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Abstrakt 

Za vším, co člověk potřebuje k životu, je kus země, která poskytuje zdroje nebo dokáže 

pohlcovat odpady. Proto se v první části této bakalářské práce seznámíme s produkcí, 

nakládáním s odpady a Plánem odpadového hospodářství v České republice. Druhá část 

bakalářské práce se zabývá, jak Mostecká uhelná a. s. nakládá s odpady, chemickými látkami 

a přípravky a splňuje tím platnou legislativu odpadového hospodářství České republiky. 
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Abstract 

Everything a person needs for his life has its origin in a piece of land that offers all 

resources. The land is able to absorb waste. The first part of this thesis is dedicated to the 

overview of the production and management of waste in the Czech Republic and the Waste 

Management Plan. The harmony between the system of Waste and Chemicals Management 

used by Mostecká uhlená a. s. (Most Coal Corporation) and the relevant legislation in the 

waste area of the Czech Republic is mentioned too. 

Key words (waste, chemical substance, accessories, hazardous waste) 
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1. Úvod 

Těžba a úprava hnědého uhlí je hlavní činností Mostecké uhelné a. s. (MUS). Společnost 

navazuje na půltisíciletou tradici dobývání hnědého uhlí v severozápadních Čechách. 

Využívání uhlí se v okolí Mostu datuje od roku 1594. V roce 1871 byla ve Vídni založena 

Vídeňskou směnečnou bankou Mostecká společnost pro dobývání uhlí jako první 

hnědouhelná akciová společnost v Rakousko-Uhersku. Koncem roku 1945 vznikl národní 

podnik Severočeské hnědouhelné doly (SHD) v Mostě, tento název vydržel až do roku 1992.  

Po rozpadu SHD byla Fondem národního majetku ČR dne 1. 11. 1993 založena Mostecká 

uhelná společnost a. s. a zapsána do obchodního rejstříku. Společnost vznikla spojením 

bývalých státních podniků Doly a úpravny Komořany, Doly Ležáky a Doly Hlubina. 

V souvislosti s klesající poptávkou po hnědém uhlí byly za její existence postupně 

utlumovány a posléze uzavřeny některé provozy, například Úpravna uhlí Herkules, Lom 

Most, hlubinný důl Alexander a hlubinný důl Kohinoor.  

V současné době Mostecká uhelná a. s. působí na území o rozloze přes 9,3 tisíc ha. Těžba 

uhlí probíhá na povrchových lomech v lokalitách Československá armáda (ČSA) a Vršany, 

kde odbytová těžba v roce 2006 dosáhla 15 274 tis. tun. Na lokalitě Vršany těžba probíhá 

uvnitř schválených DP Holešice a Vršany, na lokalitě ČSA bude nadále probíhat v rámci 

územních ekologických limitů. Za rok 2006 vykazuje hrubá těžba uhlí společnosti patrný 

meziroční pokles (o 367 tis. t = o 2 %). Přesto je v současnosti MUS jedním z rozhodujících 

producentů této suroviny v České republice.  

Poslední činný hlubinný hnědouhelný důl v ČR, důl Centrum, provozuje společnost Důl 

Kohinoor a.s., dceřiná společnost Mostecké uhelné a. s., kde těžba v roce 2006 dosáhla 

přes 470 tis. tun uhlí. Důl zahájil svou činnost v roce 1888. Vytěžitelné zásoby budou 

vyčerpány na jaře roku 2008 a tím se ukončí těžební činnost. Celkem dosáhla těžba uhlí 

ve Skupině 15 744,6 tis. tun.  

MUS dlouhodobě odborně zajišťuje rekultivačním procesem obnovu krajiny po báňské 

činnosti. Od roku 1995 je odkliz těžebních lokalit MUS zakládán pouze do vyuhlených 

prostorů (vnitřní výsypky) a rozsáhlé rekultivace vnějších výsypek jsou v roce 2006 

v závěrečné fázi dokončení. Celková plocha dotčená těžbou se stále snižuje. MUS nechápe 

rekultivace jen jako zákonnou povinnost, ale jako podnikatelskou příležitost, kterou 

podporuje regionální rozvoj a využívání obnovitelných zdrojů (biomasy). Dceřiná společnost 

HIPODROM MOST, a. s. spravuje areál rekultivačního parku na bývalé Velebudické 



výsypce, kde je mezinárodně uznávaná dostihová dráha a zajišťuje zde řadu sportovních 

a společenských činností pro region. Jedním z rekultivačních projektů je sledování 

perspektivních energetických plodin s možností zařazení do biotechnického procesu 

rekultivace. Poloprovozní pokus s pěstováním energetického šťovíku provedla dceřiná 

společnost REKULTIVACE a. s. V letech 2004-5 bylo založeno 6 ha v lokalitě Slatinice 

a 60 ha v lokalitách Slatinice a Střimice. [20] 

Skupinu Czech Coal Group tvoří společnosti: 

Czech Coal a. s. – Obchod s uhlím, energií a souvisejícími službami 

Mostecká uhelná a. s. – Těžba a zpracování uhlí 

DTS Vrbenský a. s. – Stavební a zemní práce, doprava a stavební stroje 

RENOGUM – NILOS a. s. – v Servis, montáž a renovace dopravních pásů, zpracování 

pryžového odpadu 

Krušnohorské strojírny  – Strojírenství - důlní velkostroje, ocelové konstrukce, kotle 

Komořany a. s. – VARIMATIK, zakázková výroba aj. 

HUMECO a. s. – Provozování čistíren, čerpadel a prodej doprovodných surovin 

REKULTIVACE a. s.  – Rekultivace 

Servis Leasing a. s. – Služby spojené s poskytováním leasingu 

Infotea s. r. o. – Informatika 

Hipodrom Most, a. s. – Zajištění sportovní činnosti [21] 

Společnost Mostecká uhelná a. s. patří mezi velké průmyslové podniky, pro které sice není 

nakládání s odpady prioritou, ale mohlo by být z různých důvodů (ekonomických, 

ekologických, společenských atd.) zajímavé a v budoucnosti možná nezbytné řešit 

problematiku některých vlastních produkovaných odpadů, např. výstavbou příslušného 

zařízení jako jsou skládky, spalovny, linky na recyklaci a využití odpadů. [16] 

Cílem této práce je zpracování informací o stavu a řešení problematiky v oblasti 

odpadového hospodářství, zejména k předcházení vzniku, produkci a nakládání 

s nebezpečnými odpady, chemickými látkami a přípravky v Mostecké uhelné a. s. 



Obrázek 1 Mapa společnosti a významná zařízení Skupiny v Ústeckém kraji, 

2006, Zpráva skupiny Czech Coal [22] 

 

 

 

 



2. Způsoby nakládání s odpady 

Pro všechny činnosti s odpady je nezbytné zvolit vyhovující členění odpadů a druhy . 

Rozdělení závisí na kritériích, která zvolíme a na účelu, ke kterému členění slouží. 

Vedle členění odpadů zavedených ze zákona se můžeme setkat i s hodnocením například 

podle: 

• vlivu na člověka a životní prostředí 

• podle základních fyzikálních vlastností (plynné, kapalné, tuhé a směsné) 

• podle základních oborů hospodářské činnosti 

výrobní (z průmyslu, zemědělství, stavební činnosti) 

komunální (od obyvatelstva) 

• podle možností využití odpadů jako druhotných surovin (v současných podmínkách 

národního hospodářství, ale i s ohledem na předpokládaný a potřebný rozvoj): 

využitelné 

nevyužitelné 

Skupenství odpadu je často důležitým kritériem pro volbu způsobu ukládání, přepravy 

a zpracování odpadu.  

