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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Cílem této diplomové práce je identifikovat ekonomické nástroje při realizaci komunální 

části odpadového hospodářství v areálu Třineckých železáren, a.s. a formulovat předpoklady 

jejich dalšího uplatnění. Obsahem práce je analýza nakládání s komunálními odpady 

v podniku a možných způsobů jejich ekonomického využití. Diplomová práce se dále zabývá 

fungujícími a vládou připravovanými ekonomickými nástroji, které ovlivňují odpadové 

hospodářství. Ve své závěrečné části práce předkládá návrh, za pomocí kterých nástrojů lze 

nakládání s komunálními odpady zefektivnit. 

Klí čová slova: komunální odpad, odpadové hospodářství, ekonomické nástroje 

ANNOTATION OF THESIS 

The thesis aim is the identification of economic instruments for implementation 

of communal waste treatment in the area of Třinecké železárny, a.s. and the formulation 

of next communal waste  application. The thesis contents the analysis of the communal waste 

treatment in the company and the possible ways of economic communal waste usage. It 

carries on with established and by goverment prepared economic instruments which effect 

waste treatment. Finnaly, the suggestion of economic instruments capable to improve  

communal waste treatment of company is proposed. 

Keywords: communal waste, waste treatment, economic instruments 
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1. ÚVOD 

Skoro každá lidská činnost je provázena vznikem odpadů. Odpady jsou často 

diskutovaným tématem. Hledají se možnosti, jak je nelépe zneškodnit, využít. Svět je 

rozdělen na dva tábory. Jeden hlásá, že odpady ještě pořád nejsou neřešitelným problémem 

dnešní doby a není důvod k panice. Ten druhý se však obává, že při současném stylu života 

budeme do několika let odpady zavaleni.  

Tato diplomová práce se soustředí na komunální odpady. Jejich množství může řadový 

občan ovlivnit nejvíc. Přestože se na environmentální osvětovou činnost vynakládá nemalé 

množství finančních prostředků, produkce komunálních odpadů vzrůstá. Tato tendence byla 

započata po 2. světové válce. Poválečná prosperita vyústila v plýtvavou konzumní společnost, 

která se stala vzorem téměř pro veškeré lidstvo. Složení odpadů prošlo vývojem. Nedochází 

k uzavření koloběhu látek jako před 80 lety, kdy se většina zbytků zužitkovávala. V odpadu 

roste objem obalového odpadu a nespalitelných složek, jakými jsou kovy a sklo. 

V komunálních odpadech přibývá nebezpečných materiálů.   

Graf č. 1: Produkce komunálního odpadu v ČR za období 2002 - 2006  

 

Zdroj dat: Český statistický úřad 

 

Podle údajů získaných šetřením Českého statistického úřadu se produkce komunálních 

odpadů na našem území pohybuje v průměru 2 907 115 t ročně. Uvedené množství v sobě 

zahrnuje kromě komunálních odpadů i odpad živnostenský. Z grafu č. 1 je patrné, že i v naší 

republice panuje trend narůstání jeho objemu.  
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Ekonomické nástroje jsou mocným prostředkem jak odpadové hospodářství ovlivňovat. 

Odpady se stávají komoditou trhu a původci odpadů si nechtějí nechat ujít zisky, který  jim 

odpad v roli druhotných surovin může přinést. Stát používá nástroje, které usměrňují 

nakládání s odpadem. Slouží k tomu, aby nevznikalo větší množství odpadu, než je nutné, aby 

nebezpečné odpadní látky neovlivňovaly životní prostředí. Přívlastek ekonomické získaly 

díky tomu, že mají vliv na rozpočet původců a nakonec i státu. Mohou do něj přivádět příjmy, 

představují i určité výdaje. Dotvářejí se působením trhu. 

Cílem této práce je návrh předpokladů pro uplatnění identifikovaných nástrojů v areálu 

Třineckých železáren, a.s. Tato společnost zaměstnává více než 5000 pracovníků. Při takovém 

počtu má smysl nad realizací komunální části odpadového hospodářství uvažovat. Množství 

komunálního odpadu, které se v podniku vyprodukuje, není zanedbatelné a může mít vliv 

na rozpočet společnosti. Ve srovnání s daleko větším objemem průmyslového 

velkoobjemového odpadu nebude sice tak zásadní, ale proč nehledat i dílčí způsoby, jak 

odpadové hospodářství zefektivnit. 

První kapitola práce se věnuje teoretickým základům problematiky odpadů. Je zde 

definován odpad, popsána charakteristika komunálních odpadů. Tato část také uvádí základní 

povinnosti původců odpadů, aby bylo jasné, jaké povinnosti pro nakládání s komunálními 

odpady vyplývají Třineckým železárnám. 

Druhá část práce podává zprávu o samotném subjektu Třinecké železárny. Seznamuje nás 

se společností z historického pohledu. Představuje předmět činnost podniku, jeho význam 

v českém a světovém hutnictví. Popisuje výrobu ve společnosti a  environmentální politiku, 

kterou huť uplatňuje. 

Následující kapitola se již věnuje problematice komunálních odpadů v areálu Třineckých 

železáren. Je rozdělena do několika sekcí. Úvodní udává výčet typů odpadů, které se na úseku 

komunální části odpadového hospodářství Třineckých železáren produkují. Graficky 

zachycuje vývoj jednotlivých složek odpadu, nastiňuje možnost jejich dalšího využití 

a recyklace. Pokračuje popisem nakládání s komunálním odpadem v huti. Aby bylo zřejmé, 

že společnost usiluje o snižování množství odpadu, věnuje se také problematice slaďování 

cílů společnosti s cíli odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje.  

Pro to, aby bylo možné najít uplatnění ekonomických nástrojů, je v práci nastíněno 

ekonomické využití vytříděných složek. Pojednává o novějších technologiích, které by mohly 
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být v huti zhodnoceny. Zachycuje, jak si některé odpadní materiály stojí na burze odpadů, 

jestli jsou ceněnou komoditou.  

Ve své závěrečné části diplomová práce identifikuje ekonomické nástroje, které v České 

republice ovlivňují odpadové hospodářství. Jsou zde uvedeny ty, které vyplývají ze zákona 

o odpadech i ty, které se připravují jako například zálohy na PET lahve. Tato část porovnává 

efektivitu odpadového hospodářství z hlediska financování nákladů na odstranění směsného 

komunálního odpadu pomocí vytříděných materiálových složek. Snaží se najít odpověď na to, 

které nástroje mají na realizaci komunální části odpadového hospodářství v Třineckých 

železárnách největší vliv a jak je vylepšit, aby byly ještě účinnější. 
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2. ZÁKLADNÍ POJMY ODPADOVÉHO HOSPODÁ ŘSTVÍ 

Stěžejním předpisem odpadového hospodářství je zákon 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů. Odpad je v něm definován takto: „Odpadem je každá 

movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší 

do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu.“ [1] Tuto přílohu 

přikládám ke grafické části diplomové práce.  

2.1. Dělení odpadu 

Výše zmíněný zákon rozlišuje nebezpečný a komunální odpad. „Nebezpečný odpad je 

odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise 

a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených 

v příloze č. 2 k tomuto zákonu.“ [1] Nebezpečné vlastnosti jsou označeny kódy H1 - H14 

a všechny představují vyšší riziko pro životní prostředí nebo pro lidské zdraví.  

Můžeme jmenovat toxicitu, která spočívá ve vyvolání otravy organismu při vdechnutí, 

požití látky nebo absorpcí kůží a může vést až k úmrtí. Mutagenita označuje vznik 

genetických defektů, karcinogenita rakovinné bujení a vznik nádorů, teratogenita definuje 

vznik vad vývoje nenarozeného plodu. Kromě vlastností, které mají přímý dopad na lidské 

zdraví, se za nebezpečné považuje i hořlavost, výbušnost nebo oxidační schopnost. Ve svém 

důsledku jsou stejně rizikové a mohou zavinit značné množství škod jak na zdraví člověka, 

tak na životním prostředí.  

„Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických 

osob a ten, který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu s výjimkou 

odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.“ [1] 

Zahrnuje širokou škálu odpadů. Jedná se především o různé druhy odpadu z domácností 

tvořený zbytky z kuchyně, obaly, objemným odpadem jako jsou pračky, starý nábytek, 

televizory. Zařazují se do něj také uliční smetky, kaly ze septiků a žump, odpady ze zahrad.  

Navzdory tomu, že je komunální odpad produkován fyzickými osobami, je jeho 

původcem podle naší legislativy obec. Stává se jeho vlastníkem v momentě, kdy 

nepodnikající obyvatel města odloží odpad na místě k tomu určeném. Obec tím přebírá 

za nakládání s ním veškerou zodpovědnost. Ve všech státech Evropské unie tomu tak není. 

Například v SRN nebo na Slovensku je původcem občan.  
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V souvislosti s komunálním odpadem se hovoří o odpadu komunálního charakteru, který 

vzniká při nevýrobní činnosti právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 

Často se označuje jako živnostenský odpad. Rozumí se tím odpad, který vzniká například 

ve školách, kancelářích, úřadech a živnostech. Má podobné složení jako komunální odpad. 

Tento odpad se shromažďuje a odváží jako komunální s tím rozdílem, že náklady na jeho 

odstraňování musí hradit jeho původce. Neplatí tedy občané jako zaměstnanci, ale jejich 

zaměstnavatel. 

2.2. Povinnosti při nakládání s odpady 

Zákon 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů předepisuje 

povinnosti při nakládání s odpady především původcům odpadu, kterými se označuje 

právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají 

odpady.  Ustanovením všeobecných povinností zákon však pamatuje i na fyzické osoby. Je 

uzákoněno, že každý musí předcházet vzniku odpadů, přednostně zajistit jejich využití před 

odstraněním a dostát obecným povinnostem. „Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat 

se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými 

na ochranu životního prostředí.“ [1]   

Z hlediska ochrany životního prostředí je důležitá povinnost přednostního materiálového 

využití odpadu před ostatními způsoby, kterou definuje § 11 odst. 1 zákona 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Zákon zná celkem 13 způsobů jak odpad 

zužitkovat. Jednou z možností je také zhodnocení odpadu jako paliva k výrobě energie. 

Energetické využití připouští také užití odpadu jako přídavného paliva v zařízeních na výrobu 

energie. Původcům odpadů jsou ukládány povinnosti ve všech fázích nakládání s odpady 

od shromažďování, sběru a výkupu, po využívání a odstraňování odpadů. Kromě 

všeobecných povinností jsou zavázáni: 

• zabezpečit odpad před nežádoucím znehodnocením, odcizením 

• ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadu, kontrolovat vlivy z jeho nakládáním 

na zdraví lidí a životní prostředí 

• vést evidenci o odpadech, stanovit odpadového hospodáře a plán odpadového 

hospodářství, umožnit přístup kontrole 

• podle druhu a kategorií odpad zařazovat a shromažďovat utříděný 
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2.2.1. Zařazování komunálního odpadu podle druhu 

Odpad se zařazuje do druhů podle Katalogu odpadů. Komunálnímu odpadu je v Katalogu 

odpadů přiřazena skupina číslo 20. Náleží zde odpady z domácností a podobné odpady 

průmyslové, ze živností, úřadů. Skupina 20 se v Katalogu odpadů dále dělí do tří podskupin: 

20 01, 20 02, 20 03.  

Pod číslem podskupiny 20 01 najdeme odpad získaný odděleným sběrem jako je papír 

a lepenka, sklo, biologicky rozložitelný materiál z kuchyní a stravoven nebo oděvy. 

Podskupina obsahuje i nebezpečné složky, které představují zářivky obsahující rtuť, 

rozpouštědla, pesticidy, detergenty, akumulátory nebo vyřazené elektrická nebo elektronická 

zařízení.  

Podskupinu 20 02 tvoří odpad z údržby veřejné zeleně včetně hřbitovů, zahrad a parků. 

Kromě biologicky rozložitelného odpadu se zde řadí i zemina a kameny.  

Podskupina 20 03 je definována jako ostatní komunální odpad. Náleží zde směsný 

komunální odpad, to znamená ten netříděný, uliční smetky, kal ze septiků, objemný odpad.  

Katalog odpadů obsahuje odpad produkovaný fyzickými osobami i v jiných skupinách. 

