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Anotace 
V předložené práci jsou uvedeny základní informace o rafinérii zahrnující její 

vznik, vývoj a popis jednotlivých technologických procesů. Vedle platného zákona 

pro nakládání s odpady a jeho prováděcích předpisů uvádí i zákon o obalech a jeho 

prováděcí předpisy. Porovnáním povinností původce odpadů, které jsou dány legislativou, 

a činnostmi litvínovské rafinérie včetně kontrolní činnosti se zabývá hlavní část práce. 

V závěru je uvedeno hodnocení zavedeného systému nakládání s odpady z hlediska 

dodržování legislativních požadavků a jejich implementace do podnikatelské činnosti.  

 

Klíčová slova: odpady, nakládání s odpady, životní prostředí, znečištění 

 

 

 

 

 

 

Summary 
 In the work submitted there is basic information on the refinery including its 

establishment, development and description of individual technological processes. It refers 

to the valid Act on Wastes and implementary regulations as well as the Act on Packaging 

and its implementary regulations. The main part of the work deals with a comparison 

of duties of the former of the wastes given by legislation and with activities of the Litvinov 

refinery, including the control activities. At the end of the work there is an assessment 

of the implemented system of wastes handling in term of adherence to legislative 

requirements and their implementation to the business activity. 

 

Key words: wastes, wastes handling, environment, contamination  
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ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 
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LPG - Směs zkapalněného propanu a butanu 
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1. ÚVOD 
Odpadem je vše, co při výrobě, spotřebě nebo jiné lidské činnosti nebylo 

z původního zdroje využito. Odpad zatěžuje životní prostředí, ale při správném zacházení 

pro něj nemusí představovat bezprostřední nebezpečí. Nebezpečné odpady vznikající 

zejména při výrobních procesech svými některými vlastnostmi přímo ohrožují životní 

prostředí, a proto vyžadují zvláštní zacházení. Setkáváme se s nimi však i v běžném životě, 

a proto bychom měli vědět, jak s nimi správně nakládat.  

Produkce odpadů rostla se zvyšováním výroby a spotřeby tak, že odpady se staly 

vážným problémem. Otázka jejich materiálového využití a odstranění se stala prvořadým 

úkolem z hlediska ochrany životního prostředí i z hlediska ekonomického. Zatímco se část 

cenných surovin mění na odpady, řeší se neustále otázka co se vznikajícími odpady a jak je 

efektivně využít. Ideálním cílem je bezodpadový cyklus výroby a spotřeby. 

Dnešní společnost je prostřednictvím různých médií více informována 

o problematice vzniku a nakládání s odpady. Proto se snaží nakládat s nimi odpovědně 

a třídit je tak, aby byly dále využitelné. Existuje však řada lidí, kteří mají k odpadům 

lhostejný přístup. Můžeme se tak často setkávat s tím, že v obcích či městech připomínají 

ulice, okolí sběrných nádob na odpad a další veřejné plochy spíše provizorní skládky 

odpadů, než místa určená na veřejný život. Tito lidé se buď separací vůbec nezaobírají 

nebo třídí nekvalitně, popřípadě znečišťují okolí nejen sběrných nádob. Příčinou je 

nedostatek odpovědnosti a uvědomění si důsledků takového přístupu.  

Jednou z možností, jak se lidé mohou naučit správně nakládat s odpady, je 

prostřednictvím jejich zaměstnavatele. Jeho úkolem je z hlediska odpadového zákona 

a dalších předpisů proškolit a kontrolovat nejen své zaměstnance, ale i kontraktory, 

což může vést ke zlepšení jejich přístupu k nakládání s odpady nejen v zaměstnání, 

ale následně i v domácnostech. To je také důvodem výběru tématu této bakalářské práce, 

zaměřeného na nakládání s odpady v litvínovské rafinérii.  

Rafinérská výroba je prakticky bezodpadovou technologií, neboť vstupující 

suroviny, to je ropa i ropné poloprodukty nakupované z externích zdrojů, jsou 

kvantitativně přeměňovány na rafinérské výrobky. Ke vzniku odpadů dochází, s výjimkou 

odpadů z administrativní činnosti a odpadů podobných komunálním, při čištění procesních 
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aparátů a zásobníků surovin, meziproduktů i výrobků po jejich odstavení z důvodu revize, 

opravy anebo výměny desaktivovaných katalyzátorů, dále při opravách zařízení, 

investičních činnostech a při poruchách nebo haváriích spojených s únikem kapalných 

ropných látek. 

Práce zahrnuje jednotlivé výrobní procesy, jejich produkty a představuje rafinérii 

jako původce odpadů, který musí plnit konkrétní legislativní požadavky. Je také zaměřena  

na interní a externí kontrolní činnost, která je zpětnou vazbou přístupu všech zaměstnanců 

a kontraktorů k nakládání s odpady. 

Cíl této bakalářské práce spočívá především ve zjištění, jak je v rafinérii zaveden 

systém nakládání s odpady, zda jsou dodržovány legislativní požadavky a jak je řešena 

jejich implementace do podnikatelské činnosti. 
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2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O RAFINÉRII 

2.1. Vznik České rafinérské, a.s.   
Česká rafinérská, a.s. Litvínov je největším zpracovatelem ropy a výrobcem 

ropných produktů v České republice. Provozuje rafinérie ropy v Litvínově a Kralupech 

nad Vltavou. V rámci privatizace byla Česká rafinérská, a.s. založena 28. dubna 1995 

Chemopetrolem Litvínov a Kaučukem Kralupy a jejím sídlem je Litvínov. Vlastní 

podnikatelskou činnost zahájila k 1.1.1996 vyčleněním litvínovské rafinérie 

z Chemopetrolu (působícím ve stejném výrobním areálu) a kralupské rafinérie z Kaučuku. 

Mezi oběma rafinériemi společnosti a jejich mateřskými podniky jsou nadále těsné vazby, 

zejména energetickými systémy a dodávkami poloproduktů i produktů.  

Česká rafinérská je společným podnikem Unipetrolu a renomovaných zahraničních 

společností Eni a Shell. Na základě rozhodnutí svých akcionářů pracuje Česká rafinérská 

od 1.8.2003 v přepracovacím režimu jako tzv. processingová rafinérie, což znamená, 

že obchodní záležitosti jsou v kompetenci jejích vlastníků (veškerou produkci prodávají 

zákazníkům v tuzemsku a zahraničí) a Česká rafinérská jim na základě požadavků 

zpracovává ropu za přepracovací poplatek. Ten je jednak vázán na instalovanou 

rafinérskou kapacitu (včetně nákladů na zaměstnance a dalších fixních nákladů) a jednak 

se odvozuje od objemu zpracované ropy, resp. spotřeby energií a ostatních variabilních 

nákladů. [36]  

2.2. Stručná historie litvínovské (zálužské) rafinérie  
Historie výroby motorových paliv v litvínovském rafinérsko-petrochemickém 

komplexu je úzce spojena s vývojem Německa v období mezi dvěma světovými válkami 

To po prohrané první světové válce nemělo přístup k těžbě ropy a stále rostoucí potřeba 

pohonných hmot a mazadel, v níž významnou roli měla motorizace armády, byla příčinou, 

že jejich výroba z hnědého uhlí byla rozpracovaná a průmyslově zavedená právě 

v Německu. 

Již v době válečných příprav Německo ověřilo, že k přeměně na motorová paliva 

má  mimořádně vhodné vlastnosti uhlí z mostecké pánve. Spojení potřeb německé armády, 

zabrání českého pohraničí na podzim roku 1938 a vlastnosti mosteckého uhlí tak vytvořily 
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dobré předpoklady pro stavbu dalšího německého kombinátu pro výrobu motorových paliv 

v Záluží u Mostu. 

S výstavbou zálužského kombinátu, budovaném pro výrobu automobilového 

a zejména leteckého benzínu, se začalo krátce po okupaci v roce 1939 a složité 

technologické zařízení bylo uváděno do provozu postupně tak, jak bylo dokončováno. 

Na podzim roku 1942 byla uvedena do provozu nejdůležitější a nejnáročnější část 

technologie a v prosinci byl odeslán první cisternový vlak benzínu. 

Podstatou přeměny hnědého uhlí na motorová paliva byla jeho karbonizace (tepelné 

zpracování bez přístupu vzduchu) za vzniku hnědouhelného dehtu. Dehet se pak 

katalyticky hydrogenoval za vysokého tlaku i vysoké teploty. Vysokomolekulární dehtové 

látky se přitom štěpily na plynné uhlovodíky, benzín a naftu, které se oddělily destilací. 

Destilační zbytek se vracel do suroviny pro hydrogenaci. Z procesních vod se izolovaly 

fenoly, vzniklé hydrogenací kyslíkatých látek.  

Koncem války se stal zálužský kombinát opakovaně terčem anglo-amerických 

bombardovacích svazů a v lednu 1945 byla výroba zcela ochromena. Výroba však byla 

obnovena ještě v roce 1945. Již další rok se začaly zpracovávat vedle dehtové suroviny 

i různé suroviny ropného původu. První ropa byla zpracovaná v roce 1951 (celkem 6520 

tun) a její roční zpracování se stále zvyšovalo. Půlmilionová hranice byla překonaná v roce 

1958, milionová pak o tři roky později. Prodloužením ropovodu Družba až do Záluží, 

uvedením do provozu první atmosféricko-vakuové destilace ropy a pak výstavbou nového 

rafinérského bloku se umožnilo zvýšit zpracování ropy až na současnou úroveň. 

