 225
321, e-mail: jirina_barchankova@vuv.cz,
inventarizace PCB
● Ing. Jifií Brázdil, MBA, tel.: 224 818 403,
602 336 217, e-mail: jiri.brazdil@orgrez.cz, odborn˘ konzultant
● Ing. Vladimír KuÏílek, tel.: 220 197 354,
e-mail: vladimir_kuzilek@vuv.cz, referenãní laboratofi PCB
● Ing. Katefiina Poláková, tel.: 267 225
334, e-mail: katerina_polakova@vuv.cz
nebo katerina_polakova@seznam.cz,
evidence PCB
● Ing. Dagmar Sirotková, tel.: 267 225
310, 271 742 304, e-mail: dagmar_sirotkova@vuv.cz, inventarizace PCB
Podrobné informace o procesu inventarizace PCB v âeské republice, pravidelnû
aktualizované seznamy (tj. seznam osob
povûfien˘ch provádûním odbûrÛ v rámci
inventarizace PCB a seznam laboratofií
oprávnûn˘ch k provádûní anal˘z v rámci
inventarizace PCB) jsou uvedeny na
www.vuv.cz/ceho/CeHO.html.

Evidence PCB
§ 3 odst. 1 vyhlá‰ky ã. 384/2001 Sb. stanovuje, Ïe provozovatel nebo vlastník zafiízení podle § 26 zákona prokazuje neexistenci PCB v zafiízení Ministerstvu Ïivotního prostfiedí (dále jen ministerstvo) na evidenãním listu, jehoÏ vzor je uveden v pfiíloze ã. 2 této vyhlá‰ky.
V praxi a v souladu s v˘‰e uveden˘m
sdûlením to znamená, Ïe vlastník (drÏitel)
nebo provozovatel zafiízení podléhajícího
evidenci, mûli povinnost do 31. 3. 2002
prokázat neexistenci nebo pfiiznat existenci PCB v tomto zafiízení na evidenãním listu. Zmûny v evidovan˘ch skuteãnostech
jsou pak povinni zasílat kaÏdoroãnû do 15.
února následujícího roku.
Je v‰ak dÛleÏité, aby se, nejsou-li subjekt, kter˘ zafiízení vlastní a subjekt, kter˘
zafiízení provozuje totoÏné, oba subjekty
navzájem domluvily, kter˘ z nich zafiízení
zaeviduje. Je to dÛleÏité z hlediska duplicity evidovan˘ch skuteãností.
K jednomu samostatnému zafiízení nebo
jeho samostatné ãásti smí existovat pouze
jeden evidenãní list obsahující tematicky
oddûlené listy ã. 0, 1, 2 a 3. Tento evidenãní list – v pfiípadû zmûny vlastnick˘ch (ãi
provozovatelsk˘ch) práv k zafiízení – „putuODPADOVÉ FÓRUM

je“ se zafiízením a je spolu s ním novému
vlastníku (nebo provozovateli) pfiedán.
Zafiízení, která mohou obsahovat látky
s obsahem PCB, jsou zejména olejové
transformátory, kondenzátory s kapaln˘m
dielektrikem, hydraulická dÛlní zafiízení,
vakuová ãerpadla, prÛmyslová zafiízení
s ohfievem teplonosnou kapalinou (tj.
duplikátory, obalovny silniãní drti apod.)
nebo ãásti tûchto zafiízení. VÏdy platí, Ïe
rozhodujícím kritériem je obsah kapalin
v samostatné nádrÏi (nebo rozvodném
systému), která v pfiípadû nehermetizovan˘ch zafiízení ústí do odbûrového místa
a v pfiípadû zafiízení hermetizovan˘ch je
vût‰inou bez odbûrového místa a také bez
moÏnosti v˘mûny kapaliny v nádrÏi a ve
které musí b˘t více neÏ 5 litrÛ kapaliny. Samostatnost je chápána ve smyslu izolovanosti celého objemu kapaliny v pfiípadû
odbûru vzorku. Obsahuje-li jedno zafiízení
nûkolik takov˘ch samostatn˘ch ãástí (nádrÏí s kapalinami), pak ke kaÏdé nádrÏi
s obsahem kapalin vût‰ím neÏ 5 litrÛ existuje samostatn˘ evidenãní list obsahující
listy ã. 0, 1, 2 a 3. Jedná-li se napfiíklad
o tzv. such˘ kondenzátor, i kdyÏ je to kondenzátor, nepodléhá evidenci, neboÈ se
v nûm nenachází jakákoli kapalina, která
by mohla b˘t kontaminována PCB.
Pro zafiízení, která PCB prokazatelnû
obsahují, ale obsah kapaliny v nich je
men‰í neÏ 5 litrÛ, platí povinnost evidovat
je v souladu s kaÏdoroãním hlá‰ením
o produkci odpadÛ a odstraÀovat je jako
nebezpeãn˘ odpad. Existuje v‰ak moÏnost zafiízení dobrovolnû zaevidovat
v rámci inventarizace PCB, pfiiãemÏ ministerstvo tuto moÏnost doporuãuje.
Podrobné informace o procesu vedení
evidence PCB (povinné i dobrovolné), jejích jednotliv˘ch formách (listinná, elektronická ve formátech „.xls“ nebo „.txt“) a dal‰ích podmínkách „úspû‰ného zaevidování“ jsou uvedeny na www.vuv.cz/ceho/CeHO.html. Zde lze také získat formuláfie
pouÏívané pro elektronickou evidenci. Zámûrnû uvádím mnoÏné ãíslo, neboÈ:
Souãasn˘ systém je – oproti pokynÛm
uveden˘m v pfiíloze ã. 2 vyhlá‰ky – jiÏ logisticky správn˘ a je pfiizpÛsoben faktu, Ïe
jsou evidována v‰echna zafiízení i ta, u nichÏ neexistence PCB v náplni byla stanoven˘m zpÛsobem prokázána jiÏ pfied zákonem stanoven˘m termínem. Roz‰ífiením
mnoÏiny ãtyfimístn˘ch kódÛ v pfiípadech,
kdy neexistence PCB není prokazována
analytick˘m stanovením, tak vzniklo mnohem více „voln˘ch míst“ v databázi, vezmeme-li v úvahu, Ïe formuláfi uvaÏuje maximálnû ‰estimístné pofiadové ãíslo.
V tûchto stejn˘ch formuláfiích, které se li‰í
pouze tûmito ãtyfimístn˘mi kódy, jsou
oznaãeny poloÏky, které je bezpodmíneã-
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nû nutné vyplnit ty, které se vyplnit mohou,
jsou-li známy a ty, které se vzhledem k urãitému zpÛsobu prokazování neexistence
PCB jeví jako irelevantní, tedy logisticky
zakázané.
V‰echny údaje zaslané na evidenãních
listech jsou pouÏity pfii tvorbû národní inventarizaãní databáze. Ministerstvo a potaÏmo pracovi‰tû CeHO upfiednostÀuje
elektronickou formu evidence, neboÈ údaje zaslané v listinné podobû budou v kaÏdém pfiípadû pfiepsány do elektronické podoby, aby bylo moÏné data zapracovat do
databáze a následnû s nimi pracovat
v rámci pfiípravy podkladÛ pro plány odpadového hospodáfiství.
Z praktického hlediska hovofií ve prospûch elektronické evidence také fakt, Ïe
kaÏd˘ evidenãní list je podroben formální
a vûcné kontrole a v pfiípadû jak˘chkoli nedostatkÛ lze – pomocí opakované v˘mûny
textového nebo excelového souboru elektronickou po‰tou mezi pracovi‰tûm CeHO
a zasilatelem údajÛ – dospût do stádia, kdy
obû strany mají stejnou a formálnû i vûcnû
správnou verzi evidenãního listu ke kaÏdému zafiízení. Tato je posléze ze strany poskytovatele údajÛ pouÏívána k opûtovnému zasílání nov˘ch, postupnû doplÀovan˘ch údajÛ, které je pak moÏné bez problémÛ rovnou zapracovat do databáze.
Ve vûci zasílání zmûn v evidovan˘ch
skuteãnostech (tedy zmûn nebo doplnûní
nûkter˘ch údajÛ v evidenãním listu) lze
pouze doporuãit, aby byly zasílány prÛbûÏnû tak, jak nastanou a to formou zaslání aktuální verze souboru pod stále stejn˘m názvem na stanovenou e-mailovou
adresu. V pfiípadû elektronické evidence je
tak umoÏnûna snadná a operativní kontrola evidovan˘ch dat ze strany poskytovatele údajÛ. V pfiípadû, Ïe subjekt zasílá evidenci listinnou formou, staví stranu pfiíjemce dat, tedy CeHO do pozice, Ïe v pfiípadû poskytnutí nekompletních ãi logisticky
‰patn˘ch dat musí b˘t pfii pfiepisu do elektronické formy údaje opraveny nebo doplnûny, nebude mít pfiehled o rozdílech mezi tím, co zaslal a tím, co je skuteãnû evidováno v databázi.
Praktick˘ pfiíklad: Zasilatel údajÛ nevyplní
poloÏky kód obce, kód okresu (a kdyÏ ano,
ãasto pouÏije „staré“ kódování), dále kód
zafiízení, hermetizace zafiízení, v˘robní ãíslo
zafiízení (popfi. jinou, ale hlavnû unikátní
identifikaci zafiízení, není-li v˘robní ãíslo
známo), kód druhu provozní kapaliny, pfiiãemÏ právû toto jsou klíãové poloÏky, které
jsou katalogizovány proto, aby v nich nedocházelo k chybám a zároveÀ pomocí nich
byly provádûny v˘bûry z databáze.
âasto se také stává, Ïe subjekt sice zjistí druh provozní kapaliny v zafiízení, ale
neví, zda náplÀ PCB obsahuje ãi nikoliv.
11/2002

odpad mûsíce/servis
V mnoha pfiípadech byly zaslány evidenãní listy s kódem 7777, kter˘ pfiedurãuje neexistenci PCB v náplni, varianta „Ne“ je
v listu ã. 2 za‰krtnuta, ale provozní kapalina je Delor, coÏ je kapalina na bázi PCB
(tzv. 100% PCB).
Dále se stále vyskytují pfiípady, kdy je
evidováno více zafiízení na jednom evidenãním listu, coÏ je nepfiípustn˘ zpÛsob.
âasto se také stává, Ïe poskytovatel informací nerespektuje pokyny uvedené na internetu nebo ty, které obdrÏel po telefonické konzultaci.

Povodnû
Vzhledem k situaci, která nastala na
pracovi‰ti VÚV T. G. M. v Praze 6 Podba-

bû díky leto‰ním povodním, do‰lo k urãit˘m zmûnám, které se prozatím neodrazily na aktuálnosti informací uveden˘ch na
internetov˘ch stránkách pracovi‰tû CeHO.
Pfiedev‰ím se jedná o kontakty na nûkteré
pracovníky. V souãasnosti jsou v‰ichni
pracovníci CeHO, ktefií pracují na problematice PCB, umístûni v budovû âeského
ekologického ústavu v KodaÀské ulici
v Praze. Telefonní ãísla jsou tedy prozatím
pozmûnûná a jejich aktuální podoba je
uvedena v˘‰e, pro po‰tovní kontakt je stále aktuální adresa praÏského pracovi‰tû
VÚV T. G. M. – CeHO.
Díky zmiÀovan˘m událostem nastal dal‰í problém. V dobû, kdy jiÏ mûlo docházet
k programovému zpracování a následné-

mu zapracování zaslan˘ch a jiÏ zkontrolovan˘ch evidenãních listÛ do databáze,
zmûnily se na‰e pracovní podmínky natolik, Ïe momentálnû není moÏn˘ kvalitní pfiístup ze strany na‰eho souãasného pracovi‰tû na e-mailovou adresu inventarizacepcb@vuv.cz. Adresa je jiÏ opût funkãní
a server zaslaná data pfiijímá, ale je prozatím velmi omezená moÏnost pracovat
se zaslan˘mi pfiílohami a operativnû fie‰it
jejich nedostatky elektronickou po‰tou tak,
jak jiÏ bylo uvedeno v˘‰e. Proto, prosím,
mûjte Vy, kdo jste zaslali evidenãní listy,
strpení.

Ing. Katefiina Poláková
VÚV T. G. M. – CeHO

Práce na středočeské koncepci odpadů
se blíží k závěru
V prostorách Krajského úfiadu Stfiedoãeského kraje se konalo zaãátkem fiíjna
2002 vefiejné projednání Krajské koncepce
hospodafiení s odpady Stfiedních âech.
Projekt, jehoÏ nositelem je Regionální rozvojová agentura Stfiední âechy, byl pro vefiejné projednání pfiipraven po pfiedchozím
pojednání v komisi Ïivotního prostfiedí
a Radû kraje, která rovnûÏ schválila priority a strategické cíle hospodafiení s odpady
v regionu pro následující období.

Velk˘ prostor byl vûnován presentaci
sítû zafiízení pro jednotlivé komodity odpadÛ. Byly zdÛraznûny v˘razné specifické
odli‰nosti Stfiedoãeského kraje od krajÛ
ostatních. Patfií mezi nû zejména fakt, Ïe
kraj ve svém stfiedu obklopuje hlavní
mûsto Prahu, která je v˘znamn˘m producentem a souãasnû i zpracovatelem nejrÛznûj‰ích druhÛ odpadÛ, pfiiãemÏ sama
nezpracovává vlastní koncepci hospodafiení s odpady.

DÛleÏitost projednávané problematiky
byla zdÛraznûna i v úvodním vystoupení
ministra Ïivotního prostfiedí Libora Ambrozka, kter˘ se jednání zúãastnil spolu s dal‰ími zástupci Ministerstva Ïivotního prostfiedí.

Zpracovatelé Stfiedoãeské koncepce
musí proto objektivnû zhodnotit skuteãnosti vypl˘vající ze vzájemn˘ch vazeb
Prahy a Stfiedních âech.

Vlastní koncepce byla uvedena vrcholov˘mi pfiedstaviteli kraje, zástupcem hejtmana pro Ïivotní prostfiedí a zemûdûlství
Franti‰kem Váchou a radním pro oblast
ekologie Ing. Vilémem Îákem.
Byla zdÛraznûna nezbytnost respektování legislativních poÏadavkÛ pfiíslu‰n˘ch zákonÛ jak v oblasti vefiejné správy (zejména
zákona o krajích), tak sloÏkov˘ch zákonÛ,
vztahujících se k hospodafiení s odpady
a relevantních pfiedpisÛ Evropské unie.
Zástupci t˘mÛ zpracovatelÛ (firem SKS,
s. r. o. a ISES, s. r. o.) podrobnû pfiedstavili jednotlivé ãásti koncepce.
Úãastníci jednání byli seznámeni s procesem stanovení priorit a strategick˘ch
cílÛ kraje jakoÏ i s formulací kritérií pro
hodnocení jednotliv˘ch variant nakládání
s odpady na území regionu.
11/2002

Vzhledem k tomu, Ïe koneãná verze
koncepce, která bude poãátkem prosince 2002 pfiedloÏena zastupitelstvu kraje,
bude zahrnovat vyhodnocení pfiipomínkového fiízení, které nebylo v dobû uzávûrky tohoto ãísla ukonãeno, budeme
o jednotliv˘ch v˘stupech krajské koncepce odpadÛ Stfiedoãeského kraje podrobnûji referovat v dal‰ích ãíslech na‰eho
ãasopisu.
V dal‰í ãásti jednání vystoupili zástupci
odboru odpadÛ MÎP, ktefií podali informaci
o souãasném stavu rozpracovanosti Plánu odpadového hospodáfiství âeské republiky a pfiedpokládaném harmonogramu
dal‰ích prací na tomto dokumentu, kter˘
by mûl b˘t závûrem roku ministrem pfiedloÏen k projednání do vlády, a na nûj poté
naváÏe zpracování krajsk˘ch plánÛ hospodafiení s odpady vãetnû plánu Prahy
a Stfiedoãeského kraje.
(tr)
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MACH, FINET, METAL 2003

V

eletrÏní správa Terinvest se jiÏ plnû
vûnuje pfiípravám 2. roãníku veletrhu
strojírensk˘ch technologií MACH 2003,
kter˘ se uskuteãní 13. aÏ 15. kvûtna
2003 opût v PraÏském veletrÏním areálu LetÀany. Tyto v˘stavní prostory, se tak
i do budoucna stávají místem konání
prÛmyslov˘ch veletrhÛ v Praze. Spoleãn˘m cílem v‰ech, ktefií tyto odborné akce pfiipravují a svojí úãastí podporují, je
vytvofiit tradici a prostor pro poznání
a rozvoj strojírensk˘ch technologií s vazbou na materiály a moÏnosti jejich zpracování.
SoubûÏnû se v PraÏském veletrÏním
areálu LetÀany bude konat 2. roãník veletrhu povrchov˘ch úprav, finálních technologií a obalové techniky FINET
a 11.veletrh metalurgie METAL.
Konání v‰ech tfií veletrhÛ podporuje
velké mnoÏství odborn˘ch organizací
a firem. Zá‰titu nad veletrhy pfievzalo
Ministerstvo prÛmyslu a obchodu. Nedílnou souãástí bude fiada doprovodn˘ch
vzdûlávacích akcí, semináfiÛ a prezentací firem.
Vûfiíme, Ïe se pofiádání tûchto technick˘ch veletrhÛ ve stejném termínu
a místû stane zajímavou a pfiínosnou akcí pro vystavovatele i náv‰tûvníky a ‰iroká technická vefiejnost tak bude mít
moÏnost seznámit se s novinkami, technologickou úrovní a technologick˘mi
moÏnostmi tûchto úzce spolu souvisejících oblastí. Pfiedpokládaná úãast je pfiibliÏnû 400 vystavovatelÛ. VeletrÏní správa Terinvest bude o pfiípravách veletrhÛ
informovat na sv˘ch stránkách www.terinvest.com.
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EMS

EMAS

●

Aktualizovaný Program EMAS
Ve většině zemí zůstává zavádění strukturovaného environmentálního managementu ve společnostech dobrovolnou záležitostí. Environmentální management (EM) znamená systematický
přístup k ochraně životního prostředí ve všech
aspektech podnikání, jehož prostřednictvím
podnik začleňuje péči o životní prostředí
do své podnikatelské strategie i běžného provozu. EM je nedílnou součástí systému managementu celého podniku. Zavedený systém
Pro zavedení systému environmentálního managementu existují v zásadû dva
pfiepisy - technické normy fiady ISO
14001, reprezentované pfiedev‰ím kmenovou normou âSN EN ISO 14001
„Systémy environmentálního managementu“ a nafiízení Rady (ES) 761/2001
(dfiíve 1836/93) známé téÏ pod zkratkou
EMAS - z anglického originálu Eco-Management and Audit Scheme. Cílem Programu EMAS je podporovat neustálé zlep‰ování environmentálního profilu prÛmyslové ãinnosti zavedením specifick˘ch lokálních postupÛ, programÛ a systémÛ managementu, periodick˘m vyhodnocováním
jejich fungování a vydáváním environmentálních zpráv (prohlá‰ení o stavu Ïivotního prostfiedí), které jsou pfiístupné
vefiejnosti.
Nafiízení Rady 761/2001 je závazné jako celek a je pfiímo aplikovatelné ve
v‰ech ãlensk˘ch státech Evropské Unie,
kde musí zavést mechanismus pro jeho

v organizaci přispívá k trvalému ekonomickému
růstu a prosperitě podniku a současně snižuje
negativní dopady svých činností, výrobků nebo
služeb na životní prostředí. Tato strategie
společensky odpovědného chování organizací
vycházejí ze zásady udržitelného vývoje, který
zajišťuje současné potřeby, aniž by ohrožoval
šance dalších generací na uspokojování
jejich potřeb, bývá nazývána strategií dvojího
zisku.

uplatÀování (napfi. akreditaãní systém,
kompetentní orgán apod.). Na základû
usnesení vlády âR ã. 651 z roku 2002
bere vláda na vûdomí aktualizovan˘ Program EMAS v âeské republice. Tímto
usnesení ukládá povinnost Agentufie
EMAS vydat Aktualizovaná pravidla.
Národní Program EMAS byl vytváfien
tak, aby odpovídal obdobnému systému
EU budovanému podle nafiízení Rady
(EHS) 1836/93. Dne 27. 4. 2001 vstoupilo
v platnost nafiízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 761/2001 o dobrovolné
úãasti organizací v systému fiízení podniku a auditu z hlediska ochrany Ïivotního
prostfiedí - EMAS II (dále jen nafiízení
761/2001), které nahradilo nafiízení
1836/93. Novû pfiijaté nafiízení roz‰ifiuje
dobrovolnou úãast v systému EMAS na
v‰echny organizace s vlivem na Ïivotní
prostfiedí a zavádí do systému dal‰í para-

metry, jejichÏ cílem je dále rozvíjet systém
EMAS.
Rozdíly mezi obûma nafiízeními jsou
charakterizovány v materiálu „DÛleÏité
zmûny související s pfiechodem z EMAS
na EMAS II“. Tyto zmûny probûhly zejména z dÛvodu zdÛraznûní v˘znamu udrÏitelného rozvoje a roz‰ífiení nástrojÛ
v ochranû Ïivotního prostfiedí tak, aby do‰lo k dodrÏování v‰ech pfiíslu‰n˘ch právních poÏadavkÛ. PÛvodní nafiízení EMAS
prokázalo svou úãinnost pfii zlep‰ování
dopadÛ ãinnosti prÛmyslu na Ïivotní prostfiedí. Novû má za úkol tyto zku‰enosti
vyuÏít pro zlep‰ení celkového vlivu na Ïivotní prostfiedí.
Nov˘ EMAS je dostupn˘ pro v‰echny
organizace, ne jen pouze pro v˘robní
sféru, bude zaji‰Èovat jednotné vedení
programu EMAS na základû poskytnutím spoleãn˘ch pravidel, postupÛ a zá-

Seznam ãesk˘ch organizací se systémem EMAS neregistrovan˘ch
v Registru EMAS
Registr EMAS – registr ãesk˘ch organizací se systémem EMAS
Název spoleãnosti
Název spoleãnosti

Akreditovan˘
ovûfiovatel

EMAS/
EMAS II

BARUM CONTINENTAL spol. s r. o., Otrokovice

TÜV Rheinland

EMAS

Frantschach Pulp & Paper Czech a. s., ·tûtí

BVQI

EMAS

Peguform Bohemia k. s., Liberec – závod Liberec

Michael Hub

EMAS

Peguform Bohemia k. s., Liberec – závod LibáÀ

Michael Hub

EMAS

Frantschach Industrial Packaging Czech, a. s., ·tûtí

BVQI

Bıhler Motor, s. r. o., Hradec Králové
PlzeÀská teplárenská, a. s., PlzeÀ
Kablo Kladno, a. s., Kladno
(od záfií 2002 nkt cables, a. s.)

