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Anotace 

 Cílem bakalářské práce je analýza odpadového hospodářství v České republice. 

Jsou zde popsány jednotlivé druhy odpadů a způsoby jak je s nimi dále nakládáno, 

jejich využívání, odstraňování a vliv této činnosti na životní prostředí. V rámci analýzy 

také výdaje na odpadové hospodářství, zdroje financování a budoucí cíle v této oblasti. 
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Summary 

 The objective of bachelor’s work is the analysis of waste environment in Czech 

Republic. Individual kinds of waste, handling methods, its utilisation, disposal 

and the influence on environment of this action are described here. Also expenses on waste 

production, financial sources and future objectives can be found within the analysis. 
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1 Úvod  

Problematika odpadů patří v současné době mezi  nejvýznamnější řešené problémy 

dnešní společnosti a úzce souvisí s překotným průmyslovým i technickým rozvojem, 

se změnou způsobu života a vzrůstajícími potřebami moderní společnosti. S tímto trendem 

souvisí vzrůstající množství produkce komunálních, toxických a radioaktivních odpadů. 

Znečištění se dostává do ovzduší, vody i půdy a přináší sebou změny v základních 

složkách životního prostředí. Ovlivňuje životní podmínky a degraduje přírodní zdroje. 

Odpadové hospodářství je poměrně nový obor vzniklý v souvislosti s odpady 

a činnostmi s nimi souvisejícími. Je chápáno jako činnost zaměřená na předcházení vzniku 

odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale 

uloženy a kontrolu těchto činností. Moderní odpadové hospodářství bezprostředně souvisí 

s ochranou životního prostředí, proto základní filozofie nakládání s odpady spočívá 

v odpovědnosti vůči zatěžování a poškozování životního prostředí.[7] 

Legislativní úprava je základní podmínkou pro činnost odpadového hospodářství. 

V České republice vznikl první zákon o odpadech až v roce 1991, předtím nebyla činnost 

nijak upravena ani kontrolována. V současné době vychází odpadové hospodářství ze dvou 

nejvýznamnějších právních norem. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, který stanovuje 

základní pravidla pro nakládání s odpady a zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, který řeší 

předcházení vzniků odpadů z obalů. Dalším klíčovým dokumentem je Plán odpadového 

hospodářství ČR na rok 2003 – 2013, vydaný formou nařízení vlády. Dokument 

charakterizuje zásadní problémy a vyjadřuje cíle pro různé způsoby nakládání s odpady 

a optimální způsoby a nástroje pro jejich dosažení. 

Cílem mé bakalářské práce je vytvoření uceleného pohledu na odpadové 

hospodářství v České republice, seznámení s jednotlivými druhy odpadů, postupy jakými 

se s nimi nakládá, jak se využívají, odstraňují a jak ovlivňují životní prostředí. Dále 

přehled zdrojů, ze kterých je odpadové hospodářství financováno a jaké jsou cíle dalšího 

vývoje v této oblasti. 
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2 Základní charakteristika a typy odpad ů 

Odpady obecně charakterizujeme jako vedlejší produkty lidské společnosti 

vznikající z jakékoli výrobní i nevýrobní činnosti. Hlavní problém spočívá v tom, 

že společnost je neumí využít. Podle původu má část těchto odpadů vlastnosti, 

pro které je označujeme jako odpady nebezpečné. Z hlediska jejich vzniku dělíme odpady 

na dvě základní kategorie a to odpady ze spotřeby a odpady z výroby.[2]  

2.1 Odpady ze spot řeby 

První skupinou jsou odpady ze spotřeby. Jak už název napovídá, patří sem odpady 

vznikající spotřebou nebo ukončením životnosti výrobku. Největší zastoupení má 

v této kategorii odpad komunální, dále odpad elektrický a elektronický, odpady z dopravy, 

odpady ze zdravotnických zařízení a odpady ze živelných pohrom. V následujících 

kapitolách je každý druh tohoto odpadu stručně popsán.[2] 

2.1.1 Komunální odpady 

Komunální odpad je odpad, se kterým se v běžném životě nejvíce setkáváme. Jedná 

se o nestejnorodou směs látek a věcí, které pro nás již přestali být využitelné, 

a kterých se zbavujeme. Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., definuje komunální odpad 

jako: „veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, 

a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu, s výjimkou 

odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání“. 

Složení tohoto odpadu se mění v závislosti na typu zástavby obcí, způsobu vytápění 

a celkově životního stylu obyvatel. Průměrnou skladbu komunálního odpadu 

v % hmotnosti tvoří z 22 % papír, 13 % plast, 9 % sklo, 3 % nebezpečný odpad, 18 % 

bioodpad a 35 % zbytek. [16] 
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2.1.2 Elektrický a elektronický odpad (OEEZ) 

Souhrnné označení tohoto odpadu je elektrošrot. Zákon o odpadech definuje 

elektroodpad jako elektrozařízení, které se stalo odpadem včetně všech komponentů 

a konstrukčních dílů jež jsou součástí zařízení. Skupiny elektrozařízení jsou uvedeny 

v příloze č. 7 zákona. Patří sem např. velké a malé domácí spotřebiče, zařízení 

informačních technologií, osvětlovací zařízení, ale také hračky nebo vybavení pro volný 

čas a sporty. Na elektrozařízení pocházející z domácností zákon stanovuje povinnost 

zpětného odběru. Podle materiálového hlediska jde o směs kovů, jejich slitin a sloučenin, 

plastů, keramiky a skla, to vše znečištěné prachem, otěry a obrusy. Jedná se o poměrně 

nový druh odpadu, který souvisí s prudkým rozvojem elektrických a elektronických 

zařízení pro domácnost začínající v 70 letech 20. století. V současné době je jeho produkce 

ovlivněna  překotným rozvojem informačních technologií. Jeho množství roste na celém 

světě ročně o 3 – 5 % oproti běžným druhům odpadů. Z tohoto důvodu je věnována 

pozornost recyklačním technologiím neboť OEEZ je zdrojem, jednak kovů a to železných, 

neželezných a vzácných, ale také plastů, pryže a skla.[2] Získávání těchto surovin předchází 

úprava související s demontáží a tříděním (obr. č. 1 a obr. č. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. č. 1: recyklace elektroodpadu dílna 1. stupně, (foto Zbyněk Rada 10. 3. 2010) 
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obr. č. 2: kontejner s tištěnými spoji obsahující zlato, (foto Zbyněk Rada 10. 3. 2010) 

2.1.3 Odpady z dopravy  

Jak již napovídá název, hovoříme o odpadech přímo souvisejících s dopravou. Patří 

sem v první řadě vozidla s ukončenou životností, jinak řečeno autovraky. Zákon 

o odpadech ukládá povinnost každému, kdo se zbavuje autovraku předat ho pouze osobám, 

které jsou oprávněné ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování autovraků. Většina 

z nich tak končí na vrakovištích, kde se musejí odpovídajícím způsobem zpracovat s cílem 

omezit negativní dopady na životní prostředí. Autovraky jsou zdrojem využitelných 

surovin, ke kterým patří  kovy, plasty, pryže a skla. S nárůstem automobilismu souvisí také 

další z odpadů jímž jsou opotřebované pneumatiky. Na tento druh odpadu se rovněž  

vztahuje povinnost zpětného odběru, vyplývající z § 38 z. č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

Možnost jejich dalšího použití je celá řada, z nichž nejperspektivněji se jeví využití 

v silničním stavitelství jako přísada do hutněných asfaltobetonových vrstev nových 

vozovek.[2]  

Další složkou patřící do této skupiny jsou upotřebené minerální oleje ropného 

původu, oleje polysyntetické nebo syntetické. Pocházejí převážně z dopravy, ale částečně 

i z jiných zařízení. Upotřebené oleje jsou významnou druhotnou surovinou pro další 

recyklaci a využití, což je pozitivní jev s ohledem na životní prostředí. Na druhé straně 

jsou závažným problémem odpadní oleje obsahující polychlorované bifenyly (PCB). 
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PCB se dříve běžně používaly např. jako aditiva do barev a laků a také jako náplň 

transformátorů, kondenzátorů a dalších zařízení.[2] 

2.1.4 Odpady ze zdravotnických za řízení 

Tímto souhrnným názvem označujeme odpady pocházející z nemocnic, 

zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení. Jde o nejrůznější materiál fyzikální, 

chemické a biologické povahy, který představuje možné zdravotní riziko. 