Všechny druhy odpadů mohou ve větší či menší míře ohrožovat člověka a životní 

prostředí. Bezprostřední nepříznivé vlivy se mohou projevit všude tam, kde dochází k přímé 

manipulaci s odpady. Zvýšené ohrožení a možnost závad je vyšší v místech nahromadění 

odpadů, tj. při jejich přepravě a zneškodňování. Výskytem odpadů, jde tedy především 

o ohrožení: 

� v místě vzniku (v domácnosti, průmyslových a zemědělských podnicích) 

� na místě prvotního shromáždění 

� při manipulaci a dopravě 

� při jednotlivých způsobech zneškodňování, případně divokém skladování 

V průmyslových a zemědělských provozech se jednotlivé odpady nebo podobné druhy 

odpadů již často shromažďují odděleně. Zvyšuje se tak možnost jejich dalšího využití 

a snižují se náklady na tyto procesy. Pracovníci velkých firem bývají poučeni o vlastnostech 



odpadů a o postupech vyžadovaných pro zajištění bezpečnosti práce s nimi. V malých firmách 

se naopak bezpečnostní předpisy často nedodržují. [2] 

2.1 Plán odpadového hospodářství ČR 

V souladu s legislativním plánem prací vlády České republiky předložilo Ministerstvo 

životního prostředí ČR v květnu 2000 návrh zákona o odpadech. Vládní návrh zákona 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů byl po projednání v pracovních 

orgánech a po provedení příslušných úprav schválen vládou ČR dne 30. 8. 2000. 

Celková právní úprava nakládání s odpady byla na území našeho státu v podstatě 

vytvořena až po roce 1989. Prvním právním předpisem, který tento úsek souhrnně upravoval, 

byl zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, který spolu se zákony na něj navazujícími 

a prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami Ministerstva životního prostředí ČR nastolil 

právní režim odpadového hospodářství u nás. Tato právní úprava požadovala jako jednu 

ze základních povinností původců odpadů sestavení tzv. programů odpadového hospodářství, 

které přes jistou administrativní náročnost byly pro původce vodítkem, jak správně investovat 

do odpadového hospodářství. 

Tento zákon však vykazoval z dnešního pohledu značné nedostatky a byl nahrazen 

současně platným zákonem č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb. 

a zákona č. 37/2000 Sb. Ani tento zákon však neodpovídal požadavkům praxe Evropské unie 

právě proto, že vypustil povinnost sestavovat program (plán) odpadového hospodářství. 

Hlavní důvody pro zpracování nového zákona o odpadech byly: 

o odstranění nedostatků, které se objevily během účinnosti platné právní úpravy 

ve správní praxi, 

o zajištění plné kompatibility  českých právních předpisů na úseku odpadového 

hospodářství s předpisy ES. 

Mezi nově upravené instituty náleží také plány odpadového hospodářství. Úpravě 

procesu plánování je věnována celá sedmá část návrhu zákona o odpadech. Plán odpadového 

hospodářství v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcími předpisy zpracovává 

Ministerstvo životního prostředí ČR, orgány krajů v přenesené působnosti a původci odpadů. 

Plán odpadového hospodářství se zpracoval za účelem vytváření podmínek 

pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi podle tohoto zákona. 



Plán odpadového hospodářství musí vždy obsahovat: 

� vyhodnocení stavu odpadového hospodářství, včetně bilance vztahů mezi produkcí 

odpadů a nakládání s nimi, 

� stanovení cílů a postupů pro předcházení vzniku odpadů, omezování jejich 

množství a nebezpečných vlastností a dále pro jejich využívání a odstraňování, 

� podmínky pro splnění stanovených cílů a postupů a pro průběžnou kontrolu a změny 

plánu odpadového hospodářství. 

Zpracování plánů odpadového hospodářství je jedním z opodstatněných požadavků EU k 

zajištění procesu zvyšování úrovně odpadového hospodářství. [16] 

Plán odpadového hospodářství České republiky (POH ČR) je platný po dobu 10 let 

ode dne nabytí účinnosti (tj. od 1. července 2003). Mezi strategické cíle POH ČR patří 

zejména snižování měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu, 

maximální využívání odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů a minimalizace 

negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání s odpady. V POH ČR 

jsou definovány zásady pro nakládání s různými skupinami odpadů a stanovena procenta 

recyklace, která mají být dosažena do roku 2012. [23] 

2.2 Celková produkce a nakládání s odpady v ČR 

Produkce odpadů od roku 2004 trvale klesá, což znázorňuje graf 1. V roce 2005 klesla 

produkce odpadů z 38,7 na 29,8 mil. t (pokles o 23 %). Toto snížení bylo způsobeno snížením 

produkce zejména škváry ze spalování uhlí (-2,1 mil. t), zeminy (-1,5 mil. t),  zvířecího 

trusu (-1,2 mil. t) a nezpracované strusky (-1,2 mil. t). V roce 2006 trend snižování produkce 

odpadů pokračoval a celkem bylo vyprodukováno 28,1 mil. t odpadů (meziroční pokles 

o 5 %).  

Zvyšuje se množství odpadů, které jsou recyklovány nebo využity. V roce 2006 bylo 

recyklováno nebo využito jako druhotná surovina celkem 23,1 mil. t všech odpadů. Snižuje 

se celkové množství odstraňovaných odpadů, když v roce 2006 bylo skládkováno 4,228 mil. t, 

tj. 15,1 % z celkové produkce (proti 5,325 mil. t, tj. 17,9 % v roce 2005). 

Trvale se zvyšuje množství odděleně sebraných využitelných komunálních odpadů 

a rovněž nebezpečných složek komunálních odpadů. 



Stále malý podíl odpadů je spalován a energeticky využíván. V roce 2006 bylo energeticky 

využito celkem 648,4 tis. t odpadů, což odpovídá 2,3 % celkové produkce odpadů (z produkce 

komunálních odpadů bylo spáleno 9,6 %). V ČR je v provozu 29 spaloven nebezpečných 

odpadů a tři spalovny komunálních odpadů v Praze, v Brně a v Liberci. Kromě spalování 

odpadů ve speciálních spalovnách se odpady energeticky využívají ve 4 cementárnách.  

Graf 1 Produkce odpadů v ČR podle kategorie odpadů v letech 2000–2006 

Pozn.: Vzhledem ke změně metodiky zpracování nejsou data před rokem 2000, resp. 2002 
pro odpad kategorie nebezpečný (v dalších grafech) plně srovnatelná. 

2.2.1 Produkce a nakládání s nebezpečnými odpady 

Evidovanou produkci nebezpečných odpadů nelze do roku 2001 jednoznačně porovnávat 

vzhledem k velkým rozdílům v počtu druhů odpadů, které byly podle platné legislativy ČR 

v jednotlivých letech považovány za nebezpečné. Vypovídající srovnání lze učinit až od roku 

2002, kdy vstoupila v platnost nová legislativa a v ČR byl přijat nový Katalog odpadů, 

shodný s Evropským katalogem odpadů. Z porovnání je však zřejmé, že dochází k mírnému 

snižování produkce nebezpečných odpadů, která v roce 2002 činila 2,42 mil. t, v roce 2005 

1,62 mil. t a v roce 2006 pak 1,46 mil. t. 

Nakládání s nebezpečnými odpady je znázorněno v grafu 2. Využívání nebezpečných 

odpadů od roku 2002 stoupá, v roce 2005 to bylo 36,1 % a v roce 2006 pak 40,5 % z celkové 

produkce nebezpečných odpadů. Rovněž se zvyšuje materiálové využití nebezpečných 

odpadů (v roce 2005 to bylo 32,3 % a v roce 2006 36,1 %). Podíl využitých nebezpečných 

odpadu se zvýšil mezi léty 2002 až 2006 o 10,5 %. 



Graf 2 Nakládaní s nebezpečnými odpady v ČR podle způsobu nakládání 

2.2.2 Produkce a nakládání s ostatními odpady 

Produkce odpadu v členění dle skupin OECD je znázorněna v grafu 3. V roce 2006 se 

recyklace a využívání odpadů v porovnání s minulými roky zvýšila. Celkem bylo v roce 2006 

využito 23,1 mil. t odpadu, tj. 86,3 % proti 68,7 % v roce 2005. Využívají se především 

kovové železné i neželezné odpady a stavební odpady, v menší míře se využívají některé 

kovonosné odpady a odpady z plastu, skla a papíru. 

