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Anotace  

Důležitost nakládat s různými druhy odpadů tak, abychom udrželi naši Zemi  

pro budoucí generace ve slušném stavu s možností bytí na ní, je dnes již vnímáno 

jako samozřejmost. V této práci jsem se zaměřila pouze na společnost Technické 

služby města Mostu a.s. a na odpady, které sama vyprodukuje ve svých 

provozovnách. V jednotlivých kapitolách jsou uvedeny jednotlivé druhy odpadů, 

které lze ve společnosti sledovat včetně jejich množství a nákladů na jejich 

odstranění.  

Úkolem diplomové práce je zjistit, zda nakládání s odpady ve společnosti 

Technické služby města Mostu a.s. je optimální a zda je zapotřebí změn, které by 

ušetřily nejen náklady společnosti, ale také životní prostředí. 

 
 
klíčová slova: ostatní a nebezpečný odpad,  plán odpadového hospodářství,  
   odpadové hospodářství,  
 
 
 
Summary  

Disposing different kinds of waste in the way that would keep our planet in a 

good condition for next generations is considered to be a necessity on these days. 

The thesis refers only Technical Services of the city Most Inc. and waste produced 

in its plants. Particular kinds of waste which can be observed in the company 

together with the costs of their removal are listed in individual chapters. 

 The purpose of the thesis is to find out whether the waste management in 

Technical Services of the city Most Inc. is optimal and whether some changes that 

would be economical for the company as well as regardful to living environment 

are necessary. 

 

Key words: other and hazardous waste, waste management plan (programme), 
waste management 
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1. ÚVOD 

Odpady provázejí lidstvo od jeho samotného počátku. Pravěk by se dal 

nazvat obdobím téměř „bezodpadovým“, protože veškerý materiál, který lidé 

potřebovali, byl z přírodních zdrojů (kámen, dřevo, kůže, rostliny) a člověk 

zužitkoval dle svých možností téměř vše. 

Období starověku, kterému dominovalo Řecko a Řím, mělo již ve svých 

městech zavedenou „první úklidovou službu“, která byla obvykle zajišťována 

pomocí otroků či válečných zajatců. Ti odpady odváželi za město, kde vznikaly 

možná první skládky odpadů. Čistotě napomáhala i zcela funkční kanalizace. [9] 

Zato středověk svými volnými zvyky a naprostou ignorací hygieny byl pro 

epidemie moru či cholery přímo rájem. Přemnožení hmyzu či hlodavců bylo věcí 

zcela běžnou a to díky pohodlnému úklidu odpadů – vše včetně lidských  

a zvířecích exkrementů se vyhazovalo přímo z oken ven na ulici, kde vznikaly 

veliké hromady odpadů, které nikdo neuklízel. Běžné bylo i žití s domácími zvířaty 

v jedné místnosti. [9] 

V 19. století se pomocí výzkumů prokázalo, že dodržování hygienických 

návyků je nezbytné pro zdraví a pro předcházení infekčních pohrom, které byly 

dříve běžné. Proto se zavedly nádoby na odpady (v Praze roku 1826 vešel 

v platnost Řád o čištění ulic), pomocí formanských vozů se odpad svážel na haldy 

za městské hradby. [8] 

Od 20. století se na odpad jako takový nahlíží jinak – je nutné s ním 

hospodařit, eliminovat ho a předcházet mu. Vyhovující zvládnutí zneškodňování 

odpadů – především tuhých komunálních – se podařilo až se zvládnutím tří 

základních technologií – kompostování, spalování a řízené skládkování. Každá 

z těchto technologií procházela a prochází svým vývojem a v prvopočátcích 

nemůžeme hledat její plné a dokonalé zapracování. Proto se zřizují první řízené 

skládky, provozují se první spalovny odpadů (Pražská spalovna vybudována roku 

1923), samozřejmostí začínají být popelnice pro každou domácnost (od roku 1923 

zaveden nádobový systém). Postupem času byly zavedeny nádoby na tříděný 

sběr, které dnes považujeme za samozřejmost. [8] 
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S rozvojem průmyslu (chemický, těžba uhlí a nerostných surovin, hutnictví, 

slévárenství, textilní, aj.), zemědělstvím, jaderné energie i zdravotnictví, se objevily 

odpady, se kterými má lidstvo mnohdy větší starosti než-li s  komunálními.  

Odpad byl, je a bude součástí každého společenstva. Má nejrůznější podoby 

a je skutečně všude kolem nás. Je jen na nás, jak se s ním naučíme zacházet  

a žít s ním. 

Cílem mé diplomové práce je zhodnotit vývoj produkce odpadů  

ve společnosti Technické služby města Mostu a.s., provedení optimalizace 

ekonomických a ekologických vlivů při nakládání s odpady a navrhnout konkrétní 

opatření.  
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2. VZNIK ODPADU VE SPOLEČNOSTI 

Odpad vzniká při každé činnosti člověka – v domácnostech, v nevýrobní 

sféře (např. prodejny, poskytování služeb, aj.), v průmyslové oblasti, 

v zemědělství, ve zdravotnictví.  Zákonná definice odpadu zní podle §3 odst. 1 , 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech takto: „Odpad 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“. 

Příloha č. 1 tohoto zákona obsahuje skupiny odpadů, které mohou vzniknout 

při lidské činnosti. Např. výrobky, které neodpovídají požadované jakosti; použité, 

ztracené nebo jinou náhodnou událostí znehodnocené výrobky, včetně všech 

materiálů, součástek zařízení apod., které byly v důsledku nehody kontaminovány; 

zůstatky z dopravy a úpravy surovin (např. z dolování, dopravy nafty, aj.); výrobky, 

které vlastník nepoužívá nebo nebude více používat (např. v zemědělství, 

v domácnosti, úřadech, prodejnách, dílnách, aj.), apod.  

Všechna činnost – výrobní i nevýrobní – je doprovázena vznikem odpadu. 

Odpady se dělí na ostatní a nebezpečné.  

Produkce odpad ů v České republice dle p ůvodu 
v roce 2006 v %

29%

22%14%

7%

5%

4%
2%1%

16%

stavebnictví průmysl komunální
energetika (mimo radioaktivní) čištění města zemědělství a lesnictví
dolování a těžby výroba a rozvod vody jiné

 

Graf č. 1 – Produkce odpadů v České republice dle původu v roce 2006 (v %) 

Zdroj: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v.v.i. – CeHO a Český statistický úřad 
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2.1. Nebezpečné odpady 

Nebezpečné odpady mají vlastnosti, které mohou ohrozit zdraví lidí či životní 

prostředí. Nebezpečným odpadem je tedy odpad-látka, která má jednu nebo 

současně několik z nebezpečných vlastností. Nebezpečné vlastnosti odpadů jsou 

v příloze č. 2 k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a jsou to: výbušnost, oxidační 

schopnost, vysoká hořlavost, dráždivost, škodlivost zdraví, toxicita, karcinogenita, 

žíravost, infekčnost, teratogenita, mutagenita, schopnost uvolňovat vysoce toxické 

nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami, schopnost 

uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po odstraňování, 

ekotoxicita.  

 

Tab.č. 1  Nebezpečné vlastnosti odpadů 

Kód 
odpadu Nebezpečná vlastnost odpadu 

H 1 Výbušnost 
H 2 oxidační schopnost 

H 3A vysoká hořlavost 
H 3B Hořlavost 
H 4 Dráždivost 
H 5 škodlivost zdraví 
H 6 Toxicita 
H 7 Karcinogenita 
H 8 Žiravost 
H 9 Infekčnost 

H 10 Teratogenita 
H 11 Mutagenita 

H 12 schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem 
nebo kyselinami 

H 13 schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po odstraňování 
H 14 Ekotoxicita 

 

V příloze č. 5 zákona č. 185/2001 Sb., je seznam složek, které činí odpad 

nebezpečným (např. berylium, sloučeniny mědi, niklu, telur, anorganické kyanidy, 

peroxidy, infekční látky, látky výbušné povahy, atd.). 

Ve vyhlášce č. 381/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů, se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 

a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup 
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při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. Seznam 

nebezpečných odpadů je zde přímo uveden spolu s katalogem odpadů.  
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Graf č. 2 – Produkce odpadu v České republice v letech 2004-2007 (v %) 

Zdroj: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v.v.i. – CeHO a Český statistický úřad  

 

Podle informací společnosti Výzkumný ústav vodohospodářský 

T.G.Masaryka v.v.i. - CeHO bylo v České republice v roce 2006 vyprodukováno 

celkem 28,1 milionů tun odpadů, z čehož 1,46 milionů tun tvořily odpady 

nebezpečné.  Obecně má produkce odpadů klesající tendenci, což by mělo 

vypovídat o snižování ztrát v hospodářství a o úsporách přírodních zdrojů.  [16] 

2.2. Ostatní odpady 

Většina odpadů v roce 2006 pocházela v České republice ze stavebnictví  

(8,7 mil. t – 29 %), z průmyslu (6,6 mil. t – 22%) a z komunální oblasti  

(4 mil. t – 14%). 

Podle zákona o odpadech se komunálním odpadem rozumí veškerý odpad 

vznikající na území obce při činnosti fyzických osob s výjimkou odpadů 
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vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání viz 

„odpad podobný komunálnímu“. Jde o směsný odpad ze služeb a obchodů, 

veřejných úřadů a institucí, drobných řemeslných provozoven a odpad z bydlení 

(domovní odpad).  

Nejméně využívané jsou komunální odpady, které jsou povětšinou 

odstraňovány skládkováním. Komunální odpady tvoří více než polovinu veškerých 

odpadů ukládaných na skládkách.  

V následujících grafech je uvedeno přibližné složení odpadů v jednotlivých 

lokalitách – sídliště velkých měst, smíšená zástavba a vesnice. Je patrné, jak  

v lokalitách s větší hustotou obyvatel, je poměrně velké procento vytříděného 

odpadu (sklo, papír, plast) – téměř 45% z celkového množství komunálního 

odpadu, ale také vysoké procento bioodpadu (19%), který je na vesnicích ve velmi 

malé míře.  

 

Sídlišt ě velkých m ěst - v %
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419
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21
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14

 
Graf č. 3 – Složení odpadu na sídlišti velkých měst 

Zdroj: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v.v.i. – CeHO 
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Graf č. 4 – Složení odpadu na vesnici 

 

Smíšená zástavba - v %
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Graf č. 5 – Složení odpadu ve smíšené zástavbě 

     Zdroj: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v.v.i. - CeHO 
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Složení odpadu ve smíšené zástavbě stejně jako u sídlišť velkých měst 

ukazuje na velké zlepšení ve třídění základních složek – papír, plast, sklo 

(smíšená zástavba: papír 27% + plasty 17% + sklo 7% = 51%, sídliště velkých 

měst: papír 18% + plasty 14% + sklo 9% = 41% ) a bioodpadu (smíšená zástavba 

18% a sídliště velkých měst 19%). Ke zlepšení nakládání s bioodpadem přispívá 

zajisté snaha měst o jeho sběr a to především v sezónních obdobích.  