EMAS/
EMAS II

AQ-test, spol. s r. o., Ostrava

CERT-ACO

EMAS II

ENERGOAQUA, a. s., RoÏnov p. R.

-----

EMAS

GM, spol. s r. o., Vy‰kov

Erich Grünes

EMAS II

HET, spol. s r. o., Ohníã

Institut pro testování
a certifikaci

EMAS II

EMAS

Infineon Technologies Trutnov, s. r. o., Trutnov

-----

EMAS

INTECHNICA

EMAS

KASKO, spol. s r. o., Slavkov u Uh. Brodu

Erich Grünes

EMAS II

CERT-ACO

EMAS

SET EC, s. r. o., Trutnov

-----

EMAS

Trimex Tesla, s. r. o., RoÏnov p. R.
EMAS

Institut pro testování
a certifikaci

EMAS

CERT-ACO

Tyco Electronics EC Trutnov, s. r. o., Trutnov

-----

EMAS

Zdroj: âesk˘ ekologick˘ ústav – Agentura EMAS, záfií 2002
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téma
kladních poÏadavkÛ t˘kajících se EMAS.
Opatfiení, která lze pfiimûfienû provést
na vnitrostátní úrovni, jsou ponechána
ãlensk˘m státÛm. DÛleÏit˘m krokem je
zaãlenûní mal˘ch a stfiedních firem do
Programu EMAS, kdy mohou získat v˘hody a to zejména pokud jde o právní
kontrolu, úsporu nákladÛ a komunikaci
s vefiejností. Dále vytvofiení podpÛrn˘ch
fondÛ pro malé a stfiední firmy spolu se
systémem podpory technické pomoci.
Z hlediska dÛvûryhodnosti je nutné, aby

organizace zavádûjící EMAS II zajistila
i neustále zlep‰ovala odbornou zpÛsobilost ovûfiovatelÛ stavu Ïivotního prostfiedí na základû nezávislého a neutrálního
akreditaãního systému, rekvalifikaci
a vhodn˘ dohled nad jejich ãinností. Cílem je zaji‰tûní dÛvûryhodnost Programu EMAS II. V Programu je zakotven
poÏadavek podávání pravideln˘ch hlá‰ení o stavu Ïivotního prostfiedí pro vefiejnost (externí komunikace), zapojení
zamûstnancÛ, zlep‰ení celkového vlivu

Integrované povolování
skládek a EMS
Koncem záfií probûhl v Jesenici u Prahy semináfi Integrované povolování
skládek, organizovan˘ firmou Dekont
Umwelttechnik, s. r. o. V rámci programu
byly uvedeny do souvislosti právní úprava
odpadového hospodáfiství a právní úprava integrované prevence a sniÏování zneãi‰tûní. Cílem semináfie bylo poukázat na
nûkteré pfiíleÏitosti, spojené s integrovan˘m povolením skládky i v kontextu nové
právní úpravy odpadového hospodáfiství,
se zamûfiením na:
- moÏnost sníÏení administrativy pfii povolování skládek pro provozovatele (jeden
partner ze strany státní správy Ïivotního
prostfiedí, jedno integrované povolení
namísto nûkolika),
- upevnûní pozice skládky v systému OH
(skládka která projde sítem integrovaného povolování bude dlouhodobû spolehlivûj‰ím partnerem),
- prostor pro rozvoj navazujících ãinností
pro nakládání s odpady, které jsou zamûfieny na úpravu a vyuÏití odpadÛ a tím
na sniÏování mnoÏství odpadÛ nakonec
ukládan˘ch do skládky,
- moÏnost získání dotací na investice (komunální sektor).
Souãasnû je moÏné integrované povolování chápat i jako v˘zvu k pfiehodnocení podnikatelsk˘ch zámûrÛ v pfiípadech, kdy provoz skládky nesplní dlouhodobá oãekávání vlastníka skládky, pokud jde o pfiínosy ze skládkování odpadÛ. Je tfieba zejména uváÏit následující
stránky:
- v˘hledov˘ úbytek odpadÛ ke skládkování v dÛsledku realizace nov˘ch poÏadavkÛ na nakládání s komunálními odpady
a obecného tlaku na pfiedcházení vzniku
a recyklaci odpadÛ,
- pfiísnûj‰í poÏadavky na zabezpeãení
a provoz skládek,
- pfiísnûj‰í poÏadavky na zaji‰tûní rekultivace a následné péãe.
11/2002

Tyto faktory pÛsobící spoleãnû s tlakem
trhu na co nejniÏ‰í cenu za skládkování
odpadÛ a progresivnû se zvy‰ujícími poplatky za ukládání odpadÛ mohou v prÛbûhu pfií‰tích let vytvofiit podmínky, za nichÏ by bylo v˘hodnûj‰í nûkteré skládky
uzavfiít.
Pro získání integrovaného povolení by
mûl b˘t v˘raznou pomocí zaveden˘
systém fiízení EMS podle norem ISO nebo podle EMAS. Integrované povolování
je proces, kter˘ má podobné poÏadavky
na vyhodnocení vlivu na Ïivotní prostfiedí
a na návrhy opatfiení pro zlep‰ení situace
v fiízení Ïivotního prostfiedí, které v sobû
zahrnuje proces EMS.
Souãasnû, a to je dÛleÏité, integrované
povolení prochází periodicky revizí plnûní
udûlen˘ch podmínek a k fiízení postupu
jejich plnûní je ideální právû standardní
EMS. Zaveden˘ EMS mÛÏe také v˘raznû
usnadnit argumentaci provozovatele pfii
vyjednávání s orgánem státní správy
o podmínkách integrovaného povolení díky tomu, Ïe v sobû obsahuje zabudovan˘
mechanismus zlep‰ování environmentální
situace provozovatele.
Pfii aktuálním a správnû implementovaném EMS provozovatele by konkrétní cíle, postupy fiízení a ãasové horizonty
v nûm obsaÏené mohly b˘t k oboustranné
v˘hodû provozovatelÛ skládek i povolujících orgánÛ pfievzaty do podmínek integrovaného povolení skládky. Provozovatelé skládek se zaveden˘m EMS tak mohou mít pfii jednání o integrovaném povolení v˘hodu a naopak, integrované povolování by se mohlo stát impulsem pro vût‰í zájem o zavádûní EMS, nejen u provozovatelÛ skládek.

na Ïivotní prostfiedí, ale i nezbytn˘ soulad s právními poÏadavky. Z hlediska
zku‰eností je nutné Program EMAS II
po urãité dobû revidovat a zavést do nûj
novû vzniklé poÏadavky od zainteresovan˘ch stran.
K záfií leto‰ního roku bylo v âeské republice registrováno podle EMAS, nebo
EMAS II sedmnáct spoleãností, které jsou
uvedeny v tabulkách.
Ing. Lenka âtvrtníková
CEMC

EMS ve vojenském sektoru

P

racovní zasedání NATO se zamûfiením na oblast environmentálních manaÏersk˘ch systémÛ (EMS) ve vojenském
sektoru se konalo zaãátkem fiíjna na
pÛdû Fakulty ekonomiky obrany státu
a logistiky Vysoké vojenské ‰koly pozemního vojska ve Vy‰kovû za finanãní
podpory kanadského velitelství národní
obrany a ve spolupráci s V˘borem NATO pro otázky moderní spoleãnosti. Zasedání se úãastnilo 49 odborníkÛ z 22
zemí Evropy, Severní Ameriky a Stfiední Asie.
Otázky byly projednávány ve tfiech
sekcích. První sekce se zab˘vala environmentální politikou a plánováním,
druhá byla orientována na implementaci, pÛsobení EMS a definování optimálních environmentálních indikátorÛ a tfietí fie‰ila otázky kontrolních a korekãních
postupÛ a následné registrace.
Úãastníci dospûli k závûru, Ïe stupeÀ
implementace EMS je v jednotliv˘ch armádách na rozdílné úrovni a jedním
z hlavních cílÛ zasedání bylo najít zpÛsob, jak zmen‰it prohlubující se rozdíl
mezi jednotliv˘mi zemûmi. K zabezpeãení v˘‰e uvedeného cíle byla pfiijata
následující doporuãení:
• prostfiednictvím konzultací urãit konkrétní potfieby organizací a fungující
centra, která by byla schopna pomoci pfii zavádûní environmentálních nástrojÛ;
• prostfiednictvím v˘cvikového programu vytvofiit plány pro pfienos informací a technologií;
• vytvofiit webovské stránky s orientací
na EMS s moÏností v˘mûny názorÛ
a zku‰eností zainteresovan˘ch odborníkÛ;
• nadále optimalizovat systém environmentálních indikátorÛ.

Ing. Pavel Novák
Za organizaãní v˘bor konference
prof. Ing. Franti‰ek BoÏek, CSc.
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Informační technologie a zavádění EMS
Na letošním 12. mezinárodním veletrhu informačních
a komunikačních technologií INVEX 2002 konaném od 7. do
10. října 2002 na brněnském výstavišti bylo vidět, jak se
podnikové informační systémy výrazně integrovaly do rozsáhlých standardizovaných informačních systémů jako jsou např.
SAP, K2 nebo v letošním roce na trh uvedeném MS Business
Solution. Jejich součástí jsou subsystémy pro oblasti ekonomiky
podniku, obchodu a marketingu, logistiky a řízení výroby,
řízení jakosti, strategického managementu a řízení projektů.
Nové informaãní a komunikaãní technologie (ICT) podporující zavádûní EMS
v mal˘ch a stfiedních podnicích bude vhodné vyuÏít tak, aby jednodu‰e kontrolovaly
a interpretovaly environmentální profil
(EP) podniku, vãetnû jeho vlivu na postavení podniku na trhu. Proto bude tfieba vyuÏít souãasné ICT, zavést standardizovan˘
informaãní subsystém EMS a s jeho pomocí stanovovat a vyhodnocovat vhodné indikátory EP, které budou vstupem do manaÏerského subsystému podniku. Ten bude
umoÏÀovat managementu podniku lépe
naplÀovat kritéria EP a soustavnû zlep‰ovat chování podniku k Ïivotnímu prostfiedí.

●

PoÏadavky na environmentální
komunikaci a reporting
Pfii vyuÏití informaãních a komunikaãních technologií pfii zavádûní EMS se bude nutno vyrovnat s následujícími poÏadavky, které mají vliv na vytváfiení podnikového informaãního systému a efektivní
vyuÏití ICT pfii zavádûní EMS:
● Základním poÏadavkem pro implementaci informaãního subsystému EMS je
udrÏení rovnováhy mezi dÛvûrností environmetálních informací a umoÏnûním
pfiístupu k informacím o evironmentálním profilu podniku, vycházející z poÏadavkÛ norem fiady ISO 14000, zejména
návrhu normy ISO 14063 pro environmentální komunikaci, dále poÏadavkÛ
nafiízení Rady EU 761/2001, Rozhodnutí a Doporuãení Komise 680/2001
k nafiízení Rady EU 761/2001 k environmentálnímu reportingu v Programu
EMAS II a zprostfiedkovanû i zákona
ã. 123/1998 Sb., o poskytovaní informací o Ïivotním prostfiedí. Obecnû je
v‰ak nutno vycházet z toho, Ïe pfiístup
zákazníkÛ k environmentálním informacím o podniku, jeho sluÏbách, pfiípadnû
v˘robcích by nemûl b˘t omezován, aby
si zákazníci mohli svobodnû zvolit dan˘
podnik na trhu, na základû jeho environmentálního profilu.
ODPADOVÉ FÓRUM

●

●

●

Nové právní pfiedpisy v Ïivotním prostfiedí (napfi. zákony o odpadech, obalech, vodû a ochranû ovzdu‰í) jsou ãasto povaÏovány za nástroj k zaji‰tûní
transparentnosti procesu poskytování
environmentálních informací státní
správû a zároveÀ za prostfiedek kontroly komunikace EMS a reportingu o environmentálním profilu podniku. Na druhé stranû v‰ak musí b˘t vypracovány
zfietelné a jasné postupy pro poskytování environmentálních informací nejen
státní správû a samosprávû na jejímÏ
uzemí se nachází provozy podniku
(prevence a havarijní plány apod.), ale
také pro spolupracující organizace (zákazníci, dodavatelé, finanãní ústavy),
vãetnû vefiejnosti a NGO (nevládní organizace).
Postup vedoucí k získání informací
o environmentálním profilu podniku by
mûl b˘t zvefiejnûn, mûl by b˘t srozumiteln˘ a pouÏiteln˘ jak pro zákazníky, tak
‰irokou vefiejností. Jedním z moÏn˘ch
ICT v zavádûní EMS je vyuÏití technologií Internetu a zavedení vefiejnû pfiístupn˘ch webovsk˘ch stránek podniku,
v nichÏ budou dostupné informace o jeho environmentálním profilu ãi dal‰í
rÛzné dokumenty t˘kající se environmentálních dopadÛ podniku v regionu.
Vnitfiní zainteresované strany podniku
(napfi. ekologové, vodohospodáfii, odpadov˘ hospodáfii, energetici, autorizované osoby apod.), jejichÏ povinností je
zajistit pfiístup státní správy a samosprávy k environmentálním informacím,
musí projít pfiíslu‰n˘mi ‰koleními, jejichÏ cílem je podrobnû seznámit pracovníky s ICT a informaãním systémem
EMS, posílit vûdomí povinnosti tyto informace podávat a téÏ zajistit k tomu
úãelu vhodné kapacity (pracovníky,
technické podmínky).
Aby bylo moÏno zajistit pfiípravu a pravidelné vydávání zpráv o environmentálním profilu podniku, musí b˘t k tomu
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úãelu vytvofien informaãní subsystém
EMS, podle poÏadavkÛ norem ISO
14031 a návrhu normy ISO 14063.
Oblast environmentálních informací
podniku t˘kající se vlastního systému integrovaného managementu podniku je sice
privilegovanou a chránûnou speciální oblastí vzhledem k povaze obchodního tajemství a know how, nicménû je souãástí
celkové problematiky udrÏitelného rozvoje
regionu i âR a pfiístupu obãanÛ k environmentálním informacím shromáÏdûn˘ch
podnikem v rámci EMS. Poskytování informací o EP je dobrovolnou záleÏitostí
podniku, nicménû mÛÏe v˘razn˘m zpÛsobem podpofiit environmentální demokracii
a konkurenceschopnost podniku na trhu.

Podpora rozhodování v EMS
Pro jakékoliv rozhodování v EMS jsou
nejdÛleÏitûj‰í informace vztahující se
k pfiedmûtu o kterém se má rozhodnout.
Po jejich získání následuje proces vyhodnocení tûchto environmentálních informací
a vlastní rozhodnutí managementu v rámci spojitého procesu EMS, tj. tzv. Demingova cyklu „Plánuj-Dûlej-Kontroluj-Zlep‰i“.
Není-li dostatek vûrohodn˘ch informací,
tak management rozhoduje s velkou nejistotou, je-li dostatek informací, ale nejsou
vyhodnotitelné, nejistota rozhodování managementu je opût velká. Z tûchto dÛvodÛ
by se mûly vyuÏít souãasné ICT k vytvofiení „inteligentního“ informaãního subsystému EMS, vyuÏívajícího jiÏ standardizované subsystémy MS Office Professional,
MS Business system apod., kter˘ zpfiístupní managementu, na nejrÛznûj‰ích
úrovních (top management, ekolog, vodohospodáfi, odpadov˘ hospodáfi, atd.), environmentální informace, resp. v˘sledky jejich vyhodnocení v rámci hodnocení environmentálního profilu tak, aby mohl kvalifikovanû a rychle rozhodovat.
Tyto informace se získávají z následujících oblastí spadajících do systému environmentálního managementu: odpadové
hospodáfiství, vodní hospodáfiství, ochrana ovzdu‰í, péãe o pfiírodu a krajinu, havarijní plánování, ochrana pfied chemikáliemi, ochrana pfied hlukem, emise tepla,
emise ionizujícího záfiení, energetika.
V˘ãet tûchto oblastí není úplnû vyãerpávající, neboÈ s ochranou Ïivotního prostfiedí souvisí pfiímo ãi nepfiímo celá fiada
dal‰ích kategorií a dal‰í se s touto problematikou prolínají (napfi. bezpeãnost práce
a ochrana zdraví, poÏární ochrana).
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Doporuãené ICT pro EMS
Základem pro vytvofiení informaãního
systému EMS by mûly b˘t ICT, které vytváfií intranetovou síÈ v podniku. V rámci
této sítû by byl na serveru (napfi. v˘konném osobním poãítaãi) nainstalován informaãní subsystém EMS. Na tomto serveru
by se realizoval jednak aplikaãní server,
na nûmÏ bûÏí moduly informaãního subsystému EMS, které zasílají Ïádosti
a zpracovávají odezvy z té ãásti, kde je
uloÏena databáze – z tzv. datového serveru. Jeho úkolem je udrÏovat aktuální
datov˘ sklad celého subsystému EMS, tj.
udrÏovat v‰echny data a informace o v˘‰e
uveden˘ch oblastech spadajících do EMS.
Aby se co nejvíce sníÏily náklady na
software, bylo by vhodné, aby oba servery pracovaly pod operaãním systémem Linux s vyuÏitím následujícího základního
software: Apache 1.3.14, jazyk PHP 4.0.6
s dal‰ími funkcemi, napfi. pro práci s grafy
a skripty pro automatické zálohování dat.
Na druhé stranû jako datov˘ sklad je
moÏno vyuÏít systém fiízení databází, kter˘ je jiÏ pouÏíván v podniku.
UÏivatele informaãního systému EMS
lze rozdûlit na nûkolik úrovní a kategorií:
● úroveÀ vrcholového vedení – je urãena pro vrcholov˘ management podniku
a správce systému;

●

●

úroveÀ vedení EMS – je urãena pro
ekologa podniku nebo pracovníka vedení pro EMS;
úroveÀ lokální – je urãena pro v‰echny zainteresované vnitfiní strany.

Kategorie uÏivatelÛ se obvykle dûlí na:
Správce – má za úkol udrÏovat chod
systému na pfiíslu‰né úrovni;
● Administrátory – tvofií nejdÛleÏitûj‰í
skupinu uÏivatelÛ (vnitfiní zainteresované strany), vzhledem k tomu, Ïe jejich
hlavním úkolem je hlavnû naplÀovat datov˘ sklad aktuálními daty a vyuÏívat informace;
● ostatní.
KaÏd˘ uÏivatel, jemuÏ je umoÏnûn
správcem vstup do pfiíslu‰né úrovnû informaãního systému, disponuje jedineãn˘m pfiihla‰ovacím jménem a sv˘m heslem.
●

Informaãní a komunikaãní technologie
podporující zavádûní EMS poskytují nové
moÏnosti mal˘m a stfiedním podnikÛm.
ICT umoÏÀují v rámci zavádûní EMS stanovit míru vyuÏívání energetick˘ch a materiálov˘ch zdrojÛ ve v˘robû a modelovat
pÛsobení své ãinnosti, sluÏeb i v˘robkÛ
na Ïivotní prostfiedí po cel˘ jejich Ïivotní
cyklus. Z tohoto hlediska bude moÏné pfii

zavedení EMS sledovat ekonomiku podniku vzhledem k Ïivotního prostfiedí a zavést environmentálnímu úãetnictví.
Ukazuje se v‰ak, Ïe jiÏ v procesu hodnocení EP nebo pfii poãáteãním environmentálním pfiezkoumání v rámci zavádûní
EMS je nutno uÏ od poãátku zaãít zavádût informaãní subsystém EMS pfiizpÛsoben˘ podmínkám nasazení ICT v podniku. Vyplatí se vést v nûm ve‰kerou dokumentaci EMS, pfiedepsanou evidenci
a provádût komunikaci jak s vnitfiními, tak
s vnûj‰ími zainteresovan˘mi stranami.
Dal‰ím krokem v zavádûní informaãního
systému EMS je podpora rozhodování
managementu na v‰ech úrovních. Jedinû
tak se informaãní subsystém EMS stane
skuteãn˘m pomocníkem jak managementu tak ostatním zamûstnancÛm.
VyuÏití intranetové a internetové komunikaãní technologie je dal‰ím nevyhnuteln˘m krokem v modifikaci informaãní strategie vrcholového managementu podniku
pfii zavádûní EMS.

