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1. Úvod a cíl práce 

Jedním k mnoha problémům životního prostředí patří bezesporu problém týkající  

se nakládání a likvidace odpadů. Odpad můžeme charakterizovat jako vše, čeho se člověk 

chce zbavit nebo má povinnost se zbavit. Produkce odpadů každým rokem stoupá. Je 

potřeba s vyprodukovaným odpadem nějakým způsobem naložit. Nabízí se mnoho variant, 

je možno jej opětovně využít, recyklovat nebo kompostovat, spalovat, zplynovat či uložit  

na skládce odpadů. Speciální variantou je pak nakládání s některým nebezpečným odpadem, 

např. jaderným odpadem. Základem likvidace odpadů je samozřejmě jeho třídění, což 

můžeme chápat jako sběr jednotlivých druhů odpadů odděleně od ostatních, třídění odpadů 

má hlavně ekologický význam. Odpady lze samozřejmě třídit podle různých hledisek, 

například podle jejich skupenství, vlastností, místa vzniku a lze vymyslet i řadu jiných 

hledisek. Aby třídění odpadu bylo k užitku, je třeba vědět, jaký odpad lze recyklovat  

a do jakých kontejnerů jaký odpad patří. Do kontejnerů na papír (modrá barva) je u nás 

možno vhazovat noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, 

lepenku, karton, papírové obaly apod. Do kontejneru na sklo (bílá barva – čiré sklo, zelená 

barva – barevné sklo) lze u nás vhazovat nevratné láhve, skleněné nádoby, skleněné střepy 

apod. Do kontejnerů na plasty (žlutá barva) je u nás možné vhazovat stlačené PET láhve, 

kelímky, sáčky, fólie, výrobky a kelímky z plastů, polystyren apod. Pod pojmem recyklace si 

můžeme představit zpracování odpadů na nové materiály. Každý z nás vyhodí za rok asi 

150 až 200 kg odpadů. Většina z nás si už zvykla třídit doma plasty, papír a sklo, tímto  

se tak umožní recyklovat více než třetina odpadu. Všichni ale víme, že pokaždé zůstane 

nevábný zbytek, který už se dotřídit ani recyklovat nedá, skončí v popelnici  

a posléze na skládce. Dokonce i tříděný odpad končí ve spalovnách, pouze je tato cesta 

dražší, problém stále se zvětšujících skládek komunálních odpadů v naší republice je nutné 

řešit opravdu rychle. 

V dnešních dnech se čím dál častěji hovoří o společném projektu  Moravskoslezského kraje, 

měst a obcí regionu, a to měst Karviné, Ostravy, Havířova, Opavy a Frýdku Místku. Jedná 

se o projekt výstavby zařízení pro energetické využívání komunálního odpadu.  
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Cílem mé práce je charakterizovat způsoby nakládání s komunálním odpadem, zaměřit se  

na jeho odstraňování a poukázat na možnost energetického využití při jeho spalování.  

Práce je rozdělena do osmi kapitol, kde se v úvodní kapitole zabývám legislativou v této 

oblasti, další kapitoly jsou věnovány strategickým požadavkům, evropským směrnicím  

a zásadám politiky. Představuji systém odpadového hospodářství města Havířov a možnost 

projektu energetického využití odpadu. 
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2. Legislativa v oblasti nakládání s odpady 

2.1 Základní legislativní rámec v oblasti nakládání s odpady 

Jedním z nejdůležitějších zákonů v oblasti nakládání s odpady je zákon č. 185/2001 Sb.  

o odpadech, v této oblasti je ale nutno respektovat i řadu zákonných norem, vyhlášek 

a nařízení. Jejich přehled uvádím v příloze č. 1. V souvislosti se zákony, vyhláškami, 

nařízeními  lze samozřejmě zmínit i různé normy přímo související s nakládáním s odpady. 

Tyto normy jsou však v současné době pouze doporučujícím kritériem při schvalovacích 

řízeních, popř. jiných postupech.  

 

2.2 Nástroje řízení odpadového hospodářství 

Nástroje řízení odpadového hospodářství jsou s účinností od 1. 1. 2002 nově upraveny 

především v zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,  

v připravovaných prováděcích vyhláškách k zákonu a v připravovaném zákonu o obalech  

a o změně některých zákonů. Hlavním cílem nové právní úpravy je vytvořit soulad  

s právními předpisy ES a současně eliminovat některé nedostatky dosud platné právní 

úpravy.  

2.2.1 Ekonomické nástroje  

Ekonomické nástroje mají sledovat následující hlavní zásady:  

- princip ekonomické odpovědnosti = znečišťovatel platí 

-  nákladovost = racionálnost ve využití finančních zdrojů 

-  rovnovážnost = vytvoření přiměřené rovnováhy mezi vlivem státu a trhu, 

represivními a stimulačními nástroji  

Ekonomické nástroje v nové právní úpravě:  

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  

a odstraňování komunálních odpadů  

Poplatek je novým místním poplatkem (zákon č. 565/1990 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů) a nahrazuje dosavadní institut úhrady a s ním spojené problémy na místní úrovni. 
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Očekává se, že dvousložková forma poplatku (až 250 Kč za osobu a dále skutečné náklady 

na sběr a svoz netříděného odpadu v maximální výši 250 Kč za osobu) bude stimulací  

k separaci odpadu.  

Poplatky za uložení odpadů 

Zvýšením sazeb za ukládání odpadů na skládky se zvýrazňuje stimulační funkce tohoto 

nástroje. Základní poplatek za komunální a ostatní odpad roste od 200 Kč/t v roce 2002 až 

do 500 Kč/t v roce 2009, za nebezpečný odpad od 1100 Kč/t v roce 2002 až do 1700 Kč/t 

v roce 2009, rizikový poplatek za nebezpečný odpad od 2000 Kč/t v roce 2002 až do 4500 

Kč/t v roce 2009.  

Finanční rezerva pro rekultivace a asanace skládek 

Výše sazeb finanční rezervy v nové úpravě se zvyšuje (pro nebezpečný a komunální odpad 

100 Kč/t, pro ostatní odpad 35 Kč/t) a současně se zvyšuje i minimální lhůta péče o skládku 

jednotně pro všechny skupiny na 30 let. Finanční rezerva společně s poplatkem za uložení 

odpadu jsou motivací k postupnému omezování skládkování a zvyšování materiálového či 

energetického využití odpadů.  

Finanční záruka a pojištění v rámci dovozu a vývozu odpadů  

Nově mezi ekonomické nástroje je zařazena povinnost krytí dovozu, vývozu a tranzitu 

odpadů, vyžadujících souhlas podle zákona, finanční zárukou nebo odpovídajícím pojištěním 

pro případ jejich zpětného dovozu a odstranění. Současně na tyto případy musí být uzavřena 

smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Tento nástroj má 

omezenou platnost (do vstupu do EU).  

Vratné zálohy 

Možnost zavedení systémů vratných záloh na opakovaně použitelné obaly je součástí 

připravovaného zákona o obalech. Opakovaně použitelné obaly jsou za určitých podmínek 

(55 % v oběhu) plněním povinnosti zpětného odběru a využití obalového odpadu. Obdobné 

systémy vratných záloh by mohly být zavedeny na základě dobrovolných přístupů osob, 

povinných ze zákona o odpadech ke zpětnému odběru vybraných výrobků. Cílem zavedení 

je zvýšit návratnost upotřebených výrobků pro jejich recyklaci či jiné využití.  

Sankce 

Sankce za neplnění zákonných povinností jsou řešeny v §§ 66 - 70 nového zákona  

o odpadech, kde se stanoví pokuty za správní delikty právnických a fyzických osob 
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oprávněných k podnikání a za přestupky fyzických osob (občanů). Všechny zjištěné delikty 

musejí být obligatorně sankcionovány, na zvážení správního úřadu je však výše sankce. 

Nově ve prospěch obcí je upraveno rozdělení příjmů z pokut uložených inspekcí, kdy  

z 50 % jsou příjmem obce a z 50 % příjmem SFŽP. Sankce za neplnění zákonných 

povinností jsou upraveny také připravovaným zákonem o obalech.  

Daně 

Uplatnění systému ekologických daní je podmíněno nezvýšením celkového daňového 

zatížení poplatníků (snížením sazeb jiných daní) a dále připraveností trhu ve smyslu 

dostatečné možnosti volby mezi ekologicky přijatelnějšími a méně přijatelnými výrobky  

a službami. Návrh ekologických daní není zatím dořešen.  

Finanční podpory 

Implementace legislativy EU v podmínkách ČR bude vyžadovat investice do rozvoje 

infrastruktury pro nakládání s odpady. Strategické investice bude nutné finančně podpořit  

z prostředků SFŽP. Nepřímá podpora ze SFŽP ČR je možná v rámci Příloh I a II Směrnice 

MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP pouze formou příspěvku na částečnou 

úhradu úroků z úvěru (nikoli záruky na úvěr). K financování větších investic ve veřejném 

sektoru může být využito i prostředků zahraničních fondů, např. ISPA, který je hlavním 

mechanismem EU pro poskytování finanční pomoci při investicích potřebných k dosažení 

kompatibility v kandidátských zemích.  

Nový zákon o odpadech rozšiřuje institucionální vymezení veřejné správy. Veřejnou správu 

v odpadovém hospodářství vykonávají Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo 

zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, inspekce, celní úřady, orgány ochrany veřejného 

zdraví, kraje, okresní úřady, obce.  

2.2.2 Regulační nástroje  

- vydávání souhlasu k provozování zařízení a s jeho provozním řádem je rozšířeno  

na všechna zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů, nově je 

udělován souhlas k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady, 

udělení souhlasů je možno vázat na podmínky,  

- vydávání autorizace k nakládání s nebezpečnými odpady zpřísněného režimu je  

z nového zákona vyloučeno v důsledku přijetí jiných opatření, 
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- vydávání pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů náleží Ministerstvu 

životního prostředí a Ministerstvu zdravotnictví,  

- vydávání vyjádření je v nové právní úpravě rozšířeno na orgány ochrany veřejného 

zdraví, které se vyjadřují k provozním řádům zařízení k využívání, odstraňování, 

sběru a výkupu odpadů, vyjádření je dále vydáváno k zavedení nebo rozšíření výroby 

oxidu titaničitého,  

- přímá omezující opatření týkající se zákazu činnosti původce jsou rozšířena  

na případy, kdy oprávněná osoba neustavila odpadového hospodáře nebo odpadový 

hospodář nesplňuje podmínky odborné způsobilosti podle zákona. 

Uplatňování regulačních nástrojů orgánů veřejné správy procesně podléhá novému zákonu 

o správním řízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gabriela Václavíková : Hospodaření s komunálními odpady 

2009                                                               14 

3.   Strategické požadavky nakládání s odpady 

3.1  Odpadové hospodářství České republiky 

Odpadové hospodářství ČR lze obecně charakterizovat fungujícím systémem sběru, svozu  

a skládkování odpadů. Vedle zařízení pro nakládání se specifickými druhy odpadů (např. 

regenerační stanice, deemulgační zařízení, solidifikační technologie, chemické úpravny, 

destilační zařízení, dekontaminační plochy) je v ČR v provozu 73 spaloven odpadů (včetně 

3 spaloven komunálních odpadů a 4 cementáren), 18 kompostáren (včetně 1 stanice  

pro anaerobní rozklad), 352 skládek odpadů (z toho 36 skládek nebezpečných odpadů)  

a 22 odkališť. Nestejnoměrně je území vybaveno prostředky pro sběr a úpravu odpadů 

získaných separovaným sběrem, přičemž 70 % obyvatel ČR má přístup k nějaké formě 

separovaného sběru. Lepší situace je zejména ve větších městech (např. Praha 200 

obyvatel/kontejnerové hnízdo, v malých sídlech jsou dosahovány hustoty až 1000 

obyvatel/kontejnerové hnízdo); v provozu je 11 třídicích linek (ruční dotřiďování).  

Požadavek zvyšovat využívání odpadů bude znamenat nutnost zvýšit technické vybavení 

území. Zvyšující se nároky na kvalitativní stránky provozu zařízení (emisní limity, těsnění 

skládek, nejlepší dostupné techniky - BAT) budou navíc znamenat nutnost dovybavit nebo 

odstavit řadu existujících zařízení z provozu. Kapacity pro konečné využití druhotných 

surovin (hutě, sklárny, papírny) se s výjimkou posledně jmenovaných zdají být z hlediska 

dnešního pohledu dostatečné. Stále významnější roli ve vzájemné bilanci zdrojů a kapacit  

v odpadovém hospodářství bude hrát s ohledem na integraci ČR do struktur EU export  

a import.  

Tabulka č. 1 : Prognóza produkce (tuhých) komunálních odpadů do roku 2010  

Cílové roky 1999 2003 2006 2008 2010 

Produkce ( v tis. t) 3730 3960 4160 4330 4500 
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Hlavními cíli v nakládání s komunálními odpady jsou:  

 zvýšit podíl odděleně sebraných využitelných odpadů (papír, plasty, sklo, kovy 

včetně elektrošrotu, bioodpad, textil, pneumatiky) a jejich materiálového využití,  

 zvýšit podíl odděleně sebraných nebezpečných odpadů (baterie a akumulátory, 

odpadní oleje, výbojky a zářivky, chladničky, zbytky barev a spotřební chemie 

včetně obalů) a jejich využití nebo odstranění,  

 snížit podíl biologicky rozložitelného odpadu v odpadu ukládaném na skládky,  

 zvýšit podíl energeticky využívaného odpadu.  

Přednosti opatření   

-  fungující systémy svozu a skládkování odpadu 

- komplexní zajištění území svozovými firmami 

- výhledově dostatečná kapacita skládek 

- konkurenční prostředí odborně vybavených svozových firem 

- úspěšnost propagace odděleného sběru  

- zlepšení informovanosti veřejnosti 

- aktivity nevládních ekologických iniciativ 

Nedostatky opatření  

- nízká podpora recyklace odpadu ze strany státu 

- malý odbyt separovaných recyklovatelných odpadů 

- nízká míra uplatňování prevenčních přístupů 

- neefektivní nasazení dotřiďovací techniky s ohledem na nízkou účinnost separace 

- nedostatečná frekvence mobilního sběru nebezpečných odpadů 

K realizaci stanovených cílů bude nutno použít administrativní, ekonomické  

a technicko-organizační nástroje. K administrativním nástrojům patří především zákon  

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, nařízení vlády č. 31/1999 

Sb., kterým se stanoví seznam výrobků a obalů, na něž se vztahuje povinnost zpětného 

odběru, připravovaná vyhláška MŽP, kterou se upravují některá ustanovení zákona  
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č. 185/2001 Sb. (o podrobnostech nakládání s odpady), připravovaný zákon o obalech  

a odpadech z obalů a změně některých zákonů.  