Z tohoto hlediska se odpady dělí na neinfekční a infekční. Zatímco s neinfekčními odpady 

lze nakládat jako s běžným komunálním odpadem, u infekčních odpadů se musí provádět 

jejich detoxikace pomocí různých teplotních, chemických nebo biologických procesů.[2] 

2.1.5 Odpady ze živelních pohrom 

Odpady ze živelních pohrom jsou specifické odpady, které se vytvářejí při živelních 

pohromách jako jsou zemětřesení, povodně, orkány a další. V našich podmínkách připadají 

v úvahu odpady související s povodněmi. Mechanismem svého vzniku tak představují 

rizika jak zdravotní, tak i rizika poškození životního prostředí. Základní způsob 

odstraňování těchto odpadů spočívá ve spalování, případně ukládání na skládky, 

ale vzhledem k různorodosti odpadu je třeba k nim přistupovat individuálně.[2] 

2.2 Odpady z výrobní činnosti 

2.2.1 Odpady z t ěžby a zpracování nerostných surovin 

Jedná se o odpady vznikající z geologických průzkumů, těžby, úpravy a dalšího 

zpracování nerostů a kamene, pro které již není další využití. Ve smyslu zákona 

o odpadech představují tyto odpady pouze malou část v porovnání s ostatními druhy 

odpadů. Je to dáno tím, že odpady z hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 

způsobem, které se dále ukládají v odvalech, výsypkách a odkalištích se řídí Horním 

zákonem č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších 

předpisů.[2] 
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2.2.2 Odpady z pr ůmyslu 

Průmysl je tradičně producentem velkého množství odpadů. Kromě odpadů 

mechanických jsou to hlavně odpady chemické. Už pojem chemický odpad navozuje 

představu něčeho nebezpečného nebo škodlivého. Ve skutečnosti, většina chemických 

odpadů spadá do kategorie nebezpečných odpadů, které jsou značně rizikové pro životní 

prostředí. Jejich rizikovost se odvíjí podle druhu průmyslové výroby, kdy nejvíce zátěžový 

je těžký průmysl a chemická výroba. Nakládání s těmito odpady spočívá v jejich vhodné 

úpravě k odstranění nebo zamezení jejich nebezpečných vlastností. Podle druhu průmyslu 

rozlišujeme následující druhy odpadů: 

Odpady z chemického průmyslu představují vážný problémem pro životní 

prostředí. Patří sem odpady z chemických anorganických výrob, vznikající např. při výrobě 

kyseliny sírové, dusičné, fosforečné, hydroxidu sodného nebo průmyslových hnojiv. Dále 

odpady z chemických organických výrob, které sice představují nižší objem výroby než 

u anorganické výroby, ale zároveň jsou odpady daleko více toxické nebo jinak nebezpečné. 

Zpracování odpadů je tak mnohem technologicky náročnější a vyžaduje více postupů.[2] 

 Odpady z farmaceutického průmyslu jsou charakteristické vznikem poměrně 

velkého množství odpadů. Je to dáno nepoměrem mezi množstvím použitých surovin 

a výsledným produktem při výrobě léků. Odpady tvoří zejména rozpouštědla, 

které se používají při výrobě k získání potřebných látek. Výhodou je možnost recyklace 

těchto rozpouštědel a jejich další využití.[2] 

 Odpady z výroby a zpracování polymerů, vznikají při zpracování plastů, 

ale patří sem také odpady ze zpracování pryže a kaučuku. Nebezpečnost odpadů spočívá 

zejména v tom, že při výrobě a zpracování se používá řada nebezpečných chemikálií, které 

se následně stávají součástí odpadů. Nakládání s těmito odpady probíhá primárně recyklací 

a dále tepelným znehodnocením a spalováním. Samostatnou skupinu představují odpadní 

plasty, kdy téměř polovinu jich tvoří polyethylen (PET), především v podobě lahví a 

různých obalových folií, které se zpracovávají recyklací a dále využívají.[2] 

 Odpady z výroby a zpracování kovů jsou tradiční druhotnou surovinou. Jedná se 

především o nevyužitý materiál a dále šrot železných a neželezných kovů. Odpad je běžně 

recyklován a vrací se zpět do výroby. Druhou složkou je odpad kovonosný, představující 

nejrůznější sloučeniny s obsahem kovů pocházející převážně z hutnické výroby. 
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Kovonosný odpad obsahuje hodnotnou druhotnou surovinu, jde však ve většině případů 

o odpad nebezpečný, vyžadující speciální postupy při jeho zpracování.[2] 

Odpady z potravinářského průmyslu nemají s ohledem k charakteru výroby 

prakticky žádné nebezpečné složky. Vzniklé odpady se přepracovávají hlavně 

na zemědělské nebo jiné druhotné suroviny. V určité míře mohou být problematické 

potravinářské suroviny obsahující v nepřípustných koncentracích těžké kovy a PCB, 

dále odpadní vody s vysokým obsahem chloridu sodného a dusičnanů a odpady 

z biotechnologických výrob obsahující zbytky antibiotik nevhodné k dalšímu využití.[2] 

 Odpady ze sklářského a keramického průmyslu. U sklářského průmyslu 

se velká část odpadu vrací zpět do výroby. K problematickým odpadům patří zejména 

střepy z olovnatého a granátového skla, strusky a vyzdívky pecí s obsahem těžkých kovů, 

brusné odpady ze zbytky brusiva a chemické odpady z leptání skla. V keramickém 

průmyslu vzniká velké množství tuhého odpadu, který je však převážně neškodný a využití 

nachází např. jako surovina ve stavebnictví.[2] 

Odpady z dřevařského a papírenského průmyslu vznikají ve velkém množství 

a to zejména při těžbě a zpracování dřevní hmoty na vlákninu, papír a vedlejší produkty 

při výrobě buničiny. Při výrobě papíru a buničiny se využívá chemických postupů 

a dochází tak ke vzniku nebezpečných výluhů a exhalátů a také množství odpadních vod 

a kalů, přinášející zátěž pro životní prostředí. Na tomto místě je třeba zmínit, jako pozitivní 

jev, využití odpadního (sběrového)  papíru, který je cennou druhotnou surovinou, 

i když jsou zpracovatelské kapacity v ČR dosud nedostatečné.[1] 

 Odpady z kožedělného a textilního průmyslu. U kožedělného průmyslu 

jsou vytvářeny odpady související s přeměnou zvířecích kůží na usně. Technologie 

je prováděna zejména chemikáliemi a jejich roztoky a to je důvod vzniku velkého 

množství  nebezpečných odpadů. V textilním průmyslu se využívají jednak materiály 

přírodní a dále materiály syntetické. Syntetické materiály jsou zdrojem nevyužívaného 

tuhého odpadu. K vlastní výrobě syntetických polymerních vláken je využívána celá řada 

chemikálií pro barvení, čištění, bělení a zvlákňování syntetických vláken.[2] 

Odpady z energetiky, jsou myšleny odpady z energetiky nejaderné. Jedná se 

o tuhé odpady související s procesem spalování nebo čištění kouřových plynů, popílek 

z elektrostatických odlučovačů, škvára a struska ze spalování uhlí a energosádrovec jako 

produkt odsíření. Možnost využití těchto odpadů je ve stavebnictví, u popílku a škváry 
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je to při přípravě betonů a výrobě stavebních hmot, u energosádrovce v cementárnách 

jako přísada pro regulaci tuhnutí cementu nebo pro výrobu sádry a sádrokartonových 

desek.[2] 

Radioaktivní odpady, tedy odpady z jaderné energetiky jsou látky, předměty 

nebo zařízení obsahující radionuklidy nebo radionuklidy kontaminované, pro něž není 

další využití. Podle intenzity a doby záření odpad obecně rozdělujeme na nízkoaktivní, 

středně a vysoce aktivní. Podle místa vzniku je dělíme na odpad z jaderného palivového 

cyklu a institucionální odpady, vzniklé provozem výzkumných a zdravotnických zařízení, 

zemědělských a potravinářských podniků apod. Podle stupně radioaktivity se vysoce 

aktivní a středně aktivní odpad ukládá hlubinně, nízkoaktivní a za určitých podmínek i 

středně aktivní je možno ukládat na povrchu.[2] 

2.2.3 Odpady ze stavební činnosti 

Stavební odpad představuje významnou část z celkového množství odpadů 

a jeho množství každoročně roste. Stavebnictví jako takové zatěžuje životní prostředí 

nejenom ve formě odpadů při výrobě stavebních hmot, množstvím staveb a dopravovaných 

materiálů, ale i staveništěm a vlastní dokončenou stavbou. Na druhé straně se nachází 

ve stavebnictví uplatnění celá řada odpadů z jiných odvětví jako náhrada přírodních 

surovin. Výhodou stavebního odpadu je jeho velká recyklovatelnost (obr. č. 3 a obr. č. 4). 