Prof. RNDr. Jifií Hfiebíãek, CSc.
Mgr. Jaroslav ·ilbersk˘
ECO-Management s.r.o. Brno
Fakulta informatiky MU Brno
E-mail: hrebicek@ecomanag.cz
xsilbers@fi.muni.cz

Konference o bioplynu v Třeboni

V

˘roba a vyuÏívání bioplynu má v Tfieboni nejdel‰í tradici z celé âeské republiky
i b˘valého âeskoslovenska. To byl jistû jeden z dÛvodÛ, proã si sdruÏení CZ-BIOM
vybralo pro konání konference MoÏnosti
v˘roby a vyuÏití bioplynu v âeské republice ve dnech 10. - 11. fiíjna právû TfieboÀ a jako spolupofiadatele âOV, s. r. o.
se sídlem tamtéÏ. I kdyÏ konference byla
formálnû dvoudenní, v‰echny pfiedná‰ky
byly soustfiedûny do prvního dne a na druh˘ den byla naplánována exkurze na bioplynové stanice v Salzburku a v Mettmachu v sousedním Rakousku.
Program prvého dne byl natolik nabit˘,
Ïe trval aÏ do pozdních odpoledních hodin, takÏe na plánovanou prohlídku tfieboÀské bioplynové stanice uÏ ani nedo‰lo. Sérii pfiedná‰ek zahájil Ing. M. Dostál z âeské energetické agentury, kter˘
vysvûtlil z jak˘ch zdrojÛ (státní rozpoãet
programy âEA, podprogram 7a SFÎP)
lze získat podporu na vybudování bioplynov˘ch stanic, resp. na vyuÏití bioplynu.
Poté následovaly pfiedná‰ky pojednávající o v˘robû a vyuÏití bioplynu ze v‰ech
moÏn˘ch stran.
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Zdánlivû s tématem nesouvisející, nicménû velice zajímavá, byla pfiedná‰ka
MVDr. Bartáka z Veterinárního asanaãního ústavu v Jihlavû na téma Veterinární
a asanaãní odpad. Pfiíspûvek byl zamûfien
zvlá‰tû na priony, pÛvodce BSE a dal‰ích
nemocí stejného typu. Souvislost se zamûfiením konference vyplynula z následující pfiedná‰ky Ing. F. Straky, CSc. z Ústavu pro v˘zkum a vyuÏití paliv, a. s., která
pojednávala o moÏn˘ch zpÛsobech vyuÏití masokostních mouãek a informovala
o pfiipravovaném projektu vyuÏití tohoto
materiálu technologií anaerobní fermentace. Tento produkt tzv. kafilérií se dfiíve vyuÏíval jako pfiísada do krmivov˘ch smûsí
a dnes je to odpad, kter˘ je v omezeném
rozsahu spalován v cementárnách.
Zaujala nás i druhá pfiedná‰ka téhoÏ
autora, která se na rozdíl od ostatních zab˘vala nejen kvalitou a mnoÏstvím produkovaného bioplynu ãi ekonomikou jeho
v˘roby, ale i kvalitou a vyuÏitelností tuhého zbytku v návaznosti na kvalitu zpracovávaného bioodpadu. V souvislosti s v˘robou bioplynu z netfiídûného komunálního
odpadu zmínil Ing. F. Straka rovnûÏ me-
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chanicko-biologickou úpravu odpadÛ pfied
uloÏením na skládku a variantu „reaktorov˘ch skládek“, tj. skládkov˘ch kazet opatfien˘ch potrubním systémem pro jímání
skládkového plynu a skládkov˘ch vod, na
které je ukládán bioodpad nebo netfiídûn˘
komunální odpad a které jsou provozovány v takovém reÏimu, aby produkce bioplynu byla maximální. Aby bylo smûrnici
o skládkování uãinûno zadost, nesmí se
takové zafiízení naz˘vat skládka, ale napfiíklad „zemní bioreaktor“.
Z ostatních pfiedná‰ek nás zaujal v˘rok, Ïe nejvût‰í potenciál rozvoje v˘roby
bioplynu má u nás kofermentace bioodpadÛ spolu s kaly v âOV. Diskuse vesmûs nebyla pfiíli‰ bohatá, hodnû pozornosti vzbudila moÏnost, resp. souãasná
nemoÏnost obchodování s kredity emisí
skleníkov˘ch plynÛ. Z pléna rovnûÏ zaznûla k jednomu pfiíspûvku pfiipomínka,
proã pûstovat speciální fytomasu pro v˘robu bioplynu, kdyÏ v okamÏiku vstupu
do EU bude u nás 1 250 000 ha pfiebyteãné pÛdy a mûlo by se hledat vyuÏití
pro trávu získanou seãením této pÛdy.
(op)
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Prevence závažných havárií
HODNOCENÍ RIZIKA ZE STRANY POJIŠŤOVNY
Období od konce druhé světové války bylo spojeno
s bouřlivým rozvojem průmyslu. Významné místo zaujal
průmysl chemický a petrochemický, zvláště stimulovaný
používáním plastických hmot, umělých hnojiv a rostoucí
spotřebou pohonných hmot. Šíře chemického zpracování je
samozřejmě mnohem širší a je možno tvrdit, že každá větší
výrobní společnost více či méně využívá chemických
a fyzikálně chemických postupů, které obvykle vyžadují
použití látek s potenciálním nebezpečím pro zaměstnance,
okolí a životní prostředí.
Struãná historie havárií
PrÛvodním zjevem zmínûné industrializace bylo za 40 let více neÏ 100 závaÏn˘ch havárií s v˘razn˘mi ztrátami na Ïivotech. PfiipomeÀme si alespoÀ nûkteré
z nich. V roce 1948 do‰lo napfiíklad k explozi nitrátu amonného na dvou lodích
v pfiístavu v Texas City. V˘sledkem bylo
552 obûtí na Ïivotech a asi 3000 zranûn˘ch a pfiíãinou byl nezvládnut˘ poÏár
880 t hnojiva na lodi Grandcamp s dal‰ími 1400 t v jiném uloÏení s následnou
explozí. Tent˘Ï rok v Nûmeckém Ludwigshafenu do‰lo k poru‰ení Ïelezniãního vagónu s dimethylétherem v areálu
chemického závodu BASF (Badische
Anilin und Soda Fabrik). Toxické v˘pary
zahubily 207 lidí a postiÏeno bylo dal‰ích
3818 lidí.
Notoricky znám˘ je pfiípad v továrnû
Nypro Ltd. v britském Flixborough.
V provozu kaprolaktamu, kde v dÛsledku
úniku cyklohexanu do‰lo k v˘buchu par
a následnému poÏáru. O Ïivot pfii‰lo 28
zamûstnancÛ a 104 utrpûlo zranûní.
Dobfie znám˘ je i pfiípad havárie silniãní
cisterny s propylenem ve ·panûlsku 11.
ãervence 1978. Pfii explozi a poÏáru zahynulo 216 lidí a 200 dal‰ích bylo tûÏce
popáleno. K velkému poÏáru na úloÏi‰ti
LPG do‰lo 19. listopadu v Mexico City,
kdy ztráty na lidsk˘ch Ïivotech dosáhly
asi 650 obûtí a zranûno bylo 6400 dal‰ích lidí. âísla jsou pouze pfiibliÏná, neboÈ obrovsk˘ Ïár seÏehl v‰e v okruhu
nûkolika set metrÛ.
Tent˘Ï rok do‰lo v indickém Bhopálu
v továrnû Union Carbide k úniku methyl
isokyanátu, vysoce toxické látky s hrÛzn˘m následkem smrti pro více neÏ 4000
lidí.
Abychom se nepohybovali pouze v zahraniãí, tak napfiíklad 21. ãervence do‰lo
v ZáluÏí k explozi na provozu ethylenové
jednotky s následkem 14 mrtv˘ch a 79
ranûn˘ch.

Ve v˘ãtu by bylo moÏno pokraãovat dále, neboÈ dosud bylo od roku 1911 do roku 1995 zaznamenáno pfiibliÏnû 550 závaÏn˘ch havárií, ãasto s tragick˘mi následky. DÛsledkem havárií nebyly pouze
ztráty na Ïivotech, ale jednalo se ãasto
o rozptyl toxick˘ch látek do Ïivotního prostfiedí s dlouhodob˘mi následky.
Zde stojí za zmínku, Ïe ne vÏdy je primární vina na stranû chemické látky.
K zamofiení Ïivotního prostfiedí mÛÏe dojít
i v dÛsledku záchranné ãinnosti. Takov˘m
pfiíkladem mÛÏe b˘t poÏár ve ‰v˘carském
skladu na agrochemikálie v Basileji (Schweizerhalle works of Sandoz) 1. listopadu
1986. Pfii ha‰ení velk˘m mnoÏstvím vody,
kdy se pûna ukázala jako neúãinná, vteklo do R˘na 10 tisíc m3 vody s níÏ se vyplavilo i 30 t chemikálií obsahujících asi
150 kg vysoce toxick˘ch slouãenin mûdi.
Toxické látky, které unikly do fieky zpÛsobily váÏné ekologické po‰kození s hromadn˘m úhynem asi pÛl milionu ryb. Promy‰lenûj‰í záchranná práce mohla této
ekologické katastrofû zabránit.

Pfielomová událost
Na konec pfiipomenutí minul˘ch závaÏn˘ch havárií se zcela zámûrnû zmíníme
o nehodû, která nezpÛsobila Ïádnou
ztrátu Ïivota, ale pfiesto vstoupila do dûjin. V sobotu 9. ãervence 1976 v chemické továrnû Icmesa Chemical Company
v Medû, poblíÏ mûsteãka Seveso
(17 000 obyvatel), leÏícím v severní Itálii
asi 15 km od Milána do‰lo k poru‰ení
reaktoru a úniku velkého mnoÏství
2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxinu
(TCDD). TCDD je jednou z nejjedovatûj‰ích znám˘ch látek s minimální letální
dávkou 3,1 10-9 molÛ/kg. Hust˘ mrak
par unikl z areálu chemiãky a aãkoliv
nezpÛsobil ztrátu na Ïivotech, zamofiil
nûkolik desítek ãtvereãních km území
a vyvolal potfiebu evakuace více neÏ
600 lidí. Do kontaktu s touto vysoce je-
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dovatou a kancerogenní látkou pfii‰lo asi
2000 lidí.

Aktivity Evropského spoleãenství
Proã jsme se pomûrnû podrobnû zab˘vali událostí jejíÏ dÛsledky nebyly aÏ tak
hrozivé? Je to prosté, neboÈ tato událost
nastartovala v Evropû proces, kter˘ vedl
ke snaze omezit riziko podobn˘ch událostí. Bylo zahájeno vyjednávání o postupech, které by mohly zabránit opakování
závaÏn˘ch havárií nebo alespoÀ jejich
o jejich omezení. V˘sledkem byla smûrnice Rady Evropského spoleãenství pfiipravená jiÏ v únoru následujícího roku
s oznaãením 82/501/EHS. Toto oznaãení
v‰ak získala aÏ po pfiijetí zemûmi Evropské unie v roce 1982. Pfiedpis neboli
direktiva je dnes znám pod pojmem
SEVESO I.
Událost z italské chemiãky tím vstoupila
do ‰irokého povûdomí a název je dnes
ãasto pouÏíván jiÏ bez znalosti souvislostí. Hlavním trendem této smûrnice je snaha o posílení prevence bezpeãnosti
provozu, zdÛraznûní povinnosti provozovatele informovat o nebezpeãn˘ch
látkách a povinnost uãinit kroky vedoucí ke sníÏení rizika havárií a koneãnû otevfienost ve smyslu informování
jak vefiejnosti, tak také komise ES.
Jak je patrné, jednalo se zde pfiedev‰ím o opatfiení organizaãnû administrativního rázu, ale byl to prv˘ a dÛleÏit˘
krok ve zv˘‰ení bezpeãnosti provozu pfii
zacházení s chemick˘mi látkami. Po pfiijetí SEVESO I následovala hrÛzná událost
v Bhopálu, sice mimo EU, ale s varováním globálního charakteru. Únik kontaminované hasební vody do R˘na urychlil
pfiijetí dal‰í smûrnice 96/82/ES, platné od
ledna 1997 a notoricky známé pod názvem SEVESO II.
Zatímco pfiedchozí direktiva byla rázu
administrativnû organizaãního, jedná se
zde spí‰e o smûrnici technického charakteru. Ve sv˘ch pfiílohách uvádí seznamy a tfiídûní látek podle nebezpeãí poÏáru,
exploze a toxicity a to v‰e závislé na
mnoÏství uskladnûné látky. Byly definovány dvû skupiny provozních jednotek odli‰ené mnoÏstvím uskladnûn˘ch látek
s pouÏitím souãtového vzorce pfii uloÏení
vût‰ího poãtu rÛzn˘ch chemikálií. Je také
zaveden pojem tzv. domino efektu, coÏ
vlastnû znamená fietûzovou havárii iniciovanou z jednoho místa. Smûrnice SEVESO II je dosud platná i kdyÏ se intenzivnû
11/2002
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pracuje na jejím roz‰ífiení, zvlá‰tû po nedávn˘ch haváriích v Azote de France
v Toulouse ve Francii, ve Fireworks v Enchede v Holandsku a Baia Mare v Rumunsku.

V˘voj legislativy u nás
V âeské republice dlouho chybûly
právní pfiedpisy, které by se zab˘valy prevencí závaÏn˘ch havárií. Smûrnice jak
SEVESO I, tak SEVESO II byly známy
mezi odborníky, ale neexistovala vhodná
legislativní úprava, která by obsahovala
pokyny a doporuãení pro provozovatele
zafiízení s potenciálním rizikem vzniku závaÏné havárie.
Pfiijetí smûrnice SEVESO II Evropskou
unií v prosinci 1996 stimulovalo legislativní proces v âeské republice a tak byl
k pfiijat zákon ã. 353/1999 Sb., o prevenci závaÏn˘ch havárií zpÛsoben˘ch
vybran˘mi nebezpeãn˘mi chemick˘mi
látkami a chemick˘mi pfiípravky....
Pokud si proãítáme text zákona, je patrné, Ïe vychází bezprostfiednû z textu
smûrnice SEVESO II. Dlouhé pasáÏe
jsou vlastnû pfiekladem evropské direktivy, ale na rozdíl od ní jim byl díky vloÏenému § 4 dán závazn˘ charakter. Oã se
jedná.
V § 4 se pfiímo definuje povinnost provozovatele, kter˘ byl, podle pfiílohy 1
o zafiazení objektu nebo zafiízení do skupiny A nebo B povinen se registrovat jako
pfiíslu‰ející skupinû A (niÏ‰í riziko) nebo
B (vy‰‰í riziko), se pojistit. Nutno zdÛraznit, Ïe tato povinnost v SEVESO II není
a jedná se pouze o doporuãení jak postupovat a jak se chovat. Provozovatel zafiazen˘ do skupiny A má kromû toho za povinnost vypracovat tzv. bezpeãnostní
program, zatímco provozovatel ze skupiny B musí vypracovat bezpeãnostní
zprávu, která je roz‰ífiením bezpeãnostního programu o popis a vymezení okolí
podniku nebo zafiízení a poskytnutí podkladÛ na pfiíslu‰n˘ okresní (nyní krajsk˘)
úfiad pro zpracování vnûj‰ího havarijního
plánu.
Tyto povinnosti jsou podrobnû definovány ve vyhlá‰ce Ministerstva vnitra
ã. 383/2000 Sb., kterou se stanoví zásady stanovení zóny havarijního plánování a rozsah a zpÛsob vypracování
vnûj‰ího havarijního plánu pro havárie
zpÛsobené vybran˘mi nebezpeãn˘mi
chemick˘mi látkami a chemick˘mi
pfiípravky, kterou se provádí zákon
ã. 353/1999 Sb.

Certifikace
Nejpodstatnûj‰í odchylností a moÏno fiíci jist˘m zpfiísnûním oproti evropské direktivû je tedy povinnost poji‰tûní. Je

moÏno spekulovat proã ãeská legislativa
pfiikroãila k tak razantnímu fie‰ení. Jednou
z moÏností je snaha urychlit proces pfiibliÏování k EU, neboÈ zákon byl pfiipravován
a pfiijímán v dobû projednávání kapitoly
o Ïivotním prostfiedí a zpfiísnûní podmínek
pro ãeské provozovatele zde vystupovalo
velmi sympaticky. Jinou moÏností mÛÏe
b˘t i nedÛvûra k ochotû tuzemsk˘ch provozovatelÛ fiídit se pouh˘mi doporuãeními. Vidíme ostatnû jak témûfi neexistuje
podnik v oblasti chemie, kter˘ by se nepy‰nil certifikátem ISO 9000 nebo 9001,
pfiípadnû pfiímo certifikátem jakosti ISO
14000. Leckde se setkáme s ocenûním
„Responsible care“ v oblasti chemie a pfiitom je i minimálnû informovanému jedinci
jasné, Ïe se jedná o vysoce rizikov˘
a provoznû nedostateãnû spolehliv˘ podnik. ZÛstává pak otázka, zda podobná
hodnocení se díky jejich inflaãnímu udûlování nemíjí úãinkem.

Poji‰Èovny
Pfiijetím zákona ã. 353/1999 Sb. (dále
jen zákon) tak vstoupily do procesu poji‰Èovny a nutno fiíct, Ïe bez pfiedchozí
zku‰enosti, neboÈ jinde v Evropû se tento
druh poji‰tûní nevyÏaduje. Ze strany poji‰Èoven byl zákon pfiijat s velk˘mi rozpaky. Men‰í poji‰Èovny se tohoto rizika zalekly rovnou a tak zÛstalo jen nûkolik vût‰ích, které i z prestiÏních dÛvodÛ nemohly
poji‰Èování odmítnout. Proã tomu tak je,
kdyÏ klienti jsou pfiesvûdãeni o tom, Ïe
tento obchod je pro poji‰Èovací ústavy
velmi v˘nosn˘?
Je to dáno objemem rizika, které na sebe poji‰Èovna bere. Pokud by skuteãnû
do‰lo k závaÏné havárii s rozsáhl˘mi následky, a tento scénáfi nelze vylouãit, mÛÏe to ohrozit stabilitu i poji‰Èoven se siln˘m kapitálov˘m zázemím. Navíc, jak není vÏdy známo, jsou poji‰Èovny je‰tû samy poji‰tûny (zaji‰tûny) u velk˘ch zahraniãních a nadnárodních spoleãností – zaji‰Èoven. Je tfieba zdÛraznit, Ïe i zaji‰Èovny se zalekly rizika závaÏné havárie a dohadování o zaji‰tûní trvalo pomûrnû dlouho. Dne‰ní situace je taková, Ïe nûkolik
poji‰Èoven, které se rozhodly v této oblasti pÛsobit, má své zajistitele a jsou schopny podniky, které o to poÏádají, pojistit.

