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Anotace 

 

Bakalářská práce se zabývá zpracováním odpadů v nemocnicích a zdravotnických 

zařízeních. Pozornost je věnována nebezpečným vlastnostem odpadu, sběru a evidenci 

odpadů dle legislativních poţadavků. Práce se věnuje především poţadavkům na 

shromaţďování a přepravu nebezpečných odpadů ze zdravotnictví. Dále jsou zde popsány 

moţnosti úpravy a způsoby odstraňování těchto odpadů.  
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This document is concerned with questions on processing of rejects in hospitals and 

medical institutions. It gives attention especially to dangerous characteristics of waste, to 

salvage and waste evidence according the legislative requirements. This work is focus 

mainly on demands on gathering and transport of dangerous waste from the health service. 

Moreover, this document describes some possibilities how to remove these rejects. 
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1.      Úvod a cíl práce 

Odpady se stávají všeobecným problémem, jsou jednou ze sloţek ţivotního 

prostředí a patří k jeho základním problémům. Ve zdravotnictví je největším problémem 

zpracování nebezpečných odpadů. 

Odpad můţe ohrozit pacienty, zdravotnický personál, pomocný personál, který se 

zabývá shromaţďováním, přepravou a odstraněním odpadů. Můţe ohrozit veřejné zdraví i 

ţivotní prostředí.  

Riziko není moţno posuzovat obecně, ale vţdy je nutno vycházet ze specifických 

podmínek zdravotnického zařízení, počínaje nemocnicemi a konče péčí o pacienta 

v domácích podmínkách. 

Největší riziko souvisí vţdy s nakládáním s vysoce infekčními odpady a ostrými 

předměty. Nakládání s nebezpečným zdravotnickým odpadem můţe být příčinou vzniku 

onemocnění nebo poranění. 

Rostoucí riziko nebezpečných odpadů ve zdravotnictví je vyvoláno nejen novými 

infekčními epidemiemi, jejich rychlostí šíření, ale také dynamickým rozvojem medicíny, 

zdravotnických a hygienických prostředků. Eliminace vlivu těchto faktorů vyţaduje nové 

systémové metody řešení, např. vzdělávání zdravotnického i ostatního personálu [2]. 

  Předloţená bakalářská práce se zabývá nebezpečnými odpady ze zdravotnictví. 

Zabývá se nejen popisem jednotlivých odpadů ze zdravotnictví, ale i jejich sběrem, 

evidencí a odstraňováním. 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit dosavadní zpracování odpadů z nemocnic a 

zdravotnických zařízení dle platné legislativy. 
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2. Legislativa 

 

Definice odpadu podle § 3 zákona 185/2001., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů: 

 

1. Odpad je kaţdá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo 

povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů. 

2. Ke zbavování se odpadu dochází vţdy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející 

do některé ze skupin odpadů, k vyuţití nebo k odstranění ve smyslu tohoto zákona 

nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto 

zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný převod. 

3. Pokud vlastník v řízení o odstranění pochybností podle § 78 odst. 2 písm. h, 

neprokáţe opak, předpokládá se úmysl zbavit se movité věci příslušející do některé 

ze skupin odpadů, 

4. Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin    

odpadů [3]. 

 

Podle katalogu odpadů, který stanovuje Ministerstvo životního prostředí 

vyhláškou č. 381/2001 Sb., ze dne 17. října 2001, rozdělujeme odpad do 20 základních 

skupin: 

 

1. Odpady z geologického průzkumu, těţby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a 

kamene. 

2. Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby 

zpracování potravin. 

3. Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky. 

4. Odpady z koţedělného, koţešnického a textilního průmyslu. 
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5. Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování 

uhlí. 

6. Odpady z anorganických chemických procesů. 

7. Odpady z organických chemických procesů. 

8. Odpady z výroby, zpracování, distribuce a pouţívání nátěrových hmot (barev, laků 

a smaltů), lepidel, těsnících materiálů a tiskařských barev. 

9. Odpady z fotografického průmyslu. 

10. Odpady z tepelných procesů. 

11. Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných 

materiálů a z hydrometalurgie neţelezných kovů. 

12. Odpady z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů. 

13. Odpady olejů a odpady kapalných paliv . 

14. Odpady organických rozpouštědel, chladiv a hnacích médií. 

15. Odpadní obaly, absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a 

ochranné oděvy jinak neurčené. 

16. Odpady v tomto katalogu jinak neurčené. 

17. Stavební a demoliční odpady (včetně vytěţené zeminy z kontaminovaných míst). 

18. Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče nebo z výzkumu s nimi souvisejícího (s 

výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích zařízení, které 

bezprostředně nesouvisejí se zdravotní péčí). 

19. Odpady ze zařízení na zpracování (vyuţívání a odstraňování) odpadu, z čistíren 

odpadních vod pro čistění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro 

spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely. 

20. Komunální odpady (odpady z domácností a podobné ţivnostenské, průmyslové 

odpady a odpady z úřadů) [4]. 
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Právní legislativa o odpadech  

           Při nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení je třeba postupovat    ve smyslu 

platných zákonných opatření, konkrétně dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, 

v posledním znění vyhlášky č. 381/2001 Sb., Ministerstva ţivotního prostředí, kterou se 

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

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

tranzitu odpadů (Katalog odpadů), vyhláška č.351/2008 Sb., Ministerstva ţivotního 

prostředí o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 

376/2001 Sb., Ministerstva ţivotního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů, zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a zákona č. 167/1998 

Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 

354/1999 Sb., a zákona č. 365/2000 Sb. 

