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Životní prostředí České republiky
patří mezi nejvíce zamořené území
různými látkami. Řada těchto látek se
dostává do prostředí z odpadů a pro-
cesů jejich zpracování. Ročně vznikají
v naší republice miliony tun různých
druhů odpadů, se kterými je nutné
naložit tak, abychom si jednou nemu-
seli říci „po nás potopa“.

Přednost bychom rozhodně měli
dávat dalšímu využití odpadů před
jejich pouhým odstraňováním a sou-
časně se i zamyslet nad tím, zda dělá-
me dost pro prevenci vzniku odpadů.
Oblast ekologie, životního prostředí
a především zpracování látek, které
toto prostředí ohrožují, se dostávají
stále více do popředí zájmu nás
všech.

Veletržní správa TERINVEST se
rozhodla, že poprvé v roce 2006 sou-
středí pozornost na tuto závažnou
problematiku do hlavního města Pra-
hy uspořádáním odborného veletrhu
nakládání s odpady, recyklace, čištění
a ekologie s názvem WAREC. Cílem
veletrhu je představit pokrokové ale i tradiční technologie používa-
né v této oblasti a naznačit možnosti dalšího vývoje tohoto
významného průmyslového odvětví.

Zajímavou tématikou zpětného odběru výrobků se bude zabý-
vat odborná konference, která se uskuteční v rámci doprovodné-
ho programu první den veletrhu 10. 5. 2006 ve velkém konferenč-
ním sále vstupní haly v Pražském veletržním areálu Letňany.

Další zajímavostí je společné konání mezinárodního veletrhu
WAREC s těmito veletrhy:
MACH – 5. mezinárodní veletrh strojírenské techniky
DRIVE – 3. mezinárodní veletrh výrobců 

a subdodavatelů pro automobilový průmysl
INTERPLAST – 6. mezinárodní veletrh výroby a zpracování 

průmyslových plastů a pryží
LOGIST – 1. mezinárodní veletrh logistiky, dopravy, 

manipulační a obalové techniky

Souběžné konání veletrhu WAREC a prezentací výše uvede-
ných stěžejních průmyslových oborů umožní vzájemné setkání
těch, kteří při svém podnikání odpady produkují s těmi, kteří je
dokáží co nejefektivnějším způsobem zpracovávat. Odborní
garanti veletrhu budou po celou dobu konání zajišťovat na svých
stáncích poradenskou a konzultační činnost včetně informací

o odborných kurzech a novinkách
v legislativě pro příslušná odvětví.

Přítomnost na veletrhu je pro mnohé
náročná časově i finančně. Každá fir-
ma dnes zvažuje, zda prostředky, kte-
ré na svoji prezentaci plánuje, budou
vynaloženy dostatečně efektivně. Stá-
le více účastníků sází spíše na před-
stavení konkrétních exponátů, pokud
možno i s ukázkou provozu, než na
formu čistě informační. To však zava-
zuje i pořadatele k tomu, aby připravil
pro prezentaci firem kvalitní podmínky
a zabezpečil tak zdárný průběh akce.

Veletržní správa TERINVEST se snaží
o to, aby každá nová veletržní sezóna
s sebou přinesla kvalitativní posun neu-
stálým vylepšováním výstavních prostor.
Stejně jako v loňském roce, dochází
i letos k otevření zcela nových a moder-
ních výstavních hal, které se již poprvé
představí v celé své kráse koncem úno-
ra při veletrhu SPORT PRAGUE.
Veletrh WAREC představí jak novin-

ky, tak i tradiční výrobky a technologie
a ukáže, jak je dobrá a v řadě oblastí

minimálně srovnatelná úroveň našich firem v porovnání se zahra-
niční konkurencí. Stane se tak především nositelem informací
o nových technologiích a technologických možnostech.

Žijeme v tržním prostředí, kde by měla mít hlavní slovo efektivi-
ta a ekonomika, kde v konkurenčním boji vítězí ten úspěšnější.
Pracovat a vyrábět efektivně znamená nejen získávat nové trhy,
ale být schopen udržet se na nich. To však vyžaduje především
kvalitní informace a poznatky v oboru. Jedním ze způsobů k jejich
získávání a předávání je právě aktivní účast firem na veletrzích
a výstavách. Vzájemná setkání, prezentace přítomnosti na trhu,
dosažení podnikatelského záměru v určitém prostředí a čase
a výměna technologických informací jsou nenahraditelnými pro-
středky komunikace v oboru.

Věříme, že i vy máte mnoho důvodů představit svůj výrobní sor-
timent, řešení nejrůznějších aplikací, včetně představení novinek.
Prezentace na mezinárodním veletrhu nakládání s odpady, recyk-
lace, čištění a ekologie WAREC bude pro Vás zajímavou příleži-
tostí jak efektivně využít klima veletrhu k naplnění svých firemních
záměrů.

Za veletržní správu TERINVEST

Ing. Regina Matoušková

vedoucí projektu

www.warec.cz, www.terinvest.com

Prezentace nakládání s odpady poprvé v Praze

10. – 12. května v PVA Letňany



Naše společnost Vám nabízí 
následující produkty a služby:

� VOZIDLA PRO SVOZ ODPADU

HALLER

nástavby o objemu 11 – 28 m3

pro nádoby 110 litrů – 7 m3

vhodné pro svoz domácího 
a průmyslového odpadu.

� ZAMETACÍ STROJE SCARAB

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

� VOZIDLA MULTICAR M 26 

A MULTICAR FUMO

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

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

Nabízíme řešení 
pro odpadové hospodářství

� Bioplynové stanice 

� Kompostárny

� Žádosti o čerpání finančních prostředků 
z EU apod.

� Studie proveditelnosti, projekty

� Plány odpadového hospodářství

� Vliv staveb na životní prostředí – EIA

� Integrovaná povolení – IPPC

� Provozní řády a další dokumentace

EKORA, s.r.o. Tel./fax: +420267914573
Nad Opatovem 2140/2 GSM brána: +420724008923
149 00 Praha 4 e-mail: ekora@ekora.cz

www.ekora.cz
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V minulém čísle vyšlo

Současné trendy ve vývoji svozu odadů

Otázka měsíce

Připravujeme

ODPADOVÉ FÓRUM 2/2006
Odpad měsíce: Pneumatiky

Téma měsíce: Sanace ekologických zátěží
Speciální příloha: Metodický návod k systému uzavírání (zacyklování) materiálových toků su-

rovin, které tvoří materiálovou základnu sběrových odpadů kovů, papíru a skla
Vyšlo: 2. 2. 2006

Seminář – 5. června 2006, 13.00 hod., 
Brno-Výstaviště

Redakce měsíčníku ODPADOVÉ FÓRUM při-
pravuje ve spolupráci se společností Veletrhy
Brno, a. s., v rámci veletrhu AUTOTEC (3. – 7.
6. 2006) doprovodný seminář „Současné tren-
dy ve vývoji svozu odpadů“. Předmětem před-
nášek budou zkušenosti z provozu stávající
techniky a trendy dalšího vývoje.

Seminář bude půldenní a bude se konat
v pondělí 5. 6. 2006 odpoledne od 13.00 hodin
na brněnském Výstavišti. Návštěvníci veletrhu
budou mít přístup na seminář zdarma. Texty
přednášek budou otištěny v červnovém čísle ča-
sopisu ODPADOVÉ FÓRUM v rámci tématu mě-
síce SBĚR A SVOZ ODPADŮ. Toto číslo obdrží
všichni návštěvníci semináře.

Konkrétní místo konání semináře bude včas
upřesněno a bude rovněž uvedeno v tiskových
materiálech veletrhu AUTOTEC.

Všechny čtenáře časopisu 
ODPADOVÉ FÓRUM (a nejen je) srdečně 
zveme a dodavatelům techniky na svoz 
odpadů nabízíme možnost prezentace 

na semináři. Informace: forum@cemc.cz.

Počínaje tímto číslem časopisu vyhlásíme
v každém dalším OTÁZKU MĚSÍCE pro naše
čtenáře. Bude se týkat právě aktuálního tématu,
nebo jiného důležitého aspektu českého odpa-
dového hospodářství. Účelem je zjistit názor čte-
nářů, úroveň informovanosti a potřeby čtenářů
v oblasti odpadového hospodářství. Otázky bu-
dou formulovány tak, aby bylo možné na ně re-
agovat buď ano/ne nebo budou nabídnuty na vý-
běr různé odpovědi.

Otázka bude umístěna na úvodní stránce našich
internetových stránek www.odpadoveforum.cz.
Pouhým kliknutím myší se váš hlas započítá.
Podíl jednotlivých odpovědí zde bude přímo gra-
ficky znázorněn a průběžně aktualizován.

Budeme rádi, když co nejvíce našich čtenářů
i nečtenářů vybere odpověď nejbližší jejich názo-
ru, případně nám pošle e-mailem svůj komentář.

Každá otázka bude platit měsíc vždy až 
do expedice dalšího, nového čísla časopisu
ODPADOVÉ FÓRUM, v kterém bude vyhlášena
nová otázka měsíce. Konečný výsledek hlasová-
ní pak otiskneme v některém následujícím čísle,
případně spolu s výběrem zajímavých komentá-
řů.

Otázka měsíce bude v časopise umístěna
pravidelně na první stránce Spektra vlevo do-
le (obvykle strana 6 časopisu). Pro odpověď
využijte jeho elektronické verze na www.od-
padoveforum.cz (levý sloupec).

ODPADOVÉ FÓRUM 4/2006
Odpad měsíce: PET

Téma měsíce: Kompostování
Inzertní uzávěrka: 9. 3.

Vyjde: 5. 4.

ODPADOVÉ FÓRUM 5/2006
Odpad měsíce: Průmyslové odpady

Téma měsíce: Čištění odpadních plynů
Redakční uzávěrka: 3. 4.
Inzertní uzávěrka: 13. 4.

Vyjde: 3. 5.

Ediční plán na celý ročník 2006, Instrukce pro autory, ceník inzerce a další informace
o časopisu najdete na www.odpadoveforum.cz. 

Dotazy, texty článků a objednávky inzerce adresujte: forum@cemc.cz



Byl nevlídný den. Padal déšť se sněhem.
Ulice byly prázdné. Byl totiž první leden 
a mnozí ještě odpočívali po silvestrovské noci.
Den jako stvořený pro netradiční procházky. 
Tu jsem si udělal po holešovickém nábřeží.
Místo, které dříve bylo využíváno leda rybáři
nebo bezdomovci. Po poslední povodni, 
kdy voda sahala více jak metr nad okolní 
vozovku, zde nejspíše péčí obvodního úřadu
došlo nedávno, jak se říká k revitalizaci 
nábřeží. Myšlenka dobrá, zvláště když se 
nakonec i uskuteční. 

Ta úprava nábřeží se skládá z vyasfaltova-
ných cestiček zajištěných kamennými zídkami,
zpevněnými drátěným pletivem a doplněnými
tak zvaným městským mobiliářem. Ten je 
vytvořen z poměrně robustního železného 
zábradlí, laviček, stožárů osvětlovacích lamp,
vyhlídkových terásek a také, světe div se, 
odpadkových košů! Ty mě pochopitelně 
zaujaly nejvíce, neboť mnoho odpadků leželo
přímo na zemi pod koši. Záhada byla brzy 
objasněna. Návrhář těchto jistě potřebných
městských zařízení zapomněl na naši tradiční
zlodějskou nebo také jen ničitelskou náturu.
Odpadkové koše se totiž skládají z válcovitého
obalu beze dna a se stříškou, v kterém by 
měl být ještě vyndavací vnitřní koš, vše 
z povrchově upraveného plechu. Jeho 
odnesení brání jen ta stříška, která se však 
dá jednoduše odklopit. Tak je možno bez 
problému vnitřní nádobu vydat, hodit 
do řeky nebo odnést do sběrných surovin. 
Z osmi nádob u šesti již tento důležitý vnitřek
chyběl.

Opět dobrá myšlenka, slušná technická 
realizace, ale nedomyšlené technické 
provedení. Celé toto zařízení nebylo jistě 
levná záležitost. A stačilo se nad funkčností 
trochu zamyslet. Takto již zanedlouho 
po nainstalování již neplní svůj účel. 
Nestačí, že se odpadky válejí všude možně 
po chodnících a ulicích, ale tímto tomu 
ještě nahráváme. Opět to odnesly ty
„naše odpadky“, respektive naše prostředí, 
kam by si jistě mnozí rádi zašli 
za relaxací. 

Dobrá myšlenka
potřebuje i dobré
provedení
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Služby pro průmysl

Inovační řešení 
na dohled

Recyklace plastů ještě
s výhradami

Soutěž duálních 
systémů

Ekologických přestupků
oficiálně ubývá

Rychlé testy 
na přítomnost 

ochranných prostředků
ve starém dřevu 

spektrum
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za nejúčinnější nástroj v soutěži
dobrou cenu a Interseroh spolé-
há na své zkušenosti v oblasti
surovin. 

Zákazníci nových duálních
systémů musejí dodržet výpo-
vědní lhůtu u DSD‚ která činí 
6 týdnů. Předpokladem povole-
ní nového systému je uzavřít
„prohlášení o shodě“ plošně se
všemi subjekty s povinností
odstraňování odpadu (obcemi‚
okresy) ve spolkové zemi‚ v níž
chce systém působit. Obcím
přísluší od duálních systémů
poskytnutí odškodnění za koo-
peraci‚ jehož výši kontroluje
clearingové centrum. Dalším
předpokladem schválení kon-
kurenčního systému je plošné
uzavření smluv se všemi podni-
ky odstraňování odpadu‚ které
mají smlouvu s DSD – mají prá-
vo na spoluužívání zařízení na
sběr a třídění‚ která užívá pod-
nik vedoucí na trhu. 

Entsorga-Magazin, 24, 2005, 

č. 7/8

Skládková daň je první skuteč-
nou ekologickou daní ve Spoje-
ném království a uplatněné sché-
ma skládkových kreditů je oce-
ňováno širokou veřejností. Odpo-
vědnost za uplatněné schéma
má společnost ENTRUST (Envi-
ronmental Trust Scheme Regu-
latory Body)‚ která současně pro-
vádí výzkum a vzdělávání v dané
oblasti. Ve spolupráci s minister-
stvem životního prostředí a další-
mi institucemi byl vyvinut potřeb-
ný systém dat WasteDataFlow‚
pomocí kterého lze nahradit pře-
konaný a neúčinný systém
dotazníků. 

Wastes Management, 2005, 

č. 8

Před recyklací starého dřeva je
nutno zjistit‚ zda neobsahuje
nežádoucí impregnace. Lze to
provést již na místě vzniku‚
například před demolicí‚ v recyk-
lačním dvoře nebo na vstupu
materiálu do recyklačního pod-
niku. Dřevo ošetřené dehtovým
olejem lze poznat podle hnědé-
ho zbarvení. Hůře se rozpozná-
vají směsi chromu‚ mědi a arze-
nových solí zvané CCA (chro-
mated copper arsenate)‚ které
zbarvují dřevo světle zeleně –
barva postupně vybledne nebo
se zanese nečistotou. 

Ve Velké Británii bylo ve výz-
kumném programu WRAP zjiš-
těno přes 20 možných metod
rychlých testů a jako zvláště
vhodný byl označen test barev-
ného přechodu. Barevné indiká-
tory ochranných prostředků na
dřevo jsou známy již delší dobu.
Na stránkách rakouského Insti-
tutu pro výzkum dřeva lze najít
jejich přehled: www.holzfragen.
de/seiten/hsm_reagenzien.html.
V Německu vyvinul Institut eko-
logických technologií dvoustup-
ňový analyzátor‚ který se nyní
zkouší. Sestává z rentgenové-
ho fluorescenčního spektromet-
ru a spektrometru‚ kterým lze
prokázat sloučeniny fluoru ve
dřevu. 

Entsorga-Magazin, 24, 2005, 

č. 3

Soutěž na německém trhu
recyklace obalů nabírá konkrétní
formy. Kromě Duálního systému
(DSD) se ho účastní dva další
soutěžitelé: Landbell AG a Inter-
seroh AG. Ke vstupu na trh se
připravuje nováček – kolínská
společnost Contwin GmbH‚ za-
ložená v prosinci 2004. DSD
sází v soutěži na své zkušenosti
a know-how‚ Landbell považuje

zuje spektra a stanoví obsah
prvků v analyzovaném materiá-
lu. Kapacita třídění baterií činí
několik tisíc tun ročně. 
RECYCLING magazin, 60, 2005,
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OTÁZKA MĚSÍCE
Je dobře, že původcem 

komunálního odpadu podle 

českých předpisů je obec?

� Ano

� Ne, původcem komunálního odpadu 
by měl být občan

Pro odpověď využijte elektronickou verzi na
www.odpadoveforum.cz. Případný komentář k va-
ší odpovědi pošlete na adresu forum@cemc.cz. 
Více viz text na straně 4 tohoto časopisu.

OTÁZKA MĚSÍCE

V červnu se konal v Sitges
poblíže Barcelony 10. meziná-
rodní kongres o recyklaci baterií.
Mimo jiné zde byla představena
nová technologie třídění dánské
firmy Force Technology. Podnik
vyvinul senzor‚ pracující na prin-
cipu neutronové aktivační analý-
zy – Force Element Analyser.
Senzor rozpozná současně růz-
né prvky‚ pracuje bezdotykově
a analyzuje nejen povrch mate-
riálu‚ ale celé jeho složení.
Pokusné zařízení třídí nikl-kad-
miové baterie ze směsi baterií.
Přesnost třídění činí přes 99 %. 

Identifikace senzorem probíhá
ve více krocích. Nejprve zdroj
emituje rychlé‚ vysoce energe-
tické neutrony. Moderátor – brz-
dící látka‚ zpomalí neutrony‚ kte-
ré se stávají reaktivními – reagu-
jí s atomovými jádry objektu
v identifikačním poli. Prvek vysí-
lá specifické gama spektrum‚
gama detektor toto spektrum
identifikuje. Počítač poté analy-

Z použitých plastových obalů
lze vyrobit produkty‚ které mají
větší životnost a odolnost než
běžné stavební materiály, které
mohou být pro obce ekologic-
kou a hospodárnou alternati-

vou. Parkové lavičky z recyklo-
vaných plastů‚ které se hodně
vyráběly v 90. letech‚ byly šedi-
vé‚ hrubé a nestabilní a jen utvr-
zovaly skeptiky v jejich kritickém
postoji. Dnes se vyrábějí v růz-
ných barvách‚ tvarech a veli-
kostech a není na první pohled
znát‚ že materiálem jsou recyk-
lované plasty. 

Osud parkových laviček je
typický pro recyklaci plastů obec-
ně. Za uplynulých 10 let bylo
dosaženo velkého technického
pokroku v třídění‚ zušlechťování
a zpracování plastů. Manuál
DKR informuje o více než 60 vý-
robcích z recyklovaných plastů‚
o jejich výrobě a výrobcích. Jed-
ná se o potrubí na odpadní vodu‚
kabelové kanály‚ odvodňovací
kanály‚ fólie apod. Z recyklova-
ného styroporu se vyrábějí dre-
nážní desky‚ které chrání vnější
zdi před mechanickým poškoze-
ním a udržují sklepy suché. Mletý
styropor zvyšuje při výrobě izo-
lačních cihel jejich tepelně izolač-
ní vlastnosti. 

Entsorga-Magazin, 24, 2005, 

č. 3

Podle studie Spolkového úřadu
pro životní prostředí (UBA) Eko-
logické delikty 2003 je ekologic-
ká kriminalita v Německu na
ústupu a počet deliktů již popáté



V Ulmu je jedna 
z nejmodernějších 

elektráren na biomasu

Samostatné 
nakládání s obaly budí
pozornost veřejnosti

Náhrada fosilních paliv

Biomasa – naděje 
obnovitelných energií 

spektrum

3/2006 � ODPADOVÉ FÓRUM 7

V úterý 24. ledna se usku-
tečnila tisková konference
týkající se projektu Spolana
Dioxiny spojená s exkurzí
v dokončovaném objeku,
kde se bude provádět dekon-
taminace. Zamoření býva-
lých provozů výroby pestici-
dů dioxiny je mediálně dobře
známé. V době exkurze byla
procesní budova před do-
končením, dekontaminační
zařízení již byla instalována.
V únoru až květnu letošního
roku má proběhnout zkušeb-

Proces dekontaminace ve Spolaně 
bude brzy zahájen

Neoznačené příspěvky 
z databáze RESERS
připravuje RIS MŽP

za sebou poklesl. Nejvíce trest-
ných činů proti životnímu pro-
středí (25 tisíc) spočívá v poru-
šení trestního zákoníku‚ zbývající
delikty se vztahují k vedlejším
trestním právním normám, jako
je zákon o ochraně zvířat‚ spol-
kový zákon o ochraně přírody‚
spolkový zákon o lovu‚ zákon
o ochraně rostlin (6500 případů)
a k právním normám pro chemi-
kálie (496 případů). Již od 90. let
vede mezi ekologickými delikty
nedovolené zacházení s nebez-
pečnými odpady – odstraňování
způsobem ohrožujícím životní
prostředí. 

Z technického hlediska lze
považovat za problém vysoký
počet neohlášených případů –
nelze s určitostí tvrdit‚ zda
počet deliktů skutečně plynule
klesá‚ nebo zda se snížila
ochota obyvatelstva tyto delikty
hlásit nebo poklesla jeho citli-
vost vůči poškozování životního
prostředí. UBA odkazuje na
empirický výzkum‚ podle které-
ho je hlášena méně než polovi-
na ekologických deliktů. 

Entsorga-Magazin, 24, 2005, 

č. 3

roh AG a Landbell AG. Systé-
my se snaží postupovat proti
těm výrobcům a distributorům‚
kteří si nezajišťují odstranění
svých obalů účastí na systému
ani samostatně‚ např. pověře-
ním třetí osoby‚ a jejich výrobky
končí ve sběrných kontejnerech
systémů. 
RECYCLING magazin, 60, 2005,

č. 16

Podniky‚ které neodstraňují
své obaly v rámci některého
z duálních systémů‚ jako je
např. zelený bod‚ by mohly
v budoucnu více platit. Pokud
spotřebitel neodevzdá obal bez
zeleného bodu v obchodě‚ ale
vhodí jej např. do žlutého pytle‚
může Duální systém požadovat
úhradu nákladů za odstranění.
Účast na samostatném odstra-
ňování mimo systémy neosvo-
bozuje výrobce nebo distributo-
ra od povinnosti platit. Platby
nejsou založeny na skutečném
fyzickém vytřídění obalů‚ za
které nebyla zaplacena licence.
Částka se vypočítá z reprezen-
tativních vzorků. V Německu
působí na trhu tři systémy sbě-
ru a odstraňování obalů. Duální
systém (DSD) ovládá podle
odhadů stále ještě 90 % trhu.
Jeho konkurenty jsou Interse-

Do roku 2010 se má podíl
obnovitelných energií na celko-
vé spotřebě energie v EU zvýšit
na 12 %. To odpovídá dvojná-
sobku v porovnání s výchozím
rokem 1997. Tento vývoj před-

ní provoz. Vlastní dekontami-
nace má proběhnout do kon-
ce roku 2007 a v první polo-
vině roku 2008 se má zaříze-
ní demontovat a proběhnout
konečná úprava sanovaného
areálu.

Projekt zajišťuje společnost
SITA CZ, a. s., spolu s její
dceřinnou firmou BCD CZ, 
a. s. Technický popis použité
sanační technologie přinese-
me v některém z dalších
čísel.

(op)Jednu z nejmodernějších a nej-
efektivnějších evropských elekt-
ráren na biomasu provozuje
Fernwärme Ulm GmbH. Před-
nosti tohoto paliva oproti uhlí
jsou výrazné – v samotném
Ulmu se ročně ušetří 37 tis. tun
uhlí a ovzduší se odlehčí o 110
tis. tun oxidu uhličitého. Ročně
se spálí 140 tis. tun biomasy ze
starého i čerstvého dřeva‚ kterou
dodává denně až 40 nákladních
vozidel a k jejímuž skladování
má zařízení čtyři sila. Z nich se
materiál dostává řetězovým
dopravníkem do dávkovacího
bunkru. Třísky se podle poža-
davků roštového spalování mí-
chají podle velikosti‚ druhu dřeva
a vlhkosti tak‚ aby se dosáhlo
optimálního výsledku spalování.
Pro bezpečnost zařízení jsou
všechna místa předávání mate-
riálu vybavena kontrolní a auto-
matickou hasicí technikou. 

Entsorga-Magazin, 24, 2005, 
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odpadu může vzniknout jedna
tuna paliva. Ročně se v němec-
kých podnicích a domácnostech
sebere 40 – 50 mil. tun odpadu‚
z něhož 10 % lze zpracovat na
alternativní paliva. Od roku 2006
se očekává nedostatek kapacit
zařízení – bude nutno vydávat
na přechodnou dobu zvláštní
povolení k uložení na skládky.
Zavedením pečetě kvality RAL-
GZ 724 bude omezen obsah
popela‚ chloru‚ vody a těžkých
kovů v alternativních palivech.
Německé podniky tak vytvoří
základ pro evropskou standardi-
zaci alternativních paliv. Paliva
se využívají v cementárnách‚
optimálně je lze využít v zaříze-
ních koncipovaných přímo na
ně‚ ve vhodných lokalitách ener-
geticky náročného průmyslu
s pravidelnou potřebou tepla
a páry‚ nezávislou na vnější tep-
lotě. 

Entsorga-Magazin, 24, 2005, 

č. 3

pokládá Bílá kniha obnovitel-
ných energií z roku 1997
a evropská směrnice z roku
2001. Pro všechny členské stá-
ty EU byly určeny cíle pro podíl
obnovitelných energií na celko-
vé spotřebě elektřiny. Německo
má dosáhnout cíle 12‚5 %‚
v roce 2000 však tato hodnota
činila pouze kolem 6 %. Podle
výpočtů Evropské komise musí
biomasa přispět k dosažení cíle
podílem asi 40 %. V porovnání
se stavem v roce 2002 by se
muselo využití biomasy zvýšit
2‚5krát. V Německu vyvolalo
nařízení o biomase ve spojení
se zákonem o obnovitelných
energiích dynamický rozvoj vý-
roby elektřiny a tepla z bioma-
sy. Přes 2000 zařízení na bio-
masu vyrobilo za rok 2004
kolem 5‚3 miliard kWh proudu.
To je nárůst o 2 miliardy kWh
během jednoho roku. Celkový
energetický potenciál biomasy
v Německu ve výši 620 – 1 360
petajoulů za rok (1 PJ = 1015 J)
a v EU 4090 – 6850 petajoulů
svědčí o tom‚ že cíle stanovené-
ho komisí EU na rok 2010 lze
dosáhnout. 

Entsorga-Magazin, 24, 2005, 

č. 3

V uplynulých letech investovaly
mnohé německé podniky do
mechanicko-biologických zaří-
zení na zpracování odpadu‚ aby
vyhověly zákonným požadav-
kům od 1. 6. 2005. V těchto
zařízeních se živnostenský
a sídelní odpad třídí a vedle vyu-
žitelných frakcí kovů‚ fólií apod.
vzniká tzv. výhřevná frakce. Z ní
se vyrábějí alternativní paliva‚
která mohou dosahovat výhřev-
nosti hnědého uhlí. Ze dvou tun
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Realizační program ČR pro biodegradabilní
odpady se zaměřením na odpady ze zeměděl-
ství, zahradnictví, rybářství, myslivosti, zpraco-
vání dřeva atd. – 2. etapa (dále RP BRO-2) byl
zpracován v roce 2004. Jeho zpracovatelem byl
Ing. Antonín Jelínek, CSc. a kol., Výzkumný
ústav zemědělské techniky, Praha. Program
navázal na Realizační program ČR pro biologic-
ky rozložitelné odpady (RP BRO-1), který byl
zpracován v roce 2003. 

RP BRO-2 měl za cíl navrhnout postupy vedou-

cí k efektivnímu nakládání s těmito materiály
s přednostním zaměřením na zemědělství jako
celek, zpracování zbytkové dřevní hmoty z těž-
by dřeva, zpracování zbytkové biomasy z pro-
vozování zahradnické činnosti a rybářství
(zejména využití rybničního bahna). 

Následný text jsme vybrali ze Souhrnné zprá-
vy o Realizačních programech ČR – II. etapa,
kterou Ministerstvo životního prostředí vypraco-
valo v listopadu 2005.