V současné době se používá zejména recyklát cihelný, betonový a asfaltový.[2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. č. 3: recyklace stavebního materiálu, drtička Extec, (foto Zbyněk Rada 10. 3. 2010) 
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obr. č. 4: recyklace stavebního materiálu, třídička Extec, (foto Zbyněk Rada 10. 3. 2010) 

2.2.4 Odpady ze zem ědělství 

Zemědělství bylo v minulosti považováno za bezodpadové, neboť zvířecí fekálie 

a rostlinné zbytky byly využívány jako hnojivo a krmivo, důležité pro zhodnocování 

a udržování úrodnosti půdy. Toto platí ve velké míře i v dnešní době, kdy za odpad 

je tak možno považovat pouze přebytky, které původce už dále nevyužije. Zemědělství 

však také může zpracovávat nezávadné organické odpady z jiných oborů, např. bioodpad 

z komunálních odpadů, papírenské odpady, čistírenské kaly a další.  

Efektivním využitím odpadů je pak zejména kompostování pro přípravu 

humusových látek do půdy. Další možností je využití exkrementů zvířat a dalších 

organických odpadů pro výrobu bioplynu, sloužícího pro výrobu tepla a elektřiny.[2] 
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3 Produkce odpad ů a způsob nakládání s nimi 

3.1 Produkce odpad ů 

Produkce odpadů v České republice je ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské 

unie nízká. Patříme v produkci odpadů na páté místo zemí s nejnižších produkcí odpadů 

na hlavu v evropské sedmadvacítce. V případě komunálního odpadu je to 289 kg 

na jednoho obyvatele ČR, což představuje cca 55,8 % průměru EU.[7] I přes toto pozitivní 

zjištění je zde však problém s následnou recyklací tohoto odpadu, který tak končí 

na skládkách a to včetně podílu biologicky rozložitelných částí. Přitom právě snížení 

podílu biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) na skládkách je jedním 

z hlavních cílů odpadového hospodářství.  

Pro účelné řízení odpadového hospodářství je třeba vést přehledy o produkci 

odpadů a způsob jakým je s nimi dále nakládáno se zřetelem na nebezpečné odpady. 

Do roku 2002 byla evidence nepřesná, vzhledem k nepřesnostem souvisejícím s platnou 

legislativou a zařazováním nebezpečného odpadu. Od roku 2002, kdy vstoupila v platnost 

nová právní úprava, tedy zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a dále byl přijat katalog 

odpadů Evropské unie, lze provádět srovnání produkce odpadů včetně nebezpečných nejen 

meziročně, ale také v porovnání s ostatními státy EU. Zákon o odpadech je tak hlavní 

legislativní oporou pro evidenci a sledování produkce odpadů. Ve své druhé části  ukládá 

povinnost původcům a oprávněným osobám pro účely nakládání s odpadem zařazovat 

odpad podle Katalogu odpadů v souladu s prováděcím právním předpisem. Prováděcím 

předpisem je vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, kterou se stanoví katalog odpadů a která ve své příloze 

číslo 1 rozděluje odpad do 20 základních skupin a následně do podskupin. V příloze 

číslo 2 dále uvádí seznam nebezpečných odpadů.  Další povinností vyplývající ze zákona 

je zasílání pravidelného hlášení o roční produkci a nakládání s odpady obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností. Údaje se pak vkládají do celostátní databáze ISOH 

(Informační systém odpadového hospodářství) a jsou zasílány Evropské komisi. 

V následující tabulce č. 1 je uvedena produkce odpadů z hlediska původu 

podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností v období let 2006 – 2008. Srovnáním 

údajů z této tabulky je zřejmé, že největšími producenty odpadů jsou zpracovatelský 
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průmysl, stavebnictví a energetika. Zatímco v případě průmyslového odpadu dochází 

meziročně k poklesu celkového množství odpadů a u energetiky tato hodnota kolísá, 

u stavebního a demoličního odpadu tato hodnota roste a to včetně odpadu nebezpečného. 

Tabulka č. 1: Produkce odpadů z hlediska původu podle OKEČ v letech 2006 - 2008 

Zdroj: Statistická ročenka ŽP ČR 2009 [15] 

3.2 Nakládání s odpady 

Pro nakládání s odpady existuje celá řada technologií. Zákon č. 185/2001 Sb., 

o odpadech uvádí způsoby využívání i odstraňování odpadu. Nakládání s odpady se odvíjí 

zejména podle jejich povahy a cíle jejich zpracování. Legislativa odpadového hospodářství 

ČR rozlišuje tři skupiny způsobu nakládání s odpady - využití (R – kódy), odstranění (D –

 kódy) a ostatní způsoby nakládání (N – kódy). Mezi základní způsoby nakládání s odpady 

patří: 

• fyzikální a chemické postupy 

• biologické postupy 

• termické postupy 

• skládkování 

• využití jako druhotná surovina 

2006 2007 2008 Skupina odpadů 

v tis. tun celk./nebezpečné celk./nebezpečné celk./nebezpečné 

odpad zemědělství a lesnictví 1304/13 940/6 566/3 

odpad z dolování a těžby 459/24 316/30 249/36 

průmyslový odpad 6575/655 6503/652 6067/871 

odpad úprava a rozvod vody 413/1 453/0 721/0 

stavební a demoliční odpad 8684/168 10810/185 12039/180 

odpad z energetiky 2047/31 2285/27 1880/27 

odpad z čištění města 1369/342 1549/479 539/219 

komunální odpad 3979/18 4234/16 4221/10 

jiný odpad 4605/545 3597/336 5513/530 

Celkem 28066/1455 30687/1731 31325/1874 
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3.2.1 Fyzikální a chemické postupy 

Fyzikální a chemické zpracování odpadů slouží k regeneraci surovin, získání 

druhotných surovin a dále k odstraňování nebo snižování míry nebezpečnosti odpadů 

nebo ke zmenšení objemu těchto odpadů. Zpracování je zaměřeno především 

na průmyslové chemické odpady, zejména nebezpečné. Úprava těchto odpadů by se měla 

provádět ve všech stádiích jejich vzniku. Pokud je to možné, měly by být zpracovány 

přímo v místě jejich vzniku, tedy u výrobce. U nebezpečných odpadů, zejména složitějších 

směsí by bylo na místě jejich další zpracování ve zpracovatelských střediscích. V České 

republice však takové komplexní zpracovatelské středisko dosud chybí. Podle způsobu 

zpracování rozlišujeme  několik druhů nebezpečných odpadů.[2]  

Regenerovatelné odpady, tedy látky které je možno po úpravě  znovu využít. Patří 

sem především kontaminovaná organická rozpouštědla, odpadní vody obsahující těžké 

kovy a odpadní oleje. Spalitelné odpady jsou všechny nebezpečné odpady, 

které lze spalovat. Rozklad a odstranění nebezpečných látek závisí na teplotě a času 

spalování. Jedná se o nejvýhodnější způsob odstraňování většiny organických 

nebezpečných odpadů. Látky obsahující toxické kovy je potřeba zpracovávat speciálními 

metodami, pyrolýzou nebo destilací. Pokud jsou nebezpečné odpady vhodné pro odstranění 

jejich jedovatých složek, a lze je dále rozložit např. přirozenými biologickými procesy 

hovoříme o odpadech, které lze detoxikovat. Do další skupiny patří odpady pocházející 

z kyselých mořicích lázní, galvanických lázní, lázní pro odstranění zkorodovaných vrstev 

kovů nebo z kalů z galvanického průmyslu. Označujeme je jako odpady obsahující těžké 

kovy a současně kyseliny nebo zásady. Tyto odpady obsahují kovy zejména železo, 

chróm, nikl, měď, zinek a kadmium, ale také kyseliny chlorovodíkovou, sírovou, dusičnou 

nebo alkálie jako je např. hydroxid sodný. Zpracování odpadů probíhá neutralizací roztoků 

pomocí kyselin nebo zásad, imobilizací kovů srážením ve formě hydroxidů nebo cementací 

pomocí jiných kovů. Samostatnou kategorii tvoří odpady vyžadující zvláštní sledování 

nebo třídění před zpracováním. Obecně se jedná o odpady, u kterých není 

před zpracováním z nejrůznějších příčin známo jejich složení a původ. Je třeba je před 

vlastním zpracováním důkladně analyzovat. Účelem je odstranění rizika, které by vzniklo 

při spalování a to uvolňováním toxicity, získání výbušných vlastností apod. Dalším 

způsobem zpracování je skládkování nebezpečných odpadů, náleží sem odpady, 

které nelze zpracovat jednoduchým spalováním nebo detoxikací, protože obsahují 
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nebezpečné látky, jejichž odstranění by bylo vzhledem k jejich malému obsahu 

ekonomicky nerentabilní. V takovém případě se přistupuje k jejich ukládání na speciálně 

zabezpečených skládkách nebo v hlubinných dolech. Poslední skupinou jsou odpady, 

které lze pouze skládkovat, u těchto v současné době neexistuje technologie, 

kterou by je bylo možno odstranit. Skládkování je však možné většinou pouze 

v jejich tuhém stavu po předběžné úpravě např. stabilizací nebo solidifikací.[2] 

3.2.2 Fyzikální procesy zpracování odpad ů 

Již malé množství odpadu s nebezpečnými látkami mění jinak nezávadný odpad 

na nebezpečný a podle toho je nutné s ním také zacházet. Nebezpečné odpady tak značně 

prodražují veškeré procesy při jejich odstraňování a proto je vhodné nebezpečné složky 

z odpadu odstranit již ve fázi sběru nebo shromažďování. 