 

Prohlášení rady Evropské Unie 

Dle prohlášení Rady EU ze dne 7. května 1990 je nutno regulovat nakládání se 

specifickým odpadem ze zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče. Odpad ze 

zdravotnických zařízení je dle EU pokládán za prioritní tok odpadu vzhledem ke své 

rozmanitosti a komplikovanosti sloţení, ale především k potenciálnímu nebezpečí, které 

představuje pro zdraví lidí a ţivotní prostředí, včetně rizika infekce. 

            Komise EU v roce 1994 doporučila ČR vypracování směrnice pro nakládání se 

specifickým odpadem ze zdravotnických zařízení, která by stanovila: 

  1. základní pojmy nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení, 

včetně jejich definice a klasifikace, 

  2. pravidla ochrany ţivotního prostředí a zdraví v místech kde odpad 

vzniká, 

              3. pravidla ochrany ţivotního prostředí a zdraví v celém toku odpadů  

      místa jejich vzniku aţ po jejich zneškodnění [2]. 
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3. Současný stav řešené problematiky 

Nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení je specifický problém, který 

v České republice není dostatečně regulován ve smyslu prohlášení Rady EU. Nedostatečné 

legislativní zajištění včetně neucelené koncepce nakládání s tímto odpadem nese sebou 

značná zdravotní rizika i rizika pro ţivotní prostředí. Je nezbytné, aby systém nakládání 

s tímto odpadem vycházel ze základních principů, které jsou běţně zavedeny ve všech 

státech EU. 

Odpad z nemocnic a zdravotnických zařízení je pojem, který se pouţívá pro 

všechen odpad, který vzniká v zařízeních zdravotní péče. Lze ho stručně popsat jako odpad 

vzniklý při medicínské nebo jiné zdravotní praxi. 

Ve skutečnosti pouze malý podíl z tohoto odpadu představuje riziko vyšší neţ je 

riziko při nakládání s komunálním odpadem. Mezi hlavní cíle bezpečného nakládání 

s odpady patří nutnost separace nebezpečných odpadů od odpadů ostatních, které 

nevyţadují zvláštní způsob nakládání a odstraňování [2]. 

Riziko nebezpečných odpadů se sniţuje s přijetím kompletního bezpečného 

systému separace, transportu a zneškodnění. Mnoho států EU i ostatních vyspělých států 

má vlastní směrnice zaměřené na nakládání s odpadem z nemocnic a zdravotnických 

zařízení. 

Česká republika samostatnou směrnici, která by regulovala nakládání s odpady 

z nemocnic a zdravotnických zařízení, jako mají státy EU zatím nemá. 

Základním předpokladem minimalizace zdravotních environmentálních rizik 

v celém cyklu nakládání s odpady je řízený způsob nakládání v jednotlivých krocích, a to 

od třídění odpadů v místě jeho vzniku (odděleného shromaţďování odpadů), aţ po jejich 

bezpečné odstranění. Mezi hlavní cíle bezpečného nakládání s odpady patří nutnost třídění 

nebezpečných odpadů od odpadů ostatních (nenebezpečných), které nevyţadují zvláštní 

způsob nakládání a odstranění. Riziko odpadů ze zdravotnictví se sniţuje s přijetím 

kompletního a bezpečného systému třídění, sběru, transportu, shromaţďování a odstranění. 

Současně tím dochází ke sníţení nákladů na úpravu a odstranění. 

Při provedených kontrolách provedených Českou inspekcí ţivotního prostředí 

v nemocnicích a zdravotnických zařízeních bylo zjištěno, ţe přetrvává nedodrţování 
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základních povinností nemocnic – původců odpadů, stanovených zákonem o odpadech. 

Byly zjištěny nedostatky jak ve formálních náleţitostech, tak i v konkrétních činnostech.  

Nejčastější porušení zákona se týkalo: 

 nedostatečného třídění odpadů 

 nedostatečně vedená evidence 

 absence identifikačních listů nebezpečných odpadů 

 nezabezpečení odpadů proti znehodnocení 

 nedostatečného označování shromaţďovacích prostředků 

 předávání odpadů neoprávněné osobě. 

 

Jedná se o závaţný problém nejen z hlediska ochrany ţivotního prostředí, ale i 

ochrany zdraví zaměstnanců zdravotnických zařízení a to v největší míře před rizikem 

infekce. Produkce zdravotnických odpadů rozvojem společnosti poroste, nelze tedy 

předpokládat omezení produkce zdravotnických odpadů. Při zavedení důsledného třídění 

lze minimalizovat mnoţství infekčního odpadu a minimalizovat negativní vlivy na zdraví 

lidí a ţivotní prostředí [9]. 

Kapacita stávajících zařízení k odstranění či úpravě zdravotnických odpadů je zatím 

dostatečná. 

 

 

       

 

 

 

 

  



Hana Krátká - Zpracování odpadů v nemocnicích a zdravotnických zařízení 
 

2008/2009  7 

4. Odpady ze zdravotnictví – jejich charakteristika, vlastnosti a 

rozdělení 

Nakládání s odpady ze zdravotnictví zahrnuje nejen jejich bezpečné odstranění, ale i 

prevenci a separovaný sběr jednotlivých druhů odpadů. Poţadavky pro nakládání s odpady 

ze zdravotnických zařízení byly shrnuty do metodického pokynu zpracovaného MZ v 

souladu s prohlášením Rady EU ze 7. 5. 1990. Přehled nakládání s nebezpečnými odpady 

ze zdravotnictví je uveden v tabulce č. 1.  