Tyto a další předpisy, vedle všeobecných požadavků, ukládají obcím jako původcům 

komunálních odpadů:  

 shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,  

 zajistit přednostní využití odpadů,  

 určit na území obcí místa pro odkládání komunálních odpadů a místa pro odkládání 

nebezpečné složky komunálních odpadů. 

Ukládání odpadů, které podléhají zpětnému odběru využitelných odpadů (např. vytříděných 

kompostovatelných odpadů) na skládky nové předpisy zakazují. Biologicky rozložitelný 

komunální odpad lze skládkovat za podmínek postupného omezování. Ke snížení množství 

odstraňovaného komunálního odpadu přispívají opatření ke zpětnému odběru vybraných 

výrobků a obalů, k jejich využívání a odstraňování.  

Technicko-organizační nástroje tvoří sběrová síť, úpravárenská, přepravní  

a zpracovatelská zařízení. Opatření ke zpětnému odběru obalů a vybraných výrobků vyvolají 

potřebu rozšíření systémů separace v obcích, zahušťování sítě sběrných míst a výstavbu 

sběrných dvorů, výstavbu regionálních zařízení na dotřiďování obalového odpadu, pořízení 

svozové a přepravní techniky. Omezení vstupu biologicky rozložitelného odpadu na skládky 

bude spojeno s investicemi do kompostárenských technologií a do zařízení na energetické 

využití komunálního odpadu. Sníží se počet provozovaných skládek, zvýší se standard jejich 

technického vybavení a odborného řízení. 

Celkové investiční náklady spojené s nakládáním s komunálním odpadem ve výhledu  

do roku 2010 se odhadují na 19 600 mil. Kč. V investicích je uvažováno s dobudováním 

sběrové sítě tříděného odpadu, s výstavbou regionálních zařízení na zpracování bioodpadu  

o kapacitě 280 tis. tun za rok k roku 2010, s modernizací stávajících a s výstavbou nových 

spaloven komunálních odpadů o kapacitě 600 tis. tun za rok a s modernizací některých 

stávajících skládek komunálního odpadu. Na financování investic kromě účasti soukromých 

investorů se budou významně podílet i obce. Žádoucí bude zřídit v rámci SFŽP zvláštní 

program pro podporu klíčových investic v odpadovém hospodářství, zajišťujících 

harmonizaci se standardy EU. Očekáváno je postupné zvyšování provozních nákladů 
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spojených s nakládáním s komunálním odpadem až o 600 Kč/t respektive o 250 Kč  

na obyvatele a rok k roku 2010. V nárůstu je zohledněna očekávaná finanční účast 

povinných osob při sběru obalového odpadu a vybraných výrobků určených ke zpětnému 

odběru. 

Tabulka č. 2 : Přehled investičních nákladů do roku 2010 (mil. Kč)  

Zařízení 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 CELKEM 
Sběrné 
dvory 

- 400 400 200 200 200 200 - - - 1600 

Zařízení na 
dotřiďování 
odpadu 

- 84 84 60 60 48 24 24 24 12 420 

Zařízení pro 
fermentaci 
bioodpadu 

- 40 40 40 40 40 20 20 20 20 280 

Zařízení pro 
energetické 
využití 
odpadu 

550 550 2000 2000 2000 - - 2000 2000 2000 13100 

Technické 
vybavení 
skládek  

- - - 700 700 700 700 700 700 - 4200 

CELKEM 550 1074 2524 3000 3000 988 944 2744 2744 2032 19600 

  

Výskyt komunálních obalových odpadů byl stanoven podle dostupných údajů  

na 430 000 – 450 000 tun. Výskyt průmyslových obalových odpadů byl stanoven 

kvalifikovaným odhadem na 382 000 - 420 000 tun.  

V tabulce  je provedeno shrnutí výskytu obalových odpadů v ČR se zastoupením 

jednotlivých materiálových skupin.  

Tabulka č. 3 : Výskyt obalových odpadů v ČR  

Obaly na trhu Komunální obalový odpad Průmyslový obalový odpad 
Celkové množství 430-450 kt 382-420 kt 
Papír 26 % 67 % 
Sklo 45 % 1 % 
Plasty 23 % 19 % 
Kovy 2 % 10 % 
Ostatní 4 % 3 % 
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Tabulka č. 4 : Podíl obalových odpadů v komunálním odpadu z jednotlivých komodit  

komodita Podíl obalů 
Papír 48 % 
Sklo 99 % 
Plasty 97 % 
Kovy 7-10 % 

Celkový poměr všech vratných a nevratných obalů v ČR lze odhadnout na základě dat 

získaných v rámci systému EKO-KOM v letech 1999 - 2000 na cca 2:1 ve prospěch 

vratných obalů. Vratné obaly převládají zejména u průmyslových obalových odpadů  

(cca 80 %). U spotřebitelských obalů tvoří vratné obaly cca 55 % z celkového množství. 

Hlavními cíli v oblasti technického vybavení území pro odpadové hospodářství jsou:  

 vybudovat zařízení pro recyklaci a energetické využívání odpadů,  

 uvést postupně existující zařízení do souladu s budoucími požadavky IPPC. 

Tabulka č. 5 : Předpokládaný přírůstek kapacit v odpadovém hospodářství ČR (bez 

vybraných druhů odpadů) (tis. t) 

Období  2006-
2010 

2011-
2015 

2016-
2020 

skládky komunálního odpadu  0 0 0 
přeprava komunálního. odpadu   0 262 276 
spalovny komunálního. odpadu  545 335 230 
zařízení ke kompostování 
komunálního odpadu 

 380 290 193 

tříděný sběr biol. odpadů z 
komunálního odpadu 

 0 1027 97 

tříděný sběr obalových 
komunálních odpadů  

 22 8 7 

recyklační zařízení na obalové 
odpady  

 14 8 7 

kompostování kalů ČOV  31 74 30 
spalování nebezpečných odpadů   10 0 10 

 
Zdroj: Implementation/Investment Strategies for EC Waste Directives, PHARE CZ9811-02-02, 2001  
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Výrazný deficit kapacit bude především v oblasti spalování a kompostování odpadů zejména 

v období 2006 - 2010.  

Stejný zdroj kvantifikuje předpokládané potřeby investic v odpadovém hospodářství ČR  

na období do roku 2020.  

 

Tabulka č. 6 : Předpokládané kapitálové investice v odpadovém hospodářství ČR (mil. Kč)  
Období 2001- 

2005 
2006-2010 2011-2015 2016-2020 

skládky komunálního odpadu  

- výstavba 

0 0 0 0 

skládky komunálního odpadu  

- modernizace 

1 435 2 871 0 0 

skládky komunálního odpadu  

- uzavření 

0 172 344 0 

přeprava komunálního. odpadu  0 0 0 0 
spalovny komunálního. odpadu  

- modernizace  

1 090 0 0 0 

spalovny komunálního. odpadu  

- nová zařízení 

6 627 11 046 6 785 4 653 

zařízení ke kompostování komunálního odpadu 291 291 223 149 
tříděný sběr biologických. odpadů z komunálního 
odpadu 

0 0 1 135 107 

tříděný sběr obalových komunálních odpadů  582 106 38 34 
recyklační zařízení na obalové odpady  200 49 28 25 
spalovny nebezpečných odpadů  

- nová zařízení 

1 050 0 0 1 050 

spalovny nebezpečných odpadů  

- modernizace 

932 0 0 0 

skládky nebezpečných odpadů  

- zabezpečení 

0 0 0 0 

CELKEM 12 207 14 534 8 553 6 018 
 

Zdroj: Implementation/Investment Strategies for EC Waste Directives, PHARE CZ9811-02-02, 2001 

 

Nejvýraznější investice v oblasti odpadového hospodářství (bez vybraných druhů odpadů) 

čekají ČR v období do roku 2010. Nejnáročnější investice lze očekávat ve spojitosti  

s plněním požadavků na omezování skládkování biologicky rozložitelných odpadů 

výstavbou spaloven komunálních odpadů. Tyto rozsáhlé investice budou znamenat i vzrůst 
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odpovídajících provozních nákladů nových systémů nakládání s odpady – stejný zdroj 

předpokládá průměrný dopad ve výši 542 Kč na obyvatele za rok, tedy vzrůst proti 

současným průměrným nákladům asi o 180 %.  

Kapacity pro vybrané druhy odpadů  

Za vybrané druhy odpadů jsou v kontextu s odpovídající legislativou považovány odpady  

s obsahem PCB, odpadní oleje, baterie a akumulátory, kaly ČOV, odpady z výroby TiO2  

a autovraky.  

Hlavními cíli v oblasti technického vybavení území pro odpadové hospodářství u vybraných 

druhů odpadů jsou:  

 vybudovat zařízení pro sběr, využívání a zneškodňování odpadů odpovídající 

potřebám nové právní úpravy v odpadovém hospodářství a dalším požadavkům 

směrnic EU,  

 uvést existující zařízení do souladu s požadavky IPPC. 

Tabulka č. 7 : Předpokládaný přírůstek kapacit v odpadovém hospodářství ČR (tis. t)  
Období 2001- 2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 
zařízení pro demontáž a 
dekontaminaci zařízení s obsahem 
PCB 

1 zařízení 0 0 0 

modul pro odstraňování PCB z 
izolačních kapalin pro mobilní 
regenerační jednotky 

4 zařízení 0 0 0 

jednotka pro regeneraci odpadních 
olejů Česká Lípa 
 

18  12 0 0 

jednotka pro regeneraci odpadních 
olejů Třinec 

20 10 0 0 

centrální třídicí a expediční středisko 
přenosných zdrojů proudu 

0,9 0,2 0 0 

zařízení pro odvodnění kalů ČOV 231 30 150 50 
zařízení pro použití kalů na 
zemědělské půdě 

294 10 50 15 

zařízení pro kompostování kalů ČOV 64 31 74 30 
zařízení pro stabilizaci kalů ČOV 
vápnem 

157 25 60 25 

vybudování autorizovaných sběrných 
míst autogramů 

120 míst 0 0 0 

demontážní střediska autovraků 160  50 0 0 
Zdroj: Implementation/Investment Strategies for EC Waste Directives, PHARE CZ9811-02-02, 2001 
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Výrazný deficit kapacit je především v oblasti nakládání s kaly ČOV.   

Stejný zdroj kvantifikuje předpokládané potřeby investic v odpadovém hospodářství ČR  

u vybraných odpadů na období do roku 2020.  

Tabulka č. 8 : Předpokládané klíčové kapitálové investice v odpadovém hospodářství ČR  

u vybraných odpadů (mil. Kč)  

Období 2001- 
2005 

2006-2010 2011-
2015 

2016-2020 

zařízení pro demontáž a 
dekontaminaci zařízení s obsahem 
PCB 

31 0 0 0 

modul pro odstraňování PCB z 
izolačních kapalin pro mobilní 
regenerační jednotky 

15 0 0 0 

jednotka pro regeneraci odpadních 
olejů Česká Lípa 

220 0 0 0 

jednotka pro regeneraci odpadních 
olejů Třinec 

150 0 0 0 

centrální třídicí a expediční 
středisko přenosných zdrojů 
proudu 

15 0 0* 0* 

zařízení pro odvodnění kalů ČOV 506 65 331 110 
zařízení pro použití kalů na 
zemědělské půdě 

101 5 18 6 

zařízení pro kompostování kalů 
ČOV 

227 110 259 106 

zařízení pro stabilizaci kalů ČOV 
vápnem 

35 5 13 5 

vybudování autorizovaných 
sběrných míst autogramů 

120 0 0* 0* 

demontážní střediska autovraků 364 0 0* 0* 
CELKEM 1 784 185 621 227 
* vzhledem k dynamickému vývoji spotřeby výrobků nelze s dostatečnou přesností v těchto časových 
horizontech rozhodnout o potřebě zařízení  

Zdroj: Implementation/Investment Strategies for EC Waste Directives, PHARE CZ9811-02-02, 2001   

 

V ČR v současné době neexistuje ucelený přehled o kapacitách výzkumu a vývoje  

v oboru odpadového hospodářství. Šetření provedené v minulém roce u 176 výzkumných 

ústavů, vysokých škol a výrobních podniků (cca 75 % “trhu” výzkumných kapacit) 

analyzovalo specializaci kapacit především na analytické metody, sanace starých zátěží, 

biotechnologie, recyklaci a informační a vzdělávací činnost.  
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Za prioritní oblasti pro výzkum a vývoj v odpadovém hospodářství byly v uvedeném šetření 

označeny kompostování odpadů, biofermentace a technologie a zařízení pro využívání 

bioplynu; s výjimkou zařízení pro velké investiční celky (spalovny odpadů, regenerace 

odpadních olejů) jsou ostatní oblasti žádoucími “sférami zájmu” výzkumu a vývoje  

v odpadovém hospodářství. Zdroji prostředků pro výzkumné a vývojové činnosti byly 

nejčastěji veřejné soutěže (granty) a přímá oslovení zadavatelem; aktivní hledání donora 

výzkumných a vývojových prací praktikovala v uvedeném šetření pouze 4 % pracovišť, což 

může souviset s podceněním úlohy marketingu ve výzkumných organizacích. Z hlediska 

využití výsledků byly v uvedeném šetření jako výstupy výzkumné a vývojové činnosti 

nejčastěji uvedeny výzkumné zprávy a publikace; přímou realizaci výsledků uvedlo pouze 

30 % respondentů (především cílený podnikový výzkum). Patentovým řízením nebo 

prodejem licencí končilo podle respondentů pouze 11 % výzkumných a vývojových prací, 

což opravňuje k domněnce, že výzkum a vývoj v oblasti odpadového hospodářství je třeba 

více směřovat k praktické realizaci výsledků. Souhrnně lze však konstatovat, že oblast 

výzkumu a vývoje v odpadovém hospodářství z hlediska specializace pracovišť (nikoliv  

z hlediska kapacitního) je v ČR vybudována a je dostatečná.  