Graf znázorňující složení domovního opadu na vsi je specifický.  

Při zpracování se bralo v úvahu převažující vytápění tuhými palivy, kde je pak 

samozřejmě mnohem vyšší procento jemného podílu v odpadu (celých 55%). 

Jemný podíl tvoří podsítné frakce obvykle menší než 40 mm, sledované  

při analýzách skladby  směsného komunálního odpadu. Také třídění základních 

složek není tak výrazné, „pouhých“ 19% (papír 6% + plasty 8% + sklo 5%).  

Ve městě Most probíhá svoz bioodpadu ze zahrad (rodinných domků, 

bytových družstev – likvidace posekané trávy, spadaného listí, průklest živých 

plotů) podle daného harmonogramu a tato služba je pro občany zajištěna zdarma 

od 1.června do 30 listopadu.  
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3. MOŽNOSTI ODSTRAŇOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ODPADU 

Odpadové hospodářství je moderní technologické odvětví, které zahrnuje 

veškeré činnosti spojené s  nakládáním s  odpady. Prioritou odpadového 

hospodářství je předcházení vzniku odpadů a jejich materiálové využití. Zabývá  

se také úpravou a odstraňováním odpadů. [8] 

Odpadové hospodářství prochází neustálými změnami, které jsou vyvolány 

vývojem technologie výroby a spotřeby a které ovlivňují i množství dostupných 

surovin.  

Světový standard odpadového hospodářství byl formulován aktivitami 

celosvětových vládních i nevládních organizací (př.OSN-UNEP, UNIDO,WHO,..), 

mezinárodní obchodní komorou (ICC), mezinárodním trhem odpadů (BIR) atd. [8] 

Evropský standard se vyvíjel od 60.let minulého století a je upraven 

legislativními předpisy. Jedním z prvních mezinárodních dokumentů v odpadovém 

hospodářství je Basilejská úmluva z roku 1989, která byla přijata více než  

100 státy. Basilejská úmluva pojednává o kontrole pohybu nebezpečných odpadů 

přes hranice států a stanovuje rozdělení těchto odpadů do tří seznamů – červený, 

žlutý a zelený seznam. [8] 

• červený seznam – obsahuje odpady, jejichž pohyb přes hranice státu je 

možný pouze se souhlasem příslušného ministerstva ( u nás MŽP) 

• žlutý seznam – obsahuje odpady, které lze dovážet pouze po splnění 

oznamovací povinnosti 

• zelený seznam – seznam volně obchodovatelných odpadů 
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3.1. Systém odpadového hospodá řství 

Schéma základních činností v oblasti odpadového hospodářství (názvosloví 

dle normy ČSN 83 8001) [6] 

Předcházení vzniku odpadů je definováno v zákoně č. 185/2001 Sb.,  

o odpadech v § 10 odst. 1 a zní: „Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své 

působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství  

a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, 

případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí 

a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.“ 

Stejně tak ostatní pojmy jsou v daném zákoně definovány a upřesněny. 

 
Graf č. 6 - Schéma odpadového hospodářství 
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3.2. Možnosti odstra ňování a využívání odpad ů 

Jde o tři nejrozšířenější metody odstraňování a využívání odpadů – 

kompostování, spalování a skládkování. V současné době se klade čím dál tím 

větší důraz i na ostatní způsoby využívání odpadů jako je recyklace či regenerace 

odpadů.  

• KOMPOSTOVÁNÍ   

V České republice není příliš rozšíření oproti některým západním zemím.  

Je to biologická metoda využívání biologicky rozložitelných odpadů, kdy se při 

daných podmínkách aerobních procesů a činností mikroorganismů přeměňují 

biologicky rozložitelný odpad (Biologicky rozložitelný odpad – odpad, který je 

schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu) na kompost (Kompost – 

stabilizovaná, nepáchnoucí, hnědá až černá hmota, drobkovité až hrudkovité 

struktury. Vzniká aerobním biologickým zráním rozložitelných odpadů, je bohatá 

na humusové látky a rostlinné živiny). [8] 

Anaerobní digesce je technologický proces výroby bioplynu z biologických 

odpadů (mikroorganismy rozkládají biologicky odbouratelnou organickou hmotu 

bez přístupu vzduchu). Produktem je bioplyn a biologicky stabilizovaný substrát, 

kdy bioplyn lze využít pro přímé spalování, jako palivo nebo výrobu elektrické 

energie či tepla. Biologicky stabilizovaný substrát se používá buď přímo jako 

hnojivo nebo se suší a lisuje pro výrobu briket, které slouží jako biopalivo. 

• SPALOVÁNÍ 

V našich podmínkách velmi ekonomicky nákladný proces (je nutné složité 

zařízení a kvalifikovaná obsluha) a tudíž méně využívaný. [11] 

Při spalování dochází nejen k odstraňování odpadu, ale navíc je odpad 

termicky využíván k výrobě tepla a elektrické energie. Velkým plusem této metody 

je dokonalé odstranění nebezpečných vlastností odpadů, redukce objemu odpadu 

a možnost využití energie. 

Metody spalování jsou následující: 

- spalování – slučování hořlavých složek odpadu s kyslíkem (nutné 

vysušení, zahřátí na zápalnou teplotu a samotné hoření) 
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- zplyňování – tepelný rozklad odpadů při teplotách nad 800 °C  

na hořlavé plynné látky bez oxidů dusíku 

- pyrolýza – termochemický proces, při kterém se palivo za vysoké teploty 

(500 – 800 °C a více) přeměňuje bez přístupu vzduchu na plynné, 

kapalné či tuhé produkty 

V České republice jsou spalovny komunálního odpadu a nebezpečného 

odpadu. Spalovny komunálního odpadu jsou pouze tři, ale bohužel jejich 

projektovaná kapacita je vyšší než možnosti, které jsou aglomerace v jejich 

svozové vzdálenosti splnit, proto tyto spalovny pracují pouze na cca 60% svého 

projektovaného výkonu. 

Počet spaloven nebezpečného odpadu klesá, protože jejich provoz 

neodpovídá novým legislativním nárokům a to především předpisům na ochranu 

ovzduší a vodních zdrojů. Spaliny totiž obsahují velké množství škodlivých látek, je 

nutné je kvalitně čistit a tím omezit celkové množství emisí vypouštěných  

do ovzduší a vody. Spalují se zde především nemocniční odpady, odpady 

z chemických výrob a odpady s nižší energetickým obsahem. [11] 

• SKLÁDKOVÁNÍ 

Definice ze zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech zní: „ Skládka odpadů je 

technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným 

uložením na zemi nebo do země“. 

Při zřizování skládky se musí pamatovat na to, že nesmí narušovat krajinný 

ráz, musí se chránit životní prostředí, být technicky realizovatelná při maximální 

hospodárnosti výstavby a provozu (odolnost proti mechanickým, fyzickým, 

chemickým a biologickým vlivům – musí se respektovat uložení odpadů 

prozkoumané ze všech možných hledisek, např. hygienického, geologického, 

hydrogeologického, apod.).  

Na technické požadavky skládky jsou jednotlivé technické normy:  

ČSN 83 8030 Skládkování odpadů – Základní podmínky pro navrhování  

    a výstavbu skládek 

ČSN 83 8032 Skládkování odpadů - Těsnění skládek 

ČSN 83 8033 Skládkování odpadů - Nakládání s průsakovými vodami ze skládek 
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ČSN 83 8034 Skládkování odpadů - Odplynění skládek 

ČSN 83 8035 Skládkování odpadů – Uzavírání a rekultivace skládek  

ČSN 83 8036 Skládkování odpadů – Monitorování skládek 

Odpad se na skládkách postupně ukládá a pravidelně se zhutněný zahrnuje 

inertním materiálem nebo zeminou. 

Česká republika má výhodné geologické podmínky pro výstavbu skládek, 

nízkou kapacitu jiných zařízení na odstraňování a využívání odpadů a nízkou 

sazbu poplatků za ukládání odpadů na skládky. Proto je skládkování u nás – 

prozatím – nejrozšířenější metodou odstraňování odpadů. [12] 

Podle průzkumu provedeného v roce 2002 nevyhoví od roku 2009 normám 

stanovených směrnicí 99/31/ES celkem 229 skládek, tj. 61% ze sledovaného 

počtu 352 skládek v České republice. Počet zařízení určených ke skládkování 

odpadů a i podíl odpadů ukládaných na skládky má od roku 2002 klesající 

tendenci. Důvodem bylo přijetí zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v něm 

specifikovaných druhů odpadů, které se na skládky nesmějí ukládat.  [6] 

Staré skládky odpadů, které nesplňují legislativní požadavky a které mohou 

představovat riziko pro životní prostředí a zdraví lidí jsou podle míry rizika 

postupně sanovány a rekultivovány. Státní fond životního prostředí České 

republiky toto finančně podporuje a poskytuje k tomu potřebné informace. 

Nebezpečným druhem skládek jsou tzv. nelegální („černé“) skládky, kdy  

se na různá místa nelegálně odkládá jakýkoliv odpad. Tyto skládky nelze 

monitorovat (kontrola znečištění půdy, vody, ovzduší či emise metanu), nejsou 

v žádné evidenci, protože jsou velice proměnlivé. Vyřešit problém s nimi spjatý je 

v kompetenci obcí, na jejichž území daná skládka leží. [12] 

V zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech, jsou přímo uvedeny možné způsoby 

odstraňování odpadů, které jsou vypsány v tabulce č. 2. 
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Tab.č. 2  Způsoby odstraňování odpadů  

Kód Zp ůsob odstra ňování odpad ů 

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) 

Zdroj: Příloha č. 4  zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech  

 

• RECYKLACE 

Recyklace je významná svým šetřením přírodních zdrojů, energií  

a omezováním zatěžování životního prostředí škodlivinami. Recyklací odpadu  

se rozumí opětovné využívání výrobních zpracovatelských a spotřebních odpadů, 

látek a energií jako zdrojů druhotných surovin v původní nebo pozměněné formě, 

a to bez ohledu na místo nebo čas vzniku odpadu a jeho použití. [7] 

Při využití recyklačních technologií dochází k přeměně vznikajících odpadů  

na druhotnou surovinu bez výrazného narušování životního prostředí. Tyto 
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technologie mají svá omezení: technické a materiálové omezení (nelze provádět 

donekonečna z důvodu energetických ztrát), technologická omezení (malá 

kapacita zařízení na sběr, zpracování a úpravu odpadů), ekonomická omezení 

(vysoké náklady na samotné technologie, výzkum, vývoj), environmentální  

omezení (recyklace je účinná pokud nezatěžuje životní prostředí škodlivinami), 

legislativní a informační omezení (málo informací o využití odpadů a možnosti 

prodeje recyklovaného materiálu). 