Odděleně sbíraný komunální obalový odpad náleží do podskupiny 15 01. Vyřazená vozidla 

občanů, elektrické spotřebiče, pneumatiky, baterie a akumulátory najdeme ve skupině číslo 

16.  Stavební odpad mající původ u fyzických osob náleží do skupiny 17. 

2.2.2. Zařazování komunálního odpadu podle kategorií 

Odpad se kategorizuje na nebezpečný a ostatní. Do kategorie nebezpečný je zařazen 

odpad:  

• uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů  

• smíšený či znečištěný nebezpečným odpadem ze Seznamu nebezpečných odpadů 

• smíšený nebo znečištěný složkami, které jsou vyjmenovány v příloze č. 5 zákona 

185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

• vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 

zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

Ten, který daná kritéria nesplňuje, se označuje jako ostatní. Směsný komunální odpad 

však nepodléhá zařazování do kategorie nebezpečný a to i navzdory tomu, že by byl uveden 

v Seznamu nebezpečných odpadů a vykazoval jednu nebo více nebezpečných vlastností. 

Pro původce a oprávněné osoby to znamená, že nejsou zatěžováni povinností označovat ho 
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nápisem „nebezpečný odpad“ ani grafickým symbolem a vybavovat ho identifikačním listem. 

U podnikajících osob by však komunální odpad složky  průmyslových ani nebezpečných 

odpadů neměl obsahovat. 

2.2.3. Možnost spolupráce při nakládání s odpady 

Není-li schopen původce některé odpady sám využít nebo odstranit, zákon 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů umožňuje převést odpad do vlastnictví 

oprávněné osobě. Tou může být: „Pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná 

k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo 

k výkupu určeného druhu odpadu“. [1] Tato praxe je velmi častá. Využívají ji jak podniky, 

tak obce. Převodem odpadu do vlastnictví osobě oprávněné, povinnosti původce přecházejí na 

tuto osobu.  Původce si musí ověřit, že osoba, které odpad předává, je k jeho převzetí 

oprávněná.  

Na úrovni odpadového hospodářství mohou spolupracovat také obce a někteří původci. 

„Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný 

komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou 

na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním 

odpadem.“ [1] Toto ustanovení se týká každého podniku. Neexistuje snad ani jedna 

společnost, kde by nebyl produkován komunální odpad. Pro původce je to možnost, jak si 

nakládání s odpadem zjednodušit. Řada z nich ji využívá.  
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3. SUBJEKT TŽ, A. S. 

3.1. Historie společnosti 

Třinecké železárny, a.s. se řadí mezi nejstarší hutní podniky na území České republiky. 

Byly založeny v roce 1839 Těšínskou komorou, která byla v té době ve vlastnictví arcivévody 

Karla Habsburského. Mezníkem v historii této společnosti bylo uvedení do provozu 

Košicko-bohumínské dráhy. Spojovala huť  s Ostravsko-karvinským kamenouhelným 

revírem, s rudnou základnou na Slovensku a odbytišti v celém Rakousku-Uhersku.  Slibný 

vývoj společnosti nastartoval nový vlastník, kterým se v roce 1906 stala Báňská a hutní 

společnost. Autorizovala ochrannou známka hutě, která představuje tři kladiva v kruhu 

a doprovází třinecké hutní výrobky i v dnešní době. 

Obr. č. 1: Logo TŽ, a.s. (Zdroj: webové stránky TŽ, a.s.) 

 

Společnost se svým působením zasloužila o rozvoj města Třince. S rozvojem hutní výroby 

v Třineckých železárnách se malá obec Třinec změnila v město, které má v současnosti 

40 000 obyvatel. Huť iniciovala vybudování množství zařízení, ať už se jednalo o nemocnici, 

či sportovní stadion. Do regionu díky průmyslovému rozvoji železáren začali přicházet noví 

pracovníci a podnikatelské subjekty. Určitě se této společnosti nemůže upřít zásluha na tom, 

že obec Třinec byla v roce 1931 povýšena na město.   

Historicky největší produkce oceli a válcovaného materiálu společnost dosáhla 

v 80. letech 20. století. Vedle růstu produkce byl kladen důraz i na modernizaci hutě. 

Vybudovala se kyslíková konvertorová ocelárna s následným blokovým a později 

i sochorovým kontilitím. Po roce 1989 došlo k privatizaci podniku. V roce 1991 stal akciovou 

společností. 

3.2. Společnost dnes 

Dnes je majoritním vlastníkem hutě společnost Moravia Steel.  Podnik patří do skupiny 

Třinecké železárny - Moravia Steel, kterou tvoří dalších jednadvacet dceřiných společností. 
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Nejvýznamnějšími je Energetika Třinec, a.s., Strojírny Třinec, a.s., Slévárny Třinec, a.s. 

Skupina působí mimo Třince i v Kladně, Praze, Starém městě u Uherského Hradiště, České 

vsi u Jeseníku, Ostravě - Vítkovicích a Bohumíně. Své zastoupení má i v řadě evropských 

měst. Příloha č. 2 ukazuje, kde všude společnost Moravii Steel najdeme.  

Třinecké železárny, a.s. mají dominantní postavení v celém českotěšínském 

a jablunkovském regionu. Podnik zaměstnává přes 5000 lidí. Podílí se na společenském, 

kulturním a sportovním dění v Třinci a jeho okolí. Součástí regionální politiky podniku je 

sponzorská pomoc řadě společenských a sociálních organizací, podpora školství a mládeže. 

Společnost se účastní řady projektů. V roce 1998 stály při vzniku příhraničního 

českopolského regionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński. Ve spolupráci s městem Třinec 

vybudovaly průmyslovou zónu, ve které vznikly další pracovní příležitosti.  

3.2.1. Členství TŽ, a.s.  

Třinecké železárny jsou členem organizací:  

• Sdružení pro obnovu a rozvoj severní Moravy a Slezska 

• Francouzsko-česká obchodní komora, Česko-arabská obchodní komora 

• Česká průmyslová komora 

• Hutnictví železa, a.s. 

• Eurofer (Evropská konfederace průmyslu železa a oceli) 

• IISI (Mezinárodní institut železa a oceli) 

Evropská konfederace průmyslu železa a oceli sídlí v Bruselu a od roku 1976 pracuje 

na rozvoji evropského ocelářského průmyslu. Jejím cílem je spolupráce mezi národními 

federacemi a společnostmi ve všech záležitostech evropského hutnictví. Zastupuje zájmy 

svých členů vůči třetím stranám, zejména Evropské unii a dalším mezinárodním organizacím.   

Mezinárodní institut železa a oceli je neziskovou organizací, která působí od roku 1967. 

Zprvu sídlila v Bruselu, ale již dva roky můžeme její pobočku najít i v čínském Pekingu. 

Poskytuje celosvětovému ocelářskému průmyslu fórum týkající se  strategických problémů 

a výzev, kterým ocelářství v globálním měřítku čelí.  

3.2.2. Výroba v TŽ, a. s. 

Třinecké železárny jsou hutí s uzavřeným hutním cyklem výroby; s výrobou koksu, 

aglomerátu, surového železa, ingotové, plynule lité oceli a válcovaných výrobků. Rovněž 

vlastní komplex pro zpracování hutních odpadů a železniční dopravu. Hlavní výrobní 
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program Třineckých železáren tvoří dlouhé válcované výrobky. Produkují polotovary jako 

kontislitky, bloky, bramy a sochory, dále kolejnice, profily a širokou ocel, tyčovou ocel, drát 

a betonářskou ocel, bezešvé trubky, taženou a broušenou ocel.  

 Zavedený systém jakosti v souladu s normou ČSN EN ISO 9001 pokrývá všechny 

předvýrobní, výrobní a povýrobní činnosti v hutních provozech. Výrobkové certifikáty 

na padesát hutních výrobků garantují, že technické a užitné parametry splňují nároky 

specifických norem. Třinecké železárny mají zaveden a certifikován také environmentální 

systém řízení dle normy ČSN EN ISO 14001 a od roku 2000 management jakosti 

v automobilovém průmyslu podle norem VDA 6.1. Na sklonku roku 2007 se dostaly mezi 

světovou elitu výrobců vysoce specializované oceli třídy SBQ typu ZF a získaly certifikát 

na jejich dodávky. Ocel typu ZF se používá především k výrobě částí převodových ústrojí 

používaných v automobilovém, leteckém a lodním průmyslu.  

Z hlediska životního prostředí má při výrobě v Třineckých železárnách velký význam 

provoz Druhotné suroviny. Tento zpracovatelský komplex se zabývá nakládáním s odpady 

hutě a s odpady společností působících v jejich areálu. Hlavním úkolem provozu Druhotné 

suroviny je zpracování, vytřídění, magnetická separace a využití druhotných surovin v rámci 

recyclingu v Třineckých železárnách. Provoz má tedy pro Třinecké železárny zejména 

ekonomický význam. Hledá uplatnění a komerční využití vedlejších produktů vznikajících při 

metalurgických procesech v jiných odvětvích průmyslu a hospodářství. 

 Kovové a kovonosné přísady se například vracejí ke zpětnému zpracování v hutní výrobě. 

Umělá hutná kameniva se využívají pro silniční stavitelství, směs umělých hutných kameniv 

a hutních sutí zase k sanačním a rekultivačním účelům. Železité korekční složky se zhodnotily 

v cementářském průmyslu. Slouží k výrobě slínku. Granulovaná vysokopecní struska našla 

své uplatnění ve stavebnictví a cementářském průmyslu. V minulosti tomu tak nebylo. 

Vysokopecní a ocelářská struska se využívala jen z části a zbylá část se ukládala na haldu. 

Dnes se zpracovávají vysokopecní a ocelářské strusky z celého jejich výskytu a také ty, které 

jsou uloženy na haldě. 
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4. PRODUKCE KOMUNÁLNÍHO ODPADU V AREÁLU TŽ, A.S. 

Třinecké železárny ročně vyprodukují víc jak 1000 kilotun odpadu. Vedle 

velkoobjemového odpadu, který pochází z hutní výroby, vznikají i maloobjemové odpady. 

S hutní činností přímo nesouvisí. Zahrnují víc než 70 druhů odpadu, některé z nich jsou 

nebezpečné. Do skupiny maloobjemového odpadu spadá také odpad komunálního charakteru.  

Vzhledem k tomu, kolik pracovníků společnost zaměstnává, množství komunálního 

odpadu v jejím areálu není zanedbatelné. Se svými více než 5000 pracovníky můžeme 

třineckou huť přiřadit k obci České republiky. Zaměstnanci během pracovní doby 

vyprodukují celou řadu odpadu komunálního charakteru. Úkolem hutě podobně jako 

povinností obcí je pak s těmito odpady nakládat podle platné legislativy.  

4.1. Složky komunálního odpadu 

Produkci odpadu komunálního charakteru v Třineckých železárnách, a.s. zachycuje 

příloha č. 1, která je zařazena v grafické části této diplomové práce.  Data uvádí množství 

všech odpadů komunálního charakteru vyprodukovaných v huti v období 2000 - 2006 včetně 

jejich čísla v Katalogu odpadů a kategorie, zda se jedná o odpad nebezpečný, ostatní nebo 

znečištěný nebezpečnou látkou. Vykazuje odpady zařazené v Katalogu odpadů: 

• ve skupině 20 

• ve skupině 17  

• ve skupině 16  

• ve skupině 15  

Najdeme zde jak odpad pocházející z kanceláří, tak ten, který je fyzickými osobami 

produkován ve výrobních provozech. Tabulka neuvádí biologicky rozložitelný odpad. Tento 

druh odpadu pochází z údržby zeleně v areálu, kterou je pověřen jiný soukromý subjekt 

a nespadá do odpadů produkovaných Třineckými železárnami.  

Vývoj množství jednotlivých komunálních odpadů v podniku znázorňuje příloha č. 2. 

Zachycuje procentuální změnu produkce daného druhu odpadu vzhledem k následujícímu 

roku. Nejprudší dynamiku změn týkající se poklesu či nárůstu objemu o 100 % vykazuje celá 

řada odpadů. Jedná se o druhy odpadů, které se vyskytují jen v některých letech. Nesouvisí 

s výrobou v podniku a nejsou pro činnost hutě typické.  
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4.1.1. Směsný komunální odpad 

Největšího objemu v areálu Třineckých železáren dosahuje každým rokem směsný 

komunální odpad.  Můžeme si však povšimnout příznivého vývoje týkající se jeho produkce. 