Skládkování odpadu je stále rozšířeným způsobem jejich odstranění vzhledem k poměrně 

nízkým nákladům na tento způsob odstraňování odpadů a nízkým poplatkům za uložení 

odpadů na skládky. V roce 2006 bylo na skládkách uloženo o 4,8 % odpadů méně než v roce 

2005, což také odpovídá 5% poklesu celkové produkce odpadů. Počet skládek má klesající 

tendenci a v současné době provozované skládky musí odpovídat normám ČR. Problémy 

u současně provozovaných skládek se vyskytují především v oblasti požadavku na jejich 

těsnění a odplynění, kdy některé skládky svým technickým zajištěním neodpovídají 

požadavkům norem ES a budou muset být po roce 2009 uzavřeny. 

Graf 3 Nakládání s ostatními odpady v ČR podle způsobu nakládání 2002–2006 



2.2.3 Produkce odpadů dle členění podle odvětví 

Produkce odpadů v členění dle skupin OECD je znázorněn v grafu 4, kde je zřejmý trend 

ve snižování celkové produkce. Ke snížení došlo např. u odpadu ze zemědělství a z lesnictví, 

z dolování a těžby, ze stavebnictví, nebo u produkce odpadů z čištění města a u komunálních 

odpadů. Na celkové produkci odpadů v ČR v roce 2006 tvořily největší podíl odpady ze 

stavebnictví (32,6 %), odpady průmyslové (24,7 %) a komunální odpady (14,9 %). 

Graf 4 Produkce odpadů v ČR z hlediska původu dle třídění OECD (dle vybraných skupin 

OKEČ) 2002–2006 

2.2.4 Nakládání s komunálními odpady 

Produkce komunálních odpadů v letech 2003 až 2006 zůstala prakticky na stejné výši 

a pohybuje se na úrovni cca 4,4–4,6 mil. t, což představovalo 12–15 % z celkové produkce 

odpadů. V roce 2005 činila produkce komunálních odpadů 4,4 mil. t (14,9 % z celkové 

produkce odpadů) a v roce 2006 mírně klesla na 4,0 mil. t (14,2 % celkové produkce). 

Stále nejběžnějším způsobem odstranění komunálních odpadů je skládkování. Podíl 

skládkovaných odpadů z celkové produkce komunálních odpadů meziročně vzrostl mezi roky 

2005 a 2006 z 69,3 % na 81,0 %. Podíl materiálového využitých komunální odpadů v ČR 

v roce 2006 dosáhnul 20 % a podíl energeticky využitých komunálních odpadů z celkové 

produkce komunálních odpadů v roce 2006 činil 9,5 %.  

K zvýšení materiálového využití přispívá zejména oddělený sběr složek komunálního 

odpadu, včetně jeho nebezpečných složek. Množství odděleně sbíraných složek komunálního 

odpadu se trvale zvyšuje. Vývoj nakládání s komunálními odpady je znázorněn v grafu 5. [24] 



Graf 5 Nakládání s komunálními odpady v ČR podle způsobu nakládání 2002–2006 

2.2.5 Recyklace odpadů 

Recyklace je jedna z možností, jak se zbavit odpadu a využít v něm skryté látky a energii 

k další potřebě. Do středověku člověk používal převážně přírodní materiály, které 

se “recyklovaly” bez problémů. Také samočisticí schopnost přírody byla vyšší a účinnější. 

Dnes používané materiály jsou v přírodě velmi těžko recyklovatelné (papír, dřevo i železo 

se rozloží poměrně rychle, ale plasty a sklo jsou velice odolné).  

Třídění odpadů – základním předpokladem úspěšné recyklace je třídění odpadů, nejlépe 

už u jeho původce. V odpadní “surovině” musí být co nejméně přimísenin, musí se dobře 

převážet a její zpracování by nemělo být technologicky náročné a nákladné. Pro recyklaci 

jsou tradičně vhodné kovy, sklo a papír. Pro velkou různorodost a chemické složení je 

problém sbírat a recyklovat plasty, ale i ty se již dnes běžně sbírají.  

Třídění, odborněji separace je velmi důležitý proces v průběhu recyklace. Látky, které 

tvoří podíly odpadních směsí, jsou samy o sobě čisté. Odpad z nich tvoří jejich vzájemné 

znečišťování. Cílem separačních postupů je alespoň některé podíly převést na druhotné 

suroviny. Tyto postupy jsou založeny na rozdílnosti fyzikálních nebo chemických vlastností 

jednotlivých složek směsi. Např. bod varu, bod tání, rozpustnost, povrchové napětí, velikost 

částic apod. (Je třeba si uvědomit, že v této chvíli je již odpad částečně ručně či automaticky 

roztřízen a separace probíhá na úrovni látek v různých skupenstvích – rozdrcená hmota, kaly, 

plyny atd.)  

Separační postupy dělíme na nepřímé (je třeba nějaká pomocná látka) a přímé (žádná 

pomocná látka není potřeba). Mezi přímé postupy řadíme destilaci, odpařování, krystalizaci 



nebo třeba obyčejné prosívání (u tuhých částic o nestejné velikosti zrn), nepřímé postupy jsou 

např. loužení, kapalinová extrakce atd. Při použití nepřímé separace je třeba zajistit, aby se 

pomocná látka opět ze směsi odstranila. 85% veškerých separovacích procesů v průmyslu 

je nepřímých. Nepřímou separaci používáme, pokud není možno užít separaci přímou 

nebo je-li to ekonomicky výhodnější.  

Nejznámější separační postupy jsou prosévání, usazování, magnetická separace, 

destilace. [25]  

2.2.6 Skládkování 

Přes veškeré úsilí o prevenci a recyklaci odpadu je v členských státech EU skládkování 

dosud nejčastější metodou odstraňování zvláště u komunálních odpadů, méně časté je 

u odpadů nebezpečných a ostatních. [26]  

Nevýhody: ztráta recyklovatelných surovin, vysoká pravděpodobnost znečištění půdy 

a podzemních vod, zápach v okolí, úlet lehkých odpadků (plasty, papír). Skládky dále zabírají 

půdu a vytváří v krajině “mrtvá území”.  

    Výhodou je jednoduchost odvozu a ukládání. Rozkladnými procesy vzniká na skládkách 

metan, který lze energeticky využít.  

  Stále ještě převažuje ekonomický zájem skládkování (nejlevnější forma likvidace 

odpadu) nad ekologickým či morálním. Pro výrobce je rozhodujícím kritériem cena, kvalita 

surovin, stabilita dodávek apod. Jestliže jsou prvotní suroviny levnější, kvalitnější a plynule 

k dispozici, nelze očekávat, že pro sebe zvolí horší řešení pomocí druhotných surovin. 

Chceme-li výrobce přinutit k ekologicky prospěšnému chování, je to otázka ekonomické 

stimulace, státních rozhodnutí a dalších opatření. 

2.2.7 Pyrolýza a spalování odpadů 

 Pyrolýza je ekologicky šetrnější, než přímé spalování. Hlavním rozdílem je přímé 

oddělení pyrolýzního rozkladu tuhého odpadu (rozklad pyrolýzou) od vlastního spalování 

tuhých, kapalných a plynných zplodin z odpadů (spalování zplodin z těchto odpadů). 

Spalování vyžaduje více kyslíku, což způsobuje ztráty tepla a současně se uvolňuje více 

kouřících plynů se zplodinami.  

Spalování – používá se zejména pro zpracování TKO. Při spalování se využívá energie 

v TKO obsažená a to tepelná, popř. i elektrická. Teplota spalování musí být vysoká, protože 



při nižších teplotách se z plastů uvolňují dioxiny, fosgen a další jedovaté plyny. Popel často 

tvoří pouhou třetinu z původního objemu a je ukládán na skládku.  

Výhody: úspora prvotních energetických surovin (při výrobě tepla), zmenšení objemu 

odpadu (původní objem x zbylý popel a škvára), získaná energie (obvykle tepelná).  