• REGENERACE 

 Regenerace je typem recyklace – umožňuje znovuzískání materiálů 

s původními vlastnostmi díky specifickým technikám zpracování (regenerace 

pneumatik, olejů, apod.). 

3.3. Možnosti využívání odpad ů 

Stejně jako zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ukládá možné způsoby 

odstraňování odpadů ve své příloze č. 4, stanovuje také přílohou č. 3 možnosti 

jejich využívání, které jsou vypsány v tabulce č. 3. 

 

Tab.č. 3  Způsoby  využívání odpadů  

Kód Zp ůsob využívání odpad ů 

R1 Využití odpadu způsobem obdobným jako palivo 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 
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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) 

Zdroj:  Příloha č. 3  k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech  

 

Podle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, jsou 

stanoveny i ostatní způsoby nakládání s odpady, které jsou uvedeny 

v následujícím přehledu tabulky č. 4. 

 
Tab.č. 4  Ostatní způsoby nakládání s odpady  

Kód Zp ůsob odstra ňování odpad ů 

N1 využití odpadů na terénní úpravy apod. 

N2 předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě 

N3 předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce) nebo jiné provozovně 

N5 zůstatek na skladu k 31.12. vykazovaného roku 

BN6 dovoz odpadu z členského státu EU 

N7 vývoz odpadu z členského státu EU 

N8 předání (dílů, odpadů) pro opětovné použití 

N9 zpracování autovraku 

N10 prodej odpadu jako suroviny ("druhotné suroviny") 

N11 využití odpadu na rekultivaci skládek 

N12 ukládání odpadů jako technologický materiál na zajištění skládky 

N13 kompostování 

N14 biologická dekontaminace 

N15 protektorování pneumatik 

N16 dovoz odpadu do státu, který není členským státem EU 

N17 vývoz odpadu do státu, který není členským státem EU 

Zdroj: Vyhláška č. 383/2001 Sb. MŽP o podrobnostech nakládání s odpady 
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4. VLIV LEGISLATIVY NA ZP ŮSOB NAKLÁDÁNÍ 

S ODPADY 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v § 45 definuje tyto poplatky za uložení 

odpadu na skládky: „Za ukládání odpadů na skládky je původce povinen platit 

poplatek.“ Legislativa upravuje svým vlivem zcela zřejmě způsoby nakládání 

s odpady. Finanční kritéria v ní stanovená ovlivňují chování původců odpadů. 

Poplatek za ukládání odpadů na skládky se skládá ze dvou složek  -  

základní a rizikové, jejichž přehled včetně vývoje v letech 2002 – 2009 je uveden 

v tabulkách č. 5  a č. 6. 

Základní složka poplatku se hradí za uložení každého odpadu, riziková  

za uložení nebezpečného odpadu. Poplatek je příjmem obce, na jejímž 

katastrálním území je skládka umístěna a Státního fondu životního prostředí.  

Poplatky jsou pod kontrolou obce a krajského úřadu místně příslušnému 

katastrálnímu území, kde je skládka. Vymáhání poplatků a penále je  

pod kompetencí Celních úřadů místně příslušných katastrálnímu území, na kterém 

je skládka umístěná. [3] 

 

Tab. č. 5   Sazba základního poplatku za ukládání odpadu Kč/t 

kategorie odpadu 2002 - 2004 2005 - 2006 2007 - 2008 2009 a následuj ící 

nebezpečný 1100 1200 1400 1700 

komunální a ostatní 200 300 400 500 

 

Tab. č. 6   Sazba rizikového poplatku za ukládání nebezpečných odpadů Kč/t 

kategorie odpadu 2002 - 2004 2005 - 2006 2007 - 2008 2009 a následuj ící 

nebezpečný 2000 2500 3300 4500 

Zdroj: Příloha č. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

4.1. Finanční rezerva pro rekultivaci a asanaci skládek 

Provozovatel skládky musí vytvářet finanční rezervu na rekultivaci a asanaci 

skládky, která se zahrnuje do nákladů a finanční prostředky se musí ukládat  

na zvláštní účet v bance. Výše finanční rezervy je 100 Kč/t nebezpečného odpadu 

nebo komunálního odpadu a 35 Kč/t ostatního odpadu.  
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Lhůta trvalé péče o skládku po ukončení jejího provozu, rekultivaci a asanaci, 

nesmí být kratší než 30 let. 

4.2. Pokuty fyzickým osobám oprávn ěným k podnikání a 

právnickým osobám 

Tyto pokuty jsou stanoveny v zákoně č. 185/2001 Sb. o odpadech v § 66  

a jejich výše může být až 50 000 000Kč. Při jejich stanovení se přihlíží především 

k míře možného ohrožení životního prostředí. Pokuty jsou uloženy inspekcí nebo 

obecním úřadem. Rozdělení těchto příjmů mezi obce a Státní fond životního 

prostředí je dán v zákoně o odpadech v § 68 odst. 3,4. 

4.3. Přestupky 

Ukládají se fyzickým osobám. Jejich maximální výše činí 1 000 000Kč a jsou 

příjmy obce.  

Skládkování je poměrně náročná a nákladná služba, přesto v porovnání 

s ostatními způsoby odstraňování odpadů je nejlevnější a u určitých druhů odpadů 

i nejvyužívanější. Důvodem může být i dlouholetá tradice. 

Ceny a poplatky neustále rostou s cílem přimět původce odpadů ke třídění 

odpadů a tím snížit náklady na jejich odstranění. Také zákon č. 185/2001 Sb.,  

o odpadech, přímo stanovuje povinnost využívání odpadů jako prioritu před jejich 

odstraňováním. S jakým úspěchem je poněkud diskutabilní.  

4.4. Další ekonomické nástroje odpadového hospodá řství 

K dalším ekonomickým nástrojům patří: finanční záruky a pojištění podle 

zákona o odpadech, zálohy na vratné obaly, podpory ze SFŽP, ze státního 

rozpočtu, z programů a fondů EU, daňové úlevy, dotace a půjčky na výzkum  

a vývoj, aj. 
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4.5. Dobrovolné nástroje odpadového hospodá řství 

Tyto nástroje jsou zaváděny především podnikatelskými subjekty na základě 

jejich rozhodnutí a mají za úkol snížit náklady společnosti a zvýšit 

konkurenceschopnost podniku v tržním hospodářství a to především zaváděním 

standardů a norem (strategie prevence). Jsou finančně velice náročné. 

Do této skupiny patří: environmentální management (zařazení požadavků  

na ochranu životního prostředí do systému řízení podniku – certifikace norem ISO 

14 001), označení výrobku ekologicky šetrný výrobek (výrobek s min. nepříznivým 

vlivem na životní prostředí) a environmentální účetnictví (jde o sběr, 

zaznamenávání, hodnocení a předávání informací o materiálních a energetických 

tocích, nákladech, úsporách a výnosech souvisejících s činnostmi, které mají 

dopad na životní prostředí – podpora rozhodovacích procesů).  
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5. CHARAKTERISTIKA ODPAD Ů V TECHNICKÝCH 

SLUŽBÁCH MĚSTA MOSTU A.S. 

5.1. Vývoj Technických služeb m ěsta Mostu a.s. 

Technické služby vznikly v květnu 1958 jako společnost „Vnější úpravy 

města Mostu“. Jejich prvotním úkolem bylo zajišťovat čistotu města, údržbu 

osvětlení, veřejných WC a zvelebování městských parků a sadů. V roce 1963  

se název změnil na Technické služby města Mostu (dále jen TSmM a.s.) a od roku 

1984 společnost sídlí v administrativní budově v Dělnické ulici v Mostě – 

Velebudicích.  

Po roce 1989 se společnost Technických služeb změnila z rozpočtové 

organizace na příspěvkovou organizaci města. K 1.1.1996 se příspěvková 

organizace přetransformovala na akciovou společnost Technické služby města 

Mostu a.s. Změny, kterými společnost v posledních letech prošla, se týkají 

především vnitřního uspořádání jednotlivých divizí.  

Od července 2002 se divize čištění převedla na dceřinnou společnost 

Mostecké odpady spol. s r.o., která převzala i provoz sběrného dvora v ul. Šikmá 

v Mostě a dělení TSM a.s. se ustálilo na dvou divizích: divize zelen ě (největší 

podíl na náplni práce tohoto úseku měla péče o zeleň města Mostu a to především 

vyhrabávání travnatých ploch, seče travnatých ploch, zakládání, opravy a obnovy 

trávníků, zakládání a údržba okrasných záhonů, živých plotů, chemická ochrana 

rostlin a ploch proti škůdcům a plevelům, prořezávky dřevin a jejich kácení,  

a rekultivační práce v rozsahu rekultivace ploch dotčených těžbou hnědého uhlí, 

příprava ploch výsypek, zakládání travních a lesních porostů a následná pěstební 

péče) a divize ú čelových za řízení (údržba a provoz 3 městských hřbitovů, provoz 

krematoria, provoz Aquadromu, provoz zimního stadionu, provoz skládky odpadů 

na Střimické výsypce, kde se od roku 2000 vyrábí průmyslový kompost  

a rekultivační substrát, opravy a údržba komunikací, dopravní značení, zemní 

práce, opravy a údržba bazénů a drobné městské architektury, opravy a údržba 

dětských hřišť a pískovišť). 
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Toto členění společnosti fungovalo do konce roku 2008, kdy došlo  

ke změnám ve vedení společnosti a prozatím byla ustanovena nová organizační 

struktura v tomto rozdělení: oddělení výroby (údržba zeleně, komunikací, čištění 

města), oddělení techniky (pohřebnictví, krematorium, hřbitovy, investiční technik, 

energetik, správa majetku), oddělení účelová zařízení (areál Benedikt, Matylda, 

aquadrom, nový zimní stadion) a oddělení odpadového hospodářství  

(kompostárna a zařízení pro využití odpadu na povrchu terénu Střimice). TSmM 

a.s. opět převzaly od společnosti Mostecké odpady spol. s r.o. čištění města 

včetně svozu odpadů a provoz sběrného dvora s platností od ledna 2009.  Protože 

interní situace v TSmM a.s. není ustálená, budoucí vývoj jejich činnosti nelze 

v dané chvíli odhadnout.  