 

Tabulka č. 1. Nakládání se zdravotnickými nebezpečnými odpady v období 

1999-2001. [7] 

Způsob nakládání 

Množství odpadů (t/rok) 

1999 2000 2001 

Fyzikální a chemické 

postupy 
3460 4127 5184 

Biologické postupy 0 0 0 

Spalování 12344 12637 15983
1) 

Skládkování 1 14 27 

Využití jako druhotná 

surovina 
0 1 0 

Skladování 79 293 314 

1) Spáleno ve všech spalovnách nebezpečného odpadu 
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4.1.  Základní definice 

Odpad ze zdravotnictví – je odpad z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení 

nebo jim podobných zařízení zahrnující komponenty různého fyzikálního, chemického a 

biologického materiálu, který vyţaduje zvláštní nakládání a odstranění vzhledem ke 

specifickému zdravotnímu riziku. Zahrnuje pevný nebo kapalný odpad, který vzniká při 

léčebné nebo při obdobných činnostech a je nazýván odpadem ze zdravotnických zařízení. 

Odpad vznikající mimo zdravotnická zařízení – to je odpad, který vykazuje stejné 

vlastnosti a rizika a vyţaduje nakládání jako odpad ze zdravotnických zařízení. Vzniká 

například v zařízeních sociální péče, tetovacích salonech, protidrogových centrech apod. 

Shromaţďování odpadu – je krátkodobé soustřeďování odpadů do shromaţďovacích 

prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady. 

Shromaţďovací prostředky – jsou nádoby, kontejnery nebo obaly určené ke 

shromaţďování zejména nebezpečných odpadů, které splňují obecné technické poţadavky 

kladené na shromaţďovací prostředky nebezpečných odpadů nebo chemických látek. Musí 

svým provedením umoţnit bezpečnost při obsluze a čistění a dezinfekci po svém 

vyprázdnění. Svým technickým provedením a vybavením místa, na němţ jsou umístěny, 

musí zabezpečit, ţe odpad do nich umístěný je chráněn před neţádoucím znehodnocením, 

odcizením nebo únikem do ţivotního prostředí. Musí být vybaveny identifikačními listy 

nebezpečných odpadů. 

Shromaţďovací místo – je místo určené ke shromáţdění odpadů ve shromaţďovacích 

prostředcích před dalším nakládáním s nimi. Při jeho volbě musí být zohledněny otázky 

bezpečnosti při jeho obsluze, poţární bezpečnosti, čištění, jeho dostupnosti a moţnosti 

obsluhy mechanizačním a dopravními prostředky. 

Skladování odpadů – je přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny 

(shromáţděny, sesbírány, vykoupeny) do zařízení k tomu určeného a jejich ponechání 

v něm. 

Skladovací prostředky – jsou určené pro přechodné umístění malého mnoţství odpadů 

(například chladničky nebo chladící boxy). Musí splňovat základní technické poţadavky 

uvedené v prováděcím předpisu, jejich velikost musí odpovídat mnoţství produkovaných 
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odpadů a frekvenci jejich soustřeďování. Musí umoţňovat čištění a dezinfekci po svém 

vyprázdnění a oddělené ukládání jednotlivých druhů a odpadu. 

Dekontaminační zařízení – je zařízení k úpravě odpadů, při které dochází k částečnému 

nebo úplnému odstranění ţivých mikroorganismů pomocí dekontaminačních postupů. 

Dekontaminace odpadů – je řízená úprava odpadů v dekontaminačním zařízení za 

účelem odstranění nebezpečných vlastností odpadů. 

Evidence odpadů – zahrnuje povinnost původců a oprávněných osob vést průběţnou 

evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady. 

Ohlašovací povinnost – je povinnost stanovená původcům a oprávněným osobám, kteří 

splňují v produkci odpadů zákonný mnoţstevní limit [2]. 

 

 

4.2. Rozdělení zdravotnického odpadu 

 

Odpady v nemocnicích jsou rozděleny do dvou základních skupin a to: 

 

 nebezpečné (N) 

 ostatní (O) 

 

Mezi odpady nebezpečné patří ve zdravotnictví především specificky zdravotnický odpad.  

 

 Infekční odpady – jsou veškeré odpady z infekčních oddělení včetně zbytku jídel a 

odpady ze všech prostorů, kde odpady mohou být infikovány infekčním činitelem 

v mnoţství, které způsobuje, ţe odpady je moţno povaţovat za odpady 

s nebezpečnou vlastností infekčností. Do infekčních odpadů lze dále zařadit např. 

pouţité chirurgické materiály, odpady z laboratoří, dialyzačních zařízení, pouţité 

nemocniční podloţky, pleny, odpady z laboratoří, kde se provádí mikrobiologická 

stanovení apod. Do této skupiny patří i biologicky kontaminované odpady, které 

jsou kontaminovány lidskou krví, sekrety nebo výkaly. 

 Ostré odpady  - tato skupina odpadů zahrnuje všechny ostré předměty, které mohou 

poškodit pokoţku, všechny věci a materiály, které jsou v úzkém vztahu 
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k činnostem zdravotní péče a s nimiţ je spojeno potenciální riziko poranění a 

infekce ( např. jehly, kanyly, injekční stříkačky s jehlou, bodce, skleněné střepy, 

ampule, pipety, čepele skalpelů, prázdné lékovky, zkumavky apod. ) 

 Farmaceutické odpady, nepouţitelná léčiva a cytostatika – jsou léčiva nevyhovující 

jakosti, s prošlou dobou pouţitelnosti, uchovávána nebo připravená za jiných neţ 

předepsaných podmínek, zjevně poškozená nebo nespotřebovaná a musí být 

zneškodněna, včetně jejich obalů tak, aby nedošlo k ohroţení ţivota a zdraví lidí. 

 Chemické odpady – do této skupiny patří pevné a kapalné chemické látky a 

chemické přípravky z laboratoří nebo látky, které vznikají při diagnostických 

vyšetřeních, experimentálních pracích, čištění nebo dezinfekci. Dělí se do dvou 

skupin: 

 

a)  nebezpečné odpady. 

 toxické      

 toxické s chronickými účinky (karcinogenní, mutagenní ) 

 dráţdivé 

 vysoce reaktivní 

b) ostatní chemické odpady, které nemají nebezpečné vlastnosti. 