Redakce

Biologicky rozložitelný odpadBiologicky rozložitelný odpad

Ze Souhrnné zprávy k Realizačnímu programu

Tabulka 1: Produkce, využití a odstraňování BRO v roce 2003 (v kg) 

Druh odpadu Produkce odpadu VyuÏití OdstraÀování

celkem celkem celkem

020101 – Kal z praní a ãi‰tûní 27 004 410 17 570 550 7 943 390

020102 – Îivoãi‰ná tkáÀ 19 108 829 0 21 130

020103 – Rostlinná tkáÀ 232 355 061 157 924 441 32 354 113

020107 – Odpady z lesnictví 37 185 511 8 788 510 16 847 250

020201 – Kal z praní a z ãi‰tûní 32 045 076 8 575 050 12 010

020202 – Îivoãi‰ná tkáÀ 64 836 095 12 047 0

020203 – Surovina nevhodná ke spotfiebû 13 283 894 1 394 0

020204 – Kal z ãi‰tûní odpadních vod 10 551 864 106 735 0

020299 – Odpady jinak blíÏe neurãené 6 847 803 14 000 1 200

020301 – Kal z praní, z ãi‰tûní 46 129 030 2 669 830 1 762 440

020304 – Surovina nevhodná ke spotfiebû 23 319 241 1 004 319 308 000

020305 – Kal z ãi‰tûní odpadních vod 6 774 340 80 000 0

020399 – Odpady jinak blíÏe neurãené 5 019 053 825 400 800

030101 – KÛra a/nebo korek 57 394 057 19 402 060 1 371 500

030301 – KÛra 118 320 129 18 020 43 130

030307 – V˘mût z odpadního papíru 17 341 768 0 5 902 824

030308 – Odpad ze tfiídûní papíru 44 414 306 2 385 0

030310 – V˘mûtová vlákna 46 544 205 1 787 580 295 220

030311 – Kal z ãi‰tûní odpadních vod 16 770 198 1 608 717 463 590

Souãet 825 244 870 220 391 038 67 326 597

Zdroj: âSÚ

Jedním z hlavních cílů POH ČR je 20%
snížení hmotnostního podílů odpadů uklá-
daných na skládky do roku 2010 ve srovná-
ní s rokem 2000 a s výhledem dalšího
postupného snižování množství biologicky
rozložitelných komunálních odpadů
(BRKO) ukládaných na skládky. A to tak,
aby podíl této složky činil v roce 2010 nejví-
ce 75 % hmotnostních, v roce 2013 nejvíce
50 % hmotnostních a výhledově v roce
2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkové-
ho množství BRKO vzniklého v roce 1995. 

Odpady z primární produkce zemědělské
a zahradnické, z lesního hospodářství,
z rybářství a z výroby a zpracování potravin
tvořily v roce 2003 (podle Centra pro hos-
podaření s odpady) 4 940 736 tun, z toho
biologicky rozložitelné odpady (BRO) 
4 841 921 tun, což je 98 %. 

Jedním ze způsobů, jak docílit požadova-
né snížení množství odpadů ukládaných na
skládky, je zavádění systémů odděleného
sběru BRO a jeho následného využívání.
Je proto potřebné vytvářet podmínky
k oddělenému shromažďování jednotlivých
druhů BRO vznikajících v domácnostech,
při provozování živností, v průmyslu a na
úřadech, jejich sběr a deponování odděle-
ně od ostatních odpadů a současně cíleně
omezovat znečišťování BRO jinými odpady
zejména těmi, které mají jakékoliv nebez-
pečné vlastnosti. 

Pro všechna navrhovaná opatření je
základním předpokladem dobrá mezire-
zortní spolupráce. Kromě legislativních
a metodických opatření je nutné vyžadovat
stanovení konkrétních limitů a podmínek
u všech způsobů nakládání s BRO. Dále

stanovení technologických parametrů pro-
cesu hygienizace a kvality konečného pro-
duktu. V neposlední řadě bude třeba zajistit
autorizaci laboratoří, provádějících výše
uvedené kontrolní činnosti. Nezbytná je
i standardizace kontroly.

Souãasné kapacity 
pro vyuÏívání a odstraÀování
biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ
v âR

Pro získání informací o současných
kapacitách pro využívání a odstraňování



zmíněných odpadů v ČR byl vytvořen 
databázový systém, který je v současné
době provozován a doplňován daty na
http://df.biom.cz/zarizeni.stm. 

Produkci a nakládání s biodegradabilními
odpady v roce 2003 uvádí tabulka 1, sou-
hrn kapacit pro využívání BRO tabulka 2.

NavrÏená opatfiení k zabezpeãení cílÛ
POH 

Opatření uvádíme v pořadí termínů plně-
ní, kurzívou je uvedeno odůvodnění navr-
ženého opatření (pozn. redakce).

Termín: 30. 6. 2006
Opatření 12.3 – V rámci návrhu novely

zákona o odpadech zmocnit Ministerstvo
životního prostředí, ve spolupráci s Minis-
terstvem zdravotnictví a Ministerstvem
zemědělstvím, vypracováním vyhlášky
o nakládání s „bioodpady“ a současně
předložit teze prováděcí vyhlášky. 

Zodpovídá: MŽP, spolupráce: MZ, MZe
Vyhláška by měla definovat postupy

vedoucí ke snižování environmentálních
a zdravotních rizik při nakládání s BRO
a stanovit požadavky na stabilizaci a hygie-
nizaci, maximální přípustné koncentrace
cizorodých látek a další jakostní znaky
v kompostech, digestátech a stabilizova-

ných bioodpadech a podmínky pro jejich
použití na zemědělské a nezemědělské
půdě. (Tato vyhláška by se netýkala kom-
postů splňujících požadavky na organické
hnojivo podle zákona „o hnojivech“).

Termín: 31. 12. 2006
Opatření 12.4 – Projednat rozšíření

stávající nevratné investiční dotace při
budování kompostáren nebo bioplyno-
vých stanic zpracovávajících bioodpady
z obcí a neziskových organizací i na
podnikatelské subjekty při zabezpečení
garance 10 let provozu zařízení pro
nakládání s bioodpady. 

Zodpovídá: MŽP, spolupráce: MZe, MPO
Opatření má za cíl zvýšit kapacity zaříze-

ní pro využívání BRO a upravit podmínky
pro udělování dotací ze SFŽP. Rozšíření
dotace pro nákup zařízení pro separovaný
sběr bioodpadů a pro nákup kompostérů. 

Termín: 30. 12. 2007
Opatření 12. 1 – Prověřit soulad legis-

lativy hnojiv s evropskou legislativou.
Zodpovídá: MZe, spolupráce: MZ, MŽP.
Stávající legislativa omezuje výrobu

a uvádění do oběhu kompostů připrave-
ných z bioodpadů neúměrně přísnými
požadavky na obsah těžkých kovů, neza-

bývá se problémem omezování organic-
kých toxických cizorodých látek a nedosta-
tečně řeší problém snižování zdravotních
rizik při výrobě těchto kompostů. Zároveň
doporučujeme omezit kompetenci legislati-
vy hnojiv pouze na zemědělskou půdu.

Opatření 12.2 – Prověřit nakládání
s kuchyňskými odpady v ČR (včetně
velkokapacitních stravovacích zařízení
a výroben) a ověřit vliv vnášení kuchyň-
ských odpadů do odpadních vod. 

Zodpovídá: MŽP, spolupráce: MZe, VÚV
T.G.M.

Opatření by mělo být realizováno pro-
střednictvím výzkumného záměru VÚV
T.G.M. – CeHO.

odpad mûsíce/servis

3/2006 � ODPADOVÉ FÓRUM 9

Účelnost sběru biologického odpadu Průmyslová krajina

Tabulka 2: Souhrn kapacit pro využívání

BRO (tun/rok)

Zafiízení Kapacita Odhad 
znám˘ch kapacity
zafiízení ostatních

zafiízení

Bioplynové stanice 400 000 0

Kompostárny 560 000 500 000

Recyklace sbûrového papíru 400 000 0

Kotelny na biomasu 200 000 400 000

Zdroj: CZ Biom

V Německu je separovaný sběr domovní-
ho odpadu a organických odpadů podle
zákona o oběhovém hospodářství a odpa-
dech povinný a přesto se proti němu stále
ještě staví některé subjekty zajišťující
odstraňování odpadu. I po deseti letech
platnosti zákona není separovaný sběr bio-
odpadu realizován plošně, budování systé-
mů stagnuje a v některých regionech je
možné dokonce sledovat opačný trend. 
S argumentem, že je to neúnosné pro
poplatníky, přestávají některé obce zavádět
separovaný sběr, nebo dokonce zastavují
již fungující systém. 

Podle analytické studie Institutu pro
odpad‚ odpadní vody a řízení infrastruktury
(INFA) je sběr biologického odpadu do
zvláštní nádoby ekonomicky výhodný‚ nao-
pak jeho zrušení by bylo kontraproduktivní.
V rámci studie byly porovnávány náklady
na separovaný odvoz a úpravu s výdaji na
odstraňování bioodpadu spolu s domovním
odpadem. Vedle modelových výpočtů byly
do analýzy zahrnuty další faktory ovlivňující
náklady, např. struktura poplatků, organiza-

ce svozu nebo existující a smluvně zajiště-
né kapacity na zpracování.

Při porovnání průměrných nákladů pro
všechny sídelní struktury studie ukázala, že
separovaný sběr a zpracování směsného
a biologického odpadu není dražší než sběr
a zpracování bioodpadu spolu s odpadem
směsným. Jak v městských, tak i ve venkov-
ských sídelních strukturách jsou dokonce
možné úspory nákladů do 10 procent. Do
kalkulace se při tom zahrnují struktura
oblasti, stupeň napojení na nádobu na bio-
logický odpad a četnost vyprazdňování.
Náklady na logistiku se při separovaném
sběru a svozu zbytkového a biologického
odpadu zvyšují‚ při následném zpracování
se však redukují. Zavedení nádoby na biolo-
gický odpad tak představuje velký potenciál
úspory‚ zejména při optimalizaci logistiky.

Zpracovala (jk) podle Entsorga-

Magazin 3/2005. Závěrečná práva

INFA je uvedena na internetové

stránce VHE http://www.vhe.de/file-

admin/pdf/aktuelles/Infa-Bericht-

02122004.pdf

21. března se bude konat již třetí roč-
ník odborné konference s názvem Prů-
myslová krajina 2006. Konference bude
zaměřena na řešení problematiky
brownfields, průmyslových zátěží krajiny
a sociálněekonomických aspektů, jenž
provázejí proces restrukturalizace. Vedle
úvodních vystoupení budou na progra-
mu přednášky ve dvou programových
blocích. Předmětem dopoledního bloku
přednášek bude Využití alternativních
energetických zdrojů a odpoledního blo-
ku Rozvoj venkova a jeho vliv na krajinu.

Organizátorem konference je Sdruže-
ní pro rozvoj Moravskoslezského kraje
a Slezská univerzita ve spolupráci
s Agrární komorou České republiky
a Hospodářskou komorou ČR. Konfe-
rence se koná ve Slezské univerzitě
v Opavě v aule rektorátu univerzity.

Sekretariát konference: tel.: 595 693
881, e-mail: eharacova@smunion.cz

Další informace: www.msunion.cz
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BRKO tvoří kolem 30 – 40 % komunálního
odpadu v celé Evropě, jak bylo stanoveno
analýzami /2, 3/. Jeho sběr, zpracování
a odstraňování je velkým problémem. Tento
materiál je fermentabilní, a proto není vhodné
jej skládkovat, a vyšší obsah vody zhoršuje
energetické využití. Z těchto důvodů se
nakládání s BRKO stalo významnou otázkou
politiky EU, zejména pro splnění cíle snížení
množství tohoto odpadu ukládaného na
skládky. Skládková směrnice 99/31/ES pova-
žuje omezení množství BRKO ukládaného
na skládky za klíčovou strategii pro omezová-
ní emisí metanu a pro omezení produkce prů-
sakový vod. Nicméně, i když skládková
směrnice stanoví, že je nutné snížit množství
BRKO ukládaného na skládky, EU nemá
žádnou strategii, kam by měl tento odpad jít
místo toho.

Pokud by EU nedokázala definovat vše-
obecnou perspektivu pro celou Evropu bylo
by to nepříznivé pro vybudování dlouhodo-
bé strategie hospodaření s odpady. Z toho-
to důvodu strategická perspektiva je nalé-
havě potřebná. Pro nakládání s biologicky
rozložitelným odpadem by měly být stano-
veny strategické programy v rámci celé EU. 

Směrnice EU o bioodpadech
Politické diskuse o legislativě biologicky

rozložitelných odpadů přinesly poprvé
výsledek na úrovni EU v pracovním doku-
mentu Evropské Komise v roce 2000.
Cílem bylo usnadnit hospodaření s biode-
gradabilním odpadem a definovat zásady,
podle nichž by se mělo postupovat k docíle-
ní cílů stanovených skládkovou směrnicí. 

Druhý dokument /4/ byl výsledkem
podrobných konzultací s členskými státy
EU. V mnoha aspektech odráží zkušenosti
zemí s dobře zavedenými systémy sběru
a nakládání s biologicky rozložitelnými
odpady. Stanovil podrobná technická pravi-
dla týkající se odděleného sběru, možností
nakládání pro definovaný seznam zdrojo-
vých materiálů, požadavky na kompostová-
ní, anaerobní digesci, mechanicko-biologic-
ké zpracování a na využití zpracovaného
biologicky rozložitelného odpadu. Byly jas-
ně stanoveny tyto cíle:
� Prosadit biologické zpracování bioodpa-

du s pomocí harmonizace národních

opatření poskytující vysokou úroveň
ochrany životního prostředí.

� Ochránit půdu; využití bioodpadu by
mělo vyústit v prospěch zemědělství
nebo zlepšení životního prostředí.

� Zajistit funkčnost vnitřního trhu.
Řada členských zemí si uvědomila, že

směrnice o bioodpadu zahrnující některé
podněty pro separaci organického odpadu
u zdroje by mohla tvořit logické pokračování
cílů skládkové směrnice pro omezení
množství biodegradabilního komunálního
odpadu ukládaného na skládky. Souhlas
všech členských států však nebyl získán
s ohledem na rozdílné technické požadav-
ky, které v mnoha případech byly v rozporu
se stávajícími národními pravidly. 

Kontroverzními předměty byly:
� Kompost – odpad nebo produkt?
� Jaké jsou technické a legislativní hranice

mezi komposty z bioodpadu jako pro-
duktem a stabilizovaným bioodpadem
(produkt mechanicko-biologické úpravy)
jako odpadem.

� Jednoznačné limitní hodnoty nebo kvali-
tativní třídy pro těžké kovy spojené
s maximálními aplikačními dávkami?

� Evropský Katalog odpadů – nástroj
(ne)vhodný pro popis povolených odpa-
dů pro kompostování?

� Separovaný sběr bioodpadu u zdroje –
závazný pro celou Evropu?

Připomínky k 2. návrhu pracovního doku-
mentu od členských států a účastníků
Komise obdržela, avšak nikdy nevyústily ve
3. návrh dokumentu nebo návrh směrnice. 

Mezitím se vedení komise změnilo, měla
být ustanovena nová komise (září 2004)
a DG ENV všeobecně byla vedena zása-
dou pokud možno co nejméně zákonných
opatření. Tak došlo k vyřazení další přípravy
směrnice o biologicky rozložitelném odpa-
du a také revize směrnice o kalech z agen-
dy komise. 

Rámcová směrnice o půdě
V průběhu let 2004 a 2005 komise opa-

kovaně uvedla, že vydá strategický rámco-
vý dokument jako sdělení k ochraně půdy.
Plán Rámcové směrnice o půdě zahrnuje
tři konkrétní opatření:
� Směrnice o monitorování půdy

� Směrnice o biologicky rozložitelném
odpadu/kompostu

� Revidovaná směrnice o splaškových
kalech

Bylo zdůrazněno, že tyto směrnice se
nepředpokládají jako samostatné legislativ-
ní předpisy, nýbrž budou součásti Rámcové
směrnice. 

Nicméně, po četných mítincích účastníků
a sedmi institucionálních výzvách Evrop-
ského Parlamentu a Rady, slíbená legislati-
va nebyla dosud realizována. 

Komise prohlásila, že bude podporovat
národní a lokální plány kompostování vyjas-
něním, za jakých podmínek může být kom-
post obchodován jako produkt. Toto bude
možné v rámci návrhu „konce odpadu“ („end
of waste“), který je připravován Komisí v sou-
vislosti s Tématickou strategií prevence
a recyklace odpadu. Taková kritéria stanoví
kvalitativní meze pro trh – ke zvýšení důvěry
zákazníka – a snížení regulační zátěže pro
marketing a využití kompostu dobré kvality.
Kompost bude prioritním tokem odpadu pro
aplikaci kritérií „konce odpadů“.

Až dosud není k dispozici žádný oficiální
návrh směrnice o biologicky rozložitelném
odpadu. Ukazuje se však, že se Komise
obrací při orientaci koncepce odpadů na
dopady na životní prostředí spíše než na
striktní použití hierarchie odpadů, jak
tomu bylo v minulosti. 

Literatura
/1/ Council Directive 1999/31/EC of 26 April

1999 on the landfill of waste. Official Journal
L 182, 16/07/1999, p. 1 – 19 (Směrnice Rady
1999/31/ES z 26. dubna 1999 o skládkách
odpadů).

/2/ Hogg et al.: Economic analysis of options for
managing biodegradable municipal waste.
Report for the European Commission (2000),
DG ENV. (Ekonomická analýza a možnosti
pro hospodaření s biologicky rozložitelným
komunálním odpadem) http://europa.eu.int/
comm/environment/waste/compost/econana-
lysis_finalreport.pdf

/3/ Amlinger, F.: Composting in Europe: Where Do
We Go? (Kompostování v Evropě, Kam směřu-
jeme?) Paper for the International Forum on
Recycling, Madrid, 14 November 2000.

/4/ Biological Treatment of Biowaste, (Biologické
zpracování biologicky rozložitelného odpadu)
Working Document, European Commission
DG ENV. A.2/LM/ biowaste/2nd draft, Brus-
sels 2/2001, http://www.europa.eu.int/comm/
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(Redakčně zkráceno)
Ing. Dagmar Sirotková, 

RNDr. Dragica Matulová, CSc.
CeHO VÚV T.G.M.

E-mail: dagmar_sirotkova@vuv.cz,
dragica_matulova@vuv.cz

Biologicky rozložitelné komunální odpady v EU
Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkování odpadů (směrnice

o skládkování) /1/ ukládá členským státům omezit množství bio-
degradabilního komunálního odpadu (BRKO) ukládaného na
skládky. Důvodem pro toto omezení je snížení nekontrolovaného
úniku skleníkového plynu metanu a průsaků ze skládek odpadů. 
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Využívání upravených biologicky rozložitel-
ných odpadů na nezemědělské plochy jako
jsou např. obytné zóny, parky, lesoparky, plo-
chy v průmyslových zónách současná právní
úprava neřeší a v praxi tato úprava chybí.
Nejsou k dispozici pravidla pro nakládání
s výstupy ze zařízení pro biologické zpraco-
vání odpadů (zařízení pro řízený aerobní
nebo anaerobní rozklad biologicky rozložitel-
ných odpadů způsoby uvedenými v příloze 
č. 4 k zákonu o odpadech pod kódy R3
a nebo R10), včetně ukazatelů a limitů, které
je třeba dodržovat z pohledu ochrany zdraví
lidí a životního prostředí. Výstupy z těchto
zařízení mohou být komposty, rekultivační
komposty, digestát, bioplyn apod. Z nich
může být pouze kompost, v souladu se záko-
nem o hnojivech č. 156/1998 Sb., v platném
znění a jeho prováděcím předpisem 
č. 271/1998 Sb., který stanoví rizikové látky
a jejich limitní hodnoty v hnojivech a substrá-
tech, aplikován jako hnojivo na zemědělskou
půdu.

Z výše uvedených důvodů a v souladu
s požadavkem směrnice ES č. 1999/31/ES
na snižování obsahu biologicky rozložitel-
ných odpadů ukládaných na skládky je třeba
právně upravit nakládání s biologicky rozloži-
telnými odpady, které by podpořilo jejich
materiálové využívání. 

Pro řešení této problematiky a zpracování
technických podkladů pro změnu zákona
o odpadech a prováděcí vyhlášky k změno-
vému zákonu o odpadech týkající se naklá-
dání s biologicky rozložitelnými odpady byla
pod gescí Ministerstva životního prostředí
vytvořena v roce 2005 pracovní (konzultační)
skupina odborníků, včetně zástupců dotče-
ných resortů. Spolupráce s širší skupinou
odborníků měla zajistit zohlednění různých
zájmů a pohledů na zpracovávanou proble-
matiku. Stěžejním požadavkem ministerstva
bylo řešit právní úpravu biologicky rozložitel-

v příslušných zařízeních stanovenými postu-
py, včetně postupů pro hodnocení výstupů
z těchto zařízení a stanovení podmínek
a požadavků na ochranu životního prostředí
a zdraví lidí.

Navrhovaná právní úprava řeší též povin-
nosti při vzorkování odpadů při nakládání
s nimi, a to obecně, včetně požadavku na
odbornou způsobilost osob provádějících
nebo řídících vzorkování odpadů. Vzhledem
k tomu, že doposud tato problematika byla
v jednotlivých prováděcích předpisech
k zákonu o odpadech řešena nejednotně, je
v souladu s požadavky praxe třeba upravit ji
jednotně v zákoně.

Že je třeba řešit nakládání s biologicky roz-
ložitelnými odpady právní úpravou – změnou
zákona o odpadech – urychleně, svědčí
i skutečnost, že je tato problematika řešena
též v rámci poslanecké iniciativy a jako jeden
z bodů změn zákona o odpadech v poslane-
ckém návrhu, sněmovní tisk č. 1087.

Ing. Milena Veverková
UNIVERZA-SoP, s. r. o.

E-mail: univerza@cbox.cz

Právní úprava nakládání s BRO

Na prosincovém zasedání představen-
stva SUCO v Kopřivnici bylo schváleno
udělení dalších nových certifikátů Odbor-
ný podnik pro nakládání s odpady násle-
dujícím firmám v odpadovém hospodář-
ství:

ECO-F, a. s.
EKOSEPAR, s. r. o.
IGRO, s. r. o.
BIO SYSTEM, s. r. o.
Dalších několik společností, které jsou

již držiteli certifikátu Odborný podnik pro
nakládání s odpady, prošlo svou recertifi-
kací (každoročním auditem, kterým se
tato oborová certifikace odlišuje od certi-

fikace ISO, která se obhajuje jednou za 
3 roky) a svůj certifikát opět obhájilo.

Počet společností, které jsou již držiteli
certifikátu Odborný podnik pro nakládání
s odpady, se tak blíží počtu 35, a protože
několik dalších společností právě prochází
svým prvním auditem, dá se očekávat, že
jejich počet na jaře překročí již číslo 40. 

Představenstvo dále projednalo stav
v certifikacích u nás a v Evropě, závazné
postupy při projednávání žádostí o certifi-
kace, žádosti auditorských organizací
o přijetí mezi akceptované SUCO, upravi-
lo stanovy SUCO a schválilo plán práce
a rozpočet na příští rok.

Podrobnější informace o certifikova-
ných společnostech, o akceptovaných
auditorských společnostech a o těchto
odborných certifikacích u nás i v Evropě
můžete získat na níže uvedených kontak-
tech.

(pm)

Sdružení pro udělování certifikátu

Odborný podnik 

pro nakládání s odpady 

(SUCO)

Tel.: 296 347 018 

fax: 296 347 019 

mobil: 603 429 355

E-mail info@suco.cz

Zpravodaj

Současně platná právní úprava nakládání s odpady upravuje
v rámci komodity biologicky rozložitelných odpadů pouze využí-
vání upravených kalů z čistíren odpadních vod na zemědělské
půdě. Tyto podmínky a povinnosti jsou obsaženy v § 32 a § 33
zákona o odpadech a konkretizovány ve vyhlášce MŽP 
č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na země-
dělské půdě, ve znění pozdějších předpisů. 

V rámci vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně
vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, je využívání biologicky rozložitelných odpadů (u nichž
je vyloučena nebezpečná vlastnost H9 Infekčnost) jako nositelů
živin pro biologickou rekultivaci terénu upraveno v příloze č. 11
k citované vyhlášce. 

ných odpadů změnou zákona co nejkom-
plexněji a se všemi souvislostmi a vazbami
na související zákony. 

Výsledkem práce této skupiny je návrh
technických podkladů pro změnu zákona
o odpadech týkající se stanovení povinností
při nakládání s biologicky rozložitelnými
odpady při jejich sběru, výkupu a zpracování



Nakládání s bioodpady je jedním z klíčo-
vých principů zajišťování bezpečnosti
potravin jak z hlediska chemických konta-
minantů, tak i z hlediska šíření patogenních
mikroorganismů. Mezi bioodpady patří
i vedlejší živočišné produkty, které nejsou
určeny pro lidskou spotřebu (ABP – Animal
By-Products). Nakládání s ABP určuje naří-
zení Evropského Parlamentu a Rady 
č. 1774/2002, kterým se stanoví hygienická
pravidla týkající se vedlejších živočišných
produktů, dále nařízení Komise (ES) 
č. 92/2005, které původní nařízení upravuje
a mění. Nakládání s ABP se týkají vyhlášky
(ES) č. 809/2003 a 810/2003 a 12/2005,
které umožňují používání národních pravi-
del při zpracování hnoje a kuchyňských
odpadů na kompostárnách a bioplynových
stanicích do konce roku 2005.

Mezi ABP patří jako materiál kategorie 2
rizikovosti i zvířecí fekálie, včetně slamna-
tého hnoje, obsahu žaludků a střev, dále
čistírenské kaly z jatek, včetně shrabků
z roštů. Mezi ABP kategorie 3 patří zejmé-
na nerizikové jateční odpady, odpady z líhní
drůbeže a veškerý kuchyňský odpad
s výjimkou kuchyňského odpadu z meziná-
rodní přepravy, který patří do nejrizikovější
kategorie 1 (kam patří též materiály před-
stavující riziko přenosné spongiformní
encefalopatie – BSE).

Legislativa bioodpadů, včetně nakládání
s ABP a čistírenskými kaly, nezabezpečuje
komplexní přístup k regulaci těchto odpa-
dů, a to jak v rámci EU, tak i v České
republice, a špatně definovaná pravidla
představují pro podnikatele v odpadovém
hospodářství obor zpracování bioodpadů
rizikový pro investice. Je zřejmé, že dlou-
ho připravovaná směrnice EU o biolo-
gicky rozložitelných odpadech (včetně
kuchyňských odpadů) nebude vydána
jako samostatný dokument a místo ní

být závod vybaven zařízením k čištění
a dezinfekci vozidel a kontejnerů sloužících
k přepravě ABP. Za předpokladu stejného
hygienizačního účinku lze povolit i jiné typy
kompostovacích systémů. Každá bioplyno-
vá stanice a kompostárna zpracovávající
ABP musí být vybavena vlastní laboratoří
nebo využívat službu externí schválené
laboratoře.

Kritické body
Provozovatel kompostárny nebo bioply-

nové stanice zpracovávající ABP je povinen
určit a kontrolovat kritické body a zazname-
návat výsledky kontrol a vyšetření a ucho-
vávat je nejména po dobu dvou let. Dále
jsou provozovatelé povinni odebírat repre-
zentativní vzorky ke kontrole každé zpraco-
vávané šarže na shodu s normami a naří-
zením č. 1774/2002. Pro každý použitý kri-
tický kontrolní bod musí být stanoveny mini-
mální hodnoty technologických norem. 

Mezi kritické body při anaerobní digesci
nebo kompostování patří velikost částic
odpadu (< 12 mm), teplota dosažená při
procesu tepelného ošetření (> 70 °C), dél-
ka trvání procesu tepelného ošetření ( > 1
hodina). Mezi povinnosti provozovatelů
těchto zařízení patří přijetí systematických
opatření proti ptákům, hlodavcům a hmyzu
doložený programem hubení škůdců. Orga-
nizační systém těchto zařízení musí být
zajištěn tak, aby se zamezilo rekontaminaci
zpracovaných odpadů.