Výroba motorových paliv z hnědouhelného dehtu v období let 1957 – 1967 

stagnovala, pak začala klesat a v roce 1972 byla ukončena zastavením provozu 

karbonizačního zařízení. Tím byl ukončen proces přeměny zálužské továrny na výrobu 

motorových paliv z uhlí na rafinérii ropy. Ta se pak dalšími investicemi do modernizace 

zařízení i do nových technologií hlubokého zpracování ropy změnila v moderní komplexní 

rafinérii. 

Výstavba nového rafinérského bloku v zálužském průmyslovém komplexu a jeho 

postupné uvedení do provozu v období červenec 1981 až leden 1983 byla daná potřebou: 

− surovinového zajištění zálužského petrochemického komplexu 
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− snížení energetické náročnosti zpracování ropy a ropných frakcí, tzn. ukončením 

provozu starých jednotek 

− zabezpečení výroby motorových paliv vyšší kvality (snížení obsahu síry 

v autobenzínu i naftě a snížení obsahu olova v autobenzínu 

Ještě před vznikem České rafinérské, a.s. se orientovalo zpracování ropy 

v litvínovské rafinérii, s ohledem na celosvětový nárůst spotřeby pohonných hmot 

a snižující se spotřebu těžkého topného oleje (v důsledku rostoucího podílu elektrické 

energie vyrobené v jaderných elektrárnách) na hluboké zpracování ropy. Byla vybudovaná 

hydrokrakovací jednotka, která konvertuje zbytek z atmosférické destilace ropy (mazut) 

na surovinu petrochemického komplexu a motorová paliva. 

Po vzniku České rafinérské, a.s. byla vybudovaná další konverzní jednotka, která 

termickým štěpením mění těžké ropné zbytky z vakuové destilace ropy opět na motorová 

paliva. Vedle toho byla provedena rekonstrukce dvou jednotek, původně sloužících 

k vysokotlaké hydrogenační rafinaci vakuových destilátů, na jednotky pro katalytickou 

konverzi. Jednotky pro odsiřování benzínu i motorové nafty byly modernizovány tak, 

aby vyráběly prakticky bezsirné pohonné hmoty. [5, 6]  

2.3. Vstupy do rafinérie  
Základní surovinou zpracovávanou v rafinérii je ropa, dodávaná většinou 

ropovodem Družba. Vedle ropy mohou být zpracovávány i další uhlovodíkové látky, které 

však tvoří jen velmi malý podíl celkového zpracování. Kromě základních surovin jsou 

v rafinérii používány další látky např. katalyzátory umožňující a podporující chemické 

reakce, inhibitory koroze pro ochranu technologického zařízení, deemulgátory zajišťující 

žádoucí průběh technologických procesů a aditiva sloužící k úpravě kvalitativních 

parametrů a zlepšení užitných vlastností výrobků. [33]  

2.3.1. Ropa 
Ropa je strategickou energetickou a chemickou surovinou. Je to směs přírodních 

látek, která vznikla fyzikálně chemickými procesy během mnoha milionů let. Naleziště 

se nacházejí na souši i na dně moří a oceánů. Ropa se dobývá čerpáním z hloubkových vrtů 

provedených různými postupy a zařízeními. Po jednoduché úpravě na nalezišti 

se přepravuje ropovody do velkoskladů, odkud je dále přepravována ke zpracování 

do rafinérií. 
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Podle uznávaných teorií je původ ropy převážně organický a přepokládá se, že ropa 

je tvořena rozloženými zbytky malých organismů, jež žily v oceánech před miliony let. 

Po svém uhynutí byly překryty vrstvou sedimentů. Časem tíha těchto vrstev přeměnila těla 

mrtvých organismů a dala vzniknout surové ropě.  

Ropa je velmi složitá směs chemických sloučenin, tvořených uhlíkem, vodíkem, 

dále heteroatomy - sírou, dusíkem a kyslíkem a také řadou stopových prvků jako je vanad, 

nikl a další. Ropu tvoří zejména uhlovodíky různé molekulové hmotnosti a různé délky 

uhlíkových řetězců jako jsou alkany (parafiny) a izoalkany, cykloalkany a aromáty. Jejich 

různé struktury jim dávají různé body varu a další vlastnosti. Podle své struktury, 

molekulové hmotnosti a vlastností se jednotlivé látky v rámci rafinérského zpracování ropy 

stávají součástí některého z produktů, nebo podléhají přeměně za účelem zajištění jejich 

požadovaných vlastností. 

Přehled množství zpracované ropy v České rafinérské a v litvínovské rafinérii 

v letech 1996-2007 je uveden na obrázku č. 1.  
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Obrázek č.  1 - Zpracovaná ropa v České rafinérské (ČeR) a v litvínovské rafinérii (RL) 

v letech 1996-2007 [33] 
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2.4. Výrobní procesy 
Litvínovská rafinérie je dnes moderní komplexní rafinérie s vysokou hydrorafinační 

kapacitou, provozující dvě jednotky destilace ropy, čtyři konverzní jednotky a řadu 

technologických zařízení na zvyšování kvality primárních destilačních produktů, které jsou 

schématicky znázorněny na obrázku č. 2. [1]  

 V následujících podkapitolách je stručně popsána návaznost jednotlivých 

technologických zařízení včetně výroby produktů, případně meziproduktů. 

2.4.1. Atmosférická destilace  
Atmosférická destilace (někdy též primární destilace) ropy slouží k rozdělení ropy 

na základě rozdílných bodů varu na benzín, petrolej, plynový olej, lehký topný olej 

a destilační zbytek (mazut). Z atmosférické destilace ropy se odvádí i plynná složka, 

tvořená lehkými uhlovodíkovými plyny, která se mísí s rafinérskými uhlovodíkovými 

plyny vznikajícími v dalších rafinérských technologiích. Kapalné produkty atmosférické 

destilace, s výjimkou těch, které jsou surovinou petrochemického komplexu, se dále 

zpracovávají.  

Jedna atmosférická destilace ropy je součástí atmosféricko-vakuové destilace 

(AVD), druhá v novém rafinérském bloku. [15]  

2.4.2. Hydrorafinační odsíření benzínu  
Benzín z primární destilace ropy i benzín z termického krakování těžkých ropných 

zbytků obsahuje zejména sirné sloučeniny, které je třeba odstranit před dalším 

zpracováním. To se provádí v procesu hydrogenační rafinace, v němž v atmosféře 

cirkulujícího vodíkového plynu a za tlaku, teploty a přítomnosti katalyzátoru dochází 

k rozkladu sirných látek a síra se mění na sulfan. V malé míře dochází i ke štěpení vyšších 

uhlovodíků na nižší za vzniku uhlovodíkových plynů. Ty se odstraní z odsířeného benzínu 

stabilizací, což je destilace za podmínek, při nichž uhlovodíkové plyny zkapalní. S nimi se 

oddestiluje i sulfan, který se pak odstraní v monoetanolové vypírce. 

Část primárního benzínu, která se používá jako suroviny petrochemického 

komplexu, se zbavuje sulfanu louhovou rafinací. [16]  
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Obrázek č.  2 - Technologické schéma rafinérie Litvínov [1] 
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2.4.3. Redestilace odsířeného benzínu  
Odsířený a stabilizovaný benzín se destilačně rozděluje na izopentanovou frakci 

vymíchávanou do autobenzínu, lehký benzín jako surovinu pro izomerizaci, střední benzín 

vymíchávaný do suroviny pro petrochemii a těžký benzín, který je surovinou 

pro reformování. [20] 

2.4.4. Izomerizace  
Lehký benzín získaný v redestilaci odsířeného benzínu je směsí parafinických 

uhlovodíků s pěti a šesti atomy uhlíku, které se izomerizují na speciálním platinovém 

katalyzátoru, v prostředí vodíkového plynu, za zvýšené teploty a tlaku 7,5 MPa 

na izoparafiny. Ty mají ve srovnání s parafiny vyšší oktanové číslo, a proto jsou vítanou 

složkou pro výrobu autobenzínu. Také v tomto procesu dochází k určitému štěpení 

za vzniku uhlovodíkových plynů, které se odstraňují z izomerizátu opět stabilizací. [19] 

2.4.5. Reformování benzínu  
Benzín jako palivo zážehových motorů musí splňovat řadu jakostních znaků a mezi 

nimi i odolnost proti tzv. klepání motoru. Jejím měřítkem je oktanové číslo – čím vyšší, 

tím lepší. Z uhlovodíků mají nejvyšší oktanová čísla aromáty, a proto se jejich obsah 

v benzínu řízeně zvyšuje. K tomu slouží proces nazývaný reformování benzínu. 

Principiálně je podobný hydrorafinaci, ale probíhá na bimetalickém platinovém 

katalyzátoru za nižšího tlaku a vyšší teploty. Za těchto podmínek dochází k dehydrogenaci 

cykloparafinických uhlovodíků a dehydrocyklizaci parafinů za vzniku aromátů a vodíku. 

Vedle toho dochází i k izomerizačním reakcím, takže reformát jako produkt tohoto procesu 

má výrazně vyšší oktanové číslo, než vstupující surovina. Vznikající vodík se používá 

v hydrorafinačních jednotkách.  