Prvním krokem při zpracování odpadů je jejich separace. K tomuto se využívají 

nejrůznější odlučovací  procesy, z nichž nejpoužívanější jsou: 

Adsorpce na aktivním uhlí, která je vhodná pro celou řadu znečišťujících kapal-

ných i plynných látek. Nejčastěji se využívá pro organické látky nebo při takových 

operacích, kdy není přesně známo chemické složení zpracovávaných odpadů. Příkladem 

může být úprava vod, odstraňování havárií apod.[1] 

Destilace, spočívající v oddělování složek kapalných směsí. Pro zpracování 

nebezpečných odpadů má však jen omezené využití. Jedním z požadavků je, 

aby byla surovina snadno čerpatelná s minimálním podílem pevných částic 

pro nepřetržitou destilaci. I přesto, že jsou některé odpady snadno čerpatelné, nelze 

je destilací zpracovávat pro jejich vlastnosti. Patří sem organické peroxidy, samozápalné 

organické odpady, většina anorganických odpadů a jiné. Nejvhodnější ke zpracování 

jsou organické kapalné látky, zejména rozpouštědla a halogenované sloučeniny. Příkladem 

pro použití destilace mohou být odpady z povrchové úpravy kovů, obsahující organickou 

látku, nebo vodné odpady obsahující fenol.[1] 

Rozpouštědlová extrakce je vhodná k fyzikálnímu oddělování vybraných složek 

odpadů z vodných roztoků nebo organických rozpouštědel. Metoda zahrnuje dva procesy: 

• extrakce kapalina - kapalina, tedy odstranění složky z kapalného roztoku 

použitím jiné kapaliny, ve které je  složka více rozpustná 
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• loužení, tedy oddělení složky z pevné matrice působením kapaliny, 

ve které je  složka rozpustná[1] 

Membránová separace, do které patří reverzní osmóza, ultrafiltrace, hyperfiltrace 

a elektrodialýza, jsou to metody, které oddělují znečišťující látku z kapaliny. Použitím 

těchto procesů lze dosáhnout snížení objemu odpadu, získání nebo čištění kapaliny 

a koncentrování nebo získání znečišťující látky.[1] 

Vymrazováním, lze oddělit vodu z roztoků ochlazením roztoku na teplotu, 

kdy se začínají tvořit krystaly ledu. Postup je použitelný bez ohledu na složení 

zpracovávaného materiálu a je možné ho využívat bez předchozí úpravy odpadu.[1]  

Stripování vzduchem a vodní parou. Stripování je fyzikální operace, 

při které jsou z kapaliny odháněny proudem plynu nebo páry těkavé látky. Stripování 

vzduchem je omezeno na koncentraci těkavých organických látek do 100 mg/l. Metoda 

parou má širší použití, zejména pro rozpustnější méně těkavé látky, které nelze stripovat 

vzduchem, je však investičně a provozně náročnější.[1] 

Rozrážení emulzí. Emulze je směs dvou nebo více navzájem nemísitelných 

kapalin, kdy jedna kapalina je rozptýlena v druhé ve formě malých kapek. Emulze vznikají 

při zpracování olejů, vody a kalů. Lze je rozrážet fyzikálně chemickými metodami -

přídavkem aditiv. Např. přídavkem hydroxidu sodného se srazí těžké kovy ve formě 

hydroxidů a poté následuje vlastní dělení vodné části, olejových podílů a vloček 

hydroxidů. Druhou možností jsou termické metody, které jsou výhodné tam, kde je levný 

zdroj procesního tepla.[1] 

3.2.3 Chemické zp ůsoby zpracování odpad ů 

Způsob zpracování vychází z toho, že tuhé a kapalné chemické odpady lze zejména 

v malých množstvích detoxikovat chemickými reakcemi. 

Neutralizace patří k nejběžnějším procesům při zpracování kyselých nebo alkalic-

kých odpadů. Pracuje na principu chemické reakce kyselin a zásad k úpravě pH.[1] 

Oxidačně redukční reakce jsou dalším běžným procesem při zpracování, 

kterými se převádí nebezpečné složky odpadů na méně nebezpečné. Používají se zejména 

na zpracování kovonosných odpadů a anorganických odpadů obsahujících toxické látky, 

za použití oxidačních činidel. Nejběžnějšími oxidačními činidly jsou peroxid vodíku, 

chlornan sodný, chlornan vápenatý a ozon. Redukční činidla jsou vhodná pro odpady 
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obsahující sloučeniny šestimocného chrómu, rtuti, organokovových sloučenin a chalátů 

kovů. Nejvíce používaným je oxid siřičitý a natrium borohydrid.[1] 

Hydrolýzní procesy, jsou vhodné k odstraňování odpadů, které reagují s vodou 

za vzniku nebezpečných produktů. Jsou použitelné u organických i anorganických odpadů. 

Technologie je založena na tom, že voda může za určitých podmínek bezpečně upravovat 

určité chemické prvky a sloučeniny a z takto vzniklými produkty je možné poté bezpečně 

nakládat.[1] 

Srážení je proces převádění rozpuštěné složky do formy nerozpustné a to pomocí 

chemické reakce nebo změnou složení rozpouštědla. Vzniklá sraženina se poté odstraňuje 

filtrací nebo sedimentací. Nejčastěji se ke srážení používají hydroxidy.[1] 

Elektrolytické procesy se používají pro odstraňování kovů z oplachových vod 

nebo procesních proudů. Jsou založeny na oxidačně - redukčních reakcích, které probíhají 

na povrchu vodivých elektrod, ponořených v chemickém médiu. Předností je opětovné 

získávání a využití kovů, ale také nízké investiční náklady na proces.[1] 

Ionexy, nebo - li iontové měniče, jsou účinným a všestranným prostředkem 

pro zpracování nebezpečných odpadů ve vodných roztocích. Pro detoxikaci velkých 

proudů odpadních vod osahující malá množství sloučenin těžkých kovů. Upravenou vodu 

lze odvádět do prostředí nebo recyklovat. Zachycené znečišťující látky se dále z ionexů 

uvolňují kyselou nebo alkalickou reakcí.[1] 

Flokulace (vločkování) se provádí pomocí chemických flokulačních činidel. 

Metoda je vhodná k odstranění čerstvě vzniklých sraženin ze suspenzí.[1] 

Fotolýza je obecně rozklad látky způsobený světlem. Fotochemické procesy 

jsou přírodní procesy, kterými se rozkládají četné organické látky v atmosféře, vodách 

i v povrchových vrstvách půdy. Fotochemické procesy, které mohou pracovat v širším 

rozmezí vlnových délek za použití speciálních zdrojů záření se mohou využívat 

i k rozkladu nebezpečných odpadů.[1] 

Speciálním případem fyzikálně - chemické úpravy odpadů je stabilizace -

solidifikace. Stabilizace odpadu je jeho přeměna na nerozpustný produkt, pomocí 

chemických procesů nebo jeho zachycením na vhodný sorbent. Při tom dochází ve většině 

případů k solidifikaci, tedy zpevnění odpadu a vytvoření pevné formy ze směsi odpadu, 

pojiva a případně dalších přísad. Z odpadu pak vzniká pevné monolitické těleso, což vede 
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k usnadnění manipulace s odpadem, podstatná omezení pohyblivosti nebo rozpustnosti 

znečišťujících látek a s tím související snížení toxicity a ekotoxicity odpadů.[1] 

3.2.4 Biologické postupy 

Biologicky rozložitelné odpady (BRO) patří mezi významnou skupinu odpadů 

v České republice. Patří sem odpady ze zemědělské a lesnické produkce, zpracovatelského 

průmyslu, biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO) a čistírenské kaly. Převážná 

část biologických odpadů je určena k materiálovému nebo energetickému využití a je nutné 

omezovat jejich ukládání na skládky, kde jsou zdrojem tvorby skládkového plynu a dalších 

škodlivých produktů.[1] 

Prakticky se biologické postupy využívají především pro: 

• kompostování 

• anaerobní digesci 

• mechanicko – biologickou úpravu 

Kompostování je biologická metoda využívání biologicky rozložitelných odpadů, 

kterou se za kontrolovaných podmínek aerobních procesů (za přístupu vzduchu) a činností 

mikroorganizmů přeměňuje biologicky rozložitelný odpad na kompost. Kompostování 

probíhá ve třech základních fázích. Fází rozkladu, přeměny a dozrávání. Podstatnými 

činiteli jsou dostatečné provzdušňování, regulace teploty, úprava pH, ale také složení 

materiálu, který je kompostován pro vhodný poměr uhlíku a dusíku.[1] 

Z organizačního hlediska se kompostování dělí na: 

– domácí kompostování (v rodinných zahradách) 

– komunitní kompostování (na sídlištích, v zahrádkářských koloniích) 

– centrální kompostování (průmyslové a zemědělské kompostování) 

Anaerobní digesce je technologie výroby bioplynu z biologického odpadu. 