Hlavními cíli v oblasti výzkumu a vývoje v odpadovém hospodářství jsou:  

 upřesňovat ucelené přehledy o kapacitách a činnosti výzkumných a vývojových 

pracovišť v oblasti odpadového hospodářství,  

 zřídit koordinační pracoviště výzkumu a vývoje v oblasti odpadového hospodářství 

(průhlednější toky finančních prostředků a jejich kontrola, kvalitnější výběr témat, 

účinnější prezentace výsledků),  

 podporovat vybraná témata 5. rámcového programu EU pro vědu a výzkum  

a připravovaného 6. rámcového programu (konkurenceschopný a udržitelný růst, 

zachování ekosystémů),  

 pokračovat v řešení stávajících programů VaV v oblasti odpadového hospodářství,  

 věnovat zvýšenou pozornost zlepšování vztahů veřejnosti k vědě a výzkumu  

v odpadovém hospodářství,  
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 připravovat a zapojovat se do řešení mezinárodních programů v rámci mezinárodní 

spolupráce ve vědě a výzkumu,  

 založit a rozvíjet systém periodického a objektivního hodnocení výzkumných aktivit 

v odpadovém hospodářství (mezinárodní standardy, odborná úroveň, vysoká míra 

inovace, relevance s koncepčními záměry v odpadovém hospodářství),  

 v návaznosti na nový zákon o výzkumu a vývoji zajistit vznik centra pro přenos 

inovací v odpadovém hospodářství v rámci Centra pro hospodaření s odpady. 

Lze očekávat, že práce na krajských koncepcích odpadového hospodářství pomohou 

podrobněji analyzovat a zpřesnit potřeby výzkumu a vývoje v odpadovém hospodářství.  

Hlavními cíli v oblasti EVVO ( environmentální vzdělávání, výchova a osvěta )   

v odpadovém hospodářství jsou:  

 vybudovat komplexní fungující systém EVVO v ČR,  

 vytvářet efektivní regionální systémy EVVO,  

 zapojit veřejnost do řešení a odstraňování problémů životního prostředí,  

 ve spolupráci s VŠ navrhnout nové vzdělávací programy pro výchovu budoucích 

odborníků na odpadové hospodářství,  

 koordinovat odbornou úroveň středních odborných škol zaměřených na výuku 

odpadového hospodářství,  

 iniciovat a spoluvytvářet systém celoživotního vzdělávání v odpadovém 

hospodářství, včetně možných akreditací pro specializované uplatnění odborníků 

(odpadový hospodář),  

 podporovat vzdělávání, výchovu a osvětu k udržitelnému odpadovému hospodářství 

v nestátních neziskových organizacích.  
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3.2  Odpadové hospodářství Evropské unie a České republiky 

Hlavními producenty odpadů v členských státech EU jsou tyto sektory: zemědělství, 

stavebnictví, průmysl, těžba surovin a komunální sféra. Porovnáním produkce odpadů,  

v členských státech EU a ČR lze dojít k následujícímu srovnání: produkce komunálních 

odpadů se liší nepatrně, naopak u stavebních a demoličních odpadů je značný rozdíl a lze  

v ČR očekávat nárust produkce těchto odpadů; odpad z těžby nerostných surovin je  

v členských státech EU významně vyšší než v ČR a naopak produkce odpadu z energetiky  

v členských státech EU významně nižší než v ČR. 

Tabulka č. 9 : Porovnání produkce významných skupin odpadů v EU a ČR v roce 2001 

Množství odpadů (%) 
Skupiny odpadů 

EU ČR 

Komunální odpady 14 13,3 

Stavební a demoliční odpady 22 12 

Odpady z těžby surovin 29 6 

Odpady z energetiky 4 24 

Odpady z průmyslové 

výroby 

59 69 

 

 

Z dostupných údajů je zřejmé, že existují značné rozdíly v systémech nakládání  

s odpady mezi členskými státy EU. Převažujícím způsobem odstraňování většiny 

komunálních odpadů je v členských státech EU skládkování nebo spalování. Pouze  

v několika zemích jsou zavedeny systémy odděleného sběru biologicky rozložitelného 

komunálního odpadu, a to pouze v některých regionech. Úroveň celého systému 

odpadového hospodářství je dána sílou ekonomiky a environmentální vyspělostí dané 

společnosti.   
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Objektivní porovnání stavu odpadového hospodářství ČR a členských států EU je nesnadné. 

Vykazování a oznamování původců odpadů o produkci a nakládání s odpady je různé, tak 

jako různý systém sběru dat a jejich interpretace. Příkladem je neakceptování Evropského 

katalogu odpadů některými členskými státy EU. Tyto státy musí též plnit ohlašovací 

povinnost vůči EUROSTATu, a pro tyto účely mají své převodníky. Tato skutečnost rovněž 

stěžuje možnost objektivního porovnání jednotlivých států a každá uváděná porovnání mají  

pouze orientační charakter.  

Náklady a poplatky jsou ovlivněny mnoha faktory, např. svozovým systémem, 

zpracovatelskými technologiemi a způsobem konečného odstraňování odpadů, volným 

trhem a jeho rozsahem ad. a v neposlední řadě i sociální únosností a občanskou 

akceptovatelností. Je typické, že domácnosti v členských státech EU jsou zpoplatňovány 

paušální sazbou za služby související s odstraňováním odpadů, zatímco původci 

živnostenského a průmyslového odpadu jsou obvykle zpoplatňováni podle objemu  

či hmotnosti odpadu.  

Výhledově se předpokládá nárůst produkce komunálních odpadů. Při optimistickém scénáři 

vývoje hospodářství do roku 2010 se počítá se zvýšením produkce až na 120 % (oproti 

roku 1999). Změní se i skladba produkovaných odpadů. Sníží se podíl skleněných  

a kovových obalů, který bude kompenzován nárůstem výskytu papíru a plastů, zvýší se 

podíl textilu, bioodpadů a objemných odpadů, podíl popelovin bude postupně 

minimalizován. Podíl biologicky rozložitelných odpadů (papír, dřevo, bioodpad) v tuhém 

komunálním odpadu vzroste z 41 % (rok 1995) na 50 % (rok 2010) s možným nárůstem  

až na 60% v dalším období.  

Faktory ovlivňující hospodaření s obaly a obalovými odpady :  

1. Zpracovatelské kapacity v ČR  pro jednotlivé materiálové komodity jsou v současné 

době dostatečné ke zpracování surovin sebraných v rámci komunálních nebo 

průmyslových systémů. Nedostatek kvalitních surovin z domácích zdrojů řeší část 

zpracovatelů dovozy (sklo, některé druhy plastů). Materiálové využití u některých 

komodit není efektivní (směsný papír, směsné plasty). Je nutné uvažovat o jejich 

energetickém využití. Pro energetické využití není v ČR dostatek kapacit. 
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2. Mezinárodní trh s druhotnými surovinami je limitujícím faktorem jak pro komunální, 

tak průmyslové druhotné suroviny. Vliv trhu s druhotnými surovinami se projevuje 

zejména u papíru (kolísající poptávka). Suroviny, které jsou nabízeny v rámci 

mezinárodního trhu jsou kvalitnější než z domácí produkce a jsou některými 

zpracovateli upřednostňovány. Suroviny vytříděné v komunálním sběru v ČR se tak 

často skládkují nebo spalují.  

3. Nízké poplatky za skládkování odpadů  

Skládkování je v ČR nejlevnějším způsobem odstraňování odpadů. Průměrné ceny se 

pohybují kolem 500 - 700 Kč za tunu komunálního odpadu. V celkových nákladech 

potom vychází prosté skládkování směsného odpadu min. 2x levněji než jakékoliv 

třídění. Kromě nízkých poplatků je problémem také nadbytečná kapacita skládek  

v ČR a vlastnictví některých skládek komunální sférou. Ceny skládkovného úzce 

souvisí s celkovou cenou za odvoz odpadů, která je účtována občanům. Významné 

zvýšení ceny, které je z hlediska dalšího rozvoje odpadového hospodářství nutné, je  

v rozporu se zájmy obecních zastupitelstev a provozovatelů skládek. 

4. Poplatky za nakládání s obaly se promítají do konečných cen zboží pro spotřebitele. 

Současné navýšení v systému EKO-KOM představuje cca 0,1 %, v potravinách  

a nápojích o 0,5 % z celkové prodejní ceny. Kupní síla spotřebitele je tedy omezujícím 

faktorem pro rychlejší rozvoj sběru a využití obalových odpadů. 

5. Rozvoj sběru a využití jednotlivých obalových odpadů je omezován nižší spotřebou 

zboží. U některých typů obalů je výskyt tak nízký, že nelze zavést jakýkoliv systém 

jejich sběru.  

 

Kromě těchto faktorů je nutné vzít v úvahu další omezení:  

- nejsou důsledně prosazovány právní normy stanovující povinnosti pro subjekty 

zúčastněné v celém procesu nakládání s obaly,  

- v odpadovém hospodářství původců a obcí není důsledně uplatňována kontrolní role 

státu, 
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- participace veřejnosti na tříděném sběru odpadů je velmi nízká, což souvisí s absencí 

"ekologického" povědomí a nízkými poplatky za odpady, 

- chybí konkrétní opatření k prevenci a minimalizaci odpadů a obalových odpadů,  

- efektivita většiny komunálních systémů sběru odpadů je nízká, systémy nejsou 

integrované komoditně ani prostorově. Chybí dotřiďovací zařízení pro zkvalitnění. 

Kapacity pro nakládání s komunálním odpadem jsou zpřesněny v krajských koncepcích 

odpadového hospodářství, které regionálními opatřeními musejí zabezpečit stanovené cíle 

sběru a zpracování komunálního odpadu. .  

3.3 Odpadové hospodářství Moravskoslezského kraje  

Plán odpadového hospodářství je dokument, který vyhodnocuje nakládání s odpady. 

Hodnotí produkci odpadů  z hlediska množství a druhů, dále pak jejich správné zařazení dle 

vlastností, míru třídění, míru využívání jednotlivých odpadů a také způsob odstranění. Tento 

plán musí zpracovávat všichni, kdo produkují ročně více než deset tun nebezpečného 

odpadu nebo více než tisíc tun ostatního odpadu. Plán odpadového hospodářství předkládá 

původce odpadů příslušnému krajskému úřadu, a to do jednoho roku od vyhlášení závazné 

části odpadového plánu kraje.  

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 25. zasedání dne 30. 9. 2004 usnesením  

č. 25/1120/1 schválilo Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje a vydalo 

Obecně závaznou vyhlášku Moravskoslezského kraje č. 2/2004, kterou se vyhlašuje jeho 

závazná část. Plán odpadového hospodářství obsahuje v souladu s ustanovením § 43 odst. 3 

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

pozdějších předpisů závaznou a směrnou část. Z důvodu přehlednosti a praktického využití 

je členěn na 6 částí: část 1 - Úvod, část 2 - Vyhodnocení stavu odpadového hospodářství, 

část 3 - Závazná část, část 4 - Směrná část, část 5 - Řízení (management) odpadového 

hospodářství a část 6 - Přílohy, přičemž směrná část plánu zahrnuje části 1, 2, 4, 5 a 6.  

Cílem Plánu odpadového hospodářství je vytvoření vhodných podmínek jak pro předcházení 

a minimalizaci vzniku odpadů, tak i pro adekvátní způsob nakládání s odpady. Plán 

odpadového hospodářství je zpracován na dobu 10 let a bude upravován při každé zásadní 

změně podmínek, z nichž jeho příprava vycházela. Závazná část Plánu je závazným 
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podkladem pro zpracování plánů odpadového hospodářství původců odpadů a pro 

rozhodovací a koncepční činnosti příslušných správních úřadů, včetně obcí v kraji v oblasti 

odpadového hospodářství. 

Celková produkce odpadů v Moravskoslezském kraji po meziročním poklesu v období 

2004 – 2005 v roce 2006 mírně stoupla (9%) a v roce 2007 prudce poklesla (26%). Tyto 

výkyvy  pravděpodobně souvisí se způsobem nakládání se stavebními odpady (zeminou). 

V roce 2007 bylo využito 87 % produkce stavebních odpadů. Vzhledem k roku 2006 je to 

nárůst o 12%.  

Daří se snižovat celkovou produkci nebezpečných odpadů. Cíl snižování množství 

nebezpečných odpadů a omezování jejich nebezpečných vlastností je bez výhrad plněn  

po celé období vyhodnocování POH MSK (2004-2007). V rámci dostupných legislativních 

nástrojů je zajišťována minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí při 

nakládání s odpady. V roce 2007 bylo využito 132,4 % celkové produkce odpadů,  z toho 

podíl materiálově využitých odpadů byl 132 %. Tato čísla mohl ovlivnit převažující dovoz 

odpadu do kraje za účelem využití nad vývozem k tomuto účelu, rovněž se zde mohl 

projevit způsob nakládání R12 (předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů 

uvedených pod označením R1 až R11) a zpracování zásob z předchozího roku. V každém 

případě jsou požadavky závazné části POH kraje v oblasti materiálového využití odpadů 

s rezervou plněny. Roste podíl využitelných nebezpečných odpadů a díky osvětě zaměřené 

na producenty komunálního odpadu roste i podíl vytříděných využitelných složek 

z komunálního odpadu. Z důvodu chybějících dat k zpětnému odběru výrobků nebylo 

možné vyhodnotit plnění některých cílů v oblasti vybraných odpadů a vybraných zařízení 

podle části čtvrté zákona o odpadech. V kraji je vytvořena  fungující síť zařízení pro 

nakládání s odpady. Jedná se o spalovny, skládky, kompostárny, zařízení pro nakládání  

s autovraky, biodegradační technologie, rekultivace, terénní úpravy, deemulgační stanice,  

materiálové recyklace papíru, plastů, kovů a práškových barev, zařízení určená k výrobě 

paliv a stavebních hmot, solidifikace, bioplynové stanice a další technologie, které jsou 

součástí celostátní sítě zařízení pro nakládání s odpady. Kapacity zařízení pro nakládání 

s odpady ve vztahu k celkové produkci odpadů, produkci odpadů v příslušných kategoriích 

a produkci využitelných odpadů jsou dostačující. Rezervy jsou v systému nakládání 

s komunálními odpady ve vztahu k jejich dotřídění a maximálnímu materiálovému využití 
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separovaných složek, kdy většinový podíl komunálních odpadů je odstraňován ukládáním  

na skládkách. V rámci samostatného projektu bylo po etapách řešeno nakládání s kaly 

z ČOV a hospodaření s biomasou v Moravskoslezském kraji. 