Vzorky digestátů a kompostu odebrané
během skladování nebo vyskladňování
musí vyhovovat následujícím normám:
Salmonella: nepřítomnost v 25 g: 
n = 5, c = 0, m = 0
Enterobacteriaceae: 
n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 v 1 g
kde:
n = počet vzorků, které mají být vyšetřeny;
m = prahová hodnota počtu bakterií; výsle-

dek je považován za uspokojivý, pokud
počet bakterií ve všech vzorcích není
vyšší než m;

M = nejvyšší hodnota počtu bakterií; výsle-
dek je považován za neuspokojivý,
pokud je počet bakterií v jednom nebo
více vzorcích vyšší nebo roven M a

c = počet vzorků, u nichž může být počet
bakterií mezi m a M; celý vzorek je
považován za přijatelný, pokud ostatní
vzorky mají počet bakterií nižší nebo
roven m.
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Nakládání s vedlejšími živočišnými produkty

můžeme očekávat rámcovou směrnici
o půdě, která bude upravovat monitoro-
vání půdy, bioodpady, kompostování
a použití čistírenských kalů.

Národní pravidla
Nařízení č. 1774/2002 umožňuje při

nakládání s některými ABP na kompostár-
nách a bioplynových stanicích použití
národních pravidel za předpokladu dodržo-
vání požadavku na redukci patogenů. Toto
ustanovení není možno využít, jelikož
v současnosti ještě neexistují předpisy
a hygienické standardy týkající se např.
odpadů z veřejného stravování, včetně
separovaného sběru domovních odpadů
nebo pro společnou úpravu kuchyňských
odpadů, hnoje, obsahu trávícího traktu, pří-
padně mléka nebo kolostra (mlezivo) a pla-
tí tedy veškerá ustanovení evropské legisla-
tivy. To umožňuje krajským veterinárním
správám ukládat provozovatelům neriziko-
vých kompostáren hnoje opatření, která
svojí nákladností mají likvidační charakter.

Absence národních předpisů pro nakládá-
ní s bioodpady vede k tomu, že jsou hygieni-
zační postupy a kontroly redukce patogenů
v některých provozních řádech kompostáren
čistírenských kalů definovány na základě
nařízení č. 1774/2002, aniž by byly dodržo-
vány podmínky a doba fermentace dle plat-
né ČSN 465735 „Průmyslové komposty“. 

Kompostárna nebo bioplynová stanice
zpracovávající ABP (včetně hnoje
a kuchyňských odpadů) musí být podle
evropské legislativy vybavena pasterizační
(sanitární) jednotkou, kterou není možné
obejít. Tato jednotka musí být opatřena
zařízením ke sledování teploty v reálném
čase a záznamovým zařízením ke stálému
zaznamenávání výsledků těchto měření
a vhodným bezpečnostním systémem brá-
nícím nedostatečnému ohřevu. Dále musí

Biologicky rozložitelné odpady (BRO) jsou kvantitativně
významnou skupinou odpadů v ČR s roční produkcí cca 12 mil.
tun. Tyto odpady pocházejí ze zemědělství a lesnické produkce,
ze zpracovatelského průmyslu, patří sem biologicky rozložitelné
komunální odpady (BRKO) a čistírenské kaly. Způsob nakládání
s BRO může pozitivně nebo negativně ovlivnit složky životního
prostředí. Převážná část těchto odpadů je předurčena k materiá-
lovému nebo energetickému využití a je nutné omezovat jejich
ukládání na skládky, kde jsou zdrojem skleníkového plynu meta-
nu a škodlivých hydrolýzních výluhů. 



Hygienizace
Řešení technologie zpracování ABP na

bioplynových stanicích by mělo využívat
pasterizačního zařízení, kde rozmělněné
ABP jsou tepelným výměníkem voda/sub-
strát zahřáty v izolované nádobě s integro-
vaným míchadlem horkou vodou od chlaze-
ní spalovacího motoru kogenerační jednot-
ky. Po hygienizaci trvající jednu hodinu při
teplotě 70 °C jsou rozmělněné odpady
v suspenzi přečerpány do fermentoru.

Složitější situace je na kompostárnách,
které zdroj levného tepla k pasterizaci
nemají. Zde je možné použít tepla vznikají-
cího exothermickým aerobním fermentač-
ním procesem. Rozmělněné jateční odpa-
dy, kuchyňské odpady, případně zvířecí
fekálie se promísí s lignocelulozovou hmo-
tou, např. s drcenou slámou, dřevní štěp-
kou, s pilinami nebo s odpadní biomasou
tak, aby vlhkost vzniklé suspenze byla
v rozmezí 60 – 70 % a poměr C:N v sub-
strátu byl v rozmezí 20 – 40. Rychlost
nastartování hygienizační teploty 70 °C je
u fermentorů nemíchaných cca 48 hodin
v závislosti na intenzitě aerace a u fermen-
torů míchaných systémů by měla tato teplo-
ta být docílena do 24 hodin. Při pouhé tep-
lotní hygienizaci 70 °C nastává devitalizace
nesporulujících mikroorganismů, přičemž
sporulující mikroorganismy, které bývají rov-
něž původci různých chorob přežívají
a zbaveni konkurence dalších mikroorga-
nismů se mohou úspěšně rozmnožovat. 

V hygienizačních fermentorech je hynutí
patogenních mikroorganismů nejen v dů-

sledku hygienizační teploty, ale i vlivem pří-
tomnosti metabiotických produktů vznikají-
cích mikrobiologickou činností v substrátu.
Devitalizační účinek vlivu teploty a metabio-
tických procesů se násobí a proto hygieni-
zační fermentory dosahují spolehlivější
devitalizace nejen nesporulujících ale i spo-
rulujících mikroorganismů. Experimentálně
bylo prokázáno, že při aerobním komposto-
vání teplota vyšší než 55 °C po dobu delší
než 21 dnů zabezpečuje spolehlivou devi-
talizaci většiny patogenních mikrooganis-
mů, což dává předpoklad i ke spolehlivému
zpracování ABP na kompostárnách při
používání národních pravidel při zpracování
materiálů kategorie 3 a zvířecích fekálií. 

Na trhu je již nabídka více druhů pasteri-
začních zařízení vhodných pro bioplynové
stanice. Zároveň je snaha některých sub-
jektů tato zařízení zhotovit svépomocně.
Takto zhotovený hygienizační aerovaný
nemíchaný fermentor je provozován na
kompostárně Pitterling v Chudeřicích
u Bystřiny. Ostravská společnost AGRO-
EKO vyvinula mobilní tepelně izolovaný
aerovaný box, který je úspěšně testován ve
spolupráci s veterinární správou na hygieni-
zaci ABP. Toto zařízení je opatřené frézo-
vým mechanismem pro homogenizaci
a zintenzivnění aerace a odplyn je dokona-
le deodorizován v biologickém filtru. Zaříze-
ní se v dohledné době bude nabízet na
trhu. Jako vedlejší produkt vědeckých
výzkumů vznikl tepelně izolovaný hygieni-
zační box pro hygienizaci tuhých substrátů
na pracovišti oddělení ekotoxikologie

Výzkumného ústavu rostlinné výroby
v Chomutově. Hygienizace se provádí
v několika vrstvách na sítech.

Provozovatelé bioplynových stanic a kom-
postáren zpracovávajících hnůj a veškeré
zvířecí fekálie, kuchyňské odpady a další
ABP, včetně separovaného sběru domov-
ních bioodpadů, kteří plní rozhodnutí kraj-
ských úřadů a ustanovení provozního řádu
zařízení, by si měli uvědomit, že vstupem
ČR do EU platí při zpracovávání ABP jako
závazný předpis nařízení (ES) č. 1774/2002
přinášející další povinnosti. Dozor nad dodr-
žováním stanovených povinností a vydávání
správních aktů patří do kompetence kraj-
ských veterinárních správ. 

V řadě případů je však možno považovat
stávající provoz některých zařízení za hygi-
enicky bezpečný a nadbytečná technická
opatření nařizovaná veterinárními správami
budou zhoršovat ekonomické podmínky pro
provoz těchto zařízení. Je tedy na místě při-
pravit podobná národní pravidla pro zpraco-
vání zejména zvířecích fekálií a kuchyň-
ských odpadů, které již mají ekologicky
vyspělé státy EU. 

Příspěvek byl zpracován v rámci

Výzkumného záměru MZE 0002700601

Principy vytváření, kalibrace a validace

trvale udržitelných a produktivních systémů

hospodaření na půdě.

Ing. Jaroslav Váňa, CSc.

Výzkumný ústav rostlinné výroby,

Praha – Ruzyně

E-mail: vana@vurv.cz
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Odpady z trvalých travních porostů 
při údržbě krajiny
Zemědělská produkce je úzce spjata

s vytvářením kulturní krajiny. Stále se zvyšu-
jící průměrné výnosy plodin umožňují země-
dělcům uvádět často i rozsáhlé plochy orné
půdy do relativního klidu. V krajině se tak
zvětšují plochy, na nichž bylo intenzivní hos-
podaření utlumeno. Vzhledem k jejich kvalitě
je však nutné je nadále udržovat v použitel-
ném stavu pro případ dalšího využití. 

Nejčastějším způsobem je vytváření trva-
lých travních porostů, které je však nutné,
stejně jako i další nevyužívané plochy, pra-
videlně obhospodařovat. Přitom je nutné
provádět alespoň dvakrát ročně jejich seče-
ní. Produkovaná organická hmota většinou
není využívána pro další zemědělskou čin-
nost (sušení sena, krmení hospodářských
zvířat apod.) a ani není využívána pro ener-
getické účely. Vzniká tak odpad, který je

jednotlivé složky životního prostředí: 
� V oblasti ochrany půdy je cílem zasta-

vit nadměrný přísun živin a znečisťují-
cích látek do půdního horizontu, zajistit
ochranu půdy před vodní a větrnou erozí
a před zbytečnými zábory pro nezemě-
dělské a nelesní účely. 

� V oblasti zemědělství je jedním z cílů
snižovat podíl orné půdy ve prospěch
trvalých travních porostů. Dalšími cíli je
prosazovat extenzivní principy ekologic-
kého zemědělství s rovnováhou mezi
produkčními a mimoprodukčními funkce-
mi zemědělství a zajišťovat tvorbu kultur-
ní krajiny. 

� V oblasti péče o krajinu je cílem pod-
pořit environmentální a estetické funkce
krajiny a ekosystémů s důrazem na
zajištění retenční schopnosti krajiny. 

nutné co nejsnadněji zpracovat a přeměnit
na dále využitelnou surovinu.

V roce 2004 přijala vláda ČR dokument
Strategie trvale udržitelného rozvoje ČR.
Prvním strategickým cílem oddílu IV. 2 En-

vironmentální pilíř: ochrana přírody, životní-

ho prostředí, přírodních zdrojů a krajiny,

environmentální limity je zajistit na území
ČR co nejlepší kvalitu všech složek životní-
ho prostředí (včetně fungování jejich zá-
kladních vazeb), dále ji postupně zvyšovat
a vytvářet tak podmínky pro postupnou
regeneraci krajiny, pro minimalizaci až eli-
minaci rizik pro lidské zdraví a pro postup-
nou regeneraci živé přírody. Zároveň v nej-
vyšší ekonomicky a sociálně přijatelné míře
uchovat přírodní bohatství ČR. 

K tomuto strategickému cíli je potřeba
zajistit splnění dílčích cílů, zaměřených na
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I přesto, že podíl trvalých travních porostů
na zemědělské půdě, s ohledem na přírodní
a klimatické podmínky v ČR, je neúměrně
nízký (22,7 % ve srovnáni s 35 – 50 %
v zemích EU s přibližně stejnými přírodními
a klimatickými podmínkami), je zbytková
biomasa, která vzniká jejich údržbou, často
velkým problémem. 

Pro údržbu trvalých travních porostů lze
kromě jiného využít i dotačních titulů Evrop-
ské unie. Pro udělení dotačních titulů je
potřeba splnit stanovené podmínky a dodr-
žovat předepsaný způsob údržby po celou
dobu čerpání finančních zdrojů. I když
dotační tituly do jisté míry řeší problém
údržby trvalých travních porostů, které by
bez nich často zůstaly bez zásahu, neřeší
problém dalšího zpracování zbytkové bio-
masy z těchto ploch. 

Nejvhodnějším způsobem zpracování
zbytků biomasy z trvalých travních porostů
je jejich přeměna na humusové zeminy –
komposty, které lze vhodně využít k rekulti-
vacím ploch postižených jinou hospodář-
skou činností. Zvláště v horských a podhor-

porostů komplexně až po koncovku celého
procesu – jeho využití. 

V současné době je problematika zpra-
cování a přeměny biologicky rozložitelných
odpadů z údržby trvalých travních porostů
předmětem vědeckých studii a projektů.
S ohledem na dotační tituly, které se v rám-
ci EU poskytují a jsou vázány na zlepšení
životního prostředí jako celku a tvorbu kraji-
ny, je možné předpokládat, že i v ČR bude
vytvořen právní rámec k této problematice
a tvorba krajiny bude vždy na prvním místě. 

Poznatky uvedené v tomto příspěvku

byly získány v rámci řešení projektu

1G57004 Komplexní metodické zabezpe-

čení údržby trvalých trávních porostů pro

zlepšení ekologické stability v zemědělské

krajině se zaměřením na oblasti se speci-

fickými podmínkami. 

Ing. Mária Kollárová, 

Ing. Antonín Jelínek, CSc.

Výzkumný ústav zemědělské

techniky

E-mail: maria.kollarova@vuzt.cz,

antonin.jelinek@vuzt.cz 

ských oblastech se nepředpokládá využití
kompostu jako hnojiva, protože trvalé travní
porosty v těchto lokalitách jsou v převážné
míře přehnojeny předchozí zemědělskou
činností a z pohledu krajinářského tím došlo
k výrazné změně jejích původní bylinné
skladby.

Správně vedeným kompostovacím pro-
cesem lze vyrobit kvalitní produkt – kom-
post, který má příznivý vliv na vlastnosti
půdy. To je ta pravá výhoda kompostu jako
rekultivační zeminy.

Kompost obohacuje půdu o organickou
hmotu a zlepšuje vitální podmínky pro rost-
linná společenstva. Organická hmota
v půdě posiluje sorpční komplex, což se jeví
jako zvlášť významné s ohledem na klima-
tologické prognózy do dalších let. Dostateč-
ně silný a funkční sorpční komplex je
nezbytný pro zajištění retenční schopnosti
celé krajiny. Ve srovnání s energetickým
využíváním travní hmoty je kompostování
ekonomicky méně náročným procesem. 

Kompostování tak představuje technolo-
gii, která řeší údržbu trvalých travních

Stav sběru použitých potravinářských olejů

Největší oficiálně působící firmy v této
oblasti a již s dlouholetou tradicí a zkuše-
nostmi jsou firma Viking group s. r. o.
v Čechách a na Moravě firma MVDr. Ivan
Hora-Napro. 

Malá část dalších firem má povolení od
krajského úřadu na provoz zařízení na
nakládání s odpady, jak to ukládá zákon
o odpadech. Větší část firem toto povolení
nemá a podniká nelegálně. Dokonce jsou
firmy, které nemají ani živnostenský list.
Velkou slabinou zákona o odpadech je, že
pro schválení zařízení na nakládání s odpa-
dy není výslovně vyžadován živnostenský
list a naopak v živnostenském zákoně není
třeba souhlas na provoz odpadového zaří-
zení při udělování živnosti.

Dalším problémem vyplývajícím z praxe je
kvalita zařízení, kterému byl dán souhlas
k provozování. To mnohdy nevyhovuje ani
v nejzákladnějším, např. propustnost podlah
pro odpadní kapaliny, neřešený vznik odpa-
dů souvisejících s nakládáním s nimi, nekva-
litní provozní řád aj. Velmi kontroverzní je

také to, že odpadové firmy utíkají od svých
povinností tím, že si získají souhlas na mobil-
ní zařízení na sběr odpadu, ale nikdo dál
nezkoumá, jak nakládají s odpadem dále,
přitom většinou se tak děje v neohlášených
a nelegálních provozech. Kromě toho někte-
ré subjekty přejímají odpady do svého vlast-
nictví bez jakéhokoliv povolení úřadů pro tuto
činnost a schovávají se za smluvní vztah
s firmou, která toto povolení má.

Zásadním a vážným problémem v oblasti
nakládání s odpady obecně je, že se jedná
o volnou živnost. Tuto živnost získá úplně
každý. Tyto „legální“, živnostenským úřa-
dem povolené firmy porušují závažným
způsobem zákony ČR, ohrožují životní pro-
středí neodborným zacházením s odpa-
dem, chybí jim naprosto základní evidence,
nevykazují jak s olejem nakládají, i když jim
to ukládá zákon, podnikají v „černých pro-
vozech“ (neohlášených a nepovolených),
které nesplňují ani základní prvky ochrany
životního prostředí a při sběru používají
praktiky nekalé soutěže na hranici zákona.

Tyto subjekty, které nedodržují předpisy či
lehce obcházejí špatně nastavené zákony,
mají značné konkurenční výhody proti ostat-
ním. Negativně tak ovlivňují situaci na trhu tím,
že tento odpad dokonce vykupují. To bude mít
následky do budoucna, kdy původce nebude
ochoten za odpad platit, ale radši ho na „čer-
no“ někomu poskytne či jej odstraní. 

Jiným negativním jevem je, že obecně je
velký zájem především o tekuté oleje bez
obsahu vody. O ztužené tuky a kyselé ole-
je není zájem prakticky žádný či jen ve výji-
mečných případech. Je to proto, že jejich
zpracování je nákladné a náročné a vyžadu-
je již odborný přístup. Proto je třeba, aby
sběr prováděly ty firmy, které jsou odborně
a technicky na úrovni. Ty jsou schopny sběr
pojmout komplexně, aniž by u původců
docházelo k nežádoucímu hromadění
tuhých tuků. To se v žádném případě nedá
říci o pololegálních a nelegálních firmách.

Lze předpokládat, že pokud nedojde
k legislativním a systémovým změnám, bu-
dou muset legálně fungující firmy opustit trh.

Vzhledem k tomu, že se jedná o oblast
stravování a že použité oleje mohou velmi
negativně ovlivnit stav životního prostředí
a dokonce zdraví strávníků, posunuje se
tento problém do popředí. Nejsou vzácnos-
tí praktiky původců, kdy jsou přepálené ole-
je vraceny do jídla formou základů a jíšek.

Sběr použitých potravinářských olejů je v ČR organizován naho-
dile a živelně na ryze tržním základě. Vývoj v této oblasti probí-
hal od roku 1991, kdy na trhu existovala prakticky jedina firma,
až do současnosti, kdy již působí celá řada firem, které se touto
činností zabývají. 
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Nedávné povodně jednoznačně ukáza-
ly, jak zanedbaná je tato oblast ochrany
životního prostředí. Řeky byly plné oleje
vyplaveného z kanalizace, kde se celá léta
ukládá a na víc podporuje růst kolonií
nebezpečných hlodavců. Alarmující bylo
zjištění odborníků, že samočisticí schop-
nost řek je na několik let olejem ne-li zniče-
na, tak silně potlačena. Nelze v budoucnos-
ti vyloučit opakování podobné povodňové
situace a toho, že obsah kanálů se neobje-
ví v korytech řek. Tím se stává prevence
katastrofálního znečistění řek formou
sběru použitých potravinářských olejů
a tuků prioritou.

Proč se použité rostlinné oleje v po-
slední době dostávají ze zadního místa
v žebříčku odpadů do popředí?

Souvisí to s ropnou krizí a zvyšujícími se
cenami energií. Použitý rostlinný olej se
může stát plnohodnotnou surovinou po
jeho předúpravě. Jestliže je olej ošetřen,
může být dále zpracován v chemickém prů-
myslu či využit ve stavebnictví a dřevozpra-
cujícím průmyslu. Posledním trendem je
i jeho energetické využití, což je u této che-
micky zajímavé látky, jakou olej bezesporu
je, škoda.

Jak sběr probíhá? Původce si vybere
oprávněnou firmu, která mu dodá konve na
použitý olej a evidenční kartu. Odvoz fun-
guje buď v dohodnutých intervalech či na
výzvu výměnným způsobem – plná nádoba
je nahrazena prázdnou a množství je zaevi-
dováno v kartě.

Celkový odhad ročního sběru olejů v ČR
je asi 10 tisíc tun. To je číslo poměrně nízké.

Je to jednak tím, že se jedná o poměrně
náročnou disciplinu na sběr i zpracování,
jednak i tím, že možnosti sběru a celková
kapacita původců tohoto odpadu je omeze-
ná. Zpracovatelské kapacity omezené
nejsou, ale trpí sezóními výkyvy, což zase
ohrožuje sběrače oleje. Do budoucna lze
i očekávat problémy s dovozem levných
olejů z Asie, což negativně sníží výkupní
ceny a může způsobit stagnaci tohoto
odvětví. EU nedávno uložila vládám člen-
ských zemí, aby právě tuto oblast podpořily.
Svítá snad konečně na lepší časy i v tomto
zapomenutém odvětví odpadového hospo-
dářství...?

Ivan Dědek

Viking group, s. r. o.

E-mail: viking.group@seznam.cz

Jak dál se suchým stabilizátem?
Postup suché stabilizace jako

kombinace materiálového vyu-
žití a ekologicky šetrné výroby
energie je odpovědí na otázku‚
jaký bude přínos odpadového
hospodářství k ochraně zdrojů
a klimatu. 

Zařízení s technologií suché stabilizace
mají vysoké pořizovací náklady‚ proto je lze
ekonomicky provozovat pouze za vyšší ceny
za zpracování odpadu. Například zařízení
v německém Asslaru může být ekonomicky
provozováno v důsledku vysokých nákladů
podmíněných pilotním provozem pouze při
ceně 122 EUR za tunu směsného odpadu.
První zařízení druhé generace ve Wester-
waldu však potřebuje k hospodárnému pro-
vozu již méně než 100 EUR za tunu odpadu
a zařízení v Drážďanech pracuje ekonomic-
ky již při ceně 80 EUR za tunu. U všech pří-
kladů jsou v těchto částkách započteny rela-
tivně vysoké náklady na přepravu stabilizátu
k využití. I přes tuto cenu jim odborníci před-
povídají budoucnost. 

Samotná technologie předzpracování
směsného odpadu je zdokonalením techno-
logie kompostování‚ přičemž se používá
pouze k sušení (stabilizaci) odpadu jako
předpokladu mechanické separace co nej-
většího podílu hodnotných látek. To umožňu-
je zpětné získání čistých frakcí hodnotných
látek‚ zejména kovů‚ skla a minerálních sou-
částí v kvalitě dostatečné pro následné vyu-
žití a dokonalou separaci všech hořlavých
součástí. Produktem je suchý stabilizát
s využitím jako náhradní palivo. Toto palivo je

monopolní postavení DSD. Tento vývoj však
značně ztížil vstup technologie stabilizace
a především stabilizátu na trh a způsobil
značné finanční ztráty budovaným zařízením. 

Kromě tří v úvodu zmíněných zařízení je
nyní v plném provozu ještě zařízení v Be-
nátkách. O pět dalších zařízení, která se
staví nebo se připravují, se ucházejí přede-
vším zahraniční zájemci. Německý trh je
totiž rozdělený a díky blokádě suchého sta-
bilizátu se zbytkový komunální odpad zpra-
covává v klasických spalovacích technolo-
giích. Z hlediska materiálového využití,
ochrany klimatu a udržení čistoty ovzduší je
již potenciál vývoje klasického spalování sil-
ně omezen. Oproti tomu se technologie
stabilizátu nachází ještě uprostřed optimali-
zační fáze.

Öko-Institut mezitím přiznal suchému
stabilizátu při použití v cementárnách nej-
vyšší ekologickou efektivnost. V souvislosti
s prosazováním Kjótského protokolu může
být suchý stabilizát významným příspěv-
kem k ochraně klimatu. Stabilizát uvolňuje
při výrobě energie zřetelně méně CO2 na
jednotku než černé a hnědé uhlí a řadí se
před ropu a zemní plyn. Stabilizát je tvořen
z více než 60 % biomasou. Při obchodová-
ní s emisemi má biomasa emisní faktor 0,
považuje se jako CO2 neutrální, a tak při
použití stabilizátu jako primární energie
nedochází k započítávání emisí CO2. Z hle-
diska ochrany klimatu má tedy výroba ener-
gie ze stabilizátu přednost dokonce i před
zemním plynem.

Zpracovala (jk) 

podle Entsorga-Magazin 5/2005

díky oddělení hodnotných látek a těžkých
kovů zbaveno z velké části škodlivých látek,
je skladovatelné a zanechává po energetic-
kém využití pouze minimum téměř nekonta-
minované strusky.

Předúprava palivo homogenizuje a umož-
ňuje tím optimalizované řízení procesu využi-
tí. Snižování emisí neprobíhá na konci proce-
su, ale vyloučením škodlivin a jejich vráce-
ním do hospodářského oběhu. 

Na pilotní zařízení v Asslaru nahlížel celý
obor hospodaření s odpady jako na ohrože-
ní. Jeho základním principem je přece kla-
sické spalování a ne hierarchie hodnot
„předcházení – využití – odstranění“. Hlav-
ním odpůrcem výroby suchého stabilizátu
se stal německý duální systém (DSD), kte-
rý dosáhl monopolního postavení v oblasti
nakládání s obalovými odpady. Technika
stabilizátu slibovala totiž společným sbě-
rem obalů a domovního odpadu a násled-
ným tříděním zřetelně lepší využití obalů:
jednodušší, hygieničtější a levnější pro oby-
vatele a především dodržování kvót využití
zvláště pro plastové obaly. 

DSD prezentoval dobrozdání Öko-Institu-
tu, jehož autoři, aniž by zařízení viděli,
potvrdili pro techniku suchého stabilizátu
zničující ekologickou bilanci – stabilizací by
bylo zatíženo životní prostředí a použití sta-
bilizátu v cementárnách by způsobilo karci-
nogenní zamoření okolí, které by bylo
150krát vyšší než při klasickém spalování. 

Spor o suchý stabilizát a jeho využití se
vyvinul v hospodářsko-politický spor, který
pomohlo vyřešit až rozhodnutím Evropského
soudního dvora a následně intervence Spol-
kového kartelového úřadu, který ukončil



Využívání odpadů 
na povrchu terénu

Využívání odpadů na povrchu terénu je
definováno v § 2 vyhlášky jako rekultivace
povrchu terénu, vytváření uzavíracích vrstev
skládky, rekultivace uzavřených skládek,
zavážení vytěžených povrchových dolů
lomů a pískoven. Popsané činnosti musí být
prováděny vždy pouze v rámci zařízení
k využívání odpadů, tzn. v zařízení provozo-
vaném v souladu se zákonem o odpadech. 

Obecné technické požadavky a podmínky
pro využívání odpadů na povrchu terénu
jsou stanoveny v § 12 uvedené vyhlášky. Na
povrchu terénu nemohou být využívány
odpady nebezpečné, směsné komunální
odpady a odpady, které je zakázáno ukládat
na skládky všech skupin, jejichž seznam je
uveden v příloze č. 5 k vyhlášce, pokud
nejde o odpady uvedené pod body B2 a B4
(viz § 12 odst. 1 vyhlášky – jedná se o odpa-
dy neupravené a kompostovatelné – biolo-
gicky rozložitelné) a splňující požadavky na
odpady využívané na povrchu terénu, jak
jsou stanoveny v nové vyhlášce.

Využívání odpadů na povrchu terénu musí
být v souladu s právními předpisy pro ochra-
nu životního prostředí (zákon o vodách,
o ovzduší apod.) a zdraví lidí a s ustanove-
ním § 75 písm. b) zákona o odpadech ve
vztahu k předpokládanému místu využití
odpadu na povrchu terénu. Tzn., že musí
být v souladu s odborným stanoviskem pří-
slušného orgánu veřejného zdraví, který
hodnotí a řídí zdravotní rizika a vydává toto
stanovisko již k návrhu nakládání s předmět-
nými odpady (tzn. ke každému využití odpa-
dů na povrchu terénu, respektive ke zřízení
zařízení k využívání odpadů na povrchu
terénu) – viz § 12 odst. 4 vyhlášky. 

