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Anotace 
 
Ve své bakalářské práci se zabývám odpady a odpadovým hospodářstvím, a zejména pak 

způsobem jejich zpracování ve městě Havířově. V úvodní kapitole popisuji platnou 

legislativu týkající se hospodaření s odpady v České republice, dále se zabývám 

strategickými požadavky nakládání s odpady a evropskými směrnicemi.  Nakonec podrobně 

představuji samotný systém hospodaření s odpady v městě Havířově a analyzuji jejich 

způsob likvidace s možností energetického využití při jeho spalování. 

 

Klíčová slova : komunální odpad, legislativa, odpadové hospodářství, nakládání s odpady 

 

Annotation 
 
In my bachelor thesis I am dealing with rejects and waste management, especially with the 

fabrication technique in the city of Havířov. I am describing the valid legislation concerning 

waste management in the Czech Republic and I am also engaged in strategic demands on 

waste treatment and European standards. Finally I am introducing  the methods of the waste 

management itself in the city of Havířov in detail, I am analysing the way of  waste disposal 

with the posibility of energy utilization  during the combustion process. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
ČR   -  Česká republika 

EU  -   Evropská unie 

MŽP   -  Ministerstvo životního prostředí 

MŠMT -  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

SFŽP  -  Státní fond životního prostředí 

EVVO  -  Environmentální vzdělávání a osvěta 

PCB   -  Polychlorované bifenyly 

ES  -  Evropské společenství 

OECD  -  Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 

HDP  - Hrubý domácí produkt 

ČOV  - Čistírna odpadních vod  

KIC  - Krajské integrované centrum 

ISPA  - Instrument for Structural Policies for Pre-accession , jeden ze tří  

finančních nástrojů, který pomáhal kandidátským zemím osvojení si procedur a postupů 

nutných pro čerpání finanční pomoci po vstupu do EU 