 

V rámci Moravskoslezského kraje je nejproblematičtější plnění cílů v oblasti komunálních 

odpadů. Nedaří se snižovat množství komunálního odpadu ukládaného skládky, nejsou 

plněny hmotnostní podíly BRKO ukládaného na skládky. Přes rostoucí tendenci je stále 

nízký podíl vyseparovaných využitelných složek z komunálního odpadu. Krajská síť pro 

nakládání s komunálním odpadem je stále zaměřena především na skládkování těchto 

odpadů.  Situaci by mělo napravit vybudování Krajského integrovaného centra pro 

nakládání s odpady navazujícího na systémy nakládání s komunálním odpadem obcí. 

Součástí KIC bude rovněž energetický zdroj. Systém jako celek zvýší materiálové využití 

komunálních odpadů díky oddělenému sběru využitelných složek v obcích, prostřednictvím 

energetického zdroje KIC dojde k energetickému zhodnocení jinak nevyužitelné zbytkové 

směsi komunálního odpadu. Dojde tak ke snížení množství komunálních odpadů ukládaných 

na skládky a s tím související snížení množství sládkovaného biologicky rozložitelného 

komunálního odpadu.  
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4. Evropská směrnice hospodaření s odpady 

Pro stanovení cílů je nezbytné vycházet z mezinárodně závazných nebo akceptovaných 

dokumentů, z legislativních norem ES a z českých zákonů a strategických dokumentů, 

zejména pak ze Státní politiky životního prostředí 2001. Je třeba přihlédnout i k budoucím 

scénářům vývoje společnosti, existujícím problémům odpadového hospodářství v globálním 

měřítku i k těm, které jsou typické pro ČR.  

Sociální a technické inovace vedou k mnoha novým produktům a technologiím, které přímo 

ovlivňují odpadové hospodářství. Vedle inovací sociálních a technických lze předpokládat, 

že bude obor ovlivněn i novými obory podnikání v odpadovém hospodářství, novými vztahy 

mezi dosud zavedenými podnikatelskými oblastmi, dalším rozvojem nevládních neziskových 

organizací, které budou hrát větší roli ve veřejné diskusi problémů odpadového 

hospodářství i v rozhodovacích procesech. Nepochybně bude vzrůstat materiální spotřeba,  

a to bude mít přímý dopad na odpadové hospodářství, zejména v komunální oblasti.  

Významných znakem odpadového hospodářství budoucích let bude vzájemná propojenost 

všech zúčastněných subjektů. S růstem produkce některých druhů odpadů, s povinnostmi 

vyplývajícími z nových zákonů a z dalších připravovaných norem ES, s přihlédnutím  

k vývoji v odpadovém hospodářství ve vyspělých evropských zemích a konečně s vývojem 

nových technologií a komunikační infrastruktury v OH poroste vzájemná závislost všech 

subjektů, které se jakýmkoli způsobem podílejí na procesu vzniku, využívání  

a zneškodňování odpadů, na řízení a dalších aktivitách souvisejících s problematikou 

odpadového hospodářství České republiky.  

Mezinárodní spolupráce hraje významnou úlohu při řešení problémů odpadového 

hospodářství v České republice.  

Nejvýznamnější je spolupráce s Evropskou unií a jejími orgány v souvislosti s harmonizací 

environmentálního práva České republiky s “acquis communautaire” Evropské unie, která 

probíhá jako součást přípravných prací spojených s předpokládaným vstupem České 

republiky do EU. V širším pojetí se v rámci harmonizace environmentálního práva jedná 

také o sjednocení terminologie, klasifikace odpadů, statistického sledování indikátorů 

odpadového hospodářství, norem, postupů, nejlepších dostupných technologií, koncepcí  
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a prognóz, kontroly a řízení přeshraničního pohybu odpadů a dalších kroků v odpadovém 

hospodářství mezi členskými zeměmi EU a mimo ni.  

V roce 2001 bylo ukončeno vyjednávání s Evropskou komisí o problematice životního 

prostředí a byla uzavřena kapitola 22: Životní prostředí.  

V oblasti odpadového hospodářství EU vzala na vědomí dodatečné informace poskytnuté 

Českou republikou ohledně implementace směrnice 94/62/ES o obalech a obalovém 

odpadu, zejména skutečnost, že stávající legislativa poskytuje základ pro dosažení cílových 

úrovní regenerace a recyklace stanovené uvedenou směrnicí a že úplná transpozice bude 

dosažena novým zákonem o odpadech, který nabude účinnosti v roce 2002, a zákonem  

o obalech a prováděcími vyhláškami. ČR se podařilo s EU vyjednat přechodné období pro 

cílovou úroveň recyklace plastů do 31. 12. 2005, a pro cílovou celkovou úroveň recyklace 

do dne 31. 12 2005.  

Evropská unie vzala rovněž na vědomí informace poskytnuté Českou republikou ve vztahu 

ke směrnici 91/689/EHS o nebezpečném odpadu, ke směrnici75/439/EHS o odpadních 

olejích, ke směrnici 96/59/ES o zneškodňování polychlorovaných bifenylů a terfenylů 

(PCB/PCT) a ke směrnici 1999/31/ES o skládkování odpadů. Ohledně biologicky 

rozložitelného odpadu vzala Evropská unie na vědomí záměr České republiky využít 

volitelnou možnost podle článku 3 odst. 2 odložit dosažení cílů o dobu 4 let a vybídla 

Českou republiku k podání formálního oznámení svého rozhodnutí Komisi po přistoupení.  

Odpadovým hospodářstvím se dlouhodobě zabývají také jiné mezinárodní organizace.  

V celosvětovém měřítku jsou to specializované organizace Organizace spojených národů, 

zejména Komise udržitelného rozvoje v New Yorku (CSD-OSN), Program OSN pro 

životní prostředí (UNEP) v Nairobi a Evropská hospodářská komise OSN (EHK OSN).  

Za nejvážnější problém v mezinárodním měřítku se pokládá nekontrolovaný pohyb odpadů, 

zejména nebezpečných odpadů, přes hranice států. Hlavním regulativem v mezinárodním 

měřítku je Basilejská úmluva, jejímž cílem je zamezit transportu odpadů z vyspělých zemí 

do zemí rozvojových, kde není zajištěno jejich účinné odstranění. Česká republika je jako 

nástupnický stát bývalé ČSFR signatářem této úmluvy od roku 1991. V České republice je 

ratifikován i dodatek k protokolu Basilejské úmluvy týkající se odpovědnosti a náhrad škod 
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z rizik spojených s transportem odpadů. Zástupci ministerstva životního prostředí České 

republiky se pravidelně účastňují jednání v Ženevě a v současné době zastává Česká 

republika i funkci místopředsedy 5. konference smluvních stran.  

Dlouhodobě se problémy odpadového hospodářství zabývá také Organizace pro 

ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). Česká republika je členem této organizace  

od listopadu 1995, vstoupila jako 26. člen. Pracovní skupina pro politiku nakládání  

s odpady při OECD (WGWMP) pracuje již od roku 1974 a v dubnu 2000 proběhlo v Praze 

50. výroční zasedání WGWMP, které připomnělo i 25. výročí založení WGWMP  

a 5. výročí přijetí České republiky za člena OECD. Pracovní skupina WGWMP se zabývá 

problémy prevence, minimalizace vzniku odpadů, snižováním materiálových a energetických 

nároků výroby, substitucí nebezpečných látek ve výrobcích a výrobních procesech  

a uplatňováním nejlepší dostupné techniky při odstraňování odpadů.  

4.1.  Mezinárodní spolupráce hospodaření s odpady 

Úprava vývozu, dovozu a tranzitu odpadů v ČR vychází z transpozice Nařízení Rady ES  

č. 259/93, kterým ES implementuje Basilejskou úmluvu o kontrole pohybu NO přes hranice 

států a jejich zneškodňování a rozhodnutí Rady OECD C(92)39/FINAL o kontrole pohybu 

odpadů určených k využití přes hranice států. Legislativní úprava EU striktně rozlišuje 

odpady určené k odstranění a odpady určené k využití;  

Po vstupu ČR do OECD byl zákonem č. 125/1997 Sb., o odpadech, zaveden kontrolní 

systém tzv. barevných seznamů, kdy je souhlas MŽP vyžadován pro dovoz, vývoz a tranzit 

odpadů k využití uvedených na Červeném, Žlutém seznamu odpadů a odpadů neuvedených 

na žádném ze seznamů. Odpady k využití uvedené na Zeleném seznamu se mezi zeměmi 

OECD pohybují přes hranice jako volně obchodovatelné komodity. Při zavedení 

kontrolního režimu tzv. barevných seznamů byl v ČR uplatněn zpřísněný režim kontroly  

v porovnání s Rozhodnutím Rady OECD C(92)39/FINAL pro celkem 101 odpadů  

(58 odpadů ze Žlutého seznamu OECD bylo v ČR uvedeno na Červeném seznamu  

a 43 odpadů ze Zeleného seznamu OECD bylo v ČR uvedeno na Žlutém seznamu). 

Nařízení Rady ES č. 259/93 bylo transponováno v roce 2002 do zákona o odpadech.  

Z důvodu ochrany životního prostředí je uplatňován zpřísněný režim kontroly odpovídající 

Žlutému seznamu již pouze u tří odpadů Zeleného seznamu, což je v souladu se závazkem 
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ČR provádět postupné kroky k odstraňování rozdílů mezi předpisy OECD a ČR, a zároveň 

to připouští v členských státech čl. 1 odst. 3 d) Nařízení Rady č. 259/93. Pro 16 druhů 

odpadů, jejichž režim kontroly byl poslední právní úpravou liberalizován, vydalo MŽP  

ve formě metodického pokynu kritéria, podle nichž je možné tyto odpady zařazovat  

do Zeleného seznamu.  

V ČR upravuje vývoz, dovoz a tranzit odpadů zákon o odpadech, část devátá, a vyhláška 

MŽP č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů). Ke dni vstupu ČR do EU bude příslušná část 

zákona zrušena a pro ČR bude platit přímo Nařízení Rady ES č. 259/93. Dovoz odpadů  

do ČR za účelem odstranění je s určitými výjimkami zakázán (§ 54 odst. 3 zákona  

o odpadech). Z ČR se vyvážejí k odstranění pouze odpady obsahující PCB. Předpokládá se, 

že ČR si i po vstupu do EU podrží obecný zákaz dovozu odpadů za účelem odstranění  

a bude vytvářet předpoklady k soběstačnosti v odstraňování tuzemských odpadů. V případě 

odpadů určených k využití platí v ČR zákaz dovozu odpadů za účelem energetického 

využití (§ 55 odst. 4 zákona o odpadech) a povinnost využívat tuzemské odpady přednostně 

v tuzemsku (§ 55 odst. 5 zákona o odpadech). Se zrušením příslušné části zákona ke dni 

vstupu do EU tato ustanovení přestanou platit. Tři druhy odpadů, uvedené na Zeleném 

seznamu a zároveň v příloze č. 10 vyhlášky č. 381/2001 Sb. (hliníkové stěry, autovraky, 

použité pneumatiky) jsou v ČR jednostranně kontrolovány a jejich vývoz a dovoz vyžaduje 

souhlas MŽP. V případě, že legislativa EU platná k datu vstupu do EU tuto možnost 

připustí, předpokládá se možnost využití jednostranné kontroly u některého z těchto odpadů 

i po vstupu do EU.  

V letech 1997 - 1999 proběhlo 1. periodické hodnocení politiky životního prostředí České 

republiky (Environmental Performance Review – EPR) podle pravidel OECD, které bylo 

ukončeno v dubnu 1999 s příznivým hodnocením. Problematika odpadů a odpadového 

hospodářství představovala důležitou kapitolu tohoto hodnocení.  

Česká republika uzavřela bilaterální dohody o spolupráci v oblasti životního prostředí  

s řadou evropských zemí. V abecedním pořadí se jedná o země: Belgie, Bulharsko, Dánsko, 

Francie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Rakousko a Slovensko. Mnohočetná  

a účelná spolupráce existuje však i se zeměmi, kde tato není formalizována oficiální 

bilaterální dohodou (UK). Kromě základních dohod, týkajících se celé oblasti životního 
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prostředí, existují s mnoha zeměmi další doplňující smlouvy, dohody a úmluvy zaměřené  

na řešení dílčích environmentálních problémů. 

4.2  Mezinárodní organizace k řešení problémů odpadového hospodářství 

Specifické úmluvy pro řešení problémů odpadového hospodářství nejsou součástí žádné  

ze jmenovaných smluv, dohod a úmluv, ačkoliv zejména problematika přeshraničního 

pohybu odpadů a druhotných surovin a úzká spolupráce v oblasti recyklace, využívání  

a odstraňování odpadů je velmi aktuální. Mimo oficiální vládní organizace se  

na mezinárodním poli problematikou nakládání s odpady zabývá více specializovaných 

odborných mezinárodních organizací. Mezi nejvýznamnější patří:  

ISWA (International Solid Waste Association) - mezinárodní asociace pro tuhé odpady – 

členem za ČR je České průmyslové sdružení pro obaly a životní prostředí,  

BIR (Bureau of International Recycling) - mezinárodní organizace, která se na mezinárodní 

úrovni zabývá zejména problémy recyklace a znovuvyužíváním odpadů, včetně účelné dělby 

práce a mezinárodní výměny druhotných surovin – členem za ČR je Svaz průmyslu 

druhotných surovin,  

FIR (Federation International du Recyclage),– členem za ČR je Asociace pro rozvoj 

recyklace stavebních materiálů v České republice,  

BIAC (Business and Industry Advisory Committee) – poradenská a obchodní společnost 

zajišťující styk privátní sféry na politiku a studie OECD,  

CEN (The European Committee for Standardization) – mezinárodní organizace  

pro podporu dobrovolné harmonizace technických norem v rámci EU a jejich partnerů,  

EUROPEN (The European Organization for Packaging and the Environment) - Evropská 

asociace pro obaly a životní prostředí - členem za ČR je České průmyslové sdružení pro 

obaly a životní prostředí.  