 

 Radioaktivní odpady – radioaktivní odpady ze zdravotnictví je moţno 

rozdělit podle zdrojů radioaktivního záření na otevřené a uzavřené zdroje. Do této 

skupiny odpadů se zařazují veškeré odpady z radiodiagnostických a 

radioterapeutických pracovišť nukleární medicíny, radiologických oddělení a 

výzkumných pracovišť. 

 Patologicko – anatomické odpady – do této skupiny patří nakládání 

s částmi těl včetně amputovaných končetin a orgánů z ţivých osob. 

 Stomatologický odpad – odpad ze stomatologické péče (amalgám) [1]. 

 

Ostatní odpady ze zdravotnictví 

 

 Jedná se o odpady, které jsou podobného charakteru jako odpady komunální a jsou 

výhradně z neinfekčních oddělení. Dále sem patří odpady, které vznikají v obsluţných 
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provozech zdravotnického zařízení, jako je např. kancelářský provoz, autoprovoz, 

pomocné provozy, kuchyně, dílny apod.  

 

4.3. Nebezpečné vlastnosti odpadů 

 

Nebezpečný odpad je odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností. 

 

Vlastnosti odpadů:  

 

 Výbušnost 

 Oxidační schopnost 

 Vysoká hořlavost 

 Dráţdivost 

 Škodlivost zdraví 

 Toxicita 

 Karcinogenita 

 Ţíravost 

 Infekčnost 

 Mutagenita 

 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do ţivotního prostředí při 

nebo po odstranění [1]. 
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5. Sběr a evidence 

 

 Mezi nebezpečné odpady ve zdravotnictví patří především odpad, na jejichţ sběr a 

odstraňování jsou kladeny zvláštní poţadavky s ohledem na prevenci infekce (pouţité ostré 

předměty, biologický odpad, infekční odpad ). Jednou z hlavních snah nemocnic a 

zdravotnických zařízení při nakládání s těmito odpady je jejich třídění na místě. 

  Separovat odpady nebezpečné od ostatních odpadů. Oddělený sběr zdravotnických 

odpadů není jednoduchá záleţitost. Veškerý odpad se odstraňuje denně za dodrţení všech 

bezpečnostních předpisů, vyhlášek a zákonů. Drobný odpad se ukládá do kontejnerů nebo 

klinik boxů. 

 Největšími producenty nebezpečného odpadu jsou lůţková zařízení s přibliţně 

120.000 tis. lůţky, u kterých se uvádí produkce odpadu od 150 do 1000 kg na lůţko za rok 

[5]. 

 

Tabulka č.2 Odpady z výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných 

přístrojů; [6] 

 

 

Rok 

 

2003 

 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

Odpady 

celkem 

 

15544 

 

 

11606 

 

11359 

 

14096 

 

13791 

 

Nebezpečné 

 

 

2298 

 

 

2059 

 

2026 

 

2249 

 

3182 

 

Ostatní 

 

13246 

 

   

9547 

 

9333 

 

11847 

 

10608 

 

 

 5.1. Sběr odpadů z nemocnic 

 

           Odpady musí být dodávány z jednotlivých oddělení a středisek do shromaţdiště 

odpadů a to: 

 Z lůţkových částí nemocnic je nebezpečný odpad dopravován v pevných 

plastových pytlích, do kterých jsou vkládány jednorázové uzavíratelné nádoby na 

medicinální odpad, kontejnery nebo klinik boxy, do kterých je vkládán ostrý odpad (ostré 
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předměty, injekční jehly, skalpely, kanyly sklo atd.) nebo pouze v pytlích (PE), do kterých 

je vkládán ostatní nemocniční biologický odpad (tupý materiál, vata, gáza, tampóny, 

obvazy atd.). Tyto pytle jsou neprodyšně uzavírány, označeny a osobně dopraveny 

(nepoškozené) do shromaţdiště odpadů. Svoz odpadů je prováděn vozíky nebo autem 

k tomu určené. 

 

 Výše specifikované druhy odpadů umístěné ve shromaţdišti jsou odváţeny a 

likvidovány firmou. Maximální doba mezi shromáţděním anatomického a infekčního 

odpadu a konečným odstraněním odpadu je v zimním období 72 hodin a v letním období 

48 hodin. Z tohoto důvodu je místnost shromaţdiště zajištěna chladicím zařízením pro 

poţadovanou teplotu skladování 3-8 °C a odvoz firmou jedenkrát týdně. 

 

 Odpad vysoce infekční ( vakcíny, mikrobiolog. kultury, atd.) je nutno před 

uloţením do shromaţdiště vloţit do jednorázového obalu na medicinální odpad, dále do 

dvou pevných plastových pytlů, označit oddělením i druhem odpadu a umístit ve 

shromaţdišti. Likvidace tohoto odpadu musí být v přímé návaznosti na vznik odpadu [5].  

 

5.1.1. Rozdělení nebezpečného odpadu 

 

   Vytříděné odpady se ukládají do označených shromaţďovacích prostředků 

určených pro jednotlivé druhy odpadů. Třídění odpadů na jednotlivých odděleních 

zdravotnických zařízení vychází ze způsobu odstranění odpadů.  

Jde především o oddělené ukládání do samostatných shromaţďovacích prostředků:  

 

 ostrých předmětů,  

 nepouţitelných léčiv, 

 cytostatik, 

 odpadů určených ke spálení (infekční odpady), 

 odpadů určených pro dekontaminaci (ostré předměty), 

 komunálních odpadů (kromě odpadů z infekčních oddělení), 

 chemických odpadů. 