Vedle uvedených reakcí probíhá v malé míře i štěpení za vzniku uhlovodíkových 

plynů a koksových úsad na katalyzátoru. Uhlovodíkových plynů se zbavuje reformát opět 

stabilizací a koksové nánosy se odstraňují regenerací katalyzátoru, která spočívá v jejich 

spálení v řízeném proudu vzduchu. 

Původní semiregenerativní reforming, v němž se prováděla regenerace katalyzátoru 

ve dvouletých cyklech, byl nahrazen procesem s kontinuální regenerací katalyzátoru. 

Ten umožňuje provozovat reformování při ostřejších podmínkách, tedy vyrábět reformát 
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s vyšším oktanovým číslem, a nevyžaduje cyklické přerušení provozu z důvodu regenerace 

katalyzátoru. [21] 

2.4.6. Hydrogenační rafinace středních ropných frakcí  
Střední ropné destiláty, jak jsou petrolej, plynový olej i vakuový plynový olej 

souhrnně označovány, také obsahují sirné sloučeniny a navíc i dusíkaté a kyslíkaté látky, 

jejichž přítomnost v rafinérských produktech je z řady důvodů nežádoucí (zejména koroze, 

exhalace, oxidační a barevná nestálost atd.). Odstranění se provádí opět hydrogenační 

rafinací jako odsíření benzínu, avšak za vyšší teploty. Vznikající sulfan se vypírá 

z vodíkového plynu roztokem monoetanolaminu. 

Vedle jednotky hydrogenační rafinace petroleje má litvínovská rafinérie tři jednotky 

hydrogenační rafinace středních ropných frakcí, dvě z nich jsou umístěny v novém 

rafinérském bloku. 

Odsířený petrolej se používá především k vymíchávání do motorové nafty 

a po aditivaci může být použit jako letecké palivo. Z odsířených naftových frakcí 

se vymíchává motorová nafta. Přídavek lehčích nebo těžších složek se řídí v závislosti 

na ročním období (letní, zimní, pro přechodné období a arktická). [10, 17, 18] 

2.4.7. Vakuová destilace ropy  
Za teplot potřebných k destilačnímu dělení těžkých ropných frakcí již dochází 

k jejich termickému štěpení (krakování). Proto se jejich destilace provádí za sníženého 

tlaku (provozní hodnota je asi 5 kPa), při němž provozní teplota je pod hranicí krakování.  

Mazut jako zbytek atmosférické destilace ropy se vakuově rozdestiluje na vakuový 

plynový olej a několik olejových frakcí a destilačním zbytkem je asfalt. 

Litvínovská rafinérie má dvě vakuové destilace. Jedna provozuje v rámci AVD 

a druhá v komplexu hydrokraku.  

Vakuová destilace jednotky AVD produkuje tři olejové frakce. Dvě lehčí 

se používají k výrobě suroviny olejářského průmyslu a suroviny pro petrochemický 

komplex, poslední se vymíchává do těžkého topného oleje. Asfalt je již výrobkem anebo 

se z něj vyrábí oxidovaný asfalt, přebytky jsou surovinou pro výrobu vodíku parciální 

oxidací v Chemopetrolu RPA. 
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Olejové frakce druhé vakuové destilace, technologicky včleněné do komplexu 

hydrokraku, se zpracovávají v komplexu hydrokraku a destilační zbytek se termokrakuje 

v jednotce Visbreaker. [12] 

2.4.8. Hydrokrakování  
Účelem hydrokrakování je přeměnit těžké ropné frakce na lehčí látky s takovými 

vlastnostmi, které umožní jejich ekonomičtější využití, než je spálení ve formě topného 

oleje. Podstatou procesu je štěpení vysokomolekulárních látek v atmosféře vodíkového 

plynu za vysoké teploty a tlaku na katalyzátoru voleném tak, aby vznikaly především 

suroviny petrochemického i olejářského průmyslu a v menší míře motorová paliva, anebo 

je proces hydrokrakování veden tak, aby tyto produkty vznikaly v žádaném poměru. 

Hydrokrakování v rekonstruovaných vysokotlakých hydrogenačních komorách, 

které původně sloužily k výrobě motorových paliv z hnědouhelného dehtu, se provozuje 

z části pro výrobu surovin olejářského průmyslu a zbytek kapacity se využívá k výrobě 

suroviny pro petrochemický komplex. 

Hydrokrakovací jednotka, označovaná v litvínovské rafinérii PSP, byla navržená 

a vybudovaná tak, aby její produkt vyhovoval jako surovina pyrolýzní jednotky 

petrochemického komplexu a pro potřeby trhu uvolnil dosud zpracovávanou naftu. 

V roce 2007 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce PSP, jejímž smyslem bylo zvýšit 

produkci motorových paliv a současně zvýšit zpracovatelskou kapacitu hydrokrakování 

tak, aby byla zachovaná dosavadní produkce suroviny pro pyrolýzu. Byla to úprava, která 

zvýšila výrobu pohonných hmot, aniž by došlo ke zvýšení zpracování ropy. [35] 

2.4.9. Visbreaker 
Technologie Visbreaker, podobně jako hydrokrakování, zvyšuje výrobu pohonných 

hmot z ropy bez nároku na její vyšší zpracování. Je to proces termického nekatalytického 

štěpení zbytků z vakuové destilace PSP případně přebytků asfaltu z AVD. Ty začnou 

krakovat již v procesní peci, kde se ohřívají na vysokou teplotu. Krakování pokračuje ještě 

v následně zařazeném reaktoru. Reakční zplodiny se zavádějí do destilační sekce, z jejíž 

atmosférické části se odebírají plynné uhlovodíky (zpracovávané s ostatními rafinérskými 

uhlovodíkovými plyny), benzín a plynový olej, zbytek je zaveden do vakuové destilace, 

z níž se odebírá vakuový plynový olej a olejový destilát.  
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Destilační zbytek vakuové destilace je surovinou pro výrobu vodíku parciální 

oxidací, případně se přidává do suroviny pro oxidaci asfaltu nebo vymíchává do těžkého 

topného oleje.   

Kapalné destiláty se hydrogenačně odsiřují a jsou složkami pro výrobu motorových 

paliv, neodsířené vakuové destiláty se používají k vymíchávání těžkého topného oleje. [22] 

2.4.10. Oxidace asfaltu  
Proces je, spolu s technologií Visbreaker, posledním stupněm zpracování ropy. 

Profukováním asfaltu vzduchem dochází k chemické změně struktury některých typů 

uhlovodíků oxidací a tím ke zlepšení  jeho reologických vlastností, které jsou důležité 

pro výrobu obalované směsi pokládané na vozovky. [11] 

2.4.11. Zpracování rafinérských uhlovodíkových plynů  
Rafinérské procesy přeměny ropy na motorová paliva a další ropné výrobky 

produkují uhlovodíkové plyny. Je to směs plynů s jedním až čtyřmi atomy uhlíku a malým 

obsahem uhlovodíků s pěti uhlíky, zejména v letním období, kdy je vyšší teplota chladící 

vody. 

Plyny s obsahem sulfanu se nejprve odsíří vypíráním roztokem monoetanolaminu. 

Nasycený roztok se regeneruje ohřátím a uvolněný sulfan se odvádí do procesu Claus, 

kde se přemění na elementární síru. 

Kompresí a ochlazením uhlovodíkových plynů se docílí jejich zkapalnění, 

následnou destilací se rozdělí na propan, butan nebo směs propan-butanu a pentanovou 

frakci, která se vymíchává do autobenzínu. [13] 

2.4.12. Proces Claus  
Sulfan, který je produktem hydrorafinačních i termických rafinérských procesů, 

se přeměňuje na elementární síru v procesu Claus. Ten spočívá v řízeném spalování části 

sulfanu tak, aby vzniklý oxid siřičitý reagoval se zbývajícím sulfanem za vzniku vodní 

páry a síry a v odpadním plynu nebyl již přítomen ani sulfan, ani oxid siřičitý. 

Při nedodržení této podmínky by došlo k sirným emisím do ovzduší buď ve formě 

zbytkového sulfanu, nebo oxidu siřičitého. [14] 
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2.4.13. Motorová paliva s obsahem biokomponent  
Přípravy na výrobu motorových paliv s přídavkem biokomponent byly zahájeny 

v dostatečném předstihu tak, aby zásobování trhu těmito palivy mohlo být zahájeno 

v termínech daných legislativou. Byly vyčleněny zásobníky pro skladování etylalkoholu, 

určeného k mísení do autobenzínu, a MEŘO (obecnější označení FAME), k mísení 

do motorové nafty, a upravena příslušná mísící zařízení. Přídavek biokomponent 

do motorových paliv se provádí podle požadavků akcionářů, kteří jsou vlastníky výrobků 

rafinérie. [2] 

2.4.14. Sklady a expedice  
Rafinérie je vybavena nadzemními nádržemi pro skladování ropy a dalších surovin, 

poloproduktů i konečných produktů kromě zkapalněných uhlovodíkových plynů, 

které se skladují v podzemních nádržích. 

Část produkce motorových paliv se expeduje produktovody, část je dopravovaná 

železničními cisternami a zbývající množství silničními cisternami. K tomu je vybavena 

plnícím zařízením železničních i silničních cisteren s potřebnou kapacitou. [24, 25] 

2.5. Výrobky  
Výrobní sortiment rafinérie tvoří motorová paliva, topné oleje, asfalty, 

petrochemické suroviny, olejářské suroviny a kapalná síra. Výrobky jsou expedovány 

v automobilových i v železničních cisternách, část výroby motorových paliv je dodávána 

přímo do sítě produktovodů. Suroviny pro petrochemický průmysl jsou dodávány 

produktovody nebo železničními cisternami přímo společnosti Chemopetrol, a.s. 

podnikající ve stejném průmyslovém komplexu. [2] 

2.5.1. Motorová paliva 
Motorová paliva jsou množstevně největší skupinou výrobků, kterou tvoří 

automobilové benzíny, motorová nafta, letecký petrolej a LPG. 