Pro každý druh odpadu využívaného na
povrchu terénu musí být zpracován základní
popis odpadu v souladu s bodem 2 přílohy 
č. 1 k vyhlášce. Kvalita tohoto odpadu musí

a) ve zkouškách akutní toxicity, prová-
děných ekotoxikologickými testy
v souladu se zvláštními právními
předpisy (předpisy na ochranu zvířat
proti týrání) jsou splněny požadavky
stanovené v příloze č. 10, tabulce 
č. 10.2, sloupec I k vyhlášce;

Komentář: V případě, že se předpokládá
využívání předmětných odpadů na skládkách
k výše uvedeným činnostem, musí být vzorky
odpadu podrobeny ekotoxikologickým testům
– zkouškám akutní toxicity s neředěným vod-
ným výluhem tohoto odpadu. Při těchto tes-
tech musí výluh z odpadu splnit požadavky
stanovené v tabulce č. 10.2, sloupec I. Při
ekotoxikologických testech s neředěným vod-
ným výluhem se provádí úvodní a ověřovací
test na 4 různých organismech. V případě, že
se zjistí, že v testu byl překročen stanovený
limit pro jeden z testovaných organismů –
odpad nevyhověl. Další testování s ředěným
výluhem (předběžný test a základní test – viz
Metodický pokyn odboru odpadů ke stanove-
ní ekotoxicity odpadů) se pro potřeby ověření
vhodnosti odpadu k využívání neprovádí. 

Předmětem popsané zkoušky není zjištění
míry ekotoxicity – zjištění konkrétní hodnoty
LC (LD, IC). Zjištění případné míry ekotoxici-
ty je vázáno pouze na zjišťování kategorie
odpadu (získání informací k potvrzení nebo
vyloučení přítomnosti nebezpečné vlastnosti
H14 Ekotoxicita odpadu).

Požadavky stanovené ve sloupci I tabul-
ky č. 10.2 se liší od požadavků stanove-
ných ve sloupci II tím, že stimulace růstu
řasy a růstu kořene semene hořčice není
v případě sloupce I diskvalifikujícím fakto-
rem, stimulace může být tedy větší než 
30 %, což je limit stanovený ve sloupci II.

b) obsah škodlivin v sušině využíva-
ných odpadů nepřekročí nejvýše pří-
pustné hodnoty anorganických a or-
ganických škodlivin uvedené v přílo-
ze č. 10, tabulce č. 10.1 k vyhlášce 
č. 294/2005 Sb.;

Komentář: V případě, že se předpokládá
využívání předmětných odpadů na sklád-
kách k výše uvedeným účelům, musí být
vzorky odpadu podrobeny, kromě ekotoxiko-
logických testů s neředěným vodným výlu-
hem, ještě analýzám sušiny tohoto odpadu
s cílem zjištění koncentrace anorganických
a organických škodlivin, jejichž výčet a limity
jsou stanoveny v tabulce č. 10.1 vyhlášky.
Tyto limity musí odpad při zkouškách splnit.
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V České republice je právními předpisy upraven specifický způ-
sob nakládání s odpady – jejich využívání na povrchu terénu. Při
uvedeném způsobu využívání odpadů jsou odpady umísťovány
do životního prostředí, přičemž není vyžadováno zabezpečení
povrchu terénu. Regulace využívání odpadů na povrchu terénu je
stanovena ve vyhlášce MŽP č. vyhlášky č. 294/2005 Sb., o pod-
mínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povr-
chu terénu a změně vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnos-
tech nakládání s odpady (dále jen vyhláška). Vzhledem k opako-
vaným otázkám je tento článek zpracován v podobě výkladu
konkrétních ustanovení výše uvedené vyhlášky. 

odpovídat požadavkům stanoveným v příloze
č. 11 (respektive i v příloze č. 10, kde jsou
stanoveny limitní ukazatelé sledovaných
škodlivin) vyhlášky (viz odst. 2 a odst. 3 § 12
vyhlášky). V souladu s hodnocením výše
uvedených zdravotních rizik a ve vztahu
k předpokládanému budoucímu využití místa,
v němž se zařízení nachází, mohou být sta-
noveny i další ukazatele, neuvedené v příloze
č. 10, pokud je jejich sledování, včetně stano-
vení limitních hodnot, nezbytné z hlediska
ochrany zdraví lidí a ochrany životního pro-
středí (viz § 12 odst. 2 vyhlášky). 

V § 13 vyhlášky jsou stanoveny další
technické požadavky a podmínky pro využí-
vání odpadů k uzavírání a rekultivacím sklá-
dek a v § 14 jsou stanoveny další technické
požadavky pro využívání odpadů k zaváže-
ní vytěžených povrchových dolů, lomů, pís-
koven a k terénním úpravám, rekultivacím
a jiným úpravám povrchu lidskou činností
postižených pozemků, s odkazem na kon-
krétní ukazatele kvality odpadů. 

Podmínky pro využívání
odpadů na povrchu terénu

Souhrnně jsou tyto podmínky uvedeny
v příloze č. 11 k vyhlášce, s výjimkou odpadů
využívaných k vytváření uzavírací těsnící vrst-
vy skládky (viz § 13 odst. 1 vyhlášky, který
stanoví, že odpady musí splňovat všechny
podmínky stanovené pro danou skupinu
skládek a jejich vodný výluh nesmí v žádném
z ukazatelů překročit limitní hodnoty výluhové
třídy č. IIb uvedené v tabulce přílohy č. 2
k vyhlášce) a jsou stanoveny následovně:

1. Odpady mohou b˘t vyuÏity 
pfii uzavírání skládky k vytváfiení
ochranné vrstvy kryjící tûsnící vrstvu
skládky a svrchní rekultivaãní vrstvy
skládky jestliÏe: 

Využívání odpadů 
na povrchu terénu



c) pro využívání do svrchní rekultivační
vrstvy skládky určené pro ozelenění
(rekultivační vrstvy schopné zúrod-
nění – biologická rekultivace skládky)
splňují podmínky stanovené v písm.
a) a b) a pokud jsou využívány biolo-
gicky rozložitelné odpady jako nosite-
lé živin (např. kaly z čistíren odpad-
ních vod) musí být prokazatelně upra-
veny ve smyslu odstranění nebezpeč-
né vlastnosti infekčnosti technologií,
jejíž účinnost je prokázána fyzikální-
mi, chemickými a biologickými uka-
zateli a potvrzena mikrobiologickým
rozborem;

Komentář: V případě, že se předpokládá
využívání předmětných odpadů (zejména
zeminy) ve směsi s kaly z ČOV nebo jinými
biologicky rozložitelnými odpady (dále jen
„BRO“) do svrchní rekultivační vrstvy sklád-
ky určené pro ozelenění, musí být u těchto
BRO prokázáno, že nemají nebezpečnou
vlastnost H9 Infekčnost (musí být prokázá-
na účinnost technologie, jíž se odpady
upravují, k odstranění této nebezpečné
vlastnosti, a to fyzikálními, chemickými
a biologickými ukazateli, což je nutné dolo-
žit mikrobiologickým rozborem).

d) překročení nejvýše přípustných hod-
not jednotlivých ukazatelů uvedených
pod písmenem a), b) a c) se toleruje
v případě, že jejich zvýšení odpovídá
podmínkám charakteristickým pro
dané místo a jeho následné využití,
geologické a hydrogeologické charak-
teristice místa a jeho okolí, pokud
odpady při normálních klimatických
podmínkách nepodléhají žádné výz-
namné fyzikální, chemické nebo biolo-
gické přeměně, která by vedla k uvol-
ňování škodlivin do životního prostře-
dí a pokud jsou upravené nejvýše pří-
pustné  hodnoty, včetně kritických
ukazatelů neuvedených pod písm. a),
b) a c), stanoveny v provozním řádu
příslušného zařízení. 

Komentář: Ustanovení v písmenu d)
umožňuje překročit limity ukazatelů stano-
vených pod písmenem a), b) a c) až do
výše pozaďových hodnot místa (pro různá
místa mohou mít tyto ukazatele různou
hodnotu), kde jsou odpady využívány. Tyto
nejvýše přípustné (pozaďové) hodnoty uka-
zatelů, včetně kritických, které se budou
sledovat při opakovaných dodávkách odpa-
du z jedné produkce (stejných vlastností)
při přejímce do zařízení k využívání odpa-
du, musí být stanoveny v provozním řádu
tohoto zařízení.
Poznámka

Při uzavírání skládek jsou na základě
projektové dokumentace „Rekultivace
skládky“ v souladu se stavebním zákonem

a technickou normou ČSN 83 8035 Sklád-
kování odpadů – Uzavírání a rekultivace
skládek vytvářeny tzv. uzavírací vrstvy
skládky, které mohou být vytvářeny i s vyu-
žitím vhodných odpadů. Uzavírací vrstvy
skládky jsou podle normy nazvány násle-
dovně: vyrovnávací vrstva, těsnící vrstva,
ochranná vrstva (rekultivační vrstva).

2. Odpady mohou b˘t vyuÏity
k rekultivaci vytûÏen˘ch povrchov˘ch
dÛlních dûl (povrchové doly, lomy,
pískovny) jestliÏe:
a) ve zkouškách akutní toxicity, provádě-

ných ekotoxikologickými testy v soula-
du se zvláštními právními předpisy
(předpisy na ochranu zvířat proti týrá-
ní), jsou splněny požadavky stanovené
v příloze č. 10, tabulce  č. 10.2, sloupec
II k vyhlášce č. 294/2005 Sb.;

Komentář: V případě, že se předpokládá
využívání předmětných odpadů k výše uve-
deným činnostem (k rekultivaci vytěžených
povrchových důlních děl), musí být vzorky
odpadu podrobeny ekotoxikologickým tes-
tům – zkouškám akutní toxicity s neředě-
ným vodným výluhem tohoto odpadu
a odpady musí při zkouškách splnit poža-
davky stanovené v tabulce č. 10.2, sloupec
II. Ekotoxikologickými testy se provádí
úvodní a ověřovací test na 4 různých orga-
nismech. V případě, že byl při testování
překročen stanovený limit pro kterýkoliv
z testovaných organismů – odpad nevyho-
vuje. Další testování s ředěným výluhem
(předběžný a základní test) se neprovádí.
Předmětem popsané zkoušky není zjištění
míry ekotoxicity – zjištění konkrétní hodnoty
LC (LD, IC) – viz komentář k bodu 1 a).

b) obsahy škodlivin v sušině odpadů
využívaných do horní rekultivační
vrstvy v mocnosti minimálně 1 m od
povrchu terénu nepřekročí nejvýše
přípustné hodnoty anorganických
a organických škodlivin uvedené
v příloze č. 10, tabulce č. 10.1 a záro-
veň splňují požadavky stanovené
v příloze č. 10, tabulce č. 10.2, slou-
pec I (stimulace růstu řas a semene
není omezujícím faktorem) k vyhláš-
ce č. 294/2005 Sb.; 

Komentář: V případě, že se předpokládá
využívání předmětných odpadů v povrcho-
vých dolech, lomech, pískovnách do horní
rekultivační vrstvy v mocnosti minimálně 1 m
od povrchu terénu (tzn. že tato vrchní vrstva
musí mít mocnost minimálně 1 m, ale může
být i mocnější – v závislosti na požadavcích
budoucího využívání povrchu terénu a pro-
jektu), musí být vzorky odpadu podrobeny,
kromě ekotoxikologických testů s neředě-
ným vodným výluhem, při nichž splní poža-
davky stanovené v tabulce č. 10.2, sloupec I,

ještě analýzám sušiny. Cílem je zjištění kon-
centrace anorganických a organických škod-
livin, jejichž výčet a limity jsou stanoveny
v tabulce č. 10.1 vyhlášky. Aby byl odpad
vhodný k využití v povrchové vrstvě rekulti-
vovaného místa, musí splňovat stanovené
limity. Pod touto horní rekultivační vrstvou
mohou být využívány odpady, které splňují
požadavky stanovené v písmenu a) (tzn.
výsledky ekotoxikologických testů vyhoví kri-
tériím podle sloupce II z tabulky č. 10.2)
a využívání není pro hlubší partie terénu
podmíněno splněním koncentrací stanove-
ných škodlivin v sušině odpadu.

c) odpady využívané do svrchní rekulti-
vační vrstvy určené pro ozelenění
(rekultivační vrstvy schopné zúrod-
nění – biologická rekultivace) splňují
podmínky stanovené v písm. a) a b)
a pokud jsou využívány biologicky
rozložitelné odpady jako nositelé
živin (např. kaly z čistíren odpadních
vod) musí být prokazatelně upraveny
ve smyslu odstranění nebezpečné
vlastnosti infekčnosti technologií,
jejíž účinnost je prokázána fyzikální-
mi, chemickými a biologickými uka-
zateli a potvrzena mikrobiologickým
rozborem;

Komentář: Viz komentář uvedený
k bodu 1 c).

d) překročení nejvýše přípustných hod-
not jednotlivých ukazatelů uvedených
pod písmenem a), b) a c) se toleruje
v případě, že jejich zvýšení odpovídá
podmínkám charakteristickým pro da-
né místo, geologické a hydrogeologic-
ké charakteristice místa a jeho okolí,
hodnocení rizika v dané lokalitě v sou-
ladu se zvláštními předpisy (vyhláška
ČBÚ č. 299/2005 Sb. a č. 300/2005 Sb.),
využívané odpady při normálních kli-
matických podmínkách nepodléhají
žádné významné fyzikální, chemické
nebo biologické přeměně, která by
vedla k uvolňování škodlivin do život-
ního prostředí a pokud budou vždy
splněny požadavky stanovené v § 12
odst. 4 a pokud jsou upravené limitní
hodnoty, včetně kritických ukazatelů
neuvedených pod písmeny a), b) a c),
stanoveny v provozním řádu příslušné-
ho zařízení.

Komentář: Ustanovení v písmenu d)
umožňuje překročit limity ukazatelů stano-
vených pod písmenem a), b) a c) až do
výše pozaďových hodnot místa (pro různá
místa mohou mít tyto ukazatele různou
hodnotu), přičemž musí být v souladu
s hodnocením rizika lokality a musí odpoví-
dat podmínkám charakteristickým pro mís-
to, kde jsou odpady využívány (geologická
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a hydrogeologická charakteristika místa).
Tyto nejvýše přípustné (pozaďové) hodnoty
ukazatelů, včetně kritických, které se
budou ověřovat při opakovaných dodáv-
kách odpadu z jednoho zdroje při přejímce
odpadu do zařízení, musí být stanoveny
v provozním řádu tohoto zařízení.

V odkazu na zvláštní právní předpisy je
uvedena vyhláška ČBÚ č. 99/1992, o zřizo-
vání, provozu, zajištění a likvidaci zařízení
pro ukládání odpadů v podzemních prosto-
rech, ve znění pozdějších předpisů, která
byla změněna vyhláškou č. 300/2005 Sb.
V ní však hodnocení rizika lokality není uve-
deno, ale je tam uveden postup přijímání
odpadů do úložišť – podzemních prostor. 
V § 3 odst. 4 je stanoveno, že úložiště se
zařazují na skupiny (stejné skupiny jako
skládky odpadů) podle výsledků integrova-
ného hodnocení úložiště. Integrované hod-
nocení úložiště se provádí podle přílohy č. 12
k vyhlášce ČBÚ č. 299/2005 Sb., kterou se
mění vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb., o hos-
podárném využívání výhradních ložisek,
o povolování a ohlašování hornické činnosti
a ohlašování činnosti prováděné hornickým
způsobem, ve znění pozdějších předpisů. 

Tzn., že v případě využití odpadů, které
překračují stanovené limitní hodnoty, na
povrchu terénu k rekultivaci povrcho-
vých důlních děl (povrchové doly, lomy,
pískovny) musí být pro toto místo zpra-
cováno hodnocení rizika lokality jako pro
důlní díla, kde jsou ukládány odpady,
podle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 299/2005
Sb. Jedná se o hodnocení místa – posouze-
ní bezpečného uložení odpadu a bezpečné
izolace okolního prostředí z pohledu případ-
ných rizikových vlivů na zdraví lidí a složky
životního prostředí v lokalitě, ve které se
nachází místo, kde budou odpady využity.
Toto posouzení může provádět odborně
způsobilá osoba s osvědčením vydaným
podle zvláštního právního předpisu (vyhláš-
ka ČBÚ č. 298/2005 Sb., o požadavcích na
odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost
při hornické činnosti nebo činnosti provádě-
né hornickým způsobem a o změně někte-
rých právních předpisů). 

Kromě hodnocení rizika lokality jako pro
důlní díla musí být vždy splněny požadav-
ky stanovené v § 12 odst. 4 vyhlášky, tzn.
že musí vyhovovat požadavkům odpovídají-
cím dalšímu předpokládanému využití mís-
ta, jak jsou stanoveny v odborném stano-
visku příslušného orgánu veřejného zdraví,
který hodnotí a řídí zdravotní rizika a vydává
toto stanovisko již k návrhu nakládání (vyu-
žití odpadů na povrchu terénu) s předmět-
nými odpady – viz § 75 písm. b) zákona
o odpadech.
Poznámka

Ukládání odpadů v podzemních prosto-
rách upravuje vyhláška ČBÚ č. 300/2005

Sb., kterou se mění vyhláška č. 99/1992 Sb.
a vyhláška ČBÚ č. 298/2005 Sb., o poža-
davcích na odbornou kvalifikaci a odbornou
způsobilost ... a č. 299/2005 Sb., kterou se
mění vyhláška č. 104/1988 Sb.

3. Odpady mohou b˘t vyuÏity 
na povrchu terénu k terénním
úpravám nebo rekultivacím lidskou
ãinností postiÏen˘ch pozemkÛ
(s v˘jimkou rekultivace skládek)
jestliÏe: 
a) v případě využití odpadů v daném

místě v množství větším než 1000
t musí být pro toto místo zpracováno
hodnocení rizika v dané lokalitě a to
přiměřeně jako pro využívání odpadů
v důlních dílech v souladu se zvlášt-
ními předpisy (vyhláška ČBÚ 
č. 299/2005 Sb. a č. 300/2005 Sb.);

Komentář: V případě využití odpadů na
povrchu terénu k terénním úpravám nebo
rekultivacím lidskou činností postižených
pozemků (s výjimkou rekultivace skládek)
v množství větším než 1000 tun musí být
pro toto místo zpracováno hodnocení rizika
lokality a to přiměřeně jako pro důlní díla,
kde jsou ukládány odpady, podle přílohy 
č. 12 k vyhlášce č. 299/2005 Sb. Jedná se
o hodnocení místa – posouzení bezpečné-
ho uložení odpadu a bezpečné izolace
okolního prostředí z pohledu případných
rizikových vlivů na zdraví lidí a složky život-
ního prostředí v lokalitě, ve které se nachá-
zí místo, kde budou odpady využity. Toto
posouzení může provádět odborně způso-
bilá osoba s osvědčením vydaným podle
zvláštního právního předpisu (vyhláška 
č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbor-
nou kvalifikaci a odbornou způsobilost při
hornické činnosti nebo činnosti prováděné
hornickým způsobem a o změně některých
právních předpisů). 

b) ve zkouškách akutní toxicity, prová-
děných ekotoxikologickými testy
v souladu se zvláštními právními
předpisy (na ochranu zvířat proti týrá-
ní), jsou splněny požadavky stanove-
né v příloze č. 10, tabulce č. 10.2,
sloupec II k vyhlášce č. 294/2005 Sb.;

Komentář: viz komentář uvedený k bodu
2 a).

c) u odpadů využívaných do svrchní
vrstvy (rekultivační, terénní úpravy
apod.) v mocnosti minimálně 1 m od
povrchu terénu obsah škodlivin
v sušině odpadů nepřekročí nejvýše
přípustné hodnoty anorganických
a organických škodlivin uvedené
v příloze č. 10, tabulce č. 10.1 a odpa-
dy zároveň splňují požadavky stano-
vené v příloze č. 10, tabulce č. 10.2,

sloupec I (stimulace růstu řas
a semene není omezujícím faktorem)
k vyhlášce č. 294/2005 Sb.;

Komentář: viz komentář uvedený k bodu
2 b).

d) do svrchní rekultivační vrstvy určené
pro ozelenění (rekultivační vrstvy
schopné zúrodnění – biologická
rekultivace) jsou využívány pouze
odpady splňující podmínky stanove-
né v písm. c) a biologicky rozložitelné
odpady využívané jako nositelé živin
(např. kaly z čistíren odpadních vod)
musí být prokazatelně upraveny ve
smyslu odstranění nebezpečné vlast-
nosti infekčnosti technologií, jejíž
účinnost je prokázána fyzikálními,
chemickými a biologickými ukazateli
a potvrzena mikrobiologickým rozbo-
rem;

Komentář: viz komentář uvedený k bodu
2 c).

e) překročení nejvýše přípustných hod-
not jednotlivých ukazatelů uvedených
pod písmenem b), c) a d) se toleruje
v případě, že jejich zvýšení odpovídá
podmínkám charakteristickým pro
dané místo, geologické a hydrogeolo-
gické charakteristice místa a jeho oko-
lí a jsou splněny požadavky stanovené
v písmenu a) a v §12 odst. 4. Využíva-
né odpady při normálních klimatic-
kých podmínkách nepodléhají žádné
významné fyzikální, chemické nebo
biologické přeměně, která by vedla 
k uvolňování škodlivin do životního
prostředí. Upravené nejvýše přípustné
hodnoty, včetně kritických ukazatelů
neuvedených pod písmeny b), c) a d),
jsou stanoveny v provozním řádu pří-
slušného zařízení.

Komentář: Ustanovení v písmenu e)
umožňuje překročit limity ukazatelů stano-
vených pod písmenem b), c) a d) až do
výše pozaďových hodnot místa (pro různá
místa mohou mít různou hodnotu), kde jsou
odpady využívány. Tyto nejvýše přípustné
(pozaďové) hodnoty ukazatelů, včetně kri-
tických, které se budou sledovat při opako-
vaných dodávkách odpadu z jedné produk-
ce (stavby apod.) při přejímce do zařízení.
Musí být stanoveny v provozním řádu toho-
to zařízení a musí vyhovovat podmínkám
charakteristickým pro dané místo, geologic-
ké a hydrogeologické charakteristice místa,
požadavkům zvláštních právních předpisů
(pro ochranu životního prostředí a zdraví
lidí). Zejména musí být v souladu, ve vztahu
k dalšímu předpokládanému využití místa,
s odborným stanoviskem příslušného orgá-
nu veřejného zdraví, který hodnotí a řídí
zdravotní rizika a vydává toto stanovisko již
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Nařízení Evropské komise č. 1774/2002
ES upravuje veterinární a hygienická pravidla
pro vedlejší výrobky živočišného původu (dále
jen odpad), které nejsou určeny k lidské spo-
třebě. Nařízení, mimo jiné, člení tyto odpady
do kategorií a ukládá požadavky, jež musí být
splněny při jejich zpracování v zařízeních na
výrobu bioplynu. Tato zařízení musí být vyba-
vena pasterizačně/hygienizační jednotkou,
kterou není možné obejít! Hygienizační jedno-
tka snižuje bakteriální kontaminaci a vytváří
takové prostředí, ve kterém nejsou bakterie
schopny přežít. Dochází k zahřátí odpadu na
předepsanou teplotu a následné výdrži na

této teplotě, čímž dochází k devitalizaci pato-
genních mikroorganismů. 

Odpad musí být v hygienizační jednotce
vystaven těmto minimálním požadavkům: 
- minimální teplota celé hmoty materiálu

v jednotce 70 °C,
- minimální doba v jednotce bez přerušení

60 min.,
- velikost částic vstupujících do jednotky

musí být maximálně 12 mm. 
Jednotka musí obsahovat:

- zařízení na sledování teploty v čase,
- záznamový přístroj ke kontinuálnímu

zaznamenávání výsledků těchto měření,

- odpovídající bezpečnostní systém k za-
bránění nedostatečného ohřevu. 
Společnost Tenez, a. s., vyvinula pasteri-

začně/hygienizační linku pro BRO. Tato lin-
ka může využívat k ohřevu na pasterační
teplotu vodu z kotelny, případně z chlazení
kogeneračních jednotek a zároveň využívá
rekuperaci tepla. To znamená, že odpad,
který je zahřátý na pasterační teplotu a po
době výdrže odchází z linky, předává teplo
odpadu do linky vstupujícího. Provoz této
linky tudíž není energeticky náročný.

Pavel Hejduk, Tenez, a. s.

E-mail: hejduk@tenez.cz

Hygienizace biologicky rozložitelných odpadů

Novinky z EU

k návrhu nakládání (využití na povrchu teré-
nu) s předmětnými odpady – viz § 75 písm. b)
zákona o odpadech.

Změny oproti dřívější právní
úpravě

Požadavky na kvalitu odpadů využíva-
ných na povrchu terénu vycházejí ze zku-
šeností z praxe s právní úpravou této pro-
blematiky ve vyhlášce č. 383/2001 Sb.,
z respektování jiného přístupu hodnocení
odpadů než jak byl využit v této vyhlášce,
z podmínek a kritérií přijatelnosti odpadů
stanovených pro skládky v evropských
předpisech a ze snahy o soulad s kritérii
hodnocení znečištění zemin, stanovenými
v metodickém pokynu Ministerstva životní-
ho prostředí „Kritéria znečištění zeminy
a podzemní vody“.

Rozdíly v hodnocení přijatelnosti odpadů
k jejich využívání na povrchu terénu jsou
v nové vyhlášce následující:
� vyluhovatelnost odpadů – nově se sle-

duje pouze ukazatel výsledků ekotoxiko-

logických testů (zkoušky akutní toxicity
s neředěným vodným výluhem),

� obsah škodlivin v sušině odpadů – nově
je stanovena širší škála ukazatelů a ty
jsou sledovány zejména v povrchových
vrstvách vytvářeného reliéfu terénu.

Rekultivační materiály jako
výrobky

Při hodnocení vhodnosti odpadů k využití
na povrchu terénu je nutné si uvědomit, že
právní úprava chrání životní prostředí
a zdraví lidí před škodlivinami obsaženými
ve věcech, nad nimiž společnost v rámci
jejich využívání na povrchu terénu ztrácí
kontrolu a uvolňuje je do nechráněného
životního prostředí. 

Při porovnávání kontrolních postupů
a požadavků, které jsou stanoveny pro
odpady a pro tzv. antropogenní rekultivační
materiály, které jsou uvolňovány do nechrá-
něného životního prostředí v podobě sta-
vebních výrobků, je možné identifikovat
rozpor – tzv. výrobky jsou ve vztahu k život-

nímu prostředí a zdraví lidí podstatně méně
příznivé než odpady vyhovující pro využití
na povrchu terénu v souladu s požadavky
vyhlášky. Je zřejmé, že osoby, které umož-
ňují uvolňování takových výrobků do život-
ního prostředí nebo tyto výrobky do životní-
ho prostředí uvolňují, nerespektují základní
požadavky na takové výrobky stanovené
v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 163/2002
Sb., ve znění pozdějších předpisů, kde je
stanoveno, že stavba (v popisovaných sou-
vislostech výrobky) nesmí znečišťovat
a kontaminovat okolí. 

V této souvislosti je nutné upozornit, že
pro posuzování vhodnosti a přijatelnosti
těchto výrobků není možné využívat předpi-
sy stanovené pro odpady, ale výrobky musí
splňovat kritéria stanovená v příslušných
složkových předpisech, která zaručují
ochranu životního prostředí a zdraví lidí na
požadované úrovni.

Ing. Milena Veverková

UNIVERZA-SOP, s. r. o.

E-mail: univerza@cbox.cz

Nebezpečné látky v lékařských
přístrojích a přístrojích pro
monitorování a kontrolu

Cílem směrnice 2002/95/ES je omezit
používání nebezpečných látek v elektric-
kých a elektronických zařízeních (EEZ). Čl.
4 odst. 1 směrnice zakazuje používání olo-
va, rtuti, kadmia, šestimocného chromu,
polybromovaných bifenylů (PBB) a polybro-
movaných difenyléterů (PBDE) v EEZ.
V příloze uvedené směrnice jsou uvedeny
výjimky z tohoto zákazu. V současné době
je v počátečním stadiu příprav návrh směr-
nice Evropského parlamentu a Rady týkají-
cí se zařazení určitých kategorií výrobků do
oblasti působnosti směrnice 2002/95/ES.

Článek 6 této směrnice požaduje na Komisi
předložení návrhů na zařazení zařízení
spadajících do kategorií 8 (lékařské přístro-
je s výjimkou všech implantovaných a infi-
kovaných výrobků) a 9 (přístroje pro moni-
torování a kontrolu) uvedených v příloze IA
směrnice 2002/96/ES do působnosti směr-
nice 2002/95/ES s tím, že by se i na tyto
nově zařazená EEZ vztahoval zákaz použí-
vání nebezpečných látek uvedených v čl.4
odst.1. Komise v současné době zadala
ERA Technology studii k posouzení dopadů
tohoto připravovaného opatření. Vydání
návrhu se předpokládá v prvním čtvrtletí r.
2007, konečné schválení směrnice ve dru-
hém pololetí r. 2008.