Proces poji‰tûní
Proces poji‰tûní je pomûrnû pracn˘.
Napfiíklad je velmi obtíÏné posouzení rizika vzniku závaÏné havárie a urãení stupnû rizikovosti potenciálního klienta. Proto
bylo vyuÏito moÏnosti pfiizvání expertní firmy, která se zab˘vá ekologickou problematikou a je schopna a ochotna vypracovat jednoduch˘ a jednoznaãn˘ závûr
o potenciálním klientovi. Samozfiejmû vy-
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vstala i otázka, zda by nebylo v˘hodnûj‰í
vyuÏít nûkolika expertních organizací. Nakonec v‰ak bylo logicky rozhodnuto vyuÏít pouze jediné a to pfiedev‰ím proto, Ïe
je tfieba získat srovnateln˘ pohled na jednotlivé klienty. Byla téÏ vypracována metodika hodnocení, která dovoluje získat
pomûrnû jednoduch˘ v˘stup, kter˘ se
snaÏí eliminovat nebezpeãí individuálního
pohledu na pfiijímané riziko.
Nedílnou souãástí celého poji‰Èovacího
procesu jsou pomûrnû velice podrobné
prohlídky jednotliv˘ch rizik pfiímo u klienta. V âeské republice je registrováno asi
172 podnikÛ zafiazen˘ch podle pfiílohy
ã. 1 zákona do kategorií A nebo B. Tyto
podniky jsou povinny se pojistit u minimálního poãtu poji‰Èoven schopn˘ch do
poji‰Èování tohoto druhu vstoupit. Pfiedstavme si nyní, Ïe poji‰Èovna a potaÏmo
i expertní organizace dostane od chemické spoleãnosti vrácen obsáhl˘ dotazník,
kter˘ je nucen klient vypracovat. Dále obdrÏí bezpeãnostní zprávu, která mívá ãasto nûkolik stovek stran.
Po prostudování poskytnut˘ch materiálÛ
se obvykle dohaduje datum prohlídky spoleãnosti. Podle velikosti podniku se mÛÏe
jednat o jednodenní ãi vícedenní prohlídku.
Po prohlídce je tfieba vyhodnotit v˘sledky
a zavést je do metodiky. Pokud by nastala
situace, Ïe klienti atakují nûkolik málo
ochotn˘ch poji‰Èoven, neboÈ po schválení
bezpeãnostní zprávy ãi programu jsou povinni se pojistit do 100 dní, nastane kolaps, neboÈ není moÏno tak velké mnoÏství
informací serióznû zpracovat (a Ïádná poji‰Èovna by si nemûla dovolit pojistit tak
velká rizika bez podrobné anal˘zy).
Na‰tûstí je v procesu vyhodnocování
je‰tû zafiazena instituce státní správy,
která hodnotí pfiedloÏené materiály
a schvaluje je. Tam dochází k v˘znamnému zpoÏdûní, neboÈ zprávy jsou ãasto
(z více neÏ 90 %) vraceny k pfiepracování, doplnûní a to i nûkolikrát. ProtoÏe povinnost poji‰tûní se odvíjí aÏ od okamÏiku
schválení zprávy, ãi pfiesnûji 100 dní od
tohoto data, jsou podniky „propou‰tûny“
postupnû do své povinnosti a tím i poji‰Èovny jsou zatûÏovány postupnû a tempo
je zvládnutelné.
Z dosavadních zku‰eností s poji‰Èováním podle zákona ã. 353/1999 Sb. se
setkáváme s nûkter˘mi více ãi ménû závaÏn˘mi komplikacemi. Jednou z nich je
neochota podnikÛ urãit v˘‰i pojistné ãástky na kterou se hodlají pojistit. Jedná se
zároveÀ o tzv. limit plnûní, neboli o maximální ãástku, kterou poji‰Èovna v pfiípadû
havárie jednorázovû vyplatí. Z principu
poji‰tûní si pojistnou ãástku musí urãit klient, aby nedocházelo ke konfliktu zájmÛ.
Poji‰Èovna pak pouze akceptuje v˘‰i
ODPADOVÉ FÓRUM

20

téma/servis
ãástky, nebo neakceptuje v pfiípadû, kdyÏ
se podle jejího mínûní jedná o v˘razné
podcenûní rizika. To je právem poji‰Èovny, která klienta pfiijmout mÛÏe, ale nemusí.
Pojem pojistná ãástka je pfiitom definován v § 4 odst. 4 zákona, kdy v˘‰e pojistné ãástky musí odpovídat rozsahu moÏn˘ch ‰kod, kter˘ je vyjádfien ve schváleném programu nebo ve schválené bezpeãnostní zprávû. BohuÏel nejen klienti
nechápou, Ïe tato ãástka musí b˘t vyjádfiena ve finanãních jednotkách, korunách. Podobnû se k problému staví
i mnozí specialisté v oblasti prevence havárií a vnímají tento pojem jako pravdûpodobnost, Ïe dojde k havárii. Zcela nepfiípustn˘ je pak pfiípad, kdy klient poÏaduje,
aby mu bylo nabídnuto poji‰tûní variantnû, neboli pro nûkolik pojistn˘ch ãástek.
To je pak zjevné poru‰ení zákona, kter˘
definuje nebezpeãí závaÏné havárie jako
jedno nedûlitelné.
DÛleÏité je uvûdomit si jednu závaÏnou
skuteãnost. Jednou z moÏností jak se vyhnout poji‰tûní je rozdûlení areálu na
samostatné podlimitní subjekty. Je
v‰ak zcela jasné, Ïe z hlediska nebezpeãí
havárie je nutno brát areál jako celek.
V této ãásti je bohuÏel zákon bezbrann˘.
Je moÏno tûÏko poÏadovat, aby se rozdûlením novû vzniklé subjekty vzájemnû dohodly a propoãítaly moÏné nebezpeãí pomocí souãtového vzorce pro cel˘ areál.
Otázkou pak samozfiejmû je v jakém po-

mûru by si rozdûlily pojistné a vedlo by to
k sáhodlouh˘m sporÛm.

ÚloÏi‰tû nebo transport
Jin˘m fie‰ením, které bezesporu zvolily
nûktefií klienti, je zru‰ení velkého úloÏi‰tû
nebezpeãn˘ch látek a jejich nahrazení
ãastûj‰ím transportem surovin. Absurdním
v˘sledkem takového postupu je faktické
zv˘‰ení rizika, neboÈ logicky nejvíce nehod
mÛÏe nastat pfii transportu, zatímco stabilní úloÏi‰tû b˘vá fie‰eno pomûrnû bezpeãnû. Nicménû ani direktiva SEVESO II tento
problém nefie‰í a v˘jimky z pravidel platí
pro stejné typy subjektÛ, mezi jin˘mi zafiízení vojenského charakteru, pfieprava nebezpeãn˘ch látek po silnici i Ïeleznici, právû tak jako doprava potrubím. Z pfiedpisu
jsou také kromû jiného vylouãeny objekty
vyuÏívající látky s ionizujícím záfiením, napfiíklad jaderné elektrárny.
Závûrem si mÛÏeme poloÏit otázku,
zdali se fie‰ení omezení nebezpeãí závaÏn˘ch havárií pfiijetím a aplikací zákona
osvûdãilo. Odpovûì nebude jednoznaãná. Bezesporu spokojeno je Ministerstvo
Ïivotního prostfiedí, neboÈ do vlastního
„stfietu“ ãi diskusi o mífie nebezpeãí se jiÏ
nedostává ono, ale pfievedlo tento, sv˘m
zpÛsobem nepfiíjemn˘ úkol, na poji‰Èovny.
Ty se brání riziku rÛzn˘mi doporuãeními
na zv˘‰ení bezpeãnosti a omezení nebezpeãí havárie a tyto poÏadavky prosazují pomocí sazby niÏ‰í pro lep‰í klienty
a vy‰‰í pro rizikové klienty.

DÛleÏitou otázkou pfii hodnocení podniku je vÏdy pfiístup managementu k otázkám bezpeãnosti. Napfiíklad, pokud má
podnik vlastní odbor Ïivotního prostfiedí
a vlastní risk management, kter˘ je bezprostfiednû podfiízen nejvy‰‰ímu vedení
a má moÏnost okamÏitû odstavit provoz
v pfiípadû nebezpeãí havárie, je hodnocení vysoké a sazba se sniÏuje. Pokud naopak management nebezpeãí zjevnû podceÀuje, nezb˘vá poji‰Èovnám nic jiného
neÏ sazbu zvy‰ovat. Obecnû je tak moÏno prohlásit, Ïe jist˘ vliv zákon na bezpeãnost má. Co zde v‰ak chybí je jednoduchá a úãinná metodika pro v˘poãet odhadu maximálních moÏn˘ch ‰kod pro pfiípad havárie. VyuÏívá se tradiãních metod
odhadu jako jsou IAEA 727 TEC-DOC,
DOW indexy, metodika z Purple Boook
a jiné. Jednotná metoda v‰ak chybí
a proto v˘sledky plynoucí z bezpeãnostních zpráv jsou velmi odli‰né a závisí na
zpracovateli.
V souãasné dobû se pfiipravuje novela
zákona vycházející z v˘voje v EU a navrhovan˘ch zmûn v direktivû SEVESO, která se pracovnû naz˘vá SEVESO III. Je
moÏno doufat, Ïe budou odstranûny nûkteré nedokonalosti zákona a bude roz‰ífien o rizika plynoucí z havárií k nimÏ do‰lo v poslední dobû.

Ing. Pavel Engst, CSc.
Risk manager
âeská poji‰Èovna, a. s.

Zachraňte data!!!
Okresní úfiady budou k 31. 12. 2002

zru‰eny. Jejich pravomoci budou pfieneseny na obecní úfiady obcí s roz‰ífienou
pÛsobností a na krajské úfiady. Na
okresních úfiadech se nyní nacházejí data o odpadech, jejichÏ ztráta by znamenala napfiíklad nemoÏnost porovnání
a kontroly evidencí odpadÛ pÛvodcÛ za
roky 1998-2002. Tato data jsou potfiebná pro zmínûné obecní úfiady (kontrola
evidencí odpadÛ a pfiepravy za rok
2002, kterou bude obec zpracovávat od
zaãátku roku 2003, dále zpracování
správních fiízení, zpracování plánÛ odpadového hospodáfiství pÛvodcÛ apod.)
i pro krajské úfiady (napfiíklad plány odpadového hospodáfiství a zpracování
souhlasÛ).
Vzhledem k naléhavosti situace
jsme spoleãnû se zástupci MÎP vypracovali metodiku „záchrany“ dat,

která by mûla b˘t v dobû vydání tohoto ãísla ãasopisu dostupná na
okresních úfiadech.

Okresní úfiady
Na okresních úfiadech byly od roku
1998 postupnû vytvofieny databáze obsahující data o pÛvodcích, skládkách,
skladech a zafiízeních. Dále tyto databáze obsahují roãní hlá‰ení o produkci
a nakládání s odpady a v mnoha pfiípadech i záznamy o pfiepravû nebezpeãn˘ch odpadÛ. Tyto informace jsou jedineãné, protoÏe data byla zatím roãnû
pfiedávána na MÎP v souãtované podobû a nikde jinde neexistují.
Aby se data z okresního úfiadu neztratila spolu se zánikem úfiadu, mûla by b˘t
zaslána na MÎP, resp. do Centra pro
hospodafiení s odpady pfii VÚV T.G.M.
k rukám Ing. Jaroslavy Mlnafiíkové, kte-
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rá je správkyní informaãního systému
o odpadech pro MÎP.
Odtud si je budou moci vyzvednout pfiíslu‰né obecní i krajské úfiady. Metodika
transportu dat do CeHO bude na okresní
úfiady zaslána prostfiednictvím MÎP.

Obecní úfiady
s roz‰ífienou pÛsobností
JiÏ dnes by v‰echny dotãené obce
mûly poÏádat pfiíslu‰n˘ okresní úfiad
o pfiímé pfiedání tûchto dat. Budou si tak
moci vãas zkontrolovat jejich úplnost za
v‰echny zmínûné roky. V lednu 2003 jiÏ
bude pozdû na dohledávání pfiípadn˘ch
nesrovnalostí.
Technické dotazy Vám rádi zodpovíme na telefonních ãíslech 485 102 698
nebo 485 101 543.
Ing. David Mareãek
INISOFT, s. r. o.
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Jak probíhá certifikace EMS
ve skupině IPS Skanska
Ochrana životního prostředí má v celém koncernu SKANSKA
maximální prioritu. Pozornost se věnuje jak šetrným postupům
při práci v prostředí, které nás obklopuje, tak i systémům,
které ochranu životního prostředí podporují. Jedním z nich je
systém EMS (Environmental Management System) podle ČSN
EN ISO 14001. Vedení koncernu jeho zavedení do všech
regionálních skupin vyžaduje. Vrcholoví manažeři SKANSKA
osobně navštěvují všechny obchodní jednotky a zavádění EMS
koordinují. Jak probíhá implementace systému v naší
společnosti, o tom jsme hovořili s ředitelem odboru řízení
jakosti a EMS Ing. Milanem Vacurou.
❚ Jaká pozornost se vûnuje Ïivotnímu
prostfiedí v matefiské firmû
SKANSKA?
Postup zavádûní EMS v jednotliv˘ch obchodních jednotkách je monitorován
na webov˘ch stránkách SKANSKA –
http://www.skanska.se. Kromû toho se
kaÏdoroãnû na podzim koná EMF (Environmental Managers Forum), coÏ je setkání, na nûmÏ si vedoucí pracovníci ze v‰ech
obchodních jednotek vymûÀují praktické
zku‰enosti z ochrany Ïivotního prostfiedí
na rÛzn˘ch druzích staveb a zku‰enosti se
zavádûním EMS. ZároveÀ úãastníci fóra
spolupracují na nûkter˘ch spoleãn˘ch projektech SKANSKA, t˘kajících se prevence
dopadÛ stavební ãinnosti na prostfiedí.
Konkrétním v˘sledkem této mezinárodní
spolupráce je seznam nebezpeãn˘ch, nevhodn˘ch a podezfiel˘ch látek a materiálÛ,
které se postupnû musí z realizovan˘ch
projektÛ vylouãit.
❚ MÛÏete pfiiblíÏit postup pfii zavádûní
systému ve skupinû IPS Skanska?
V âeské republice se v souladu s platnou legislativou zavádí EMS podle âSN
EN ISO 14001 samostatnû v kaÏdé spoleãnosti skupiny a vedení skupiny postupy koordinuje. Postup pfiípravy byl u velk˘ch spoleãností skupiny rozvrÏen do
dvou let. Na zaãátku byla vyhlá‰ena Environmentální politika IPS Skanska a provedlo se úvodní environmentální pfiezkoumání. T˘m pro zavádûní systému, sestaven˘ ze zástupcÛ divizí a závodÛ, pfiipravil po pro‰kolení a ve spolupráci s poradenskou firmou CEMC zejména návrhy
interních smûrnic a registry environmentálních aspektÛ pro stavby i provozovny.
Pfiíprava obsahovala i pro‰kolení interních
auditorÛ EMS z divizí i závodÛ. Nejdále je

postup zavádûní EMS v matefiské spoleãnosti a v divizi Dopravního stavitelství,
kde jiÏ probíhají audity certifikaãního orgánu, u ostatních dcefiin˘ch spoleãností
jsou termíny pfiípravy stanoveny tak, aby
certifikace v rámci celé skupiny byla dokonãena do konce roku 2002.
❚ Co pfiinese zavedení EMS podle zmínûné mezinárodní normy ve vztahu
k ochranû Ïivotního prostfiedí?
Norma âSN EN ISO 14001 ukládá firmû, aby svou vnitfiní legislativou – pfiíruãkou, smûrnicemi, technologick˘mi pfiedpisy, metodick˘mi pokyny apod., stanovila
takové postupy, které zajistí trvalé dodrÏování platn˘ch zákonÛ v oblasti ochrany
vod, ovzdu‰í, odpadového hospodáfiství
a dal‰ích, a to v celém rozsahu ochrany Ïivotního prostfiedí. ZároveÀ firmy musí pfiedem vytipovat v‰echna rizika sv˘ch ãinností, a to jak na trval˘ch základnách, tak
i na stavbách a stanovit programy a cíle
pro jejich omezení. Spoleãnost dále vymezí konkrétní odpovûdnosti za jednotlivé postupy, opatfiení, programy a cíle. Nedílnou
souãástí systému je i ‰kolení v‰ech zamûstnancÛ zamûfiené na legislativní poÏadavky i postupy v rámci systému, diferencované podle pozice zamûstnance ve spoleãnosti. Zejména programy a cíle, stanovené a kontrolované pro jednotlivé stavby
a provozovny, by mûly zmírnit negativní
dopady na Ïivotní prostfiedí a sníÏit finanãní zátûÏ spoleãnosti z pfiípadn˘ch sankcí.

pfiíklad jsme zjistili, Ïe vydané smûrnice
jsou v oblasti stanovení odpovûdností vedoucích provozoven, stavbyvedoucích
a pfiípraváfiÛ nepfiehledné. Zpracovali jsme
tedy metodické pokyny pro stavbyvedoucí,
pfiípraváfie a pro vedoucí provozoven, v nichÏ jsou povinnosti pfiehlednû specifikovány, a tudíÏ existuje reálná moÏnost/záruka
jejich plnûní. V oblasti stanovení environmentálních aspektÛ staveb jsme akceptovali pfiipomínku specialistÛ ze SKANSKA
TEKNIK a cel˘ postup jsme zjednodu‰ili.
❚ Pfiipravila Va‰e spoleãnost nûjaká
opatfiení nad rámec platn˘ch
zákonÛ?
Platná legislativa ukládá firmám tfiídit
odpad v‰ude, s v˘jimkou kanceláfisk˘ch
objektÛ. Pfiedstavenstvo IPS Skanska
rozhodlo i o tfiídûní komunálního odpadu
z kanceláfisk˘ch objektÛ na jednotlivé
sloÏky. V souãasné dobû je jiÏ zavedeno
tfiídûní odpadÛ v budovû fieditelství spoleãnosti, ostatní administrativní objekty
budou následovat. Kromû toho pfiipravujeme na základû podkladÛ ze ·védska
program vylouãení ‰kodliv˘ch, pfiípadnû
podezfiel˘ch materiálÛ ze staveb skupiny
IPS Skanska.
V˘znamnou mûrou pfiispûjí k ochranû
Ïivotního prostfiedí i programy a cíle pfiijaté na jednotliv˘ch provozovnách a stavbách. Dal‰í etapou bude zlep‰ování
systému, vycházející ze zku‰eností se zavádûním a z bûÏné funkce systému. První
konkrétní pfiínosy ze zavádûní systému je
moÏné registrovat uÏ nyní, pln˘ efekt bude dosaÏen v roce 2003.
Na závûr bych chtûl zdÛraznit, Ïe stejnû jako v oblasti jakosti není certifikace
cílem, ale je jedním z nástrojÛ pro dosaÏení základního cíle: trvalého sniÏování
negativního vlivu na‰í ãinnosti na Ïivotní
prostfiedí.

❚ Zavádûní tak nároãného systému
v celé skupinû pfiiná‰í jistû i nûkteré
problémy...
Provádûním interních provûrek zavádûného systému jsme mohli identifikovat rizika a fie‰it problémy, které se objevily. Na-
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EMSoftware
dobrý pomocník při zavádění a udržování
systému environmentálního managementu
Klíãov˘m prvkem dobfie fungujícího
EMS je pfiehlednost dokumentace a záznamÛ a snadná dosaÏitelnost potfiebn˘ch
informací na odpovídajících úrovních fiízení od vedení firmy a manaÏera EMS aÏ
po mistry ãi vedoucí smûny.
Obvykl˘m problémem, se kter˘m se organizace zavádûjící EMS setkává, je
mnoÏství rÛzn˘ch tabulek, jako jsou napfi.
Registr environmentálních aspektÛ a dopadÛ, Registr právních a jin˘ch poÏadavkÛ, seznamy stanoven˘ch cílÛ a programÛ vãetnû termínÛ, odpovûdn˘ch pracovníkÛ a dílãích úkolÛ. Kromû toho vznikají
i dokumentované postupy, pracovní návodky, apod. Jedním ze základních pfiedpokladÛ pro funkãní a efektivní EMS je
snadná a rychlá orientace v tûchto materiálech. A právû EMSoftware je jednou
z prvních vla‰tovek pro pomoc ve správû
environmentálních dat.
EMSoftware udrÏuje vazbu jednotliv˘ch
environmentálních aspektÛ a jejich dopadÛ
s následnû stanoven˘mi cíli, cílov˘mi hodnotami a programy EMS. Pfii vyhodnocování v˘znamnosti environmentálních
aspektÛ a jejich vlivÛ lze nastavit rÛzná kritéria i jejich váhy a bûhem okamÏiku vyhodnotit v˘znamnost. EMSoftware zaji‰Èuje propojení aspektÛ na legislativní pfiedpisy a související textovou a grafickou dokumentaci. Tyto návazné dokumenty mohou
b˘t uloÏeny v bûÏnû pouÏívan˘ch formátech (doc, rtf, pdf, jpg apod.).
EMSoftware napomáhá sledování plnûní stanoven˘ch cílÛ, vãetnû termínÛ a odpovûdností jednotliv˘ch pracovníkÛ a to
opût podle libovolnû zvoleného klíãe (napfi. sledování podle termínu plnûní nebo

sledování plnûní v‰ech cílÛ, za kterou je
zodpovûdná konkrétní osoba).
K ti‰tûné prezentaci vyuÏívá EMSoftware v˘sledkÛ standardních formátÛ aplikace MS Excel.

A je‰tû dÛleÏitá informace nakonec:
EMSoftware je moÏné si vyzkou‰et v plnû
funkãní, ale rozsahem databáze limitované testovací verzi. Podrobnûj‰í informace
naleznete na www.enacon.cz.

EMSoftware je víceuÏivatelská aplikace
s centrálním umístûním fiídící databáze.
Systém podporuje selektivní pfiístup uÏivatelÛ k datÛm podle pfiidûlen˘ch pfiístupov˘ch práv.

Mgr. Radka Pu‰ová,
autorka je konzultantkou firmy
Enacon s. r. o.

Na Holém vrchu 708/3, 143 00 Praha 4,
tel.: 244 014 221, fax: 244 041 228,
e-mail: pusova@enacon.cz

Nové technické normy v odpadovém hospodářství
âSN EN 12574-3 Stacionární kontejnery na odpady – âást 3:
Bezpeãnostní a zdravotní poÏadavky

âSN EN 12574-1 Stacionární kontejnery na odpady – âást 1:
Kontejnery s objemem od 1 700 l do 5 000 l s hladk˘m nebo
klenut˘m víkem pro ãepové, dvouãepové nebo kapsové zdvihací zafiízení – Rozmûry a konstrukce

âSN EN 13071 Kontejnery na separovan˘ sbûr odpadu
– Mechanicky zdvihané povrchové kontejnery s objemem
od 80 l do 5 000 l ne separovan˘ sbûr odpadu

âSN EN 12574-2 Stacionární kontejnery na odpady – âást 2:
PoÏadavky na provedení a zku‰ební metody
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Z VùDY A V¯ZKUMU
PROFIL VĚDECKÉHO PRACOVIŠTĚ

Analytické laboratoře Plzeň, s. r. o.
analytické, diagnostické a expertní centrum
Historie a základní pracovní orientace
Spoleãnost Analytické laboratofie PlzeÀ, s. r. o, vznikla v roce
1999 slouãením dfiívûj‰ích laboratofií BIJO, TC a. s. a laboratofií b˘valého Státního veterinárního ústavu PlzeÀ. V souãasnosti se jedná o integrovan˘ laboratorní komplex disponující velmi dobr˘m
technick˘m i personálním vybavením, poskytující analytické, diagnostické, expertní, v˘zkumné a konzultaãní sluÏby v oblasti chemie, ekologie, veterinární diagnostiky, mikrobiologie, nakládání
s odpady, obaly a chemick˘mi látkami a pfii fie‰ení technick˘ch, veterinárních a pfiírodovûdn˘ch problémÛ ‰irokému okruhu zákazníkÛ
ze sféry prÛmyslu, dopravy, zemûdûlství, energetiky, stavebnictví,
v˘roby krmiv, environmentalistiky, obchodu i orgánÛ státní správy.
Spoleãnost je nositelem certifikátu jakosti podle âSN ISO 9002,
laboratofie spoleãnosti jsou akreditovány podle âSN EN 45001
v oboru analytické chemie, mikrobiologie a virologie a autorizovány ÚNMZ âR pro úfiední mûfiení v oboru stanovení chemick˘ch
prvkÛ a látek, SVS âR pro provádûní veterinární diagnostiky
a ÚSKVBL âR pro kontrolu veterinárních biopreparátÛ.
¤ada pracovníkÛ spoleãnosti je nositelem osobních certifikátÛ
pro vzorkování, hodnocení nebezpeãn˘ch vlastností odpadÛ,
metrologii, veterinární diagnostiku a nakládání s chemick˘mi látkami a vlastní v tomto smûru pfiíslu‰ná oprávnûní. Specialisté
spoleãnosti jsou drÏiteli soudnû znaleck˘ch oprávnûní v oborech
chemie, ekologie, nakládání s odpady a veterinární diagnostiky.