Technologie se využívá v bioplynových stanicích (BPS), kde probíhá soubor procesů, 

kde pomocí mikroorganismů dochází k rozkladu biologické organické hmoty bez přístupu 

vzduchu. Výsledkem procesu je biologicky stabilní substrát s vysokým hnojivým účinkem 

a bioplyn (BP) s obsahem 55 – 70 % methanu, který se dále využívá k energetickým 

účelům.[1] 

Mechanicko – biologická úprava (MBÚ) je určena pro zpracování směsných 

odpadů a to předúpravou před jejich uložením na skládky roztříděním na využitelné 
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a nevyužitelné části a následná biologická úprava vytříděných složek. Výstupy MBÚ 

jsou lehká frakce – palivo, stabilizovaný bioodpad, kovy a těžké materiály (kamínky, sklo 

apod.)[1] 

3.2.5 Termické metody zpracování 

Termické metody zpracování odpadů jsou technologie, při kterých dochází 

k působení teploty na odpad. Patří sem především spalování, pyrolýza, zplyňování, 

zkapalňování, apod. K výhodám termických metod patří relativně dokonalé odstranění 

nebezpečných vlastností odpadu, redukce jeho objemu a rovněž také využití energie. 

K nevýhodám patří nutnost dále nakládat s tuhými produkty spalování, produkce emisí 

do ovzduší, vysoké investiční a provozní náklady, nároky na obsluhu apod.[1] 

Termické metody mohou být použity na širokou řadu odpadů, vyskytujících se 

ve všech skupenstvích. Protože je odpad většinou složen z různorodého materiálu 

je považován za méněhodnotné palivo a spalování je tak spojeno s určitými obtížemi. 

Každé palivo je charakterizováno obsahem hořlavin, obsahem popela a vlhkostí. Spalování 

odpadů probíhá poměrně složitým způsobem a je podmíněno jejich předchozím vysušením 

a ohřevem na zápalnou teplotu. K tomu, aby spalování probíhalo požadovaným způsobem 

s co nejmenším vlivem na životní prostředí, je nutno zajistit dostatečné množství 

spalovacího vzduchu, dostatečný vývin tepla a dostatečná teplota hoření a také dostatečné 

zdržení spalin v pásmu vysokých teplot v komoře dodatečného spalování.[1] 

Druhy spalovacích zařízení 

• roštové pece – principem je spalování na pevných či pohyblivých roštech. 

Používají se zejména ke spalování komunálních odpadů.[1] 

• rotační pece – pracují na principu válce s mírným sklonem, který se pomalu 

otáčí a tím zajišťuje mísení odpadů, jsou výhodné pro směs průmyslových 

i komunálních odpadů, pastovité i kapalné odpady a kaly.[1] 

• muflové pece – slouží především ke spalování zdravotnických odpadů, 

ropných produktů obsahujících kaly z čistíren, zbytků barev, laků a odpadů 

z plastů. Pracují v periodickém provozu, spočívajícím v opakovaném 

zavážení prázdné pece.[1] 

• etážové pece – jedná se o pec ve tvaru stojatého válce rozděleného po výšce 

na etáže, osou válce probíhá masivní hřídel s rameny v každém etáži, 
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ramena jsou opatřeny lopatkami. V etážích jsou střídavě otvory, 

kterými postupně propadávají spalované odpady do nižší etáže. Doba 

průchodu pecí je velmi dlouhá. Pece se používají na spalování kalů 

a odpadů s vysokou vlhkostí.[1] 

• fluidní topeniště a pece – pracují na principu, že se do vrstvy zrnitého paliva 

vhání velkou rychlostí a tlakem plyn, který zrna zvíří, přitom probíhá velmi 

intenzivní spalování v celé vrstvě ohniště. Systém se využívá teprve 

v posledních letech a je vhodný pro spalování tekutých odpadů.[1] 

V současné době jsou v ČR 3 spalovny komunálního odpadu a to Pražské služby 

a. s. Praha, TERMIZO a. s. Liberec a SAKO Brno a. s. a dále 28 spaloven průmyslového 

a zdravotnického odpadu. S běžnými spalovnami se odpady spalují v 7 zařízeních 

ke spoluspalování odpadů, kdy se jedná o společnosti provozující cementárny 

a vápenku.[17] 

3.2.6 Skládkování odpad ů 

Skládkování je forma ukládání odpadů na řízených skládkách. Přestože se jedná 

o nejméně žádoucí způsob odstraňování odpadů, který je až na posledním místě v celém 

systému nakládání s odpady, v České republice se jedná o způsob nejčastější. 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech definuje skládku odpadů jako: „technické 

zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným uložením na zemi 

nebo do země“. Technická zařízení pro uložení odpadů musí splňovat hygienická, 

geologická, hydrogeologická, geomechanická a ekologická hlediska. Z pohledu 

technického zabezpečení musí být trvale odolná vůči mechanickým, fyzikálním, 

chemickým a biologickým vlivům. Skládka jako technické zařízení musí být vybavena: 

– systémem těsnění 

– systémem odvodnění a odplynění 

– monitorovacím systémem 

– podklady pro následné uzavření skládky a její rekultivaci 

Jednotlivé technické způsoby realizace těchto podmínek se odvíjí od typu odpadu, 

pro který je skládka určena a také v závislosti na prostředí, ve kterém je skládka vystavěna.  
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Systém těsnění souvisí s výluhovými vodami, které se ve skládce tvoří. Jedná se 

o vody srážkové, které prosáknou z povrchu sládky a o vody vznikající biologicko - 

chemickými procesy probíhajícími v odpadech. Voda se na dně skládky shromažďuje, 

a proto se odčerpává. Další proces, který ve skládce probíhá je anaerobní digesce. 

Při digesci se tvoří plyn obsahující methan, který je nutno ze skládky odčerpávat. 

Podle množství plynu se methan dále energeticky využívá, nebo pouze spaluje. 

Skládky se podle typu zabezpečení dělí do tří skupin: 

• skupina S – inertní odpad (S - OI) 

• skupina S – ostatní odpad (S - OO)  

• skupina S – nebezpečný odpad (S - NO) 

Vlastní způsob ukládání odpadu na skládky spočívá v postupném ukládání 

a zhutnění odpadu, který se po vrstvách prokládá inertním materiálem nebo zeminou. 

Hutnění skládky je důležité pro maximální využití kapacity a provádí se obvykle pomocí 

kompaktoru, nebo - li čelního kolového nakladače (obr. č. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. č. 5: kompaktor na skládce komunálního odpadu S – OO, (foto Zbyněk Rada 10. 3. 2010) 

Po skončení provozu skládky musí být provedena její asanace, rekultivace 

a následná péče k zamezení negativního vlivu na životní prostředí. Zákon ukládá povinnost 

udržovat skládku po dobu nejméně 30 let.[1],[2] 
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Další způsob patřící ke skládkování je ukládání  odpadů do podzemních prostor, 

nebo jinak označené skládkové hornictví. To přináší nové možnosti v ukládání odpadů 

a v budoucnosti může značně přispět k ochraně životního prostředí. Princip spočívá 

v zaplňování vydobytých a jiných volných prostorů vznikajících při hlubinném dobývání 

užitkových nerostů. Výhody spočívají ve vytvoření účinné bezpečnostní bariéry 

nepovolaným osobám a zamezení působení povrchových vlivů (teplota, sluneční záření, 

srážková činnost). Dalším výhodným hlediskem je využití prostoru vzniklého při jiné 

činnosti a ekonomické využití již vložených investic.[2] 

3.2.7 Materiálové využití odpad ů 

Jak již bylo řečeno každý výrobní proces je provázen vznikem nepotřebných látek, 

které označujeme jako odpady. V odpady se mění většina primárních surovin vstupujících 

do výroby. Z hlediska ekonomického i environmentálního je žádoucí, aby bylo dosahováno 

co největší efektivity výroby a největších úspor surovin i energií. Toto je možné realizovat 

zaváděním nových, tzv. maloodpadových technologií, které jsou však technicky, 

ekonomicky i časově velmi náročné. Proto se v souvislosti s touto problematikou uvažuje 

především o materiálovém využívání vzniklých odpadů. Zákon č. 185/2001 Sb., 

o odpadech, v platném znění, uvádí v § 11 odst. 1: „Každý má při své činnosti 

nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných tímto zákonem zajistit 

přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů 

má přednost před jiným využitím odpadů.“ 

Materiálové využití odpadů však není žádnou novinkou, již v dřívější době 

byly odpadní suroviny vykupovány a dále využívány a to pod pojmem druhotné suroviny. 