Návrh na páté přizpůsobení
směrnice 2002/95/ES
technickému pokroku

Předpokládá se vydání rozhodnutí Komi-
se týkající se výjimek ze zákazu používání
některých nebezpečných látek v elektric-
kých a elektronických zařízeních. Podle
tohoto připravovaného rozhodnutí by
z požadavků uvedené směrnice měly být
vyjmuty např.: olovo v pájkách pro elektro-
nické součásti některých hudebních nástro-
jů, slitiny olova v pájkách pro zařízení na
ochranu před přepětím, slitiny olova u zesi-
lovačů v reproduktorech a kadmium v elek-
trických kontaktech. Návrh by měl být
vydán ve třetím čtvrtletí 2006.



s kapacitou 2400 m3 a jednoho dodatečného fermentoru s 1000 m3

vyhnívacího prostoru. Zde za anerobních podmínek bakterie vytvoří
z jedné tuny BRKO až 200 m3 vysoce energeticky hodnotného ply-
nu. Při ročním množství zpracování 7 – 8000 tun BRKO se tak zís-
ká 1,5 – 1,6 milionů m3 bioplynu. 

Bioplyn je přiváděn do blokové kogenerační jednotky, kde je ply-
nový motor spřažen s elektrickým generátorem. Při provozu gene-
rátoru 8000 hod/rok se vyrobí a do distribuční sítě dodá více než 
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Ze zbytků potravin a městské 
zeleně elektrický proud, 

teplo a hnojivo

Vedení společnosti Pražské služby, a. s., již v minulém roce
učinilo rozhodnutí nastartovat nový projekt nazvaný „Gastrood-
pad“. Tento projekt byl zcela logickou reakcí na změnu legislati-
vy ČR a je v intencích Plánu odpadového hospodářství ČR. Ten
pro snížení množství biologicky rozložitelného odpadu (BRO)
z komunálního odpadu (BRKO) ukládaného na skládky zavádí
mimo jiné opatření ve smyslu upřednostňování kompostování
a anaerobního rozkladu biologicky rozložitelných odpadů s vyu-
žitím výsledného produktu v zemědělství, při rekulti-
vacích, úpravách zeleně apod. Odpady, které nelze
takto využít, je nezbytné upravovat na palivo nebo
energeticky využívat. Také zakazuje ukládat na sklád-
ky odděleně vytříděné biologicky rozložitelné odpady
s výjimkou řešení krizových situací. 

Pražské služby, a. s., rozfázovaly projekt do dvou
základních etap. První fází bylo představení projektu
„Gastroodpad“ cílové skupině potenciálních klientů (gas-
tronomická zařízení, výrobci potravin, hotely atd.) formou
marketingové kampaně, obchodní činnost a uzavírání
smluv, nastavení efektivní logistiky svozu odpadu a získá-
ní potřebného povolení pro prozatímní termické využití
odpadů v Malešické spalovně. 

Lze konstatovat, že produktová strategie „Gastrood-
pad“ je v současné době realizována bez problémů
a k plné spokojenosti všech klientů. Byla zvolena koncep-
ce periodického svozu BRKO výměnným způsobem
nádob (jedná se o nádoby o objemu 240 litrů, které jsou
konstrukčně uzpůsobeny pro shromažďování biologicky
rozložitelných odpadů), tedy plná nádoba za prázdnou,
vymytou. V případě velkých producentů odpadů jsou při-
stavovány speciální velkoobjemové kontejnery s víky, kte-
ré jsou obsluhovány na avízo. 

Konečnou fázi zpracování, resp. využití odpadu v Male-
šické spalovně by v brzké době měla nahradit optimálněj-
ší alternativa využití odpadu. Tou je technologie bioreak-
toru, tedy speciálního zařízení na zpracování zbytků jídla,
prošlých potravin a městské zeleně. Výsledkem procesu
je vysoce energeticky hodnotný bioplyn a jako vedlejší
produkt teplo a ekologicky velmi přijatelné hnojivo pro
zemědělskou výrobu.

Projektované zařízení má cílovou kapacitu zpracování 
14 – 16 tisíc tun biologicky rozložitelného komunálního
odpadu (BRKO) za rok. Zařízení bude vybudováno ve dvou
etapách. Každá etapa umožní zpracovat 7 – 8000 tun
BRKO za rok. Zařízení by mělo být uvedeno do zkušební-
ho provozu na konci roku 2006.

Zařízení je realizované ze třech ležatých trubkových
fermentorů po 165 m3, jednoho betonového fermentoru



a dnem. Vykvašený substrát z druhého stupně je skladován
v nádrži o objemu 1700 m3. Tato kapacita je schopna skladování
substrátu až po dobu 8 měsíců. 

Z jednotlivých fermentorů se nepřetržitě jímá vyvíjený plyn
a zároveň je analyzováná jeho kvalita a sledován obsah CH4 a H2S.
Po odsíření plynu a jeho odvodnění je plyn skladován ve fóliových
zásobnících o objemu 800 m3 . Zařízení dosahuje díky dvoustupňo-
vé fermentaci vysoký stupeň organické přeměny. V prvním stupni je
fermentační proces proveden na 70 – 75 %. Celková organická
přeměna v obou stupních je pak 90 – 96 %. Výsledkem zpracová-
ní biologicky rozložitelných odpadů v bioreaktoru je elektrická ener-
gie, teplo a velmi kvalitní hnojivo – digestát. 

Pražské služby, a. s., se tímto novým projektem významně podí-
lejí na rozšíření spektra služeb v oblasti nakládání s odpady v hl. m.
Praze a na naplňování litery nových evropských i českých právních
předpisů a Plánu odpadového hospodářství ČR.

Tomáš Kolinger

obchodní ředitel PS a. s.

E-mail: kolingert@psas.cz

2,9 GWh elektrického proudu, což odpovídá pokrytí spo-
třeby cca 800 domácností. Dále se vyrobí 4,2 GWh tepla,
které bude využíváno pro vlastní technologickou potřebu
a v pražské teplovodní síti.

Do zařízení budou ve sběrných nádobách a speciál-
ních kontejnerech dodávány zbytky jídla, zabalených po-
travin s prošlou životností a zbytky z výroby polotovarů.
Nádoby a kontejnery se ihned po vyprázdnění umyjí
a desinfikují v myčce, která je příslušenstvím technologie.

Dodaná surovina se podrtí na velikost přibližně 8 mm
a oddělí se nežádoucí látky, např. obaly a kovy. Separace
probíhá plně automaticky, surovina se ukládá do vstupní
jímky. Takto vzniklý substrát se pak naředí vodou z myčky
nádob. Následuje hygienizace substrátu v prostorově
odděleném úseku. Definované množství substrátu se
načerpá do hygienizační nádoby, kde se udržuje teplota
na úrovni 70 – 73 oC po dobu tří hodin. Díky automatic-
kému provozu je zaručeno, že vyprázdnění nádoby pro-
běhne pouze po úspěšně dokončeném procesu. 

Takto upravený substrát je odveden do chladicího systé-
mu, kde v tepelném výměníku předává teplo další šarži
hygienizovaného substrátu. Substrát ochlazený na cca 
45 oC je přečerpán do základní jímky, která je vybavena
ponorným míchadlem a v pravidelných intervalech se pro-
míchává. Objem základní jímky umožňuje přípravu sub-
strátu na 2,5 dne provozu bioreaktoru. Z této jímky je
naředěný substrát přiváděn do vlastního fermentačního
procesu. Dávkování fermentorů se provádí téměř nepřetr-
žitě. Aby se zamezilo přetížení bioreaktorů možným pře-
kyselením procesu, je dávkování řízeno analytickou regu-
lační automatikou. V prvním fermentačním stupni jsou
použity 3 ležaté fermentory a jeden kotlový fermentor
s míchadlem. Druhý stupeň tvoří též kotlový fermentor
s vyhříváním a míchadlem. Všechny fermentory jsou pro-
vozovány v mezofilní teplotní oblasti při teplotě cca 38 oC .

Vodorovné fermentory mají průměr 3 m a jsou 25 m
dlouhé. Pro zaručení rovnoměrného působení tepla na
substrát jsou vybaveny centrálně uloženou hřídelí, na
které je osazen tepelný systém a lopatkové míchadlo.
Fermentory jsou plněny kontinuálně a vynášeno je stej-
né množství vykvašeného fermentátu, který je přečer-
pán do druhého stupně fermentace. Kotlové fermentory jsou beto-
nové se dvěma míchadly se šikmou hřídelí, vyhřívanými stěnami
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Podpora energetického využití odpadů
Národní program 
hospodárného nakládání
s energií a využívání jejích
obnovitelných a druhotných
zdrojů 

Vláda ČR svým usnesením č. 884/2005
ze dne 13. července 2005 schválila Národ-
ní program hospodárného nakládání
s energií a využívání jejích obnovitelných
a druhotných zdrojů na roky 2006 – 2009
(dále jen Národní program). Tento středně-
dobý, čtyřletý programový dokument zpra-
covává Ministerstvo průmyslu a obchodu
v dohodě s Ministerstvem životního prostře-
dí podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospo-
daření s energií. Národní program na roky
2006 – 2009 navazuje na výsledky a zku-
šenosti Národního programu na období
2002 – 2005 a rozpracovává na období
2006 – 2009 požadavky a cíle Státní ener-
getické koncepce a Státní politiky životního
prostředí ČR. K jejich naplnění konkretizuje
soubor realizačních nástrojů. Národní pro-
gram je kompatibilní s postupy zemí Evrop-
ské unie a podporuje realizaci požadavků
směrnic EU zaměřených na: 
a) energetickou efektivnost (směrnice

tuhých komunálních odpadů 15 PJ/rok
v roce 2015. Způsob realizace potenciálu
tuhých komunálních odpadů je navržen jako:
� podpora dlouhodobých záměrů regi-

onů na výstavbu zařízení pro energe-
tické využití komunálních odpadů
(zpracování studie proveditelnosti,
posuzování vlivů na životní prostředí,
osvětová činnost),

� revize systému poplatků za nakládání
s odpady s cílem motivace k neukládání
odpadů na skládky,

� vytvoření podmínek pro čerpání pro-
středků ze strukturálních fondů v období
2007 – 2013,

� podpora vybraného pilotního projek-
tu zařízení na energetické využití
odpadů,

� podpora výroby elektřiny formou příplat-
ků k tržní ceně.

Státní program na podporu
úspor energie a využití
obnovitelných zdrojů energie
pro rok 2006

Část A programu Ministerstva průmyslu
a obchodu vymezuje podporu pro Plány
výstavby Center energetického využití
komunálních odpadů (Čl. 10, Podpory
a jejich kritéria, I. Podpora energetického
plánování a certifikace budov, I. 4). Dotace
na zpracování plánu může činit až 50 %
nákladů, nejvýše 400 tisíc Kč. Plán podle
požadavků Programu bude obsahovat
vyhodnocení množství a základních vlast-
ností komunálních odpadů na území daného
statutárního města nebo kraje a základní
návrh řešení jejich energetického využití,
včetně výběru potenciálních lokalit pro umís-
tění zařízení a začlenění do energetických
soustav. Součástí bude i vyhodnocení ener-
getických a environmentálních přínosů
a vyhodnocení nákladů na realizaci zařízení.
Opatření je vyhlašováno v Programu poprvé.

Státní program je zajišťován Českou
energetickou agenturou: www.ceacr.cz.

Literatura:
Národní program hospodárného nakládání
s energií a využívání jejích obnovitelných a dru-
hotných zdrojů na roky 2006 – 2009.
Státní program na podporu úspor energie a vyu-
žití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2006,
část A – program Ministerstva průmyslu a ob-
chodu. Praha. 

PhDr. Věra Havránková

Ministerstvo životního prostředí

E-mail: vera_havrankova@env.cz

2003/8/ES o podpoře kombinované vý-
roby elektřiny a tepla, Nařízení EP
a Rady č. 2422/2001 o Energy Star, na-
vržená směrnice o ekodesignu a navrže-
ná směrnice o energetické efektivnosti
a energetických službách), 

b) využití obnovitelných zdrojů energie
(směrnice 2001/77/ES o podpoře elek-
trické energie z OZE na vnitřním trhu
EU), 

c) využití alternativních paliv v dopravě
(směrnice 2003/30/ES o podpoře využití
alternativních paliv v dopravě). 

Dokument vyjadřuje cíle ve snižování
spotřeby energie, využití obnovitelných
a druhotných energetických zdrojů v sou-
ladu s hospodářskými a společenskými
potřebami, trvale udržitelným rozvojem
a ochranou životního prostředí. Národní
program je zaměřen na státní správu
a samosprávu, na podnikatelskou sféru
(právnické a fyzické osoby), na nevládní
organizace i na domácnosti.

Odpadového hospodářství se týká kapito-
la 4. 2. Vyšší využití obnovitelných a druhot-
ných zdrojů energie – cíl: vytvoření podmí-
nek k využití energetického potenciálu

Dvanáctý ročník mezinárodní konfe-
rence TOP 2006 se koná od 28. – 30. 6.
2006 a navazuje na úspěšné předchá-
zející ročníky, které se staly už tradičními
místy vzájemné výměny názorů, zkuše-
ností a nových poznatků odborníků, kte-
rým není lhostejný stav životního pro-
středí.

Konference je zaměřená na nejnovější
technologie, stroje a zařízení na ochranu
životního prostředí z pohledu nejlepších
dostupných technik (BAT), využívání
obnovitelných zdrojů energie a nakládá-
ní s odpady.

Tématické okruhy konference: Nástro-
je prevence při ochraně životního pro-
středí, Technika a využívání zdrojů obno-
vitelných forem energie, Technický
a technologický pokrok v nakládání
s odpady, Legislativa, koncepce a finan-
cování rozvoje odpadového hospodář-
ství.

U příležitosti konference organizační
výbor vyhlásil 7. ročník soutěže o Cenu
TOP, která se uděluje ve třech kategori-
ích: Environmentální technologie (firmy
přihlašují nové technologie, stroje a zaří-
zení), Progresivní idea (výbor vybírá
z příspěvků uveřejněných ve sborníku
a přednesených na konferenci), Stu-
dentská práce (studenti vysokých škol
a univerzit mohou přihlásit svou diplo-
movou práci do 15. června 2006).

Konference se koná opět v Účelovém
zařízení Kanceláře národní rady SR
v Častej-Papierničce v Malých Karpa-
tech na Slovensku. 

Termín pro zaslání abstraktu před-
nášky je 31. března, závazné přihlášky
na konferenci do 20. května. Přihlášky
a informace na top2006@kvt.sjf.stu-
ba.sk.

(op)

Technika ochrany prostředí 2006 
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Tento příspěvek přímo navazuje na
článek „TOP 10 českých odpadových
firem“, který byl publikován v Odpado-
vém fóru číslo 9/2005. I pro tento žebří-
ček firem platí obecná pravidla otištěná
minule. Další upřesňující komentář je
uveden níže.

Potíže s obstaráváním údajů o obratu,
které komplikovaly sestavování TOP 10 se
tentokrát nekonaly. Velmi dobře zde po-
sloužily údaje z obchodního rejstříku, kde je
vesměs všechny nově uvedené společnosti
prezentují ze svých výroční zpráv.

Již v minulém textu bylo konstatováno, že
odpadové firmy kromě vlastních odpadů
pečují též o čistotu měst a obcí, v zimě udr-
žují sjízdnost komunikací a v létě se starají
též o zelené plochy. Proto mohou být do
přehledu zahrnuty i společnosti, které
v podstatě nakládání s odpady, s výjimkou
například odpadkových košů, vůbec nepro-
vozují. Ale mezi uvedenými činnostmi exis-
tují již historicky natolik úzké vazby, že je
považováno za samozřejmé, že jsou z vel-
ké části zajišťovány v daném regionu stej-
nou firmou a že patří do kompaktní skupiny
technických služeb, které jsou předmětem
zájmu publikovaného „žebříčku“.

Na tomto místě je nutná omluva společ-
nosti OZO Ostrava, s. r. o., která svým
obratem cca 280 mil. Kč patří nepochybně
do původního TOP 10 a v jeho prvním
vydání tam nebyla uvedena. 

Možná že by měla být v TOP 25 uvedena
i společnost TS Hradec Králové, u které lze
odhadnout roční obrat v roce 2004 ve výši
okolo 200 mil. Kč. Protože však jde o přís-
pěvkovou organizaci, nepodařilo se výši
jejího obratu ze žádného zdroje zjistit.
Nepochybně významným subjektem je též
středočeský CZ Holding, se svými aktivita-
mi na Kladensku a Berounsku, ale ani
u této skupiny firem se nepodařilo zjistit
výši jejich celkového obratu.

TOP 25 doplňuje dalších 14 firem, které
jsou z velké části buď čistě v komunálních
rukou, nebo s významným obchodním po-
dílem komunálního partnera. Tyto společ-
nosti vesměs operují na území původních
okresů a jejich expanze do sousedství se
prakticky neprovádí. Z praxe lze konstatovat,
že zřejmě nejagresivnější obchodní politiku
z komunálních firem uplatňuje OZO Ostrava,
s. r. o. a nově i Pražské služby a. s. 

Firmy doplňující původní „žebříček“ na
TOP 25 s výjimkami zajišťují širší komplex
služeb, ať už se jedná o svoz komunálních

odpadů, živnostenských a nebezpečných
odpadů, často mají také vlastní skládky
a zajišťují i ostatní klasické činnosti technic-
kých služeb v obsluhovaném regionu (čiš-
tění, zimní služba, zeleň apod.). 

Jednou výjimkou je spalovna Termizo
v Liberci, která produkuje obrat v rámci pro-
cesu energetického využívání odpadů.
K tomu si dovoluje autor přičinit malou poz-
námku. Jde o zařízení na úrovni, což doku-
mentují překvapení zahraniční experti, které
autor tohoto textu několikrát viděl a kteří
takovou moderní technologii v ČR neoče-
kávali.

Druhou výjimkou je společnost Purum, 
s. r. o., která se specializuje především na
tekuté odpady.

Z hlediska struktury nově registrovaných
společností v rámci TOP 25 je možno kon-
statovat, že 11 jich je ze 100 % v rukou
komunálního vlastníka a tři jsou spoluvlast-
něny městy. Z přehledu TOP 25 vyplývá
taktéž zajímavá skutečnost, že výše obratu
u technických služeb není přímo úměrná
velikosti města, ale je ovlivněna i velkostí
obsluhovaného regionu (jinými slovy počtu
obyvatel v bývalém okresu), provozováním
skládky, dotřiďovacích linek a dalších zaří-
zení a činností (jedná se třeba i o pohřeb-
nictví, městkou a nákladní dopravu apod.).

Jistě zajímavou otázkou pro další vývoj
na trhu v odpadovém oboru bude to, která
města se nyní v období ještě před volbami,
ale spíše po volbách na podzim letošního
roku, rozhodnou přistoupit k hledání strate-
gického partnera. Na tento okamžik nepo-
chybně netrpělivě čekají především privátní
společnosti se zahraničními vlastníky, které
pocházejí především z původní TOP 10. 

Tyto privatizační kroky by mohly být ope-
racemi, které by mohly zásadněji zahýbat
s pořadím „žebříčku“. Anebo může nastat
situace, kdy se některý zahraniční majitel
rozhodne prodat své aktivity v Česku kon-
kurentovi, u něhož se navýšení obratu
může projevit posunem v rámci TOP 25. 

Z uvedeného úhlu pohledu momentálně
aktuální prodej společnosti .A.S.A. zřejmě
žádné změny v českém TOP 25 nepřinese,
protože takřka jistý nový nabyvatel, španěl-
ský kolos FCC, doposud žádné aktivity
v ČR nevykazuje. 

Drobné změny ve vlastnické struktuře spo-
lečnosti Rumpold, kde získali významný podíl
konkurenční Rakušané (Saubermacher)
v rámci TOP 25 žádnou změnu taktéž nepři-
nese, neboť Saubermacher doposud pro-
střednictvím společnosti BIOPAS Kroměříž
dociloval v ČR obratu asi 60 mil. Kč, takže celá
nová skupina si zřejmě podrží svou pozici.

Protože odpadový trh není žádným sta-
tickým prostředím bez probíhajících změn,
bude i nadále dostatek prostoru pro sledo-
vání pohybů v rámci TOP 25 českých odpa-
dových firem. 

Zajímavá otázka nejnovějšího vývoje
v TOP 10 světových odpadových společ-
ností bude obsahem některého z dalších
čísel měsíčníku Odpadové fórum. 

Ing. Jindřich Kalivoda

servis

TOP 25 českých odpadových firem

Tabulka: TOP 25 CZ (obrat v mil. Kč – rok

2004), aktualizované údaje k 30. 10. 2005

1. M. Pedersen a. s. 3600

2. .A.S.A. s. r. o. t1900

3. PraÏské sluÏby a. s. 1800

4. SITA CZ s. r. o 1050

5. AVE CZ s. r. o. t750

6. Rumpold s. r. o t700

7. Dekonta a. s. 600

8. SAKO Brno a. s. 400

9. OZO Ostrava s. r. o. 280

10. Remondis s. r. o. t250

11. – 12. ASP-SULO s. r. o. 230

Van Gansewinkel a. s. 230

13. Purum, s. r. o. 210

14. – 17. SluÏby m. Pardubic a. s. 200

Termizo a. s. Liberec 200

TS m. Olomouce 200

TS Opava s. r. o. 200

18. – 19. TS m. Ústí n/L s. r. o 190

TS m. Liberce a. s. 190

20. TS Zlín s. r. o. 155

21. – 22. Nehlsen Tfiinec s. r. o. 130

SluÏby m. Jihlavy s. r. o. 130

23. Compag (M.Boleslav + Votice) 125

24. TS Karviná a. s. 110

25. TS Dûãín a. s. 100



V rámci projektu VaV 720/3/2 Informační kampaně v odpado-
vém hospodářství, Modul 2 Informační chování a informační
potřeby vybraných skupin odborníků v OH, jehož řešitelem je
CEMC – České ekologické manažerské centrum, byl navržen
Kombinovaný informační zdroj (KIZ). 

Na základě rozsáhlých průzkumů a anket zpracovatelé projektu
došli k závěru, že prezentace současných informačních zdrojů je
značně roztříštěná, nejednotná a nesystémová. Proto byla navrže-
na struktura informačních zdrojů tak, aby pokryla většinu, v součas-
né době používaných forem a aby využila všech dnešních moder-
ních způsobů přenosů informací.

Soubor KIZ vytváří informační fond s cílem poskytování relevant-
ních a věrohodných informačních služeb a s využitím interakce
s uživateli těchto služeb. KIZ v sobě kombinuje tiskovou, verbální
a elektronickou prezentaci určitého odborného tématu.

Vybraná témata budou zpracována ve formě původních mono-
tematických studií a jejich publikování systémem KIZ se maximál-
ně zpřístupní odborné veřejnosti. Náměty studií by měly být takové,
jaké nebyly a pravděpodobně nebudou zpracovávány např. v rámci
realizačních programů nebo projektů VaV, které však v portfóliu
odborných prací odpadového hospodářství chybí a dosud byly mimo
pozornost, ač si ji zaslouží. 

Postup je takový, že na vybrané téma zpracuje pověřený autor či
autorský kolektiv studii, tzv. Situační zprávu v tradiční písemné for-
mě. Na základě Situační zprávy se připraví příspěvek na specializo-

V období posledních dvaceti let narůstá zájem o podrobnější cha-
rakteristiku průmyslových činností a služeb, které jsou schopné
uspokojovat požadavky kladené na udržitelný rozvoj.

Globální eko-průmyslový trh je odhadován na 550 mld. Euro. EU
se na tomto trhu podílí asi jednou třetinou (183 mld. Euro), stejně
jako USA. Dalšími význačnými partnery jsou Japonsko (cca 84 mld.
Euro) a Kanada (36 mld. Euro).

Mezi nejdůležitější aktivity EU na tomto úseku patří příprava nejroz-
sáhlejší analýzy eko-průmyslu, která kdy byla na mezinárodní úrovni
realizována. V rámci EU je v současné době připravována již třetí stu-
die o eko-průmyslu, která nese pracovní název: Eko-průmysl, jeho veli-
kost, zaměstnanost, perspektivy a bariéry růstu v rozšířené Evropě. 

Některé dostupné analýzy eko-průmyslu nepracují s jeho širokou
verzí, ale zaměřují se pouze na tzv. „core industries“. Toto „jádro“
eko-průmyslu je možno definovat těmi NACE skupinami (statistická
klasifikace ekonomických činností ES), které je možné podřadit jako
celek pod definici eko-průmyslu.

Předmětem provedené studie byl pouze odpadový průmysl jako
dílčí část eko-průmyslu. Průmysl spojený s hospodařením s odpa-
dem vykazuje v Evropě od roku 1994 stálý růst provozních výdajů
a je subsektorem s nejvyššími ročními výdaji. 

CHARAKTERISTIKA ODVĚTVÍ, POSTAVENÍ
PODNIKŮ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
V HOSPODÁŘSTVÍ ČR

Platná Odvětvová klasifikace ekonomických činností – OKEČ byla
zavedena sdělením Českého statistického úřadu (ČSÚ) z ledna 2004
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vaný seminář, kde budou prezentovány a diskutovány hlavní výsled-
ky a závěry. Úplná verze Situační zprávy, po eventuální úpravě či
doplnění na základě závěrů semináře, bude zveřejněna v elektro-
nické podobě na CD ROM a na některém elektronickém portálu
nebo webových stránkách, například na www.infoopdady. cz. Mírně
redukovaná verze zprávy se otiskne v časopise Odpadové fórum.

Pilotní návrh ověření KIZ na rok 2005
K ověření funkce KIZ bylo v roce 2005 zpracováno téma PODNI-

KATELÉ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ A JEJICH ROLE
V HOSPODÁŘSTVÍ ČR. 

Při návrhu tohoto tématu se vycházelo z toho, že zatím neexistu-
je oborová studie, která by vymezila konkrétní postavení oblasti
odpadového hospodářství v celkovém hospodářství ČR. Studii je
možno chápat jako příspěvek k postupnému vytváření „oborové
hospodářské statistiky“, která je zatím v OH dosti roztříštěná,
nekomplexní a tím nemá potřebnou vypovídací hodnotu. Situační
zpráva byla v rámci navrženého KIZ ve všech výše uvedených stup-
ních realizována. Poslední krok – otištění redukované verze je usku-
tečněn v tomto čísle časopisu pod názvem Podnikatelé v odpado-
vém hospodářství a jejich role v hospodářství ČR a Bariéry podni-
kání v odpadovém hospodářství.

Tomáš Řezníček, Ondřej Procházka
CEMC

E-mail: forum@cemc.cz

Kombinovaný informační zdroj 

Podnikatelé v odpadovém hospodářství a jejich 
role v hospodářství ČR

/1/. Tato verze již odpovídá mezinárodnímu evropskému standardu
NACE, která má vazbu na mezinárodní odvětvovou klasifikaci ekono-
mických činností ISIC. Nová aktualizace byla provedena v roce 2005.

Předmětem klasifikování jsou všechny ekonomické činnosti vyko-
návané ekonomickými subjekty. Činnosti jsou strukturovány pro
všechna odvětví pomocí jednomístného nebo dvoumístného alfabe-
tického kódu a čtyřstupňového numerického kódu (5 číslic). Čtvrtý
stupeň (5. místo) vyjadřuje národní zvláštnosti.

1. Struktura OKEČ
Je uvedena struktura, charakteristika a vymezení nejdůležitějších

odvětvových seskupení ekonomických činností. Ty, které vymezují
činnosti podniků odpadového hospodářství, jsou zvýrazněny
a vyznačeny kurzívou /1/.

D Zpracovatelsk˘ prÛmysl
Oddíl 15 až 37 zahrnují zpracování surovin a to jak vytěžených,

tak získaných v zemědělství a lesnictví. Patří sem činnosti, které
směřují k výrobě nových výrobků, ale zpravidla též výrobní činnosti
obnovující užitné hodnoty již vyrobených výrobků.
25.12 protektorování a obnova pryžových pneumatik
37 recyklace druhotných surovin
37.1 recyklace kovového odpad a šrotu
37.2 recyklace nekovového odpadu

G Obchod, opravy motorov˘ch vozidel a spotfiebního
zboÏí



51.57 velkoobchod s kovovým a nekovovým odpadem 
a šrotem a materiály pro recyklaci 

O Ostatní vefiejné, sociální a osobní sluÏby
Oddíl 90 odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění měs-

ta, sanační a podobné činnosti, v němž jsou
90.0 odstraňování odpadních vod a odpadů, 

čištění města, sanační a podobné činnosti
90.01 odvádění a čištění odpadních vod
90.02 sběr a zpracování ostatních odpadů
90.03 čištění města, sanační a podobné činnosti 

Podrobnější popis obsahu činností náplně složek OKEČ jsou
blíže rozvedeny na stránkách Českého statistického úřadu
www.czso.cz.