Výzkumné a vývojové aktivity společnosti
Hlavní aktivity spoleãnosti se pochopitelnû odehrávají ve sféfie
komerãních laboratorních a expertních sluÏeb. Neoddûlitelnou
souãástí firemní filozofie i kaÏdodenní praxe je ov‰em i fie‰ení
pomûrnû ‰irokého spektra v˘zkumn˘ch a v˘vojov˘ch (VaV) problémÛ a projektÛ. Rozhodujícím faktorem, ovlivÀujícím rozsah takov˘chto ãinností, je pochopitelnû jejich finanãní zabezpeãení.
Financování v˘zkumn˘ch aktivit je pfii tom zaji‰Èováno ãásteãnû
z vlastních zdrojÛ (v˘voj zku‰ebních metod a postupÛ), ãásteãnû
ze zdrojÛ klientÛ spoleãnosti (v˘zkumná ãinnost na zakázku)
a ãásteãnû z centrálních zdrojÛ (úãast spoleãnosti na fie‰ení projektÛ v rámci rezortních plánÛ VaV).
Potfieba realizace vlastního firemního programu VaV vychází
pfiedev‰ím ze snahy vedení spoleãnosti o udrÏení provádûn˘ch
laboratorních ãinností na potfiebné odborné úrovni. Mezi hlavní
v˘stupy dosavadního firemního v˘zkumu lze zafiadit novou metodiku pro rychlé a vysoce spolehlivé stanovení vysok˘ch obsahÛ
PCB v organick˘ch kapalinách metodou FTIR-spektrometrie (do
100 % PCB), tzv. termoevoluãní metodu pro stanovení rÛzn˘ch
forem uhlíku v odpadech a dal‰ích vzorcích ãi zcela novou metodiku pro identifikaci stáfií a stupnû degradace ropné kontaminace
11/2002

zemin a odpadÛ. Ve stadiu v˘voje jsou metodické postupy pro
studium biodegradability rÛzn˘ch materiálÛ, postupy pro stanovení obsahu veterinárních biopfiísad v krmn˘ch smûsích, pfiíprava
cytologického atlasu patologick˘ch procesÛ u zvífiat apod.
Vûdeckov˘zkumné ãinnosti, realizované tzv. zakázkov˘m zpÛsobem pro potfieby zákazníkÛ spoleãnosti, se odehrávají pfiedev‰ím v oblasti fie‰ení konkrétních environmentálních a veterinárních problémÛ. Mezi hlavní v˘sledky v tomto smûru lze zafiadit rozsáhl˘ komplex prací, vûnovan˘ch otázkám mechanismu tzv. vysokoteplotní vápenné stabilizace kontaminujících látek v odpadech
a na nû navazující v˘voj konkrétních stabilizaãních technologií a receptur pro úpravu rÛzn˘ch typÛ odpadÛ (brusné kaly, ropné kaly,
zbytky barev, odpadní konzervaãní média atd.) pro pÛvodce odpadÛ i firmy zab˘vající se odstraÀováním odpadÛ. Mezi v˘znamné
v˘stupy zakázkového v˘zkumu v oboru veterinární diagnostiky pak
patfií napfi. spolupráce pfii v˘voji ekologick˘ch krmn˘ch smûsí pro
rÛzné druhy zvífiat nebo kooperace s nûkter˘mi svûtov˘mi farmaceutick˘mi firmami pfii ovûfiování nov˘ch typÛ veterinárních léãiv.
Aktivity v oblasti fie‰ení rezortních programÛ v˘zkumu zahrnují zejména rÛzné formy spolupráce s hlavními fie‰iteli takov˘chto
projektÛ, napfiíklad nûkolikaletou spolupráci se spoleãností
DEKONTA a. s, pfii fie‰ení otázek biodegradace rÛzn˘ch organick˘ch kontaminantÛ, práce pro VÚRH VodÀany v rámci fie‰ení nûkter˘ch projektÛ tohoto ústavu a spoluúãast pfii fie‰ení projektu
NOKR (nebezpeãné odpady kontaminované radionuklidy). Obdobné formy spolupráce probíhají i v oblasti veterinární medicíny, napfi.
monitorování v˘skytu Ehrlichií – pÛvodcÛ onemocnûní zvífiat a lidí.
Mezi nové programy VaV ãinnosti spoleãnosti lze zafiadit
úspû‰nû se rozbíhající kooperaci s nûkter˘mi v˘znamn˘mi v˘robci laboratorní pfiístrojové techniky pfii v˘voji zafiízení a metodick˘ch postupÛ, s producenty veterinárních preparátÛ pfii plo‰né diagnostice respiratorních onemocnûní hospodáfisk˘ch zvífiat apod.
V˘sledky VaV ãinnosti jsou kaÏdoroãnû publikovány ve formû
fiady ãlánkÛ v odborn˘ch ãasopisech a sbornících, technick˘ch
zpráv a studií pro zákazníky, pfiedná‰ek na semináfiích a konferencích v âR i v zahraniãí a také cestou spolupofiádání specializovan˘ch kursÛ – napfi. mezinárodních kursÛ Waste Management
v rámci programÛ UN DP. Spoleãnost ALP s. r. o., je nadále
otevfiená v‰em formám kooperace na poli fie‰ení v˘zkumn˘ch
a v˘vojov˘ch problémÛ s nejrÛznûj‰ími subjekty. Garantuje pfii
tom jak vysokou odbornou úroveÀ v‰ech ve sv˘ch podmínkách
provádûn˘ch prací, tak striktní dodrÏování v‰ech obecn˘ch i dohodnut˘ch „pravidel hry“, která jsou nezbytnou podmínkou úspû‰né spolupráce v oblasti vûdy a v˘zkumu.
Ing. Zdenûk âíÏek, CSc.
Analytické laboratofie PlzeÀ, s. r. o.
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Opotrebované jedlé oleje a tuky
a ich využitie vo výrobe metylesterov vyšších mastných kyselín
1. Úvod
Opotrebované jedlé oleje a tuky sú posudzované ako problémové odpady zaÈaÏujúce Ïivotné prostredie. Na druhej strane pri
hºadaní nov˘ch zdrojov energie sa pozornosÈ prirodzene sústreìuje na biomasu ako na spoºahliv˘ neustále sa obnovujúci zdroj,
schopn˘ saturovaÈ v˘znamnú ãasÈ energetick˘ch potrieb spoloãnosti. Metylestery rastlinn˘ch olejov a Ïivoãí‰nych tukov sa v súãasnosti povaÏujú za reálnu náhradu fosílnych kvapaln˘ch palív.
Pri plnení zámerov EÚ nahradiÈ do roku 2005 2 % a do roku
2010 5,75 % spotreby motorov˘ch palív biopalivami je nevyhnutné hºadaÈ nové a lacné zdroje surovín. Jednou z moÏností so
znaãn˘m potenciálom sú práve opotrebované fritovacie oleje
a tuky. Pôvodne toxick˘ odpad môÏe byÈ konvertovan˘ na ekologicky priaznivé palivo.

2. Rozbor problému
2.1. Opotrebované fritovacie oleje/tuky
Opotrebované fritovacie oleje a/alebo tuky (OFO) sa vyskytujú
vo veºk˘ch mnoÏstvách pri príprave jedál alebo polotovarov fritovaním v priemyselnom meradle, v sieti prevádzok McDonald, vo
veºk˘ch re‰tauráciách, jedálÀach, stravovacích podnikoch apod.
VypráÏanie, najmä fritovanie v tuku, sa stalo v posledn˘ch desaÈroãiach obºúben˘m spôsobom prípravy pokrmov, aj keì to nezodpovedá zásadám racionálnej v˘Ïivy. Hlavn˘m dôvodom je r˘chla príprava, príjemná chuÈ a vôÀa pokrmu. VypráÏanie je z hºadiska pracovnej teploty najviac namáhan˘m kulinárskym procesom, pri ktorom sa tuk zohrieva za prístupu vzduchu a svetla na
teplotu 160 aÏ 200 oC pomerne dlh˘ ãas. Postupne sa v Àom vypráÏa ãoraz väã‰í poãet porcií pokrmov, najãastej‰ie zemiakov˘ch hranolãekov, pirôÏkov, mletého mäsa a pod.
Niekoºkonásobné pouÏitie toho istého tuku pri kontinuálnom alebo opakovanom vypráÏaní je nutné z ekonomick˘ch dôvodov.
V podnikoch spoloãného stravovania sa vypráÏa v jednej olejovej
násade aj niekoºko dní, v domácnostiach sa fritovací tuk vymieÀa
aÏ po niekoºk˘ch t˘ÏdÀoch. Poãas toho môÏu v tuku prebiehaÈ
hydrolytické, oxidaãné a krakovacie reakcie. Hydrolytické ‰tiepenie
triacylglycerolov prebieha v prítomnosti vody, ktorá sa do tuku dostáva s vypráÏan˘mi potravinami. âasÈ vody sa r˘chle odparí, ãasÈ
v‰ak sa v tuku rozpú‰Èa a spôsobuje jeho ‰tiepenie na voºné vy‰‰ie mastné kyseliny a glycerol. V tuku rozpusten˘ vzdu‰n˘ kyslík
reaguje najmä s nenas˘ten˘mi acylglycerolmi za vzniku rôznych
oxidaãn˘ch produktov. Rozkladom hydroperoxidov vznikajú nas˘tené a nenas˘tené aldehydy, ketóny, uhºovodíky, laktóny, alkoholy,
kyseliny, estery. Väã‰ina z nich ostáva v tuku, napr. dimérne a polymérne kyseliny, dimérne acylglyceroly a polyglyceroly ako produkty radikálov˘ch reakcií a zvy‰ujú viskozitu fritovacieho tuku.
Ostatné sa ìalej rozkladajú cez alkoxyradikály na prchavé polárne
látky, napr. hydroxy- a epoxykyseliny, ktoré z tuku unikajú.
Nárast obsahu polárnych látok je dôleÏit˘m parametrom pre
posúdenie hæbky rozkladu fritovacieho tuku. Ak ich obsah prekroãí 25 %, tuk sa musí vymeniÈ. Rovnako zv˘‰en˘ obsah polymérnych látok nad 10 % je dôvodom na v˘menu olejovej náplne fritézy za ãerstvú. Chemické zmeny v tuku poãas vypráÏania
spôsobujú takto zv˘‰enie jeho viskozity, obsahu voºn˘ch mastn˘ch kyselín, zmenu farby na tmavohnedú aÏ ãervenú, pokles jódového ãísla, zmenu refrakcie a zv˘‰enie tendencie penivosti tuku. Kontrole a hodnoteniu kvality olejov a tukov poãas vypráÏania sa venuje znaãná pozornosÈ /1/.
ODPADOVÉ FÓRUM

MnoÏstvá opotrebovan˘ch fritovacích olejov/tukov (OFO) sú relatívne veºké a vyÏadujú systémové rie‰enie. Odhad potenciálneho mnoÏstva OFO zo zberu je napr. v Nemecku 300 000t/r,
v Japonsku 400 000 t/r , v Írsku 10 000 t/r a v Rakúsku
37 000 t/r /2/. Pre kalkulácie môÏe byÈ uÏitoãn˘ údaj o v˘skyte
OFO v mnoÏstve 5 kg na obyvateºa za rok /2/. V minulosti sa
OFO pouÏívali ako prídavok do krmn˘ch zmesí pre hospodárske
zvieratá /3/. ·kodlivé látky sa takto vracali cez mäso zvierat späÈ
do potravinového reÈazca. Z t˘chto dôvodov, a pravdepodobne aj
z ìal‰ích závaÏn˘ch príãin (BSE), platí v EÚ od roku 2002 zákaz
pouÏívaÈ OFO v krmn˘ch zmesiach. Prirodzene sa tu teraz ponúka alternatívne vyuÏitie OFO na energetické úãely, najmä na prípravu alternatívnych palív pre dieselové motory vo forme metylesterov vy‰‰ích mastn˘ch kyselín. OFO sa takto odstránia z potravinového reÈazca a svojou nízkou cenou v porovnaní s pôvodn˘mi
ãerstv˘mi rastlinn˘mi olejmi alebo Ïivoãí‰nymi tukmi predstavujú
mimoriadne zaujímavú komoditu so znaãn˘m potenciálom.

2.2. Metylestery vy‰‰ích mastn˘ch kyselín
Metylestery (ME) vy‰‰ích mastn˘ch kyselín C14 – C22 sú
v súãasnosti uznávané ako alternatívne palivo pre dieselové motory z obnoviteºn˘ch domácich zdrojov s priazniv˘m ekologick˘m
dopadom. Sú plne biologicky odbúrateºné, spaliny obsahujú v porovnaní klasickou naftou podstatne menej tuh˘ch ãastíc a obsah
polycyklick˘ch aromatick˘ch uhºovodíkov s dokázan˘m kancerogénnym a mutagénnym úãinkom je vo v˘fukov˘ch plynoch v˘razne niÏ‰í. Pri spaºovaní biopalív vznikajúci CO2 vstupuje do uzavretého cyklu s viazaním ekvivalentného mnoÏstva pri fotosyntéze, takÏe neprispieva k skleníkovému efektu. Fyzikálne a palivárske vlastnosti ME sú blízke vlastnostiam klasickej nafty. S naftou
sú mie‰ateºné v kaÏdom pomere a môÏu byÈ pouÏité v ‰tandardn˘ch dieselov˘ch motoroch prakticky bez ich úpravy. Zmena v˘konu motora a spotreby paliva je pritom nepodstatná.
Problémov˘mi faktormi ME sú obmedzenosÈ zdrojov na ich prípravu, menej v˘hodné nízkoteplotné vlastnosti, deteriorácia motorového oleja a tendencia botnaÈ pryÏové materiály. Nev˘hodnú
cenovú pozíciu ME voãi klasickej nafte zmierÀujú zmesné palivá,
obsahujúce popri esterovej zloÏke aj uhºovodíkovú zloÏku z ropy,
obvykle naftu, priãom legislatívne opatrenia daÀovo zv˘hodÀujú
esterovú zloÏku. Podiel ME v zmesnom palive sa pohybuje medzi 5 – 30 % hm., obvykle medzi 20 – 30 % hm. Zmesné palivo sa
vyznaãuje dobr˘m emisn˘m profilom a problémové vlastnosti ME
sú v Àom minimalizované. V súvislosti s hæbkov˘m odsírením klasickej nafty (tzv. city-nafta) dochádza k v˘znamnému poklesu jej
mazacích schopností. Prídavok uÏ 10 % ME k takto upravenej
nafte priná‰a aÏ 30 % ‰etrenie motora. Esterová zloÏka tu plní
funkciu mazadla s vlastnosÈami paliva.

2.3. V˘roba a úprava ME
Podºa na‰ej vyvinutej technológie sa metylestery (ME) vyrábajú alkalicky katalyzovanou transesterifikáciou olejov/tukov metanolom v dvoch reakãn˘ch stupÀoch pri teplote do 65 oC.
Prebytok metanolu (MeOH) voãi acylglycerolom (AG) je mal˘, asi
40 % voãi teoretickému mnoÏstvu, podiel alkalického lúhu ako
katalyzátora je menej ako 1 % hm. z hmotnosti oleja/tuku.
Koncentrácia alkalického lúhu v MeOH je v oboch reakãn˘ch
stupÀoch rovnaká, podiel metanolického roztoku katalyzátora voãi je v‰ak v kaÏdom stupni rôzny a optimálny.
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◆◆◆ z vûdy a v˘zkumu ◆◆◆
Tento postup preukázal poãas skoro desiatich rokov prevádzkovania vo viacer˘ch v˘robn˘ch jednotkách vysokú prevádzkovú
spoºahlivosÈ a odolnosÈ voãi kolísaniu parametrov reaktantov a tieÏ voãi v˘kyvom prevádzkov˘ch podmienok. PoÏiadavky na
vstupn˘ olej sú kyslosÈ do 3,0 mg KOH/g, obsah vody do 0,1 %
hm., obsah fosforu do 70 ppm. Pri dodrÏaní t˘chto hodnôt a po
úãinnej finálnej úprave sú zaruãené v‰etky normované parametre finálnych ME. V˘ÈaÏnosÈ koneãn˘ch ME je 96 % voãi vstupnému oleju/tuku, konverzia AG na ME je nad 96 %.
V SR je súãasná v˘robná kapacita asi 75 000 t/rok u v˘robcov
EKOIL Bratislava, Palma-Tumys Bratislava, BIO Spi‰sk˘ Hru‰ov,
AGRO-DIESEL Revúca, PD Horné Obdokovce, PD ·algovce, PD
Stakãín a PD Kendice. Najväã‰ím producentom ME v roku 2001
bol EKOIL s v˘robou vy‰e 50 000 t/rok. Na‰u technológiu v˘roby
ME a ich finálnej úpravy /4/ vyuÏíva 8 prevádzkov˘ch jednotiek
doma i v zahraniãí s celkovou kapacitou okolo 60 000 t/rok.
DôleÏit˘m krokom vo v˘robe ME je finálna úprava surov˘ch
ME po transesterifikácii. Spoãíva v likvidácii zvy‰kov katalyzátora, voºného MeOH a voºného glycerolu (G). V na‰om pôvodnom
postupe oddeºujeme MeOH evakuáciou alebo stripovaním, potom rozkladáme alkálie minerálnou kyselinou s následnou neutralizáciou amoniakom a zmes solí, vody a G odstraÀujeme z ME
odstredením alebo filtráciou. Okrem tohto postupu sme vyvinuli
a odskú‰ali aj ìal‰ie úãinné spôsoby finálnej úpravy ME, prispôsobené moÏnostiam a poÏiadavkám prevádzkovateºa. Ani
v jednom prípade nevznikajú odpadné vody.
Efektívnou metódou finálnej úpravy surov˘ch ME je ich destilácia.
Vzhºadom na fyzikálne vlastnosti ME (vy‰‰ia mólová hmotnosÈ, nízka tenzia pár, dvojné väzby), do úvahy prichádza najmä vákuová
destilácia vo filmov˘ch odparkách so stieran˘m filmom krátkocestn˘ch (molekulov˘ch), alebo dlhocestn˘ch pri pracovnom tlaku 10 –
2000 Pa, ktorá sa vyznaãuje krátkou dobou pobytu spracovávanej
kvapaliny na vyhrievan˘ch plochách niekoºko sekúnd aÏ niekoºko
desiatok sekúnd a vysokou odparnou r˘chlosÈou do 150 kg m-2 h-1.