Nevýhody: při spalování mohou (a většinou vznikají) škodlivé zplodiny, které unikají 

do ovzduší, spálení změní odpad do jiné formy, která se liší nejen objemem, ale i složením. 

Právě nevhodné složení vzniklého odpadu může zapříčinit, že spalování není tak vhodné, 

jak se zdá (koncentrace těžkých kovů, které ohrožují ŽP více, než původní odpad). Spálením 

se nenávratně připravujeme o možnost využít tento odpad v budoucnosti (třeba lépe).  

To vše je nutno uvážit dříve, než se rozhodneme spálit odpad. Náklady vzhledem 

k pyrolýze jsou nižší, ale ta bývá obvykle účinnější a rozhodně ekologičtější.  

Pyrolýza – jako technologický proces se používá v petrochemických procesech již více 

než půl století. Jde o tepelné zpracování vstupních látek v pyrolýzní peci při teplotě 250o C – 

1100o C za nepřístupu či nedostatečného přístupu vzduchu. Dochází k tepelnému rozkladu 

odpadu, kde jsou nežádoucí toxické látky obvykle tepelně rozloženy na látky snadněji 

upravitelné nebo uložitelné, filtrovatelné nebo na neškodné sloučeniny. Při tepleném rozkladu 

organických látek (zejména v TKO) je to hlavně CO2 a voda. Kapalná složka se nazývá 

pyrolýzní olej, plynná pyrolýzní plyn.  

Recyklační proces pyrolýzy je dost variabilní a může v širokém rozsahu plnit konkrétní 

požadavky uživatelů. Tento proces má dva základní stupně – vlastní pyrolýzu (spalování 

za vysokých teplot za nepřístupu vzduchu rozdrcených vstupních látek ve výstupní surové 

pyrolýzní produkty) a zpracování pyrolýzních produktů. To lze energetickým využitím 

pyrolýzního plynu a separací pyrolýzních olejů k využití jako druhotné suroviny (benzen, 

toulen, xylen, monomery) apod.  

2.2.8 Ostatní způsoby likvidace odpadů 

Biotechnologie – je věda o zákonech, metodách a procesech biochemického zpracování 

surovin na spotřební předměty, služby nebo polotovary pro další zpracování. Tyto procesy 

se uskutečňují pomocí živých buněk a teoreticky vycházejí z poznatků mikrobiologie, 

biochemie, genetiky a dalších věd.  



Jak je můžeme využít při likvidaci odpadu? Např. biologické čistírny odpadních vod. 

Ty rozkládají škodlivé látky za použití aktivních kalů. Tyto kaly obsahují různé druhy 

mikroorganismů s různými vlastnostmi.  

Jiným využitím odpadů za pomoci biotechnologií je výroba bioplynu. Tato energetická 

surovina se tvoří z tuhých organických zemědělských odpadů i z TKO. A současně 

s bioplynem vzniká kal s obsahem dusíku, fosforu a draslíku, který lze využít jako hnojivo.  

Kompostování – lze použít jen u látek, jež se přírodními procesy rozkládají na látky 

jednodušší, což je odpad rostlinného a živočišného původu. Jde vlastně také o biotechnologii, 

ale využívá přirozených mikrobiálních a klimatických procesů. Organická hmota je rozložena 

na složky vhodné k obohacování zeminy živinami, vzniká tedy kompost (humus), který je 

vhodný ke hnojení (vlastně také určitý druh recyklace).  

Pro kompostování jsou nevhodné organické látky s choroboplodnými zárodky, s pesticidy 

nebo toxickými kovy (mohlo by se to dostat do potravin). Nelze kompostovat látky vyrobené 

uměle, protože je příroda nezná a neumí je běžnými procesy rozložit. V současnosti ubylo 

odpadů, které lze kompostovat, protože jsou již často kontaminovány škodlivinami, které by 

mohly vstoupit do potravních řetězců. Příkladem jsou kaly z čistíren odpadních vod, které 

dříve mohly být použity přímo jako hnojivo, dnes ale obsahují příliš těžkých kovů a dalších 

škodlivin. To lze řešit právě některými biotechnologiemi.  

Vitrifikace  – je zalévání vysoce toxických a radioaktivních odpadů do sklovité hmoty. 

Tím se zabraňuje úniku účinné látky nebo záření. Konečné uložení takových odpadů 

se provádí na místech v bezpečné vzdálenosti od lidských sídel, vegetace, zdrojů povrchní 

i podzemní vody. Často se takový odpad ukládá do podzemních prostor (např. po dolování) 

nebo (bohužel) do oceánů.  

    Vlastně nejde o likvidaci odpadu, ale o odložení problému do budoucna. Přestože 

se bádá nad dalšími možnostmi využití vyhořelého jaderného paliva, stále je to nejjednodušší 

možnost, jak se ho zbavit. V podzemí pak čeká stovky a tisíce let, než dojde k rozpadu na 

neškodné izotopy s mizivým množstvím radioaktivního záření. [25]  

 

 

 



3. Související legislativa 

Legislativa odpadového hospodářství se řídí základními zákony, vyhláškami a nařízeními 

vlády. Plná znění legislativních předpisů včetně novelizací je možné získat na  internetovém 

odkazu http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/legislativa 

3.1 Zákon o odpadech 

Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a změně některých dalších 

zákonů, se změnami a doplňky provedenými: zákonem č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., 

č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 188/2004 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb., 

č. 188/2004 Sb., č. 317/2004 Sb., č. 7/2005 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 222/2006 Sb., 

č. 314/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 314/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 34/2008 Sb. 

Zákon o odpadech je základním právním předpisem, který upravuje problematiku 

předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi.  

Zákon především stanoví pravidla pro předcházení vzniku odpadů a dále pravidla pro 

nakládání s již vyprodukovanými odpady. Převážná část zákona je věnována s nakládání 

s odpady, tedy regulaci činností, které se vztahují k již existujícím odpadům. Opatření 

a povinnosti k předcházení vzniku odpadů jsou upraveny velmi obecně a jejich význam bude 

v praxi pravděpodobně okrajový. 

Vzhledem k cíli právní úpravy odpadového hospodářství, kterým je zajištění ochrany 

životního prostředí, ochrany zdraví člověka dosažení trvale udržitelného rozvoje a povaze 

činností, které reguluje, je logické, že zákon ukládá osobám především povinnosti, stanovuje 

omezení a zákazy. 

Z působnosti zákona jsou vyloučeny pouze takové případy (§2), kdy režim nakládání 

je natolik specifický, že je upraven zvláštními právními předpisy. 

3.1.1 Základní pojmy 

Pojem odpad – odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl 

nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů. Pojem odpad je klíčovým 

pojmem celého zákona. 



Nebezpečný odpad – odpad uvedený v seznamu nebezpečných odpadů uvedeném 

v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více 

nebezpečných vlastností. 

Odpadové hospodářství – činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání 

s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy a kontrola těchto 

činností. 

Nakládání s odpady – jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, 

přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování. 

Energetické využití odpadů – použití odpadů hlavně způsobem obdobným jako paliva 

za účelem získání jejich energetického obsahu nebo jiným způsobem k výrobě energie.  

3.2 Zákon o obalech 

Zákon 477/2001 Sb. ze dne 4. prosince 2001 o obalech a o změně některých zákonů: 

č. 274/2003 Sb., č. 94/2004 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 66/2006 

Sb., č. 296/2007 Sb., č. 25/2008 Sb. 

Účelem tohoto zákona je chránit životní prostředí předcházením vzniku odpadů z obalů, 

a to zejména snižováním hmotnosti, objemu a škodlivosti obalů a chemických látek v těchto 

obalech obsažených v souladu s právem Evropských společenství. 

Tento zákon se vztahuje na nakládání se všemi obaly, které jsou v České republice 

uváděny na trh nebo do oběhu, s výjimkou kontejnerů užívaných v silniční, železniční 

nebo letecké dopravě nebo při námořní nebo vnitrozemské plavbě podle mezinárodních 

smluv, jimiž je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních 

smluv nebo ve Sbírce zákonů. 