Množství tohoto odpadu se ve společnosti za poslední tři roky dařilo snižovat. Pokles objemu, 

který v letech 2006 a 2007 dosáhl skoro 10%, můžeme považovat za velmi pozitivní. Svědčí 

to o faktu, že zaměstnanci důkladněji třídí jednotlivé složky odpadu. S poklesem množství 

směsného odpadu vzrostl objem obalového odpadu. Závislost obalů všech materiálů 

na produkci směsných odpadů předkládá graf č. 2. 

Graf č. 2: Produkce obalového odpadu ve vztahu ke směsnému komunálnímu odpadu 

 

Zdroj dat: Databáza TŽ, a. s. 

Téměř u všech obalových odpadů se již několik let projevují růstové tendence na úkor 

množství směsného odpadu. Prim mezi obaly vede odpad z plastu. Plast je velmi rozšířený 

materiál a není divu, že odpad tohoto původu dosahuje na komunální úrovni v TŽ, a.s. druhé 

nejvyšší produkce. Skleněných obalů se v areálu hutě vyprodukuje velmi malé množství 

nedosahující ani jedné tuny.   

4.1.2. Plastový odpad 

Vývoj objemu plastových odpadů zaznamenává graf č. 3. Zahrnuje data týkající se 

veškerých odpadních plastových materiálů v areálu společnosti. Vypovídá tedy jak o obalech, 

tak o plastovém odpadu pocházející z kanceláří. Vývoj odpadu tohoto typu v TŽ, a.s. stojí 

za pozornost. Objem plastových odpadů vytříděných v kancelářích dosáhl v roce 2003 svého 
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maximálního množství za posledních sedm let. Plastových obalů bylo v daném období 

nejméně. Produkce plastových odpadních obalů v areálu společnosti za poslední tři roky stále 

vzrůstá. Podíl plastů z kanceláří se snižuje. 

Graf č. 3: Vývoj produkce plastového odpadu 

 

Zdroj dat: Databáze TŽ, a. s. 

Vzhledem k rozšířenosti plastů se věnuje značná pozornost jejich recyklaci. Plastové 

odpady se stávají dobře obchodovatelnou komoditou. Samotný proces recyklace plastů však 

není jednoduchý. Umělé hmoty jsou většinou složeny z různých látek, které se musí 

zpracovávat odlišnými způsoby. „Zcela novým trendem v oblasti polymerních kompozitů je 

náhrada skleněných vláken vlákny přírodními. Len, konopí, sláma či dřevo jsou surovinami 

pro výrobu vláken, které jsou předmětem velkého zájmu. Vážně se uvažuje i o využití 

sisalových vláken izolovaných z Agave sisalana. Cílem jsou především materiály šetrné 

k životnímu prostředí. Kromě toho mají přírodní vlákna minimální abrazivní účinky, což 

zvětšuje životnost zpracovatelských zařízení. Nevýhodou je navlhavost, menší rozměrová 

stabilita a degradace oxidací.“ [2]  

Nadějná je recyklace PET lahví. Z vytříděných PET láhví se vyrábějí nové láhve a jiné 

obaly. Dále se využívají k produkci vláken do výplně bund a spacáků, přídávají se 

do koberců. Z fólíí jako jsou sáčky a tašky se znovu tvoří fólie a různé pytle. Pěnový 

polystyren se přidává do stavebních výrobků. Ze směsi plastů lze vyrábět odpadkové koše, 

zahradní nábytek, zatravňovací dlažbu, protihlukové stěny používané kolem dálnic. 

Využívaným procesem recyklace je i výroba energie. Plasty se rozdrtí a pálí ve spalovnách. 
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Zpracování plastů se bezesporu bude v budoucnosti vyvíjet. Třídění plastových odpadů 

v areálu podniku je proto zapotřebí věnovat patřičnou pozornost. 

4.1.3. Papírový odpad 

Poměrně vysokou dynamiku změn v areálu hutě vykazují papírové odpady. Jejich vývoj 

znázorňuje graf č. 4. Nejvíce papíru a lepenky se vyprodukuje v kancelářích. Množství 

odpadních obalů z tohoto materiálu je celkem zanedbatelné, i když v posledních letech oproti 

těm minulým došlo k navýšení jejich produkce. Odpadní papír se používá k mnoha účelům. 

Slouží například k opětovné výrobě papíru a lepenky nebo se může spalovat. Přidává se také 

do živičných směsí a vyrábí se z něho akustická a tepelná izolace.  

Graf č. 4: Vývoj produkce papírového a lepenkového odpadu 

 

Zdroj dat: Databáze TŽ, a. s. 

4.1.4. Stavební odpad 

Pro účely této diplomové práce jsou do přehledu zařazeny i některé stavební odpady.  

Jedná se o plastové, dřevěné nebo skleněné materiály. Jak dokazuje graf č. 5 jejich objem se 

v posledních letech zvýšil. Produkci tohoto typu odpadů ovlivňuje investiční činnost podniku. 

V letech 2006 a 2007 docházelo v areálu společnosti k rozsáhlým opravám. Vývoj této 

skupiny odpadu tomu odpovídá. Nakládání se stavebními odpady je řešeno jednak smluvně 

s realizátory předmětných staveb a demolicí, jednak na vlastní náklady provozu. 

Nerecyklovatelné inertní stavební odpady jsou ukládány na skládku Neboranka, kterou vlastní 

TŽ, a.s. 
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Graf č. 5: Vývoj produkce stavebního odpadu 

 

Zdroj dat: Databáze TŽ, a. s. 

4.1.5. Další vytříděné složky z komunálního odpadu 

Ke snížení objemu směsného odpadu v Třineckých železárnách přispělo i to, že se v roce 

2005 začaly třídit inkoustové náplně do tiskáren a tonery. Od roku 2003 působí Asociace 

renovátorů České republiky, která propaguje ekologickou renovaci vypotřebovaných náplní 

a zaručuje se za kvalitu služeb svých členů. Na poli Evropské unie jsou tyto snahy 

zastupovány ve sdružení European Toner and Inkjet Remanufacturers Association, která 

vystupuje pod zkratkou ETIRA. Propaguje renovaci vypotřebovaných náplní oproti jejich 

recyklaci. Poukazuje na nerovné obchodní příležitosti, když se někteří výrobci tonerů brání 

proti nepůvodním renovovaným tonerům nekompatibilními čipy. 

V  huti se zlepšilo vytříďování čistících tkanin a ochranných pracovních oděvů. 

Zaměstnanci svědomitěji dodržují zásadu nevhazovat textilie do směsného komunálního 

odpadu. Ukazuje se, že existují recyklační technologie, jak tento druh odpadu zpracovat. 

„Recyklovat lze jak materiály z přírodních vláken, tak z umělých. Staré oděvy z polyesteru, 

polyamidu, polypropylenu lze přeměnit na granulát, z něhož je možné vyrobit buď znovu 

vlákno, nebo jiné plastové výrobky. Recyklace textilu je tedy možná, ovšem velmi obtížná 

vzhledem k tomu, že se vlákna většinou používají ve směsích. V případě některých druhů 

vláken je recyklace také velmi náročná na energii a použité chemikálie“. [3] Jistou 

alternativou je využití textilu k výrobě papíru. 
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4.1.6. Složky podléhající zp

Třinecké železárny, a.s.
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4.2. Nakládání s komunálními odpady  

 Nakládáním s odpady se podle zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů rozumí „jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava 

a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování“.[1] V areálu TŽ, a.s. se výkonem 

této činnosti zabývá provoz Druhotných surovin. „Vznikající odpady jsou na výrobních 

provozech nebo odborných útvarech shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů 

a kategorií na shromažďovacích místech odpadů ve shromažďovacích prostředcích 

zabezpečených proti nežádoucímu znehodnocení, odcizení a úniku. Veškeré prostředky jsou 

označeny v souladu s požadavky zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů. 

Po nashromáždění stanoveného množství jsou odpady předávány s řádně vyplněným 

Dodacím listem odpadu do některého ze zařízení Druhotných surovin. Výjimku tvoří odpadní 

oleje, které přebírá útvar Nákupu do Skladu pohonných hmot.“ [4]  

4.2.1. Využití a odstranění komunálního odpadu 

 Konkrétní způsoby využití a odstranění odpadů komunálního charakteru jsou uvedeny 

v tabulkách. Tabulka č. 1 poskytuje přehled o nakládání s ostatním odpadem, to znamená 

neznečištěným nebezpečnými látkami. O nebezpečném odpadu komunálního charakteru 

vypovídá tabulka č. 2. Zdrojem dat pro sestavení tabulkových přehledů bylo hlášení 

o produkci a nakládání s odpady v Třineckých železárnách a vyjádření oprávněných osob, 

tedy odběratelů odpadů, ke způsobu nakládání s odpady. Ve sloupci značeném * je uvedeno, 

jak nakládala s produkovaným odpadem huť, sloupec ** označuje, k jakému využití putoval 

odpad u oprávněné osoby. V tabulkách je v některých případech uváděno i více způsobů 

nakládání s odpady, které zohledňují rozdílné procentuální zastoupení definované konečným 

odběratelem. Hospodaření s odpady je naznačeno kódy, které uvádí zákon 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů v příloze č. 3 a č. 4. Tyto přílohy jsou 

umístěny v grafické části diplomové práce pod čísly 6 a 7. Kódy R 1 - R 13 se vztahují ke 

způsobům využití odpadu, kódy D 1- D 15 popisují metodu odstranění odpadu.         

Jak vyplývá z údajů, Třinecké železárny samy zpracovávají jen omezené množství 

odpadů. Převážná část vyprodukovaných odpadů putuje k odběratelům, kteří je kompostují 

nebo zpracovávají jinými biologickými procesy. Ve většině případů procházejí ostatní odpady 

před postupy R 1 - R 10 nejdříve úpravou R 11, R 12. K odstraňování odpadu se využívá 

ukládání odpadu v úrovni nebo pod úrovní terénu, což je praxe známá jako skládkování. 

Pro nebezpečný odpad se mimo skládkování používá i spalování na pevnině. 
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Tabulka č. 1: Nakládání s ostatním odpadem v TŽ, a.s.  

 Katalogové 
číslo  

Název druhu  odpadu 

Způsob nakládání 

* Kódy     
R 1- R 13 

* Kódy      
R 1 - R 13 

Kódy      
D 1 - D15 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly   R3   

15 01 03 Dřevěné obaly R1 R3   

15 01 05 Kompozitní obaly R12 R3   

16 02 14 Vyřazená elektro zařízení   R1, R4 D1 

17 02 01 Dřevo   R1,R3   

17 02 02 Sklo stavební     D1 

17 02 03 Plasty stavební     D1 

20 01 01 Papír a lepenka z kanceláří   R3   

20 01 02 Sklo z kanceláří   R5   

20 01 39 Plasty z kanceláří   R3   

20 01 99 Inkoustové náplně, tonery   R1,R4 D1 

20 03 01 Směsný komunální odpad     D1 

Zdroj: Plán odpadového hospodářství 2004 TŽ, a.s. 

Poznámka: * - údaje od TŽ, a.s.,  ** - údaje od odběratelů  odpadů  TŽ, a.s.  

 

Tabulka č. 2: Nakládání s nebezpečným odpadem v TŽ, a.s. 

Katalogové 
číslo  

Název druhu  odpadu 

Způsob nakládání 

* Kódy     
R 1- R 13 

* Kódy      
R 1 - R 13 

Kódy      
D 1 - D15 

15 01 02 Plastové obaly znečištěné   D1, D10  

15 01 04 Kovové obaly znečištěné  D1 

15 02 02 Čistící tkaniny, oděvy, činidla D1, D10  

16 06 01 Olověné akumulátory   R4 

16 06 02 Nikl - kadmiové baterie   R4   

20 01 21 Zářivky a jiný odpad   R5 

20 01 33 Baterie a akumulátory   R4  D1 

Zdroj: Plán odpadového hospodářství 2004 TŽ, a.s. 

Poznámka: * - údaje od TŽ, a.s.,  ** - údaje od odběratelů  odpadů  TŽ, a.s.  