3. Metylestery ofo ako dieselové palivo
Aj keì technológia v˘roby MEOFO sa principiálne nelí‰i od
‰tandardnej v˘roby ME z ãerstv˘ch rastlinn˘ch olejov alebo Ïivoãí‰nych tukov, existujú tu isté momenty, vhodné pov‰imnutia.
V prvom rade je to cena OFO, ktorá je v˘razne niÏ‰ia ako cena ãerstv˘ch olejov/tukov. OFO sa získavajú od producentov
spravidla bezplatne a tak nákladovou poloÏkou je iba preprava
a úprava. V tejto súvislosti sa zdôrazÀuje spracovanie OFO
v malokapacitn˘ch decentralizovan˘ch jednotkách bez potreby
ekologicky nev˘hodn˘ch prepráv na veºké vzdialenosti, spojen˘ch s dodatoãnou spotrebou paliva. V men‰ích jednotkách
s diskontinuálnou v˘robou je moÏné prispôsobiÈ technológiu kvalite konkrétnej násady. Niã v‰ak nebráni spracovaniu OFO upraveného na ‰tandardnú kvalitu vo veºkokapacitn˘ch kontinuálnych
transesterifikaãn˘ch linkách. K˘m ãerstvé oleje a tuky poÏiadavku nízkej kyslosti a nízkeho obsahu vody spravidla splÀujú, nie je
to v‰ak pravidlom v prípade OFO.
Odporúãan˘ proces úpravy OFO pozostáva z kombinácie mechanického ãistenia s vodou a chemickej úpravy na odkyslenie
a odstránenie Ïivíc /3/. Prv˘m krokom je separácia tuh˘ch a kvapaln˘ch zloÏiek OFO, z ktor˘ch kaÏdá sa potom spracováva samostatne. Kvapalná zloÏka obvykle vykazuje lep‰iu kvalitu, má
niÏ‰ie âK. OFO sa potom vyhrejú na teplotu okolo 60 oC a preperú sa vodou, alebo v˘hodnej‰ie vodnou parou pri teplote okolo
95 oC. MnoÏstvo vody, resp. pary je asi 5 % hm. vzhºadom na
OFO. Pri mie‰aní vody s olejom/tukom vodorozpustné neãistoty
prejdú do vody a oddelia sa v usadzováku spolu s vodnou fázou.
Nasleduje neutralizácia mastn˘ch kyselín alkáliou na mydlá,
priãom mnoÏstvo alkálie moÏno zníÏiÈ natoºko, aby olej spæÀal po11/2002

Ïiadavky. Mydlá sa oddelia v dekantéri. Niekedy je moÏné neutralizáciu vynechaÈ a staãí odstrániÈ iba vodu a tuhé ãastice.
OFO so zv˘‰en˘m podielom polymérov sa upravia adsorpciou
s hlinkou alebo aktívnym uhlím. T˘m sa redukujú tieÏ mydlá
a fosfolipidy. Adsorpcia prebieha pri podmienkach podobn˘ch bieleniu jedl˘ch olejov. Adsorbent sa odfiltruje a filtrát sa vákuovo
su‰í. Odkyslenie a su‰enie je moÏné tieÏ vykonaÈ fyzikálnym postupom vo filmov˘ch vákuov˘ch odparkách pri 240 – 280 oC
a tlaku 2 – 8 mbar.
Kapitálové náklady pre prevádzku 5 t/h OFO sa odhadujú na
3 mil. DEM, prevádzkové náklady 100 – 150 DEM/t, náklady na
zber a dopravu 300 – 400 DEM/t, celkové náklady na
350 – 550 DEM/t, ão vytvára z OFO mimoriadne zaujímavú komoditu.
V rámci laboratórnych meraní na overenie vhodnosti OFO pre prípravu ME sme v laboratórnom temperovanom reaktore vykonali
v posledn˘ch rokoch viac ako sto dvojstupÀov˘ch transesterifikaãn˘ch reakcií s naprostou prevahou pozitívnych v˘sledkov. Ako príklad je moÏné doloÏiÈ nasledujúce hodnoty: Klasickou dvojstupÀovou transesterifikáciou (katalyzátor KOH) a finálnou úpravou
H3PO4/NH3 opotrebovaného fritovacieho oleja sa získal produkt (na‰e oznaãenie MEFRIT) s nasledujúcimi parametrami: b. vzpl.
177 oC, voda 0,06 %, âK 0,29 mg KOH/g, obsah alkalick˘ch kovov
pod medzou detekcie, CCT 0,048 %, sulfátov˘ popol pod medzou
detekcie, G voºn˘ 0,011 %, TAG 0,4 %, DAG 0,3 %, MAG 0,4 %,
G viazan˘ 0,19 %, konverzia podºa TLC-FID 98,8 %, konverzia podºa GLC 99,2 %, v˘ÈaÏnosÈ finálne upraveného MEFRIT vzhºadom
na hmotnosÈ vstupného oleja nad 96 %. FarebnosÈ MEFRIT napriek
tmavohnedému v˘chodiskovému oleju je porovnateºná s ME z ãerstvého repkového oleja. Na základe uveden˘ch testov sa potom
v prevádzkovom meradle spracovali tisíce ton OFO na MEOFO.
V˘sledky testov motorov˘ch vozidiel s palivom MEOFO, napr.
v rámci projektu v Grazi (Rakúsko) s trojroãn˘m pouÏívaním MEOFO v autobusoch mestskej dopravy s pravideln˘m vyhodnocovaním emisií a stavu motorového oleja /2/, ale aj radu ìal‰ích
overovaní ukázali na úplnú rovnocennosÈ MEOFO s ME pripraven˘mi z ãerstv˘ch rastlinn˘ch olejov alebo Ïivoãí‰nych tukov.
V‰etky v˘hodné vlastnosti ME v porovnaní s klasickou naftou sa
v plnej miere vzÈahujú aj na MEOFO. Rovnako depresanty, vyvinuté pre ‰tandardné ME, sú plne funkãné aj v prípade MEOFO
/5/. Látky, prítomné v OFO z chemick˘ch zmien poãas fritovania
a uÏ neúnosné z hºadiska zdravotného a nutriãného, sú z hºadiska palivárskeho spravidla nepodstatné.
Jedinou v˘nimkou v porovnaní vlastností MEOFO a ‰tandardn˘ch ME z rastlinn˘ch olejov môÏu byÈ nízkoteplotné vlastnosti
paliva. Zv˘‰en˘ podiel acylov nas˘ten˘ch kyselín C16 a C18 v Ïivoãí‰nych tukoch, ktoré sú ãastou súãasÈou fritovacích náplní,
zvy‰uje teplotu filtrovateºnosti paliva, ktorú je v‰ak moÏné upraviÈ
aditívami, alebo pouÏívaÈ palivo v na‰ich krajinách v letnom období. Ak sa MEOFO bez depresantov pouÏívajú pri teplotách nad
20 oC, obsah bravãovej masti v OFO môÏe byÈ aÏ 100 % bez obmedzenia ãerpateºnosti . Na druhej strane ak sa pouÏívajú pri teplote 5 oC, obsah bravãovej masti v OFO môÏe byÈ iba 5 % /5/.
Zv˘‰en˘ obsah nas˘ten˘ch acylov v OFO môÏe maÈ v‰ak aj in˘
pôvod. S cieºom zv˘‰iÈ oxidaãnú stabilitu fritovacích olejov sa
vhodné rastlinné oleje chemicky upravujú a potom vykazujú zníÏenú nenas˘tenosÈ. Tak napr. rafinovan˘ bezerukov˘ repkov˘ olej
po ãiastoãnej hydrogenácii (FRITOL) vykazuje zníÏen˘ obsah
dvojn˘ch väzieb a t˘m niÏ‰ie jódové ãíslo (FRITOL PALMA 65 –
70 g I2/100 g, klasick˘ repkov˘ olej RACIOL PALMA
112 – 115 g I2/100 g). NiÏ‰ie Jâ u OFO je moÏné v˘hodne vyuÏiÈ
primie‰aním OFO k sójovému alebo slneãnicovému oleju, ktor˘ch
Jâ sú nad normou prípustnou hranicou ( slneãnicov˘ olej Jâ =
127 – 134 g I2/100 g, sójov˘ olej Jâ = 122 – 128 g I2/100 g).
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◆◆◆ z vûdy a v˘zkumu ◆◆◆
Závery hodnotenia spomínaného rakúskeho experimentu, mimochodom dotovanom jednak krajinskou vládou, jednak centrálnymi ministerstvami, ukázali na pozoruhodnú dlhodobú kon‰tantnosÈ v zloÏení OFO a tieÏ na skutoãnosÈ, Ïe MEOFO splÀovali
poãas celého trojroãného obdobia experimentu normou poÏadované parametre.
Základn˘m predpokladom pre bezpeãné a úspe‰né pouÏívanie
ME z olejov/tukov ako alternatívneho paliva je ich bezpodmieneãná prevádzková spoºahlivosÈ, rovnaká ako v prípade klasickej
nafty. Ak toto alternatívne palivo má zaujaÈ trvalé miesto na trhu,
musí spæÀaÈ rovnaké poÏiadavky ako klasická nafta a predstavovaÈ vysokokvalitn˘ produkt.
Kvalitatívne kritériá pre ME ako dieselové palivo definuje norma STN P 65 6530, ktorá prakticky kopíruje európsku normu
CEN prEN 14214. V prevádzkovej v˘robe MEOFO, resp. v‰eobecne vo v˘robe ME je potrebné priebeÏne kontrolovaÈ obsah
vody a kyslosÈ vstupn˘ch OFO a v produktov˘ch MEOFO kontrolovaÈ aspoÀ konverziu AG na ME, obsah alkalick˘ch kovov, ãíslo
kyslosti a bod vzplanutia. Pre kontrolu produkcie a kvality vstupn˘ch surovín je potrebné vyvíjaÈ a vyuÏívaÈ zjednodu‰ené analytické postupy, ktoré poskytnú v˘sledky porovnateºné s v˘sledkami rigoróznych metodík, predpísan˘ch normou.
Za t˘mto úãelom sme vyvinuli jednoduchú metodiku informatívneho stanovenia vody v esteroch a stanovenia obsahu alkalick˘ch kovov v ME, keìÏe normou predpísané postupy (metóda
podºa K. Fischera, resp. AAS) sú ÈaÏko realizovateºné v maloa strednokapacitn˘ch prevádzkach. Rovnako sme vyvinuli jednoduchú a r˘chlu metódu tenkovrstvovej chromatografie na silikagélov˘ch platniach, ktorá umoÏÀuje informatívne stanovenie kon-

verzie AG na ME. Jej princíp je zaloÏen˘ na porovnávaní veºkosti
a intenzity ‰kv⁄n tri-, di- a nonoacylglycerolov v analyzovanej
vzorke s veºkosÈou a intenzitou ‰kv⁄n t˘chto látok v ‰tandarde so
známym zloÏením.

4. Záver
Opotrebované fritovacie oleje sú v˘znamnou surovinou pre prípravu alternatívnych palív pre dieselové motory. Ich premena na
metylestery mastn˘ch kyselín prebieha obdobne ako v prípade
ãerstv˘ch olejov a tukov, priãom vlastnosti ME sú v oboch prípadoch rovnaké. Svojou cenou a mnoÏstvom predstavujú OFO v˘znamnú a perspektívnu komoditu v oblasti biogénnych palív.
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STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Španělské zkušenosti s financováním životního prostředí
z evropských fondů
Odborn˘ mezinárodní semináfi s názvem UdrÏiteln˘ rozvoj: integrace Ïivotního prostfiedí v rámci fondÛ Spoleãenství pfiipravil Státní fond Ïivotního prostfiedí âR ve spolupráci s v˘borem pro regionální rozvoj, vefiejnou správu a Ïivotní
prostfiedí Senátu Parlamentu âR ve
dnech 30. a 31. fiíjna v Praze. Semináfi je
v˘sledkem spolupráce ·panûlska s kandidátsk˘mi zemûmi a navazuje na podzimní
náv‰tûvu delegace SFÎP âR v Navafie
a Madridu v roce 2001.
Semináfi urãen˘ pracovníkÛm ústfiedních orgánÛ, poslancÛm a senátorÛm,
krajsk˘m hejtmanÛm a pracovníkÛm Implementaãní agentury pro oblast Ïivotního
prostfiedí, umoÏnil získat poznatky v otázkách financování strukturálních a kohezních fondÛ. Implementaãní agenturou pro
ISPA v oblasti Ïivotního prostfiedí se stal
v únoru 2001 SFÎP âR, kter˘ i tímto fiíjnov˘m semináfiem zprostfiedkoval ‰panûlské
ODPADOVÉ FÓRUM

zku‰enosti a informace Evropské komise
ãeské odborné vefiejnosti.
První blok semináfie byl vûnován otázkám spoleãné regionální politiky a udrÏitelného rozvoje a vystoupili v nûm napfiíklad pan Eusebio Murillo Matilla z Generálního fieditelství Evropské komise pro regionální politiku a paní Soledad Blanco
z G¤ EK pro Ïivotní prostfiedí. V dal‰ím
bloku promluvili o ‰panûlsk˘ch zku‰enostech z integrace Ïivotního prostfiedí ve
vztahu k fondÛm Spoleãenství zástupci
‰panûlsk˘ch ministerstev financí a Ïivotního prostfiedí. V odpoledním programu prvního dne semináfie vyslechli jeho úãastníci praktické poznatky z realizace vybran˘ch projektÛ ze ‰panûlsk˘ch regionÛ
Cantabrie, Galicie, Navary a autonomní
oblasti La Rioja.
Druh˘ den mezinárodního semináfie byl
vûnován otázkám regionální politiky a Ïivotního prostfiedí v evropské pfiístupové
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strategii vztaÏené na ãeské zku‰enosti.
Odpolední blok programu se vûnoval otázkám ISPA jako pfiípravného nástroje pro
kohezní fond, zku‰enostem kandidátsk˘ch
zemí – âeské republiky, Polska, Slovenska a Maìarska. O úloze Státního fondu
Ïivotního prostfiedí âR, jako klíãovém nástroji v postupu udrÏitelného rozvoje hovofiila jeho fieditelka Radka Buãilová. ¤editelka slovenské Implementaãní agentury ISPA Sylvia KnieÏová se podûlila o zku‰enosti s uplatÀování ISPA v podmínkách
Slovenska. O polsk˘ch zku‰enostech hovofiil Norbert Slowik ze Státního fondu
ochrany Ïivotního prostfiedí a vodního hospodáfiství. Maìarské zku‰enosti s nástrojem strukturálních pfiedvstupních politik
zprostfiedkovala pfiítomn˘m paní Camila
M. Kovács z maìarského ministerstva Ïivotního prostfiedí.
(vd)

11/2002

fiízení

Platby za komunální odpad
NĚKOLIK POZNÁMEK K MOŽNÝM FORMÁM
Právní úprava úhrady vybírané obcemi od fyzických osob
za provoz systému nakládání s komunálním odpadem není
jednoduchou ani jednoznačnou záležitostí, o čemž svědčí jak
vývoj právní úpravy nakládání s odpady po roce 1990, tak
současné diskuse o této otázce probíhající i po přijetí zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, resp. jeho novely publikované
pod č. 275/2002 Sb.
Nûkolik slov k „historii“
První zákon o odpadech vydan˘ po roce 1990 (zákon ã. 283/1991 Sb.) neobsahoval Ïádné ustanovení o formû a vybírání úhrady za komunální odpad. Nûkteré
obce se pokusily zpoplatnit nakládání
s komunálním opadem vznikajícím ãinností fyzick˘ch osob místním poplatkem.
Ústavní soud v‰ak pfiíslu‰né vyhlá‰ky zru‰il s poukazem na to, Ïe takovému poplatku schází jak˘koliv zákonn˘ podklad.
Zákon ã. 125/1997 Sb., kter˘ nahradil
zákon ã. 283/1991 Sb., ve svém pÛvodním znûní pfiedpokládal, Ïe obce vybírají
za sbûr, vyuÏívání a zne‰kodÀování komunálního odpadu od fyzick˘ch osob,
které nejsou pÛvodci odpadÛ, úhradu na
základû smlouvy. Vzhledem ke ‰patn˘m
zku‰enostem s tímto institutem (nemoÏnost pfiinutit kohokoliv k uzavfiení smlouvy, která je dvoustrann˘m právním úkonem, sloÏitá procedura vymáhání plateb)
byla tato ustanovení novelizována zákonem ã. 37/2000 Sb., kter˘m byly obce
zmocnûny stanovit obecnû závaznou vyhlá‰kou poplatek za komunální odpad
vznikající na jejich území pfii ãinnosti fyzick˘ch osob.
Poplatek byl pfiíjmem obce a jeho správu vykonávala podle zákona o správû daní a poplatkÛ obec, která ho ve svém
územním obvodu zavedla. Jeho poplatníkem byla kaÏdá fyzická osoba, pfii jejíÏ
ãinnosti vzniká komunální odpad, plátcem
poplatku byl vlastník nebo správce budovy ãi nemovitosti, kde vzniká komunální
odpad. Plátce byl na základû zákona povinen poplatek rozúãtovat na jednotlivé
poplatníky, a to pfiimûfienû podle právních
pfiedpisÛ o usmûrÀování cen sluÏeb spojen˘ch s nájmem bytu. Maximální v˘‰e
poplatku obec stanovovala podle pfiedpokládan˘ch oprávnûn˘ch nákladÛ obce vypl˘vajících z reÏimu nakládání s komunálním odpadem rozvrÏen˘ch na jednotlivé
poplatníky podle poãtu a objemu nádob
urãen˘ch k odkládání odpadÛ pfiipadajících na jednotlivé nemovitosti nebo podle
poãtu uÏivatelÛ bytÛ a s ohledem na úro11/2002

veÀ tfiídûní tohoto odpadu s tím, Ïe v poplatku mohly b˘t promítnuty i náklady
spojené s pronájmem nádob urãen˘ch
k odkládání odpadu.
Takto stanoven˘ model poplatku za komunální odpad se stal pfiedmûtem kritiky
(poukazující zejména na to, Ïe zákon nestanovil horní hranici sazby poplatku, jak
je to obvyklé v zákonû ã. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích) a skupina senátorÛ
nakonec podala Ústavnímu soudu návrh
na zru‰ení § 10 zákona ã. 125/1997 Sb.
Ústavní soud v‰ak návrh zamítl. I pfies
tento nález Ústavního soudu a argumenty
obsaÏené v jeho odÛvodnûní byla otázka
formy úhrady za komunální odpad pfii
tvorbû nového zákona o odpadech znovu
otevfiena a nakonec zvítûzilo pojetí zafiadit poplatek formou pfiímé novely do zákona ã. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v podobû obsaÏené v § 84 zákona ã. 185/2001 Sb.
Ani tato právní úprava v‰ak nebyla definitivní. Je‰tû pfied nabytím úãinnosti zákona ã. 185/2001 Sb., koncem roku 2001,
byl zastupitelstvem hlavního mûsta Prahy
podán Poslanecké snûmovnû návrh
novely zákona o odpadech, kter˘ mûl obcím umoÏnit pfii vybírání úhrady za komunální odpad od fyzick˘ch osob zvolit mezi místním poplatkem, poplatkem za
komunální odpad (podle modelu známého ze zákona ã. 37/2000 Sb.) nebo
smluvní formou (podle pÛvodního znûní
zákona ã. 125/1997 Sb.).
Hlavními dÛvody podání tohoto návrhu
byla jednak nespokojenost pfiedstavitelÛ
hlavního mûsta Prahy s nutností vybírat
úhradu za komunální odpad ve formû
místního poplatku (argumentovalo se pfiedev‰ím vysok˘mi náklady na správu tohoto poplatku) a jednak (pfiedev‰ím ze strany Ministerstva financí) zpochybÀovaná
moÏnost vybírat i nadále úhradu za komunální odpad na základû smlouvy (fiada
obcí pfiitom u tohoto modelu, kter˘ se jim
osvûdãil, setrvala i po úãinnosti zákona
ã. 37/2000 Sb.). Návrh novely zákona
byl nakonec Poslaneckou snûmovnou
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i Senátem schválen, publikován pod
ã. 275/2002 Sb. a nabude úãinnosti
1. 1. 2003.
Jaká je tedy situace od zaãátku roku
2003, kdy nabude novela úãinnosti, a jaké má pfiijetí této novely dÛsledky? Musejí obce, které zavedly pro roce 2002
místní poplatek za komunální odpad,
tento systém po roce opût mûnit? A jaké jsou klady a zápory jednotliv˘ch forem vybírání úhrady za komunální odpad? To jsou otázky, na nûÏ se v následujících fiádcích pokusíme odpovûdût.

Co znamená pfiijetí novely?
Hlavním smyslem novely zákona o odpadech bylo dát obcím moÏnost volby
mezi rÛzn˘mi formami vybírání úhrady za
komunální odpad od fyzick˘ch osob, tedy
mezi místním poplatkem (§ 10b zákona
o místních poplatcích), poplatkem za
komunální odpad (§ 17a novely zákona
o odpadech) a smluvní formou
(§ 17 odst. 5 zákona o odpadech). KaÏdá
z tûchto variant má své v˘hody i nev˘hody a je jen na obci samotné, aby je
v‰echny zhodnotila a zváÏila a zvolila nakonec systém, kter˘ bude jí a jejím obãanÛm nejvíce vyhovovat. Po nabytí úãinnosti zákona ã. 185/2001 Sb. bylo mnoho
obcí, které zavedly místní poplatek za komunální odpad. Byly v‰ak i obce (a mezi
nimi pfiekvapivû i nûkterá velká mûsta –
PlzeÀ, Karlovy Vary), které setrvaly i nadále u smluvní formy úhrady. Dokonce se
na‰ly i obce, které nakládání s komunálním odpadem hradily plnû ze svého rozpoãtu bez jakéhokoliv pfiíspûvku od fyzick˘ch osob.

Tfii moÏnosti
Poãínaje 1. 1. 2003 bude mít tedy kaÏdá obec moÏnost zvolit si mezi tûmito
tfiemi systémy. Pfiijetí novely v Ïádném
pfiípadû neznamená, Ïe by ty obce, které
zavedly po 1. 1. 2002 místní poplatek za
komunální odpad a jsou s touto formou
spokojeny, musely opût pfiistupovat k nûjaké zmûnû, jako tomu bylo na pfielomu
rokÛ 2001 a 2002. Tehdy nov˘ zákon
o odpadech nahradil poplatek za komunální odpad podle zákona ã. 37/2000 Sb.
místním poplatkem podle § 10b zákona
o místních poplatcích, nadále tedy nebylo
moÏné vybírat poplatek podle zru‰eného
zákona a obce musely (neuplatÀovaly-li
samozfiejmû smluvní systém úhrady) pfiejít na novou formu poplatku.
ODPADOVÉ FÓRUM

fiízení
Po 1. 1. 2003 tedy obcím nic nebrání
v tom, aby setrvaly i nadále u místního
poplatku a nic je nenutí k tomu, aby od
nûj ustupovaly. Pokud jim naopak z jak˘chkoliv dÛvodÛ místní poplatek nevyhovuje, mohou se vrátit k poplatku za komunální odpad, kter˘ tu byl do konce roku
2001 a kter˘ zákon ã. 275/2002 Sb. opût
(jako jednu z variant) umoÏnil stanovovat.
Dodejme je‰tû, Ïe jednotlivé formy
úhrady nelze kumulovat (zavedení jedné formy automaticky ze zákona vyluãuje
jinou), tzn. Ïe zavede-li napfi. obec místní
poplatek, musí ho uplatÀovat vÛãi v‰em
fyzick˘m osobám v obci a nemÛÏe napfi.
v ãásti obce vybírat úhradu smluvní formou. Zkusme se nyní zamyslet nad v˘hodami a nev˘hodami jednotliv˘ch variant.