 
Graf č. 7 - Organizační schéma společnosti TSmM a.s. 
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V každém případě existují jednotlivé provozovny TSmM a.s., ve kterých  

se odpad produkuje a které vypisují hlášenky o produkci odpadů. Jsou to: sídlo 

společnosti ul.Dělnická (1), zahradnictví + prodejna květin ul. Zahradní (2), 

prodejna květin + pohřební služby ul. Radniční 1 (3), prodejna květin + 

krematorium + hřbitov (4), hřbitov ul. Hřbitovní (5), hřbitov Vtelno (6), aquadrom ul. 

Topolová (7), areál Benedikt ul. Rekreační (8), parkoviště ul. Albrechtická (9), 

parkoviště ul. Okružní (10), parkoviště ul. U Parku (11), skládka + kompostárna 

Střimice (12) a truhlárna Rudolice (13) – tato provozovna v provozu do roku 2008. 

TSmM a.s. zajišťují také svoz bioodpadu ze zahrad a rodinných domků  

a  bytových družstev. Jde především o posekanou trávu, spadané listí a průklest 

živých plotů. Na tento bioodpad je nutné použít speciální pytle, které lze 

v provozovnách společnosti zakoupit, samotný svoz je pro občany zdarma. Také 

zajišťují svoz odpadu ze školních jídelen, který se sváží na kompostárnu. 

5.2. Systém environmentálního managementu spole čnosti TSmM 

a.s. 

Technické služby města Mostu a.s. jsou držiteli certifikátu na systém jakosti 

podle ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005 (od roku 2007).  

Systém environmentálního managementu zavedla společnost dobrovolně  

a definovala si svou environmentální politiku, která je závazná pro každého 

pracovníka firmy a stanovuje hlavní zásady a cíle společnosti ve vztahu 

k životnímu prostředí.  

5.3. Interní p ředpisy spole čnosti pro nakládání s odpady 

TSmM a.s.  mají interní předpis, který upravuje nakládání s odpady v rámci 

této společnosti. Tento předpis obsahuje: 

1. Přehled míst a pracovišť, ve kterých odpady vznikají  (sídlo společnosti, 

jednotlivé divize a jejich provozovny) 

2. Přehled jednotlivých odpadů, způsob jejich shromažďování a následné 

předání oprávněné osobě 
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3. Závěrečná ustanovení  (povinnost značení nebezpečného odpadu – 

identifikační list, nutnost separace komunálního odpadu na maximální 

možnou míru, předávání dokladů o způsobu likvidace odpadů vedoucím 

pracovníkům, aj.) 

V následujících přílohách (příloha č.1 a č.2) je uveden celkový přehled 

odpadů – nebezpečných i ostatních, které ve společnosti TSmM a.s. vznikly. 

Jejich složení je v každém roce přibližně stejné. 

 

Příloha č. 1 – Seznam nebezpečných odpadů vznikajících v TSmM a.s.  

Příloha č. 2 – Seznam ostatního odpadu vznikajícího v TSmM a.s. 

5.4. Plán odpadového hospodá řství a evidence odpad ů 

Původci odpadů a oprávněné osoby jsou povinni vést evidenci o odpadech  

a způsobech nakládání s nimi. Tato evidence se vede podle druhů odpadů pro 

každou provozovnu samostatně a evidenční listy musí obsahovat předepsané 

údaje (název původce nebo oprávněné osoby včetně IČ, název a adresa 

provozovny, pořadové číslo záznamu, kód a kategorii odpadu dle Katalogu 

odpadů, aj.) Data se hlásí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností  

k 15. únoru za uplynulý rok. 

Vznik veškerých odpadů je doprovázen vedením průběžné a závěrečné 

evidence odpadů (podle zákona o odpadech), na základě které se pak zpracuje 

hlášení o produkci a nakládání s odpady.   

 
Příloha č. 3   Hlášení o produkci a nakládání s odpady 
 

Původ odpadu se označuje třímístným kódem, který rozeznává, zda byl 

odpad vlastní (vyprodukovaný) – kód A00, odpad převzatý – kód B00 či byl odpad 

odebraný ze zásob z předchozího roku – kód C00. 

Samotný způsob nakládání s odpady se označuje opět třímístným kódem, 

kdy první písmeno značí původ odpadu (A,B,C), další písmeno a číslice znamenají 

kód způsobu naložení s odpadem (viz tabulka č. 2, 3, 4). 
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Tab.č. 7   Množství vyprodukovaných odpadů ve společnosti TSmM a.s.  

kategorie odpad ů 
produkce odpad ů t/rok 

2004 2005 2006 2007 2008 

nebezpečné odpady 1,290 1,210 23,648 3,363 51,781 
ostatní odpady 6315,130 4170,733 806,405 1610,572 1285,449 

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady v TSmM a.s.  

 

 

Graf č. 8  - Vyprodukované odpady ve společnosti TSmM a.s. v letech 2004-2008 [t/rok] 

 

Společnost TSmM a.s. vyprodukuje ročně více než 10 tun nebezpečného 

odpadu a přes 1000 tun ostatního odpadu, a je podle § 44 zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech povinna zpracovávat plán odpadového hospodářství (dále jen 

POH) na dobu nejméně 5 let. V jeho částech je vymezen účel POH, působnost  

a doba jeho platnosti, údaje původce, přehled druhů a kategorií produkovaných 

odpadů, způsoby nakládání s nimi a způsob jejich využití nebo odstranění, 

vyhodnocení stávajícího stavu a soulad POH původce se závaznou částí POH 

kraje, přehled cílů a opatření k jejich dosažení, příjmy a výdaje na odpadové 

hospodářství, struktura zdrojů a dynamika změn.  
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5.5. Vývoj množství odpad ů ve spole čnosti TSmM a.s. v letech 

2004 - 2008  

5.5.1 Vývoj nebezpe čných odpad ů ve spole čnosti TSmM a.s.  

V následujícím grafu č. 9 je znázorněn vývoj množství nebezpečných odpadů 

ve společnosti, který má stoupající tendenci, což zajisté není v souladu s plánem 

odpadového hospodářství z roku 2008, ale odráží objem výroby a údržby 

společnosti.  

Je ovšem třeba konstatovat, že ve společnosti tohoto charakteru je nutno 

počítat s výkyvy, které jsou často dány jednorázovou likvidací např. při údržbě 

technologického zařízení či zakázek komerčního charakteru. 

 

Vývoj množství nebezpe čných odpad ů v letech 
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Graf č. 9 - Vývoj množství nebezpečných odpadů v letech 2004 – 2008 [t/rok] 

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady v TSmM a.s.  

V následující tabulce (příloha č. 4) a grafu č. 10 je vidět vývoj nebezpečných 

odpadů ve společnosti za roky 2005 – 2008 ve všech provozovnách společnosti. 

Je patrné, že u některých odpadů se společnosti podařilo od nich zcela ustoupit, 

ale bohužel díky vývoji potřeb a rozvoje jsou i nově vzniklé – zavedené odpady.  

V příloze č. 4 je celkový přehled vyprodukovaných nebezpečných odpadů 

v období let 2005 – 2008 vč. seznamu provozoven, kde byl daný odpad 

vyprodukován.  
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Příloha č. 4 - Produkce nebezpečných odpadů ve společnosti TSmM a.s. v letech 2005 – 2008    

         vč.místa vzniku 

Množství kolísá v závislosti na výrobě, vůbec se v posledních dvou letech 

nevyskytují tyto odpady: kyselina sírová a kyselina siřičitá (06 01 01), kaly z lapačů 

nečistot (13 05 03), zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (20 01 21) se nevyskytuje 

dokonce v posledních třech letech.  

Naopak skok v roce 2008 zaznamenal odpad 06 02 05 – jiné alkálie, který 

vznikl v sídle společnosti, a jednalo se o čpavkovou vodu, která byla vyměněna 

v rámci údržby chlazení na zimním stadionu v Mostě.  
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Graf č. 10 - Produkce nebezpečných odpadů ve společnosti TSmM a.s. v 2005 – 2008 [t/rok] 

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady v TSmM a.s.  

V dalším grafu (graf č. 11) je znázorněn poměr jednotlivých provozoven  

na množství vyprodukovaného odpadu společnosti v letech 2005 – 2008 [%]. 
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Provozovna zahradnictví a sídlo společnosti mají největší podíl na množství 

nebezpečných odpadů, které společnost produkuje, což souvisí s náplní jejich 

práce a objemem produkce.  

 

Podíl jednotlivých provozoven na produkci NO v %
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14%

9%

9% 5%

zahradnictví sídlo aquadrom skládka areál Benedikt provoz parkovišť
 

Graf č. 11 -  Podíl jednotlivých provozoven na množství produkovaného nebezpečného odpadu  

      společnosti v letech 2005 – 2008 v % 

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady v TSmM a.s.  

 

Nebezpečný odpad ve společnosti vzniká obvykle z těchto důvodů: 

A) technologicky průběžně vznikající odpad 

B) odpad vznikající v důsledku jednorázových opatření (např. investice, odstranění 

starých ekologických zátěží, apod.) 

C) odpad vzniklý v důsledku nestandardních stavů (např. havárie, snižování 

skladových zásob surovin, nadstandardní údržba provozu, zavádění nových 

technologií, apod.) 

V následujícím přehledu (příloha č. 5) jsou uvedeny vznikající nebezpečné 

odpady ve společnosti včetně jejich potencionálních rizik a důvodu vzniku. 

 

Příloha č. 5 - Rizika NO a důvod jejich produkce v TSmM a.s. 
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5.5.2 Vývoj ostatních odpad ů ve spole čnosti TSmM a.s.  

Naopak množství ostatní odpadů, které vidíme v grafu č. 12, má výrazně 

klesající tendenci, což jednoznačně ukazuje na dobré hospodaření a snahu  

o naplnění stanovených cílů ať v plánu odpadového hospodářství či 

environmentální politice společnosti. Svou roli zde hraje i změna charakteru 

smluvních vztahů ať s městem Most či jinými kooperujícími subjekty. 
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Graf č. 12 - Vývoj množství ostatních odpadů v letech 2004 – 2008 [t/rok] 

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady v TSmM a.s.      

 

V příloze č. 6 je opět znázorněn vývoj množství ostatních odpadů  

ve společnosti za období 2004 – 2008 ve všech provozovnách.  

 

Příloha č. 6 - Produkce ostatních odpadů ve společnosti TSmM a.s. v letech 2004 – 2008 vč.místa      

                     vzniku 

 

Je patrné, že množství většiny odpadů se v jednotlivých letech zásadně 

nemění. Změny jsou patrné u odpadů, které vznikly nově v průběhu změn činností 

společnosti anebo vlivem jejich útlumu.  
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Jedná se například o tyto odpady: 

� 17 01 01  beton, 17 01 02  cihly -  jde o odpad, který vznikl v rámci prací  

na údržbě hřbitovů (bourání hrobů, aj.) 