Označení  „druhotná surovina“ není legislativně nijak upraveno, přesto jde o výraz zažitý 

a běžně používaný. Z nejvíce používaných materiálů spadá pod tento pojem železný i 

neželezný šrot, sběrový papír, použité sklo a plasty. Je tedy otázkou vymezení, kdy se látka 

původně klasifikovaná jako odpad mění na zboží, se kterým je možno obchodovat, 

nebo na novou surovinu pro výrobu. Suroviny, které slouží jako vstupy pro zpracovatelský 

průmysl by neměly být nadále označovány jako odpad.[2] 
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Tabulka č. 2: spotřeba odpadů jako druhotných surovin v letech 2006 - 2008 

Spotřeba odpadů v tunách 2006 

 

2007 

 

2008 

odpadní oleje 0 1 33 

odpadní sklo 226325 135228 92695 

odpady s obsahem železa 1717724 810574 724689 

odpady s obsahem hliníku 77400 54666 50832 

odpady s obsahem olova 35670 50018 53623 

odpady s obsahem mědi 37310 207 11920 

odpadní textil 195 349 350 

odpadní papír 302974 330082 244178 

použité pneumatiky 40763 120542 98192 

stavební odpady 2036903 1751594 1780023 

Spotřeba odpadů celkem 4475264 3253235 3056535 

Zdroj: Český statistický úřad[10] 
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4 Další využití odpad ů – recyklace 

Pojem recyklace představuje nakládání s odpadem, vedoucí k jeho dalšímu využití. 

Hlavním významem recyklace je šetření obnovitelných i neobnovitelných zdrojů 

a omezování zátěže životního prostředí. Obecně se dělí na přímou a nepřímou. Přímá 

recyklace znamená opětovné využití věci nebo materiálu, bez nutnosti další úpravy. 

Nepřímá recyklace spočívá ve znovuvyužití, ale po předchozí úpravě, nebo novým 

zpracováním.[9]  

Využívání odpadů v porovnání s výrobou z primárních surovin přináší značné 

úspory, neboť vyžadují daleko nižší náklady na energii. K nejpoužívanějším dále 

využívaným odpadům patří: 

• kovy – kam patří železný a neželezný šrot, ale také neželezné nebo - li barevné 

kovy (hliník, měď, zinek, olovo, nikl) 

• papír 

• sklo 

• textilie 

• plasty 

• bioodpad - odpad který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu 

• stavební odpad 

4.1 Recyklace odpad ů z obalů 

Odpady z obalů jsou samostatnou částí odpadového hospodářství. Do začátku 

90. let byly nápoje baleny ve skleněných obalech a jejich vratnost zajištěna systémem 

záloh. Rozvoj nevratných plastových a papírových obalů postupně skleněné obaly vytlačil 

a tím začalo docházet k nárůstu množství směsného komunálního odpadu s obsahem 

množství plastového a papírového odpadu. Společně se zákonem č. 477/2001 Sb., 

o obalech, který problematiku řeší, vznikla autorizovaná obalová společnost EKO - KOM 

a. s. a systém sběrných nádob pro tříděné odpady. To vede k postupnému zvyšování 

množství vytříděného využitého odpadu. Z hlediska míry recyklace je nejúspěšnější 

komoditou papír s mírou materiálového využití 96 %, dále sklo s mírou recyklace 68 %, 
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kovy 54 % a plasty 52 %. U plastových obalů je problém s recyklací související zejména 

ze značným množstvím druhů plastů.[16] 

4.2 Přístup k recyklaci 

Hospodářský systém společnosti pracuje na principu využívání přírodních surovin, 

které procházejí nejrůznějšími procesy. Souhrnně je označujeme jako výrobní procesy. 

Při procesech, které nejsou nikdy stoprocentně účinné dochází ke vzniku odpadů látkových 

i energetických. Odpady se vracejí zpátky do prostředí, které znehodnocují nebo zatěžují.  

Smyslem recyklace je na jedné straně snížení spotřeby surovin a energie, na straně 

druhé omezení zatížení životního prostředí, tedy účinky na straně výstupů. 

Dalším využíváním odpadů ve výrobních procesech, dochází ke vzniku nových 

druhů odpadu, které mohou být dále využity a to až do stádia, kdy se přemění na látky 

nebo energie, které jsou už dále hospodářsky nevyužitelné. Jedná se o celý řetězec procesů. 

Úkolem výzkumu a vývoje v oblasti recyklace a odpadového hospodářství vůbec je, 

co nejvíce tento řetězec prodloužit, což znamená hledat stálé nové možnosti využívání 

odpadů.[2]  

Využití druhotných surovin tak přináší efekt: 

• Ekonomický – snížení energetické náročnosti, investiční náročnosti, úspory 

v oblasti lidských zdrojů nebo dopravy 

• Enviromentální – snížení množství exhalací, znečištění vody, snížení 

množství tuhých odpadů ad. 

Postup přeměny odpadů na druhotné suroviny prostřednictvím procesů a postupů 

označujeme jako recyklační technologie. Při využití odpadů způsobilých k dalšímu 

zpracování mohou nastat tři případy: 

• recyklační technologie se uskutečňuje v podniku v němž odpad vznikl 

• recyklační technologie se uskutečňuje v podniku, v němž odpad nevznikl, 

ale využívá se zde z něho vyrobená surovina 

• recyklační technologie je samostatným výrobním procesem a vyrobená 

druhotná surovina se stává zbožím[2] 

Perspektivou v této oblasti je, aby výrobce již při výrobě počítal s možnou recyklací 

s ohledem na použitý materiál, technologii výroby nebo možnost pozdější demontáže. 
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5 Odstra ňování odpad ů a jejich vliv na životní prost ředí 

Odpady jsou a do budoucna budou součástí života společnosti. Odstraňování 

odpadů je jedním ze způsobů jak s nimi nakládat. Přesto, že by se mělo jednat o způsob, 

který je poslední v řadě nakládání s odpady, tvoří  podstatnou část odpadového 

hospodářství. Samotné odstraňování pak představuje zátěž pro životní prostředí 

a to přinejmenším záborem určitého území. Riziko negativního ovlivnění životního 

prostředí odpady a nevhodným nakládáním s nimi existovalo zejména po roce 1989, 

kdy neexistovaly právní a technologické normy a neuplatňovaly se nástroje řízení 

odpadového hospodářství. Skládky nebyly dostatečně zabezpečeny, nebyla dána povinnost 

přednostního využívání odpadů před jejich odstraňováním. Z dřívější doby 

se tak potýkáme s poškozením životního prostředí v podobě starých ekologických zátěží. 

V současné době se naopak objevují negativní reakce veřejnosti týkající se ohrožení 

životního prostředí, související s výstavbou a provozem nových zařízení na energetické 

využívání odpadu. Zařízení však podléhají velmi přísným podmínkám při jejich po-

volování a samotném provozu včetně emisních limitů a jsou přísnější než ostatní 

energetické zdroje jako elektrárny, kotelny nebo teplárny. Představují také ekonomicky 

nejschůdnější způsob využívání zejména komunálních odpadů a s tím také snížení podílu 

biologicky rozložitelného odpadu ukládaného na skládkách v souladu s cíli Plánu 

odpadového hospodářství.[3] 

Způsoby odstraňování odpadů jsou uvedeny v příloze číslo 4 zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech. Jednotlivé druhy odstraňování odpadů jsou označeny kódy 

D 1 až D 15. Kódy představují ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu, úpravu půdními 

procesy, hlubinnou injektáž, vypouštění do vodních těles, moří a oceánů, spalování, 

skládkování nebo konečné či trvalé uložení (např. v kontejnerech do dolů) a další.[4] 

Nejčastějším způsobem odstraňování odpadů v České republice je skládkování 

a spalování  odpadu. Oba dva tyto způsoby ovlivňují  životní prostředí. 
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5.1 Spalování odpad ů a vliv na životní prost ředí 

Spalování odpadů je součást odpadového hospodářství, která by měla předcházet 

skládkování. Tato metoda je vhodná zejména v oblastech, kde je husté zalidnění 

a nedostatečný prostor pro skládkování odpadů.  