 

Třinecké železárny provozují ve vlastní režii čtyři zařízení k nakládání s  odpady. Jejich 

přehled spolu s některými technickými údaji uvádí tabulka číslo 3.  
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Tabulka č. 3: Zařízení k nakládání s odpady provozovaná TŽ, a. s.  

Název 
zařízení 

Uvedení 
do 

provozu 

Kapacita 
zařízení 
[t/rok] 

Místo 
provozu 

Ukončení 
provozu 

[rok] 

VEP 30. 6. 1995 40 000 areál TŽ nestanoveno 

CS MOO 1. 3. 1997 20 areál TŽ nestanoveno 

SPHM 12. 5. 1995 20 areál TŽ nestanoveno 

Neboranka ,   
II. etapa,          
2. část 

1996 526 000 
k.ú. Konská 

a Ropice 
2010 

Zdroj dat: Plán odpadového hospodářství TŽ, a. s. 

 

 Víceúčelová ekologická plocha (VEP) je technicky zabezpečené zařízení ke sběru, 

výkupu a využití nebezpečného i ostatního odpadu. Odpad se zde upravuje pro následnou 

recyklaci nebo odstranění.  

Sklad pohonných hmot (SPHM) je určen k převzetí, shromažďování a skladování 

odpadních olejů před tím, než jsou předány oprávněné osobě k energetickému využití.   

Pro nakládání s komunálním odpadem slouží Centrální sklad maloobjemových odpadů 

(CSMOO). Dochází zde ke sběru, výkupu a shromažďování veškerého maloobjemového 

odpadu. Provoz skladu je zabezpečován dodavatelsky firmou ENVIFORM, a.s. Třinecké 

železárny zabezpečují nakládání s odpady i pro jiné původce. Mezi městem Třinec 

a Třineckými železárnami byla uzavřena smlouva o zapojení do systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území 

města. Na základě této dohody je tedy do Centrálního skladu kromě odpadu produkovaného 

v huti svážen odpad, za který nese odpovědnost původce obecní úřad nebo firmy sídlící 

v areálu Třineckých železáren. Směsný komunální odpad a jeho vyseparované složky jako je 

papír, plast, sklo a obalový odpad z těchto materiálů je pak předáván k dalšímu nakládání jiné 

smluvní oprávněné osobě zřizovatele systému.  

K ukládání inertního odpadu slouží skládka odpadů Neboranka. Je určena pro potřeby 

TŽ, a.s. a na základě písemné smlouvy i jiným původcům a oprávněným osobám - externím 
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dodavatelům odpadů. „Z důvodů postupné výstavby a rekultivace je skládka rozdělena na dvě 

etapy a 2 části. První etapa je již technicky a biologicky plně rekultivovaná. 1. část II. etapy 

byla uzavřena v roce 1995, na této ploše probíhají v současnosti průběžné rekultivační práce. 

Ke skládkování slouží od roku 1996  2. část II. etapy.“ [4]  

4.2.2. Harmonizace nakládání s komunálními odpady s cíli Moravskoslezského kraje 

Třinecká huť se snaží v oblasti odpadového hospodářství přibližovat cílům 

Moravskoslezského kraje, který usiluje o: 

• snížení odpadů ukládaných na skládky 

• snížení měrné produkce nebezpečných odpadů  

• prevenci vzniku odpadu a recyklace odpadu 

Třinecké železárny si stanovily požadavek, že do roku 2012 musí dosáhnout roční 

množství směsného komunálního odpadu 40 kg za zaměstnance. Pro naplnění tohoto cíle byly 

přijaty požadavky na zavedení: 

• pravidelných školení a vzdělávání zaměstnanců 

• kontrolních mechanismů prostřednictvím interních auditů  

Ke zvýšení podílu recyklace je huť motivována nejen požadavky Moravskoslezského 

kraje, ale také vlivem ekonomického zhodnocení recyklovatelných složek odpadu. Využívání 

odpadů napomáhá v Třineckých železárnách fungující oddělený sběr odpadu. Huť omezila 

skládkování stavebního odpadu ze skupiny 17. Plastové, skleněné či dřevěné odpady z této 

kategorie se staly tržní komoditou, která je předávána odběratelům k dalšímu využití.  
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4.3. Ekonomické využití komunálního odpadu 

Jedním ze způsobů jak zhodnotit vyprodukovaný odpad je recyklace. Tento způsob využití 

má však řadu omezení. Často některé recyklační technologie vyžadují k dosažení kvality 

výrobků aspoň minimální užití prvotní suroviny. Klíčový význam mají ekonomické aspekty 

recyklačních postupů. Ne vždy jsou rentabilní.  

4.3.1. Využití plastového odpadu 

Velká pozornost se věnuje recyklaci plastů. Vzhledem k jejich rozšířenosti, velkému 

objemu produkce a rostoucím cenám ropy, ze které se plasty vyrábějí, získává recyklace 

na významu. Plastové odpady se stávají dobře obchodovatelnou komoditou. Londýnská burza 

London Metal Exchange je zaměřena na obchod s polypropylenem a polyetylenem o nízké 

hustotě. Vývoj cen těchto dvou komodit zachycuje od roku 2005 graf č. 7. Je zřejmé, že ceny 

plastů, které mohou být využity jako druhotné suroviny, porostou. Dokazují to i průměrné 

částky, kterých polypropylen a polyetylen dosáhl za první tři měsíce letošní roku. 

K 10. březnu 2008 se ceny vyšplhaly na 1440 US $ za tunu polypropylenu a na 1445 US $ 

za tunu nízkohustotního polyetylenu.  

Graf č. 7:  Vývoj cen plastů na London Metal Exchange v období 2005 - 2007 

 

Zdroj dat: London Metal Exchange 

„Polypropylen je masový plast pro výrobu fólií a vstřikovaných výrobků, textilních pásek 

(pytle a vaky), netkaných textilií (dětské plenkové kalhotky, vložky, jednorázové obleky, 

textilie pro stavebnictví a zemědělství). Stejně jako polyetylen nachází uplatnění 
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našel jako výchozí surovina pro výrobu obalů na potraviny – nejrůznějších kelímků 

na jogurty, tuky, mražené výrobky i saláty. Polyetylen slouží k výrobě vstřikovaných, 

vyfukovaných a vytlačovaných výrobků (například potřeby pro domácnost, hračky, uzávěry, 

kontejnery, kanystry, nádrže, kbelíky, přepravky, lahve, sudy i desky), dále fólií (pro balení 

potravin, odnosné tašky, obaly průmyslového zboží i jako náhrada papíru) a v neposlední řadě 

na výrobu trubek (zejména rozvody vody a chráničky kabelů).“ [5]  

„Polyethylen je v současnosti nejpoužívanějším polymerem na světě. Jeho zásluhou 

předčila již v roce 1979 produkce plastů celosvětovou výrobu oceli.“ [6] Uvádí se, 

že polyetylen  tvoří 60 % všech plastů, které se nachází v komunálních odpadech. Do skupiny 

polyetylenů spadá polyetylentereftalát, který je známý pod zkratkou PET a stal se oblíbeným 

obalovým materiálem.  

Plastový odpad tvoří nejobjemnější složku komunálního odpadu v TŽ, a.s. Pokud by byl 

v celém svém množství tvořen neznečištěným polypropylenem a nízkohustotním 

polyetylenem našel by velmi dobré uplatnění na komoditních burzách. Při současných cenách 

na London Metal Exchange by příjmy z takovýchto plastových materiálů dosahovaly částek, 

kterými by bylo možno financovat komunální část odpadového hospodářství v TŽ, a.s.  

Tabulka č. 4 zobrazuje příjmy v Kč, kterých by podnik dosáhl při uváděné produkci 

plastových odpadů v letech 2005 - 2007.  K výpočtům byla použita cena, se kterou se s plasty 

na London Metal Exchange obchodovalo 10. 3. 2008. Do české měny byla přepočtena kurzem 

České národní banky 16,325Kč za USD, který byl bankou zveřejněn téhož dne. Počítalo se 

pouze s neznečištěnými plastovými obaly a plasty z kanceláří. Tyto plastového odpady se 

aplikovaly jako polyetylen nebo polypropylen v celém jejich objemu. Skutečné situaci to ale 

neodpovídá, protože plastový odpad je tvořen širokou škálou materiálů. Kromě polyetylenu 

a polypropylenu se v plastovém odpadu může vyskytovat polyvinylchlorid, polystyren a jiné 

látky. Model je zidealizovaný, přesto by zisky nemusely být zanedbatelné.  

Tabulka č. 4: Možné příjmy z prodeje plastových odpadů v Kč 

rok 
Plastové obaly Plasty z kanceláří Plast celkem 

Cena [Kč] Cena [Kč] celková cena [Kč] 
PP LL PP LL PP LL 

2005 2 068 939 2 076 123 99 204 99 548 2 168 143 2 175 671 

2006 2 269 627 2 277 508 57 947 58 148 2 327 574 2 335 656 

2007 2 379 010 2 387 270 34 792 34 913 2 413 802 2 422 183 

Poznámka: PP - polypropylen, LL - nízkohustotní polyetylen 
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Pokud by vyprodukovaný plastový odpad odpovídal v celém svém množství 

polypropylenu nebo polyetylenu, byly by příjmy z jeho prodeje dostatečné k pokrytí nákladů 

na odstranění veškerého komunálního odpadu, jak dokazuje tabulka č. 5. 

Tabulka č. 5: Bilance nákladů na odstranění KO a případných příjmů z plastových odpadů 

roky 2005 2006 2007 

 náklady [Kč] 

směsný odpad  800 000 900 000 900 000 

odstranění  složek KO 182 374, 50 341 867,50 302 071,50 

 odstranění KO celkem 
982 374,50 1 241 867,50 1 202 071,50 

příjmy z burzy  [Kč] 

 polypropylenové plasty 2 168 143,00 2 327 574,00 2 413 802,00 

 polyetylenové plasty 2 175 671,00 2 335 656,00 2 422 183,00 

 

Příjmy z burzovního prodeje polypropylenového a nízkohustotního polyetylenového 

odpadu by překročily dvojnásobek nákladů na hospodaření s komunální části odpadů 

v podniku. Takové zhodnocení plastových odpadů předpokládá jejich dokonalé třídění podle 

druhu, což zatím v praxi není zavedeno a díky různorodosti plastových výrobků těžko 

proveditelné. Vznikly by náklady na zpracování plastů a izolaci polyetylenových 

a polypropylenových materiálů.  

Díky ropnému původu jsou plasty energeticky využitelné. „Vzhledem k tomu, že směsné 

plasty jsou prakticky bezpopelnaté palivo s minimálním obsahem vlhkosti a výhřevností 

okolo 40 MJ.kg-1 (vyšší než koks) a pro jejich energetické využití není nutné je třídit 

na jednotlivé druhy, je využití směsných plastů jako paliva nejpřijatelnější.“ [7] Zákon sice 

nařizuje přednostní způsob materiálového využití odpadu, ale pokud se tento způsob jeví jako 

neefektivní, spalování odpadů je další možností. Řada výzkumných týmů hledá nejvhodnější 

způsob jak plasty co nejlépe energeticky využít. 

„Australská společnost Ozmotech expanduje do Evropy s metodou výroby „zelené“ nafty 

z odpadních plastů. Technologie, označovaná jako ThermoFuel, vyrobí z jednoho kilogramu 

plastů až 950 ml paliva, které lze využít ve vznětových motorech. Technologie se používá 

několik let úspěšně v Japonsku. Jednotka ThermoFuel dokáže vyprodukovat 9500 litrů vysoce 

kvalitního syntetického paliva z 10 tun odpadního plastu, přičemž denní kapacita se pohybuje 

od 10 do 20 tun.  
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Podle autorů je výhodou, že proces dokáže zpracovat teoreticky veškeré plasty, které 

běžně končí na skládce. Zejména je však vhodný pro polypropylen, polyethylen a polystyren. 