� 17 01 07  směs frakce betonu a cihel – především odpad z údržbových 

prací v rámci drobných oprav ve městě Most (bourání laviček, údržba 

chodníků, aj.) 

� 17 05 04  zemina a kamení, 17 09 04  smíšené stavební a demoliční 

odpady – opět odpad z údržbových prací (údržba hrobových míst, bourání  

a údržba laviček, opravy chodníků, aj.) 

� 19 08 02  odpady z lapáků písku – odpad především ze sídla společnosti, 

kde funguje myčka aut určených k posypu komunikací ve městě, ve které 

se po uskutečněném posypu musí celý mechanismus vymýt, aby 

nedocházelo ke snížení jeho účinnosti 

� 20 02 01  biologicky rozložitelný odpad – využití především na vlastní 

kompostárně 

� 20 03 07  objemný odpad – jde o odpad, který vzniká především v rámci 

úklidu města Mostu (tzv. „černé skládky“, kam občané uloží vše, co 

v domácnostech nepotřebují) 

Vývoj ostatních odpadů ve společnosti je přehledně znázorněn v grafu č. 13 

(období let 2004 – 2005) a grafu č. 14 (období let 2006 – 2008), kde jsou výše 

uvedené skutečnosti přehledně znázorněny. 
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Graf č. 13 - Produkce ostatních odpadů ve společnosti TSmM a.s. v letech 2004 – 2005 [t/rok] 
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Graf č. 14 - Produkce ostatních odpadů ve společnosti TSmM a.s. v letech 2006 – 2008 [t/rok] 

 
Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady v TSmM a.s.  
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Z grafického znázornění (graf č. 15) je patrné, že největší podíly na produkci 

ostatních odpadů z jednotlivých provozoven mají sídlo společnosti, zahradnictví  

a aquadrom 

V současné době, kdy společnost opět převzala svoz odpadů v působnosti 

Statutárního města Mostu a provoz sběrného dvora, bude vývoj odpadů  

ve společnosti nabývat jiných hodnot. 

 

Podíl jednotlivých provozoven na produkci OO v %

25%

21%

11%

25%

3%
4%

4% 3% 3% 1%

sídlo zahradnictví prodejna květin+hřbitov aquadrom

truhlárna hřbitov areál Benedikt Střimice
hřbitov Vtelno parkoviště

 
Graf č. 15 - Podíl jednotlivých provozoven na množství produkovaného ostatního odpadu 

společnosti  v letech 2005 – 2008 (v %) 

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady v TSmM a.s.  

5.5.3 Nakládání s odpady ve spole čnosti TSmM a.s.  

Ve společnosti se v letech 2007 – 2008 s odpady nakládalo dle rozpisu 

v přiložených tabulkách (příloha č. 7 a č. 8).  

 

Příloha č. 7 -  Nakládání s ostatními odpady ve společnosti TSmM a.s. v letech 2007-2008 

 
Příloha č. 8 – Nakládání s nebezpečnými odpady ve společnosti TSmM a.s. v letech 2007-2008 

Dle možností dané lokality se odpad recykloval (plast, papír, kovy, aj.), 

v poměrně velké části se využívalo skládkování (především beton, cihly, tašky  



Bc. Martina PLACHÁ: Nakládání s odpady v rámci společnosti TSmM a.s. 

2009                                                                                                                      32 

a ostatní keramické výrobky, zemina a kamení, ostatní demoliční odpady, 

komunální odpad, odpad objemný, aj.), což jsou odpady, které by se z důvodu 

šetření financemi měly a daly ještě dále využívat.  

V grafickém znázornění (graf č. 16 – rok 2007, graf č. 17 – rok 2008) je vidět 

poměr jednotlivých způsobů nakládání s odpady, kdy jsou využity především tyto 

kódy nakládání s odpady (R – kód využití, D – kód odstranění, N – kód ostatního 

nakládání): 

R4 recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin 

R5 recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů 

R9 rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětného použití olejů 

R13 skladování materiálů před aplikací některého z postupů uvedených 

  pod označením R1 až R12 

D1 ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování) 

D10 spalování na pevnině 

N13 kompostování 

 

Způsob nakládání s odpady ve spole čnosti v roce 2007 (%)
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6%

3%
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Graf č. 16 -  Podíl jednotlivých způsobů nakládání s odpady ve společnosti v roce 2007 [%] 

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady v TSmM a.s.  
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Způsob nakládání s odpady ve spole čnosti v roce 2008 (%)
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Graf č. 17 -  Podíl jednotlivých způsobů nakládání s odpady ve společnosti v roce 2008 [%] 

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady v TSmM a.s.  

Veškerý vyprodukovaný odpad ve společnosti byl předán oprávněným 

osobám především s důrazem na jeho přednostní využití (kód N3 – předání jiné 

oprávněné osobě – kromě přepravce a dopravce – nebo jiné provozovně). Pokud 

nebyla nalezena možnost využití odpadu, byl tento odpad předán k odstranění.  

5.5.4 Cíle a opat ření k p ředcházení vzniku odpad ů ve spole čnosti  

V rámci své environmentální politiky si společnost stanovila cíle, kterých chce 

v oblasti nakládání s odpady dosáhnout a také opatření, které ji k tomu dovedou. 

Jednotlivé cíle jsou následující [1]: 

1. snížení množství produkce odpadů při zachování stejného objemu služeb  

a údržby 

2. maximální vytřídění využitelných komunálních odpadů a jejich následné 

využití (upřednostnění recyklace na 55% všech vznikajících odpadů) 

3. přednostní využívání odpadů (především materiálové, poté energetické – 

nutné snížit podíl odpadů ukládaných na skládky) 

4. minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí 

5. pravidelné školení a výcvik zaměstnanců v oblasti OH 
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Soupis opatření je v tomto znění [1]: 

a. předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných 

vlastností 

b. nakládání s komunálními odpady 

c. nakládání s vybranými odpady podle části čtvrté zákona č. 185/2001 Sb. 

d. nakládání s NO 

e. využívání odpadů 

f.    snižování podílu odpadů ukládaných na skládku a podílu BRO v nich  

g. vytváření integrovaného systému nakládání s odpady 

h. ostatní opatření neuvedená pod písmeny a) – g) 

 

Tab.č. 8  Přehled cílů a opatření k předcházení vzniku odpadů v TSmM a.s. 

Přehled cíl ů a opat ření přijatých k p ředcházení vzniku odpad ů 

Kód 
odpadu Název odpadu Kategorie 

odpadu 

Opatření 

Název a 
popis Cíl 

02 01 03 odpad rostlinných pletiv O a, e 1, 3 
03 01 05 piliny, hobliny, odřezky, dřevo,.... O a, e 1, 3 
06 02 05* jiné alkálie N a, d 1, 4 
07 02 13 plastový odpad O a, e 1, 3 
13 02 08* jiné motorové a převodové mazací oleje N a, c, d, e 1, 3, 4, 5 
13 05 03* kaly z lapačů nečistot N     
15 01 01 papírové a lepenkové obaly O a, e 1, 2, 3 
15 01 02 plastové obaly O a, e 1, 2, 3 

15 01 10* obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné N a, d 1, 4, 5 

15 02 02* 
absorpční činidla, filtrační materiály (vč.olej.filtrů 
jinak blíže neurčených),čistící tkaniny a ochranné 
oděvy znečištěné nebezp.látkami 

N a, d 1, 4, 5 

15 02 03 
absorpční činidla,filtrační mat.(vč.olej.filtrů jinak 
blíže neurčených),čistící tkaniny a ochranné oděvy 
zneč.nebezp.látkami 

O a 1, 3 

16 01 03 pneumatiky O a, e 1, 3, 4 

16 01 21* nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 
07 až 16 01 11 a 16 01 13, 16 01 14 N a, d 1, 4, 5 

17 01 01  beton O a, e, f 1, 3 
17 01 02 cihly O a, e, f 1, 3 
17 01 07 směs frakce betonu a cihel O a, e, f 1, 3 
17 02 01 dřevo O a, e, f 1, 2, 3 
17 02 03 plasty ze stavebních činností O a, e 1, 2, 3 
17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 O a, e 1, 2, 3, 4 
17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 O a, e 1, 3 
17 06 05* stavební materiály obsahující azbest N a, d 1, 4, 5 
17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady O a, e, f 1, 3 
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18 01 04 odpady,na jejichž sběr nejsou kladeny zvláštní 
požadavky s ohledem na prevenci infekce O a 1 

19 08 02  odpady z lapáků písku O a 1 
20 01 25 jedlý olej a tuk O a, e, f 1, 3 
20 01 39 plasty O a, e 1, 3 
20 01 40 kovy O a, e 1, 3 
20 02 01 biologicky rozložitelný odpad O a, e 1, 3 
20 02 03 jiný biologicky nerozložitelný odpad O a 1 
20 03 01 směsný komunální odpad O b 1, 2, 3 
20 03 04 kal ze septiků a žump O a 1, 3 
20 03 07 objemný odpad O a, f 1, 2 , 3 

Zdroj: Plán odpadového hospodářství Technických služeb města Mostu a.s. 

5.5.5 Finanční náklady na odpadové hospodá řství v  TSmM a.s. 

Z dostupných dat společnosti vychází tabulka č. 9, kde jsou znázorněny 

jednotlivé výnosy a náklady na odpady produkované společností. Náklady jsou pro 

společnost vlastní.  

Růst nebo pokles nákladů závisí na činnosti společnosti (větší objem služeb 

nebo vlastní údržba s možnou vyšší produkcí odpadů) a smluvních partnerech 

(pohyb cen a služeb). 

 

Tab.č. 9  Náklady na OH TSmM a.s. [tis. Kč/rok] 

tis. K č/rok 
Období Zm ěna náklad ů v % 

2005 2006 2007 2008 05/06 06/07 07/08 

Výnosy 3 15 3 3 400,0% -80,0% 0,0% 

Náklady OO 124 132 801 365 6,5% 506,8% -54,4% 

Náklady NO 2 6 11 80,5 200,0% 83,3% 631,8% 

Náklady celkem 126 138 812 445,5 9,5% 488,4% -45,1% 

Rozdíl -123 -123 -809 442,5 0,0% 557,7% -54,7% 
Zdroj: Interní informace TSmM a.s. 
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Graf č. 18 - Vývoj nákladů na OH společnosti TSmM a.s. v letech 2005 – 2008 

Z grafu č. 18 je patrné, že náklady na odstranění odpadů jsou každý rok 

vyšší. Rok 2007 svým množstvím ostatních odpadů velice vybočuje. Je to ale 

dáno především složením činností, který za daný rok přispěly k množství 

vyprodukovaného odpadu jako je údržba hrobových míst, bourání a údržba 

laviček, opravy chodníků, aj. Také množství biologicky rozložitelného odpadu není 

zanedbatelné a zajisté ovlivňuje celkové hodnoty. Vliv na tento vývoj mají 

především klimatické podmínky, které zapříčiní větší růst trávy a tím vyvolají i větší 

počet sečí ve městě. 
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Graf č. 19 - Vývoj nákladů  na odpady v letech 2005 – 2008 [tis.Kč/rok] 

Zdroj: Interní informace TSmM a.s. 