Na nakládání s odpady z obalů se vztahují právní předpisy platné pro hospodaření 

s odpady, pokud tento zákon nestanoví jinak. 

3.2.1 Základní pojmy 

 Pojem obal – obalem je výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy a určený k 

pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce, popřípadě prezentaci výrobku nebo výrobků určených 

spotřebiteli nebo jinému konečnému uživateli. 



Uvedením obalu na trh – okamžik, kdy je obal, bez ohledu na to, zda samostatně nebo 

spolu s výrobkem, v České republice poprvé úplatně nebo bezúplatně předán nebo nabídnut k 

předání za účelem distribuce nebo používání nebo kdy jsou k němu poprvé převedena 

vlastnická práva. 

Nakládáním s obaly – výroba obalů, uvádění obalů nebo balených výrobků na trh nebo do 

oběhu, použití obalů, úprava obalů a opakované použití obalů. 

Vratným obalem – obal, pro který existuje zvláště pro něj vytvořený způsob vracení 

použitého obalu osobě, která jej uvedla do oběhu. 

Průmyslovým obalem – obal určený výhradně k balení výrobku určeného výhradně pro 

jiného konečného uživatele. 

3.3  Katalog odpadů 

Vyhláška 381/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se 

stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 

vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 

tranzitu odpadů (Katalog odpadů) se změnami a doplňky provedenými: vyhláškou 

č. 503/2004 Sb., vyhláškou č. 168/2007 Sb. 

Původce odpadů a oprávněná osoba odpady zařazují pod šestimístná katalogová čísla 

druhů odpadů uvedená v Katalogu odpadů, v nichž prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadů, 

druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí druh odpadu. 

Podle odvětví, oboru nebo technologického procesu, v němž odpad vzniká, se nejdříve 

vyhledá odpovídající skupina, uvnitř skupiny potom podskupina odpadu. V dané podskupině 

se vyhledá název druhu odpadu s příslušným katalogovým číslem. Uvnitř podskupiny je nutné 

volit určitější označení odpadu před obecným. 

Postup zařazování odpadů podle kategorií: Pro účely evidence se odpady zařazené 

podle Katalogu odpadů jako odpady nebezpečné (označené *) označují „N“, odpady zařazené 

jako odpady ostatní se označují „O“ a odpady, kterým byla kategorie nebezpečný odpad 

přiřazena v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) nebo c) a § 6 odst. 2 zákona a nemají v Katalogu 

odpadů katalogové číslo označené symbolem „*“ (tzv. zrcadlová položka), se označují jako 

„O/N“. Odpadům uvedeným v Seznamu nebezpečných odpadů (příloha č. 2 této vyhlášky) se 

vždy přiřazuje kategorie „N“. [28]  



4. Současný stav nakládání s odpady v MUS a. s. 

Péče o životní prostředí je v Mostecké uhelné a. s. a dceřiných firmách přednostně 

orientována na prevenci vzniku negativních vlivů vyvolaných těžební činností a činnostmi 

souvisejícími. Ochraně životního prostředí je věnována ve Skupině maximální pozornost 

zejména v oblastech snižování emisí, nakládání s odpady, ochrany vod a ovzduší a nakládání 

s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. 

Skupina v roce 2006 provozovala celkem 67 zdrojů znečišťování ovzduší, z toho 

43 středních zdrojů a 24 malých zdrojů. 

Ve všech jmenovaných oblastech jsou důsledně dodržovány právní předpisy, včetně 

prováděcích vyhlášek k jednotlivým zákonům, v oblasti ochrany vod splňovaly všechny 

odpadní, důlní a povrchové vody, odvedené do veřejných vodotečí, náležitosti příslušných 

rozhodnutí vydaných vodoprávními orgány. Výsledkem je minimalizace negativních vlivů 

společností Skupiny Czech Coal na životní prostředí – v roce 2006 žádná ze společností 

Skupiny nebyla pokutována a nedošlo k žádné havárii. [29]  

4.1 Plán odpadového hospodářství 

Plán odpadového hospodářství Mostecké uhelné a. s. je strategickým dokumentem 

společnosti v oblasti odpadového hospodářství. POH je zpracován za účelem vytvoření 

podmínek pro předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nakládání s nimi 

podle platných právních předpisů. 

POH je zpracován na období 5 let, tj. od 10. 4. 2006 do 10. 4. 2011 

Přehled cílů Plánu odpadového hospodářství MUS a opatření k jejich dosažení je závazný 

dokument, sloužící jako podklad pro rozhodování a řízení v oblasti nakládání s odpady. 

Přehled cílů Plánu odpadového hospodářství MUS a opatření k jejich dosažení je přehledně 

uveden v tabulkách 1, 2 a 3. Tabulky jsou pro přehlednost rozděleny do tří sloupců. V prvním 

sloupci jsou navrženy cíle POH, ve druhém opatření k jejich dosažení a ve třetím jsou 

uvedeny indikátory pro hodnocení skutečností. Vedle uvedených opatření platí pro oblast 

nakládání s odpady na MUS následující: 

• řízení oblasti nakládání s odpady a výkon kontroly v této oblasti je ve společnosti 

MUS zajišťován odborem ekologie 



• ve smyslu §15 zákona o odpadech odpovídá za zajištění odborného nakládání 

s odpady ve společnosti určený odpadový hospodář   

• pokračovat v nastavených systémech nakládání s odpady, které jsou v souladu se 

závaznou částí POH Ústeckého kraje 

• sledovat průběžně legislativní změny v oblasti nakládání s odpady a provádět jejich 

zapracování do systému nakládání s odpady 

• realizovat pouze takové změny v systému nakládání s odpady, které budou v souladu 

se závaznou částí POH Ústeckého kraje 

• vyhodnocovat případné změny stávajících systémů nakládání s odpady ve vztahu 

k závazné části POH Ústeckého kraje 

• vydávat závazná pravidla pro zabezpečení jednotného postupu při nakládání 

s odpady v rámci MUS  

• seznamovat průběžně zaměstnance o systému nakládání s odpady ve  společnosti 

MUS v rámci firemního systému výchovy a vzdělávání 

• předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti je 

povinností každého zaměstnance  

• využít, případně odstranit způsobem, který je v souladu se zákonem o odpadech 

odpady, jejichž vzniku nelze zabránit 

• předávat odpady určené k využití nebo odstranění mimo společnost pouze k tomu 

oprávněným subjektům 

• provozovat zařízení k využívání a odstraňování odpadů, nakládat s nebezpečnými 

odpady lze pouze na základě souhlasu a v souladu s příslušnými schválenými 

provozními řády 

• provádět nakládání s odpady s cílem minimalizovat nezbytné finanční náklady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabulka 1 Přehled cílů Plánu odpadového hospodářství MUS a opatření k jejich dosažení  

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MOSTECKÉ UHELNÉ a.s. 

Cíle POH Opatření k jejich dosažení Indikátory 

1. PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ, OMEZOVÁNÍ JEJICH MNOŽSTVÍ A 

NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ 

1.1. Podporovat snižování 
produkce odpadů 
s výjimkou odpadů, 
jejichž produkce souvisí 
s činnostmi pro zlepšení 
stavu životního prostředí 
nebo činnostmi 
nezbytnými pro 
hornickou činnost 

 

• řešit koncepčně a průběžně 
vyhodnocovat produkci odpadů 
s cílem předcházet vzniku 
odpadů 

• provádět průběžně posouzení 
nutnosti vzniku nových druhů 
odpadů a to zejména při nákupu 
nových výrobků, které mohou 
být následně zdrojem odpadů 

• preferovat ekologicky šetrné 
výrobky 

Celková produkce  
odpadů / rok 

 
 

Z toho: 
- Odpady kategorie O 
- Odpady kategorie N  

 
 

tis.t/rok 

1.2 Maximální využívání 
odpadů jako náhrady 
primárních přírodních 
zdrojů 

 