Na činnosti těchto organizací se podílí i Česká republika prostřednictvím individuálních 

zástupců i členstvím organizací a firem.  
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Česká republika je signatářem všech důležitých mezinárodních úmluv v oblasti odpadového 

hospodářství a plní všechny své mezinárodní závazky vyplývající z těchto úmluv, dohod  

a nařízení. Mnohostranné aktivity českých zástupců v mezinárodních vládních i nevládních 

organizacích nejsou dostatečně sledovány a neexistuje vzájemná informovanost účastníků 

těchto četných jednání. Chybí koordinace postupů českých zástupců a systematické 

informování státních orgánů a širší odborné veřejnosti o jednáních ve specializovaných 

odborných mezinárodních organizacích, o jejich výsledcích a o mezinárodních trendech.  

Je proto nutné zlepšit jak cílevědomé a koordinované prosazování zájmů České republiky, 

tak uplatňování mezinárodních zkušeností v práci státních orgánů i v podnikatelské sféře.  

Drobné problémy v režimu kontroly pohybu odpadů přes hranice se sousedními zeměmi 

jsou případ od případu operativně řešeny. Bilaterální a multilaterální spolupráci  

se sousedními zeměmi bude však vhodné zastřešit dohodami o spolupráci, které by 

problémům předcházely a zavedly pravidelnost do existujících pracovních kontaktů.  

V oblasti odpadového hospodářství nejsou však zatím uzavřeny žádné multilaterální ani 

bilaterální dohody se sousedními státy a Česká republika se řídí pouze výše uvedenými 

mezinárodními úmluvami (OSN, BU, OECD, EU) 

4.3 Evropská legislativa 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 94/62 o obalech a obalových materiálech :  

 Normy EN č. 134 27-32/2000 zpracované Evropským výborem pro normalizaci 

(CEN) 

 ČSN 77 0052 a 77 0053 Obaly. Obalové odpady 

 ČSN ČR 13504 Obaly – Využití materiálu – Kritéria pro nejmenší obsah 

recyklovaného materiálu 

 ČSN EN 131177 Přepravní obaly – Opakovaně použitelné tuhé plastové přepravky 

Seznam platných právních norem EU:  

 Směrnice Rady 75/439/EEC ze 16. 6. 1975 o zneškodňování upotřebených olejů 

/Novelizace: 87/101/EEC 
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 Směrnice Rady 75/442/EEC z 15. 7. 1975 o odpadech. Novelizace: 91/156/EEC, 

96/350/EC 

 Směrnice Rady 78/176/EEC z 20. 2. 1978 o odpadech z průmyslu oxidu 

titaničitého. Novelizace: 83/29/EEC 

 Směrnice Rady 82/883/EEC ze 3. 12. 1982 o postupech dozoru a monitoringu 

životního prostředí v souvislosti s odpadem z průmyslu oxidu titaničitého 

 Směrnice Rady 86/278/EEC z 12. 6. 1986 o ochraně životního prostředí a zvláště 

půdy při používání čistírenských kalů v zemědělství 

 Směrnice Rady 89/369/EEC z 8. 6. 1989 o prevenci znečištění ovzduší z nových 

spaloven komunálního odpadu 

 Směrnice Rady 89/429/EEC z 21. 6. 1989 o redukci znečištění ovzduší  

ze stávajících spaloven komunálního odpadu 

 Směrnice Rady 91/157/ EEC z 18. 3. 1991 o bateriích a akumulátorech obsahujících 

určité nebezpečné látky Novelizace: 93/86/EEC 

 Směrnice Rady 91/271/EEC z 21. 5. 1991 týkající se úpravy městských odpadních 

vod 

 Směrnice Rady 91/689/EEC z 12. 12. 1991 o nebezpečných odpadech Novelizace: 

94/31/EC 

 Směrnice Rady 92/112/EEC z 15. 12. 1992 o postupech harmonizace programů pro 

redukci a eventuální eliminaci znečištění způsobeného odpady z průmyslu oxidu 

titaničitého 

 Rozhodnutí Rady 93/98/EEC z 1. 2. 1993 o přistoupení Společenství k Úmluvě  

o pohybu nebezpečného odpadu přes hranice a jeho zneškodnění (Basilejská 

úmluva) 

 Nařízení Rady (EEC) 259/93 z 1. 2. 1993 o dozoru a kontrole transportů odpadu  

v rámci, do a ze Společenství. Novelizace: 120/97 
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 Rozhodnutí Komise 94/3/EC z 20. 12. 1993, kterým se zavádí seznam odpadů  

v souladu s čl. 1 (a) směrnice Rady 75/442/EEC o odpadech 

 Rozhodnutí Komise 94/575/EC z 20. 7. 1994 určující postup při kontrole transportů 

odpadu do určitých nečlenských zemí OECD v souladu s nařízením Rady (EEC) 

259/93 

 Rozhodnutí Komise 94/721/EC z 21. 10. 1994 upravující v souladu čl. 42(3) 

nařízení Rady (EEC) 259/93 přílohy II, III a IV tohoto nařízení 

 Rozhodnutí Komise 94/741/EEC z 24. 10. 1994 týkající se dotazníků pro zprávy 

členských států o realizaci některých směrnic z odpadového hospodářství (v rámci 

realizace směrnice Rady 91/692/EEC) 

 Rozhodnutí Komise 94/774/EC z 24. 11. 1994 týkající standardního průvodního 

listu uvedeného v nařízení Rady (EEC) 259/93  

 Směrnice Rady 94/67/EC ze 16. 12. 1994 o spalování nebezpečného odpadu 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/EC z 20. 12. 1994 o obalech  

a odpadech z obalů 

 Rozhodnutí Komise 94/904/EC z 22. 12. 1994, kterým se zavádí seznam 

nebezpečných odpadů podle čl. 1(4) směrnice 91/689/EEC o nebezpečném odpadu 

 Rozhodnutí Komise 96/302/EC ze 17. 4. 1996 zavádějící formulář pro informace 

podávané v souladu s čl. 8(3) směrnice Rady 91/689/EEC o nebezpečných odpadech 

 Směrnice Rady 96/59/EC ze 16. 9. 1996 o zneškodňování polychlorovaných 

bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT) 

 Rozhodnutí Komise 96/660/EC ze 14. 11. 1996 upravující v souladu s čl. 42(3) 

nařízení Rady (EEC) 259/93 přílohu II tohoto nařízení 

 Rozhodnutí Komise 97/129/EC z 28. 1. 1997 zavádějící systém identifikace 

obalových materiálů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 94/62/EC 

o obalech a odpadech z obalů 
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 Rozhodnutí Komise 97/138/EC z 3. 2. 1997 zavádějící formuláře pro databázový 

systém v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 94/62/EC o obalech  

a odpadech z obalů  

 Rozhodnutí Komise 97/283/EC ze dne 21. 4. 1997 o harmonizaci metod měření při 

určování hmotnostních koncentrací dioxinů a furanů v emisích do ovzduší v souladu 

s čl. 7 (2) směrnice 94/67/EC o spalování nebezpečných odpadů 

 Rozhodnutí Komise 97/622/EC z 27. 5. 1997 týkající se dotazníků pro zprávy 

členských států o realizaci určitých směrnic v sektoru odpadů (realizace směrnice 

91/692/EEC) 

 Rozhodnutí Rady 97/640/EC z 22. 9. 1997 o souhlasu ze strany Společenství  

s novelizací Úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice a jejich 

zneškodňování (Basilejská úmluva) jak bylo ustanoveno Rozhodnutím III/1 na 

konferenci smluvních stran této Úmluvy 

 Rozhodnutí Komise 98/184/EC z 25. 2. 1998 týkající se dotazníku pro zprávy 

členských států o realizaci směrnice Rady 94/67/EC o spalování nebezpečného 

odpadu (realizace směrnice 91/692/EEC) 

 Rozhodnutí Komise 98/368/EC z 18.5. 1998 upravující v souladu s čl. 42(3) přílohy 

II a III nařízení Rady (EEC) 259/93 o dozoru a kontrole transportů odpadu v rámci, 

do a ze společenství 

 (EEC) 259/93 o dozoru a kontrole transportů odpadu v rámci, do a ze Společenství 

 Rady 91/157/EEC o bateriích a akumulátorech obsahujících nebezpečné látky  

 Směrnice Rady ze dne 19. března 1987 o předcházení a omezování znečištění 

životního prostředí azbestem (87/217/EHS). 

 Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů. 

 

 

 

 

 



Gabriela Václavíková : Hospodaření s komunálními odpady 

2009                                                               39 

5.  Zásady environmentální  politiky   

Na úrovni strategického plánování Evropské unie v oblasti životního prostředí je zásadním 

dokumentem Akční environmentální program: “Životní prostředí 2010: Naše budoucnost, 

naše volba”, který je zpracován na léta 2001 – 2010. Základní cíle na příštích deset let  

pro odpadové hospodářství jsou založeny na hierarchii principů, které preferují prevenci 

vzniku odpadů. Následuje jejich využití (opakované použití, recyklace a energetické využití, 

přičemž přednost je dávána využití surovin) a na posledním místě je odstraňování odpadů, 

které zahrnuje spalování odpadů bez využití energie a skládkování.  Cílem je do roku 2010 

omezit objem odpadů ke konečnému odstranění o 20 % úrovně roku 2000 a do konce roku 

2050 o 50 %.  Česká republika implementuje tyto zásady do Státní politiky životního 

prostředí, která je základním strategickým dokumentem pro vypracování podrobných 

programů v jednotlivých složkách životního prostředí. Pro politiku odpadového 

hospodářství je definována řada environmentálních požadavků - především prosazování 

předcházení vzniku odpadů - které jsou do Koncepce ČR zapracovány.  

Udržitelný rozvoj v odpadovém hospodářství vyžaduje změny vzorců chování 

podnikatelských subjektů i občanů, aby se dařilo snižovat negativní dopady odpadů  

na životní prostředí. Předejít vzniku odpadů totiž znamená vždy úsporu v úrovni 

podnikatelské i občanské. Česká republika ze všech nových členů Evropské unie nejlépe 

zvládla transformaci evropské environmentální legislativy do praktického života. Zásady, 

kterými se do budoucna musí odpadové hospodářství důsledně řídit a implementovat je  

do praxe, jsou charakterizovány především důrazem na vysokou míru ochrany životního 

prostředí. Těmito zásady jsou:  

 Zásada ochrany prvotních zdrojů, jakožto primárního požadavku na minimalizaci 

nároků na zdroje a zvyšování podílu využívaných druhotných surovin. Vysoká 

ekonomická výkonnost musí být v souladu s udržitelným využíváním přírodních 

zdrojů a s přijatelným objemem odpadů 

 Zásada předběžné opatrnosti, zejména ve prospěch integrovaných environmentálních 

technologií 
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 Zásada prevence jako požadavek zabránit negativnímu dopadu odpadů na životní 

prostředí u zdroje znečištění 

 Zásada “znečišťovatel platí” - princip ekonomické odpovědnosti vyplývající  

ze stanoviska, že znečišťovatel zaplatí náklady, které jeho znečištění životního 

prostředí způsobuje 

 Zásada “uživatel platí” - princip sdílené a diferencované odpovědnosti - je stimulační 

zásada, která těm, kteří zdroj nebo výrobek užívají, dává podnět k odpovědnému 

chování 

 Zásada integrace (integrační princip) - otázky životního prostředí obecně  

a odpadového hospodářství odvozeně je třeba integrovat do všech oblastí a sektorů 

hospodářství, do všech úrovní rozhodování 

 Zásada subsidiarity - rozhodovací pravomoc a kompetence by měly být posunuty  

na co nejnižší možnou, odborně způsobilou úroveň rozhodování 

 Zásada nejlepší dostupné techniky (BAT) jako kritéria pro stanovení integrovaných 

environmentálních parametrů pro rozhodování o povolování výrobních činností.  

 Zásada substituce, náhrady nebezpečných a škodlivých látek 

 Zásada soběstačnosti a proaktivnosti řešení jako výraz odpovědnosti za řízení 

odpadového hospodářství 

Problémy environmentální infrastruktury v oblasti odpadů spočívají zejména ve vysoké 

měrné produkci odpadů, nízkém podílu tříděných a využívaných odpadů, dominantním 

podílu skládkování v nakládání s odpady a nutnosti sanace vysokého počtu starých zátěží 

(uzavřených nezabezpečených skládek, znečištěných území apod.). Produkce odpadů v ČR 

je stále poměrně vysoká. Podle předběžné evidence bylo v roce 2000 vyprodukováno 

41,475 miliónů tun. V tomto množství největší podíl tvoří odpady z energetiky, průmyslu  

a zemědělství. Vykazovaný vysoký podíl produkce nebezpečných odpadů (9,6 % z celkové 

produkce odpadů) je ovlivněn tím, že v porovnání s předpisy ES má česká legislativa 

přísnější parametry pro zařazení odpadu do kategorie “nebezpečný”. Podle českého 
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Katalogu odpadů  je za nebezpečný odpad považováno celkem 388 druhů odpadů, zatímco 

Seznam nebezpečných odpadů EU zahrnuje pouze 236 druhů nebezpečných odpadů,  

tj. o 152 druhů odpadů méně. Pokud vezmeme v úvahu produkci nebezpečných odpadů  

v ČR podle nebezpečných odpadů dle EU, činí produkce 1,32 mil. tun v roce 1999 tj. 3,7 % 

z celkové produkce. 

Produkce odpadů v ČR v roce 2000 přesáhla podle předběžných výsledků 41,475 mil.tun. 

Na této produkci se nejvíce podílejí odvětví výroby elektřiny (8,9 mil. tun), průmyslové 

odpady (9,4 mil. tun) a odpady ze zemědělství (6,9 mil. tun) (třídění podle Odvětvové 

klasifikace ekonomických činností podle OECD). 