 

Z vývoje nákladů na ostatní odpad a nákladů celkem je vidět, že největší 

objem peněz jde na odstranění ostatního odpadu, protože křivky jsou skoro 

totožné (graf č. 19). Složení produkovaného odpadu je dán zaměřením 

společnosti, proto ani v následujících letech nelze předpokládat, že by  

se nebezpečný odpad začal výrazněji podílet na celkových nákladech společnosti 

na odpadové hospodářství.  
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Graf č. 20 -  Vývoj množství a cen nebezpečných odpadů v letech 2005 – 2008 

Zdroj: Interní informace TSmM a.s. 

 

Vývoj nebezpečných odpadů a nákladů na jejich odstranění se příliš neliší. 

Náklady rostou úměrně množství. Tento trend lze předpokládat i v následujících 

letech (graf č. 20). Jedinou velkou změnou může být provozování sběrného dvora, 

který občané využívají především pro odložení nebezpečného odpadu.  
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Graf č. 21 - Vývoj množství a cen ostatních odpadů v letech 2005 – 2008 

Zdroj: Interní informace TSmM a.s.  

Stejný vývoj křivek má i tento graf znázorňující vývoj u ostatního odpadu 

(graf č. 21). V případě, že nastavený klesající trend v produkci ostatních odpadů 

společnost udrží, bude to velkým přínosem nejen v úspoře finančních prostředků, 

ale taktéž pro životní prostředí a pro úspěšné dodržení či dokonce překročení cílů 

stanovených v POH, které jsou vázané na objem výroby a údržby společnosti.  

Velký skok v nákladech na nebezpečný odpad, jenž je i patrný 

z následujícího grafu (graf č. 22), je právě jednoznačně ovlivněn údržbovými 

pracemi (tj. konkrétně odstranění čpavku ze zimního stadionu), které jsou 

vyvolány aktuálním stavem jednotlivých zařízení a nedají se předem přesně 

odhadnout. V každém případě jde o výjimečné případy, které by neměly nastat 

v každém kalendářním roce.  

Podle dostupných informací dochází i v letošním roce k nárůstu cen  

za odstranění odpadů u jednotlivých partnerů, kteří mají oprávnění s daným 

odpadem nakládat. Poměrně markantní nárůst vidím u odpadu 17 09 04 – jiné 

stavební a demoliční odpady, kde cena za rok 2008 činí 240 K č/t a v roce 2009 je 

500 Kč/t (společnost Celio a.s., V Růžodolu 2, Litvínov 7 - předmětem činnosti je 
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materiálové využití, zpracování a zneškodňování odpadů), u odpadů 17 01 01 – 

beton jde o navýšení o 20 Kč/t (z původních 175 Kč/t na 195 Kč/t), 20 03 01 – 

směsný komunální odpad navýšení o 55 Kč (původní 435 Kč/t, nová 490 Kč/t),  

20 03 07 – objemný odpad jde o nárůst o 80 Kč (rok 2008 550 Kč/t a rok 2009  

630 Kč/t), aj.  
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Graf č. 22 - Změna nákladů na OH v %v letech 2005 – 2008 

Zdroj: Interní informace TSmM a.s.  

5.5.6 Současný stav vývoje odpadového hospodá řství pro TSmM a.s. 

Ekonomický úpadek společností, které měly možnost a prostředky  

ke zpracování separovaného odpadu (především hovořím o výkupu skla), a který 

je způsoben současnou hospodářskou krizí, má za následek téměř nulové 

vykupování této druhotné suroviny. Nebo, což je mnohými z nás vnímáno jako 

paradox, chtějí za tento výkup od společnosti ještě zaplatit. Podle posledních 

údajů dochází k problémům již i s výkupem papíru. Jediná běžně všemi tříděná 

komodita – plast – prozatím nachází své uplatnění, ale při neustálém zpřísňování 

jeho dalšího použití a využití nemusí tento stav mít dlouhého trvání. A to nelze 

hovořit o technologických procesech, které mají také svá omezení, např. 
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separovaný plast nelze použít pro potřeby v automobilovém průmyslu, který 

využívá dodávek různých druhů upravených plastů přímo od výrobců, které mají 

vlastnosti potřebné pro zhotovení jednotlivých výrobků. 

Současný stav legislativy v České republice zcela jednoznačně nahrává 

jedinému způsobu nakládání s odpady a to skládkování, které, jak je již 

v předchozích kapitolách uvedeno, je stále nejlevnější metodou odstraňování 

odpadů. V nových návrzích se již  takto neuvažuje. Kroky k jeho omezení budou 

nejen finanční (tzn. zvýšení cen skládkovného), ale také v poměrně velkém 

omezení kapacit jednotlivých skládek a omezení odpadů na ně ukládaných. 

Problém ovšem vidím v jisté nedomyšlenosti, co s odpadem dál? Jde již  

o výše zmíněnou problematiku výkupu tříděných surovin, nedostupnost spaloven 

komunálního odpadu (Liberec, Brno, Praha – velké svozové vzdálenosti) včetně 

finanční náročnosti na jejich provoz, vyšší ceny recyklovaných surovin, aj. 

Všechny tyto skutečnosti mohou v jednotlivcích podpořit myšlenku, že jejich 

veškeré snažení o zlepšení životního prostředí je marné.  
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6. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Při svém provozu společnost TSmM a.s. zajisté již našla způsoby, jak co 

nejvýhodněji zpracovávat vyprodukované odpady svými provozy. Maximální 

snahou je odpad materiálově či energeticky využít, pokud nelze, je odstraněn 

v zákonem daných mezích.  

Ke zlepšení ekologie na Mostecku zajisté vede ukončení provozu skládky 

Střimice, kde již probíhá pouze sanace a následná rekultivace. Přijímají se tak  

odpady pouze pro tyto potřeby. V provozu zůstává i kompostárna. Využití 

vyfrézovaného povrchu  chodníků a silnic při údržbě (živičný povrch) se používá 

k dalšímu zpracování (znovupoužití po přimíchání  nutných surovin) apod. 

K dalším krokům pro zlepšení životního prostředí by mohla být vlastní 

kotelna pro vytápění administrativních budov, které jsou v současnosti napojeny 

na centrální systém vytápění (horkovod). Kotelna by mohla fungovat např.  

na biopalivo, kde by docházelo k využití části produkce biologicky rozložitelných 

odpadů (např. štěpka, piliny, sláma,aj.), které vznikají i v provozovně zahradnictví, 

a zajistila by pokrytí potřeb společnosti v aktuálním čase a potřebě.  

Přínos pro životní prostředí by mohl mít i přechod z klasických pohonných 

hmot vozového parku společnosti (nafta, benzín) na ekologicky šetrnější paliva 

jako je zemní plyn.  

Velkým přínosem by mohlo být i zřízení překladiště komunálního odpadu 

(varianta pro současnost, kdy společnost opět provozuje sběr odpadu ve městě 

Most a okolí), které by bylo osazeno velkokapacitními kontejnery (20 m3),  

do kterých by jednotlivé popelářské vozy překládaly svůj náklad sesbíraného 

odpadu (do jednoho kontejneru cca 3 popelářské vozy). Speciální nákladní 

souprava, která pojme tři kontejnery (tzn. obsah 9 popelářských vozů), je následně 

odveze na nejvhodnější řízenou skládku. Toto překladiště by se mohlo zřídit 

v areálu bývalé skládky Střimice a zajisté by docházelo k velkým úsporám  

za odvoz odpadu na skládky. [15] 

Všechny navrhované varianty možných finančních úspor si vyžadují 

provedení důkladných studií proveditelnosti a prozkoumání všech aspektů 
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vhodnosti použití pro danou společnost, což by mohlo být náplní jiné diplomové 

práce.  

Velkým přínosem pro obyvatele města Mostu je zajisté záměr vybudovat 

nový sběrný dvůr, který bude v lepším dosahu pro obyvatele (stávající sběrný dvůr 

je umístěn cca 1 km za městem směrem na část města Mostu Chanov, špatně 

dostupný městskou hromadnou dopravou či pěšky – přechod přes důležité silniční 

tahy). Jednání o konkrétním místě pro jeho vybudování a o termínu realizace jsou 

právě v jednání na Magistrátu města Mostu. Přínos pro společnost TSmM a.s. by 

měl nastat v omezení „černých skládek“ odpadů na území města Mostu a tím i 

zmenšit množství přijatých odpadů do společnosti a povinnost s nimi nakládat.  
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7. ZÁVĚR 

V současné době, kdy je „hospodářská krize“ v plné síle, je problematické 

jednoznačně určit směr, kterým by se jednotlivé společnosti měly ubírat v oblasti 

odpadového hospodářství. To samé platí i pro samotné Technické služby města 

Mostu a.s., kde je situace o to horší, že není ustálené jejich vnitřní uspořádání, 

názory na způsoby využití stávajících možností a přizpůsobení novým potřebám 

jejich vývoje a rozvoje.  

Nastoupený trend společnosti TSmM a.s. ve způsobu nakládání s odpady je 

v současnosti velice slušný, což je patrné z grafického znázornění č. 16 a č. 17. 

V roce 2008 se snížil  podíl skládkování o 5% z původních 52% v roce 2007  

na 47% a také se snížil  podíl spalování o 6% z původních 13% na 7%. Naopak 

kladný nárůst  zaznamenala recyklace a to o celých 13%  z původních 10%  

na 23% v roce 2008.  Mezi příčiny těchto změn zajisté patří „více“ náklady, které 

jsou dány především nutností vyšších odvodů na finanční rezervu společnosti, 

vyšší poplatky státu a samozřejmě zvýšení cen za skládkovné a ostatní způsoby 

nakládání s odpady včetně potřeby odpady „odvážet“ na jiné vhodné skládky 

(ukončení vlastní skládky Střimice v roce 2007). Další důvod lze spatřovat 

v potřebě a nutnosti respektovat Programy odpadového hospodářství (ať už  

na celorepublikové či podnikové úrovni), ke kterým se firmy zavázaly.  