• upřednostňovat využití 
certifikovaných výrobků a 
vhodných odpadů (které 
vznikají zejména při demolicích 
objektů, nebo jsou vedlejšími 
energetickými produkty při 
energetickém využití 
mosteckého uhlí) při 
zahlazování zbytkových jam a 
výstavbě provozních 
komunikací 

Celkové množství 
využitých odpadů na 

provozovaných zařízeních /rok 
Z toho: 
- Odpady vlastní 
- Odpady cizích původců 

tis.t/rok 
 

% podíl využitých vlastních 
odpadů k ∑roční produkce 

odpadů 
% 

1.3 Minimalizace negativních 
vlivů na zdraví lidí 
a životní prostředí při 
nakládání s odpady 

• dodržovat důsledně zásady pro 
oblast nakládání s odpady 
uvedené v právních předpisech 
a příslušných rozhodnutích  
 

Není stanoven 

 

 



Tabulka 2 Přehled cílů Plánu odpadového hospodářství MUS a opatření k jejich dosažení  

Cíle POH Opatření k jejich dosažení Indikátory 

2. NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍMI ODPADY 

2.1 Podporovat zvýšení podílu 
materiálového využití části 
komunálního odpadu  

• v prostorách MUS vytvářet 
podmínky k zajištění 
systému odděleného sběru 
využitelných složek 
komunálního odpadu  

• veškeré odpady získané ze 
separovaného sběru (papír, 
plast, sklo) předávat k 
využití 

% podíl vyseparovaných 
složek odpadů k 
∑roční produkce 

komunálních odpadů 
% 

3. NAKLÁDÁNÍ S VYBRANÝMI ODPADY, VÝROBKY A ZAŘÍZENÍMI PODLE ČÁSTI 
ČTVRTÉ ZÁKONA O ODPADECH 

3.1 Odstranit zařízení 
s prokázaným obsahem PCB 
a odpady s obsahem PCB 
v souladu se zákonem o 
odpadech 

• při nakládání se zařízeními 
s možným obsahem PCB a 
odpady s obsahem PCB 
postupovat v souladu se 
samostatně zpracovaným 
programem, uvedeným 
v příloze č. 1 tohoto POH   

Není stanoven 

3.2 Podporovat zvýšení 
množství odpadních olejů 
předávaných k využití   

• soustřeďovat a skladovat 
odpadní oleje s ohledem na 
jejich následné využití 

• zajistit, aby odpadní oleje 
nebyly znehodnoceny 
příměsemi, které znemožní 
jejich využití  

Celková produkce odpadních 
olejů / rok 

t 

3.3 Předávat k využití veškerou 
produkci vyřazených 
olověných a Ni-Cd 
akumulátorů  

• separovat olověné a Ni-Cd 
akumulátory a předávat 
veškerou produkci k využití  

Celková produkce / rok 
t 

3.4 Zabránit rozptylu azbestu a 
azbestových vláken do 
složek životního prostředí 

• provést opatření proti 
rozptylu azbestových vláken 
v  případě vzniku odpadu 
s obsahem azbestových 
vláken (např. uzavření do 
kontejneru)   

Není stanoven 

3.5 Předávat celou produkci 
vyřazených výrobků 
podléhajících zpětnému 
odběru ke zpětnému odběru, 
předávat vyřazená 
elektrozařízení k využití 

• provádět separovaný sběr a 
předávat ke zpětnému 
odběru a využití 

- výbojky, zářivky 
galvanické články a baterie 

- vyřazená elektrozařízení  
 

Celková produkce / rok 
t 



Tabulka 3 Přehled cílů Plánu odpadového hospodářství MUS a opatření k jejich dosažení  

4.1.1 Organizační zabezpečení odpadového hospodářství 

V současné době je výkon činností spojených s ochranou a tvorbou životního prostředí na 

MUS zajišťován odborem ekologie. Odbor ekologie řídí a vykonává činnosti 

v environmentální oblasti pro celou MUS, zejména pro závody a pro odborné útvary, které 

jsou v podřízenosti jednotlivých odborných ředitelů. Na základě smluvního vztahu jsou také 

dceřiným společnostem poskytovány služby v environmentální oblasti. Základním posláním 

této organizační struktury je konkrétní rozdělení pravomocí a zodpovědností. Základní 

působnosti odboru ekologie jsou znázorněny na obrázku 2. 

Činnosti v oblasti odpadového hospodářství jsou tedy řízeny a vykonávány zaměstnanci 

odboru ekologie, kteří mají příslušnou kvalifikaci a odbornou způsobilost.  

Provoz zařízení pro využívání a odstraňování odpadů je zajišťován provozními úseky na 

závodě výroby. 

Cíle POH Opatření k jejich dosažení Indikátory 

4 NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI ODPADY 

4.1 Podporovat snížení produkce 

nebezpečných odpadů  

• řešit koncepčně a průběžně 
vyhodnocovat produkci 
nebezpečných odpadů 
s cílem předcházet jejich 
vzniku  

• provádět průběžně posouzení 
nutnosti vzniku nových 
druhů nebezpečných odpadů 
a to zejména při nákupu 
nových výrobků, které 
mohou být následně zdrojem 
těchto odpadů 

% podíl odpadů kategorie N  

k ∑roční produkce odpadů  

% 

5. SNIŽOVÁNÍ PODÍLU ODPADŮ UKLÁDANÝCH NA SKLÁDKY 

5.1 Odstranit skládkováním 
pouze odpady, u nichž není 
možný jiný způsob nakládání 
s nimi     

 

• prosazovat důsledné 
dodržování hierarchie 
nakládání s odpady 
(prevence vzniku, 
materiálové využití, 
energetické využití, 
odstranění)   

 

% podíl skládkovaných 

odpadů vlastní produkce k 

∑roční produkce odpadů  

% 



O 

D 

B 
O 
R 
 

E 
K 
O 
L 
O 
G 
I 
E 

Pro potřeby řízení oblasti nakládání s odpady byla vypracována Pravidla vnitroakciového 

řízení (PVAŘ) s platností pro MUS a vyjmenované dceřiné společnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Základní působnosti odboru ekologie 

4.1.2 Vyhodnocení POH  

Hlavním účelem je provést zhodnocení současného stavu nakládání s odpady 

a identifikovat případné nedostatky. Charakteristika produkce odpadů, nakládání s nimi 

a způsob řízení odpadového hospodářství je uvedeno v tabulce 4. 

Pro zpracování POH jsou použita data z evidence odpadů v rozsahu stanoveném zákonem 

o odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 

s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

ZASTUPOVÁNÍ ORGANIZACE při jednáních se zástupci  
• orgánů veřejné správy 
• externích organizací 

METODICKÉ ŘÍZENÍ  
• definování environmentální strategie, politiky a programu 

organizace 
• identifikace možných rizik z prováděných činností 
• jednotné plnění legislativních povinností 
• vypracování řídících aktů organizace pro oblast ochrany a 

tvorby životního prostředí   

KONTROLNÍ ČINNOST  

• výkon interních kontrol a environmentálních auditů  



Tabulka 4 Přehled cílů Plánu odpadového hospodářství Mostecké uhelné a. s. 

a vyhodnocení jejich plnění 

Cíle POH Indikátory Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005  Rok 2006 

1.1 Podporovat snižování 

produkce odpadů 

s výjimkou odpadů, 

jejichž produkce 

souvisí s činnostmi 

pro zlepšení stavu 

životního prostředí 

nebo činnostmi 

nezbytnými pro chod 

společnosti 

Celková produkce 

odpadů / rok 

 

Z toho: 

- Odpady kategorie O 

 

- Odpady kategorie N 

t/rok 

28077,295 

 

 

 

25954,134 

 

2123,161 

26614,515 

 

 

 

25293,574 

 

1320,941 

12844,892 

 

 

 

11529,085 

 

1315,807 

11083,741 

 

 

 

10139,574 

 

944,167 

Z údajů je patrné, že v průběhu let dochází k postupnému snižování nejen celkové roční 

produkce odpadů, ale i odpadů kategorie N. Cíl 1.1 je plněn. 