A. Místní poplatek podle zákona
o místních poplatcích
V˘hodou místního poplatku za komunální odpad podle § 10b zákona o místních poplatcích je to, Ïe jednoznaãnû definuje osobu poplatníka, a to jako fyzickou osobu, která má v obci trval˘ pobyt
podle zákona ã. 133/2000 Sb., o evidenci
obyvatel a rodn˘ch ãíslech a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (zákon o evidenci obyvatel), resp. jako fyzickou osobu, která má
ve vlastnictví stavbu urãenou nebo slouÏící k individuální rekreaci, ve které není
k trvalému pobytu hlá‰ena Ïádná fyzická
osoba. Díky tomu (poplatek se stanoví
„na hlavu“) odpadá obci v mnoha pfiípadech sloÏité dokazování, zda a v jakém
mnoÏství fyzická osoba produkuje komunální odpad.
Jednoznaãn˘ je v pfiípadû místního poplatku za komunální odpad právní reÏim
správy tohoto poplatku, kter˘ se uskuteãÀuje podle zákona ã. 337/1992 Sb.,
o správû daní a poplatkÛ. To vypl˘vá
z § 1 odst. 1 zákona o správû daní a poplatkÛ, kter˘ podle tohoto ustanovení
upravuje mimo jiné správu (jak˘chkoliv)
poplatkÛ, které jsou pfiíjmem rozpoãtÛ obcí a také z § 13 zákona o místních poplatcích, podle nûhoÏ o fiízení ve vûcech poplatkÛ platí zvlá‰tní pfiedpisy (v poznámce
pod ãarou je uveden právû zákon o správû daní a poplatkÛ), pokud zákon o místních poplatcích nestanoví jinak (viz zejména § 11 a 12 tohoto zákona).
To, Ïe zákon o místních poplatcích jednoznaãnû definuje osobu poplatníka,
mÛÏe b˘t ale paradoxnû i jeho nejvût‰í
nev˘hodou, neboÈ kritérium trvalého pobytu je kritériem formálním, které nakonec nemusí v mnoha pfiípadech odráÏet
skuteãn˘ stav, protoÏe to, Ïe je fyzická
osoba nûkde pfiihlá‰ena k trvalému pobytu, je‰tû vÛbec neznamená, Ïe na tomto
místû také skuteãnû Ïije (a tedy produkuODPADOVÉ FÓRUM

je komunální odpad). Tato mezera ãásteãnû plyne z toho, Ïe ná‰ právní fiád od
roku 2000 jiÏ nezná „pfiechodn˘ pobyt“.
Urãit˘m negativem místního poplatku mÛÏe b˘t i to, Ïe (pfiedev‰ím ve velk˘ch
mûstech) mÛÏe vést jeho zavedení k vût‰ím v˘dajÛm vynakládan˘m na správu tohoto poplatku (jde o poplatek „na hlavu“
a zákon nepoãítá s plátcem – na rozdíl od
poplatku podle § 17a zákona, kter˘m se
mûní zákon o odpadech).
Na druhé stranû ov‰em skuteãnost, Ïe
místní poplatek mÛÏe b˘t stanoven pau‰álnû a bez ohledu na to, zda se fyzická
osoba zaãlení do systému nakládání s komunálním odpadem, kter˘ obec urãila
anebo zajistí jeho odstranûní mimo tento
systém a fyzické osoby, které produkují
komunální odpad, nebudou mít (pokud to
samozfiejmû nestanoví obecnû závazná
vyhlá‰ka) moÏnost zbavit se poplatkové
povinnosti tím, Ïe prokáÏí, Ïe odpad vyuÏily samy v souladu se zákonem (viz § 17
odst. 4 zákona o odpadech), mÛÏe mít
za následek lep‰í Ïivotní prostfiedí
v obci spoãívající pfiedev‰ím v ub˘vání
„ãern˘ch“ skládek.
Urãité nejasnosti zpÛsobují i formulace
obsaÏené v § 10b odst. 3 písm. b) zákona
o místních poplatcích, tedy v ustanovení
upravujícím tzv. druhou sloÏku místního
poplatku za komunální odpad. Podle zákona je druhou sloÏkou poplatku ãástka stanovená na základû skuteãn˘ch nákladÛ
obce pfiedchozího roku na sbûr a svoz netfiídûného komunálního odpadu aÏ 250 Kã
za osobu a kalendáfiní rok, pfiiãemÏ obec
v obecnû závazné vyhlá‰ce stanoví rozúãtování nákladÛ na sbûr a svoz netfiídûného komunálního odpadu na osobu.
Z pojmu „náklady obce pfiedchozího roku“ není úplnû zfiejmé, míní-li se jím rok
pfiedcházející vydání obecnû závazné vyhlá‰ky, kterou se poplatek stanoví nebo
rok pfiedcházející nabytí její platnosti
(úãinnosti), dojde-li napfi. k tomu, Ïe zastupitelstvo obce bude schvalovat obecnû
závaznou vyhlá‰ku v prosinci kalendáfiního roku s tím, Ïe má nab˘t úãinnosti
k 1. lednu roku následujícího. S ohledem
na smysl ustanovení se lze nicménû pfiiklonit k závûru, Ïe oním „pfiedchozím rokem“ bude rok pfiedcházející tomu roku,
pro kter˘ obec zavádí novou (zmûnûnou)
sazbu druhé sloÏky poplatku.
Je nicménû tfieba pfiipomenout, Ïe podle § 17 odst. 1 zákona ã. 250/2000 Sb.,
o rozpoãtov˘ch pravidlech územních rozpoãtÛ se údaje o roãním hospodafiení obce zapracovávají souhrnnû do závûreãného úãtu aÏ po skonãení kalendáfiního roku. Schvalovat závûreãn˘ úãet je podle
§ 84 odst. 2 písm. c) zákona o obcích vyhrazeno zastupitelstvu obce s tím, Ïe se
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tak musí stát nejpozdûji do 30. ãervna roku následujícího po tom, ke kterému se
závûreãn˘ úãet vztahuje (viz § 43 zákona
o obcích). ZÛstává tedy otázkou, zda bude obec znát relevantní náklady pfiedchozího roku na sbûr a svoz netfiídûného komunálního odpadu dfiíve, neÏ bude sestaven její závûreãn˘ úãet, coÏ pfiípadné
zmûny sazby druhé sloÏky místního poplatku na následující období komplikuje.
Otázky vyvolává téÏ pojem „netfiídûn˘
komunální odpad“, resp. náklady obce
na jeho sbûr a svoz. Podle § 17 odst. 1
zákona o odpadech se na obec (nestanoví-li zákon jinak) vztahují povinnosti pÛvodce odpadÛ obsaÏené v § 16 (obec je
pÛvodcem komunálního odpadu vznikajícího na jejím území, kter˘ má pÛvod
v ãinnosti fyzick˘ch osob) a jednou z nich
je podle § 16 odst. 1 písm. a) zákona
o odpadech i povinnost odpady zafiazovat
podle druhÛ a kategorií a podle písm. e)
tohoto ustanovení odpady shromaÏìovat
utfiídûné podle jednotliv˘ch druhÛ a kategorií stanoven˘ch v katalogu odpadÛ, jin˘mi slovy odpady tfiídit. Praxe se kloní
k tomu, Ïe pojmem „netfiídûn˘ komunální
odpad“ uÏit˘m v zákonû o místních poplatcích se vlastnû rozumí „smûsn˘ komunální odpad“ podle § 6 odst. 3 zákona o odpadech (viz téÏ vyhlá‰ka MÎP
ã. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadÛ – pfiíloha ã. 1, katalogové ãíslo 20 03 01), coÏ je ale v˘klad velmi voln˘
a sporn˘ (a tedy potenciálnû napadnuteln˘).
Diskutabilní je i povinnost obce stanovit
v pfiípadû zavedení druhé sloÏky poplatku
v obecnû závazné vyhlá‰ce „rozúãtování nákladÛ na sbûr a svoz netfiídûného
komunálního odpadu na osobu“.
Vzhledem k tomu, Ïe druhá sloÏka poplatku má vycházet ze skuteãn˘ch nákladÛ obce pfiedchozího roku na sbûr a svoz
netfiídûného komunálního odpadu, mûlo
by jít o rozpoãítání nákladÛ jiÏ vynaloÏen˘ch (s v˘hradami v˘‰e uveden˘mi).
Obecnû závazná vyhlá‰ka obce je ale
právním pfiedpisem, kter˘ má upravovat
právní vztahy, jeÏ vzniknou v budoucnosti, má tedy stanovit, co „má b˘t“, nikoliv
to, co bylo. Ono „rozúãtování nákladÛ“ tedy mÛÏe b˘t pouhou informací o tom, jak˘m zpÛsobem obec vynakládala v uplynulém roce ãást sv˘ch finanãních prostfiedkÛ. Zámûrem tu zfiejmû bylo, aby se
obãané obce dozvûdûli, z ãeho obec vychází a na základû ãeho urãuje v˘‰i oné
druhé sloÏky poplatku. K podávání takov˘chto informací ale zcela jistû nemá
slouÏit obecnû závazná vyhlá‰ka, ale napfi. jiÏ zmínûn˘ závûreãn˘ úãet obce
a sotva si lze pfiedstavit, Ïe by podobné
rozúãtování bylo souãástí napfi. zákona
o spotfiebních daních.
11/2002

fiízení/servis
B. Poplatek za komunální odpad
podle zákona ã. 275/2002 Sb.
Poplatek za komunální odpad podle
§ 17a novely zákona o odpadech mÛÏe
ve srovnání s místním poplatkem v mnohem vût‰í mífie odráÏet skuteãn˘ stav vûci, tzn. produkci komunálního odpadu fyzick˘mi osobami na území obce. Poplatníkem tohoto poplatku je kaÏdá fyzická
osoba, pfii jejíÏ ãinnosti vzniká komunální
odpad. Rubem této v˘hody je to, Ïe se
obec pfii správû a vybírání tohoto poplatku mÛÏe dostat do situace, kdy bude osobám muset v poplatkovém fiízení dokazovat, Ïe komunální odpad skuteãnû produkují a v jakém mnoÏství (je-li poplatníkem
osoba, která má v obci trval˘ pobyt, nûco
takového pochopitelnû odpadá).
Do sazby poplatku za komunální odpad
podle § 17a zfiejmû nelze zahrnout náklady obce na separovan˘ sbûr komunálního
odpadu. Podle § 17a odst. 5 se maximální v˘‰e poplatku stanoví podle pfiedpokládan˘ch oprávnûn˘ch nákladÛ obce vypl˘vajících z reÏimu nakládání s komunálním
odpadem rozvrÏen˘ch na jednotlivé poplatníky podle poãtu a objemu nádob
urãen˘ch k odkládání odpadÛ pfiipadajících na jednotlivé nemovitosti nebo podle
poãtu uÏivatelÛ bytÛ a s ohledem na úroveÀ tfiídûní tohoto odpadu, pfiiãemÏ v poplatku mohou b˘t promítnuty i náklady
spojené s pronájmem nádob urãen˘ch
k odkládání odpadu, zatímco místní poplatek podle zákona o místních poplatcích
je poplatkem za „provoz systému shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní,
vyuÏívání a odstraÀování komunálních
odpadÛ“. Nádoby urãené k odkládání tfiídûného komunálního odpadu zpravidla

Zpravodaj

Česká asociace
odpadového
hospodáčství

PfiestoÏe povodnû dolehly tíÏivû i na
spoleãnosti sdruÏené v âeské asociaci
odpadového hospodáfiství, nûkteré
z nich nabídly zatopen˘m obcím velmi
v˘hodné ceny odvozu a uloÏení odpadÛ.
Zasedání pfiedstavenstva asociace se
proto odsunulo aÏ na konec záfií a mimo
Prahu - konalo se v sídle a. s. Transform Láznû Bohdaneã. Hlavním bodem
bylo projednávání a schválení návrhu
stanov SdruÏení pro udûlování certifikátu Odborn˘ podnik pro nakládání s odpady podle vzoru nûmeckého a rakouského certifikátu Entsorgungsfachbetrieb.
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nebudou „pfiipadat na jednotlivé nemovitosti“. Na druhé stranû ov‰em poplatek
podle § 17a nemá zákonem stanovenu
pevnou horní hranici sazby.
Stejnû jako u místního poplatku za komunální odpad uskuteãÀuje se i správa
poplatku za komunální odpad podle
§ 17a v reÏimu zákona ã. 337/1992 Sb.,
a to opût s ohledem na § 1 odst. 1 zákona o správû daní a poplatkÛ, kter˘ se
vztahuje na správu (jak˘chkoliv) poplatkÛ,
které jsou pfiíjmem rozpoãtÛ obcí. Podle
§ 17a odst. 5 poslední vûta je tento poplatek explicitnû oznaãen za pfiíjem obce.
Ov‰em vzhledem k tomu, Ïe nejde o poplatek místní, nelze v jeho pfiípadû aplikovat § 11 zákona o místních poplatcích,
podle nûhoÏ poplatek, kter˘ není zaplacen nebo odveden vãas nebo ve správné
v˘‰i, vymûfií obec platebním v˘mûrem,
pfiiãemÏ vãas nezaplacené nebo neodvedené poplatky mÛÏe zv˘‰it aÏ o 50 %.
Neplatí zde ani § 12 zákona o místních
poplatcích o zvlá‰tní promlãecí lhÛtû.
Ve srovnání s místním poplatek bude
zfiejmû vyÏadovat správa poplatku za komunální odpad podle § 17a niÏ‰í náklady,
neboÈ ãást povinností souvisejících s vybíráním poplatku se zákonem pfiená‰í na
plátce poplatku, kter˘m je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad (jde-li
o budovu, ve které vzniklo spoleãenství
vlastníkÛ jednotek podle zákona ã.
72/1994 Sb., je plátcem toto spoleãenství), pfiiãemÏ plátce poplatek rozúãtuje
na jednotlivé poplatníky a neuhradí-li poplatník plátci poplatek vãas nebo ve
správné v˘‰i, oznámí plátce tuto skuteãnost obci, která na základû toho vymûfií
poplatek platebním v˘mûrem.

Z projednávání pfiitom jednoznaãnû vyplynula v˘hodnost této odborné certifikace pro odpadové a plastikáfiské firmy
oproti certifikacím fiady ISO.
Velká diskuse probûhla i k souãasné
nepfiehledné situaci ve zpûtném odbûru
obalÛ, pfiedev‰ím plastov˘ch. âlenové
byli téÏ podrobnû informováni o aféfie
s tragick˘m vyústûním pfiíbramské firmy
IDOS, která „likvidovala“ vût‰inu nemocniãního odpadu v na‰í republice. Potvrdilo se tak, Ïe na‰e rozhodnutí z roku 1998
nepfiijmout ji do âAOH bylo správné.
Pfied rokem jsme Vás na tomto místû
informovali o „mezinárodním“ kongresu
a v˘stavce ODPADY v Luhaãovicích.
Letos tak uãinit nemÛÏeme, neboÈ v˘konn˘ fieditel âAOH nebyl na tento kongres vÛbec vpu‰tûn. A to pfiesto, Ïe se
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C. Smluvní forma úhrady
Pokud jde koneãnû o smluvní formu
úhrady za komunální odpad, zdá se, Ïe je
pro obce nejménû v˘hodná, a to proto, Ïe
vyÏaduje souãinnost druhé smluvní strany, tzn. fyzick˘ch osob produkujících komunální odpad. Bez takové souãinnosti
spoãívající v dobrovolném souhlasném
projevu vÛle smlouvu uzavfiít nemá obec
Ïádnou moÏnost (nezavede-li pochopitelnû jeden z v˘‰e rozebíran˘ch poplatkÛ)
od fyzick˘ch osob platbu za komunální
odpad vymáhat (v˘‰e uvedené „poplatkové“ formy úhrady jsou jednostrann˘mi akty ze strany obce, která vydá pfiíslu‰nou
obecnû závaznou vyhlá‰ku, která je
obecnû závazn˘m právním pfiedpisem).
A i v pfiípadû, Ïe smlouva uzavfiena je
a fyzická osoba z nûjakého dÛvodu smluvenou úhradu neplatí, nezb˘vá obci, neÏ
tyto prostfiedky vymáhat v obãanském
soudním fiízení. Na druhé stranû pfii aktivní souãinnosti fyzick˘ch osob, které na
území obce produkují komunální odpad,
má tato forma v˘hodu v tom, Ïe relativnû
vûrnû zobrazuje skuteãn˘ stav vûci a není
nároãná z hlediska vybírání smluvní úhrady (lze napfi. pouÏívat jednoduch˘ známkov˘ systém).
Jak patrno, mají v‰echny formy
úhrady za komunální odpad svá „pro“
a „proti“ a sotva lze fiíci, Ïe ta ãi ona
forma je jednoznaãnû v˘hodnûj‰í neÏ
jiné. Bude tedy asi platit, Ïe nejlep‰í je
taková forma, která nejvíce vyhovuje
té které obci.

JUDr. Josef Vedral., Ph.D.
Kanceláfi Svazu mûst a obcí âR

fiádnû pfiihlásil více jak mûsíc pfied jeho
zaãátkem.
Asociace v‰em na‰im ãlenÛm zajistila
pozvánku a dokonce i volné vstupenky
na mezinárodní kongres a odpadáfisk˘
veletrh Pollutec, kter˘ se konal od 2. do
4. fiíjna ve Vídni, stejnû jako na mezinárodní veletrh chemie a plastÛ CHEMTEC, kter˘ se konal 15. aÏ 17. fiíjna
v Praze. Asociace na nûm mûla opût
svÛj stánek, na kterém v‰ichni na‰i ãlenové mohli zdarma vystavovat své prospekty.
Závûrem bychom je‰tû chtûli upozornit, Ïe ani nás neminulo pfieãíslování telefonních linek, pfiibyla nám na zaãátku
dvojka, takÏe nové telefonní ãíslo âAOH
je 261 261 428 a faxu 262 261 558.
(pm)

ODPADOVÉ FÓRUM

servis
ZE ZAHRANIâNÍHO ODBORNÉHO TISKU
fährlichen Abfällen verursachte im Jahr 2000 über 70 % der Umweltdelikte)
Müll und Abfall, 34, 2002, ã. 4, s. 212-215
● PrÛzkum obchodního odpadu v Berlínû 2000/01 (Geschäftsmülluntersuchung Berlin 2000/01)
Müll und Abfall, 34, 2002, ã. 5, s. 238-243
● Veletrh IFAT 2002. Pfies 2000 vystavovatelÛ ze 40 rÛzn˘ch zemí - pfiehled v˘robcÛ a popis zafiízení (IFAT 2002. Über 2000 Aussteller aus 40
verschiedenen Ländern)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 9, s. 16-41
● U radioaktivního odpadu je tfieba zasáhnout. Evropská unie (Bei radioaktiven Schrottmetal durchgreifen. Europäische Union)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 9, s. 43
● PoÏadavky na budoucí odpadové hospodáfiství (Anforderungen an zukünftige Abfallwirtschaft)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 9, s. 44
● Systémové fie‰ení pro zne‰kodÀování odpadÛ z úfiadÛ (Systemlösung
für Büroentsorgung)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 9, s. 56
● Odpadové hospodáfiství je konfrontováno se stoupajícími náklady, klesajícím vytíÏením a málo s kontrolingem (Entsorgungswirtschaft mit steigenden Kosten, sinkenden Auslastung und wenig Controlling konfrontiert)
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 5, s. 6
● Toky odpadÛ potravin jako úkol pro oblast zne‰kodÀování. Problémy se
zji‰Èováním mnoÏství (Speiseabfallströme als Aufgabe für Entsorgungswirtschaft. Probleme der Mengenermittlung)
Müll und Abfall, 34, 2002, ã. 6, s. 318-321
● „Quo Vadis? Existenãní opatfiení státu nebo hospodáfiství“ („Quo Vadis? Daseinvorsorge durch mehr Staat oder Wirtschaft“)
Müll und Abfall, 34, 2002, ã. 6, s. 344-346
● Spoleãnost Weko: ‰etfiení o recyklaãních poplatcích (Weko: Untersuchung über Recyclinggebühren)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 11, s. 7
● Veletrh IFAT 2002. Ve znamení globalizace a internacionalizace (IFAT
2002. Im Zeichen von Globalisierung und Internationalisierung)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 11, s. 8-9