Automobilové benzíny, bezolovnaté a prakticky bezsirné, se vyrábějí s oktanovým 

číslem 91 (Natural, Speciál), 95 (Super) a 98 (Super Plus). Benzín Speciál navíc obsahuje 

přísadu nahrazující dříve používanou olovnatou přísadu a zabraňující poškození 

ventilových sedel starších typů benzínových motorů. 
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Motorová nafta je vyráběna v kvalitě podle ročního období a klimatických 

podmínek místa použití. Podle toho se vyrábí nafta pro letní období, zimní období 

a přechodná období, arktická nafta je určena do oblastí s arktickým klimatem. 

Letecký petrolej, jak už z názvu vyplývá, je palivem proudových i turbovrtulových 

letadel.  

LPG je směsí zkapalněného propanu a butanu a vedle použití jako paliva 

pro spalovací motory se používá i k topení v domácnostech.  

2.5.2. Topné oleje 
Topné oleje jsou zdrojem tepelné energie v teplárnách a jiných průmyslových 

topeništích, v nichž se spalují především těžké topné oleje. Extralehký topný olej, dříve 

označovaný jako topná nafta, je určený k vytápění domácností  a ke spalování v oblastech 

chráněných nebo ekologicky zatížených.  

2.5.3. Asfalty 
Asfalty jsou vyráběny ve třech druzích lišících se tvrdostí. Jsou určeny především 

pro výstavbu a opravy silnic a dálnic.  

2.5.4. Petrochemické suroviny 
Petrochemické suroviny se dodávají jednak k pyrolytické výrobě etylénu 

a propylénu, jednak k výrobě vodíku parciální oxidací. Hlavními surovinami pro pyrolýzu 

jsou primární ropný benzín a hydrokrakát, v menší míře je dodáván plynový olej a LPG 

pro pyrolýzu (jeho kvalita se liší od LPG spalovaného v domácnostech nebo 

automobilech).  

2.5.5. Olejářské suroviny 
Olejářské suroviny se vyrábějí v několika různých kvalitách a slouží olejářskému 

průmyslu k výrobě základových olejů.  

2.5.6. Kapalná síra 
Kapalná síra je produktem zneškodňování sulfanu vznikajícího v rafinérských 

procesech a k dalšímu využití se dodává železničními cisternami v kapalném stavu.  
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3. LEGISLATIVA  
V současné době je odpadové hospodářství České republiky velmi dynamické 

odvětví. Průvodním jevem rychlého rozvoje jsou změny, které se týkají zejména jeho 

právní úpravy, a to především s povinností České republiky jako členského státu EU 

implementovat plně nově vznikající evropskou legislativu v oblasti odpadového 

hospodářství.   

V České republice je odpadové hospodářství vymezeno zejména zákonem 

č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, 

v platném znění, a jejich prováděcími předpisy. [38] 

3.1. Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcí předpisy 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů platí 

od 1. ledna 2002. Od té doby byla provedena řada jeho změn a doplnění. Poslední změna 

byla provedena zákonem č. 9/2009 Sb., změna provedená zákonem č. 7/2005 Sb. nabývá 

platnosti dnem 1. ledna 2009. 

K provedení zákona platí: 

− vyhláška č. 376/2001 Sb., v platném znění, o hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadů 

− vyhláška č. 381/2001 Sb., v platném znění, kterou se stanoví Katalog odpadů, 

Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu 

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

odpadů (Katalog odpadů) 

− vyhláška č. 382/2001 Sb., v platném znění, o podmínkách použití upravených kalů  

na zemědělské půdě 

− vyhláška č. 383/2001 Sb., v platném znění, o podrobnostech nakládání s odpady 

− vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, 

polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyl- 

dichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi 

obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg 

(o nakládání s PCB) 
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− vyhláška č. 237/2002 Sb., v platném znění, o podrobnostech způsobu provedení 

zpětného odběru některých výrobků 

− vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady 

− vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními 

a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška 

o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) 

− vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, 

vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů 

vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému 

sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky) 

− nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky   

3.2.  Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. a jeho prováděcí předpisy 
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů platí od 1. ledna 

2002. Od té doby došlo také k jeho změnám a doplněním. Poslední změna byla provedena 

zákonem č. 126/2008 Sb. 

K provedení zákona platí: 

− vyhláška č.115/2002 Sb., o podrobnostech nakládání s obaly 

− vyhláška č. 116/2002 Sb., o způsobu označování vratných zálohovaných obalů 

− vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování 

údajů z této evidence 

− nařízení vlády č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy 

vratných zálohovaných obalů   
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4. RAFINÉRIE JAKO PŮVODCE ODPADŮ  
Dle zákona o odpadech je rafinérie právnickou osobou, při jejíž činnosti vznikají 

odpady. Tento zákon stanovuje, že odpadem je každá movitá věc, které se osoba zbavuje 

nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Současně ukládá, že každý má povinnost 

nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem 

a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. [38] 

Rafinérie neprovozuje zařízení sloužící k využívání nebo odstraňování odpadů 

a proto předává všechny odpady vzniklé při její podnikatelské činnosti osobám 

oprávněným k nakládání s odpady. Jejich oprávněnost k nakládání s příslušnými druhy 

odpadů se kontroluje v procesu uzavírání smlouvy a doklad potvrzující oprávněnost 

k takové činnosti je přílohou smlouvy. Současně vnitřní řídící norma společnosti stanovuje, 

že odpad nemůže být předán osobě, která nemá oprávnění s ním nakládat. [28]   

4.1. Povinnosti původce odpadů 

4.1.1. Předcházení vzniku odpadů  
Každý, tedy i litvínovská rafinérie 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. 

[38] 

4.1.2. Přednostní využívání odpadů  
Povinnost zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním, je-li 

to v daném případě možné, je daná zákonem o odpadech, který zároveň upřednostňuje 

jejich materiálové využití před jiným využitím, a to samozřejmě v mezích daných tímto 

zákonem. 

V případě, že odpad nelze využít, pak při posuzování vhodnosti způsobů jeho 

odstranění má vždy přednost způsob, který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je 

šetrnější k životnímu prostředí. Uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze 

ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný nebo by přinášel vyšší riziko 

pro životní prostředí nebo riziko pro lidské zdraví a pokud uložení odpadu na skládku 

neodporuje tomuto zákonu nebo prováděcím právním předpisům. [38] 
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4.1.3. Zařazování odpadu  
Původce odpadu je povinen každý vzniklý odpad zařadit podle Katalogu odpadů, 

vydaného prováděcí vyhláškou zákona o odpadech. Pouze v případech, kdy nelze odpad 

jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů, zařadí tento odpad ministerstvo. 

Odpady se zařazují podle šestimístných katalogových čísel druhů odpadů, v nichž 

prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí 

dvojčíslí druh odpadu, a to postupem, který je uveden v Katalogu odpadů. 

Pro účely nakládání s odpadem je také povinností každého původce odpadu zařadit 

ho do kategorie nebezpečný v případě, že má odpad jednu nebo více nebezpečných 

vlastností. V Katalogu odpadů jsou nebezpečné odpady označeny hvězdičkou. 

Do kategorie ostatní se odpad zařazuje pouze v případě, že nemá žádnou z nebezpečných 

vlastností..  

Dle zákona o odpadech se směsný komunální odpad nezařazuje do kategorie 

nebezpečný a původci tohoto odpadu nejsou povinni s ním nakládat jako s nebezpečným, 

i když může obsahovat některou z nebezpečných látek. [38] 

4.1.4. Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
V případě, že původce se domnívá, že odpad, s kterým nakládá, nemá žádnou 

z nebezpečných vlastností, může požádat pověřenou osobu o hodnocení nebezpečných 

vlastností tohoto odpadu. V případě zjištění, že hodnocený odpad nemá žádnou 

z nebezpečných vlastností, obdrží žadatel osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností 

odpadu. V opačném případě pověřená osoba písemně sdělí s odůvodněním žadateli, 

že odpad má jednu nebo více nebezpečných vlastností. Kopii tohoto osvědčení 

anebo sdělení zašle původce neprodleně České inspekci životního prostředí a krajskému 

úřadu příslušnému podle místa nakládání s odpadem. [38] 

Další povinnosti původce odpadů jsou tématicky uvedeny v následujících 

kapitolách. 

4.2. Přehled vznikajících odpadů v rafinérii  
S ohledem na legislativní ustanovení o evidenci a ohlašování odpadů lze rozdělit 

v rafinérii vznikající odpady do dvou skupin, a to na ohlašované odpady a odpady 

podléhající režimu zpětného odběru. [3] 



Eva Horská: Nakládání s odpady v litvínovské rafinérii 

2009 19 

4.2.1. Odpady ohlašované 
V rafinérii Litvínov vznikají odpady především při čištění, opravě anebo revizi 

zařízení, procesních aparátů a zásobníků surovin, meziproduktů a výrobků a při výměně 

katalyzátoru. Ke vzniku odpadů dochází také při investičních činnostech, poruchách 

anebo haváriích spojených s únikem kapalných ropných látek. V neposlední řadě rafinérie 

nakládá s odpady vzniklými v laboratořích, při administrativních činnostech i s odpadem 

podobným komunálnímu. V tabulce č.1 je uveden jejich aktuální přehled.   