1.2 Maximální využívání 

odpadů jako náhrady 

primárních přírodních 

zdrojů 

Není stanoven - - - - 

U odpadů, které se mohou využívat jako náhrada primárních přírodních zdrojů, společnost cíl 

naplňuje. Jedná se např. o předávání šrotu, odpadních olejů, akumulátorů, pneumatik a separovaných 

využitelných složek z komunálního odpadu k materiálovému využití.  Cíl 1.2 je plněn. 

1.3 Minimalizace 

negativních vlivů a 

zdraví lidí a životní 

prostředí při nakládání 

s odpady 

Není stanoven - - - - 

Při nakládání s odpady jsou vždy dodržovány veškeré platné právní předpisy v oblasti ochrany 

a tvorby životního prostředí, hygieny a bezpečnosti práce. Na základě těchto skutečností je cíl 1.3 

plněn. 



2.1 Podporovat zvýšení 

podílu materiálového 

využití části 

komunálního odpadu 

% podíl 

vyseparovaných složek 

odpadů k 

∑roční produkce 

komunálních odpadů 

%  

 

 

3,1 

 

 

 

 

3,2 

 

 

3,9 

 

 

4,7 

Z ročních údajů je patrné, že cíl 2.1 je plněn. 

3.1 Odstranit zařízení 

s prokázaným 

obsahem PCB a 

odpady s obsahem 

PCB v souladu se 

zákonem o odpadech 

Není stanoven 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Při nakládání se zařízeními s možným obsahem PCB a odpady s obsahem PCB je vždy 

postupováno v souladu s programem uvedeným v příloze č. 1 POH. Cíl 3.1 je plněn.   

3.2 Podporovat zvýšení 

množství odpadních 

olejů předávaných 

k využití   

Celková produkce 

odpadních olejů / rok 

t 

 

96,073 

 

 

74,26 

 

81,03 

 

89,815 

Veškerá produkce odpadních olejů je předávána k dalšímu využití. Cíl 3.2 je plněn. 

3.3 Předávat k využití 

veškerou produkci 

vyřazených olověných 

a Ni-Cd akumulátorů 

Celková produkce / 

rok 

t 

9,588 19,508 7,649 7,576 

Roční produkce se výrazně nemění, pouze v roce 2004 došlo k nárůstu v důsledku likvidace 

záložních zdrojů na rozvodnách a hradlech.  Veškerá roční produkce vyřazených akumulátorů je 

předávána k využití. Cíl 3.3 je plněn. 



3.4 Zabránit rozptylu 

azbestu a azbestových 

vláken do složek 

životního prostředí 

Není stanoven 0,07 0,02 - - 

Společnost byla producentem brzdových destiček s obsahem azbestu. Odpadu bylo produkováno 

velmi malé množství. Odpad byl před předáním oprávněné osobě shromažďován v uzavřených 

nádobách, aby bylo zabráněno uvolňování azbestových vláken nebo azbestového prachu do ovzduší. 

V současné době je do společnosti dodáváno brzdové obložení bez obsahu azbestu, takže tento druh 

odpadu by již neměl vznikat. Cíl 3.4 je plněn. 

3.5 Předávat celou 

produkci vyřazených 

výrobků podléhajících 

zpětnému odběru ke 

zpětnému odběru, 

předávat vyřazená 

elektrozařízení k 

využití 

Celková produkce / 

rok 

t 

23,008 20,865 116,234 83,503 

Vyřazená elektrozařízení jsou předávána oprávněným osobám, které jsou provozovateli zařízení 

na recyklaci elektroodpadu. 

Vyřazené výrobky podléhající zpětnému odběru: výbojky, zářivky a monočlánky jsou předávány 

v rámci zpětného odběru. S akumulátory, pneumatikami a odpadními oleji je nakládáno v režimu 

odpadů. Cíl 3.5 je plněn. 

4.1 Podporovat snížení 

produkce 

nebezpečných odpadů 

% podíl odpadů 

kategorie N  

k ∑roční produkce 

odpadů  

%  

 

 

7,6 

 

 

 

 

5 

 

 

10,2 

 

 

8,5 

Procentuální podíl nebezpečných odpadů k celkové produkci odpadů v průběhu let mírně kolísá, 

ale celková roční produkce nebezpečných odpadů v průběhu stejného období klesá. Cíl 4.1 je tedy 

plněn. 



4.2 Nakládání s odpady, chemickými látkami a přípravky 

Na Mostecké uhelné a. s. je se všemi odpady nakládáno v souladu s požadavky 

stanovenými v zákoně o odpadech a prováděcích právních předpisech. S nebezpečnými 

odpady je nakládáno na základě souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady. Zařízení 

k využívání, odstraňování, sběru a výkupu odpadů MUS jsou rovněž provozována na základě 

vydaných rozhodnutí dle zákona o odpadech. 

MUS jako každý původce odpadů má povinnost předcházet vzniku odpadů. Pokud již ke 

vzniku odpadu dojde, je nutné posoudit, zda je možné odpad využít. Mezi využitelné odpady 

v rámci MUS patří zejména odpadní oleje, odpadní rozpouštědla, vytříděné využitelné složky 

z komunálního odpadu, pneumatiky, použité akumulátory, šrot, kabely, vyřazená elektrická 

a elektronická zařízení, stavební suť. V případě, kdy nelze odpad využít je zajištěno jeho 

odstranění v souladu s právními předpisy.  

Vyprodukované odpady jsou většinou již v místě vzniku uloženy do předem určených 

shromažďovacích prostředků, které zabezpečují ochranu odpadů před nežádoucím 

znehodnocením, smícháním s jinými druhy odpadů nebo jejich únikem ohrožujícím zdraví 

lidí nebo životní prostředí. Shromažďovací prostředky odpadů jsou řádně označeny. 

Shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů jsou dále vybaveny identifikačním listem 

odpadu. Po nashromáždění určitého množství jsou odpady předány k odstranění externímu 

odběrateli, který je oprávněn k jejich převzetí nebo jsou převezeny do shromaždišť a skladů 

odpadů MUS. 

5.1 Odstranit 

skládkováním pouze 

odpady, u nichž není 

možný jiný způsob 

nakládání s nimi 

Není stanoven - - - - 

V rámci společnosti je důsledně uplatňována zásada: přednostně využívat odpady před jejich 

odstraněním, přičemž materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů. 

Skládkováním jsou odstraňovány pouze ty odpady, se kterými nelze nakládat jinak nebo to není 

z technických a ekonomických důvodů možné. Cíl 5.1 je plněn. 



Velkoobjemové odpady, převážně stavební a demoliční odpady, jsou využívány nebo 

odstraňovány ihned po jejich vzniku v zařízeních provozovaných MUS nebo u externích 

odběratelů.  

Komunální odpad produkovaný v rámci MUS je předáván k odstranění na základě smluv 

uzavřených přímo s odběrateli komunálního odpadu. Předem jsou z komunálního odpadu 

vytříděny nebezpečné a využitelné složky. Využitelné složky komunálního odpadu (papír, 

plasty, sklo) jsou uloženy do separačních kontejnerů k tomu určených. Kontejnery na směsný 

komunální odpad a separační kontejnery na využitelné složky komunálního odpadu jsou 

umístěny na všech lokalitách MUS. Místa vzniku komunálního odpadu jsou průběžně 

monitorována. Množství kontejnerů a četnost jejich vývozu je tedy vždy stanovena na základě 

aktuálních potřeb. 

Příjem odpadů od cizích původců je realizován zejména v případech přijetí vedlejších 

energetických produktů, které jsou původem z mosteckého hnědého uhlí a jsou využívány ve 

vytěžených prostorách MUS. 

U vybraných výrobků (oleje, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky 

a zářivky, pneumatiky, elektrozařízení pocházející z domácností) má povinná osoba dle 

zákona o odpadech povinnost zajistit zpětný odběr použitých výrobků nabídnutých ke 

zpětnému odběru.  V rámci MUS jsou ke zpětnému odběru výrobků nabízeny použité 

galvanické články a baterie, výbojky a zářivky. Na odpadní oleje, elektrické akumulátory 

a pneumatiky je nahlíženo jako na cenný zdroj surovin a z tohoto důvodu jsou předávány 

oprávněným osobám k využití odpadů. Na obrázku 3 je znázorněno nakládání s odpady na 

MUS. [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 Nakládání s odpady na Mostecké uhelné a. s. 