Netříděné plastové odpady mohou být zpracovány přímo bez předchozího třídění, a to i když 

obsahují zeminu, hliník, tiskařské barvy, zbytky olejů a podobně. Odhaduje se, že do dvou let 

bude tato technologie jen v Evropě produkovat kolem 200 mil. litrů nafty s nízkým obsahem 

síry, čímž se ušetří 200 000 tun plastů před uložením na skládky. Vzhledem k množství 

dostupné suroviny však může kapacita systému v Evropě dosáhnout 800 až 900 mil. litrů 

vyrobeného paliva. [8] 

Z plastového odpadu vyprodukovaného v TŽ, a.s. by se podle údajů společnosti Ozmotech 

vyrobilo v jednotlivých letech množství nafty uvedené v tabulce č. 6. Objem plastových 

odpadů v podniku je nízký. Nestačil by uspokojit denní kapacitu technologie, která podle 

údajů společnosti Ozmotech dosahuje až 20 tun denně.  

Tabulka č. 6: Možné množství „zelené nafty“ vyrobené z plastů vyprodukovaných v TŽ, a. s. 

rok 

Plasty z kanceláří Plastové obaly 
Plastové obaly 

znečištěné Vyrobená 
nafta 

celkem [l] produkce  
[kg] 

vyrobená 
nafta [l] 

produkce 
[kg] 

vyrobená 
nafta [l] 

produkce 
[kg] 

vyrobená 
nafta [l] 

2000 2 640 2 508,00 127 700 121 315,00 320 304,00 124 127,00 

2001 2 888 2 743,60 126 550 120 222,50 740 703,00 123 669,10 

2002 2 065 1 961,75 114 840 109 098,00 900 855,00 111 914,75 

2003 139 303 132 337,85 35 160 33 402,00 709 673,55 166 413,40 

2004 7 946 7 548,70 107 129 101 772,55 1 441 1 368,95 110 690,20 

2005 4 220 4 009,00 88 010 83 609,50 1 675 1 591,25 89 209,75 

2006 2 465 2 341,75 96 547 91 719,65 12 860 12 217,00 106 278,40 

2007 1 480 1 406,00 101 200 96 140,00 13 034 12 382,30 109 928,30 

 

Pro TŽ, a.s. je perspektivnější technologie využití plastového odpadu při spalování 

ve vysokých pecí, protože souvisí přímo s  hutní činností. „Využívání upravených plastů 

tímto způsobem nepřináší pouze energetický efekt, ale splňuje i technologický požadavek, 

neboť plasty mohou fungovat jako redukční přísada. Spalování plastů ve vysokých pecích již 

v současné době není předmětem základního výzkumu, ale prakticky je již realizováno 

v Belgii, Velké Británii a zejména v SRN. V železárnách v Brémách se využívají plasty jako 

redukční činidlo u přídavného paliva již od rodu 1995. V roce 2000 dosáhla spotřeba 

plastového materiálu pro železárny v Brémách 70 000 t ročně. Teoreticky vypočtená roční 

minimální spotřeba takto definovaného přídavného paliva pro jednu pec by mohla činit až 
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150000 t při ročním využití 6000 hodin.“ [6] Tato technologie nabízí další možnost, kam 

s odpadními plasty. V huti by však v současnosti nenašla uplatnění. Vyžaduje vysoké 

investiční náklady. Samotná produkce plastů v TŽ, a.s. není dostačující.  

4.3.2. Využití elektrických a elektronických zařízení 

Rozvoj strojní, přístrojové, měřící a výpočetní techniky na pracovištích podniku vyžaduje 

využití odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Jak dokazuje tabulka č. 7, elektrická 

a elektronická zařízení běžně se vyskytující na provozech podniku jsou zdroji železných, 

neželezných kovů, plastů, skla a elektrosoučástek. 

Tabulka č. 7: Průměrný obsah materiálových komponent ve vybraných výrobcích [9] 

Výrobek  
Železné 

kovy [%] 
Neželezné 
kovy [%] 

Plasty 
[%] 

Sklo [%] 
Elektrotechnické 
součástky [%] 

Jiné [%] 

Počítač 32,00 18,00 23,00 15,00 12,00  ------------ 

Telefonní přístroj 28,00 15,00 48,00  ------------ 9,00  ------------ 

Elektrické hodiny 8,50 17,00 61,10  ------------ 4,90 8,50 

Kávovar 7,40 6,00 61,60 16,20 7,90 0,90 

Sluchátka 23,80 23,80 42,90  ------------ 7,10 2,40 

Zdroj: FILIP Jiří, Komunální odpad a skládkování, 2005 

O tom, jak si na London Metal Exchange stojí neželezné kovy vypovídá tabulka číslo 8. 

Ceny kovů byly zjištěny k 10. 3. 2008 a převedeny na české koruny kurzem České národní 

banky platným ke stejnému dni, 16,325 Kč za USD. Výkupní ceny železných kovů uvádí 

tabulka číslo 9. 

Tabulka č. 8: Ceny neželezných kovů na London Metal Exchange 

Kov Cena [Kč/t] 

AL 50 599 

Cu 137 171 

Pb 49 542 

Zn 41 461 

Ni 532 317 

Sn 309 318 

Zdroj dat: London Metal Exchange 10. 3. 2008 
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Tabulka č. 9: Výkupní ceny železných kovů [10] 

Kov Cena [Kč/kg] 

Železo lehké tř. 27 3,00 - 4,00 

Železo těžké, upravené tř. 12 (1500x500x500) 5,20 

Železo těžké neupravené 3,00 - 4,50 

Litina upravená max 400 mm, 100 kg 5,20 

Litina neupravená 3,00 - 4,00 

Nerezová ocel Cr - Ni nemagnetická 42,00 

Nerezová ocel Cr - Ni třísky 20,00 

Chromovaná ocel magnetická 2,00 - 4,00 

 

Recyklace elektrozařízení vyžaduje dokonalou demontáž elektrických a elektronických 

jednotek na stanovené komodity, které je možno zhodnotit. V oblasti dekompozice nacházejí 

své uplatnění také osoby se zdravotním postižením. Třinecké železárny mají prostřednictvím 

práce zdravotně postižených spoluobčanů možnost uplatnit náhradní plnění ve smyslu zákona 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Tento zákon v §81 ukládá zaměstnavatelům s více než 25 

zaměstnanci v pracovním poměru povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením 

ve výši povinného podílu. Podíl činí 4% z celkového počtu zaměstnanců. Tuto povinnost 

zaměstnavatel může splnit také: 

• odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více 

než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením 

• zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům 

• odvodem do státního rozpočtu ve výši povinného podílu. Tuto možnost 

plnění nemá zaměstnavatel, který je organizační složkou státu nebo je 

státem zřizován. Jedná se o školy, pošty, úřady. 

„Výše odvodu do státního rozpočtu činí za každou osobu se zdravotním postižením, 

kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním 

hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný 

podíl osob se zdravotním postižením vznikla.“ [11] Způsob výpočtu upravuje vyhláška 

518/2004 Sb., kterou se provádí zákon 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 
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V případě Třineckých železáren zákon 435/2004 Sb., o zaměstnanosti spolu s vyhláškou 

518/2004 Sb., kterou se provádí zákon 435/2004 Sb., o zaměstnanosti pro rok 2007 určoval:  

• Povinnost zaměstnat 201 zdravotně postižených osob  

výpočet:  5016 � 0,04 	  200,64 � 201 ��ě�����ů, 5016 je průměrný stav 

zaměstnanců 

Pokud povinný počet nebyl splněn, musí podnik využít náhradního plnění nebo odvést 

příslušnou částku do státního rozpočtu. Budeme předpokládat, že huť v roce 2007 

nezaměstnala ani jednoho zdravotně postiženého pracovníka. 

• odvod do státního rozpočtu by za 201 pracovníků byl 10 612 297,5 Kč 

výpočet: 201 � �2,5 � 21 119 Kč� 	 10 612 297,5 Kč, 21 119 Kč je průměrná 

mzda za 1. - 3. čtvrtletí roku 2007 uváděná Českým statistickým úřadem 

• náhradní plnění ve formě odběru výrobků a služeb by bylo 29 714 433 Kč 

výpočet:  201 � �7 � 21 119�č� 	 29 714 433, 21 119 Kč je průměrná mzda 

za 1. - 3. čtvrtletí roku 2007 uváděná Českým statistickým úřadem 

Třinecké železárny, a.s. využívají pro dekompozici elektrošrotu služeb Občanského 

sdružení Trianon působící v Českém Těšíně. Elektrošrot o objemu 34,21 tun, který se 

v Třineckých železárnách, a.s. vyprodukoval v roce 2007, je na odběr služeb v hodnotě 

přesahující 29 000 000 Kč nedostačující. Podnik musí volit i jiné způsoby jak dostát své 

zákonné povinnosti.  
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4.4. Ekonomické nástroje odpadového hospodářství 

4.4.1. Poplatky 

Zákon 185/2001 Sb., o odpadech zmiňuje jako základní ekonomický nástroj:  

• poplatek za uložení odpadů 

• finanční rezervu na rekultivaci a péči o skládku vytvářené provozovatelem skládky 

Zvláštní postavení má poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, který vybírá obec od každé 

fyzické osoby mající na území obce trvalý pobyt. Tento poplatek vymezuje zákon 

565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších novel. Je dvousložkový. Pevná 

částka tohoto poplatku je stanovena na 250 Kč za rok, druhá se stanovuje podle skutečných 

nákladů obce a může činit také až 250 Kč.  

Poplatek za ukládání odpadu na skládky platí původce odpadů a vybírá ho 

provozovatel skládky, který ho odvádí příjemci. „Poplatky se neplatí za ukládání odpadů jako 

technologického materiálu na zajištění skládky za účelem technického zabezpečení skládky 

v souladu se schváleným projektem a provozním řádem skládky.“ [1] Tento poplatek se 

skládá se ze dvou složek. Základní složka se platí za uložení odpadu a je příjmem obce, 

na jejímž katastrálním území se skládka nachází. Druhá riziková složka poplatku se platí 

za uložení nebezpečného odpadu a je příjmem Státního fondu životního prostředí. 

V současnosti základní poplatek činí 400 Kč/t odpadu, příští rok se zvýší na 500 Kč. Novela 

zákona o odpadech, která se nyní připravuje, počítá s vyššími sazbami. Jejím přijetím  

základní poplatek vzroste na 700 Kč/t už v roce 2009. Do roku 2013 by se podle 

novelizovaného zákona vyšplhal na 1500 Kč/t.   

Poplatek za uložení odpadu platí i původce, který je sám provozovatelem skládky 

a skládka se nachází na jeho vlastním pozemku. Třinecké železárny mají tedy povinnost 

odvádět poplatek za uložení směsného komunálního a jiného inertního odpadu na skládku 

Neboranka. Výdaje na odstranění směsného komunálního odpadu v podniku znázorňuje 

tabulka č. 10. Představují veškeré náklady spojené s předáním odpadů k využití nebo 

odstranění jinými oprávněnými osobami a uložením odpadů na skládku Neboranka. I přes 

příznivý trend snižování množství směsného komunálního odpadu, náklady na jeho 

odstranění stoupaly. Vliv na to měly legislativní změny a rostoucí poplatek. Navíc huť 
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od roku 2005 přešla na nový způsob fakturace. Platba podle počtu tun odpadu byla nahrazena 

fakturací za četnost svozu stanoveného počtu kontejnerů. 

Tabulka č. 10: Náklady na odstranění směsného komunálního odpadu 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Produkce 
[t] 

349,57 243,49 277,22 306,14 363,89 344,04 291,014 263,86 

Náklady 
[K č] 

699 140 486 980 554 440 612 280 727 780 800 000 900 000 900 000 

Zdroj dat: Databáze TŽ, a.s. 

4.4.2. Zpětný odběr a systémy sběru 

Dalším nástrojem, který reguluje hospodaření s odpady je uzákoněný zpětný odběr 

některých výrobků. V zákoně 185/2001 Sb., o odpadech a o změnách některých dalších 

zákonů je zakotven odběr některých olejů, elektrických akumulátorů, galvanických článků 

a baterií, zářivek a výbojek, pneumatik a elektrických zařízení z domácností. „Povinnost 

zajistit zpětný odběr použitých výrobků nabídnutých ke zpětnému odběru má právnická osoba 

nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která výrobky vyrábí nebo uvádí na trh v České 

republice výrobky zahraničního výrobce.“ [1] Zpětný odběr je bezplatný. Povinná osoba může 

ke splnění své povinnosti využít na základě dohody systém sběru a třídění zavedený obcí. 