Tabulka č.  1 -  Přehled vznikajících odpadů v litvínovské rafinérii  [3] 

DRUH NÁZEV  
OSTATNÍ ODPADY 

05 01 16 Odpady obsahující síru z odsiřování ropy 
05 01 17 Asfalt 
05 01 99 Odpady jinak blíže neurčené  
15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené 

pod číslem 15 02 02 
16 02 14 Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 
16 08 03 Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny 

přechodných kovů 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 
17 04 02 Hliník 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 07 Směsné kovy 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02  

a 17 09 03 
20 01 01 Papír a lepenka 
20 01 02 Sklo 
20 01 38 Dřevo 
20 01 39 Plasty 
20 03 01 Směsný komunální odpad 

NEBEZPEČNÉ ODPADY 
05 01 03 Kaly ze dna nádrží na ropné látky 
05 01 05 Uniklé (rozlité) ropné látky 
05 01 06 Ropné kaly z údržby zařízení 
05 01 99 Odpady jinak blíže neurčené 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 

neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem  
15 02 03 

16 05 08 Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 
16 08 02 Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy nebo jejich 

sloučeniny 
17 05 03 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 06 01 Izolační materiál s obsahem azbestu 

  



Eva Horská: Nakládání s odpady v litvínovské rafinérii 

2009 20 

Z ostatních odpadů uvedených v tabulce se nejvíce podílejí na celkové produkci 

odpadů ty odpady, které se dále využívají, resp. recyklují. Jedná se o kovový materiál, 

dřevo, papír, plast a sklo. 

Z nebezpečných odpadů je největším problémem produkce ropných kalů, které 

vznikají zejména při čištění nádrží pro skladování ropy a těžších ropných poloproduktů 

i produktů. Po skončení provozu spalovny odpadů se ropné kaly ukládaly na skládku 

přímo. Z důvodu snížení jejich produkce se v posledních čtyřech letech obsah kapalné 

složky, převážně uhlovodíkového charakteru, v ropných kalech minimalizuje před jejich 

uložením na skládku. 

Za samostatnou skupinu odpadů lze považovat upotřebené katalyzátory. Kovy 

z katalyzátorů obsahujících drahé kovy i z katalyzátorů obsahujících nebezpečné 

přechodné kovy se znovuzískávají a používají se k výrobě nových šarží katalyzátoru. 

Pro katalyzátor z výroby síry procesem Claus zatím není využití, a proto se ukládá 

na skládku.   

4.2.2. Zpětný odběr použitých výrobků  
Zpětným odběrem se rozumí odebírání od spotřebitelů zákonem vyjmenovaných 

použitých výrobků jejich výrobci nebo osobami uvádějícími je na trh, a to bez nároku 

na úplatu za účelem jejich využití nebo odstranění. Zpětný odběr se však nevztahuje 

na výrobky, se kterými bylo nakládáno jako s odpadem již před jejich předáním povinné 

osobě. Zpětný odběr výrobků vlastně znamená, že odpovědnost jejich výrobců nebo osob 

uvádějících tyto výrobky na trh nekončí předáním výrobku spotřebiteli nebo jiné osobě, 

ale pokračuje i nadále. [38]  

Společnost má také povinnost zajistit zpětný odběr použitých výrobků dle zákona 

o odpadech. V litvínovské rafinérii to jsou galvanické články a baterie, elektrické 

akumulátory, pneumatiky, výbojky a zářivky a některá elektrozařízení, která svým 

charakterem a množstvím jsou podobná elektrozařízení z domácností. [3] 

Baterie  
Sběr a recyklace přenosných baterií je obecně aktuální především z důvodu jejich 

vlivu na životní prostředí. Základní složkou těchto baterií jsou těžké kovy, a to zejména 

rtuť, olovo a kadmium. S tím souvisí zpřísňování evropské i české legislativy upravující 

podmínky nakládání s bateriemi po ukončení jejich životnosti. 
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V rámci zpětného odběru tak přenosné baterie po ukončení jejich životnosti 

nebudou skládkovány ani spalovány, ale budou sebrány a recyklovány. Kovy případně jiné 

materiály, které se tímto způsobem získají, se vrátí do výroby.  

Sběr přenosných baterií je v České republice zajišťován od roku 2002 společností 

ECOBAT na základě pověření Českým sdružením výrobců a dovozců přenosných baterií 

a na základě Dobrovolné dohody s Ministerstvem životního prostředí. Tato společnost 

postupně vytváří sběrnou síť po území celé České republiky a jako jediná v našem státě 

disponuje finančními prostředky výrobců a dovozců, takže i do budoucna bude s největší 

pravděpodobností jediným subjektem, který bude použité baterie cíleně sbírat, třídit 

a hledat jejich další zpracování. 

Tento systém řeší sběr a zpracování veškerých elektrických akumulátorů, 

galvanických článků a baterií bez ohledu na značku nebo elektrochemický typ 

do hmotnosti max. 750 g (např. knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé 

i velké monočlánky, ploché baterie, akumulátory do mobilních telefonů, notebooků nebo 

ručního nářadí). K přenosným bateriím nelze řadit tzv. mokré galvanické články, 

obsahující elektrolyt v kapalné fázi (např. startovací baterie) nebo akumulátory o větší 

hmotnosti než 750 g. [37] 

Litvínovská rafinérie, jako spotřebitel (konečný uživatel) přenosných baterií, se též 

zapojila do systému zpětného odběru použitých baterií a se společností ECOBAT má  

uzavřenou smlouvu o spolupráci od začátku roku 2003. [31]  

Pro sběr použitých přenosných baterií byly do vybraných 

budov umístěny speciální nádoby s označením zpětného 

odběru baterií (viz obrázek č. 3). V případě jejich 

naplnění zodpovědná osoba pro danou budovu zajistí 

odvoz baterií na určené shromažďovací místo. V případě 

potřeby provede společnost ECOBAT výměnu plného 

boxu baterií za prázdný. Při předávání jsou použité 

přenosné baterie zváženy a je vystaveno potvrzení 

o jejich předání ke zpětnému odběru včetně uvedení data 

převzetí a množství použitého výrobku. 

Obrázek č.  3 - Nádoba na zpětný odběr použitých baterií (zdroj: autor) 
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Elektrické akumulátory, pneumatiky, výbojky a zářivky 
Výměnu akumulátorů motorových vozidel, pneumatik, výbojek a zářivek provádí 

v litvínovské rafinérii příslušný kontraktor zajišťující servis v rámci uzavřené smlouvy. 

[32] 

Elektrozařízení  
Elektrozařízení je elektrické nebo elektronické zařízení, jehož funkce závisí 

na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli nebo zařízení k výrobě, přenosu 

a měření elektrického proudu nebo elektromagnetického pole, které náleží do některé 

ze skupin uvedených v příloze č. 1 vyhlášky č. 352/2005 Sb. a které je určeno pro použití 

při napětí, které nepřevyšuje 1000 V pro střídavý proud nebo 1500 V pro stejnosměrný 

proud. [38] 

V rafinérii Litvínov některé odpady elektrozařízení nebo jejich součásti patří 

do skupiny ohlašovaných, některé do skupiny podléhající zpětnému odběru. 

V případě, že elektrozařízení je nefunkční, stává se odpadem, včetně komponentů, 

konstrukčních a spotřebních dílů, které v tom okamžiku jsou součástí zařízení. 

Podmínky pro nakládání s elektroodpadem stanovuje vyhláška č. 352/2005 Sb., 

která kromě jiného říká, že elektrozařízení, které se stane odpadem, podléhá oddělenému 

sběru elektroodpadu a samostatné evidenci. 

V rafinérii je odběr a odstranění elektroodpadu s předností co největšího 

materiálového využití smluvně zajištěno s firmou, která má oprávnění s tímto odpadem 

nakládat.[30] Ve společnosti jsou jmenovány zodpovědné osoby, které zajišťují dočasné 

shromažďování a následné předání elektroodpadu oprávněné firmě, která potvrdí předávací 

protokol včetně uvedení typu a množství předávaného elektroodpadu.  

4.3. Produkce odpadů  
Odpady vznikající při zpracování ropy v litvínovské rafinérii tvoří jen malou část 

z celkového množství odpadů, zejména nebezpečných. Jejich výkyvy jsou dány tím, jedná-

li se o rok zarážkový nebo bez zarážek anebo zda na celkovou produkci měly vliv 

investiční činnosti. [26, 34] Postupný vývoj produkce odpadů od vzniku litvínovské 

rafinérie je uveden na obrázku č. 4. Je z něj patrné, že kromě roků 1997, 1998 a 2001 jsou 

další období téměř srovnatelná. 
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Obrázek č.  4 - Vývoj produkce odpadů litvínovské rafinérie v období 1996-2008 [34] 

 

Roky 1997 a 1998 byly charakterizovány v odpadovém hospodářství dramatickým 

nárůstem vzniku odpadů, který měl dvě hlavní příčiny. První bylo odstraňování následků 

požáru tankoviště motorových paliv v listopadu 1996 a likvidace některých částí rafinérské 

technologie. Při likvidaci již nepoužívané technologie vzniklo téměř 3500 tun odpadu 

kategorie „ostatní“ a také 1264 tun kontaminované stavební suti, která je zařazena 

do kategorie odpadu „nebezpečný“.  