Graf č.1 

 
 

Tabulka č. 10 : Produkce odpadů z hlediska původu podle třídění OECD (tis. t.rok-1 )  
Odpady Produkce  Změna roku 2000 k 

roku 1998 v (%) 
 1998 1999 a) 2000 b) 2000  změna 

Odpady ze zemědělství a lesnictví 8 124 7 175 6 989 86 - 14 
Odpady z dolování a těžby 600 2 351 2 568 428 328 
Průmyslové odpady 8 900 8 867 9 375 105 5 
Odpad z energetiky (mimo radioakt.) 10 409 4 941 8 989 86 - 14 
Komunální odpady 4 535 4 200 4 509 99 - 1 
Jiné odpady 11 550 7 935 9 045 78 - 22 
CELKEM 44 118 35 469 41 475 94 - 6 
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Každoroční statistické zjišťování, které provádí Český statistický úřad, ukázalo, že v roce 

2008 celková produkce odpadů v ČR, ani produkce nebezpečných odpadů neprojevily 

závažný pokles, ani růst. Neuspokojivé je nízké procento využívaných odpadů jako zdroje 

druhotných surovin a energie. Pokud se týká zařízení na zneškodňování odpadů, má ČR  

v současné době dostatečnou kapacitu zejména pro skládkování, které je stále nejběžnějším 

způsobem zneškodňování odpadů. Pozitivním rysem je, že v současné době jsou dle 

platných předpisů provozovány pouze skládky technicky zabezpečené. Klíčovým 

problémem je stále nedostatečná vynutitelnost legislativy. Česká inspekce životního 

prostředí není schopna při současném personálním a materiálním vybavení přiměřeně 

monitorovat a kontrolovat procesy a činnosti v odpadovém hospodářství. Toky finančních 

prostředků generované ze stávajících poplatků nejsou dostatečné na pokrytí nákladů 

zajištění integrovaného systému odpadového hospodářství. Ne všechny klíčové zájmové 

strany mají dostatečné povědomí a znalost strategie odpadového hospodářství a ani 

komunikace mezi stranami není dostatečná. Neexistuje komplexní a konzistentní spolehlivá 

statistická základna pro plánování, management a kontrolu vybavení v odpadovém 

hospodářství. Přehled údajů o nakládání s odpady v členění podle Odvětvové klasifikace 

ekonomických činností dle třídění OECD je uveden tabulce. Z uvedené tabulky je zřejmé,  

že nejrozšířenějším způsobem zneškodňování odpadů je skládkování (25,6 % z celkového 

množství), zneškodněno spálením bylo jen malé procento odpadů (1,9 %). Z celkové 

produkce bylo využito jen jako druhotná surovina 28,4 %. 

Tabulka č. 11 : Způsob nakládání s odpady v ČR v členění dle skupin OECD v roce 2000  

Způsob nakládání s odpady (tis. tun) ODPADY 
Fyzikální 

a 
chemic-

ké 
postupy 

Biologické 
postupy 

Spalování Skládková-
ní 

Využití 
jako 

druho-
tná 

surovina 

Skladová-
ní 

Vývoz Nakládá-
ní 

celkem 

Ze zemědělství a 
lesnictví 

78 3 986 42 29 1 694 112 6 5 947 

Z dolování a 
těžby 

77 60 0 211 4 053 26 0 4 427 

Průmyslové 2 128 192 309 512 1 839 309 372 5 661 
Z energetiky 
(mimo radioakt.) 

235 0 4 4 066 1 871 150 0 6 326 

Komunální  186 460 337 2 803 249 59 38 4 132 
Jiné odpady 1 538 527 82 3 008 2 092 647 29 7 923 
Nespecifikováno        7 059 
Celkem 4 242 5 225 774 10 629 11 798 1 303 445 41 475 



Gabriela Václavíková : Hospodaření s komunálními odpady 

2009                                                               43 

Oblast odpadového hospodářství, která je v gesci MŽP, je úzce spjata se všemi druhy 

výrobních procesů, zejména pak s průmyslovou výrobou a stavebnictvím, které produkuje  

v ČR největší objem odpadů. V současné době je podnikatelská sféra zatěžována 

nadměrnou administrativní a finanční zátěží vyplývající z environmentální legislativy. Proto 

bylo uloženo vládou ČR řešit tyto problémy. Výsledkem je dokument, který se musí  

aktualizovat každé 2 roky. Podle platného zákona o odpadech, je dovoz odpadů za účelem 

jejich zneškodnění v ČR zakázán. Uskutečňuje se pouze dovoz odpadů za účelem jejich 

dalšího využití a zpracování. Dovoz a vývoz odpadů od roku 1998 probíhal již podle právní 

úpravy, tzn. podle vyhlášky MŽP č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog a další 

seznamy odpadů, a podle její novely č. 334/1999 Sb., která vstoupila v platnost v roce 

2000. Tato novela zavedla tzv. barevné seznamy, které jsou podstatně bližší evropským 

standardům než tomu bylo v původní vyhlášce. Barevné seznamy odpadů určují režim 

kontroly odpadu při pohybu přes hranice. Odpady uvedené na Zeleném seznamu odpadů 

jsou volně obchodovatelné a nepodléhají ani oznamovací povinnosti. Odpady uvedené  

na Žlutém a Červeném seznamu odpadů vyžadují, aby pohyb přes hranice ČR byl schválen 

MŽP. Tento systém kontroly pohybu nebezpečných odpadů přes hranice ČR odpovídá 

kontrolnímu systému OECD a EU (s některými výjimkami). Dále se pohyb odpadů řídil 

Basilejskou úmluvou o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich 

zneškodňování, která byla bývalou ČSFR ratifikována v roce 1991 a která pro ČR jako 

nástupnický stát platí od 1. 1. 1993.  

V posledních 10 letech bylo v oblasti odpadového hospodářství v ČR dosaženo 

významného pokroku. Zejména byly vytvořeny právní podmínky pro bezpečné nakládání  

s odpady, povolování a kontrolu provozu zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady  

a podmínky pro evidenci vzniku a nakládání s odpady. ČR je jedním z prvních signatářů 

Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich 

zneškodňování a jako členská země OECD se podílí na úkolech této organizace v oblasti 

odpadového hospodářství. Pozitivním rysem je podstatné zvýšení využívání odpadů jako 

druhotných surovin, zejména zaváděním separovaného sběru využitelných složek  

z komunálních odpadů (sklo, papír, plasty), ale i nebezpečných složek těchto odpadů. 

Stálým problémem zůstává využitelnost některých takto sebraných komodit, kde čistota 

neodpovídá požadavkům zpracovatele nebo chybí zpracovatelské kapacity.  
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Nejrozšířenějším způsobem zneškodňování odpadů je jejich skládkování. V ČR jsou  

v provozu pouze skládky, které jsou dle stávajících předpisů technicky zajištěny  

a odpovídají normám. Provoz všech nevyhovujících skládek byl ukončen v roce 1996. 

Kapacita skládek je pro nejbližších cca 50 let dostatečná. Využívání nebo zneškodňování 

průmyslových odpadů spalováním je v porovnání se státy EU na nízké úrovni. Vzhledem  

k vysokým cenám za spalování (v porovnání se skládkováním) však není kapacita ani 

stávajících spaloven plně využívána. Ani spalování komunálních odpadů není na potřebné 

výši a existující 3 spalovny bude nutno v budoucnu více využívat. Prognózování vývoje 

produkce odpadů, zvláště v prostředí ČR, je velmi obtížné. Je pravděpodobné, že produkce 

komunálních odpadů v budoucnu poroste v závislosti na ekonomickém vývoji (na růstu 

HDP), produkce průmyslových odpadů nebude vývoj HDP kopírovat. Tento předpoklad je 

založen na zkušenostech s vývojem ve vyspělých státech.  

Na obrázku je uveden vztah ekonomického vývoje a produkce odpadů v ČR v období 1998 

- 2000.  

Graf č. 2 
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Monitorování odpadového hospodářství je systém technik a metod, které se používají  

pro stálé a pravidelné sledování stavu, kvality, kvantitativních hodnot a změn v odpadovém 

hospodářství. Cílem monitorování je především zabezpečit měření a kontrolu cílových 

stavů, upozorňovat na problémy a rizika plynoucí ze zaznamenaného vývoje. Společně  

s vhodnými indikátory a systémem jejich pravidelného vyhodnocování poskytuje monitoring 

pravidelné informace orgánům na všech hierarchických rozhodovacích stupních. Data však 

sama o sobě mají omezenou vypovídací schopnost pro většinu uživatelů. Teprve informace, 

které jsou získávány na základě vyhodnocení, srovnání a dalších metod, jsou relevantním 

odrazem skutečnosti.  
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6.  Odpady a odpadové hospodářství města Havířov 

6.1 Charakteristika města Havířov 
Město Havířov vzniklo na jižním okraji ostravsko-karvinské průmyslové oblasti v podhůří 

Beskyd. Havířov byl od počátku stavěn jako nové sídlo „na zelené louce“. Byl výrazně 

poznamenán dobou, která formovala jeho tvářnost, stal se přehledem dobových názorů  

na podobu nového sídelního celku. Vznikal od začátku podle směrného územního plánu, 

dodržoval zásady urbanismu (semknutý půdorys, vnitřní sektorové členění). K datu 31. 12. 

2008 mělo město Havířov 83 082  obyvatel. Město Havířov v rámci schváleného územního 

plánu města vyčlenilo plochy  na kterých je možno budovat objekty sběrných dvorů. Jedná 

se o výstavbu Sběrného dvora nebezpečných a ostatních odpadů v lokalitě určené platným 

územním plánem města Havířov. Sběrný dvůr má kapacitu cca 800 tun ostatních  

i nebezpečných odpadů. Zvýšení kapacity zařízení ke sběru, výkupu a úpravě odpadů je 

dosaženo organizačními opatřeními. Celková roční kapacita pro odpady na provozovně 

Havířov je nyní stanovena na  289 tun, z toho pro nebezpečné odpady 30 tun. Roční 

kapacita je stanovena na základě údajů z předchozího provozního řádu a na základě 

skutečností zjištěných při provozu zařízení v letech 2002-2007. Podmínky nakládání 

s těmito odpady jsou stanoveny ve vypracovaném provozním řádu zařízení ke sběru, 

výkupu a úpravě odpadů.  

Porovnání původní kapacity a nynější kapacity je uvedeno v následující tabulce :  

 
Tabulka č. 12 : Přehled kapacity zařízení : 
 

Odpad Původní kapacita Nynější kapacita 
železný a ocelový šrot neuvedena 50 t/rok 
barevné kovy neuvedena 15 t/rok 
olověné akumulátory 1 t/rok 30 t/rok 
sběrový papír 190 t/rok 190 t/rok 
sběrové sklo neuvedena 2 t/rok 
sběrový textil  neuvedena 2 t/rok 
Celkem odpady 191 t/rok 289 t/rok 
Nebezpečné odpady 1 t/rok 30 t/rok 

 
Celkové navýšení kapacity představuje cca 50% a je koncentrováno v oblasti kovových 

odpadů (železný a neželezný šrot) a pro nebezpečné odpady (olověné akumulátory) . 
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Umístění zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů se nachází:. 

kraj: Moravskoslezský , obec: Havířov, Katastrální území: Havířov - Město, parcelní číslo 

2336 a pozemek parcela č. 2336 – zastavěná plocha a nádvoří, plocha o výměře 202 m2, ul. 

Moskevská.  

Změna kapacity neznamená nutnost provedení staveb nebo úprav na provozovně, ale  

docílením organizačními opatřeními a účinnějším výkupem jednotlivých druhů odpadů. 

Nedochází tedy ke zvětšení zastavěné plochy a nebo ke změně půdorysných rozměrů 

objektů a nebo instalací nových technologických zařízení. Těmito opatřeními nedojde  

ke změnám, které by ovlivňovaly komplexní ráz a využití stávajícího území – využití jako 

zařízení k nakládání s odpady. Jedná se pouze o změnu kapacity stávající provozovny 

sběrny druhotných surovin (zařízení ke sběru, výkupu a úpravě odpadů), bez nutnosti 

provedení stavebních úprav a nebo úprav technologického zařízení provozovny. 

Souhlas k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu a využívání odpadů a s jeho 

provozním řádem podle §14 odst.1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, byl vydán dne 

15.1.2003, zn. ŽPZ/4384/02.Z tohoto důvodu se jedná o optimální řešení při zajištění 

dostatečné sítě zařízení ke sběru a výkupu odpadů na dlouhodobě využívaném místě  

pro sběr odpadů. Umístění sběrny je také optimální – využití technického objektu v husté 

zástavbě města, bez nutnosti delšího dovozu odpadů. Jedná se o uzavřený objekt sběrny 

druhotných surovin. Z hlediska územního plánu je provozovna umístěna v zóně B – 

hromadného bydlení a je součástí funkčních ploch, umístění provozovny je v souladu 

s územně plánovací dokumentací. 

 
6.2   Odstraňování odpadů 
 
Odstraňování odpadů včetně dopravy, je prováděno externí oprávněnou firmou na základě 

smluvního vztahu. Odpady, které se při provozu  vyskytují, jsou obvyklé pro všechny 

takové provozy a jejich odstranění nepředstavuje pro externí organizace žádný technický 

problém. S ohledem na charakter zařízení (zařízení ke sběru, výkupu a úpravě odpadů) lze 

konstatovat pozitivní vlivy v nakládání s odpady. 

Zvýšení kapacity ve stávající sběrně druhotných surovin, bez nutnosti rozšiřování 

provozovny a nebo provádění úprav má pro obyvatelstvo jednoznačně pozitivní vliv v tom 

smyslu, že znamená možnost zajištění odběru odpadů a jejich další využití nebo předání 
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k využití. Zařízení určené ke sběru, výkupu a úpravě odpadů je již provozováno, navýšení 

kapacity cca o 50% (znamenající zvýšení množství odpadů o necelých 100 t) bude dosaženo 

bez nutnosti stavebních a nebo technologických úprav ve stávající provozovně. Z tohoto 

důvodu jsou uváděna doporučení pro realizaci záměru – zvýšení kapacity zařízení ke sběru, 

výkupu a úpravě odpadů : 

- zajistit schválení vypracovaného Provozního řádu zařízení  ke sběru, výkupu 

a úpravě kovových odpadů kategorie „O“. (Provozní řád je již vypracován, 

schvalovací řízení proběhne po ukončení řízení dle zákona  

č. 100/2001 Sb.)  