Výrazný nárůst nákladů na odpadové hospodářství v roce 2007 je zajisté 

zapříčiněn ukončením provozu vlastní skládky Střimice, nutností vyhledat jiné 

vhodné místo pro uložení odpadu (dojezdová vzdálenost, vyšší poplatky  

za uložení na skládky – soukromí vlastníci: společnost  Marius Pedersen a.s. či 

Celio a.s.), a také objem objednaných prací a složení odpadů. 

Množství produkovaných odpadů má klesající tendenci, což je znázorněno 

v grafu č. 8 a to by mělo být udržitelné i z důvodu splnění části činností společnosti 

formou sjednání prací u smluvních partnerů. Vliv na snížení má zajisté i počet 

funkčních provozoven společnosti TSmM a.s., kdy ke snížení zajisté vedlo 

ukončení provozovny autodílna. Důvodem nevyskytování se nebezpečných 

odpadů typu zářivky či tonery do kancelářských přístrojů je zajisté jejich vracení 

dodavateli.  
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V každém případě se množství odpadů v TSmM a.s. vyvíjí především 

v závislosti na množství objednané práce (ať městem Most či jinými subjekty), 

klimatických podmínkách a také druzích provozoven, které jsou pro chod 

společnosti nutné. Příkladem nárůstu odpadů ve společnosti je počátek provozu 

Aquadromu (od roku 2004), kde kromě koupaliště zde TSmM a.s. provozují  

i občerstvení. Z grafů č. 11 a 15 je patrné, že se Aquadrom poměrně výraznou 

měrou podílí na celkové produkci odpadů ve společnosti – u ostatních odpadů je 

to 25% a u nebezpečných 14%.  

Naprosto odstranit či zcela minimalizovat nebezpečný odpad ve společnosti 

nelze z důvodu jejího širokého rozprostření služeb. Jak je již výše uvedeno, 

v loňském roce byl markantní nárůst NO a to především v množství čpavkové 

vody, která se musela vyměnit v rámci běžné údržby zimního stadionu. Tyto 

výkyvy v celkovém množství NO se dají očekávat i v následujících letech 

v případě, že provoz zimního stadionu a ostatních provozoven zůstanou v režii 

TSmM a.s.  

Z dosažených výsledků lze konstatovat, že odpadové hospodářství ve 

společnosti TSmM a.s. funguje optimálně a není zapotřebí provádět radikální 

změny. V případě, že by se společnost chtěla více zaměřit na ekologii, lze se po 

provedení příslušných studií ubírat např. směrem ekologického vytápění svých 

administrativních budov či změnou pohonných hmot vozového parku společnosti.  
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Příloha č. 1   Seznam nebezpečných odpadů vznikajících v TSmM a.s. 

Nebezpečné odpady  

Název druhu odpadu Kód 
odpadu 

Kód 
způsobu 
nakládání 

s odpadem  

Vznik odpadu 

agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky 02 01 08* AN3 zahradnictví 

jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné 
louhy 

07 03 04* AN3 
sídlo společnosti 
zahradnictví 
aquadrom 

jiné hydraulické oleje 13 01 13* AN3 zahradnictví 

jiné motorové a převodové mazací oleje 13 02 08* AN3 
zahradnictví 
aquadrom 

zaolejovaná voda z odlučovačů oleje (kondenzát z 
kompresoru) 

13 05 07* AN3 
sídlo společnosti 
zahradnictví 
aquadrom 

obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 15 01 10* AN3 

sídlo společnosti 
zahradnictví 
aquadrom 
skládka Střimice 
areál Benedikt 

absorpční činidla, filtrační materiály (vč.olej.filtrů jinak blíže 
neurčených),čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezp.látkami 

15 02 02* AN3 

sídlo společnosti 
zahradnictví 
skládka Střimice 
aquadrom 
areál Benedikt 
provoz parkovišť 

nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 
01 11 a 16 01 13, 16 01 14 

16 01 21* AN3 zahradnictví 

olověné akumulátory 16 06 01* AN3 
sídlo společnosti 
zahradnictví 

asfaltové směsi obsahující dehet 17 03 01* AN3 sídlo společnosti 

uhelný dehet a výrobky z dehtu 17 03 03* AN3 sídlo společnosti 

stavební materiály obsahující azbest 17 06 05* AN3 zahradnictví 

jiné stavební a demoliční odpady (vč.odpadních směsí) 
obsahující nebezp.látky 

17 09 03* AN3 sídlo společnosti 

zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 20 01 21* AN3 sídlo společnosti 
zahradnictví 

vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky 20 01 23* AN3 sídlo společnosti 

vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující 
nebezp.látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 

20 01 35* AN3 sídlo společnosti 

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady ve společnosti TSmM a.s. 
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Příloha č. 2   Seznam ostatního odpadu vznikajícího v TSmM a.s. 

Ostatní (inertní) odpady 

Název druhu odpadu Kód 
odpadu 

Kód 
způsobu 
nakládání 

s odpadem  

Vznik odpadu 

odpad rostlinných pletiv 02 01 03 AR3, AN3 
zahradnictví 
prodejny květin 

odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 04 AN3 zahradnictví  

piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, 
neuvedené pod číslem 03 01 04 

03 01 05 
AR3, AD1, 

AN3 
truhlárna 

odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17 08 03 18 AN3 sídlo společnosti 

plastové hobliny a třísky 12 01 05 AN3 zahradnictví 

upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené 
pod číslem 12 01 20 

12 01 21  AN3 
zahradnictví 
truhlárna 

papírové a lepenkové obaly 15 01 01 AN3 

sídlo společnosti 
zahradnictví 
prodejny květin 
pohřebnictví/hřbitovy 
aquadrom 
areál Benedikt 
provoz parkovišť 
skládka/kompostárna 
truhlárna 

plastové obaly 15 01 02 AN3 

sídlo společnosti 
zahradnictví 
prodejny květin 
pohřebnictví/hřbitovy 
aquadrom 
areál Benedikt 
provoz parkovišť 
skládka/kompostárna 
truhlárna 

pneumatiky 16 01 03 AN3 
sídlo společnosti 
zahradnictví  

beton 17 01 01 AD1, AN3 sídlo společnosti 
pohřebnictví 

cihly 17 01 02 AD1, AN3 sídlo společnosti 

tašky a keramické výrobky 17 01 03 AD1, AN3 sídlo společnosti 

dřevo 17 02 01 AN3 
sídlo společnosti 
areál Benedikt 

sklo 17 02 02 AN3 sídlo společnosti 

asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 17 03 02 AN3 sídlo společnosti 

železo a ocel 17 04 05 AN3 sídlo společnosti 
zahradnictví 

zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 03 01 17 05 04 
AR3, AD1, 

AN3 
sídlo společnosti 
zahradnictví 

smíšené stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

17 09 04 AN3 sídlo společnosti 

biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 20 01 08 AN3 aquadrom 

textilní materiály 20 01 11 AN3 aquadrom 

jedlý tuk a oleje 20 01 25 AN3 aquadrom 
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plasty 20 01 39 AN3 aquadrom 

biologicky rozložitelný odpad  20 02 01 AR3, AN3 
zahradnictví 
prodejny květin 

jiný biologicky nerozložitelný odpad 20 02 03 AD1, AN3 zahradnictví 

směsný komunální odpad 20 03 01 AN3 

sídlo společnosti 
zahradnictví 
prodejny květin 
pohřebnictví/hřbitovy 
aquadrom 
areál Benedikt 
provoz parkovišť 
skládka/kompostárna 
truhlárna 

uliční smetky 20 03 03 AD1, AN3 sídlo společnosti 

kal ze septiků a žump 20 03 04 AN3 
zahradnictví 
aquadrom 

objemný odpad 20 03 07 AN3 sídlo společnosti 

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady ve společnosti TSmM a.s. 
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Příloha č. 3   Hlášení o produkci a nakládání s odpady 
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Příloha č. 4   Produkce nebezpečných odpadů ve společnosti TSmM a.s. v letech 2005 – 2008 vč.místa vzniku 

Nebezpečné odpady vyskytující se ve spole čnosti TSmM a.s. 

Kód odpadu  Název druhu odpadu 
Kód zp ůsobu 
nakládání s 
odpadem 

Vznik odpadu 
produkce t/rok 

2005 2006 2007 2008 

02 01 08* agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky AN3 zahradnictví 0,800 0,360 0,000 0,045 

06 01 01* kyselina sírová a kyselina siřičitá AN3 zahradnictví 0,000 0,100 0,000 0,000 

06 02 05* jiné alkálie AN3 sídlo společnosti 0,000 0,000 0,000 48,000 

13 02 08* jiné motorové a převodové mazací oleje AN3 zahradnictví 
aquadrom 

0,000 0,780 0,003 0,180 

13 05 03* kaly z lapačů nečistot AN3 sídlo společnosti 0,000 13,000 0,000 0,000 

15 01 10* obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné AN3 

sídlo společnosti 
zahradnictví 
aquadrom 
skládka Střimice 
areál Benedikt 

0,400 1,228 0,150 0,850 

15 02 02* absorpční činidla, filtrační materiály (vč.olej.filtrů jinak blíže 
neurčených),čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezp.látkami AN3 

sídlo společnosti 
zahradnictví 
skládka Střimice 
aquadrom 
areál Benedikt 
provoz parkovišť 

0,000 0,150 0,110 0,266 

16 01 21* nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 
01 13, 16 01 14 AN3 zahradnictví 0,000 0,020 0,020 0,000 

17 03 01* asfaltové směsi obsahující dehet AN3 sídlo společnosti 0,000 0,000 0,000 2,440 

17 06 05* stavební materiály obsahující azbest AN3 zahradnictví 0,000 8,010 3,080 0,000 

20 01 21* zářivky a jiný odpad obsahující rtuť AN3 sídlo společnosti 
zahradnictví 0,010 0,000 0,000 0,000 

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady ve společnosti TSmM a.s. 
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Příloha č. 5   Produkce ostatních odpadů ve společnosti TSmM a.s. v letech 2004 – 2008 vč.místa vzniku 

Ostatní odpady vyskytující se ve spole čnosti TSmM a.s. 