Druhou příčinou byla rozsáhlá investiční činnost, jejíž projekty byly zaměřeny 

především na snížení znečišťování životního prostředí (např. výstavba jednotky 

izomerizace, jednotky Visbreaking, jednotky pro rekuperaci plynů a par uhlovodíků 

a rekonstrukce incinerátoru výroby síry), jejichž významný podíl byl až do roku 2000 

a představoval více než dvě třetiny z celkového množství odpadů. Nárůst byl především 

v produkci nebezpečných odpadů, neboť odtěžené zeminy byly kontaminované starými 

ekologickými zátěžemi. Ještě před zahájením zemních prací na staveništi jednotky 

Visbreaking (termické štěpení zbytku vakuové destilace ropy) byl proveden doprůzkum 

znečištění zemin, který potvrdil a upřesnil úroveň jejich kontaminace a tím i způsob 

nakládání s odtěženým materiálem. Část těchto zemin byla uložena na skládku 

nebezpečných odpadů, zbývající část byla předána k biodegradaci. 

Oproti roku 1999 a 2000 se v roce 2001 zvýšilo množství odpadů z výrobní 

činnosti. Důvodem nárůstu odpadů bylo havarijní přetečení tanku těžkého topného oleje, 
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při  němž došlo k velkoplošné kontaminaci kolejiště, které muselo být sanováno 

a znečištěný materiál byl uložen na skládku. 

Množství celkových odpadů v období let 2002-2008 se výrazněji nezměnilo a určité 

meziroční kolísání množství odpadů z výroby je dáno zarážkovými cykly. Původní 

dvouletý cyklus (do roku 2003) byl změněn na čtyřletý, který by se měl projevit i snížením 

celkové produkce odpadů. Ke snížení množství odpadů by mělo dojít i v důsledku 

pečlivého sledování pracovních cyklů katalyzátorů a tím k prodloužení jejich 

meziregenerační i celkové životnosti. [34] 

V následujících přehledech je již porovnáváno pouze období posledních pěti let, 

a to z různých hledisek produkce odpadů litvínovské rafinérie.   

Přehled podílu produkce ostatních a nebezpečných odpadů na celkové odpady 

litvínovské rafinérie je uveden na obrázku č. 5. 
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Obrázek č.  5 - Produkce ostatních a nebezpečných odpadů litvínovské rafinérie v období 2004-2008 [34] 

 

V roce 2007 byla poprvé provedena zarážka po čtyřletém provozu a navíc při ní 

byly odstaveny všechny výrobní technologie pro jejich periodickou údržbu. 

Proto se očekával výraznější nárůst celkového množství odpadů. Produkce odpadů v tomto 

roce se skutečně zvýšila, bylo to však především v důsledku investičních akcí, z nichž bylo 
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více než tisíc tun odpadu kategorie ostatní. Odpady z výrobní činnosti oproti očekávání 

zůstaly na úrovni roku 2006.  

V roce 2008 se zvýšilo množství nebezpečných odpadů oproti roku 2006 a 2007, 

ale hlavní příčinou byla investičně realizovaná totální výměna kanalizačních systémů 

v bloku expedičního tankoviště. [34] 

Na základě výše uvedených faktů lze také hodnotit celkovou produkci odpadů podle 

toho, zda odpad vznikl při výrobní anebo investiční činnosti a jaké druhy odpadů při nich 

vznikají. Dalším hodnotícím kritériem je podíl recyklovatelných, resp. recyklovaných 

nebo nerecyklovatelných odpadů.  

 Přehled o celkové produkci odpadů z výrobních a investičních činností litvínovské 

rafinérie za posledních pět let je uveden na obrázku č. 6, ze kterého vyplývá, že nejméně 

celkových odpadů při těchto činnostech vzniklo v roce 2004 a nejvíce v roce 2007.   
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Obrázek č.  6 - Celková produkce odpadů litvínovské rafinérie v období let 2004-2008 [34] 

 

Vývoj podílu recyklovaných a nerecyklovatelných odpadů z výrobní činnosti 

na celkové odpady je uveden na obrázku č. 7, ze kterého je zřejmé, že podíl recyklovaných 

odpadů vzrostl především v zarážkovém roce 2007, kdy byly odstaveny všechny 

technologické celky. Na celkovém množství recyklovaných odpadů se nejvíce podílely 

kovové materiály. [34] 
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Obrázek č.  7 - Vývoj podílu recyklovaných a nerecyklovatelných odpadů z výrobní činnosti litvínovské 

rafinérie v období let 2004-2008 [34] 

 

4.4. Nakládání s odpady  

4.4.1. Základní pojmy  
Pojmem nakládání s odpady se podle ustanovení zákona rozumí jejich 

shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, úprava, 

skladování, využívání a odstraňování. [38] 

Shromažďování odpadů 
Je krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich 

vzniku před dalším nakládáním s odpady. 

Sběr odpadů 
Je to soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou 

k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění. 

Výkup odpadů 
Jedná se o sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou nebo 

fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu. 
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Skladování odpadů 
Pod tímto pojmem se rozumí přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny 

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

v něm. 

Využívání odpadů 
Jedná se například o využití odpadu jako paliva, o získání složek katalyzátorů, 

rafinaci použitých olejů a další způsoby využívání odpadů, které jsou uvedené v příloze 

č. 3 k zákonu o odpadech. 

Úprava odpadů 
Úprava odpadů je každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických 

nebo fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem umožnění 

nebo usnadnění jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich 

objemu, případně snížení jejich nebezpečných vlastností. 

Odstraňování odpadů 
Příkladem je ukládání odpadu na skládku (v úrovni nebo pod úroveň terénu), 

spalování na pevnině anebo na moři a další způsoby odstraňování odpadů uvedené 

v příloze č. 4 k Zákonu o odpadech. 

4.4.2. Dokumentace pro nakládání s odpady  
V litvínovské rafinérii jsou stanovena základní pravidla pro nakládání s odpady 

vnitřním dokumentem společnosti, a to v souladu s příslušnými právními předpisy 

týkajícími se nakládání s odpady a ochrany životního prostředí.  

Tímto dokumentem je směrnice č. 205 „Nakládání s odpady“, která je platná 

pro všechny pracovníky společnosti i její kontraktory. Směrnice vysvětluje jednotlivé 

pojmy týkající se odpadového hospodářství ve společnosti a kromě povinností nakládání 

s jednotlivými druhy odpadů stanovuje další povinnosti, a to pro vedoucí sekcí, pracovníky 

sekce smluv a nákupu, pro specialisty ochrany životního prostředí a ostatní zaměstnance. 

Mezi základní povinnosti rafinérie patří také vedení evidence odpadů a jejich 

ohlašování, kontrolní činnost při hospodaření s odpady, zpracování a aktualizace plánu 

odpadového hospodářství. Směrnice stanovuje také postup hlášení v případě mimořádné 

události. 
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Nakládání s odpadem obsahujícím azbest je řešeno ve společnosti směrnicí č. 434 

„Azbest“ v souladu s platným právním předpisem.  

Nakládání s PCB, látkami obsahujícími PCB a se zařízeními obsahujícím PCB 

se řídí vyhláškou č. 384/2001 Sb.  

S odpady z obalů, které jsou v České republice uváděny na trh nebo do oběhu, 

je v rafinérii nakládáno dle zákona o obalech. [28] 

4.4.3. Shromažďování a třídění odpadů v rafinérii 
Litvínovská rafinérie jako původce odpadů shromažďuje a ukládá odpady utříděné 

podle jednotlivých druhů a kategorie v místech a prostředcích (zařízení, nádoby), které 

jsou k tomu určeny. Místo shromažďování odpadu je označeno identifikační tabulí a tam, 

kde je toto místo uzavřeno, je uvedena doba přístupu, jméno a telefon správce tohoto 

místa. Nádoby jsou též označeny podle druhu a kategorie odpadu. Seznam jednotlivých 

míst shromažďování odpadu a jeho případné změny se předávají specialistovi ochrany 

životního prostředí.  

Každý shromažďovací prostředek nebezpečného odpadu je označen katalogovým 

číslem a názvem tohoto odpadu i jménem a příjmením osoby odpovědné za obsluhu 

a údržbu tohoto shromažďovacího prostředku. 

Nebezpečné odpady jsou shromažďovány odděleně. Místa nebo sběrné nádoby 

na tento odpad jsou opatřena identifikačním listem, jehož vzor je uveden v příloze č. 26 

k vyhlášce č. 383/2001 v platném znění a také v příloze B směrnice č. 205 společnosti. 

Identifikační list obsahuje důležité údaje o daném nebezpečném odpadu, o jeho fyzikálních 

či chemických vlastnostech včetně opatřeních a telefonických spojeních v případě nehody, 

havárie nebo požáru. 

Směrnice nedovoluje ukládat nebezpečné odpady do malých kontejnerů, výrobcem 

určených k ukládání domovního odpadu (popelnice, kontejnery 1100 litrů). 

V rafinérii se používají shromažďovací prostředky odolné proti chemickým vlivům 

odpadů a zabezpečující ochranu okolí před druhotnou prašností. [28] 
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4.4.4. Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady 
Rafinérie nakládá s vyprodukovanými nebezpečnými odpady se souhlasem 

krajského úřadu v rámci integrovaného povolení za plnění podmínek příslušných právních 

předpisů. 