- pracovníci musí být seznámeni s provozními předpisy, charakterem 

používaných látek a přípravků a se všemi riziky vyplývajícími z pracovního 

zařazení  

- provést a projednat s orgánem veřejného zdraví kategorizaci prací v zařízení 

ke sběru a výkupu odpadů. Při práci jsou zaměstnanci povinni používat 

předepsané osobní ochranné prostředky 

- nakládání s odpady organizovat tak, aby nedocházelo k únikům odpadů  

do prostředí a nebo působení nebezpečných složek odpadů na zaměstnance 

provozovny. Sledovat množství vznikajících odpadů, vést evidenci odpadů  

a zajišťovat požadovaná hlášení 

- provádět pravidelné kontroly a úklid prostor, včetně záchytu a sanaci úniku 

závadných látek (např. úniků provozních náplní automobilů a mechanismů) 

zajistit označení zařízení v souladu s požadavky (informační cedule), 

dodržovat podmínky, za kterých bude provozní řád a provoz zařízení 

schválen (zejména co se týče sortimentu odebíraných odpadů, provozní doby 

zařízení apod. 

Město Havířov v rámci schváleného územního plánu města dále vyčlenilo plochy na kterých 

je možno vybudovat nové objekty sběrných dvorů. Blízká vzdálenost do centra města 

v lokalitě Bludovice, pozemek p.č. 1698/2, katastrální území Bludovice zajistí obyvatelům 

možnost pohodlným způsobem likvidaci odpadů a tímto zamezit tvorbě černých skládek, 

které mají negativní vliv na životní prostředí.  
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Umístění na vybraných pozemcích řeší potřebu samosprávy zajistit sběr vybraných druhů 

odpadů a je určeno stávajícími volnými plochami vyčleněnými v územním plánu 

vlastnickými vztahy. Sběrný dvůr ul. Nová na pozemku parcelní číslo 1698/2, katastrální 

území Šumbark bude mít kapacitu cca 800 tun ostatních i nebezpečných odpadů . 

Vybudováním sběrných dvorů ( shromaždiště odpadů) bude rozšířená nabídka služeb  

pro obyvatelstvo se zaměřením na odstraňování a shromažďování některých složek 

nebezpečného odpadu, velkoobjemového odpadu, odpadní zeleně z údržby zahrad, kterých 

se obyvatelé potřebují zbavit, aniž by je odkládali do popelnic (nebo k popelnicím), kam 

tyto složky nepatří a mohou dokonce i poškozovat životní prostředí.  

Povinnosti a pravomoci obce při nakládání s komunálním odpadem   

Přístup k informacím je základním předpokladem pro zapojení veřejnosti do řešení 

problémů v oblasti nakládání s odpady je umožnění přístupu k informacím o stavu a vývoji  

v této oblasti. Kromě legislativních předpisů, je právo veřejnosti na informace a její možnou 

účast při projednávání záměrů připravovaných akcí, které mohou ovlivnit životní prostředí, 

dáno zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Zapojení veřejnosti 

do procesu posuzování strategických dokumentů umožňuje zákon č. 244/1992 Sb.,  

o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí, dále je 

připravován zákon o posuzování vlivů strategických dokumentů na životní prostředí (SEA) 

na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady ES č. 42/2001/EC o SEA, který 

vychází i z Aarhuské úmluvy. Vláda ČR ve svém programovém prohlášení ze dne 5. 8. 2002 

vyhlásila, že se zasadí o ratifikaci Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti 

veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí. 

ČR podepsala Aarhuskou úmluvu v červnu 1998. Dobrovolné dohody uzavírané 

podnikatelskými subjekty, profesními a občanskými sdruženími s orgány veřejné správy jsou 

významným nástrojem v ochraně životního prostředí a osvědčily se již i v oblasti 

odpadového hospodářství. Dobrovolné environmentální dohody jsou uznávaným nástrojem 

pro rozšíření možností implementace směrnic ES. Podpora těchto aktivit je v souladu se 

závazky ČR vyplývajícími z Evropské dohody o přidružení k EU a je součástí Státní politiky 

životního prostředí ČR. 
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Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta při formování  hodnotové  orientace  občanů 

pozitivně působí  EVVO, které  napomáhá formování tlaku veřejnosti na politiky, 

zákonodárce, média a podnikatelské subjekty. MŽP a MŠMT vyhlašují každoročně 

programy na podporu  nevládních  neziskových organizací.   Mezi vyhlášenými tématy je 

vždy zařazena environmentální vzdělávání a osvěta. Environmentální audity a certifikace  

v 90. letech se začalo postupně prosazovat v podnikatelské sféře právní vědomí o nutnosti 

ochrany ŽP. Podnikatelské subjekty dobrovolně podstupují environmentální audity  

a certifikace. Zásluhu na tom mají nejen požadavky právních předpisů a nároky především 

zahraničních partnerů (konkurenceschopnost), ale rovněž komerční a osvětové vzdělávací 

aktivity, informační činnost konzultantů při zavádění ISO 9000 a 14000, 14001/EMAS, 

Responsible Care, Čistší produkce, Ekologicky šetrný výrobek ad. a též profesní sdružení. 

Certifikované/validované podniky podle ISO 14 001 nebo EMAS jsou zveřejněny  

na webových stránkách ČEÚ.  

Pro porovnání jednotlivých krajů byly zvoleny dva základní ukazatele: produkce 

komunálního odpadu na obyvatele a produkce odpadů celkem na 1000 EUR HDP. 

Produkce je vyjádřena v kg/obyvatele, jedná se o indikátor používaný v EU pro porovnání 

produkce odpadů v jednotlivých státech. Při srovnání jednotlivých krajů ČR v produkci 

odpadů za období 2000 – 2002, v členění OKEČ je největším producentem odpadů  

ze zemědělství a lesnictví kraj Jihomoravský, odpadů z dolování a těžby kraj 

Moravskoslezský, který je též největším producentem i průmyslových odpadů. Ústecký kraj 

je největším producentem odpadů z energetiky a Středočeský kraj a hlavní město Praha 

vykazují ze všech krajů nejvyšší produkci komunálních odpadů, která přímo souvisí  

s hustotou a strukturou osídlení a v podstatě odpovídá způsobu života a výši příjmů. 

 

6.3   Poplatky za odvoz  a odstraňování komunálních odpadů 
 

Systém poplatků je v Havířově řešen takto:  

 poplatek hradí fyzická osoba, která má ve městě Havířov trvalý pobyt.  

Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo 

bytový dům vlastníkem nebo správcem. 
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 poplatek hradí fyzická osoba,  která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící  

k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. 

Má - li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek 

společně a nerozdílně, a to ve  výši odpovídající poplatku  za jednu fyzickou osobu. 

 
Správu poplatku vykonává Magistrát města Havířova, odbor organizační, oddělení správy 

poplatků. Poplatek za příslušný kalendářní rok poplatník platí městu Havířov, poplatník je 

povinen splnit ohlašovací povinnost k poplatku a je také povinen  podat správci poplatku 

přiznání k místnímu poplatku  na předepsaném tiskopise. Pokud bude poplatek odváděn 

společným zástupcem, může shora uvedenou  povinnost na předepsaném tiskopise plnit 

společný zástupce. Při ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku 

své jméno a příjmení, rodné číslo a bydliště. Společný zástupce je povinen sdělit správci 

poplatku jména, příjmení  a data narození osob, za které poplatek odvádějí. Poplatník  je 

povinen ohlásit správci poplatku  skutečnosti rozhodné pro  vznik, změnu nebo  zánik 

poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu ve městě nebo změny vlastnictví 

ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci a to nejpozději do 15ti dnů ode dne, 

kdy tato skutečnost nastala.  V případě  změn v průběhu kalendářního roku se uhradí 

poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví 

stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li  ke změně v průběhu kalendářního měsíce, 

je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. 

 

U místních poplatků je sazba pro rok 2009 : 

 pro osobu s trvalým pobytem na území města = 492,- Kč /rok 

 pro osoby, které mají  ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální 

rekreaci     a současně trvalý pobyt na území města =  246,- Kč/rok 

 pro osoby, které mají na území města stavbu, která je určena nebo  slouží   

k individuální rekreaci , ale ve městě nemají trvalý pobyt = 492,- Kč /rok. 

Splatnost poplatku:  

a)  nečiní - li  více než 1.000,- Kč ročně, vždy nejpozději do 30. dubna každého roku 

b) činí - li více než 1.000,- Kč ročně, ve dvou splátkách, vždy nejpozději do 30. dubna             

a 31. října  každého roku.       
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c) je- li hrazen bezhotovostním stykem ( příkazem k úhradě nebo prostřednictvím SIPO ), 

může být poplatek hrazen ve dvanácti splátkách, vždy nejpozději  do konce  každého 

kalendářního měsíce. 

 

Poplatek se hradí: 

- poštovní poukázkou, kterou správce poplatku  rozesílá před dobou splatnosti           

na adresu trvalého pobytu, (nedoručení poukázky není důvodem k neuhrazení 

poplatku) 

- bezhotovostně na účet vedený u České spořitelny, a.s., pobočka Havířov,                          

č. ú. 040010-1721604319/0800, VS - přidělen referentkou při ohlašovací 

povinnosti, spec. sym. 1337  nebo  v SIPO prostřednictvím České pošty, s.p. 

 

Od poplatku jsou osvobozeni:  

a) poplatník po dobu výkonu trestu 

b) poplatník po dobu výkonu základní vojenské služby 

c) poplatníci, kteří jsou trvale přihlášeni v domově - penzionu  pro důchodce  

na Lidické ulici č. 52C v Havířově - Šumbarku 

d) poplatníci, kteří jsou trvale přihlášeni na Magistrátu města Havířova 

e) poplatníci - vlastníci staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci, 

které jsou umístěny na území města Havířova v zahrádkářských osadách, 

které provozuje nebo spravuje právnická osoba nebo fyzická osoba s právem 

podnikání za podmínky uzavřené smlouvy o svozu odpadu a jejího doložení 

správci poplatku  

Poplatníkovi,  který má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci  

a má současně i trvalý pobyt na území města Havířova, je poskytnuta úleva - snižuje  

se poplatek o 50%.  Postupuje se podle obecně závazné  vyhlášky  č. 14/2001/ORG 

Magistrátu města Havířova o místním poplatku za provoz systému  shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne  19.11. 2001,  

ve znění pozdějších předpisů. K související předpisům řadíme Zákon č. 565/1990 Sb.,  

o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní 

a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Pokud je poplatek vyměřen nezákonně, 
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provozovatel může proti platebnímu výměru podat odvolání do 30ti dnů ode dne, který 

následuje po jeho doručení prostřednictvím Magistrátu města Havířova, odbor organizační, 

oddělení správy poplatků. Za porušení povinností v případě nedodržení předepsaných 

povinností nepeněžité povahy  stanovené Obecně závaznou vyhláškou č. 14/2001/ORG 

Statutárního města Havířova o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, může  správce poplatku 

uložit  pokutu podle § 37 zákona  č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění 

pozdějších předpisů. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří 

správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho 

nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na dvojnásobek.   
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7. Analýza způsobu likvidace komunálního odpadu města Havířov   

Míra znečištění města Havířov je zde v porovnání s okolními městy přinejmenším únosná, 

Havířov není nadarmo nazýván městem zeleně. I přesto by nebylo na škodu dovědět se více 

o tom, jak třídit odpad, jestli to vůbec k něčemu je a také jak se k tomu Havířované staví.  

Město Havířov je již několik let zapojeno do systému EKO-KOM. Ze smlouvy o spolupráci 

vyplývají pro město povinnosti - zajistit sběr a třídění komunálního odpadu a vytříděné 

složky předávat k využití, poskytovat společnosti EKO-KOM čtvrtletní informace  

o množství vytříděných a využitých komunálních odpadů. Město naopak získává  

od společnosti EKO-KOM příspěvek, který může používat pro účely související  

s nakládáním s odpadem. Co se týká separovaného odpadu, třídící linka zahájila svůj provoz 

už v roce 1993. V současnosti třídí havířovští odpad do 289 kontejnerů na plasty, 197 

kontejnerů na sklo a 219 na papír. Všechny kontejnery na tříděný odpad, které se v městě 

nacházejí, mají obyvatelé umístěné  přímo u domů nebo ke kontejnerům  nikde nemusí ujít 

více než 200 metrů. Většina obyvatel města až 74% třídí odpad, s dostupností kontejnerů je 

spokojeno až 78% lidí. Největší nedostatek je však nízká informovanost, což je názor  

u "netřídičů". Třídící linka je však plně v provozu a hala je plná tříděných odpadů čekajících 

na konečné přetřídění a odvezení. Celkové množství separovaného odpadu rok od roku 

roste. Z našeho průzkumu tedy plyne, že technické služby plní v Havířově svou funkci více 

než dobře. Současný problém je ten, že města v Moravskoslezském kraji pomalu začínají 

pociťovat problémy s druhotnými surovinami, které nikdo nevykupuje. V Havířově  

se dokonce obávají, že druhotné suroviny by se mohly stát naprosto nevyužitelným 

odpadem. Zatím nejsou žádné velké problémy se svozem a následně s odbytem papíru. 

Technické služby Havířova potvrzují, že odbyt papíru mají v současnosti zajištěný, i když  

za mizivou nebo vůbec žádnou platbu. Podobné je to s plasty, třídicí linka separuje jen PET 

lahve. Ale vzhledem ke všeobecné situaci se musí předpokládat, že se v dohledné době 

situace odrazí i v Havířově. Lze očekávat, že bude velké množství vytříděných druhotných 

surovin, které se stanou naprosto nevyužitelným odpadem.  