Pokud nechce zpětný odběr zajišťovat sama, má možnost využít kolektivních systémů sběru 

výrobků. Ty jim za poplatek zajistí splnění této povinnosti.  

Je zavedeno několik takových systémů. V oblasti sběru elektroodpadu fungují společnosti 

Ekolamp, Asekol, Elektrowin. Každé z nich je přiřazen jiný druh odpadu podle čísel 

uvedených v příloze č. 7 zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů (viz příloha této práce).  

• společnosti Ekolamp - elektroodpad skupiny 5 

• společnosti Asekol - skupiny 3,4,7,8,10 

• Elektrowin -  skupiny 1,2,6 

Vedle výše jmenovaných působí i jiné systémy zpětného odběru, jakým je Eko-kom, který 

je autorizovanou obalovou společností v České republice, a Ekobat odebírající vysloužilé 

baterie a akumulátory. 
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Kolektivní systémy sběru fungují na zásadě neziskovosti a rovnosti pro všechny 

účastníky. Pro zajištění co nejrovnoměrnějšího rozmístění sběrných míst na území celé České 

republiky obvykle volí možnost využití stávajících obecních systémů shromažďování, sběru 

a třídění komunálních odpadů. Nabízí obcím spolupráci při sběru daných složek odpadu. 

Poskytuje jim jejich bezplatný odvoz ze smluvních míst odběru a ekologické zpracování. 

Za třídění obalového odpadu získávají obce účastnící se systému nárok na odměnu. Její výše 

je závislá zejména na množství vytříděných odpadů a roste spolu s účinností systému sběru. 

Odměna pomáhá snižovat náklady spojené s provozem systému sběru využitelných složek 

komunálních odpadů. Systémy tak napomáhají ke snížení výdajů obcí na nakládání 

s komunálním odpadem, ale i samotným povinným osobám, které musejí zpětný odběr 

výrobků zajistit. 

 Třinecké železárny spolupracují v oblasti odpadového hospodářství s několika smluvními 

partnery. Pro sféru komunálních odpadů je to město Třinec, se kterým huť uzavřela smlouvu 

o shromažďování, sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Impulzem k zapojení do městského systému odpadového hospodářství byla možnost čerpat 

příspěvek na třídění obalového odpadu. Huť se prostřednictvím města zapojila do systému 

sběru obalů zprostředkovávaným společností Eko-kom. Část odměny, která je poskytována 

kolektivním systémem městu, pak přísluší huti. Třinecké železárny odebírají příspěvky 

na třídění plastových a papírových obalů, dále na plasty, papír a lepenku z kancelářské 

činnosti. Jejich výši uvádí tabulka č. 11. 

Tabulka č. 11: Výše příspěvků na třídění některých složek odpadu (Zdroj dat: Databáze TŽ, a.s.) 

Odpadní surovina 
Cena 

[Kč/kg] Katalogové číslo 
Název odpadu 

Druh odpadu 

20 01 01 
 Papír, lepenka z kanceláří 

 O 1 

20 01 39 
 Plasty z kanceláří 

 O 2 

15 01 01 
Papírové, lepenkové obaly 

 O 1 

15 01 02 
Plastové obaly 

 O 2 

Vysvě tl ivky: O - ostatní odpad  
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Při objemu těchto odpadů v jednotlivých letech dosáhla celková výše těchto příspěvků 

statisícových částek. Jak dokazuje tabulka č. 12, plastové obaly vedou celý tento systém.  

Tabulka č. 12: Celková výše příspěvků za třídění jednotlivých složek odpadu 

Rok 
Příspěvek podle katalogového čísla [Kč] Příspěvek 

celkem [Kč] 20 01 01 20 01 39 15 01 01 15 01 02 

2005 103 420 8 440 2 290 176 020 290 170 

2006 103 703 4 930 17 715 193 094 319 442 

2007 69 850 2 960 26 885 202 400 302 095 

 

4.4.3. Prodej odpadu 

Jak bylo naznačeno v dřívějších kapitolách, některé odpady se stávají hodnotnými 

druhotnými surovinami. Třinecké železárny této skutečnosti využívají. Na komunální úrovni 

odpadového hospodářství plynou společnosti mimo příspěvků za třídění také příjmy z prodeje 

olověných akumulátorů, Ni-Cd baterií a akumulátorů, skla pocházejícího z kancelářské 

činnosti. Společnost má vytvořenou síť odběratelů, kteří odpad přebírají k vlastnímu 

zpracování. Příjmy za prodej některých složek odpadu uvádí tabulka č. 13. 

Tabulka č. 13: Příjmy za prodej některých složek odpadu v TŽ, a.s. (Zdroj: databáze TŽ) 

Rok 

Příjmy za výkup odpadu  dle 
katalogového čísla [Kč] Celkový 

příjem [Kč] 
16 06 01 16 06 02 20 01 02 

2005 56 220 4 070 0 60 290 

2006 8 760 4 700 120 13 580 

2007 39 090 370 0 39 460 

Vysvět l ivky: 16 06 01 - Pb akumulátory, 16 06 02 - Ni-Cd baterie a akumulátory,  

 20 01 02 - Sklo z kancelářské č innost i 

 

Na druhou stranu společnost vynakládá prostředky na odstranění dalších složek odpadu.  

Jedná se hlavně o nebezpečný odpad nebo ten, který je znečištěn nebezpečnou látkou. 

Pro nebezpečné komunální odpady platí zákonná povinnost je odděleně shromažďovat, třídit 

a předávat k dalšímu nakládání. Tyto složky by se neměly objevovat ve směsném 

komunálním odpadu. Tabulka č. 14 uvádí, kolik stojí odstranění některých vytříděných 

složek.  
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Tabulka č. 14: Ceny odstranění některých složek odpadu z TŽ, a.s. (Zdroj dat: Databáze TŽ, a.s.) 

Surovina 

Cena   [Kč/kg] 
Katalogové číslo 

Název odpadu 

Druh odpadu 

20 01 33 
Baterie, akumulátory 

N 8 

20 01 99 
Tonery, inkoustové náplně 

O 3 

15 01 02 
Plastové obaly znečištěné 

O/N 6,5 

15 01 03 
Dřevěné obaly 

O 2 

15 01 04 
Kovové obaly znečištěné 

 O/N 6,5 

15 01 07 
Skleněné obaly znečištěné 

 O/N 6,5 

Vysvě tl ivky: N- nebezpečný odpad, O- ostatní odpad, N/O - odpad zneč ištěný 

nebezpečnými látkami 

 

Při produkci, které tyto odpady v TŽ, a.s. v jednotlivých letech dosáhly, náklady na jejich 

odstranění nedosahují zanedbatelných částek. Razantní snížení objemu této skupiny odpadů 

však není možné předpokládat. Nejedná se o položky, které by byly snadno nahraditelné, 

nevstupují do areálu hutě jen ve výjimečných situacích. Nejnižší částky se vykazují 

na odstranění tonerů a náplní do tiskáren. Náklady na odstranění některých složek 

z komunálního odpadu v Třineckých železárnách uvádí tabulka č. 15. 

Tabulka č. 15: Náklady na odstranění některých složek z komunálního odpadu v TŽ, a. s. 

Rok 
Odstranění odpadu podle katalogového čísla [Kč] celkové 

náklady [Kč] 20 01 33 20 01 99 15 01 02 15 01 03 15 01 04 15 01 07 

2005 1 912,00 240,00 10 887,50 21 980,00 147 355,00 0,00 182 374,50 

2006 6 656,00 243,00 83 590,00 86 220,00 163 858,50 1 300,00 341 867,50 

2007 3 144,00 309,00 84 721,00 81 980,00 129 252,50 2 665,00 302 071,50 
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Ideálním modelem při realizaci komunální části odpadového hospodářství by bylo 

financování odstraňování směsného komunálního odpadu pomocí výše uvedených 

ekonomických nástrojů, především prostřednictvím odměn za třídění odpadu a výkupu 

dalších složek odpadu. Jak předkládá tabulka č. 16, k samofinancování nakládání 

s komunálním odpadem v Třineckých železárnách schází statisíce. Ziskovosti v této sféře 

hospodářství nedosahuje. 

Tabulka č. 16: Bilance příjmů a nákladů při nakládání s komunální části odpadů v TŽ, a.s. 

Rok 

Náklady [Kč] Příjmy [Kč] 

směsný    
KO 

vytříděné 
složky 

Celkové 
odměna za 

třídění 
výkup složek celkové 

2005 800 000 182 374,50 982 374,50 290 170 60 290 350 460 

2006 900 000 341 867,50 1 241 867,50 319 442 13 580 333 022 

2007 900 000 302 071,50 1 202 071,50 302 095 39 460 341 555 

 

4.4.4. Osvěta 

Mocným nástrojem je osvětová činnost. V oblasti environmentální politiky má své 

nezastupitelné místo. V tomto směru se velmi angažuje autorizovaná obalová společnost  

Eko-kom. Pro veřejnost pořádá cyklus Barevné dny. Jedná se o soubor zábavných přednášek, 

které jsou součástí kampaně na třídění odpadu a jejichž hlavním zaměřením je výchova dětí 

a dospělých v této oblasti. Tyto dny probíhají ve spolupráci s městy a stávají se součástí 

tradičních slavností (např. Den Země, jarmarky, dožínky apod.). „Součástí Barevných dnů je 

také pojízdná výstava Tonda Obal na cestách, která s  úspěchem navštívila již stovky 

základních škol po celé České republice a oslovila cca 600 000 dětí. Tonda Obal je postavička 

(maskot), která provází děti světem třídění a recyklace odpadů.“ [12] Eko-kom provozuje 

webové stránky pro děti, kde se zábavnou formou pomocí her a postavičky Tonda Obal 

mohou dozvědět zajímavé informace ze světa odpadů.  

Také Třinecké železárny zvyšují environmentální povědomí svých zaměstnanců 

pravidelným školením. Vzdělávací akce se pořádají minimálně jednou ročně. Zodpovídá za ně 

vždy vedoucí organizačních útvarů. Jejich cílem je především zvýšit úroveň separace 

materiálových složek odpadů, aby se využitelné nebo spalitelné složky objevovaly 

ve směsném komunálním odpadu co nejméně.   
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4.4.5. Zálohový systém 

Ekonomické síly záloh na některé obaly se využívalo desítky let. Do současnosti zálohy 

přetrvaly u skleněných lahví.  Ministerstvo životního prostředí uvažuje obnovit zálohy pro 

PET láhve. Spoléhá na ekonomickou motivaci záloh, které občany snáz přinutí vrátit 

do systému spotřebované PET láhve. Slibuje si od tohoto záměru, že skončí méně PET lahví 

na skládkách a ve spalovnách, protože obchody je budou samy posílat k recyklaci. Systém 

podle představ ministerstva také zamezí povalování plastových lahví na volném prostranství. 

Zálohovat a vykupovat by se měly všechny plastové láhve z materiálu PET bez ohledu 

na jejich velikost částkou od 5 do 10 Kč. Spotřebitel bude mít možnost láhev vrátit všude, kde 

se tento obal prodává bez ohledu na to, zda v daném místě byl zakoupen či nikoliv. Systém 

výkupu zálohovaných lahví by fungoval prostřednictvím clearingového centra, které bude 

všechny zálohy evidovat. Aby nebylo možno přivážet nezálohované láhve ze zahraničí, budou 

láhve opatřeny speciální etiketou, která bude prokazovat zaplacení zálohy v České republice. 

Ve větších obchodech bude výkup obstarávat automat po přečtení čárového kódu láhve. Proto 

nebude možné láhve sešlapávat, jako tomu bylo dosud, protože by došlo k poškození 

čárového kódu. Pro další zpracování lahví automatem bude nutné odevzdávat je bez víček. 

Tento návrh i přes dokázaný motivační efekt má řadu odpůrců. Poukazují na to, že díky 

zálohám na PET dojde ke zhroucení celého systému třídění, který se za několik let vybudoval. 

Lidé se nebudou obtěžovat separovat ostatní plasty a docházet s nimi ke kontejnerům. 

Zálohování bude nepohodlné jak pro spotřebitele, tak pro samotné prodejce plastových 

nápojových obalů. Především malým obchodníkům budou vykupované láhve čekající 

na odvoz zbytečně okupovat jejich malé skladovací prostory. Etikety lahví, které by měly 

dokazovat zakoupení a zaplacení zálohy na území České republiky, jsou snadno zneužitelné. 