Při vzniku nového druhu nebezpečného odpadu oznamuje tuto skutečnost 

odpovědná osoba za daný úsek specialistovi ochrany životního prostředí, který určí způsob 

nakládání s novým druhem odpadu. Společně se pak podílejí na zpracování identifikačního 

listu tohoto odpadu, aby mohl být krajský úřad požádán o vydání souhlasu k nakládání 

s ním. 

Seznam nebezpečných odpadů, pro které je v rafinérii vydán souhlas k nakládání 

s nimi, je přístupný na intranetové síti společnosti a je udržován v aktuálním stavu. 

Mezi nebezpečné odpady patří i upotřebené oleje. Ty ale splňují jakostní požadavky 

stanovené na vstupní suroviny, takže jsou v rafinérské technologii zpracovány a k jejich 

využití není třeba souhlasu krajského úřadu. [28]   

4.4.5. Nakládání s azbestem  
V litvínovské rafinérii se nakládá s azbestem dle vnitřního dokumentu společnosti, 

kterým je směrnice č. 434 „Azbest“. Tato směrnice stanovuje ochranu zaměstnanců 

společnosti a pracovníků jiných organizací před nepříznivými účinky práce s azbestem.  

Azbestem se rozumí vláknité silikáty ze skupiny serpentinů a amfibolitů, kterými 

jsou například aktinolit, amosit, anthofylit, chrysotil (bílý azbest), krokydolit a tremolit 

(modrý azbest). Azbest je zařazen mezi nebezpečné látky, které jsou klasifikovány jako 

karcinogenní (po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží může vyvolat nebo zvýšit četnost 

výskytu rakoviny) a mutagenní (po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží může vyvolat 

nebo zvýšit četnost výskytu genetických poškození).  

Vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení jsou povinni identifikovat místa 

s možným výskytem azbestu, zjištěný výskyt zaznamenat do seznamu míst s výskytem 

azbestu a zajistit dodržování zákazu práce s azbestem mladistvým, těhotným ženám 

a ženám do konce 9. měsíce po porodu. Zaměstnanci společnosti se musí vyhnout 

nakládání s azbestem tam, kde toto zajišťuje školený kontraktor. 
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Odpady z materiálů obsahujících azbest musí být sbírány a odstraňovány 

z pracoviště v uzavřených, k tomu určených a utěsněných nádobách, označených 

identifikačním listem nebezpečného odpadu. 

Likvidaci azbestem kontaminovaných odpadů provádí autorizovaná firma 

oprávněná k nakládání s tímto nebezpečným odpadem předepsaným způsobem. [29] 

4.4.6. Nakládání s PCB  
Zákonem o odpadech jsou stanoveny povinnosti při nakládání s PCB, odpady 

s PCB a zařízeními obsahujícími PCB, které jsou konkretizovány vyhláškou č. 384/2001 

Sb. Těmito právními předpisy jsou definovány PCB, zařízení, které obsahovalo nebo 

obsahuje PCB a tatáž zařízení podléhající evidenci (tzn. s obsahem kapaliny nad 5 litrů). 

Dále jsou stanoveny způsoby a metody prokazování nepřítomnosti PCB, způsob evidence, 

ohlašování změn v evidenci a konečný termín pro odstranění nebo dekontaminaci zařízení 

(vyjma transformátorů) s obsahem anebo možným obsahem PCB a podléhajících evidenci. 

Inventarizací a následnou kontrolou bylo zjištěno, že litvínovská rafinérie provozuje 

148 elektrozařízení, která podléhají evidenci z hlediska možného obsahu PCB. Jedná 

se o olejové vypínače nebo transformátory. Kromě elektrozařízení bylo evidováno i osm 

hydraulických systémů. Ověřování nepřítomnosti PCB v evidovaném zařízení bylo 

zahájeno v roce 2006 a ani v jednom zařízení nebyla zjištěna přítomnost PCB 

v koncentraci přesahující limit stanovený zákonem. [38] 

4.4.7. Nakládání s odpady z obalů  
Zákon o obalech stanovuje, že každá osoba uvádějící na trh nebo do oběhu obaly 

nebo balené výrobky je povinna podat Ministerstvu životního prostředí návrh na zápis 

do Seznamu osob, které jsou nositelem povinnosti využití odpadu z obalů. Tato povinnost 

se týká i litvínovské rafinérie. 

Ve smyslu požadavků zákona o obalech týkajících se plnění podmínek uvádění 

obalů na trh jsou v rafinérii upravovány obchodní smlouvy s dodavateli balených výrobků. 

Prohlášení o plnění podmínek je součástí každé dodávky baleného výrobku. 

Sekce smluv a nákupu odpovídá za úpravu obchodních smluv rafinérie 

s kontraktory na skladování balených výrobků ve smyslu požadavků zákona o obalech 

týkajících se využití odpadu z obalů. Příslušný kontraktor pak této sekci předává informace 
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o využití odpadu z obalů, jako je hmotnost a typ materiálu, způsob nakládání (materiálové 

a energetické využití, způsob odstranění). Tyto údaje jsou pak postoupeny specialistovi 

ochrany životního prostředí z důvodu evidence a ohlašování příslušnému správnímu úřadu 

[38]. 

4.4.8. Předávání odpadů oprávněným osobám 
Litvínovská rafinérie neprovozuje zařízení k odstraňování odpadů, tuto činnost 

zajišťuje předáním odpadů oprávněným osobám, tzn. osobám vlastnícím souhlas 

k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů. Přitom 

rafinérie vytváří předpoklady především pro využití odpadů, a to s předností materiálového 

před jiným využitím.  

Odstranění odpadu rafinérie zajišťuje tehdy, kdy jeho využití není možné. Odpad je 

v tomto případě předáván na skládku odpadů s vyplněným základním popisem odpadu, 

jehož závazný obsah je uveden v příloze č. 1 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. Základní popis 

odpadu se předává provozovateli skládky s každou jednorázovou nebo první z řady 

opakovaných dodávek odpadu. 

Postup předávání odpadů oprávněným osobám je popsán v příslušné smlouvě 

s touto osobou. V případě specifických činností, kdy postup nemůže být předem detailně 

popsán, je postupováno dle pokynů odpovědného pracovníka, případně podle pokynů 

specialisty životního prostředí. [28] 

4.4.9. Přeprava odpadů  
Přeprava odpadů vznikajících v litvínovské rafinérii je buď zajišťovaná vlastními 

dopravními prostředky anebo smluvně s firmami majícími oprávnění s příslušnými odpady 

nakládat. Vždy musí být zabezpečeno plnění požadavků stanovených zvláštními právními 

předpisy, jako je např. zákon o silniční dopravě, ADR, RID aj. 

V případě přepravy nebezpečných odpadů je vedena jejich evidence samostatně 

na předepsaném evidenčním listě, jehož vzor je uveden v příloze č. 26 k vyhlášce 

č. 383/2001 Sb. v platném znění. Návod na vyplnění formuláře je v každé složce 

nakupovaných evidenčních listů. 

Pokud by mělo dojít k přeshraniční přepravě odpadů musí vedoucí pracovníci 

jednotlivých úseků informovat v dostatečném předstihu specialistu ochrany životního 
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prostředí, a to z důvodu zajištění náležitostí a dokladů nutných pro povolení přeshraniční 

přepravy odpadů. Tato povinnost je uvedena ve směrnici č. 205 společnosti. [28] 

4.5. Evidence a ohlašování  
Povinnost vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi má 

každý původce i každá osoba oprávněná k nakládání s odpady, a to bez ohledu na jejich 

množství. Průběžná evidence se vede při každé jednotlivé produkci odpadů.  

Litvínovská rafinérie má zavedený systém průběžné evidence a její vyhodnocování 

vždy za kalendářní měsíc. Na jednotlivých provozech rafinérie, v laboratořích, 

na údržbářském a investičním úseku jsou nominováni tzv. koordinátoři, kteří jsou 

odpovědní za nakládání s odpady a jejich řádnou evidenci. Údaje za každý měsíc předávají 

prostřednictvím počítačové sítě specialistovi ochrany životního prostředí. Ten pak 

kontroluje, jsou-li všechny náležitosti v pořádku a z jednotlivých průběžných měsíčních 

evidencí vytvoří jednu souhrnnou evidenci. Ta obsahuje datum, druh a kategorii odpadu, 

jeho název, způsob nakládání, jméno dopravce či přepravce i konečného vlastníka odpadu 

a jméno příslušného koordinátora, který záznam vytvořil. 

Původci, kteří produkují nebo nakládají s více než 50 kg nebezpečných odpadů 

nebo s více než 50 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, jsou povinni ohlašovat 

produkci těchto odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle 

místa provozovny. 

Litvínovská rafinérie mezi tyto původce patří, takže zasílá každoroční hlášení 

o nakládání s odpady (podle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb.) Městskému úřadu 

Litvínov prostřednictvím Centrální ohlašovny Ministerstva životního prostředí, a to vždy 

do zákonného termínu 15. února následujícího roku. Hlášení obsahuje všechny druhy 

a množství odpadů za uplynulý rok a také způsoby nakládání s nimi. [26, 38] 

4.6. Mimořádné události a opatření  
Mimořádná událost – provozní nehoda (havárie) je událost, kterou byly vážně 

ohroženy zdraví a životy osob, majetek a pracovní nebo životní prostředí. Její příčinou 

může být technologická havárie s únikem nebezpečných látek, případně požár, výbuch aj. 