V současné době se jedná o investiční výstavbě spalovny, která by měla  stát v areálu 

bývalého dolu Barbora. Tato spalovna by měla likvidovat až 200 tisíc tun směsného 

komunálního odpadu z domácností v Moravskoslezském kraji. Domácnosti v kraji však 

ročně vyprodukují téměř půl milionu tun odpadu. Pokud vezmeme, že 400 až 450 tisíc tun 
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je už vytříděno a dá se likvidovat spalováním, zbývá vymyslet způsob likvidace dalších více 

než 200 tisíc tun. Problém je získání peněz z evropských fondů. Kdo tedy takzvané 

Integrované centrum využívání komunálního odpadu zaplatí? Plány počítají s tím, že radnice 

měst zhruba 40 procent získají z Operačního programu Životní prostření Evropské unie, 

který spravuje  ministerstvo a Státní fond životního prostředí. Dalších padesát procent z celé 

částky slíbila městům zapůjčit Evropská investiční banka.  O spalovně se hovoří v regionu 

minimálně  již od konce 90. let. Spalovna má splňovat nejpřísnější ekologické parametry. 

Zplodiny z ní mají být stejné jako z plynových kotelen, co je v podstatě nejekologičtější 

topení. Spalovna má ročně pojmout až 190 tisíc tun odpadu a ten má mít stejnou výhřevnost 

jako hnědé uhlí. V Moravskoslezském kraji pokračují přípravy na výstavbu spalovny, ta má 

vyrůst v areálu bývalého dolu Barbora na Karvinsku do roku 2015.  

Také je ale potřeba přesvědčit obyvatele a veřejnost o ekologičnosti projektu karvinské 

spalovny, že fungování takovéhoto zařízení neznamená automaticky zhoršení ovzduší, nota 

bene na Karvinsku, které už tak vede statistiky v překračování emisních limitů SO2, NOx, 

CO či prachových částic. V zákoně je takováto situace ošetřena tak, že zprovozní-li se 

jeden zdroj znečištění, musí se utlumit či odstavit druhý, Tyto spalovny jsou vybavovány 

nemodernějšími technologiemi a splňují přísné limity vypouštění emisí do ovzduší. Odpad se 

spalovně spaluje při teplotách vyšších než 800 stupňů Celsia a vzniklá energie se dá využít, 

a to jednak přeměnou na energii elektrickou a také tepelnou. Protože u bývalého dolu 

Barbora, kde má stát spalovna, funguje teplárna firmy Dalkia, existuje již dohoda o odběru 

tepla pro zásobování domácností v okolních městech. Produkce tepla ze spalovny by měla 

být více než jeden milion GJ ročně a 23 tisíc MW elektrické energie. Tím je možno vytápět 

karvinské domácnosti a zásobovat je teplou vodou,  kromě zisku elektřiny a tepla z odpadu 

by se o více než 60 procent mělo snížit množství skládkovaného odpadu. Pokud jde  

o poklesy emisí, tak nejvyšší by měly být právě u prachu a to o padesát procent. 
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8.   Závěr 

Je více než nutné řešit problém stále se zvětšujících skládek komunálních odpadů  

a výstavba zařízení pro energetické využívání komunálního odpadu je podle mě 

nejideálnějším řešením. Moderní spalovna odpadů je mnohem menším zlem než skládky, 

navíc energetickým využitím odpadů získáme nejen energii, ale ušetříme až 90 % objemu 

těchto skládek. Zařízení pro energetické využívání odpadu, lidově spalovny, mají všeobecně 

špatnou pověst, bohužel neprávem. Tyto fámy a mýty však vznikají jen díky nevědomosti. 

Lidé nemají dost informací, nebo jsou jim k dispozici jen informace neúplné či nepravdivé. 

Za slovem „spalovna“ si lidé obecně v první chvíli představí velkou, špinavou fabriku, která 

chrlí černý smrdutý kouř a znečišťuje kolem sebe vše, co se dá. Spalování odpadu prý 

nadměrně znečišťujeme ovzduší a do prostředí unikají vysoce toxické látky, například 

dioxiny. Taky se prý ve spalovnách plýtvá cenným materiálem, odpadem, který by se ještě 

dal využít. Spalování odpadů navíc údajně ochromuje ve městech třídící systémy. A jak je to 

doopravdy? Spálením odpadu zcela jistě vznikají určité znečišťující i nebezpečné látky. 

Podobné či stejné látky se však uvolňují i u nás doma, ať již z kamen, z motorů aut, nebo  

při táboráku. Rozdíl je v tom, že ve spalovně jsou veškeré znečišťující látky neustále, 

doslova nepřetržitě kontrolovány, a jsou zde vybudována vysoce výkonná a spolehlivá 

zařízení, která je bezpečně zachytí. Spalovny jsou nejhlídanějšími provozy, množství 

znečišťujících látek v odcházejících spalinách je zcela zanedbatelné a dá se srovnat se 

spalinami, které odcházejí z výtopny na zemní plyn, která je obecně považována za nejčistší 

zdroj energie. Ve spalovně komunálního odpadu se surovinami neplýtvá. Z odpadu, který by 

bez užitku skončil na skládce, je možné získat elektřinu a teplo. Tím, že se v moderních 

spalovnách používá odpad jako palivo, šetříme hned dvakrát. Poprvé, když vyrobíme 

elektřinu a teplo a podruhé, když díky této získané elektřině a teplu nemusíme spalovat další 

velké množství uhlí nebo ropy. Tyto suroviny jsou totiž neobnovitelné, a když je spálíme  

při výrobě energie, jsou definitivně zničeny. A přitom se třeba z ropy dají vyrábět plasty, 

barvy a jiné materiály. Je skoro škoda tak kvalitní materiály jen spalovat, místo abychom  

z nich vyráběli více užitečných výrobků. Na druhé straně je také škoda nechávat například 

právě zbytky plastů ležet bez užitku na skládce, když z nich můžeme mít doma světlo  

a teplo. Proto také zařízení pro zpracování komunálního odpadu, které by mělo v našem 
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kraji vyrůst, počítá s odběrem vyrobených energií a jeho umístění je plánováno v blízkosti 

provozu společnosti, jenž se výrobou tepla zabývá. V současné době se třídí  jen 15 % 

odpadu. Zbytek končí bez využití na skládkách. V mnoha obcích s regionální skládkou 

odpadů se odpady třídí zcela minimálně. A tak, i když je pravdou, že spalovnu zajímají až ty 

odpady, které zůstanou po vytřídění využitelných složek, máme stále co spalovat. Zbytkový 

komunální odpad má určitou výhřevnost a zařízení pro energetické využívání komunálního 

odpadu je na ni dimenzováno, proto je skutečně vhodnější spalovat až to, co zbude  

po vytřídění. Obava obyvatel je, že jim v kraji nebo dokonce v jejich městě vyroste další 

škaredá a páchnoucí továrna, prostě místo, kam se svážejí odpady z celého širokého okolí. 

Odpady se však  skladují v uzavřených prostorách bunkrů a směřují rovnou ke spálení. Dál 

už je celý provoz automatický, řízený z velínu. Výstavba tak moderního zařízení pro 

zpracování komunálního odpadu, které je řízené automaticky, vyrábí energii a teplo  

a neznečišťuje životní prostředí, je však obrovskou investicí. Na druhou stranu zařízení  

pro energetické využívání komunálního odpadu je provozně velmi úsporné a veškerou 

energii pro vlastní provoz si vyrobí samo, větší část vyrobené energie (teplo, elektrická 

energie) pak může prodávat za běžné ceny. Budou-li tedy investory města a obce, které si 

budou muset na stavbu tohoto zařízení vzít nemalý úvěr, nebudou muset v budoucnu  

ze svého rozpočtu tedy nic splácet.  

Komunální odpady tedy představují necelých 15% celkového množství odpadů, které u nás 

vznikají. Přesto je s nimi nejvíc starostí. Většina se ukládá na skládkách, pouze zhruba 400 

tisíc tun, tedy pouhých 10%, se energeticky využívá. Česká republika v tomto ohledu 

zaostává za ostatními státy Evropy. Milióny tun komunálního odpadu, které skončí ročně  

na skládkách, by přitom mohlo v energetice nahradit stejné množství hnědého uhlí. Evropa 

dokázala, že jiné opravdu účinné cesty než energetického využívání odpadů, není. 

Plánovaná výstavba zařízení pro energetické využívání komunálního odpadu je nejen podle 

mne nejideálnějším řešením. Navíc energetickým využitím odpadů získáme teplo  

a elektrickou energii a zároveň ušetříme až 90 % objemu skládek, s tím, že energie  

z odpadů je moderním trendem podporovaným Evropskou unií. Vyrábět energii z odpadu je 

výhodné a výstavbou spalovny se zlepší životní prostředí. Energetickým využíváním 

zbytkového směsného komunálního odpadu šetříme nejen neobnovitelné zdroje, ale i životní 

prostředí. 
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Příloha č. 1 
ZÁKONY 
č. 185/2001 Sb. o odpadech 
č. 477/2001 Sb. Zákon o obalech a o změně některých zákonů ( zákon o obalech) 
VYHLÁŠKY 
č. 99/1992 Sb.  Českého báňského úřadu o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci 
zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech 
č. 384/2001 Sb.  Vyhláška Ministerstva životního prostředí o nakládání s 
polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, 
monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, 
monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto 
látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB) 
č. 381/2001 Sb.  Vyhláška Ministerstva životního prostředí, 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) 
č. 376/2001 Sb.  Vyhláška Ministerstva životního prostředí, 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) 
č. 382/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podmínkách použití 
upravených kalů na zemědělské půdě 
č. 383/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s 
odpady 
č. 115/2002 Sb.  Ministerstva průmyslu a obchodu o podrobnostech nakládání s obaly 
č. 117/2002 Sb. Ministerstva životního prostředí o rozsahu a způsobu vedení evidence 
obalů a ohlašování údajů z této evidence 
č. 116/2002 Sb.  Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu označování vratných 
zálohovaných obalů 
č. 237/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech způsobu 
provedení zpětného odběru některých výrobků 
NAŘÍZENÍ 
č. 111/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy 
vratných zálohovaných obalů 
č. 184/2002 Sb.  Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 31/1999 Sb., kterým 
se stanoví seznam výrobků a obalů, na něž se vztahuje povinnost zpětného odběru, a 
podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých výrobků a 
obalů 
č. 63/2003 Sb.  Nařízení vlády o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny 
informací o nejlepších dostupných technikách 
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Příloha č. 2     
Katalogové číslo Název odpadu podle „Katalogu odpadu“ 
  12 01 01 Piliny a třísky železných kovů  
12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly                                                                                
15 01 04 Kovové obaly 
15 01 07 Skleněné obaly                                                                                             
15 01 09 Textilní obaly                                                                                                        
16 01 17 Železné kovy 
16 01 18 Neželezné kovy 
16 01 20 Sklo 
16 02 14 Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13                          
16 06 01 Olověné akumulátory                                                                                           
17 02 02 Sklo 
17 04 01 Měď, bronz, mosaz 
17 04 02 Hliník 
17 04 03 Olovo 
17 04 04 Zinek 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 06 Cín 
17 04 07 Směsné kovy 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 (bez nebezpečných látek) 
19 12 01 Papír a lepenka  (odpad z úpravy odpadů) 
19 12 02 Železné kovy   (odpad z úpravy odpadů) 
19 12 03 Neželezné kovy   (odpad z úpravy odpadů) 
19 12 05 Sklo  (odpad z úpravy odpadů) 
19 12 08 Textil  (odpad z úpravy odpadů) 
20 01 01 Papír a lepenka           
20 01 02 Sklo 
20 01 11 Textilní materiály                                                                                                 

20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly   20 
01 21, 20 01 23 a 20 01 35 

20 01 40 Kovy (Složky z odděleného sběru komunálních odpadů) 
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Příloha č. 3 
08 01 11 * - odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné 
látky  (500 kg) 
15 01 10 * - obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné (100 kg) 
15 01 11 * - kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu včetně prázdných 
tlakových nádob (50 kg) 
16 05 06 * - laboratorní chemikálie a jejich směsi které jsou nebo obsahují nebezpečné 
látky (50 kg) 
160507 * - vyřazené anorganické chemikálie které jsou nebo obsahují nebezpečné látky (30 
kg)  
1605 08 * - vyřazené organické chemikálie které jsou nebo obsahují nebezpečné látky (30 
kg) 
160601 * - olověné akumulátory (700 kg) 
160602 * - nikl-kadmiové baterie a akumulátory (100 kg) 
20 01 13 * - rozpouštědla (20 kg) 
2001 14 * - kyseliny (20 kg) 
2001 15 * - zásady (20 kg) 
20 01 17 * - fotochemikálie (20 kg) 
2001 21 * - zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (100 kg) 
2001 23 * - vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky (500 kg) 
2001 27 * - barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky (100 
kg) 
2001 33 * - baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 160601,160602 nebo pod číslem 
1603 
03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie (100 kg) 
20 01 35 * - vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky 
neuvedené pod čísla 2001 21 a 2001 23 (300 kg) 
2001 32 - jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 33 (15 kg) 
16 01 03 - pneumatika (1000 kg) 
1701 02 - cihly (5000 kg) 
1501 02 -- plastové obaly (25 kg) 
15 01 04 - kovové obaly (25 kg) 
1501 07 - skleněné obaly (50 kg) 
1501 01 - papírové a lepenkové obaly (20 kg) 
2001 40 - kovy (500 kg) 
2001 38 - dřevo neuvedené pod číslem 2001 37 (800 kg) 
200201 - biologicky rozložitelný odpad (800 kg) 
2003 07 - objemný odpad (500 kg). 
13 0208 *  - jiné motorové, převodové a mazací oleje (200 kg) 
15 02 02 * - absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů), čisticí tkaniny a 
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami (80 kg) 
1601 07 * - olejové filtry (20 kg) 
16 01 13 * - brzdová kapalina (20 kg) 
1601 14 * - nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky (50 kg) 
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1701 01 - beton (6 000 kg) 
17 05 04 - zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (4 000 kg) 
17 09 04 - směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 0902 a 
17 09 03 ( 4 000 kg) 
16 06 04  - Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03) 
17 01 07 - Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06  
17 04 05 - Železo a ocel 
17 06 05*-Stavební materiály obsahující azbest 1) 

20 01 01 - Papír a lepenka 
20 01 02 - Sklo 
20 01 11 - Textilní materiály 
20 01 19*-Pesticidy 
20 01 25 - Jedlý olej a tuk 
20 01 36 - Vyřazené elektrické a elektrotechnické zařízení  neuvedené pod čísly 20 01 21 , 
20 01 23 a 20 01 35 
20 01 39 - Plasty 

 