V Německu, kde se PET láhve již nějakou dobu vykupují za 25 centů, bylo zaznamenáno 

několik případů jejich padělání. Server PETrecycling.cz dne 11. 3. 2008 zveřejnil článek 

o události, která se stala v roce 2006: „Ve spolkové zemi Schleswig-Holstein se teprve 

nedávno vynořil gang, který nechal v Litvě vyrobit 150 000 plastikových lahví a označil je 

padělaným čárovým kódem, aby tak automaty přechytračil. Gang tím chtěl podvodně získat 

více než 30 000 Euro, asi 10 000 Euro již do svého dopadení inkasoval.“ [13] Přestože dnes 

jsou etikety proti zneužití lépe chráněné, nebezpečí jejich padělání bude hrozit vždy. 

Tento systém má svá pozitiva  i negativa. Nedá se mu upřít, že zálohy jsou účinným 

ekonomickým nástrojem a mají na občany největší motivační účinek. Osvěta a propagace 
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třídění odpadu by se nemohla pochlubit takovými výsledky. Pro Třinecké železárny bude 

zálohování PET lahví však znamenat ztrátu příspěvků na třídění obalového odpadu, které jim 

jsou poskytovány prostřednictvím městského systému nakládání s odpadem a společnosti 

Eko-kom. PET láhve zaujímají největší podíl vytříděných odpadních plastových obalů. 

4.4.6. Pokuty 

Možností jak využít ekonomické síly legislativního nástroje na poli odpadového 

hospodářství jsou pokuty. Jedná se o nástroj, který je použit v případech, kdy ostatní selhaly a 

došlo k porušení zákonné povinnosti. Sám o sobě nic neřeší. Má fungovat jako hrozba a mít 

preventivní charakter. Zákon 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

počítá se sankcemi až do výše 10 000 000 Kč. Za využívání systému zavedeného obcí 

pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy hrozí fyzické osobě oprávněné 

k podnikání nebo právnické osobě pokuta ve výši 300 000 Kč.  
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4.5. Doporučení týkající se aplikace nástrojů v TŽ, a.s. 

V současné době, kdy jsou Třinecké železárny zapojeny v třineckém městském systému 

nakládání s odpady a připadá jim díky tomu odměna za třídění, se jeví jako nejdůležitější 

zvyšovat úroveň separace odpadu. Jak bylo zmíněno, na jednotlivých pracovištích hutě 

probíhají školení pracovníků, která mají za úkol zdůraznit význam separace a zvyšovat 

celkové environmentální povědomí zaměstnanců.  

Úroveň třídění odpadu je v podniku poměrně vysoká. Množství materiálových složek 

vyseparovaných ze směsného odpadu narůstá. V roce 2007 huť zmenšila produkci směsného 

odpadu ve srovnání s rokem 2006 o necelých 10%. Jsou to dobré výsledky. Přesto stojí 

za uvážení, zda by objem směsného odpadu nemohl být ještě menší. V roce 2007 v TŽ, a.s. 

pracovalo průměrně 5016 zaměstnanců, kteří vyprodukovali 263,86 tun tohoto odpadu. 

Na jednoho zaměstnance připadlo 52,6 kg směsného odpadu ročně. Při ročním pracovním 

fondu 2000 hodin vyprodukuje zaměstnanec 26,3 gramů směsného odpadu za hodinu. 

Množství za 8 hodinovou pracovní dobu pak činí 210,4 gramů. 

4.5.1. Rezervy ve třídění komunálního odpadu v areálu TŽ, a.s. 

Vedení podniku usiluje o snížení roční produkce směsného komunálního odpadu na 40 kg 

za zaměstnance. Současný denní objem přesahující 200 gramů je z hlediska environmentální 

politiky společnosti neuspokojivý. Odpad ze stravování odpadá, protože gastroslužby 

působící v areálu TŽ, a.s. provozuje samostatný soukromý subjekt. Zvážíme-li, jaký další 

komunální odpad pochází přímo od zaměstnanců, bude to: 

• svačina 

• odpad vznikající během výkonu práce 

Svačina zaměstnanců kromě pečiva může obsahovat jogurt, mléko nebo různé formy 

zákysů, ovoce, zeleninu, sladkost. Jestli dodržují pravidelný pitný režim, zůstanou po nich asi 

dvě jeden a půl litrové láhve a několik vyluhovaných pytlíků čaje. Jogurt, mléko, pití jsou 

dnes baleny do plastových, popřípadě skleněných materiálů. Obal ze sladkosti je většinou 

taky plastového původu, stejně jako mikroténový sáček, do kterého je zabaleno pečivo. Jedná 

o materiálové složky, které jsou dále využitelné. Povinností zaměstnance je tento odpad 

vhodit do separačních nádob.  

Během výkonu práce zaměstnanec v produkci odpadu pokračuje. Pokud se jedná 

o administrativního pracovníka, vzniká jeho činností odpad papírového původu, tonery, 
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popřípadě vyřazená elektrozařízení. Dělnické profese odkládají znečištěné pracovní oděvy, 

čistící a filtrační tkaniny, různé druhy obalů látek používaných ve výrobním procesu. Jsou to 

opět využitelné materiály určené pro separační nádoby.  

Stálo by za to provést důkladné šetření, které by zaznamenávalo údaje o druhu odpadu 

vyprodukovaného  zaměstnanci. Data by přesně ukázala, jaké rezervy v sobě systém třídění 

odpadu skrývá. Bez přesných záznamů nejsme schopni určit i jiné druhy komunálního 

odpadu, které do systému jednou za čas vstupují. Nemusí se v odpadu vyskytovat každý den, 

přesto mají výpovědní hodnotu. Například porcelánový hrnek průměrně váží 200 gramů, čímž 

ihned naplní denní množství směsného odpadu připadajícího na jednoho pracovníka. 

 Důvodů, které zrazují zaměstnance od třídění odpadu, může být několik. I přes vzdělávací 

činnost nemuseli někteří zaměstnanci pochopit význam separace odpadů. Stávají se součástí 

celku a jsou přesvědčení, že odpadové hospodářství Třineckých železáren je záležitostí 

podniku i na úrovni komunálních odpadů. Je pravda, že shromažďovat odpady utříděné podle 

jednotlivých druhů a kategorií zákon 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů ukládá původcům, v tomto případě huti. Zároveň však nařizuje, že každý má při své 

činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů.  

4.5.2. Návrhy na zlepšení třídění odpadu 

Podnik pro zapojení zaměstnanců do systému třídění odpadu může využít několika 

prostředků. Může posílit kontrolní činnost na tomto úseku hospodaření a vyvinout patřičné 

důsledky při zjištění nedostatků. Další z možností je vyhlášení soutěže o pracoviště, které se 

prokáže nejlepšími výsledky třídění odpadů. Nemusí to být však samotná nechuť, která 

separaci odpadů ztěžuje. Třídění odpadu také ovlivňuje: 

• nedostatečná hustota sítě sběrných nádob 

• neznalost jak správně odpad třídit 

Nádoby na odpad by měly být umístěny na každém pracovišti a v každé kanceláři. Není 

možné předpokládat, že zaměstnanec se bude obtěžovat s každým vyhozeným papírem přes 

celou chodbu a schodiště. Odpovídající počet nádob na vytříděné složky dá zaměstnancům 

možnost aktivně se separace odpadů účastnit. Pokud by šetření opravdu prokázalo, že směsný 

odpad v podniku je z větší části tvořen využitelnými složkami, nádoby na jeho sběr by 

nemusely být v každé kanceláři. Stačily by na každé chodbě. Pro zaměstnance by díky tomu 

bylo výhodnější se na třídění odpadů podílet, protože by jim nádoby na plastové, skleněné, 
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papírové složky byly blíž. Hrozilo by však nebezpečí, že kontejnery pro vytříděné materiály 

budou znečišťovány jinými odpady. 

Správně třídit odpad nemusí být vždy jednoduché. Vodítkem je značka na zadní straně 

obalu, která referuje o použitém materiálu. Pro lepší orientaci zaměstnanců TŽ, a.s. by mohly 

být značky umístněny na jednotlivých sběrných nádobách. Inspiraci může podnik čerpat 

u autorizované obalové společnosti, která na kontejnerech uvádí materiály, které se 

do jednotlivých nádob vhazují. Návod na třídění odpadu s využitím informací uveřejněných 

na webových stránkách Eko-komu navrhuje příloha č. 9. 

Nákup dostatečného množství sběrných nádob a vybudování informačního systému je 

finančně náročné. V současnosti, kdy jsou TŽ, a.s. poskytovány odměny za třídění, je 

výhodné tuto investici podpořit.  Poplatky za uložení odpadu budou vzrůstat. Vytříděné 

složky nachází své uplatnění a mohou přivádět do systému nakládání s odpady nové finance. 

Navíc člověk je součástí životního prostředí a měl by usilovat o jeho kvalitu. Pokud 

pracovníci budou třídit odpad, ať už díky osvětové činnosti, hrozbou pokuty nebo jinými 

motivačními prostředky, je pravděpodobné, že se tak budou chovat i ve vlastní domácnosti. 
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5. ZÁVĚR 

Třinecké železárny, a. s. jsou podnikem, kterému záleží na životním prostředí. Usilují o co 

nejlepší environmentální politiku a dbají na to, aby jejich odpadové hospodářství bylo šetrné 

k životnímu prostředí. Ekonomické nástroje zasahující do oblasti odpadového hospodářství 

jsou prostředkem jak péči o životní prostředí zefektivnit.  

Náplň těchto ekonomických nástrojů je určována legislativou státu. Z rozhodnutí 

zákonodárné moci totiž vychází hlavní podmínky hospodaření s odpady. Stát určuje systém 

sběru odpadů, uděluje licenci autorizovaným společnostem působící v kolektivních systémech 

sběru odpadů, rozhoduje o tom, které výrobky budou podléhat zpětnému odběru, jestli se 

zavedou zálohy na PET láhve.  Má možnost nástroji motivovat, vytvářet prostředí, kde bude 

nejen žádoucí, ale i pro samotné zúčastněné výhodné dodržovat environmentální cíle. Podniky 

se státem vytvořeným nástrojům jen přizpůsobují a snaží se o jejich výhodnou aplikaci. Je to 

pro ně nikdy nekončící proces. Legislativa prochází změnami a může ukládat v oblasti 

hospodaření s odpady nové povinnosti. Poplatky se navyšují, zavádí se ekologická daň 

a podniky musejí na tyto situace reagovat. Navíc vznikají nové a dokonalejší technologie 

zpracovávání odpadů, což celou oblast odpadové politiky také stimuluje. 

Poznatek o využívání energetického potenciálu směsných plastů jako paliva do vysokých 

pecí je velmi vyzývavá. Je pravda, že v současnosti na našem území produkce plastů 

nedosahuje potřebného množství, ale vzrůstající trend produkce odpadů to může brzy změnit. 

Zatím je překážkou vysoká investiční náročnost. Dnes by takové řešení bylo pro podnik 

velkou finanční zátěži. Za několik let se však může jevit výhodněji. Není vyloučené, že doba 

si bude žádat takové využití odpadního plastového materiálu. 

Stát má se svými ekonomickými nástroji na odpadové hospodářství podniků velký vliv. 

Sám usiluje o to, aby mu použité nástroje zajistily ekonomický přínos. Podle údajů Českého 

statistického úřadu byl benefit plynoucí z nakládání s odpady v roce 2005 vyčíslen na 

24 923 000 Kč. Tržby z prodeje služeb na ochranu životního prostředí dosáhly 

16 822 000 Kč, z vedlejších produktů 6 936 000 Kč. Přitom úspory z opětovného využití 

těchto produktů činily 1 165 000 Kč. 

Je to důkazem, že ekonomické nástroje v oblasti odpadového hospodářství mají svůj 

smysl. Je nutné, aby byly aplikovány uváženě, vztahovaly se k jasným cílům. Podporují 

ochranu životního prostředí a to je jistě správné. 
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Příloha č. 1:  Příloha č. 1 k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

Kód Skupina odpadů 

Q1 Zůstatky z výrob a spotřeby dále jinak nespecifikované 

Q2 Výrobky, které neodpovídají požadované jakosti 

Q3 Výrobky s prošlou lhůtou spotřeby 

Q4 
Použité, ztracené nebo jinou náhodnou událostí znehodnocené výrobky včetně všech  materiálů, součástek 

zařízení apod., které byly v důsledku nehody kontaminovány 

Q5 
Materiály kontaminované nebo znečištěné běžnou činností (např. zůstatky z čištění, obalové materiály, 

nádoby atd.) 