 



Hana Krátká - Zpracování odpadů v nemocnicích a zdravotnických zařízení 
 

2008/2009  14 

 Třídění odpadů probíhá v místě vzniku odpadů, to znamená na kaţdém pracovišti 

(pokoj, operační sál apod.) Pro tříděné odpady se pouţívá oddělených shromaţďovacích 

prostředků, odpovídajících druhu a povaze odpadů. Všechny shromaţďovací prostředky 

musí být pevně uzavíratelné, nepropustné a označené. 

 

 Mísení odpadů ze zdravotnictví je zakázáno. Není moţné mísit nebezpečné odpady 

navzájem nebo nebezpečné odpady s ostatními odpady. Mísením odpadů by mohlo dojít 

k ohroţení zdraví lidí. Pro zdravotnické odpady je nezbytné z hlediska minimalizace 

zdravotních rizik trvat na přísném třídění (oddělené shromaţďování) odpadů, a to 

především nepouţitelných léčiv, infekčních odpadů apod., podle úpravy nebo konečného 

odstranění odpadů. 

 

  

5.1.2. Požadavky na shromažďovací prostředky 

 

     Poţadavky na shromaţďovací prostředky, které jsou určeny pro odpad ze 

zdravotnických zařízení, jsou následující: 

   

 Plastové pytle, které jsou pouţívány pro odpad, musí splňovat následující 

vlastnosti: maximální objem 0,1 m
3
, síla materiálu musí být minimálně 

0,1mm a materiál musí být, v případě dekontaminace odpadu, pro 

dekontaminaci určen. Plastové pytle, které se pouţívají na pracovištích 

s vysokým rizikem infekčních činitelů, musí být vyrobeny z materiálů 

s minimální sílou 0,2 mm. 

 Pevné nádoby pro ukládání ostrého odpadu, jako jsou jehly, skalpely a jiný 

ostrý materiál, musí být pevné a nepropíchnutelné. Musí umoţňovat 

průběţné uzavírání nádoby a po naplnění a před dalším nakládáním pevné 

uzavření. Pevné nádoby jako prostředky určené pro jednotlivé druhy odpadu 

musí být z materiálu, kde lze vyloučit moţnost jakéhokoliv mechanického 

poškození obalu (dvojitý obal, přepravky apod.). V případě, ţe ostatní 

zdravotnický odpad je spalován, mohou být uzavřené nádoby uloţeny do 
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pytle pro infekční odpad určený pro spálení. Ostré předměty nesmí být 

ukládány do papírových obalů a plastových, propíchnutelných obalů [2]. 

 

Obrázek č.1 Shromaţďování nebezpečného odpadu. [8] 

 

 

 

 Zcela nevhodné jsou shromaţďovací prostředky z papíru, vzhledem k tomu, ţe   

nesplňují výše uvedené poţadavky na bezpečné nakládání s odpady. 

 

 Jedná-li se o pytle z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit nebo pouţít 

pevné přepravky, do kterých by byly k přepravě ukládány. Tyto nebo jim podobné 

přepravky musí být z takového materiálu, který dovoluje následné čištění a dezinfekci po 

pouţití. 
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5.1.3. Označení sběrných nádob 

 

           Odpady je nutno ukládat do připravených nádob co jsou k tomu určené. Na kaţdý 

odpad je jiná nádoba. Pro bezpečné nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení je 

vhodné barevné značení.  

 

 Ţlutá – infekční odpady. 

 Červená – odpady ke spálení. 

 Černá – patologicky- anatomické odpady. 

 Zelená – odpady určené k dekontaminaci.   

 Modrá – ostatní odpady (nenebezpečné odpady).  

 Transparentní – komunální odpady. 

 

 

Obrázek č.2 Shromaţďování nebezpečného odpadu. [9] 
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5.2. Evidence 

 

 Povinností kaţdé nemocnice a zdravotnického zařízení je vést veškerou 

dokumentaci o odpadech. Dále pak průběţnou evidenci odpadů, evidenční listy pro 

přepravu nebezpečných odpadů, identifikační listy, roční hlášení o produkci a nakládání 

s odpady. V případě provozování zařízení k nakládání s odpady také jeho ohlašování. 

 

 Evidenci odpadů vedou: 

 

 původci odpadů, 

 oprávněné osoby, které provádějí sběr a výkup odpadů, 

 oprávněné osoby, které provozují zařízení k vyuţívání a odstraňování 

odpadů, 

 oprávněné osoby, které provádějí přepravu a dopravu nebezpečných 

odpadů. 

 

Základním předpokladem dodrţení všech platných předpisů je nutná vazba a zpětná 

informace mezi původcem odpadů a zařízením ke konečnému odstranění odpadů. 

  

Původci odpadů a oprávněné osoby vedou evidenci odpadů. 

 

 Evidence se vede za kaţdé zdravotnické zařízení, samostatnou provozovnu 

a za kaţdý druh odpadu samostatně. 

 Evidenci vedou původci odpadů a oprávněné osoby při kaţdé produkci a 

nakládání s odpady za odpady vlastní a odpady převzaté od jiných 

právnických a fyzických osob. 

 Původci odpadů při produkci nad 50 kg nebezpečných odpadů nebo 50 tun 

ostatních odpadů a oprávněné osoby zasílají hlášení o roční produkci a 

nakládání s odpady za uplynulý kalendářní rok. Hlášení se vede zvlášť za 

kaţdé zdravotnické zařízení, samostatnou provozovnu a za kaţdý druh 

odpadu. Hlášení se zasílá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 

místně příslušnému podle sídla zdravotnického zařízení, samostatné 
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provozovny, v elektronické podobě v přenosném standartu dat o odpadech. 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností můţe po vzájemné dohodě 

přijmout hlášení na technickém nosiči dat. 