Směrnice č. 205 společnosti v případě mimořádné události ukládá každému původci 

odpadů v případě mimořádné události v litvínovské rafinérii povinnost neprodleně oznámit 
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specialistovi ochrany životního prostředí mimořádný vznik odpadu (při havárii, poruše 

výrobního zařízení apod.) a přijatá opatření k jeho odstranění.  

Dojde-li při nakládání s odpady ke znečištění ovzduší, povrchových nebo 

podzemních vod nebo terénu (půdy), jedná se o nehodu s vlivem na životní prostředí 

a v takovém případě se postupuje podle směrnice č. 116 „Hlášení, evidence a vyšetřování 

příčin vzniku mimořádných událostí“. Je platná pro všechny zaměstnance a kontraktory 

pracující v prostorách a na pracovištích společnosti. [27, 28]  

4.7. Plán odpadového hospodářství (POH)   

4.7.1. Zpracování POH 
Litvínovská rafinérie od svého vzniku produkuje ročně více než deset tun 

nebezpečného odpadu, proto je její zákonnou povinností mít zpracován Plán odpadového 

hospodářství. Tento dokument byl společností poprvé vyhotoven ke dni 30. prosince 2005. 

S ohledem na to, že každá rafinérie společnosti je v působnosti jiného krajského úřadu, má 

plán odpadového hospodářství tři části – první část je společná a další dvě části tvoří 

přílohy zvlášť pro litvínovskou a kralupskou rafinérii.  

Závazný obsah POH je stanoven prováděcím právním předpisem a za jeho 

vypracování a aktualizaci odpovídá vedoucí technologické sekce společnosti. 

Účelem POH společnosti je stanovit na období 5 roků výhled pro systém 

odpadového hospodářství zahrnující cíle, opatření a programy pro předcházení vzniku 

odpadů, omezování jejich množství, nebezpečných vlastností a optimalizaci nakládání 

se vznikajícími odpady.  

Další částí POH společnosti je opatření pro splnění závazné části Plánu odpadového 

hospodářství Ústeckého kraje ve způsobech využití odpadů a nakládání s nimi v reálném 

časovém a ekonomickém scénáři a způsob informačního a organizačního zabezpečení 

řízení jejího odpadového hospodářství. 

Plán odpadového hospodářství společnosti je závazným podkladem pro její činnosti. 

 

 

 



Eva Horská: Nakládání s odpady v litvínovské rafinérii 

2009 34 

4.7.2. Plnění cílů a opatření  
Kontrola plnění cílů POH a opatření k jejich plnění v uplynulém roce je 

ve společnosti prováděna do konce března následujícího roku a výsledek kontroly je 

projednán v centrálním týmu bezpečnosti práce a životního prostředí. Závěrem 

z projednání výsledků kontroly může být i návrh na změnu plánu, který předkládá vedoucí 

technologické sekce dotčenému krajskému úřadu do tří měsíců od úpravy podmínek nebo 

obdržení závěru ke změně. Stejná lhůta je i pro návrh změny tohoto plánu v důsledku 

vyhlášené změny závazné části odpadového hospodářství kraje. 

Upravený plán se zapracovanými připomínkami musí být zaslán krajskému úřadu 

do tří měsíců od obdržení připomínek. [23, 38] 
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5. Kontrolní činnost  

5.1. Interní 
V rámci kontrolní činnosti nakládání s odpady ve společnosti, prováděné v rámci 

interních auditů integrovaného systému řízení se sleduje, zda jsou jednotlivé druhy odpadů 

utříděné jen v místech a prostředcích k tomu určených, jsou-li řádně označeny a zda 

se provádí důsledné oddělování využitelných složek odpadů a jejich ukládání 

do vyhrazených nádob. Kontroluje se také, jsou-li shromažďovací prostředky 

pro nebezpečné odpady označeny platným identifikačním listem se všemi příslušnými 

náležitostmi včetně jména a příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údržbu tohoto 

shromažďovacího prostředku.  

Vlastníkem procesu interního auditu je vedoucí sekce podpory podnikání, který je 

zodpovědný za vypracování plánu auditů vždy na kalendářní rok. Plán je zpracován 

na základě hodnocení rizik a schvaluje ho komise pro audit.  

Interní audity provádějí proškolení interní auditoři z řad zaměstnanců. Z každé 

kontroly je veden záznam se všemi nálezy a schválenými opatřeními včetně termínů 

plnění, která se průběžně sledují a hodnotí. 

Kromě interních auditorů provádějí kontrolní činnost také specialisté ochrany 

životního prostředí a případně jiné osoby mající k této činnosti oprávnění (např. určení 

členové zarážkových štábů). [7] 

5.2. Externí 
Externí kontrolní činnost při hospodaření s odpady vykonávají orgány České 

inspekce životního prostředí, celní orgány, krajské úřady, pověření zaměstnanci 

Ministerstva životního prostředí a ostatních orgánů veřejné správy daných zákonem 

o odpadech. 

Litvínovská rafinérie, stejně jako jiní původci odpadů, je ze zákona  povinna 

umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů a prostorů a na vyžádání předložit 

dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s hospodařením 

s odpady. [7] 
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6. Závěr 
Cílem této bakalářské práce bylo zjistit způsob zavedení systému nakládání 

s odpady v litvínovské rafinérii, dodržování legislativních požadavků a jejich 

implementace do podnikatelské činnosti. 

Konec 20. a začátek 21. století je ve znamení prudkého rozvoje nových technologií 

šetrnějších k životnímu prostředí, jejichž znakem je i snižování vzniku odpadů a zvyšování 

efektivity nakládání s odpady. Tento trend se projevil i v České republice významnými 

změnami legislativy v ochraně životního prostředí, mezi nimi i v oblasti nakládání 

s odpady. 

Česká rafinérská, a.s. působící v oboru zpracování ropy, ve snaze nejen udržet svoje 

postavení, ale zařadit se mezi moderní rafinérie a nejlepší průmyslové podniky ve střední 

Evropě, ve vztahu k nakládání s odpady vychází z platných právních norem včetně 

přímopoužitelných předpisů Evropského společenství, které jsou aplikovány do systému 

řízení. 

Nakládání s odpady je řešeno vnitřním dokumentem stanovujícím pravidla 

pro nakládání s odpady pro všechny pracovníky společnosti a její kontraktory. Tímto 

dokumentem je směrnice č. 205 „Nakládání s odpady“. Její obsah je pravidelně 

kontrolován a revidován jak v rámci legislativních požadavků a integrovaného systému 

řízení, tak v rámci certifikace, resp. recertifikace podle ČSN 14 001. 

Každá změna související s hospodařením s odpady je v rafinérii implementována 

do její podnikatelské činnosti prostřednictvím informačních či realizačních opatření, která 

zajišťuje specialista životního prostředí, vedoucí či koordinátoři jednotlivých úseků.  

Produkce odpadů v litvínovské rafinérii je závislá především na tom, jedná-li se 

o rok zarážkový nebo bez zarážek a na celkovou produkci mají značný vliv také investiční 

činnosti. Je však její neustálou snahou předcházet vzniku odpadů, minimalizovat je 

a zajišťovat přednostně jejich využití před jejich odstraněním. 

Rafinérie nakládá s vyprodukovanými nebezpečnými odpady se souhlasem 

krajského úřadu v rámci integrovaného povolení a má na ně vystaveny identifikační listy. 

Veškeré odpady shromažďuje a ukládá utříděné a označené podle jednotlivých 

druhů a kategorií, a to v místech a prostředcích k tomu určených. 
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Přepravu odpadů si rafinérie zajišťuje buď vlastními dopravními prostředky 

anebo tuto činnost zabezpečuje prostřednictvím externích firem, které mají oprávnění 

s příslušnými odpady nakládat. 

Rafinérie má dobře zavedený systém průběžné evidence odpadů, za kterou jsou 

odpovědní tzv. koordinátoři a specialista ochrany životního prostředí, který pak 

každoročně zasílá hlášení na příslušný úřad. 

Systém odpadového hospodářství zahrnující programy, cíle a opatření jsou 

stanoveny v Plánu odpadového hospodářství společnosti, jehož plnění je každoročně 

kontrolováno. 

Litvínovská rafinérie jako původce odpadů je pod neustálou kontrolou, a to jak 

v rámci interních auditů integrovaného systému řízení, tak v rámci certifikace. Poslední 

kontrolní návštěva certifikační společnosti proběhla začátkem března 2009, která potvrdila 

vysokou úroveň systému řízení společnosti. 

V neposlední řadě ani kontrolní návštěvy státních orgánů a orgánů veřejné správy 

neshledaly závady v odpadovém hospodářství, které by byly v rozporu s legislativními 

požadavky. 

Na základě uvedeného je zřejmé, že litvínovská rafinérie má dobře zavedený systém 

nakládání s odpady a že nejen neustálou kontrolou, ale také motivací je dosahováno lepších 

výsledků a neustálého zlepšování.  

Správný přístup zaměstnanců společnosti i kontraktorů z hlediska odpadového 

hospodářství může tak velkou měrou přispět k tomu, že se lépe naučí nakládat s odpady 

i jejich děti, což je velice důležité pro současnou a budoucí generaci, aby nedocházelo 

k dalšímu znečišťování prostředí. 
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