Z popisu činností podniků odpadového hospodářství je zřejmé, že
jejich hlavní funkce jsou zaměřeny do oblastí, které významnou
měrou ovlivňují zejména:
� Schopnost národního hospodářství uzavírat efektivně materiá-

lové cykly a přispívat tak k jeho materiálové produktivitě (oddíl
37 OKEČ). Parametry oboru se v čase mění:
� vlastnostmi materiálových vstupů do podniků recyklačního

průmyslu (nabídka), které jsou v převážné míře ovlivněny
strukturou a dalšími vlastnostmi zpracovatelského průmyslu
i dalšími subjekty produkujícími odpady;

� technologickými a kapacitními vlastnostmi i územním rozlože-
ním a způsobilostí uspokojení požadavků na procesy
nakládání s odpady zaměřenými na využívání odpadů.

� Rovněž požadavky na množství a vlastnosti druhotných suro-
vin, které jsou materiálovým výstupem z podniků oboru
(poptávka), jsou ovlivňovány především charakteristikami ná-
vazného zpracovatelského průmyslu.

Výraznou vlastností podniků recyklačního průmyslu musí být proto
vysoká flexibilita na straně vstupů, vnitřních procesů i výstupů.
� Zabezpečit v souladu s právním řádem veškeré služby spojené

s odstraňováním odpadů, čištěním měst, sanačními a po-
dobnými činnostmi (90.02 a 90.03 podle OKEČ).

Je velmi obtížné získávat potřebné údaje vzhledem k zakompo-
nování podniků odpadového hospodářství do celkové struktury kla-
sifikace ekonomických činností, kde: 
� pouze oddíl 37 „recyklace druhotných surovin“ je představován

dvouciferným kódem a je tedy v řadě dílčích statistických šetření
popisován jako samostatný celek,

� ostatní výše uvedené subjekty odpadového hospodářství, které
mají čtyřciferné označení, jsou v převážné části statistických
šetření zahrnovány do souhrnných údajů příslušných nadřa-
zených dvojciferně agregovaných oddílů. 

O subjektech náležejících do oddílu 37 bylo proto v době zpraco-
vání studie k dispozici větší množství údajů. 

V některých údajích o eko-průmyslu jsou uváděny souhrnné údaje
o celém oddílu 90 (tj. včetně odvádění a čištění odpadních vod), což
potom zřetelně zkresluje údaje o podnicích odpadového hospodářství. 

2. Registr ekonomických subjektů
Základním podkladem pro popis struktury podniků je v současné

době především Registr ekonomických subjektů (RES) vedený
Českým statistickým úřadem podle § 20 zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě. RES je pravidelně aktualizován a každé
čtvrtletí jsou k dispozici informace o počtu evidovaných subjektů
podle základních vybraných třídících hledisek. 

Při práci s RES, ale i při interpretaci výsledků statistických
šetření, je třeba respektovat skutečnost, že zatřídění se prová-
dí podle převládající činnosti podle OKEČ.

Rozsah činností nakládání s odpady v celém národním hospodář-
ství je výrazně rozsáhlejší a zahrnuje i činnosti dalších podniků, kte-
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Graf: Vývoj oboru úpravy druhotných surovin

ré do stanoveného výběru nepatří. 
Pro údaje vztažené k subjektům odpadového hospodářství to

ovšem přináší určitá zkreslení způsobená např. tím, že: 
� Příslušný subjekt uvede jako OKEČ pro převládající činnost, např.

900200, tedy sběr a zpracování ostatních odpadů. Přitom však
vykonává i celou řadu dalších činností, které s OH nesouvisí.

� Naopak – do souhrnu podniků odpadového hospodářství podle
OKEČ nejsou zahrnovány subjekty, v nichž převládá zcela jiná
činnost podle OKEČ a přitom vlastní a provozují zařízení
určené k nakládání s odpady, jehož kapacita výraznou měrou
ovlivňuje celkové údaje o odpadovém hospodářství.

Původci odpadů se značnou částí odpadů nakládají (odstra-
ňují a využívají na vlastních zařízeních. Pouze část odpadů
původci odpadů předávají jiné firmě, tedy buď podnikům odpa-
dového hospodářství nebo též podnikům provozujícím zařízení
pro nakládání s odpady, avšak podle vykazovacích povinností
náleží do jiné části v členění dle OKEČ podle převažujícího cha-
rakteru činnosti.

V dlouhodobé časové řadě (1994 až 2004) se podle údajů ČSÚ
podíl odpadů předaných původcem k nakládání jiné firmě pohybuje
přibližně mezi 30 až 60 %. Dlouhodobý trend ukazuje spíše na
narůstání podílu odpadů předaných jiné firmě.

Uvedené údaje naznačují, že odpadovým průmyslem by bylo
účelné rozumět především:
� Souhrn podniků, které se zabývají podle vykazovaných údajů

převážně nakládáním s odpady. Tyto toky představují přitom cca
40 až 70 % hmotných toků odpadů. U těchto ekonomických sub-
jektů tvoří převážnou činnost
� operace směřující k využití odpadů (oddíl 37),
� operace směřující k odstraňování odpadů (oddíl 90.02).

� Souhrn zařízení, které vlastní původci odpadů a mají charakter
zařízení pro nakládání s odpady. Na těchto zařízeních je v ČR
nakládáno s cca 30 až 60 % hmotných toků odpadů. Ekonomic-
ké subjekty, které tato zařízení vlastní přitom náleží podle charak-
teru vlastní činnosti do jiné skupiny OKEČ, např.:
� spalovny, jejichž provozovatelem je:

� Kaučuk, a. s. Kralupy,
� ICN Czech Republic, a. s. Roztoky,
� Aliachem, a. s. – o. z. Synthesia, Pardubice,
� Farmak, a. s., Olomouc a další;

� skládky, jejichž provozovatelem je:
� Kovohutě Příbram, a. s.,
� JIP-Papírny Větřní,
� Železárny a drátovny Bohumín, a. s.

a jiná významná zařízení určena k nakládání s odpady.



podniku odvětví na výrobě (CR1). Ten činil u podniků náležejících
do oddílu 37:

v roce 1989 32,10 %
1992 21,79 %
1993 21,09 %

Podíl čtyř největších podniků (CR4) se postupně snižoval
následovně:

v roce 1989 90,70 %
1992 64,95 %
1993 58,90 %

Z uváděných hodnot je zřejmé, jak se
v popisovaném období postupně snižovala koncentrace činností do
velkých podniků.

Na výkonnosti zpracovatelského prů-
myslu se pak podle /2/ podílel obor 37
v roce 1992 následovně:
� výroba 0,7 %
� prodej 0,6 %
� přidaná hodnota 0,4 %
� zaměstnanost 0,4 %
� mzdy 0,4 %
� export 0,7 %

Podle stejného literárního zdroje se např.
malé podniky oboru 37 OKEČ (podniky
s méně než 25 zaměstnanci) podílely na
celkové výrobě malých podniků zpraco-
vatelského průmyslu 13 % (v roce 1992)
a 14,7 % (v roce 1993). V této velikostní sku-
pině podniků nebyl tedy již v počátcích struk-
turálních změn obor 37 zanedbatelný.

Statistické údaje šetřené ČSÚ dovolují sle-
dovat změny ve vývoji oboru úpravy druhot-
ných surovin v časové řadě 1994 až 2004.
Výkony celého oboru 37 měřené hmot-
ností upraveného odpadu postupně narů-
staly z původní hodnoty 1639 kt za rok
1994 až na maximální hodnotu 4577 kt
odpadů, které bylo dosaženo v roce 2003
(i2003/1994 = 2,79). 

Vývoj výkonů oboru 37 je zřetelný z grafu.
Recyklace kovového odpadu a šrotu (37.1
podle OKEČ) přitom téměř stagnovala
a index výkonu oboru 37.1 se pohyboval
okolo hodnoty 1,0 (s minimem i = 0,84 dosa-
ženém v roce 2003 a maximem i = 1,14
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Tato a podobná metodická zkreslení je nutno respektovat při
podrobnější interpretaci výsledků příslušných statistických šet-
ření.

3. Struktura podniků odpadového hospodářství
Podobně jako v celém národním hospodářství ČR, procházely po

roce 1990 subjekty náležející k odpadovému hospodářství složitým
obdobím transformace, které bylo provázeno změnami ve formě
vlastnictví, počtem firem i dalšími změnami ostatních charakteristik.
Tento proces je uceleně popsán např. v /2/.

Z charakteristik, které popisují změny v koncentraci činností do
velkých subjektů, jsou zřetelné např. údaje o podílu největšího

Tabulka 1: Vývoj počtu ekonomických subjektů v RES 

OKEâ 1990 1999 2000 2001 2002 2003 2004

2512 53 313 319 313 307 303 295

3700 246 1303 1393 1483 1551 1607 1648

z toho: 3710 153 905 970 1045 1088 1123 1158

3720 37 344 368 384 409 430 438

4100 165 405 414 416 417 412 420

5157 26 367 396 398 401 402 399

9000 894 3903 4096 4282 4574 4812 5018

z toho: 9001 23 233 243 249 254 249 242

9002 134 1362 1475 1544 1604 1647 1701

9003 522 2026 2157 2336 2622 2832 2988

Celkem 1384 6291 6618 6892 7250 7536 7780

Poznámka: Pro srovnání jsou v tabulce uvedeny i údaje za obor 41, kter˘ zahrnuje shromaÏìování, úpravu a rozvod pitné

nebo uÏitkové vody a 9001 - odstraÀování odpadních vod.

Tabulka 2: Členění podniků podle příslušnosti k příslušným oborům OKEČ 

OKEâ Poãet podnikÛ Podíl na celkovém poãtu v %

Kód Název

371000 Recyklace kovového odpadu a ‰rotu 974 17,3

372000 Recyklace nekovového odpadu 318 5,6

370000 Recyklace druhotn˘ch surovin – celkem 1292 22,9

515700 Velkoobchod s odpadem a ‰rotem 354 6,3

900200 Sbûr a zpracování ostatního odpadu 1430 25,4

900300 âi‰tûní mûst, sanaãní a jiné ãinnosti 2565 45,4

90 celkem 3995 70,8

Celkem 5641 100,00

Tabulka 3: Formy vlastnictví

Druh vlastnictví Poãet podnikÛ Podíl na celkovém poãtu v %

Osobní 0 0

Soukromé 5150 91,30

DruÏstevní 4 0,07

Státní 3 0,05

Komunální 169 3,00

SdruÏení politick˘ch stran a církví 7 0,12

Zahraniãní 193 3,42

Mezinárodní (domácí+zahraniãní) 89 1,58

Smí‰ené 26 0,46

Souãet 5641 100,00

Tabulka 4: Podíl právní formy 101 – Fyzická osoba podnikající podle
živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku 
u ekonomických subjektů eko-průmyslu (%)

OKEâ 1990 1999 2000 2001 2002 2003 2004 INDEX

2004/2000 2004/1990

2512 83,0 76,0 76,2 75,7 75,6 75,2 75,6 99,2 97,1

3700 87,8 79,6 79,1 79,6 80,0 80,3 80,8 102,1 92,0

4100 56,4 39,0 39,1 40,1 40,3 40,8 40,5 103,6 71,8

5157 69,2 43,9 42,4 41,5 41,1 41,5 41,9 98,8 60,5

9000 75,3 70,1 70,1 71,0 72,3 73,1 73,1 104,3 97,1

Poznámka: Pro srovnání jsou uvedeny i dal‰í subjekty eko-prÛmyslu



dosaženým v roce 1998). V roce 2003 bylo
upraveno 3309 kt kovového odpadu. 

Recyklace nekovového odpadu (37.2
podle OKEČ) prodělala ve stejném období
postupně výrazný nárůst z původní hodnoty
135 kt v roce 1994 až na hodnotu 3309 kt
dosaženou v roce 2003. Index změn hodnot
výkonu oboru 37.2 se pohyboval z hodnoty
i = 1,00 v roce 1994 až na hodnotu i = 24,36
dosaženou v roce 2003. Mezi rokem 2003
a 2004 došlo však ke zřetelnému poklesu
hmotnosti upraveného odpadu až k hodnotě
1208 kt/rok (i2004/1994 = 8,9). 

Struktura podniků podle OKEČ
Ekonomické subjekty typu bývalých národ-

ních podniků, komunálních podniků a tzv.
socialistických družstev se postupně privatizovaly a transformovaly
v různé typy obchodních společností, dále vznikají subjekty nové,
jak z hlediska teritoriálního, tak i z hlediska sortimentu výchozích
materiálů. Počet ekonomických subjektů, registrovaných v Registru
ekonomických subjektů (RES), se oproti roku 1990 zvýšil téměř na
šestinásobek (I2004/1990 = 562) (tabulka 1)

V posledních třech letech se počet ekonomických subjektů v eko-
průmyslu jako celku relativně stabilizoval. Určitý pohyb je možné
zaznamenat jen u některých oborů. Nárůst počtu ekonomických
subjektů je možné sledovat zejména u OKEČ 90 (Odstraňování
odpadních vod a pevného odpadu, čištění města) a OKEČ 37 (Zpra-
cování druhotných surovin). V oblasti protektorování a předělávání
pryžových pneumatik (OKEČ 25.12) naopak počet subjektů, zabý-
vajících se danou činností klesá. Je to zřejmě v důsledku poklesu
zájmu o protektorované pneumatiky, spojeným zřejmě s nárůstem
nových, rychlých automobilů a s požadavky na vyšší bezpečnost. 

K takto prezentovanému hodnocení je třeba poznamenat:
� Počty ekonomických subjektů uvedených v tabulce 2 zachycují

subjekty, které mají danou činnost uvedenou jako hlavní čin-
nost, ale celou řadu aktivit realizují další subjekty jako svou ved-
lejší činnost, příp. doplňkovou, které zde zachyceny nejsou.

� Je důležité sledovat nejen počty subjektů, ale také vývoj
jejich počtu v rámci jednotlivých velikostních kategorií (měře-
ných počtem zaměstnanců). Podle obecné představy by podniky
s menším počtem zaměstnanců měly být méně stabilní, vykazo-
vat větší „úmrtnost“ než podniky s více zaměstnanci. 
Podle údajů poskytnutých ČSÚ bylo v polovině roku 2005 evido-

váno celkem 5641 podniků náležejících k podnikům odpadového
hospodářství. 

Z vykazovaných údajů je zřejmé, že převážná část počtu podni-
ků odpadového hospodářství působí v oblasti náležející do oddílu
90 (celkem 70,82 %), pouze menší část náleží do oddílu recyklace
druhotných surovin (celkem 22,90 %). Velkoobchodem s odpadem
a šrotem se zabývá pouze 6,28 %.

Z hlediska celkového počtu podniků se pouze malá část podni-
ků odpadového hospodářství podílí na celkovém počtu pod-
niků v ČR, a to v hodnotě 0,24 %. Váha podniků odpadového
hospodářství v národním hospodářství ČR, však není dána
počtem ekonomických subjektů, ale úrovní naplňování těch
funkcí, které jim ve struktuře podnikové sféry náleží.

Největší počet podniků působí ve Středočeském kraji 
(722 podniků), v hl.městě Praze (706 podniků). Nejmenší počet
podniků vykazuje Kraj karlovarský (165).
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Struktura podniků podle formy vlastnictví
Podle údajů ČSÚ bylo v polovině roku 2005 možno rozlišit v pod-

nicích odpadového hospodářství následující formy vlastnictví
(tabulka 3):

Z tabulky 3 je zřejmé, že z hlediska rozlišovaných vlastnických
forem jednoznačně převládá soukromá forma (91,30 %), následo-
vaná vlastnictvím zahraničních subjektů (3,42 %) a vlastnictvím
komunálním (3,0 %). Všechny ostatní formy vlastnictví se podílejí
pouze 2,28 %.

Tabulka 5: Zastoupení podniků ve skupinách podle počtu zaměstnanců v členění podle
jednotlivých OKEČ

OKEâ Poãty podnikÛ podle pásem Celkem 
poãtu zamûstnancÛ v pásmech

Kód Název 0 aÏ 19 20 aÏ 99 100 aÏ 249 250 a více

371000 Recyklace kovového odpadu 717 33 6 1 757

372000 Recyklace nekovového odpadu 217 22 2 0 241

515700 Velkoobchod s kovov˘m 
a nekovov˘m odpadem a ‰rotem 240 33 2 1 276
a materiály pro recyklaci

900200 Sbûr a zpracování ostatních odpadÛ 947 159 29 10 1145

900300 âi‰tûní mûsta, sanaãní a podobné 1965 112 23 6 2106
ãinnosti

Celkem odpadové hospodáfiství poãet 4086 359 62 18 4525

% 90,30 7,93 1,37 0,40 100,00

Tabulka 6: Počet malých a středních podniků s 50 a méně
zaměstnanci

OKEâ 1990 1999 2000 2001 2002 2003

2512 52 306 312 306 300 296

3700 243 1280 1368 1458 1526 1582

4100 138 349 357 359 360 356

5157 25 352 381 383 386 387

9000 817 3745 3932 4122 4411 4651

Celkem 1275 6032 6350 6628 6983 7272

Tabulka 7: Počet pracovníků v podnicích vybraných OKEČ

OKEâ Poãet pracovníkÛ

Kód Název poãet %

371000 Recyklace kovového odpadu a ‰rotu 10 640 13,11

372000 Recyklace nekovového odpadu 3 840 4,72

515700 Velkoobchod s odpadem a ‰rotem 5 170 6,37

900200 Sbûr a zpracování ostatních odpadÛ 28 485 35,10

900300 âi‰tûní mûsta, sanaãní a jiné ãinnosti 33 035 40,70

Odpadové hospodáfiství celkem 81 170 100,00

Tabulka 8: Vývoj vyplácených mezd v eko-průmyslu (v mil. Kč)

OKEâ 1999 2000 2001 2002 2003 2004

2512 105,6 146,0 196,8 120,0 124,0 198,4

3700 592,4 564,0 590,0 617,2 642,0 729,2

4100 3661,6 3827,2 3962,8 4144,4 4334,8 4480,0

5157 383,2 236,0 248,8 231,6 335,2 362,4

9000 2662,8 2531,6 2856,4 3122,0 3729,6 3985,6

Celkem 7405,6 7304,8 7854,8 8235,2 9165,6 9755,6
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U většiny odvětví označovaných jako eko-průmysl, převažuje
právní forma 101, tj. „Fyzická osoba podnikající dle živnosten-
ského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku“. Podíl podnika-
telů – fyzických osob mezi roky 1990 – 1999 sice mírně klesl, ale od
té doby pozvolna stoupá a v OKEČ 25.12 a OKEČ 90.00 se přibli-
žuje k výchozímu podílu z roku 1990 na počátku ekonomické trans-
formace (tabulka 4).

Prakticky u všech odvětví je na druhém místě právní forma 112, 
tj. „Společnost s ručením omezeným“. U OKEČ 41 není zanedba-
telný podíl právní formy 121 „Akciová společnost“ a právní forma
771 – „Svazek obcí“. U OKEČ 51.57 je na druhém místě podle oče-
kávání právní forma 121 „Akciová společnost“. U odvětví 90, zejmé-
na u podniků s vyšším počtem zaměstnanců, se objevuje právní for-
ma „Příspěvková organizace“.

Struktura podniků podle počtu pracovníků
ČSÚ rozlišuje u atributu „kategorie podle počtu pracovníků“ něko-

lik velikostních skupin subjektů. Zcela jednoznačně převládá pásmo
malých podniků, ve kterých je zaměstnáno méně než 10 pracovníků
(90,3 %). Z tohoto hlediska tedy velká většina podniků odpadového
hospodářství spadá do skupiny malých a středních podniků (tabul-
ka 5).

V zemích EU jsou za malé a střední podniky (S&M enterprises),
na jejichž rozvoj je soustředěna národní i nadnárodní pomoc při
jejich rozvoji a zvýšení konkurenceschopnosti, považovány subjekty
s 50 a méně zaměstnanci. Jejich počet v jednotlivých oborech čes-
kého eko-průmyslu ukazuje tabulka 6.

V podnicích náležejících do oddílu 37 – recyklace odpadu, však
zřetelně převyšuje svoji zpracovatelskou kapacitou úpravy a přepra-
cování odpadů ostatní podniky společnost KOVOŠROT, a. s. Praha,
následovaná podniky KOVOŠROT, a. s. Děčín a REMAT, s. r. o. Brno.

Počet pracovníků v podnicích
Ve vykazovaném období pracovalo v podnicích odpadového

hospodářství celkem 81 170 osob. Toto množství představuje
přibližně 1 % osob zaměstnaných v národním hospodářství cel-
kem (tabulka 7).

Převážná část osob (téměř 76 %) je přitom zaměstnána ve služ-
bách spojených s odstraňováním odpadu a čištěním měst. Podniky
recyklace odpadu zaměstnávají necelých 18 % osob z celkového
počtu osob v odpadovém hospodářství.

Produkce podniků
Podniky odpadového hospodářství se v současné době podílejí

na celkové produkci národního hospodářství přibližně 1 %. Díl-
čí údaje jsou k dispozici pouze za celý oddíl OKEČ 37 a OKEČ 90.

Produkce činila v roce 2002 pro podniky náležející
OKEČ 37 13 246 mil. Kč (b.c.)
OKEČ 90 43 274 mil. Kč (b.c.)

Vývoj vyplácených mezd
Vývoj objemu vyplácených mezd v eko-průmyslu ukazuje tabulka 8.

Podpora malých a středních podniků
Podporou malých a středních podniků odpadového hospodářství

na úseku využívání odpadů se dlouhodobě zabývá Ministerstvo prů-
myslu a obchodu. Již v roce 1996 vypsalo samostatný program
zaměřený na využívání a odstraňování nebezpečných odpadů z prů-
myslových činností. Podpořené projekty byly zaměřeny např. na
zpracování a využívání jemných úletů, zpracování strusky z výroby
olova, ale také odstranění těžkých kovů z odpadních vod ze skláren,
technologie pro získávání některých polovodičů z odpadu apod.
K významným projektům patří i podpora vybudování střediska pro
získávání těžkých kovů z odpadů.

Velká část projektů je zaměřena na podporu malého a středního pod-
nikání při rozvoji oboru 37 – zpracování druhotných surovin podle OKEČ
a podoborů 37.10 – zpracování kovového odpadu a šrotu a 37.20 –
zpracování nekovového starého materiálu a zbytkového materiálu.

Celková výše podpory za období 2000 až 2004 činila /3/:
� ve formě poskytnutí záruky 160 882 490 Kč
� ve formě úvěru 28 212 600 Kč
� přímý finanční příspěvek činil 16 201 196 Kč

Závěr
Údaje shromážděné ve studii je možno považovat za dílčí příspě-

vek pro posouzení stavu a rozvoje eko-průmyslu na úseku odpado-
vého hospodářství ČR. S ohledem na rozsah a zaměření meziná-
rodních aktivit i některých obdobně zaměřených prací v ČR lze oče-
kávat celkový zvýšený tlak na získání věrohodných a ucelených dat,
které v nejbližší době umožní podrobnější popis stavu i trendy změn
v podnicích odpadového hospodářství ČR.
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Změna termínu konference o BRO
II. mezinárodní konference Biologicky

rozložitelné odpady, jejich zpracování
a využití v zemědělské a komunální pra-
xi se bude konat 25. a 26. dubna v Hrotovi-
cích a na kompostárně v Náměšti nad
Oslavou. Organizátoři ze Zemědělské
a ekologické regionální agentury (ZERA) se
rozhodli posunout termín konání konferen-
ce oproti předběžně oznámenému, aby se
termínově tolik nepřekrývala s chystaným
symposiem Odpadové fórum 2006.

Cílem konference je seznámit odbornou
veřejnost s nejnovějšími poznatky při
zpracování a využití biologicky rozložitel-
ných odpadů se zaměřením na koncepci
řešení v ČR, legislativu ČR a EU, výzkum
a vývoj nových technologií, monitoring
jejich vlivu na životní prostředí, uplatnění
nejlepších dostupných technik v praxi
a s ekonomikou při nakládání s BRO.
Jako doprovodný program je Den techniky
zpracování BRO.

Spolupořadateli konference jsou Státní
zdravotní ústav Praha, Výzkumný ústav
zemědělské techniky Praha, Mendelova
zemědělská a lesnická univerzita Brno, Pří-
rodovědecká fakulta Karlovy univerzity Pra-
ha a CZ BIOM.

Termín pro zaslání přihlášek předná-
šek je 20. března. 

Kontakt: lucie.slezakova@seznam.cz

(op)



Bariéry podnikání v odpadovém hospodářství

z vûdy a v˘zkumu

293/2006 � ODPADOVÉ FÓRUM

Legislativní a administrativní bariéry 
Živnostenský zákon

Každý, kdo chce podnikat v této oblasti, by měl být držitelem 
živnostenského oprávnění vydaného v souladu se zákonem 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších
předpisů. Podnikání v dotčeném oboru je popsáno jako součást pří-
lohy k nařízení vlády č. 140/2000 Sb., Seznam oborů živností vol-
ných pod číslem oboru 65 s názvem oboru Nakládání s odpady
(vyjma nebezpečných). Příslušný předmět činnosti je popsán jako –
skladování a zpracování kovového odpadu a šrotu – skladování
a zpracování nekovového odpadu – přeprava fekálií. 

Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové nápl-
ně jednotlivých živností ve znění nařízení vlády č. 491/2004 Sb.,
stanovuje činnosti v rámci živnosti v oboru Nakládání s odpady
(vyjma nebezpečných) jako „Činnosti spojené se shromažďováním,
skladováním, sběrem, výkupem, úpravou, tříděním, využíváním
a zneškodňováním kovového a nekovového odpadu a šrotu. Pře-
prava fekálních odpadů fekálními vozy. Obsahem živnosti není
shromažďování, přeprava, skladování, zneškodňování, využívání,
sběr, výkup, třídění a úprava nebezpečných odpadů.“ 

Příloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb. stanovuje jako vázanou živ-
nost „Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady“ (skupi-
na živností č. 214: Ostatní). Obsahovou náplní této živnosti je v sou-
ladu s přílohou č. 2 „Obsahové náplně vázaných živností“ k nařízení
vlády č. 469/2000 Sb. „shromažďování, přeprava, skladování
a zneškodňování nebezpečných odpadů (přičemž zneškodňování
nebezpečných odpadů se rozumí takové nakládání s nimi, které
vede k trvalému zabránění škodlivým vlivům na složky životního
prostředí; jde zejména o termickou a chemickou úpravu, fyzikální
a biologickou stabilizaci, jakož i ukládání na skládku a do podzem-
ních prostor), včetně péče o místo zneškodňování. Sběr, výkup,
doprava, třídění a využívání nebezpečných odpadů (přičemž využí-
vání nebezpečných odpadů se rozumí činnost vedoucí k získání
druhotných surovin, k recyklaci odpadu, případně jiné využití fyzi-
kálních, chemických nebo biologických vlastností odpadů). Provo-
zování zařízení na úpravu, využívání, zneškodňování nebezpeč-
ných odpadů a provozování zařízení ke sběru a výkupu nebezpeč-
ných odpadů. Dovoz a vývoz nebezpečných odpadů.“ 

Významnou skutečností pro komplexní vnímání možností a bariér
vázaných na právní prostředí, v němž je podnikání v oblasti naklá-
dání s odpady uskutečňováno, je i rozdělení živností podle části tře-
tí zákona č. 455/1991 Sb., která upravuje Rozsah živnostenského
oprávnění. Živnosti jsou zde rozděleny na živnosti obchodní, výrob-
ní a živnosti poskytující služby. 

Službami se rozumí: poskytování oprav a údržby věcí, přeprava
osob a zboží, provozování cestovních kanceláři, poskytování ubyto-
vání, hostinská činnost, provozování zastaváren a jiné práce
a výkony k uspokojování dalších potřeb.