 Provozovatelé zařízení k odstraňování odpadů a provozovatelé zařízení 

k vyuţívání odpadů zasílají příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností údaje o zařízení na formuláři.  

 Dopravci odpadů zasílají příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností údaje o dopravní firmě na formuláři. 

 Osoby oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů zasílají příslušnému 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností údaje o jimi provozovaných 

shromaţďovacích místech nebezpečných odpadů a sběrových místech a 

skladech odpadů na formuláři. 

 Oprávněné osoby ohlašují evidenci o přepravě nebezpečného odpadu 

v rozsahu a s náleţitostmi . Údaje se pro kaţdou přepravu ohlašují zvlášť, a 

to sedmi stejnopisy evidenčního listu pro přepravu nebezpečných odpadů po 

území České republiky. 

 Evidenci uchovávají ti, kteří ji vedou, po dobu minimálně pěti let, 

provozovatelé skládek minimálně 30 let po ukončení rekultivace [2]. 

 

 

5.3. Průběžná evidence odpadů 

 

 Průběţná evidence odpadů musí obsahovat tyto údaje: 

 

 název původce nebo oprávněné osoby a její IČ, 

 název provozovny, 

 úplná adresa provozovny, 

 kontakt na osobu oprávněnou jednat jménem původce nebo oprávněné 

osoby, 

 pořadové číslo záznamu, 

 katalogové číslo a kategorie odpadu. V případě změny kategorie odpadu se 

uvede číslo rozhodnutí a název nebo jméno pověřené osoby, 
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 datum kaţdého vzniku, příjmu nebo předání odpadů ( při průběţném vzniku 

odpadů se vede zápis jedenkrát týdně ), 

 mnoţství vzniklého nebo přijatých odpadů ( při průběţném vzniku týdenní 

produkce ), 

 způsob naloţení s odpady, 

 mnoţství předaných odpadů k dalšímu vyuţití nebo odstranění, 

 IČ, název provozovny, adresa provozovny, kód ORP (SOP), IČZUJ, je-li 

oprávněnou osobou právnická osoba, které byly odpady předány k dalšímu 

vyuţití nebo odstranění (neuvádí se dopravce), 

 IČ, název provozovny, adresa provozovny, kód ORP (SOP), IČZUJ, je-li 

oprávněnou osobou právnická osoba, od které byly odpady převzaty 

k dalšímu vyuţití nebo odstranění [2]. 

 

5.4. Evidenční listy přepravy nebezpečných odpadů 

 

 Při přepravě nebezpečných odpadů jsou odesílatel a příjemce povinni vyplnit 

evidenční list. Evidence přepravovaných nebezpečných odpadů se nevede při 

vnitropodnikové dopravě zabezpečované vlastními dopravními prostředky, pokud 

nepřesahuje areál provozovny. 

  

Odesílatel odpadu je povinen: 

 

 přiloţit k zásilce nebezpečných odpadů vyplněný evidenční list v 7 

průpisech nebo kopiích, 

 zaslat evidenční list obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 

příslušnému podle místa zahájení přepravy do 10 dnů od jejího zahájení, 

 informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa zahájení 

přepravy a inspekci v případě, ţe do 20 dnů od odeslání odpadů neobdrţí od 

příjemce potvrzený evidenční list o převzetí nebezpečných odpadů. 
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Příjemce odpadů je povinen: 

 

 Oprávněná osoba k převzetí odpadů do svého vlastnictví zašle doplněný a 

potvrzený formulář evidenčního listu o převzetí odpadů včetně data a hodiny příjmu do 

zařízení. 

 obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 10 dnů od jeho převzetí, 

 odboru ţivotního prostředí do 10 dnů  od jeho převzetí, 

 odesílateli ( původci nebezpečných odpadů ), 

 

Odesílatel odpadů a příjemce odpadů jsou povinni archivovat evidenční listy po dobu 

nejméně 5 let.  

 

 

Obrázek č.3 Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR. [10] 
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Příloha č. 26 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. 

 

Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR 

 
 Číslo listu 

  

1. Odesílatel: 6. Dopravce 1: 

   Oprávněná osoba (název):    Název: 

Ulice, č.p.:    Ulice, č.p.: 

Místo a PSČ:    Místo a PSČ: 

Telefon/Fax:    Telefon/Fax: 

IČ:                                         IČZÚJ:    IČ:                                                 IČZÚJ: 

2. Příjemce:    Kód druhu dopravy*): 

Oprávněná osoba (název):    Registrační značka taž. vozu: 

Ulice, č.p.:    Užit. hm. taž. vozu (t): 

Místo a PSČ:    Registrační číslo návěsu: 

Telefon/Fax:    Užit. hm. návěsu (t): 

IČ:                                                  IČZÚJ:    Registrační značka přívěsu: 

3. Místo nakládky:    Užit. hm. přívěsu (t): 

Oprávněná osoba (název):    Číslo želez. vagónu: 

Ulice, č.p.:    Číslo vodní, letecké zásilky: 

Místo a PSČ: 7. Dopravce **): 

Telefon/Fax:    Název: 

IČ:                                                  IČZÚJ:    Ulice, č.p.: 

4. Místo vykládky:    Místo a PSČ: 

Oprávněná osoba (název):    Telefon/Fax: 

Ulice, č.p.:    IČ:                                                 IČZÚJ: 

Místo a PSČ:    Kód druhu dopravy*): 

Telefon/Fax:    Registrační značka taž. vozu: 

IČ:                                                  IČZÚJ:    Užit. hm. taž. vozu (t): 

5. Připojené doklady:    Registrační číslo návěsu: 

Pokyny pro příp. nehody:    Užit. hm. návěsu (t): 

Další doklady:    Registrační značka přívěsu: 

    Užit. hm. přívěsu (t): 

    Číslo želez. vagónu: 

    Číslo vodní, letecké zásilky: 

 

Pol. Název nebezpečného odpadu dle Katalogu odpadů Kód odpadu dle 

Katalogu odp. 