Q6 Nepoužitelné součásti (např. použité baterie, katalyzátory apod.) 

Q7 Látky, které ztratily požadované vlastnosti (např. znečištěné kyseliny, rozpouštědla, kalicí soli apod.) 

Q8 Zůstatky z průmyslových procesů (např. strusky, destilační zbytky apod.) 

Q9 Zůstatky z procesů snižujících znečištění (např. kaly z praček plynů, prach z filtrů, vyřazené filtry apod.) 

Q10 
Zůstatky ze strojního obrábění a povrchové úpravy materiálu (např. třísky z obrábění a frézování, okuje 

apod.) 

Q11 Zůstatky z dopravy a úpravy surovin (např. z dolování, dopravy nafty apod.) 

Q12 Znečištěné materiály (např. oleje znečištěné PCB apod.) 

Q13 Jakékoliv materiály, látky či výrobky, jejichž užívání bylo zakázáno zákonem 

Q14 
Výrobky, které vlastník nepoužívá nebo nebude více používat (např. v zemědělství, v domácnosti, úřadech, 

prodejnách) 

Q15 Znečištěné materiály, látky nebo výrobky, které vznikly při sanaci půdy 

Q16 Jiné materiály, látky nebo výrobky, které nepatří do výše uvedených skupin 
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Příloha č. 2: Zastoupení skupiny Třinecké železárny - Moravia Steel 

 

(Zdroj: Profil TŽ, a.s.) 
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Příloha č. 3: Struktura TŽ, a.s.  

 

 

(Zdroj: webové stránky TŽ, a.s.) 
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Příloha č. 4: Produkce Komunálního odpadu v TŽ, a.s. (databáze TŽ, a.s.) 

Katalogové 

číslo 

Druh odpadu 
Produkce [t/rok] 

Kategorie odpadu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

20 01 01 
 Papír a lepenka - z kancelářské činnosti 

 O 30,503 38,120 89,065 133,624 67,732 103,420 103,703 69,850 

20 01 02 
 Sklo - z kancelářské činnosti 

 O 10,680 6,380 2,120 1,080 0,860 0,000 0,240 0,000 

20 01 21 
 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 

 N 1,301 2,149 1,926 1,734 2,342 3,073 2,785 2,643 

20 01 33 
 Baterie a akumulátory nezařazené ve skupině 16 a netříděné baterie a akumulátory z kanceláří 

 N 0,279 0,315 0,189 0,146 0,346 0,239 0,832 0,393 

20 01 39 
 Plasty - z kancelářské činnosti 

 O 2,640 2,880 2,065 139,303 7,946 4,220 2,465 1,480 

20 01 99 
 Inkoustové náplně do tiskáren, tonery, náplně 

 O 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,080 0,081 0,103 

20 03 01 
 Směsný komunální odpad 

 O 349,570 243,490 277,220 306,140 363,890 344,040 291,014 263,860 

15 01 01 
 Papírové a lepenkové obaly 

 O 0,000 0,000 0,000 1,200 0,000 2,290 17,715 26,885 

15 01 02  
 Plastové obaly 

 O 127,700 126,550 114,840 35,160 107,129 88,010 96,547 101,200 

15 01 02 
 Plastové obaly - znečištěné nebezpečnou látkou 

 O/N 0,320 0,740 0,900 0,709 1,441 1,675 12,860 13,034 

15 01 03 
 Dřevěné obaly 

 O 2,560 36,050 33,160 44,800 19,880 10,990 43,110 40,990 

15 01 03 
 Dřevěné obaly - znečištěné nebezpečnou látkou 

 O/N 0,000 0,000 0,000 0,000 1,640 0,000 0,000 0,000 

15 01 04 
 Kovové obaly - znečištěné nebezpečnou látkou 

 O/N 12,170 9,121 15,235 5,826 11,235 22,670 25,209 19,885 

15 01 05 
 Kompozitní obaly 

 O 0,580 1,900 2,360 0,040 0,000 0,000 0,000 0,000 

15 01 07 
 Skleněné obaly 

 O 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,475 

15 01 07 
 Skleněné obaly - znečištěné nebezpečnou látkou 

 O/N 0,000 0,000 0,130 0,000 0,000 0,000 0,200 0,410 

15 02 02  
 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny, oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

 N 38,813 31,927 40,562 39,651 42,852 68,600 82,730 88,540 

16 02 14 
 Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 160209 až 160213 

 O 3,260 7,376 5,744 20,477 24,006 47,900 34,020 34,210 

16 06 01 
 Olověné akumulátory 

 N 3,725 4,755 3,467 4,739 4,228 9,370 1,460 6,515 

16 06 02 
 Nikl - kadmiové baterie a akumulátory 

 N 2,512 0,983 3,562 5,120 2,214 2,035 2,350 0,185 

17 02 01 
 Dřevo 

 O 0,000 0,000 0,000 0,000 23,160 87,900 143,460 152,050 

17 02 02 
 Sklo stavební 

 O 4,560 3,280 1,260 4,980 1,360 32,600 37,000 56,910 

17 02 03 
 Plasty stavební 

 O 1,440 18,840 6,140 0,320 68,600 18,000 1,720 11,460 

Vysvětlivky: O - ostatní odpad, N - nebezpečný odpad, O/N - odpad znečištěný nebezpečnými látkami 

 

 

 



Příloha č. 5: Dynamika změn komunálního odpadu v TŽ, a.s. (databáze TŽ) 

Katalogové 

číslo odpadu 
Název druhu odpadu 

Změna produkce [%] 

01/00 02/01 03/02 04/03 05/04 06/05 07/06 

20 01 01 Papír a lepenka - z kancelářské činnosti 25 133,6 50 -49,3 52,7 0,3 -32,6 

20 01 02 Sklo - z kancelářské činnosti -40,3 -66,8 -49,1 -20,4 -100 100 100 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 65,2 -10,4 -9,97 35,1 -31,2 9,4 -5,4 

20 01 33 
Baterie a akumulátory nezařazené ve 

skupině 16  
12,9 -40 -22,7 137 -30,9 248,1 -52,8 

20 01 39 Plasty - z kancelářské činnosti 9,1 -28,3 6746 -94,3 -46,9 -41,6 -40 

20 01 99 
Inkoustové náplně do tiskáren, tonery, 

náplně 
0 0 0 0 100 1,3 27,2 

20 03 01 Směsný komunální odpad -30,3 13,8 10,4 18,9 -5,5 -15,4 -9,3 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 0 0 100 -100 100 673,6 51,8 

15 01 02  Plastové obaly -0,9 -9,25 -69,4 204,7 -17,8 9,7 4,8 

15 01 02 
Plastové obaly - znečištěné nebezpečnou 

látkou 
131,3 21,6 -21,2 103,2 16,2 667,8 1,4 

15 01 03 Dřevěné obaly 1308 -8,7 35,1 -55,6 -44,7 292,3 -4,9 

15 01 03 
Dřevěné obaly - znečištěné nebezpečnou 

látkou 
0 0 0 100 -100 0 0 

15 01 04 
Kovové obaly - znečištěné nebezpečnou 

látkou 
-25 67 -61,8 92,8 101,8 11,2 -21,1 

15 01 05 Kompozitní obaly 227,6 24,2 -98,3 -100 0 0 0 

15 01 07 Skleněné obaly 0 0 0 0 0 0 100 

15 01 07 
Skleněné obaly - znečištěné 

nebezpečnou látkou 
0 100 -100 0 0 100 105 

15 02 02  
Absorpční činidla, čistící, filtrační 

materiály, znečištěné ochranné oděvy   
-17,7 27 -2,25 8,1 60 20,6 7 

16 02 14 
Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 

160209 až 160213 
126,3 -22,1 256,5 17,2 99,5 -29 0,6 

16 06 01 Olověné akumulátory 27,7 -27,1 36,7 -10,8 121,6 -84,4 346,2 

16 06 02 Nikl - kadmiové baterie akumulátory -60,9 262,4 43,7 -56,8 -8,1 15,5 -92,1 

17 02 01 Dřevo  0 0 0 100 279,5 63,2 6 

17 02 02 Sklo stavební -30,3 -60,4 295,2 -72,7 2297 13,5 53,8 

17 02 03 Plasty stavební 1208 -67,4 -94,8 21337,5 -73,8 -90,4 566,3 
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Příloha č. 6: Příloha č. 3 k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů 

Kód Způsob využívání odpadů 

R1 Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie 

R2 Získání/regenerace rozpouštědel 

R3 
Získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně kompostování a 

dalších biologických procesů) 

R4 Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin 

R5 Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů 

R6 Regenerace kyselin nebo zásad 

R7 Obnova látek používaných ke snižování znečištění 

R8 Získání složek katalyzátorů 

R9 Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětného použití olejů 

R10 Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii 

R11 Využití odpadů, které vznikly aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 až R10 

R12 Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11 

R13 
Skladování materiálů před aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 až R12 (s výjimkou 

dočasného skladování na místě vzniku před sběrem) 
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Příloha č. 7: Příloha č. 4 k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

Kód Způsob odstraňování odpadů 

D1 Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování apod.) 

D2 Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných odpadů či kalů v půdě apod.) 

D3 Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných kapalných odpadů do vrtů, solných komor nebo prostor 

přírodního původu apod.) 

D4 Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do prohlubní, vodních 

nádrží, lagun apod.) 

D5 Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. ukládání do oddělených, utěsněných, zavřených 

prostor izolovaných navzájem i od okolního prostředí apod.) 

D6 Vypouštění do vodních těles, kromě moří a oceánů 

D7 Vypouštění do moří a oceánů včetně ukládání na mořské dno 

D8 Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo 

směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 

D9 Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou 

sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 (např. 

odpařování, sušení, kalcinace) 

D10 Spalování na pevnině 

D11 Spalování na moři 

D12 Konečné či trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů) 

D13 Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením 

D1 až D12 

D14 Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté do D13) před jejich odstraněním některým z 

postupů uvedených pod označením D1 až D13 

D15 Skladování odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D14 (s 

výjimkou dočasného skladování na místě vzniku odpadu před shromážděním potřebného množství) 
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Příloha č. 8:  Příloha č. 7 k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

 

Skupiny elektrozařízení 

 

1. Velké domácí spotřebiče 

2.  Malé domácí spotřebiče 

3.  Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení 

4.  Spotřebitelská zařízení 

5.  Osvětlovací zařízení 

6.  Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových 

nástrojů) 

7.  Hračky, vybavení pro volný čas a sporty 

8.  Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků) 

9. Přístroje pro monitorování a kontrolu  

10.  Výdejní automaty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  



 

Příloha č. 9: Návod na třídění odpadu

Papír   

noviny, časopisy, kancelá

kartón, papírové obaly (nap

Nevhazujte! 

mokrý, mastný nebo jinak zne

hygienické potřeby   

Značky  na obalech:  

Plast    

PET láhve od nápojů (prosím, nezapome

výrobky a obaly z plastů

Nevhazujte! 

novodurové trubky, obaly od nebezpe

Značky na obalech: 

Sklo 

láhve od nápojů, skleněné nádoby, sklen

Nevhazujte! 

keramiku, porcelán, autosklo, drát

Značky na obalech:  

Kompostovatelný odpad

zbytky jídel, čajové sáčky, zbytky ovoce a 

Nevhazujte!  

maso, kosti, oleje z potravin, tekuté a siln

62

řídění odpadu (dle informací Eko-kom) 

asopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, 

papírové obaly (např. sáčky) 

mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a 

      

ů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sá

výrobky a obaly z plastů, polystyrén  

novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy 

         

, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo  

keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla. 

                               

Kompostovatelný odpad 

ajové sáčky, zbytky ovoce a zeleniny, slupky apod. 

maso, kosti, oleje z potravin, tekuté a silně mastné potraviny, obaly od potravin

ský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka,         

ný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a  

te je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie,  

vé oleje, chemikálie, barvy ) 

   

               

 mastné potraviny, obaly od potravin 