Obchodními živnostmi se rozumí: koupě zboží za účelem jeho
dalšího prodeje a prodej. Velkoobchodem se rozumí: nákup a pro-
dej zboží za účelem jeho prodeje k další podnikatelské činnosti. 

Posledním druhem živností jsou živnosti výrobní, které však
nejsou v zákoně definovány. Dle logiky věci se těmito živnostmi
rozumí ty živnosti, které nejsou živnostmi poskytujícími služby a živ-
nostmi obchodními, pokud v rámci obchodního styku uvádějí na trh
výrobky. Je zřejmé, že živnosti opravňující k podnikání v oblasti
nakládání s odpady jsou v této souvislosti „živnosti výrobní“ a provo-
zovatel takové živnosti je oprávněn uvádět na trh produkty své živ-
nosti – výrobky z odpadů.

Zákon o odpadech
Při naplňování základních a nejdůležitějších principů zákona 

č. 106/2005 Sb., o odpadech (úplné znění), (dále jen zákon o odpa-
dech) – předcházení a využívání odpadů – jak jsou stanoveny v § 10
a v § 11 zákona o odpadech – je dosud jen obtížně možné tyto prin-
cipy uplatňovat, pokud nejsou jednoznačně popsány postupy (pro-
cesy), které umožňují s věcmi vyhovujícími definici odpadu, s výjim-
kou úmyslu se těchto věcí zbavit, podřídit jiným právním předpisům. 

Právní nevyjasněnost možnosti přechodu věci z podřízenosti
zákona o odpadech do podřízenosti jiných právních předpisů je způ-
sobena skutečností, že problematika uvádění výrobků na trh je
v podstatě omezena pouze na uvádění na trh výrobků, určených pro
koncového uživatele, za něhož je považován spotřebitel – osoba,
která výrobky neužívá v rámci své podnikatelské činnosti. 

Tato skutečnost je ve vztahu k minimalizaci a využívání od-
padů významnou bariérou, protože při uvádění věcí (výrobků
z odpadů) na trh, není cílovou skupinou pro jejich užití zpravidla spo-
třebitel, což s sebou přináší z hlediska státních orgánů „omezenou“
možnost kontroly jejich environmentálních charakteristik. Tento
dojem je podporován skutečností, že kvalitativní ukazatele výrobků
neurčených pro spotřebitele jako koncového uživatele jsou zpravi-
dla vázány pouze na obchodní podmínky a nejsou předmětem
požadavků obecně závazných předpisů. 

Terminologie 
Doprovodným a problematiku podnikání v oblasti nakládání

s odpady komplikujícím faktem je, že není sjednocen terminolo-
gický aparát používaný v různých právních předpisech (včetně
těch, které upravují výkaznictví). Pokud přijmeme priority zákona
o odpadech za podstatu podnikání v oblasti nakládání s odpady,
tzn. že vše směřuje zejména k využívání odpadů (odpady již vznikly
a dále je s nimi podnikatelským subjektem/podnikatelem – oprávně-
nou osobou – nakládáno v rámci příslušného podnikatelského zá-
měru), musí se podnikatel naučit používat terminologii v návaznosti
na úřad, který oslovuje (živnostenský úřad, stavební úřad, úřad
ochrany životního prostředí, statistický úřad apod.).

V případě používání nevhodného, i když z právních předpisů pře-
vzatého terminologického aparátu, má zpravidla podnikatel jen
omezenou možnost se s úřadem „domluvit“. Mimo vyřízení podnika-
telského oprávnění popisuje podnikatel při kontaktu s úřady svoji
činnost v rámci třídníku Odvětvové klasifikace ekonomických čin-
ností (OKEČ) a svoji produkci popisuje s využitím klasifikace SKP
(Standardní klasifikace produkce), která zahrnuje výrobky, vedlejší
produkty, odpady, druhotné (sekundární) suroviny, práce výrobní
povahy, služby a činnosti. 

Statistické sledování
Oprávněně je možné konstatovat, že statistické sledování výkon-

nosti ekonomických činností nabývá při řízení a rozvoji podnikání na
významu. Sledování výkonnosti a řízení podnikatelských aktivit dle
OKEČ 37.1 Recyklace kovového odpadu a šrotu, OKEČ 37.2
Recyklace nekovového odpadu, 51.57 Velkoobchod s odpadem
a šrotem jsou jen v omezené míře v souladu s popisem činností, jak
jsou popsány v živnostenském zákonu. Významné je, že podříze-
nost v rámci řízení národního hospodářství pod jednotlivá minister-
stva je odvozena právě od OKEČ. 

Uvedené OKEČ nejsou v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu,
i když jsou jednou ze základních složek zajištění uplatňování surovi-
nové politiky státu vyhlášené tímto ministerstvem, ale jsou podříze-
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ny Ministerstvu životního prostředí (MŽP). Kolizní situace nastává
v okamžiku, kdy chce podnikatel výrobky z odpadů, které využil jako
vstupní surovinu do svého výrobního procesu, uvést na trh. V této
situaci se MŽP zříká odpovědnosti s odkazem na skutečnost, že
gesce nad uváděním výrobků na trh nespadá do jeho kompetence. 

Stávající právní prostředí nahlíží na činnosti charakterizované uve-
denými OKEČ a zaměřené na využívání odpadu stejným prizmatem
jako na činnosti zabezpečující odstraňování odpadu na skládkách. 

Rigidní přístup k problematice definic užívaných v jednotlivých
zákonech (zejména v zákoně o odpadech) vytváří v podnikatelském
prostředí nejistotu v chápání právního stavu věcí, kdy je možno vní-
mat upravený odpad stejně jako žádoucí výrobek. Důsledkem je
pokles zájmu o odbyt těchto věcí a jejich používání, což je význam-
ně ovlivněno i rostoucím počtem podnikatelských subjektů, které
svoje řízení dobrovolně podřizují požadavkům norem ČSN EN ISO
9001 a ČSN EN ISO 14001. Tyto normy vyžadují jednoznačnou
identifikaci (jakost) zpracovávaných surovin, respektive výrobků. Při
výše popsaném nejednotném přístupu k činnostem firem recyklují-
cím odpady a současně vzrůstajících požadavcích na identifikova-
telnost vstupů do výroby, klesá zájem o produkty tzv. recyklačních
firem. Tento trend je zřejmý i přes cenovou výhodnost využívání
surovin získávaných z odpadů. V letech 2004 a 2005 se to projevo-
valo zejména u využívání recyklátu ze stavebních odpadů. 

Jednotný výklad
I když cílem této práce není nacházet východiska z identifikova-

ných neshod oproti očekávanému a žádoucímu stavu, je zřejmé, že
srozumitelnost, provázanost a jednotný výklad souvisejících
právních předpisů by byl přínosem pro naplnění základních
požadavků zákona o odpadech a např. i Plánu odpadového hos-
podářství ČR (POH ČR). Jednotný vyklad by vytvořil prostředí
neodrazující podnikatelské subjekty od záměrů k produkování
výrobků z odpadů a podpořil by základní požadavek udržitelného
rozvoje – opakované používání surovin odňatých lidmi z přírodního
prostředí.

Administrativní bariéry jsou markantní zejména v souvislosti
s provozováním zařízení k využívání odpadů (úpravě odpadů do
takové kvality, aby mohly být využity např. při výrobě kovů jako
vstupní suroviny nebo při využívání odpadů na povrchu terénu), kdy
není využívána možnost sdružování správních rozhodnutí a orgány
státního dozoru (Česká inspekce životního prostředí – ČIŽP) vyža-
dují samostatná správní rozhodnutí všech dotčených orgánů. 

Obdobně lze hodnotit i administrativní náročnost při odstraňování
reliktních zátěží, kdy rozhoduje vodoprávní orgán, ale následně se
do problematiky tzv. sanačních odpadů, tzn. věcí, které po odstraně-
ní nežádoucích příměsí (selekci škodlivých látek) zůstávají na
původním místě (zejména se jedná o původní kontaminované zemi-
ny) a ve své podstatě nenaplňují definici odpadu. Je na ně možno
nahlížet obdobně, jako na kabát předávaný majitelem do čistírny
a po vyčištění majitelem je dále využíván k původnímu účelu. 

Vyžadovaná administrativní opatření vázaná na zákon o odpa-
dech jsou významnou administrativní bariérou nezdůvodněně zatě-
žující investora i ekonomicky a stejně tak i sanační firmu. Podle kon-
strukce vycházející ze zákona o odpadech, je dotčené místo zdro-
jem odpadů a současně je prohlášeno místem k využívání odpadů,
kde jsou vyčištěné zeminy umisťovány (využívány) na místě odkud
byly odňaty. Vodohospodářský orgán, který dal podnět k odstranění
ekologické zátěže je v důsledku aplikace popsané konstrukce
vyloučen z dalšího dohledu nad nařízeným opatřením. Ve své pod-
statě je popsaný postup zneužíváním zákona o odpadech. 

Zajímavá je v této souvislosti i skutečnost, že sanační aktivity jsou
v rámci předmětu klasifikace činností Českým statistickým úřadem
zařazeny mezi neprůmyslové práce a služby, což jen podporuje
hodnocení uvedené v předcházející větě. Daná konstrukce zatahuje

do problematiky sanací i stavební úřad, což dále zvyšuje administ-
rativní náročnost zabezpečení sanace a v návaznosti na množství
sanovaných zemin vstupuje do administrativního zabezpečení
sanačního opatření i procedura EIA a případně je záměr podřízen
i proceduře integrovaného povolení (znečištěné zeminy jsou zpravi-
dla považovány za nebezpečný odpad).

Výkup od občanů
Za administrativní bariéru je nutné považovat rovněž povinnost

vést evidenci občanů, kteří nejsou původci odpadů a nemají mož-
nost zařadit vykupované věci (kovy) podle katalogu odpadů. Tento
požadavek zákonné úpravy nakládání s odpady je nejen nesysté-
movým opatřením, ale je prostředkem k šikanování podnikatelů
orgány dozoru nad nakládáním s odpady (Česká inspekce životního
prostředí). Efektivnost tohoto opatření, ve vztahu k předcházení
trestné činnosti, respektive k dohledávání pachatelů majetkové
trestné činnosti, nebyla dosud vyhodnocena, ale požadavek byl
poslední novelou vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady, ještě rozšířen. Systémově vhodnějším opatře-
ním se jeví např. plná trestní odpovědnost provozovatele výkupny
nebo bezúplatný sběr kovů – stejně jako plastů, skla a papíru – od
občanů.

Jako zajímavá praxe kontrolních orgánů, která nemá oporu
v zákoně o odpadech, se jeví požadavek, aby podnikatelské subjek-
ty (původci) dokladovaly, že jsou zapojeny do systému zpětného
odběru stanovených výrobků (přenosných elektrických zdrojů –
baterií a akumulátorů, pneumatik, olejů) a dokladovaly množství
výrobků odevzdaných do tohoto systému.

Ekonomické bariéry
Ekonomické bariéry jsou makroekonomické a mikroekonomické.

Jiné jsou v oblasti OKEČ 37.1, 37.2, 51.57 a jiné v oblasti OKEČ
90.02 a 90.03. Rozdílnost ekonomických bariér vyplývá zejména
z rozdílného způsobu financování jednotlivých činností. Zatímco čin-
nosti 90.02 a 90.03 jsou financovány obcemi (poplatky občanů)
respektive byly dosud financovány zpravidla FNM (sanační činnos-
ti), jsou činnosti OKEČ 37.1, 37.2 a 51.57 financovány pouze z roz-
dílnosti cen na vstupu a výstupu příslušného procesu výroby. 

I do této problematiky se promítají neustálené a nejednoznačné
postupy přechodu věcí z podřízenosti zákonu o odpadech do podří-
zenosti jiných předpisů.

Vzhledem k prioritám zákona o odpadech je tento odstavec
zaměřen na využívání odpadů. Jak již bylo uvedeno v předchozí
části, je bariérou při uplatňování výrobků z odpadů na trhu jejich
nedostatečná srovnatelnost v rámci produkce různých výrobců.
V tomto směru je požadavek na zařazení výrobků ze stavebních
odpadů (stavebních recyklátů) do skupiny stanovených výrobků (viz
zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších před-
pisů) možným opatřením, které by podpořilo odbyt těchto výrobků.
Obdobně by bylo účinné, aby byly v souladu se současnými poža-
davky revidovány technické normy popisující kvalitativní charakteris-
tiky sběrových odpadů nebo surovin pro alternativní paliva. 

V rámci ČR je významnou bariérou praktická monopolizace zaří-
zení schopných zpracovat obchodované (obchodovatelné) komodi-
ty zboží (odpadů). Jedná se zejména o výrobek ze sběrového skla,
který je vstupem do sklářského kmene. 

Již v současnosti je zřejmé, že problém ekonomické bariéry
(odbytu produkce výrobků z odpadů) se projeví i v rámci napl-
ňování cílů POH ČR zaměřených na využívání biologicky rozloži-
telných odpadů. 

Je zřejmé, že mimo řešení sjednocení požadavků na výrobky
z odpadů, která je základní ekonomickou bariérou při podnikání
v oblasti využívání odpadů, by bylo vhodné využít pro podpoře-
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ní produkce výrobků z odpadů obdobné přístupy, jako jsou uží-
vány při podpoře zřizování zdrojů energie z obnovitelných zdro-
jů (zvýhodnění ceny energie na základě státní podpory). 

Za nezdůvodněnou ekonomickou bariéru je považováno zejména
duplicitní plnění vázané na produkci obalů, kdy je v rámci zavede-
ného systému nakládání s obaly a odpady z obalů prakticky nemož-
né, aby se původci odpadu z obalů smysluplně zapojili do systému,
který je finančně saturován osobami uvádějícími obaly a balené
výrobky na trh. Původci odpadů z obalů jsou díky nevhodnému nasta-
vení systému hospodaření s obaly a odpady z nich nuceni platit za
odběr těchto odpadů i v případech, kdy cena za převzetí obalů
k recyklaci atd., byla již uhrazena povinnými osobami. Systém je
nastaven na produkci a nakládání spotřebitelských obalů, ale pro
potřeby systému jsou zpoplatňovány všechny obaly. Dochází tak
k neopodstatněnému obohacování autorizované obalové společnosti. 

Pro firmy podnikající v oblasti nakládání s odpady je ekonomickou
bariérou neprůhlednost spolufinancování jejich aktivit z centrálně
vytvářených a přerozdělovaných fondů vytvářených z poplatků
odváděných povinnými osobami při uvádění dotčených výrobků na
trh (obaly, autovraky, elektroodpad). 

Informační bariéry
Mezi informační bariéry patří významná náročnost evidence vy-

kupovaných odpadů, které jsou ve své podstatě komunálními od-
pady a právní neujasněnost postavení fyzických osob (nepodnikají-
cích) v rámci zákona o odpadech (občanů, kteří nejsou ze zákona
o odpadech původci odpadů). Tyto osoby jsou obchodními partnery
výkupen a sběren kovových odpadů. Problematika byla již komento-
vána v první části příspěvku. 

Vzhledem k nedostatkům v zavedené evidenci odpadů a v porov-
nání výsledků z této evidence s duplicitním sledováním hmotnost-
ních toků odpadů v rámci statistických šetření jsou informace z uve-
deného systému vhodné k plánování odpadového hospodářství jen
v omezené míře. 

Bariérou je i zohledňování vybraných druhů odpadů v rámci evi-
dence vedené podle jiných zákonů – evidence odpadů s obsahem
organických těkavých látek a odpadů s obsahem látek poškozují-
cích ozónovou vrstvu (zákon na ochranu ovzduší) a ohlašování úda-
jů do IRZ.

Významnou informační bariérou zejména ve vztahu ke sledování
jakosti vstupů a výstupů v rámci činností podle všech vybraných
OKEČ (s výjimkou OKEČ 90.03), je nesoulad katalogu odpadů,

který je základním evidenčním a informačním předpisem pro naklá-
dávání s odpady a požadavků, které jsou kladeny na popis zboží,
s níž je v rámci dotčených OKEČ obchodováno (vhodné by bylo
vytvoření převodníku). 

Mezi informační bariéry je v současnosti možné zařadit i nedosta-
tečnou informovanost podnikatelské veřejnosti o zařízeních urče-
ných k převzetí odpadu z obalů a dalších zařízení určených k pře-
vzetí výrobků, pro něž je stanovena povinnost zpětného odběru. 

Technické a technologické bariéry
K naplňování cílů stanovených POH ČR nejsou dosud jednotlivá

území krajů srovnatelně vybavena zařízeními k nakládání s odpady.
Deficit je spatřován zejména ve vybavenosti území zařízeními ke
zpracování biologicky rozložitelných odpadů a k energetickému vyu-
žívání odpadů. Vzhledem ke skutečnosti, že nejsou dosud zveřejně-
ny standardy (BREF) v oblasti nakládání s odpady – zejména pokud
se jedná o technologie využívání (recyklace) odpadů – je identifika-
ce technických a technologických bariér obtížná. 

V návaznosti na ustanovení vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb.,
o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na
povrchu terénu a změně vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrob-
nostech nakládání s odpady, je zřejmé, že stávající technické a tech-
nologické přístupy ke stabilizaci odpadů bude nutné přehodnotit.
Důvodem je uvolňování DOC ze stabilizovaných odpadů. Je zřejmé,
že odpady s obsahem organických látek (zejména minerálních olejů
a organických rozpouštědel) budou muset být z technologie stabili-
zace vyloučeny, nebo významně změněny stabilizační receptury.
Uvedená změna právního prostředí vyvolala technologickou barié-
ru, která bude muset být řešena změnou dosud užívaných postupů.

Po odstranění popsaných bariér je možné oprávněně očekávat
zvýšení množství využívaných odpadů a stabilizaci právního pro-
středí, které se projeví i v upevnění podnikatelského prostředí
v oblasti nakládání s odpady. 

Text části Situační zprávy zpracované v rámci projektu VaV
Informační kampaně v odpadovém hospodářství, Modul 2
Informační chování a informační potřeby vybraných skupin
odborníků v OH, Kombinovaný informační zdroj, autor Ing.
Zdeněk Veverka, CEMC, 2005. Závěry uvedené v situační zprá-
vě jsou názorem autora a nelze je chápat jako oficiální výstup
projektu VaV.

RIS = Recyklácia + Inovácia + Separácia
RIS je jediná špecializovaná výstava v Slovenskej republike, ktorá

je zameraná na riešenie celkovej odpadovej problematiky. Súbežne
v tom istom termíne (2. – 5. 5. 2006) sa uskutočnia tematicky súvisi-
ace podujatia: 9. medzinárodný veľtrh stavebníctva FOR ARCH
SLOVAKIA /stavebný odpad, sanácia, čističky odpadových vôd/, 5.
výstava regionálneho rozvoja a energetickej efektivity FOR REGI-
ON /samospráva a odpadové hospodárstvo, bioodpad, biomasa,
skládky, kompostovanie, poradenstvo, softvér/, 2. výstava ÚŽITKO-
VÉ VOZIDLÁ /komunálna technika a stroje, zber, zvoz/ a 12. medzi-
národný festival filmov o životnom prostredí ENVIRO FILM /ekoló-
gia, enviromentalistika, životné prostredie/.

Hlavným odborným programom bude konferencia „Inovatívne
a najlepšie dostupné techniky zhodnocovania odpadov“, na ktorú
nadväzujú rôzne semináre, workshopy, súťaže pre mestá a obce,
Recyklačný čin roka 2005 a Najlepšia prezentácia dosiahnutého
pokroku v recyklácii a zhodnocovaní odapdov.

Počas štyroch dní očakávame na výstave účasť takmer 30 000
návštevníkov. Z radov vystavovateľov, okrem minuloročných spoloč-
ností, počítame so zvýšeným záujmom o prezentáciu podnikateľských
subjektov a organizácií nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.
Svoje skúsenosti, služby a produkty predstavia napríklad: Envidom;
Etalux; Destroy s. r. o; Krasplast, s. r. o.; Austrowaren Alphapack
GmbH; EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen
GmbH a ďalší.

V spolupráci s veľvyslanectvom Rakúskej republiky pripravuje-
me obchodnú B2B misiu rakúskych podnikateľov zaoberajúcich sa
odpadovým hospodárstvom.

RIS – to je jedinečná príležitosť ucelených informácií pre riešenie
odpadovej problematiky a miesto plnohodnotných obchodných kon-
taktov. Preto prijmite naše pozvanie k prezentovaniu Vašej spoloč-
nosti od 2. do 5. 5. 2006 v srdci Slovenska v Banskej Bystrici.

Mgr. Ľubomír Pospíšek, BB Expo, s. r. o.
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VI. ročník mezinárodní konference

ODPADY 21
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ

24. – 26. dubna 2006, Ostrava
Hotel ATOM

Konferenci pořádají

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a FITE a. s. Ostrava

O převzetí Záštity nad konferencí jsou požádáni:
RNDr. Libor Ambrozek, ministr životního prostředí Ing. Evžen Tošenovský, hejtman Moravskoslezského 
České republiky kraje
Prof. Jan Szyszko, ministr životního prostředí Polska Ing. Aleš Zedník, primátor Města Ostravy
Prof. RNDr. László Miklós, DrSc., ministr životního prostředí Prof. Ing. Vítězslav Zamarský, zmocněnec vlády 
Slovenské republiky pro Moravskoslezský kraj

Konference je určena pro pracovníky celostátních a regionálních orgánů, zástupců měst, obcí, 
výzkumných ústavů a vysokých škol, podnikatelské sféry a dalších institucí a odborníky 

v odpadovém hospodářství.

ODBORNÁ EXKURZE
Pro přihlášené účastníky konference se uskuteční v odpoledních hodinách prvního dne konference odborná exkurze, 

při níž bude možno shlédnout centrum pro nakládání s odpady v Ostravě ve společnosti SITA Moravia a. s.

ODBORNÁ TÉMATA KONFERENCE
Téma 1 Realizace a vyhodnocení POH – nosné téma 
Téma 2 Nakládání se směsnými komunálními odpady

DOPROVODNÝ PROGRAM
� Odborná exkurze � Společenský večer �

INFORMACE
Bližší údaje o konferenci poskytne Ing. Rostislav Kuboš, tel: 597 479 238 nebo na www.fite.cz/odpady 

Uzávěrka závazných přihlášek na konferenci je 13. 4. 2006

Jménem organizátorů konference srdečně zveme na setkání v Ostravě 

Ing. Pavel Bartoš Ing. Miroslav Fabian
předseda představenstva generální ředitel Sdružení pro rozvoj

a generální ředitel  FITE a. s. Moravskoslezského kraje
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odpady v Praze

Na webových stránkách Hlavního města
Prahy je mimo jiné možné získat plno infor-
mací týkajících se odpadového hospodář-
ství města, které mohou být užitečné pro
běžné občany i odbornou veřejnost (školy,
společnosti zabývající se odpady, obce).
Orientace na tak rozsáhlých stránkách
však může být obtížná. Tento článek struč-
ně shrnuje, co a kde lze na stránkách
www.praha-mesto.cz nalézt o odpadech.

Po otevření úvodní stránky městského ser-
veru (www.praha-mesto.cz) se vlevo zobrazí
panel výběru. Pod oddílem „MĚSTO“
a následně „ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“ se nalé-
zá oblast věnovaná odpadům, kterou zčásti
spravuje odbor ochrany prostředí a zčásti
odbor infrastruktury města MHMP. K této
oblasti je možné se jednoduše dostat zadá-
ním adresy www.praha-mesto.cz/odpady.

Oblast „ODPADY“ je rozčleněna na osm
podoblastí. Úvodní stránka shrnuje nejdůle-
žitější statistické a legislativní údaje a obsa-
huje náhledy pěti právě aktuálních článků.
Dále jsou v pravé části (obdobně jako jinde

na stránkách města) oddíly „TÉMA“,
„DOPORUČUJEME“ a „SOUVISEJÍCÍ
ODKAZY ODJINUD“. V nich je možné vždy
ve zkratce nalézt ty články, které pracovníci
výše uvedených odborů považují za nejzají-
mavější.

První podoblastí jsou „SOUHRNNÉ
INFORMACE, STATISTIKA“. Zde jsou uve-
deny statistické údaje získané na základě
vyhodnocení evidence odpadů v Praze –
hlášení o produkci odpadů jednotlivých pro-
vozoven ve městě.  Tyto údaje jsou shrno-
vány do ročenek ŽP, jejichž starší ročníky
zde lze stáhnout ve formátu htm i pdf. Dále
je zde zkratka k článku o statistice třídění
komunálního odpadu, který se nachází
v následující podoblasti.

Podoblast „ODPADY V PRAZE – INFOR-
MACE PRO OBČANY“ je určena běžným
občanům Prahy, školákům, studentům
i neziskovým organizacím, tedy všem, které
zajímá, jak je v Praze organizováno naklá-
dání s komunálním odpadem. Jedná se
o nejrozsáhlejší podoblast, která obsahuje

dalších devět podoblastí. Lze zde například
nalézt odpovědi na nejčastější dotazy
o odpadech, jak je organizován systém
sběru komunálního odpadu (všech složek),
podrobné informace o pilotních projektech
a aktualitách, rady, jak správně třídit a kam
odkládat odpady, seznamy a mapy všech
stanovišť tříděného sběru, sběrných dvorů,
přistavování velkoobjemových kontejnerů,
ale i statistické informace o třídění jednotli-
vých složek a nakládání s nimi (od roku
1998).

Především společnostem zabývajících se
odpady je určena podoblast „ODPADY
V PRAZE – INFORMACE PRO FIRMY“. Ty
zde naleznou například interaktivní formu-
lář „Hlášení o produkci a nakládání s odpa-
dy“. Své si zde však najdou nejen odpadá-
ři. Pro živnostníky je tu přehledně vysvětle-
no, jakým způsobem je možné se zapojit
do systému nakládání s komunálním odpa-
dem, který organizuje hl. m. Praha. Zajíma-
vým odkazem je i „Seznam oprávněných
osob k nakládání s odpady“, kde lze zadá-
ním katalogových čísel odpadů nalézt
všechny společnosti, které mají k nakládání
s těmito odpady v Praze oprávnění.

Z názvů zbývajících podoblastí již jasně
vyplývá, co se pod nimi skrývá. V podoob-
lasti „PRÁVNÍ ÚPRAVA“ se nalézají nejen
právní předpisy ČR, ale i všechny souvisejí-
cí předpisy města. V podoblasti „KONCE-
PČNÍ DOKUMENTY“ je právě aktuální
„Plán odpadového hospodářství“ a ještě
stále platný „Strategický plán města“. „CO
DĚLAT KDYŽ, JAK ZAŘÍDIT“ je proklikem
do oblasti v oddílu „RADNICE“, kde jsou
řešeny nejběžnější situace, které lze řešit
na úřadě (Magistrátě HMP) především
v rámci správního řízení. Pro úplnost jsou
zde ještě podoblasti „ORGÁNY V ODPA-
DOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ“ a „DALŠÍ SUB-
JEKTY, ODKAZY“.

Mgr. Markéta Šišková
Odbor infrastruktury města HMMP

E-mail: 
marketa.siskova@cityofprague.cz

Tato rubrika vznikla s finanční podporou

hl. m. Prahy

Informace o odpadech 
na webových stránkách města

Odpady v PrazeOdpady v Praze
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Pozvánka pro účastníky
Co nejširší odbornou veřejnost zveme na 1. ročník symposia věnova-

ného prezentaci výsledků výzkumu a vývoje získaných na (nejen) čes-
kých pracovištích výzkumu a vývoje. Jako přednášející jsou pozváni
řešitelé projektů VaV souvisejících s nakládáním s odpady. Přednášky
mají být zaměřené hlavně na prezentaci dosažených výsledků s důra-
zem na současné nebo potenciální možnosti jejich využití v praxi.

Symposium začíná ve středu 26. dubna v poledne a končí ve čtvr-
tek 27. dubna v poledne. Součástí symposia bude Diskusní fórum
věnované problematice toku informací mezi výzkumem a praxí
a přenosu výsledků výzkumu do praxe. Cílem je cestou diskuse zís-
kat představu, zda je situace v této oblasti v pořádku, případně co
by se dalo/mělo udělat, aby se zlepšila.

Symposium je jako samostatná sekce součástí konference APRO-
CHEM 2006 (24. – 26. dubna 2006), na kterou bezprostředně časově
navazuje. Účastníci zaregistrovaní na symposiu budou mít současně
volný přístup na všechna jednání konference APROCHEM 2006
a naopak účastníci konference se mohou bez samostatné registrace
zúčastnit symposia. Pro účastníky symposia je výhodné, že v rámci
programu konference APROCHEM 2006 byla tématicky spřízněná
sekce Ochrana prostředí zařazena na středu 26. 4. dopoledne 
(8.30 – 12.30 hod.), tj. bezprostředně před symposiem.