Množství 

(t) 

8. 9. 10. 11. 

    

    

    

    

 

12.      Náklad předán dopravci: 13.     Náklad předán příjemci: 14.        Náklad přijal: 

   dne……..    200…..   

…………..hodin 

dne……..    200…..   …………..hodin  dne……..    200…..   

…………..hodin 

     Odesílatel:     Dopravce:       Příjemce: 

    Razítko a podpis:      Razítko a podpis:       Razítko a podpis: 

 

15. Původce: 

 
*)    1 –silniční, 2 – železniční, 3 – vodní, 4 – letecká, 5 – kombinovaná 

**)   vyplňuje se jen při více dopravcích při překládce nákladu 
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6.     Technologie zpracování odpadů z nemocnic 

 

 Zdravotnické zařízení jsou specifické tím, ţe prakticky všechny materiální vstupy 

se po pouţití stávají odpady. Nebezpečný odpad ze zdravotnictví tvoří asi 10 % 

zdravotnických odpadů, vyjma odpadů komunální povahy tvoří odpady nebezpečné. 

Převáţnou část nebezpečných odpadů ze zdravotnictví tvoří právě odpady infekční. 

Mnoţství nebezpečných odpadů vznikajících v nemocnicích a zdravotnických zařízení  

v České republice kaţdý rok narůstá.  

 Separovaný odpad z nemocnic se dekontaminuje  na speciálních přístrojích 

určených k tomuto účelu. Dále pak nebezpečné odpady jsou většinou odstraňovány  

spalováním a skládkováním. Infekční odpad je zakázáno skládkovat [1]. 

 

 

6.1. Úprava odpadů ze zdravotnictví dekontaminací 

 

            Dekontaminace odpadů patří mezi metody, které jsou doporučeny pro sníţení rizik 

plynoucích z infekčnosti odpadů. Dekontaminace je úprava odpadů za účelem úplného 

odstranění biologických činitelů (např. sterilizace je definována jako úplná eliminace všech 

forem mikrobiálního ţivota, včetně vysoce rezistentních spór) nebo redukce hladiny 

mikrobiální kontaminace (např. dezinfekce). 

 

            Dekontaminace odpadů se provádí především u tříděných odpadů. K dekontaminaci 

odpadů ze zdravotnických zařízení je moţné pouţít různé typy certifikovaných zařízení 

zaloţené především na principech parní sterilizace, horkovzdušné sterilizace, mikrovlnném 

ohřevu apod. 

            Dekontaminací odpadů se odstraňuje zejména nebezpečná vlastnost odpadu a to je 

infekčnost. Odstraněním nebezpečné vlastnosti infekčnosti se rozumí provedení řádné 

dekontaminace, jejíţ účinnost byla prověřena dlouhodobým zkoušením a prokazatelně 

prokázána. Za konečné odstranění odpadů po dekontaminaci je povaţováno spálení odpadů 

v zařízení k tomu určeném nebo v případě, ţe během dekontaminace nebo po 

dekontaminaci jsou odpady zbaveny nebezpečných vlastností, je moţné odpady ukládat na 

příslušnou skládku.  
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            Většímu zavedení úpravy odpadu z hlediska odstranění infekčnosti před jeho 

konečným odstraněním v nemocnicích a zdravotnických zařízeních brání poměrně vysoká 

cena zařízení a velká náročnost na disciplinovanost zdravotnických pracovníků při separaci 

odpadů v místě jeho vzniku. 

            Pokusy o vyuţití dekontaminovaných odpadů např. jako rekultivační materiál zatím 

vţdy přinesly prokazatelná rizika pro zdraví i ţivotní styl [2]. 

 

Dezinfekční přístroj Medister 160 

 

  Medister 160 je vysokofrekvenční tepelný dezinfekční přístroj pro plně 

automatickou dezinfekci infekčních odpadů a kapalin. 

 Infekční odpad je tepelně dezinfikován prostřednictvím mikrovlnné technologie. 

Systém nabízí rychlé, čisté, bezzápachové a energeticky  úsporné řešení. 

 Medister 160 je vysoce účelné zařízení s pozitivními referencemi z nemocničních 

zařízení v EU. Velkou výhodou systému je, ţe jiţ v primárním segmentu nakládání s 

rizikovým odpadem jsou odbourány nebezpečné vlastnosti odpadu dekontaminačním 

procesem. Díky tomu se při jeho nakládce, transportu, vykládce a procesu likvidace jiţ 

manipuluje a nakládá s odpadem kategorie ostatní. 

 

Obrázek č.4 Přístroj Medister 160. [11] 
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Dekontaminace v Medisteru 160 transformuje odpad na neškodný odpad 

komunálního typu, který se dál likviduje buď ve spalovně domovního odpadu nebo se po 

destrukci ukládá na skládku. Oproti likvidaci ve speciálních spalovnách přináší tato metoda 

významné úspory. 