Legislativa
Téma odpad v Nûmeckém spolkovém snûmu a v zemsk˘ch
parlamentech (Thema Abfall im Deutschen Bundestag und in den
Landesparlamenten)
Müll und Abfall, 34, 2002, ã. 4, s. 218-220
● Téma odpad v Nûmeckém spolkovém snûmu a v zemsk˘ch
parlamentech (Thema Abfall im Deutschen Bundestag und in den
Landesparlamenten)
Müll und Abfall, 34, 2002, ã. 5, s. 287-288
● Téma odpad v Nûmeckém spolkovém snûmu a v zemsk˘ch
parlamentech (Thema Abfall im Deutschen Bundestag und in den
Landesparlamenten)
Müll und Abfall, 34, 2002, ã. 6, s. 350-352
● Dosah povinnosti vypisování zakázek. Povûfiení tfietího v odpadovém
právu (Reichweite der vergabenrechtlichen Ausschreibungspflicht.
Beauftragung Dritte im Abfallrecht)
Müll und Abfall, 34, 2002, ã. 5, s. 286
● Spolková rada souhlasí s nafiízením o Ïivnostenském odpadu
(Bundesrat stimmt Gewerbeabfallverordnung zu)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 9, s. 6
● Evropsk˘ soudní dvÛr. Rozsudek k pfiepravû nebezpeãn˘ch odpadÛ
pfies hranice (EU-Gerichtshof. Urteil zur Prüfung von Abfallbeförderungen)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 9, s. 45
● Nutnû zmûnit nafiízení o biomase! (Biomasse-Verordnung dringen
ändern!)
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 5, s. 2
● Právní úprava zásahÛ do pfiírody a krajiny podle zákona o ochranû pfiírody. Novelizace a její dÛsledky pro plánovaãe a provozovatele zafiízení
na zne‰kodÀování (Die Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung. Novellierung und ihre Folgen für Planer und Betreiber von Entsorgungsanlagen)
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 6, s. 41-42
● Rakousk˘ zákon o odpadovém hospodáfiství 2002 (Das AWG 2002)
Umweltschutz, 2002, ã. 5, s. 18-19
● Nová „Smûrnice pro pouÏitelnost recyklovan˘ch minerálních stavebních
v˘robkÛ“ shrnuje pravidla pro recyklaci stavebních hmot. Srozumitelnost
pro rozmanitost recyklovan˘ch stavebních hmot (Das neue BRB „Richtlinie für die Verwendbarkeit von rezyklierten mineralischen Bauprodukte“
fasst die Regeln für Recycling-Baustoffe zusammen. Klarheit für Vielfalt
der RC-Baustoffe)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2002, ã. 5, s. 30-33
● Nebezpeãné odpady novû definované? Smûrnice ã. 91/689/EHS o nebezpeãn˘ch odpadech (Gefährliche Abfälle neu definiert? Richtlinie
91/689/EWG über gefährliche Abfälle)
Müll und Abfall, 34, 2002, ã. 6, s. 312-317
● Svaz pro komunální odpadové hospodáfiství a ãi‰tûní mûsta. Komunální zne‰kodÀovatelé jsou nespokojeni s nafiízením o Ïivnostensk˘ch odpadech (VKS. Kommunale Entsorger unzufrieden)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 11, s. 26
● Nafiízení o Ïivnostensk˘ch odpadech. Nûmecká spoleãnost pro odpadové hospodáfiství varuje pfied deficitem v provádûní (Gewerbeabfallverordnung. DGAW warnt vor Vollzugsdefizit)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 11, s. 27
●

Sbûr, svoz a tfiídûní odpadÛ
Detektory ru‰iv˘ch látek pro sbûrná vozidla (Störstoff-Detektoren für
Sammelfahrzeugen)
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 5, s. 16
● Sbûr starého papíru levnûj‰í (Sammlung von Altpapier billiger)
Umweltschutz, 2002, ã. 5, s. 20
● Spoleãnost ARO: nov˘ pokles nákladÛ na sbûr (ARO: Neuerliche Senkung der Sammelkosten)
Umweltschutz, 2002, ã. 5, s. 29
● Autoreifen nach Golling (Sbûr automobilov˘ch pneumatik v salcburském Gollingu)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 11, s. 7
● Logistika zne‰kodÀování. Moderní informaãní technologie mnohé ulehãí (Entsorgungs-Logistik. Moderne Informationstechnologie macht vieles leichter)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 11, s. 14-15
● PrÛmysl. I podniky musejí nyní svÛj odpad tfiídit (Industrie. Auch Unternehmen müssen ihren Müll nun trennen)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 11, s. 25
●

Informaãní systémy
SíÈ inovativních technologií pro obûhové hospodáfiství - www.krw-netzwerk.de (Netzwerk innovative Kreislauftechnologien)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2002, ã. 5, s. 36-38
● Podniky zab˘vající se logistikou odpadÛ reagují na tlak nákladÛ vytvofiením internetové platformy (Abfall-Logistiker reagieren mit Internetplattform auf Kostendruck)
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 6, s. 28-29
●

Pfieprava odpadÛ
Regionální Ïeleznice v obûhovém a odpadovém hospodáfiství (Regionalbahnen in der Kreislauf- und Abfallwirtschaft)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 10, s. 7

●

Recyklace odpadÛ
Nakládání s odpady

Odborn˘ svaz pro recyklaci textilu. Pfies úspû‰n˘ rok mal˘ zisk (Fachverband Textil-Recycling. Trotz erfolgreichem Jahr wenig Gewinn)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 9, s. 10-13

●

Nedovolené nakládání s nebezpeãn˘mi odpady zpÛsobilo v roce 2000
pfies 70 % deliktÛ v Ïivotním prostfiedí (Der unerlaubte Umgang mit ge-

●
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● VyuÏívání plastÛ stoupá rychleji neÏ spotfieba (Verwertung steigt
schneller als Verbrauch. Kunststoffe)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 9, s. 46
● Projekt bez hranic. Recyklace stavebních odpadÛ nûmecko-holandskou skupinou AVG v Duisburgu (Grenzenloses Projekt. AVG Recycling
in Duisburg)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2002, ã. 5, s. 20-22
● Nová Mekka recyklace. Oãekává se rozmach pfii demolici panelov˘ch
domÛ (Ein neues Recycling-Mekka. Boom beim Abbruch von Plattenbauten erwartet)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2002, ã. 5, s. 24-25
● Environmentální poÏadavky na recyklované stavební hmoty (Umweltrelevante Anforderungen an RC-Baustoffe)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2002, ã. 5, s. 34-35
● PoÏadavky na recyklované stavební hmoty stoupají (Anforderungen an
Recycling-Baustoffe steigen)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2002, ã. 5, s. 44-46
● Surovina u‰etfiena - získána kvalita - recyklace betonového dálniãního
povrchu (Rohstoff gespart - Qualität gewonnen)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2002, ã. 5, s. 47-48
● PrÛzkumy k v˘robû biologicky odbourateln˘ch mazacích prostfiedkÛ ze
star˘ch tukÛ (Untersuchungen zur Herstellung von biologisch abbaubaren Verlustschmierstoffen aus Altfetten)
Müll und Abfall, 34, 2002, ã. 5, s. 244-249
● Obce. Hospodáfiská ãinnost v prÛseãíku mezi bezprávím a hospodárností - recyklace textilu (Kommunen. Wirtschaftliche Betätigung im
Schnittpunkt zwischen Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 11, s. 30-33

(Komplizierte Regelwerke. Anforderungen an die Schrottplatzbefestigungen steigen)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 10, s. 22-23
Elektro‰rot
Látkové vyuÏití plastÛ z elektrick˘ch a elektronick˘ch pfiístrojÛ je moÏné. Potvrzeno pilotním pokusem (Stoffliche Verwertung von Kunststoffen
aus E-Schrott möglich. Pilotversuch bestätigt)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 9, s. 48-49
● Smûrnice EU o elektrickém a elektronickém ‰rotu jde vstfiíc Spolkovému svazu pro druhotné suroviny a zne‰kodÀování (Elektro- und Elektronikschrott-Richtlinie kommt bvse entgegen)
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 5, s. 4
● Plasty ze star˘ch elektrick˘ch pfiístrojÛ je moÏné recyklovat (Kunststoffe aus Elektroaltgeräten lassen sich wiederverwerten)
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 6, s. 6
● Recyklace star˘ch elektrick˘ch pfiístrojÛ. Dosavadní v˘voj - stav trhu tendence (Elektroaltgeräte-Recycling. Bisherige Entwicklungen - Marktlage - Tendenzen)
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 6, s. 18-20
● Smûrnici EU o star˘ch elektrick˘ch a elektronick˘ch pfiístrojích je tfieba
pfiepracovat! (EU-Altgerätedirektive ist zu überarbeiten!)
Umweltschutz, 2002, ã. 5, s. 19
● Burgenland zahajuje sbûr mobilních telefonÛ (Burgenland startet Handy-Sammlung)
Umweltschutz, 2002, ã. 5, s. 28-29
●

Kaly
Komunální odpady

Su‰ení ãistírensk˘ch kalÛ (Klärschlamm-Trocknung)
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 5, s. 17
● OdvodÀování kalÛ pomocí pásov˘ch lisÛ a lisÛ s komorov˘mi nebo
membránov˘mi filtry (Entwässerung mit Band-, Kammerfilter- und Membraanfilterpressen)
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 5, s. 35-38
● Spoluspalování ãistírensk˘ch kalÛ v kotlích elektráren (Mitverbrennung
von Klärschlammen in Kraftwerkkesseln)
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 6, s. 24-26
●

Budoucnost komunálního odpadového hospodáfiství (Zukunft (in) der
kommunalen Abfallwirtschaft?)
Müll und Abfall, 34, 2002, ã. 4, s. 205-211
● Shoz odpadÛ ve Zwickau. Systém odstraÀování domovního odpadu
v hustû obydlen˘ch oblastech podle pÛvodce (Die „Zwickauer Müllschleuse“(r). Ein verursachergerechtes System zur Hausmüllentsorgung in
verdichteten Wohngebieten)
Müll und Abfall, 34, 2002, ã. 4, s. 216-217
●

Obaly

Baterie

Zahraniãní modely vyuÏívání obalÛ: pfiíklad Velké Británie (Ausländische Modelle Verpackungsverwertung: Das Beispiel Großbritannien)
Müll und Abfall, 34, 2002, ã. 5, s. 260-272
● Prognostická studie dokládá: Nûmeck˘ duální systém pfiispívá k udrÏitelnému rozvoji a mÛÏe do budoucnosti odkr˘t dal‰í potenciály udrÏitelnosti (Prognos-Studie belegt: Das Duale System Deutschland trägt zur
nachhaltigen Entwicklung bei und kann in Zukunft weitere Nachhaltigkeitspotenziale erschließen)
Müll und Abfall, 34, 2002, ã. 6, s. 347-349
● Îádná záloha na kartony na mléko (Kein Pfand auf Milchkartons)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 10, s. 6
● Evropské symposium o obalech. Materiálové vyuÏití posiluje (Europäisches Verpackungssymposium. Werkstoffliches Recycling stärken)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 10, s. 13-15

Novelizace nafiízení o bateriích - zmûny v oblasti povinnosti zpûtného
odbûru v˘robkÛ z hlediska odpadového práva? (Novellierung der Batterieverordnung - Veränderungen im Bereich der abfallrechtlichen Produktrücknahmepflichten?)
Müll und Abfall, 34, 2002, ã. 5, s. 273-281
● Nikl-kadmiové baterie zatûÏují Ïivotní prostfiedí. Studie (Nickel-Cadmium-Akkus belasten die Umwelt. Studie)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 9, s. 50-51
● Nedostateãné informace pro zákazníky. Obchod brzdí zpûtn˘ tok star˘ch baterií (Mangelhafte Kundeninformation. Handel bremst AltbatterieRücklauf aus)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 9, s. 52
● VyuÏití such˘ch baterií - porovnání postupÛ z hlediska potfieby energie
a emisí CO2 (Verwertung von Trockenbatterien - Verfahrensvergleich
unter den Aspekten Energiebedarf und CO2-Emission)
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 5, s. 29-34

●

●

Autovraky
● Spolkov˘ snûm pfiijal zákon o autovracích (Bundestag verabschiedet
Altauto-Gesetz)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 9, s. 6
● Recyklace autovrakÛ. Provozovatelé drticích zafiízení zakládají pracovní
spoleãnost pro vytvofiení sítû pro autovraky (Altauto-Recycling. Shredderbetreiber gründen Arbeitsgemeinschaft car-net)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 9, s. 42
● Lehká frakce z drtiãÛ. Mechanická pfiedúprava má ulehãit látkové vyuÏití (Shredderleichtfraktion. Mechanische Voranreicherung soll stoffliche
Verwertung erleichtern)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 10, s. 20-21
● Komplikované úpravy. PoÏadavky na zpevnûní ploch ‰roti‰È stoupají
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Biologická a mechanicko-biologická úprava odpadÛ
Kompostovatelné: vzájemné uznání v˘sledkÛ zkou‰ek v Nûmecku, Japonsku a v USA (Kompostierbares: Gegenseitige Anerkennung von
Prüfergebnissen in Deutschland, Japan und den USA)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 9, s. 6
● Mechanicko-biologické zpracování zbytkov˘ch odpadÛ v Buchenu.
Zku‰enosti s koncepcí ISKA(r) (Mechanisch-biologische Restabfallbehandlung in Buchen. Erfahrungen mit dem ISKA(r)-Konzept)
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 5, s. 25-28
●

BliÏ‰í informace: Mgr. Jaroslava Kotrãová
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O odpadu jako o palivu

Koncem fiíjna leto‰ního ro-

ku probûhl v Modfiicích semináfi VyuÏití odpadu jako paliva II, jehoÏ se zúãastnilo
pfies sto odborníkÛ z cementáren, odpadáfisk˘ch firem,
vysok˘ch ‰kol a zástupcÛ
státní správy. Podnûtem k jeho uspofiádání byla snaha
pracovníkÛ Ústavu procesního a ekologického inÏen˘rství VUT v Brnû seznámit
odbornou vefiejnost s v˘sledky fie‰ení projektu VaV
720/1/00 „Nakládání s odpady a náhrada technologick˘ch paliv palivy vyroben˘mi
z odpadÛ“. Vzhledem k tomu, Ïe pohled odborníkÛ
z ochrany ovzdu‰í se stále
rozchází s pohledem odpadáfiÛ, i k tomu, Ïe semináfi
byl naãasován na období,

kdy vstupují v platnost nové
právní pfiedpisy t˘kající se
podmínek spalování, resp.
spoluspalování odpadu, byla
fiada pfiíspûvkÛ doprovázena
Ïivou diskusí.
Pofiádající spoleãnost Vodní zdroje EKOMONITOR
hodlá na základû v˘sledkÛ
dotazníkové akce pfiipravit
na stejné téma v pfií‰tím roce
dal‰í semináfi, podle pfiání
úãastníkÛ zafiadit do programu opût exkurzi a vyhradit
vût‰í prostor pro dotazy
a názory zúãastnûn˘ch.
ZájemcÛm, ktefií se leto‰ní akce nemohli zúãastnit
doporuãujeme prohlédnout
si program semináfie a obsah sborníku na adrese
www.ekomonitor.cz.
(ha)

Pfiedplatitelé
nezapomeÀte vãas zaplatit pfiedplatné ãasopisu
Odpadové fórum na rok 2003. Pokud jste s ãasopisem spokojeni, fieknûte to sv˘m znám˘m
a kolegÛm. Pokud máte pfiipomínky k ãasopisu
obraÈte se pfiímo na redakci!
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Certifikace systémů jakosti, environmentálních
systémů a pracovníků. Validace
environmentálního prohlášení.
➢ Certifikace environmentálních systému ➢ Akreditovaný ověřovatel ➢ Certifikace systémů jakosti -

ISO 14001
EMAS
ISO 9001

➢ CERTIFIKACE PRACOVNÍKŮ
• Manažer a Auditor environmentu
• Manažer, Profesionál, Auditor a Poradce jakosti
Akreditace Českého institutu pro akreditaci (ČIA)
Pověření Evropské organizace pro jakost (EOQ)
Tel.: 312 645 007, 645 058, 645 512
Fax: 312 662 045
Adresa: CERT-ACO, Huťská 275/3, 272 01 Kladno E-mail: cert@cert.cz

http://www.cert.cz

Poradenství a vzdělávání v oblasti
podnikového řízení, systémů jakosti a péče o životní prostředí.
✓ Poradenství při zavádění environ. systémů ✓ Poradenství při zavádění systémů jakosti ✓ Vzdělávání personálu
• Manažer a auditor environmentu
• Manažer a auditor jakosti
• Interní auditor QMS, EMS

ISO 14001
EMAS
ISO 9001

Tel.: 312 645 007, 645 058, 645 512
Fax: 312 662 045
Adresa: CERT-ACO, Huťská 275/3, 272 01 Kladno E-mail: cert@cert.cz

http://www.cert.cz

●

●

●

Redakce časopisu má pro své
čtenáře a spolupracovníky
několik zpráv
Dobré zprávy jsou:
● V roce 2003 se nebude
zvyšovat předplatné
● V příštím roce se nebudou
zvyšovat ceny inzerce
● Bude se rozšiřovat odborný
záběr časopisu
● Připravují se nové rubriky
● V lednovém čísle opět bude
oblíbený nástěnný kalendář
● Bude-li zájem budeme
otiskovat jako samostatnou
vloženou přílohu Vaše vizitky
Špatné zprávy nejsou

●
●
●

zavádění systémů řízení jakosti dle ISO, QMS, VDA, ISO/TS,
AQAP a BOZP
zavádění systémů environmentálního managementu dle ISO
a EMAS
akreditovaný systém vzdělávání QMS a EMS MŠMT ČR
projektové řízení akcí
integrace systému QMS, EMS a BOZP
servisní činnosti při údržbě systému QMS, EMS a BOZP

Washingtonova 1624/5
110 00 Praha 1
http://www.deltaconsulting.cz

Tel: 224 211 466-8
Fax: 224 211 834
E-mail: delta@deltaconsulting.cz

Nezapomeňte:
Ještě stále si můžete nechat otisknout
v časopisu Vaši vizitku s aktuálními
kontaktními adresami a dalšími informacemi.
● Připravte si včas propagaci do lednového čísla
časopisu.
● Vaše logo bude navíc umístěno na obvodu plánovacího kalendáře a bude na očích
odborníků po celý rok
●

Udělali jste vše pro to,
aby budoucí zákazníci k vám snadno našli cestu i po přečíslování telefonů?
VIZITKY v odborném měsíčníku ODPADOVÉ FÓRUM zdarma!
Inzerentům v čísle otiskujeme vizitky bezplatně (platí při velikosti inzerátu od 1/4 strany). Samotné otištění vizitky stojí
3000 Kč. Platí nejméně do konce roku 2002.

482 737 029
482 736 932
482 736 819
482 736 934
482 736 807
482 737 015

• poradenství k plnění
povinností stanovených
firmám právními předpisy,
např. zákonem č. 157/1998 Sb.,
o chemických látkách...
v platném znění, zákonem
č. 185/2001 Sb., o odpadech,
atd.

GES spol. s r. o. OSTRAVA

Havlíčkovo nábřeží 38
729 94 Ostrava
Tel.: 596 120 991
Fax: 596 120 985
gesostrava@gesostrava.cz
www.gesostrava.cz
Ing. Gustav Wieczorek
jednatel a prezident společnosti

• environmentální inženýrství

Pobočky
Plzeň 377 260 257
Česká Lípa 487 525 427
Kutná Hora 327 515 538
Hradec Králové 495 407 245
České Budějovice 387 780 154

• zavádění systémů EMS
dle ISO 14001 a systémů
řízení jakosti dle
ISO 9001:2000

Vedení společnosti
Tiskařská 10, 108 28 Praha 10
Tel: 234 054 110, 118
Fax: 272 702 152
e-mail: bijo@bijo.cz
http:\\www.bijo.cz

zneškodnění odpadů - sanace a průzkumy - expertizy a EMS

CZ BIJO a.s.

SLUŽBY PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Sekretariát
Velín
Váhovna
Provozně technický ředitel
Obchodně ekonomická ředitelka
Faxové

Přečíslování telefonních stanic společnosti TERMIZO a. s.

Tř. Dr. M. Horákové 571/56
460 06 Liberec 7
Tel: 482 737 029, Fax: 482 737 015

Orlovská 22, 713 00 Ostrava
tel.: 596 22 30 41, 40, fax: 596 22 30 49
www.a-tec.cz, e-mail: info@a-tec.cz

A-tec servis s. r. o.

Počernická 168
100 00 Praha 10
Czech Republik
Tel. +420 267 207 451
Fax: +420 274 778 740
e-mail: prague@lr.org
http: www.lrqa.com, www.lloyd.cz

Certifikace systémů managementu

LRQA Prague Business Centre

www.dekonta.cz

DEKONTA a.s.
zneškodnění odpadů - sanace - havarijní služba - konzultace
středisko Praha
středisko Ústí n. L.
Volutová 2523, 158 00 Praha 5 Podhoří 328/28, 400 10 Ústí n. L.
tel. 235 522 252 - 5
tel. 475 603 949

e-mail: info@ekolympplus.cz
www.ekolympplus.cz

CEMC, Jevanská 12, P.O. Box 161, 100 31 Praha 10
Česká republika/Czech Republic (Europe)
tel.: +420 274 784 447-8, fax: +420 274 775 869
mobil: +420 732 847 220
E-mail: czemc@cemc.cz
http://www.cemc.cz

Manažerka programu odpady

P H D R . V Ě R A H AV R Á N KOVÁ

neziskové sdružení pro průmyslovou ekologii / not-for-profit association

ČESKÉ EKOLOGICKÉ MANAŽERSKÉ CENTRUM
CZECH ENVIRONMENT MANAGEMENT CENTER

Tel./fax: +421/2/63 53 31 51
E-mail: market@castulik.sk
www.drvice.sk

Drviaca technika • Linky na zhodnocovanie
odpadov • Výkup a spracovanie plastov

Bratislava, Slovenská republika

ING. ČASTULÍK, s. r. o.

V uličce 136
768 72 Chvalčov
tel.: 608 613 208
fax: 573 379 633

jednatel společnosti

Ing. Jiří Kolařík

ochrana životního prostředí a odpadové hospodářství

EKOLYMP PLUS, s.r.o.