Předběžný program konference i symposia bude zveřejněn na
internetových stránkách konference www.APROCHEM.cz a bude
též součástí 2. cirkuláře, který bude zájemcům rozesílán začátkem
března. Předběžný program symposia bude umístěn též na strán-
kách časopisu ODPADOVÉ FÓRUM www.odpadoveforum.cz
a otištěn v dubnovém čísle časopisu.

Registrační poplatek na symposiu je 2250 Kč a zahrnuje účast,
tištěný sborník a společenskou večeři ve středu 26. 4. Ubytování je
v místě konání konference a symposia v hotelu Devět skal. Pro stu-
denty a seniory je možné zajistit levnější ubytování v blízkém hotelu
Gaudeamus. Ceny ubytování a stravy budou uvedeny v 2. cirkuláři.
Oba hotely se nacházejí v obci Milovy (samostatná část městečka
Sněžné na Moravě) v samém srdci Žďárských vrchů nedaleko nej-
vyššího vrcholu Českomoravské vrchoviny. 

Pro přihlášení se k účasti a objednání ubytování a stravování
použijte přednostně formulář, který bude součástí 2. cirkuláře
a bude také umístěn na obou zmíněných internetových stránkách.
Přihlášky k účasti zašlete co nejdřív, nejpozději do 10. dubna.

Výzva k poslání příspěvků do sborníku
a instrukce autorům

Účastníci obdrží při příjezdu tištěný sborník symposia obsahující
plné texty přednášek. Autory všech příspěvků – přednášek i vývě-
sek (posterů) – žádáme o včasné předání konečného a graficky
upraveného plného textu příspěvku v elektronické podobě MS
WORD nejpozději do 20. března 2006. 

Požadavky na grafickou úpravu textu do sborníku a informace
o možnostech prezentace firem formou technické výstavky nebo firem-
ní prezentace v katalogu jsou podrobně uvedeny v 1. i 2. cirkuláři.

Přednášky a vývěsky
Přednášející na symposiu mají k dispozici 30 minut včetně disku-

se a předsedající bude přísně dbát na dodržení času. Obsahově by
přednášky měly být zaměřeny především na vlastní výsledky a na
jejich současnou nebo potenciální využitelnost v praxi. Programový
výbor symposia si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí o přijetí
příspěvku, formě a časovém zařazení příspěvku.

Jsou možné i prezentace formou vývěsek (posterů). Jejich autoři
mohou požádat o krátké sdělení v délce 5 až 10 minut jako doplněk
posteru. V rámci programu symposia bude vyčleněn čas pro poste-
rová sdělení.

Přednáškové místnosti jsou vybaveny dataprojektory včetně note-
booků, optické zpětné projektory budou k dispozici jen na požádání
předem. Autoři vývěsek musí přivézt poster již předem připravený,
řešený na výšku, šíře max. 80 cm, výška max. 120 cm, zhotovený
jako jeden celek a připravený k zavěšení na jediný háček.

Jednacím jazykem je čeština a slovenština.

Doprovodný program
Výstavka učebních textů

V rámci symposia se uskuteční výstavka učebních textů, příp. učeb-
nic pro obory odpadového hospodářství, ať denního vysokoškolského
studia, nebo různých forem postgraduálního studia, kurzů apod.
Jejich autoři, případně vysokoškolští pedagogové a lektoři kurzů jsou
touto cestou vyzváni, aby svá skripta či učebnice pro obory souvisejí-
cí s odpadovým hospodářstvím nabídli pro prezentaci na zmíněné
výstavce. Prezentace skript a knih vydaných nepodnikatelskými sub-
jekty je bezplatná a jejich přehled bude otištěn v Ročence odpadové-
ho hospodářství v časopisu ODPADOVÉ FÓRUM 7-8/2006. Po skon-
čení výstavky budou vystavené publikace vráceny. 

Smyslem výstavky je vzájemné porovnání učebních textů s mož-
ností navázání spolupráce mezi jednotlivými školami, ať už sdílením
již hotových učebních textů, nebo spoluprací při přípravě nových –
společných.
Diskusní fórum

V druhé části odpoledního programu prvního dne symposia se
uskuteční diskusní fórum na téma Tok informací a poznatků mezi
výzkumem a praxí v odpadovém hospodářství. Na něm by za
přítomnosti odpovědných činitelů měli zástupci výzkumného sekto-
ru i firem říci svůj názor na současný stav, co by se mělo udělat
obecně a co by oni sami mohli udělat pro to, aby obě strany byly
lépe vzájemně informované o svých potřebách a aby se zlepšila
využitelnost výsledků výzkumu a vývoje v praxi.

Další informace k symposiu ODPADOVÉ FÓRUM 2006 i ke
konferenci APROCHEM 2006 jsou spolu s přihláškou k účasti ve 
2. cirkuláři, který obdrží všichni, kteří projevili předběžný zájem
nebo přihlásili příspěvek a je součástí tohoto čísla časopisu. Cir-
kulář bude zájemcům k dispozici rovněž na internetových adre-
sách obou pořadatelů:
www.aprochem.cz a www.odpadoveforum.cz.

Další informace: pche@csvts.cz nebo forum@cemc.cz.

Symposium ODPADOVÉ
FÓRUM 2006 

1. ročník
aneb

Výsledky vědy a výzkumu pro odpadové hospodářství
26. – 27. duben 2006, Milovy, hotel Devět skal
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Ekolamp: 
Naším cílem je zabránit 
znečišťování životního prostředí

Smyslem činnosti společnosti EKOLAMP je ve spolupráci s veřejností
zajistit, aby byl co nejvíce omezen únik toxických látek z rozbitých elektro-
zařízení do okolního prostředí. EKOLAMP je k tomu oprávněn, protože
rozhodnutím Ministerstva životního prostředí České republiky byl 13. pro-
since 2005 zapsán jako provozovatel kolektivního systému do Sezna-
mu výrobců. Registrován je pod evidenčním číslem KH 002/05-ECZ. 

Na základě tohoto rozhodnutí kolektivní systém EKOLAMP jako
jediný zajišťuje společné plnění povinností výrobců a financování
nakládání s historickými elektrozařízeními ze skupiny 5 – Osvětlo-
vací zařízení. Tato skupina zahrnuje lineární a úsporné zářivky,
výbojky a svítidla pocházející z podnikatelské sféry. V počtu kusů
představují světelné zdroje a svítidla, zhruba 80 procent ze všech
na trh uváděných elektrozařízení.

„EKOLAMP se musí postarat o miliony kusů použitých lineárních

a úsporných zářivek z domácností a dalších světelných zdrojů

z podnikové sféry, které se shromáždí ve sběrných místech. Obce

už nebudou platit za sběr a svoz elektroodpadu jako dřív, nicméně

budou v novém systému sběru a využití vyřazených elektrozařízení

hrát nezastupitelnou roli. Pracujeme na tom, aby se sběrné dvory

provozované na území obcí staly vedle maloobchodních sběrných

míst jedním ze základních článků „veřejné sběrné sítě“, kde bude

zdarma probíhat zpětný odběr použitých zářivek, výbojek či úspo-

rek z domácností. My pak zajistíme jejich předání odborným firmám

ke zpracování,“ uvedla jednatelka EKOLAMPu Eva Směšná.

V těchto dnech se EKOLAMP prostřednictvím informačních dopi-
sů obrací na obce a města se žádostí o spolupráci. V zájmu vybu-
dování dostatečně husté a dostupné sítě sběrných míst na území
celé České republiky je žádá, aby se zapojily do systému zpětného
odběru osvětlovacích zařízení. Při navazování spolupráce budou
obce osloveny zprostředkovateli pověřenými EKOLAMPem. 

„Již nyní ale od obcí na naše náklady odebereme jakékoli množ-

ství použitých zářivek nebo výbojek, pokud nebudou vedeny v evi-

denci odpadů jako odpad. Chceme, aby se tyto informace dostaly

i do domácností, v novém systému ekologického zpracování elekt-

roodpadu je totiž velmi důležitý přístup spotřebitelů. Právě pro spo-

třebitele jsme připravili informační materiály, které jsou v součas-

nosti distribuovány zejména do obchodních řetězců. Každý může

jednoduchým způsobem přispět k ochranně životního prostředí,

když odevzdá vyřazené elektrozařízení na některém z míst k tomu

určených, tj. v místech zpětného odběru, při vybraných sběrových

akcích a při nákupu také ve většině prodejen elektrozařízení,“

upřesňuje Eva Směšná.
Další podrobnosti je možné najít na internetových stránkách

společnosti EKOLAMP www.ekolamp.cz. V sekci Systém sběru
jsou důležité informace a vzorová dohoda o spolupráci. Se
svými dotazy se mohou zástupci obcí rovněž obrátit na pra-
covníky společnosti EKOLAMP (e-mail: sber@ekolamp.cz, tel:
274 810 481).

Na základě tzv. elektronovely zákona
o odpadech platí v ČR od 15. srpna 2005
povinnost zpětného odběru elektrozařízení
z domácností a odděleného sběru elektrood-
padu ve firmách. Na zajištění plnění povin-
ností výrobců stanovených zákonem a upřes-
něných vyhláškou č. 342/2005 Sb., o naklá-
dání s elektrozařízeními a elektroodpady
vzniklo celkem pět kolektivních systémů, kte-
ré požádaly o zapsání do Seznamu výrobců
elektrozařízení, jak jim zákon ukládá. Minister-
stvo životního prostředí ke konci roku 2005
zapsalo do Seznamu pro nakládání s historic-
kým elektrozařízením tři kolektivní systémy:
1. ELEKTROWIN, a. s. (www.elektrowin.cz)

zajišťuje financování nakládání s historický-
mi elektrozařízeními z domácností pro tyto
skupiny: 1. Velké domácí spotřebiče; 
2. Malé domácí spotřebiče; a 6. Elektric-
ké a elektronické nástroje (s výjimkou vel-
kých stacionárních průmyslových nástrojů).
Pro stejné skupiny byl systém ELEKTRO-
WIN a. s. rovněž zapsán do Seznamu pro
elektroodpad z firem a „budoucí“ elektroza-
řízení z domácností.

2. EKOLAMP s. r. o. (www.ekolamp.cz)
zajišťuje financování nakládání s historic-

kými elektrozařízeními z domácností pro
tuto skupinu: 5. Osvětlovací zařízení.
Pro tuto skupinu byl systém EKOLAMP s.
r. o. zapsán do Seznamu i pro elektrood-
pad z firem a „budoucí“ elektrozařízení
z domácností.

3. ASEKOL s. r. o. (www.asekol.cz) zajišťuje
financování nakládání s historickými elekt-
rozařízeními z domácností pro tyto skupi-
ny: 3. Zařízení informačních technologií
a telekomunikačních zařízení; 4. Spo-
třebitelská zařízení; 7. Hračky, vybavení
pro volný čas a sporty. Kolektivní systém
ASEKOL s. r. o. byl dále zapsán do Sezna-
mu pro elektroodpad z firem skupin 3, 4, 7,
8, 10 a „budoucí“ elektrozařízení z domác-
ností skupin 3, 4, 7, 8.

Výše uvedenou informaci jsme převzali
z tiskové zprávy MŽP. V případě zbývajících
dvou kolektivních systémů je situace poněkud
méně přehledná a může se každým dnem
změnit. Vzhledem k tomu, že seznam zare-
gistrovaných kolektivních systémů na strán-
kách ministerstva není veřejně přístupný, mu-
síme se spolehnout na internetové stránky
obou zbývajících kolektivních systémů.

Systému RETELA, s. r. o. (www.retela.cz)
bylo rozhodnutím MŽP svěřeno zajištění
financování nakládání s historickými zařízení-
mi z domácností ze skupiny 9. Přístroje pro
monitorování a kontrolu. Dále byl systém
RETELA, s. r. o. zapsán do Seznamu pro
elektroodpad z firem všech deseti skupin
a „budoucí“ elektrozařízení z domácností
skupin 1 až 9.

Systém REMA (www.remasystem.cz) byl
do Seznamu výrobců elektrozařízení
zapsán pro zajištění financování nakládání
s historickými zařízeními z domácností ze
skupiny 8. Lékařské přístroje (s výjimkou
všech implantovaných a infikovaných
výrobků). Dále byl systém REMA zapsán
do Seznamu pro elektroodpad z firem
a „budoucí“ elektrozařízení z domácností
skupin 3, 4, 6 – 10, pro skupiny 1 a 2  je
zápis očekáván.

Redakce časopisu uvítá, když jí part-
neři kteréhokoli systému (ale hlavně
obce) napíší své zkušenosti s fungová-
ním systému zpětného odběru elektro-
zařízení a odděleným sběrem elektrood-
padu.

(op)

Kolektivní systémy pro elektroodpad
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RECYCLING 2006
16. – 17. 3., Brno
Konference o recyklaci stavebního odpadu
Asociace pro rozvoj recyklace 
stavebních materiálÛ v âR
E-mail: skopan@fme.vutbr.cz

ODPADOVÉ HOSPODÁ¤STVÍ 
PODNIKÒ
21. – 22. 3., Praha
Konference o legislativû a praxi
Institute for International Research
www.konference.cz

TùÎBA A JEJÍ DOPADY NA ÎP
22. – 23. 3., Lísek
Semináfi
Vodní zdroje Ekomonitor, s. r. o.
E-mail: halouskova@ekomonitor.cz
www.ekomonitor.cz

ZÁKON O ODPADECH PO NOVELÁCH
28. 3., Praha
Semináfi s konzultacemi
DaV
www.agentura-dav.cz

KOLEKTIVNÍ SYSTÉMY PRO OEEZ
30. 3.,Praha
Kabinety odpadÛ
âesk˘ spolek pro Ïivotní prostfiedí
e-mail: libuse.deylova@volny.cz

ROMENVIROTEC
4. – 7.  4.,  Bukure‰È, Rumunsko
Mezinárodní v˘stava technologií 
pro ochranu Ïivotního prostfiedí 
ROMEXPO Exhibition Complex
E-mail: oana.cristea@romexpo.org

RECYKLACE ODPADÒ KOVOV¯CH 
A KOVONOSN¯CH
5. – 6. 4. , Ostrava 
Konference
V·B-TU Ostrava, Hornicko-geologická 
fakulta, Institut hornického inÏen˘rství 
a bezpeãnosti
E-mail: jiri.botula@vsb.cz

OBALY A ODPADY V ROCE 2006
6. 4., Pardubice
Akreditovan˘ semináfi
DÛm techniky Pardubice
E-mail: buchtova@dtpce.cz

ENVIRO 2006
20. – 21. 4., Kladno
6. roãník celostátní konference
Cert Kladno, s. r. o.
www.cert.cz

ENVIRO 2006
20. – 22. 4., Nitra, Slovensko
11. Mezinárodní v˘stava techniky 
a technologií ochrany a tvorby ÎP
Agrokomplex-V˘stavníctvo Nitra
E-mail: tomka@agrokomplex.sk

ODPADY 21
24. – 25. 4., Ostrava
Mezinárodní konference
Fite, a. s.
www.fite.cz

URBIS+IBF
25. – 29.  4., Brno

Veletrh Ïivotního prostfiedí
Veletrhy Brno, a. s.
www.bvv.cz

ODPADOVÉ FÓRUM 2006
26. -27. 4., Milovy – SnûÏné n. M. 
Symposium o v˘sledcích v˘zkumu 
a v˘voje pro odpadové hospodáfiství
CEMC, redakce Odpadové fórum
E-mail: forum@cemc.cz 
www.odpadoveforum.cz

BIOLOGICKY ROZLOÎITELNÉ ODPADY
25. – 26.  4., Hrotovice+Námû‰È n. O.
Konference
ZERA Zemûdûlská a ekologická 
regionální agentura
E-mail: lucie.slezakova@seznam.cz

RIS
2. – 6. 5., Banská Bystrica, SR
2. v˘stava recyklace a zhodnocení 
odpadÛ
BB EXPO, s. r. o.
www.bbexpo.sk

WAREC
10. – 12. 5., Praha
1. Mezinárodní veletrh nakládání 
s odpady, recyklace, ãi‰tûní a ekologie
Terinvest, s. r. o.
E-mail: matouskova@terinvest.cz

EKOTECHNIKA
16. – 18. 5., Bratislava, Slovensko
13. Mezinárodní v˘stava ochrany ÎP
Incheba, a. s.
www.incheba.sk

REMEDIATION OF CHLORINATED 
AND RECALCITRANT COMPOUNDS
22. – 25.  5., Monterey, California, USA
5. Mezinárodní konference
Battelle
www.battelle.org/chlorcon

ENVIBRNO+VOD-KA
23. – 25. 5., Brno
Vodohospodáfisk˘ veletrh spojen˘ 
s veletrhem Ïivotního prostfiedí
Veletrhy Brno, a. s. + SOVAK
www.bvv.cz

SANAâNÍ TECHNOLOGIE IX
24. – 25. 5., Luhaãovice
Konference
Vodní zdroje EKOMONITOR, s. r. o.
E-mail: halouskova@ekomonitor.cz

NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADY
25.  5., Praha
Kabinety odpadÛ
âesk˘ spolek pro Ïivotní prostfiedí
e-mail: libuse.deylova@volny.cz

AUTOTEC
3. – 7.  6., Brno
Mezinárodní veletrh uÏitkov˘ch automobilÛ
Veletrhy Brno, a. s.
www.bvv.cz

SOUâASNÉ TRENDY VE SVOZU 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
5. 6., Brno
Semináfi v rámci veletrhu AUTOTEC
CEMC, redakce Odpadové fórum

E-mail: forum@cemc.cz 
www.odpadoveforum.cz

ODPADY A OBCE
7. – 8.  6., Hradec Králové
Konference z cyklu Odpadové dny 
EKO-KOM, a. s.
www.ekokom.cz

ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ
A ÚPRAVNICTVÍ
22. – 24. 6., Ostrava
10. mezinárodní konference
V·B-TU Ostrava, HGF, 
Institut environmentálního inÏen˘rství
E-mail: peter.fecko@vsb.cz

IFAT CHINA 2006
27. – 30. 6., Shanghai, âína
Mezinárodní veletrh ochrany ÎP
Munich International Trade Fairs
www.ifat.de

TOP 2006
28. – 30. 6., âastá-Papierniãka, 
Slovensko
12. Mezinárodní konference 
Technika ochrany prostfiedí
Strojnická fakulta STU Bratislava, SR
E-mail: kollath@kvt.sjf.stuba.sk

ENVIROINFO 2006
6. – 8. 9., Graz, Rakousko
20. Mezinárodní konference 
o informatice pro ochranu ÎP
Graz University of Technology, 
Know-Center
www.enviroinfo.net

ODPADY – LUHAâOVICE 2006
19. – 21. 9., Luhaãovice
Mezinárodní kongres a v˘stava
JOGA Luhaãovice, s. r. o.
www.jogaluhacovice.cz

PUBLIC SERVICES-KOMMUNALMESSE
20. – 22. 9., VídeÀ, Rakousko
Veletrh komunálního vybavení 
a ochrany Ïivotního prostfiedí
Progres Partners Advertising, s. r. o.
www.messe-reed.cz

MSV
2. – 6. 10., Brno
Mezinárodní strojírensk˘ veletrh
Veletrhy Brno, a. s.
www.bvv.cz

ISWA ANNUAL CONGRESS 2006
2. – 4. 10., KodaÀ, Dánsko
V˘roãní kongres Mezinárodní asociace 
pro tuhé odpady
DAKOFA
E-mail: dakofa@dakofa.dk

ÖKOTECH
10. – 13. 10., Budape‰È, Maìarsko
Mezinárodní ekologick˘ veletrh
EXPO Consult+Service, s. r. o.
E-mail: info@expocs.cz

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ¤ÍZENÍ SKLÁDEK
20. 10., Spálené Pofiíãí
Konference
Ing. Pavel Novák
E-mail: ing.pavel.novak@quick.cz

ENTSORGA-ENTECO KÖLN 2006
24. – 27. 10., Köln, SRN
„Glogální“ veletrh Ïivotního prostfiedí
Koelnmesse GmbH
E-mail: info@koelnmesse.de, 
www.entsorga-enteco.com

WASMA
24. – 27. 10., Moskva, Rusko
V˘stava odpadového hospodáfiství
MVK – International Exhibition Company
E-mail: kmm@mvk.ru

ECOMONDO
8. – 11. 11., Rimini, Itálie
10. Mezinárodní veletrh materiálového 
a energetického vyuÏití odpadÛ 
a udrÏitelného rozvoje
Rimini Fiera SpA
E-mail: icscomps@mbox.vol.cz
www.ecomondo.com

POLEKO
21. – 24. 11., PoznaÀ, Polsko
Mezinárodní veletrh ekologie
Medzinarodowe targi poznanskie 
Sp. z o. o.
www.poleko.mtp.pl

POLLUTEC 2006
28. 11. – 1. 12., Lyon, Francie
V˘stava vybavení, technologií a sluÏeb 
pro Ïivotní prostfiedí
Reed Expositions France
www.pollutec.com

ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACE DAT
ZE SANAâNÍCH A PRÒZKUMN¯CH 
PRACÍ
5. – 6. 12., Litomy‰l
Semináfi
Vodní zdroje Ekomonitor, s. r. o.
E-mail: halouskova@ekomonitor.cz
www.ekomonitor.cz

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

KALENDÁŘ

Provádíme 
odvoz použitých 
rostlinných olejů 

a tuků

Viking group s. r. o.

Tel.: 602 219 594

E-mail: 
viking.group@seznam.cz 

www.vikinggroup.cz
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� Rychloběžné a pomaloběžné drtiče
� Rotační a vzduchové třídiče
� Překopávače a míchače kompostu

Kontakt:

SOME Jindřichův Hradec s. rSOME Jindřichův Hradec s. r. o.. o.
Jarošovská 1267/II
377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 384 372 011, Fax: 384 320 878
E-mail: some@somejh.cz, www.somejh.cz



Intenzivně provětrávaná nádoba typu
Compostainer – typ CT

Compostainer je špičkový výrobek pro sběr bioodpadů, umožňu-

jící hygienicky nezávadný a ekonomicky výhodný 14denní odvoz

bioodpadu.

Významnými znaky tohoto provedení jsou: vnitřní svislá žebra,

výklopný rošt nad dnem nádoby, kterým vlhkost z bioodpadu pro-

sakuje do odvětrávaného prostoru pod roštem, větrací otvory

v bočních stěnách a také ve víku krytém stříškou proti zatékání. 

Dodávány jsou velikosti CT 120, CT 140 a CT 240. 

Normálně provětrávaná nádoba typu „lehký“
Compostainer – typ CTL

Lehký Compostainer je alternativou ke špičkovému, intenzivně

provětrávanému Compostaineru CT. Je lehčí, protože nemá vnitř-

ní žebra ani stříšku na víku. Nad dnem nádoby má též rošt zabez-

pečující prosakování vlhkosti, v bočních stěnách větrací otvory.

Víko nemá větrací otvory, odvětrání horního prostoru nádoby je

zajištěno jeho záměrným nedovřením za pomoci gumové podlož-

ky.

Lehký Compostainer splňuje hygienické podmínky sběru při

odvozu 1 x týdně. 

Dodávány jsou velikosti CTL 120, CTL 140, CTL 240, CTL 360.

Standardní nádoba určená pro bioodpady
Bionádoba – typ GMT 

Bionádoba GMT je shodná s obvyklými pojízdnými plastovými

popelnicemi, liší se jen barvou (hnědá nebo zelená) a označením

BIOODPAD podle přání zákazníka na těle nebo víku nádoby.

Tyto nádoby jsou z hygienických důvodů vhodné jen pro týdenní

nebo kratší odvoz a pro anaerobní technologie dalšího zpracování

bioodpadu.

Dodávány jsou velikosti GMT 120, GMT 140, GMT 240, GMT 360.

Nádoba pro bioodpad s vyšším komfortem
hygieny Compolux – typ CX

Bionádoba typu Compolux je rozměrově a provedením shodná

s bionádobou GMT, liší se pouze přídavkem chemického aditiva do

materiálu nádoby. Tato chemicky účinná látka po celou dobu život-

nosti nádoby vystupuje z materiálu na povrch plastu a tam zabra-

ňuje uchycení bakterií a plísní. Působení aditiva bylo úspěšně tes-

továno na bakterie Listeria, E-Coli, Salmonela, Stafylokoky a různé

plísně. 

Dodávány jsou velikosti CX 120, CX 140, CX 240, CX 360.
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Hygienický a ekonomický sběr bioodpadů 
důležitá podmínka jejich racionálního využití

Oddělování bioodpadů v domácnostech je záležitost individuální,

pro kterou je obtížné stanovit jednoznačná pravidla nebo doporuče-

ní. Někomu pro shromažďování bioodpadu v kuchyni vyhovují

samostatné malé, lehce omývatelné sběrné nádoby, jinému pytlíky

z různých materiálů. V rodinných domech, kde větší část bioodpadu

tvoří odpady ze zahrady a zeleně, nečiní oddělování bioodpadu

v kuchyních vážnější potíže, protože venkovní sběrná nádoba je

téměř vždy v dosahu kuchyně.

Optimální volba venkovní sběrné nádoby je závislá na rytmu

vyprazdňování a z toho vyplývajících hygienických požadavků a na

typu následné technologie zpracování a využití bioodpadů (aerobní,

anaerobní).

Firma SSI SCHÄFER dodává ‰irok˘ sortiment speciálních
nádob pro sbûr bioodpadÛ a zbytkÛ jídel, kter˘ zde pfied-
stavujeme.

Podíl bioodpadů v odpadech z domácností je i v podmínkách České republiky značný. Aby bylo
možné s bioodpadem dále nakládat a využívat ho, je třeba ho nejdříve jednoduše a čistě oddělit

od ostatního odpadu, shromáždit do hygienicky vyhovujících a okolí neobtěžujících nádob
a ekonomicky ho dopravit k dalšímu zpracování.

Nakládání bioodpadu z nádob Compostainer typ CT



Nádoba pro sběr zbytků jídel GASTROBIN 
– typ GA

Nádoby typu Gastrobin jsou určeny pro sběr zbytků jídel z kuchy-

ní a restaurací. Nádoby se dodávají ve dvou verzích nosnosti – leh-

ká GAL pro běžné zbytky jídel a těžká GAT s vyšší nosností pro

převážně tekuté zbytky.

Víko nádoby může být utěsněné – toto provedení je vhodné

zejména pro výměnný způsob vyprazdňování, nebo bez těsnění.

Víko může být uzavíráno pružnou západkou nebo jednoduchým

křídlovým zámkem. Na zvláštní přání zákazníka může být nádoba

opatřena pedálem pro otvírání víka umožňujícím bezdotykovou

obsluhu při vkládání odpadu do nádoby.

Dodávány jsou nádoby GAL 80, GAL 120, GAL 140, GAL 240

a GAT 120, GAT 240.

Optimální volbou typu a provedení sběrné nádoby lze výraz-
ně ovlivnit hygienické podmínky systému sběru bioodpadu
a jeho účinnost. Firma SSI SCHÄFER poskytuje při přípravě
projektů hospodaření s bioodpady své bezplatné poradenské
služby a nabízí svoje nádoby k vyzkoušení.

SSI SCHÄFER s. r. o.
Přeštínská 1415 Ing. Jiří Němec
153 00 Praha 5 -– Radotín tel.: 737 277 787
Tel.: 257 891 627 PhDr. Borek Bican
Fax: 257 911 951 tel.: 737 226 941

E-mail: schaefer-at@volny.cz
www. ssi-schaefer.cz
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Compostainer typ CT

Víko a těsnění nádoby Gastrobin

Nádoba Compostainer typ CT se svislými žebry

Pozvání 
na odborný seminář 

SSI SCHÄFER
– Sběr bioodpadů – zkušenosti z praxe 

a tendence vývoje 

– Podzemní kontejnery pro sběr a třídění
odpadů, podzemní odpadkové koše

Termín a místo konání: 
18. května 2006

Hotel Čechie 
U Sluncové 618

186 00 Praha 8 - Karlín

Odborný program s předváděním exponátů:
od 8.30 do 16.00 hodin

Bližší informace jsou uvedeny na adrese
http://www. ssi-schaefer.cz

/Produkty/Technika pro odpady/Aktuality

Vaše dotazy rádi zodpovíme též na adrese
schaefer-at@volny.cz