Spalování odpadů se provádí ve spalovnách odpadů a podle zákona č. 86/2002 Sb., 

o ochraně odvzduší, patří spalovny odpadů do kategorie zvláště velkých nebo velkých 

stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Patří sem spalovny komunálního odpadu, 

nebezpečného odpadu a jiného než nebezpečného a komunálního odpadu. Do kategorie 

zvláště velkých stacionárních zdrojů se zařazují spalovny: 

– nebezpečného odpadu, pokud jejich jmenovitá provozní kapacita množství 

odstraňovaného odpadu  je větší než 10 tun za den 

– komunálního odpadu pokud jejich jmenovitá provozní kapacita množství 

odstraňovaného odpadu  je větší než 3 tuny za hodinu 

– jiného než nebezpečného a komunálního odpadu, pokud jejich jmenovitá 

provozní kapacita množství odstraňovaného odpadu  je větší než 50 tun 

za den[5] 

Spalovny na straně jedné velmi významně snižují závadnost komunálního 

i průmyslového odpadů, kdy spalováním dojde k odstranění choroboplodných zárodků, 

hnilobných látek a biologicky rozložitelných látek, které při skládkování ohrožují životní 

prostředí plynnými i kapalnými emisemi. Na straně druhé spaliny obsahují celou řadu látek 

nebezpečných pro životní prostředí  a také některé organické látky, jako PCB a jiné obtížně 

oxidovatelné organické chlorované sloučeniny, které se plně nerozloží a mohou přecházet 

do spalin. Z tohoto důvodu musejí být spalovny vybaveny účinným zařízením 

zachycujícím zplodiny. Zachycování probíhá zpravidla ve třech stupních: 

• v prvním stupni se odstraňují pevné částice představující popílek a část 

těžkých kovů, které se na prachu kondenzují 

• ve druhém stupni se odstraňují kyselé anorganické plyny, jako oxid siřičitý, 

chlorovodík, nebo fluorovodík, ale patří sem také oxidy dusíku  

• třetí stupeň spočívá v odstranění organických látek, zejména dioxinů 
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Kromě plynných produktů mají na životní prostředí vliv také odpadní vody 

vznikající ve spalovnách odpadů a rovněž tuhé zbytky ze spalování, které mohou 

představovat ohrožení životního prostředí zejména svými výluhy.[1], [2] 

5.2 Skládkování odpad ů a vliv na životní prost ředí 

Skládkování je v současnosti nejčastější formou odstraňování odpadů v České 

republice i přesto, že jde o nejméně vhodný způsob v řetězci nakládání s odpady. Jednak 

jde v první řadě o umístění skládky na vhodném pozemku s potřebnými 

hydrogeologickými, hydrologickými a geotechnickými podmínkami, což sebou přináší 

podstatný zásah do krajiny a stávajícího ekosystému.  

V každé skládce probíhají procesy jejichž produktem jsou skládkové plyny. 

Hlavními složkami těchto plynů jsou oxid uhličitý a methan, které mají řadu negativních 

vlastností a to zejména svými emisními vlivy působícími na celkové oteplování atmosféry, 

tzv. skleníkový efekt. Z těchto důvodů je volné unikání skládkových plynů do atmosféry 

nepřípustné. Podle množství a složení skládkového plynu se provádí jeho využití 

nebo přeměnu na látky pro životní prostředí přijatelnější. 

Dalším problémem jsou průsakové vody (výluhy) ze skládky. Zdrojem 

jsou dešťová voda, voda vznikající při biologických procesech a dále voda vytlačovaná 

z pórů v důsledku zatížení tělesem skládky. Dochází k výronu průsakových vod 

do propustného podloží a odtud do podzemních vod, nebo při nepropustném podloží 

na povrch a odtud do povrchových vod. Vzhledem k tomu, že tyto průsakové vody 

obsahují sirné sloučeniny, těžké kovy a syntetické organické sloučeniny, jejichž množství 

se odvíjí od složení skládky a probíhajících procesech, představují vážné riziko ohrožení 

životního prostředí.[8] 

Právě z těchto důvodů musí být plněny přísné podmínky pro budování, 

provozování i následnou rekultivaci skládek, jak již bylo výše popsáno. 
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6 Náklady na odpadové hospodá řství, struktura zdroj ů 

Výdaje na odpadové hospodářství nelze posuzovat samostatně, neboť nakládání 

s odpady je nedílnou součástí financování ochrany životního prostředí jako celku. Výdaje 

odráží ekonomickou úroveň země a zároveň účinnost legislativních předpisů souvisejících 

s ochranou životního prostředí. Obecně je ochrana životního prostředí financována 

z různých zdrojů. Zdroje dělíme na soukromý sektor představovaný především 

podnikatelskými subjekty a nestátními neziskovými organizacemi, domácnostmi 

a jednotlivými občany. Do druhého, veřejného sektoru patří výdaje státního rozpočtu, 

rozpočty organizací veřejného sektoru včetně obcí a krajů.[7] 

Z hlediska druhů výdajů je lze dále dělit na investiční výdaje představující výdaje 

na pořízení dlouhodobého hmotného majetku a neinvestiční náklady nebo také běžné 

či provozní výdaje.[7] V následující tabulce č. 3 jsou uvedeny investice a neinvestiční 

náklady v oblasti nakládání s odpady v letech 2004 – 2008. 

Tabulka č. 3: investiční a neinvestiční náklady na ochranu ŽP v oblasti odpadů v letech 2004 – 2008 

Investice na ochranu ŽP v oblasti nakládání s odpady v mil. Kč 

2004 2005 2006 2007 2008 

2834 2572 3405 3373 4145 

Neinvestiční náklady na ochranu ŽP v oblasti nakládání s odpady v mil. Kč 

2004 2005 2006 2007 2008 

18285 17099 25412 33776 35258 

Zdroj: Český statistický úřad, upraveno[11] 

6.1 Zdroje financování  

6.1.1 Státní rozpo čet 

Je nejvýznamnější veřejný zdroj financování z hlediska objemu finančních 

prostředků  na ochranu životního prostředí. Ze státního rozpočtu plynou finance do oblasti 

ochrany životního prostředí prostřednictvím kapitoly 315 státního rozpočtu tedy 

Ministerstva životního prostředí. Kromě této kapitoly jsou vyčleňovány další finance 

z rozpočtových prostředků Ministerstva dopravy ČR, Ministerstva zemědělství ČR, 
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Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva 

obrany ČR a Ministerstva financí ČR.[7] 

6.1.2 Státní fondy 

Jsou druhým nejdůležitějším veřejným zdrojem prostředků financování ochrany 

životního prostředí. Patří sem zejména Státní fond ochrany životního prostředí ČR 

a do roku 2005 to byl také Fond národního majetku. SFŽP nejčastěji poskytuje dotace 

a půjčky na investiční akce obcím, městským i krajským úřadům.[7] 

6.1.3 Místní rozpo čty 

Místní rozpočty se na výdajích do oblasti životního prostředí podílejí významnou 

měrou a jejich objem převyšuje objem prostředků ze státního rozpočtu i z rozpočtů fondů. 

Výdaje se realizují průběžně na základě jednotlivých kompetencí obcí a krajů. Místní 

rozpočty jsou zdrojem prostředků zejména pro oblast ochrany vody, nakládání s odpady 

a ochrany biodiverzity a krajiny. V oblasti odpadů je to dáno také díky povinnostem, 

které vyplývají obcím a krajům  ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.[7] 

6.1.4 Evropské fondy a programy 

Mezi fondy a programy, které umožňují v současné době čerpat podporu patří: 

Komunitární program LIFE / LIFE + 

Je finančním nástrojem zaměřeným na životní prostředí pro období let 2007 – 2013. 

Sestává ze tří pilířů a to „LIFE + Příroda a biologická rozmanitost“, „LIFE + Politika 

a správa v oblasti životního prostředí“ a „LIFE + Informace a komunikace“. Financování 

projektů a realizováno prostřednictvím 2 víceletých centrálních programů. 

Cíl 3 Evropská územní spolupráce 2007 – 2013 

V rámci Cíle 3 Evropské územní spolupráce bude realizováno 5 bilaterálních 

operačních programů „Přeshraniční spolupráce“: česko - saský, česko - bavorský, česko - 

rakouský, česko - slovenský, česko - polský. Operační programy obsahují prioritní osy 

a vždy mezi jednou z priorit programu je životní prostředí.[7] 

Program Švýcarsko - české spolupráce 

Smyslem programu, který se rozhodlo Švýcarsko realizovat je přispět ke snížení 

hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšíření Evropské unie. Švýcarská 
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konfederace poskytne miliardu švýcarských franků deseti státům, které v roce 2004 

společně vstoupili do EU. Pro českou republiku v oblasti životního prostředí 

a infrastruktury činí výše této částky 30 mil. švýcarských franků.[13] 

Operační program životní prostředí 

Operační program stanovený pro roky 2007 - 2013 přináší ČR prostředky 

na podporu konkrétních projektů v sedmi oblastech a představuje uvolněnou částku 

přes 5 miliard euro. Jednotlivé oblasti jsou označeny jako prioritní osy.  