Metoda a zařízení jsou schváleny v zemích Evropské unie a jsou plně v souladu s 

poţadavkem WHO, aby se rizika infekce likvidovala v místě vzniku. Účinně a spolehlivě 

ničí naprostou většinu patogenů, které se ve zdravotnických zařízení mohou vyskytnout, od 

vegetativních bakterií, přes běţné viry k virům hepatitid a HIV, aţ po spóry sněti slezinné. 

 dekontaminační cyklus v Medisteru 160 trvá zhruba 40 minut 

 kapacita zařízení je aţ 400 kg za 24 h 

 tento typ je vhodný pro většinu zdravotnických zařízení 

Medister 360 

 vysokofrekvenční parní sterilizátor 

 pracující v reţimech dekontaminace při 110°C, sterilizace při 121°C a 134°C a 

vysokoteplotní sterilizace při teplotě 140°C 

 ohřevu na poţadovanou teplotu se dosahuje pomocí mikrovlnného záření 

 přístroj není třeba evakuovat, poţadovaného tlaku se dosáhne v tlakové komoře 

mikrovlnným ohřevem 

 není třeba vyvíječe páry 

 není třeba validace kaţdého cyklu 

 spolehlivě ničí viry 

 - např hepatitid A, B, C, HIV, polia 

 - vegetativní bakterie, jako E. coli, stafylokoky, streptokoky, mycob.tuberculosis, 

antrax, tetanus, cholera a tyfus, spóry antraxu 

 - parazity a plísně 

 - spóry botulinu, sněti plynaté, tetanu 

 medister 360 likviduje např. i priony, tzn. bílkovinné působky vyvolávající BSE 

(nemoc šílených krav) atd. [11]. 
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Obrázek č.4 Přístroj Medister 360. [11] 

 

 

 

6.2. Způsoby odstraňování odpadů 

 

Spalování odpadů 

 

               Česká republika patří k zemím, kde většina zdravotnického odpadu je tradičně 

spalována. Odstraněno spalováním je cca 73 % z celkové produkce odpadu z nemocnic a 

zdravotnických zařízení. 
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Obrázek č.6  Schéma - Spalovna nemocničních odpadů s výkonem 80 kg.h
-1

; [12] 

 

 

1. tlakový vzduch; 2. výstup teplé uţitkové vody; 3. přívod uţitkové vody; 4. doplňovací 

voda; 5. chladící voda; 6. odpady; 7. elektrický proud 380/220 V, 50 Hz; 8. zemní plyn; 9. 

havarijní výpusť spalin; 10. ventilátor vzduchu pro hořáky; 11. spalovací pec SP 80; 12. 

odvod škváry a popílku; 13. oběhová čerpadla; 14. výměník spaliny/voda; 15. výměník 

voda/voda; 16. přívod uţitkové vody; 17. odvod do kanalizace; 18. jímka odpadních vod;  

19. vstřikový chladič; 20. mokrá pračka; 21. zásobní nádrţ; 22. čerpadla vymývacích 

médií; 23. textilní filtr; 24. kouřový ventilátor; 25. komín; 26. příprava roztoku NaOH. 

 

               Odpady, které předtím nebyly podrobeny dekontaminaci nebo jinak zbaveny 

jiných nebezpečných vlastností, musí být spalovány v zařízení, které je projektováno a 

provozováno pro spalování těchto odpadů. Teplota pro spalování odpadů musí být dle 

doporučení WHO vyšší neţ 1000°C. V zařízení spalovny nesmí být odpady skladovány, 

ale odstraněny bezprostředně po jejich dovozu do zařízení. Způsob nakládání s odpady 
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v zařízení je součástí zvláštních pokynů z hlediska ochrany zdraví uvedených v provozním 

řádu zařízení. Určité druhy odpadu ze zdravotnictví je nutno vţdy spalovat.  

 

                Jde především o odpady: 

 

 infekční odpady, 

 všechny patologicko – anatomické odpady, 

 odpady z dialyzačních oddělení, krevní vzorky apod., 

 ostré předměty, 

 nepouţitelná léčiva a cytostatika, 

 chemické odpady, 

 ostatní odpady, kdy jiný způsob odstranění by mohl ohrozit zdraví nebo ţivotní 

prostředí, 

 obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno pouţití, pleny a po jejich 

dekontaminaci je rovněţ doporučeno spalovat. 

 

 

Graf č. 1 Produkce spalování zdravotnických odpadů. [13] 
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 Obecně je skládkování infekčních odpadů, nebezpečných chemických odpadů 

nepouţitelných léčiv, tedy většiny odpadů ze zdravotnictví v ČR zakázáno. Odpady, na 

jejichţ sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní poţadavky s ohledem na prevenci 

infekce, je moţné pouze v případech vytříděných a prokazatelně nekontaminovaných 

odpadů (např. nekontaminované obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno pouţití, 

pleny) nebo po vytřídění, dekontaminaci a odstranění odpadů. Vytříděné a 

dekontaminované odpady zbavené všech nebezpečných vlastností je pak moţné ukládat na 

skládky. Způsob nakládání s odpady ze zdravotnictví musí být uveden v provozním řádu 

zdravotnického zařízení a skládky. 

  Skládkování odpadu z nemocnic a zdravotnických zařízení je moţné pouze po 

předchozí separaci, destrukci a dekontaminaci [1]. 
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7. Závěr a komentář k dané problematice  

 

 Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit dosavadní zpracování odpadů z nemocnic a 

zdravotnických zařízeních dle platné legislativy. Podíl produkce nebezpečných odpadů z 

celkové produkce zdravotnických odpadů se během posledních let zvyšuje. Příčinou je 

zvýšení úrovně zdravotnické péče pouţíváním většího rozsahu jednorázových 

zdravotnických pomůcek, čímţ roste produkce zdravotnických odpadů, zejména 

nebezpečných. Největší podíl na produkci zdravotnických odpadů představuje ostatní 

odpad, na jehoţ shromaţďování a zneškodnění jsou kladeny zvláštní poţadavky z hlediska 

předcházení infekcím.  

 Při správném dodrţování povinností stanovených zákonem při manipulaci s odpady 

z nemocnic a ze zdravotnictví by se měl nebezpečný odpad správně a přitom hospodárně 

třídit a likvidovat. V konečné fázi by bylo vytříděného nebezpečného odpadu méně a 

nemocnice by tím i ušetřily. 
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