Kód 
odpadu Název druhu odpadu 

Kód 
způsobu 
nakládání 

s odpadem  

Vznik odpadu 

produkce t/rok 

2004 2005 2006 2007 2008 

02 01 03 odpad rostlinných pletiv AN3 
zahradnictví  
prodejna květin+hřbitov 

0,000 0,000 0,000 0,790 29,790 

02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) AN3 zahradnictví 0,000 0,000 0,820 0,000 0,000 

03 01 05 piliny, hobliny, odřezky, dřevo,.... AN3 
sídlo společnosti 
truhlárna 

9,050 8,470 0,645 0,508 0,420 

04 02 22 odpady ze zpracovaných textilních vláken AN3 aquadrom 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 

07 02 13 plastový odpad AN3 aquadrom 0,000 0,000 0,000 0,280 0,000 

15 01 01 papírové a lepenkové obaly AN3 

sídlo společnosti 
zahradnictví 
prodejna květin+hřbitov 
hřbitov 
aquadrom 

5,850 5,470 1,096 7,238 4,017 

15 01 02 plastové obaly AN3 

sídlo společnosti 
zahradnictví 
prodejna květin+hřbitov 
hřbitov 
aquadrom 
areál Benedikt 

0,000 0,043 0,563 3,139 3,568 

15 02 03 
absorpční činidla,filtrační mat.(vč.olej.filtrů jinak blíže 
neurčených),čistící tkaniny a ochranné oděvy 
zneč.nebezp.látkami 

AN3 aquadrom 0,000 0,000 0,000 0,160 0,141 

16 01 03 Pneumatiky AN3 
sídlo společnosti 
zahradnictví 
Střimice 

0,450 0,450 0,300 0,000 0,780 

17 01 01  Beton AN3 

sídlo společnosti 
prodejna květin+hřbitov 
hřbitov Vtelno 
aquadrom 

109,120 80,580 148,370 363,000 175,770 

17 01 02 Cihly AN3 sídlo společnosti 64,430 0,000 36,820 82,190 0,000 

17 01 03 tašky a keramické výrobky AN3 sídlo společnosti 0,000 0,000 0,000 1,050 0,000 
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17 01 07 směs frakce betonu a cihel AN3 sídlo společnosti 0,000 0,000 0,000 0,000 6,520 

17 02 01 Dřevo AN3 areál Benedikt 0,000 0,000 0,000 0,000 0,624 

17 02 03 plasty ze stavebních činností AN3 
zahradnictví 
prodejna 
květin+pohř.služba 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,600 

17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 AN3 
sídlo společnosti 
aquadrom 335,760 918,840 410,120 310,180 549,580 

17 04 05 železo a ocel AN3 zahradnictví 0,000 0,000 0,430 0,000 0,032 

17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 AN3 
sídlo společnosti 
zahradnictví 
aquadrom 

198,720 397,440 129,320 230,980 27,180 

17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady AN3 
sídlo společnosti 
zahradnictví 0,000 0,000 4,560 11,900 118,460 

18 01 04 
odpady,na jejichž sběr nejsou kladeny zvláštní požadavky s 
ohledem na prevenci infekce 

AN3 aquadrom 0,000 0,000 0,000 0,008 0,012 

19 08 02  odpady z lapáků písku AN3 sídlo společnosti 
zahradnictví 

330,130 330,130 0,000 32,500 31,400 

20 01 01 papír a lepenka AN3 aquadrom 0,000 0,000 0,059 0,000 0,000 

20 01 02 Sklo AN3 zahradnictví 0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 

20 01 25 jedlý olej a tuk AN3 aquadrom 0,680 0,820 0,700 0,780 0,750 

20 01 39 Plasty AN3 zahradnictví 0,000 0,000 0,000 0,000 0,560 

20 01 40 Kovy AN3 aquadrom 0,000 0,000 0,500 0,015 0,066 

20 02 01 biologicky rozložitelný odpad AN3 
sídlo společnosti 
zahradnictví 
aquadrom 

1856,460 0,000 0,000 2,960 3,460 

20 02 03 jiný biologicky nerozložitelný odpad AN3 
prodejna květin+hřbitov 
sídlo společnosti 1218,790 969,520 14,710 427,290 61,180 

20 03 01 směsný komunální odpad AN3 

sídlo společnosti 
zahradnictví 
prodejna květin+hřbitov 
hřbitov 
hřbitov Vtelno 
aquadrom 
areál Benedikt 
parkovišt U Parku 
Střimice 

141,200 67,960 55,292 120,828 148,381 
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20 03 03 uliční smetky AN3 
sídlo společnosti 
aquadrom 

1559,620 1052,010 0,000 0,000 0,007 

20 03 04 kal ze septiků a žump AN3 aquadrom 0,000 0,000 2,000 1,000 2,000 

20 03 07 objemný odpad AN3 

sídlo společnosti 
zahradnictví  
prodejna květin+hřbitov 
aquadrom 
truhlárna 

484,870 339,000 0,000 13,920 119,040 

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady ve společnosti TSmM a.s. 
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Příloha č. 6   Rizika NO a důvod jejich produkce v TSmM a.s. 

Rizika nebezpe čných odpad ů a důvod jejich produkce v TSmM a.s. 
Kód 

odpadu Název druhu odpadu produkce t/rok Možné riziko Důvod 
produkce 

Způsob 
opat ření 2005 2006 2007 2008 

02 01 08* agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky 0,800 0,360 0,000 0,045 H 3B, H4, H5, H13, 
H14 

A 
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06 01 01* kyselina sírová a kyselina siřičitá 0,000 0,100 0,000 0,000 H6, H8, H14 C 

06 02 05* jiné alkálie 0,000 0,000 0,000 48,000 H6, H8, H13, H14 C 

13 02 08* jiné motorové a převodové mazací oleje 0,000 0,780 0,003 0,180 H 3B, H5, H13, H14 A 

13 05 03* kaly z lapačů nečistot 0,000 13,000 0,000 0,000 H5, H13, H14 C 

15 01 10* obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné 

0,400 1,228 0,150 0,850 
H 3B, H4, H4, H13, 

H14 
A 

15 02 02* 
absorpční činidla, filtrační materiály (vč.olej.filtrů jinak blíže 
neurčených),čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezp.látkami 

0,000 0,150 0,110 0,266 H 3B, H5, H13, H14 A, B 

16 01 21* nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 
a 16 01 13, 16 01 14 

0,000 0,020 0,020 0,000 H4, H5, H13, H14 A 

17 03 01* asfaltové směsi obsahující dehet 0,000 0,000 0,000 2,440 H5, H13, H14 B 

17 06 05* stavební materiály obsahující azbest 0,000 8,010 3,080 0,000 H5, H13, H14 B, C 

20 01 21* zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 0,010 0,000 0,000 0,000 H6, H13, H14 C 

Zdroj: Plán odpadového hospodářství společnosti TSmM a.s. 
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Příloha č. 7   Nakládání s OO v letech 2007-2008 ve společnosti TSmM a.s. 

Nakládání s ostatními odpady v letech 2007 - 2008 v e spole čnosti TSmM a.s. 

Kód 
odpadu  Název druhu odpadu 

způsob nakládání 2007 zp ůsob nakládání 2008 

kódy R1-
R13 

kódy D1-
D15 

kódy N1-
N17 

(mimo 
N3) 

N3 [t] kódy R1-
R13 

kódy D1-
D15 

kódy N1-
N17 

(mimo 
N3) 

N3  [t] 

02 01 03 odpad rostlinných pletiv     N13 0,790     N13 29,790 

03 01 05 piliny, hobliny, odřezky, dřevo,....     N13 0,508     N13 0,420 
07 02 13 plastový odpad R5     0,280         
15 01 01 papírové a lepenkové obaly R5     7,238 R5     4,017 
15 01 02 plastové obaly R5     3,139 R5     3,568 

15 02 03 
absorpční činidla,filtrační mat.(vč.olej.filtrů jinak 
blíže neurčených),čistící tkaniny a ochranné 
oděvy zneč.nebezp.látkami 

  D1, 
D10   0,016   D1, 

D10   0,141 

16 01 03 Pneumatiky         R5     0,780 
17 01 01  Beton   D1   363,000   D1   175,770 
17 01 02 Cihly   D1   82,190         
17 01 03 tašky a keramické výrobky   D1   1,050         
17 01 07 směs frakce betonu a cihel           D1   6,520 
17 02 01 Dřevo           D1   0,624 
17 02 03 plasty ze stavebních činností         R5     0,600 

17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 R13 
(10%) 

D1 
(90%)   310,180 R13 

(10%) 
D1 

(90%)   549,580 

17 04 05 železo a ocel         R5     0,032 

17 05 04 
zemina a kamení neuvedené pod číslem 
170503   D1   230,980   D1   27,180 

17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady   D1   11,900   D1   118,460 

18 01 04 
odpady,na jejichž sběr nejsou kladeny zvláštní 
požadavky s ohledem na prevenci infekce   D10   0,008   D10   0,012 

19 08 02  odpady z lapáků písku R13     32,500 R13     31,400 
20 01 02 Sklo         R5     0,700 
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20 01 25 jedlý olej a tuk R9 
(29%) 

D1 
(71%)   0,780 R9 

(25%) 
D1 

(75%)   0,750 

20 01 39 Plasty       R5     0,560 
20 01 40 Kovy R4     0,015 R4     0,066 
20 02 01 biologicky rozložitelný odpad     N13 2,960     N13 3,460 
20 02 03 jiný biologicky nerozložitelný odpad   D1   427,290   D1   61,180 
20 03 01 směsný komunální odpad   D1   120,828   D1   148,381 
20 03 03 uliční smetky           D1   0,007 
20 03 04 kal ze septiků a žump   D1   1,000   D1   2,000 

20 03 07 objemný odpad   D1   13,920   D1   119,040 

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady ve společnosti TSmM a.s. 
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Příloha č. 8   Nakládání s NO v letech 2007-2008 ve společnosti TSmM a.s. 

Nakládání s nebezpe čnými odpady v letech 2007 - 2008 ve spole čnosti TSmM a.s. 

Kód 
odpadu  Název druhu odpadu 

způsob nakládání 2007 zp ůsob nakládání 2008 

kódy R1-
R13 

kódy D1-
D15 

kódy N1-
N17 

(mimo 
N3) 

N3 [t] kódy R1-
R13 

kódy D1-
D15 

kódy N1-
N17 

(mimo 
N3) 

N3  [t] 

06 02 05* jiné alkálie           D1, D4   48,000 

13 02 08* jiné motorové a převodové mazací oleje R9     0,003         

15 01 10* 
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
nebo obaly těmito látkami znečištěné   D1, 

D10   0,042         

15 02 02* 
absorpční činidla, filtrační materiály (vč.olej.filtrů 
jinak blíže neurčených),čistící tkaniny a 
ochranné oděvy znečištěné nebezp.látkami 

  D1, 
D10   0,110         

16 01 21* nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 
01 07 až 16 01 11 a 16 01 13, 16 01 14   D1   0,020         

17 06 05* stavební materiály obsahující azbest   D1   3,080         

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady ve společnosti TSmM a.s. 
 