4.2.1 Chemické látky a přípravky 

Nakládání s chemickými látkami a přípravky v MUS je zpracováno v PVAŘ 16.4. Pro 

zabezpečení jednotného postupu při nakládání s chemickými látkami a přípravky jsou 

vydávána pravidla, která jsou závazná pro všechny zaměstnance MUS. 

Za splnění zákonných podmínek pro nakládání s NChLaP (nebezpečnými chemickými 

látkami a přípravky) odpovídají: 

OEKO MUS, a.s. - zastupování MUS při jednání s orgány státní správy a metodické řízení 

nakládání s NChLaP. 

Zaměstnanci MUS - nakládání s  NChLaP v rozsahu PVAŘ. 

Při nakládání s NChLaP je každý zaměstnanec MUS povinen chránit zdraví lidí a životní 

prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, standardními větami označujícími 
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specifickou rizikovost a standardními pokyny pro bezpečné zacházení, které jsou uvedeny na 

obalu nebo jiném průvodním dokladu. 

NChLaP se musí skladovat tak, aby byly zajištěny před odcizením, únikem a záměnou 

s jinými ChLaP (chemickými látkami a přípravky). 

Skladovací prostory musí být oddělené, uzamykatelné, označené výstražnými symboly 

nebezpečí pro skladované NChLaP a po dobu, kdy se v nich nezdržují osoby, vždy uzamčeny. 

ChLaP klasifikované jako vysoce toxické se musí skladovat v prostorách, které jsou 

uzamykatelné, zabezpečené proti vloupání a vstupu nepovolaných osob. Při skladování musí 

být vyloučena záměna a vzájemné škodlivé působení uskladněných ChLaP a zabráněno jejich 

pronikání do životního prostředí a ohrožení zdraví lidu. [9] 

4.2.2 Produkce odpadů 

Během roku 2006 došlo v MUS k mírnému poklesu celkové roční produkce odpadů 

viz. obrázek 4 a 5. Celková produkce odpadů byla 11 083,7 tun, z toho 944 tun bylo 

v kategorii nebezpečných odpadů. Pokračoval standardní provoz zařízení MUS sloužících k 

využívání a odstraňování odpadů. Na povrchu terénu bylo využito 360 t odpadu vlastní 

produkce, jedná se o kaly z úpravny důlních vod. Na skládce provozované MUS bylo za rok 

uloženo 16,2 t odpadu. Většina odpadů byla předána externím odběratelům. [30]  

Obrázek 4 Emise a odpady produkované při těžbě a zpracování uhlí v MUS 

 



Obrázek 5 Emise a odpady produkované při těžbě a zpracování uhlí v MUS (1994 – 2006) 

4.3 Nakládání s obaly 

Vzhledem k tomu, že MUS dováží balené výrobky pro svou vlastní potřebu a v rámci své 

podnikatelské činnosti uvádí obaly do oběhu (distribuce balených výrobků), má uzavřenou 

Smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s.  

Na základě této smlouvy EKO-KOM, a. s. zajišťuje pro MUS plnění povinností zpětného 

odběru a využití odpadu z obalů. [7] 

4.4 PCB 

MUS v současné době provozuje zařízení obsahující PCB (polychlorované bifenyly), 

a proto se na ni vztahují povinnosti při nakládání s PCB, odpady PCB a zařízeními 

obsahujícími PCB vyplývající ze zákona o odpadech. 

Program nakládání se zařízeními s možným obsahem PCB a odpady s obsahem PCB, je 

vypracován pro zařízení s možným obsahem PCB, která jsou provozovaná na MUS a pro 

odpad katalogového čísla: 

16 02 09 – Transformátory a kondenzátory obsahující PCB  

16 02 10 – Jiná vyřazená zařízení obsahující PCB nebo těmito látkami znečištěná 

neuvedená pod číslem 16 02 09 



13 03 01 – Odpadní izolační nebo teplonosné oleje s obsahem PCB. 

Důvodem ke zpracování tohoto programu je skutečnost, že zařízení s možným obsahem 

PCB a odpady s obsahem PCB podléhají zvláštnímu režimu při nakládání s nimi. Jedná se 

o vybrané výrobky, vybrané odpady a vybraná zařízení ve smyslu části čtvrté zákona 

o odpadech. 

Tabulka 5 Evidence zařízení s obsahem PCB a způsob jejich ohlašování 

Počet evidovaných zařízení s možným obsahem PCB 1) (ks)  

stav k 31. 12. 2006 
2 885 

Prokázaná nepřítomnost PCB čestným prohlášením  397 

Ovzorkováno na PCB: 1 246 

      - z toho: s prokazatelným obsahem PCB,  2 

Zařízení s PCB: 127 

      - z toho: zařízení s obsahem PCB předaná k likvidaci 125 

Počet zařízení s možným obsahem PCB 1) (ks), kde je nutno prokázat 

že neobsahuje PCB - stav k 31. 12. 2006 
969 

Poznámka: 1) zařízením, která mohou obsahovat PCB - olejové transformátory, kondenzátory s kapalným 

dielektrikem, rezistory, indukční cívky a další elektrotechnická zařízení plněná elektroizolační kapalinou, 

hydraulická důlní zařízení, vakuová čerpadla, průmyslová zařízení s ohřevem teplonosnou kapalinou 

(duplikátory, obalovny silniční drti a podobně) nebo části těchto zařízení obsahující více než 5 litrů kapalin 

Zákonnou povinností je v tomto případě - odstranit zařízení s obsahem PCB v nejkratší 

možné době, nejpozději však do konce roku 2010.   

Transformátory, jejichž provozní kapalina obsahuje 50-500 mg/kg PCB mohou jejich 

vlastníci dekontaminovat nebo odstranit až na konci jejich životnosti. [7] 

Z celkového množství zařízení v MUS s možným obsahem PCB 2885 (ks), bylo 

k 30. 12. 2006 ovzorkováno na PCB 1246 (ks), s prokazatelným obsahem PCB bylo 127 (ks), 

z čehož bylo 125 (ks) předáno k likvidaci. [30]  

 



5. Závěr 

Ve své bakalářské práci po předchozím celkovém představení problematiky odpadů 

v České republice je prezentováno nakládání a produkce odpadů, chemických látek 

a přípravků v Mostecké uhelné a. s. 

Cílem mojí práce bylo zpracování informací o stavu a řešení problematiky v oblasti 

odpadového hospodářství, zejména nakládání s nebezpečnými odpady, chemickými látkami 

a přípravky v rámci této uhelné společnosti.  

Na Mostecké uhelné a. s. je se všemi odpady nakládáno v souladu s požadavky 

stanovenými v zákoně o odpadech a prováděcích právních předpisech. S nebezpečnými 

odpady je nakládáno na základě souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady. Zařízení 

k využívání, odstraňování, sběru a výkupu odpadů MUS jsou rovněž provozována na základě 

vydaných rozhodnutí dle zákona o odpadech. 

Pro nakládání s chemickými látkami a přípravky jsou zpracovány v rámci MUS řídící akty, 

v rámci nichž jsou vydávána pravidla, která jsou závazná pro všechny zaměstnance. Těmito 

řídícími akty je zabezpečen jednotný postup při nakládání s chemickými látkami a přípravky. 
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POH  Plán odpadového hospodářství 

OECD  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OKEČ  Odvětvová klasifikace ekonomických činností 

TKO  Tuhý komunální odpad 

ŽP  Životní prostředí 

CO2  Oxid uhličitý 

Ni-Cd  Nikl-Kadmium 

PCB  Polychlorované bifenyly 

PVAŘ  Pravidla vnitroakciového řízení 

NChLaP  Nebezpečné chemické látky a přípravky 

ChLaP  Chemické látky a přípravky 