V oblasti odpadů se jedná o prioritní osu č. 4. Ta představuje podporu 

pro odpadové hospodářství a odstraňování starých ekologických zátěží s podporou více 

než 776 miliónů eur z evropských fondů. Fondy se nazývají Fond soudržnosti a Evropský 

fond pro regionální rozvoj. Cílem osy jsou dva základní parametry: 

• Zkvalitnění nakládání s odpady s podporou vyčlenění 520 miliónů eur, 

což představuje 67 % prostředků určených pro prioritní osu 4 

• Odstraňování starých ekologických zátěží  s vyčleněnou podporou 

přes 256 miliónů eur, což představuje 33 % celkových prostředků 

Z tohoto programu jsou podporovány zejména projekty pro: 

– Integrované systémy pro nakládání s odpady 

– Systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady 

– Zařízení na využívání odpadu, zejména na třídění a recyklaci 

– Rekultivace a odstranění skládek 

– Odstraňování starých ekologických zátěží [14] 
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7 Cíle pro snižování produkce odpad ů a ochranu 

životního prost ředí 

Odpady jsou nejčastější a nejsledovanější vedlejší produkt lidské společnosti. 

Otázka omezení jejich vzniku a způsobu jejich ekonomicky výhodného využití 

nebo odstranění patří mezi zásadní hospodářské i politické problémy celého světa.[2] 

Každý druh odpadu musí mít vzhledem ke svým specifickým vlastnostem 

a z toho vyplývajícímu riziku ohrožení životního prostředí stanoven specifický způsob 

jak s ním nakládat. Základní pravidla pro nakládání s odpady jsou stanoveny ze zákona 

o odpadech a jeho prováděcími právními předpisy. S tím souvisejí různé cíle pro způsoby 

nakládání s odpady a způsoby jejich dosažení. Tyto jsou uvedeny v Plánu odpadového 

hospodářství České republiky na roky 2003 - 2013, který byl vydán formou nařízení vlády 

v souladu se zákonem o odpadech. Plnění plánu je každoročně vyhodnocováno 

prostřednictvím hodnotící zprávy, která je zveřejňována na stránkách ministerstva. 

Na tento plán pak navazují plány odpadového hospodářství krajů a plány odpadového 

hospodářství původců odpadů v rámci celé ČR.[12] 

Hlavní cíle odpadového hospodářství jsou: 

• předcházení vzniku odpadů a omezení jejich množství 

• vzniklé odpady maximálně využít jako druhotné suroviny 

• maximálně omezit jejich vliv na životní prostředí a zdraví lidí 

7.1 Závazná část POH ČR 

Závazná část Plánu odpadového hospodářství ČR je součástí právního řádu ČR 

a tvoří přílohu nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství. 

Tato základní část řeší v obecné rovině předcházení vzniku odpadů, využívání odpadů 

a bezpečné odstraňování odpadů. Dále stanoví specifické zásady, cíle a opatření 

k omezování jejich množství a nebezpečných vlastností. Jedná se o tyto řešené oblasti: 

• Opatření k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství 

a nebezpečných vlastností 

• Zásady pro nakládání s nebezpečnými odpady 
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• Zásady pro nakládání s vybranými odpady a zařízeními podle části čtvrté 

zákona o odpadech - do této části patří odpady s obsahem PCB a zařízení 

je obsahující, odpadní oleje, baterie a akumulátory, kaly z čistíren odpadních 

vod, odpady z výroby oxidu titaničitého, odpady z azbestu a autovraky 

• Zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady 

• Zásady pro rozhodování ve věcech dovozu a vývozu odpadů 

• Podíl recyklovaných odpadů - zvýšení využívání recyklace odpadů 

na 55 % všech vznikajících odpadů do roku 2012 a zvýšení materiálového 

využití komunálního odpadu na 50 % do roku 2010 oproti roku 2000 

• Podíl odpadů ukládaných na skládky - snížení hmotnostního podílu odpadů 

ukládaných na skládky o 20 % do roku 2010 oproti roku 2000 

• Maximální množství organické složky ve hmotě ukládané do skládek - snížení 

množství BRKO v roce 2010 na 75 % hmotnostních, v roce 2013 na 50 % 

hmotnostních a výhledově v roce 2020 na 35 % hmotnostních o proti roku 

1995 [6] 

7.2 Shrnutí 

Lze tedy shrnout, že cíle ke snižování produkce odpadů jsou stejné jak pro každého 

člověka,  každou domácnost tak pro malou firmu nebo velkou společnost, tedy předcházení 

vzniku a omezování odpadů. Pokud již odpad vznikne, neposuzovat ho jako odpad, 

ale prvotně na něj pohlížet jako na další surovinu nebo věc, kterou lze opětovně využít. 

Z neupotřebitelnými odpady nakládat tak, aby co nejméně ovlivňovaly již tak zatížené 

životní prostředí. Cestou řešení je nejen dokonalá legislativa pružně reagující 

na probíhající změny a také ekonomické nástroje, které zvýhodňují nebo trestají pozitivní 

nebo negativní chování, ale zejména environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

jako preventivní nástroj s ohledem na budoucnost. 
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8 Závěr 

V  bakalářské práci jsem se snažil přiblížit problematiku odpadového hospodářství 

jako celku se stručným popisem jednotlivých druhů odpadů a jeho vlivem na životní 

prostředí. 

Domnívám se, že odpadové hospodářství v České republice, přestože se postupně 

vyvíjí, není a ještě dlouho nebude na požadované úrovni. Zejména ve vztahu 

k nebezpečným odpadům je potřeba vybudovat komplexní  zpracovatelská střediska, 

protože nakládání s nebezpečnými odpady je věcí velmi důležitou a specializovanou. Právě 

nebezpečné odpady nejvíce ovlivňují  životní prostředí a přeneseně také zdraví lidí. 

Skládkování jako nejvíce využívaný postup odstraňování odpadů v ČR by měl být 

co nejvíce minimalizován, protože se tímto způsobem dostává na skládky velké množství 

odpadů, které by mohly být dále využity. Problematika souvisí s nutností třídění zejména 

komunálního odpadu, které je nedostatečné. Je zřejmé, že skládkování zůstane ještě po 

dlouhou dobu jedním ze způsobů nakládání s odpadem. S ohledem na životní prostředí se 

z mého pohledu v tomto směru jeví jako perspektivní způsob ukládání odpadu do 

podzemních prostor. Při vhodném uložení a zabezpečení se vliv na životní prostředí 

maximálně eliminuje nebo i zcela vyloučí. 

Další možnosti zlepšení situace v odpadovém hospodářství vidím v dostatečné 

motivaci původců odpadů a to především v ekonomické oblasti. Je důležité aby bylo 

pozitivní jednání zvýhodněno a naopak negativní výrazně postiženo, a tento rozdíl byl 

podstatný. Stejný princip uplatňovat jak u obyčejného občana tak u velkého podniku. Výše 

finančních sankcí by měla být legislativně upravena s ohledem na původce odpadů. Postih 

musí být dostatečně citelný, ale ne likvidační a v případě velkého producenta naopak nesmí 

znamenat zanedbatelnou ztrátu vzhledem k jeho obratu. 

 Problematika odpadového hospodářství je značně široká a vzhledem k rozsahu této 

práce ji není možné zcela vystihnout.Myslím však, že jsem cíl své práce splnil.
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 Příloha č. 1 – Přehled platné legislativy ČR v oblasti odpadového hospodářství 

Zákony 

–  zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

–  zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů 

Nařízení 

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

vratných zálohovaných obalů. 

–  Nařízení vlády č. 184/2002 Sb.,  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. 

–  Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky. 

Vyhlášky 

–  Vyhláška č. 41/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí 

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

–  Vyhláška č. 116/2002 Sb., Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu označování 

vratných zálohovaných obalů. 

–  Vyhláška č. 124/2006 Sb., kterou se ZRUŠUJE vyhláška č. 95/2006 Sb., 

kterou se stanoví seznam odpadů, na které se vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona 

č. 185/2001 Sb. 

–  Vyhláška č. 168/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí 

č. 381/2001 Sb., 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), ve znění 

vyhlášky č. 503/2004 Sb. 

–  Vyhláška č. 237/2002 Sb.,  Ministerstva životního prostředí o podrobnostech způsobu 

provedení zpětného odběru některých výrobků. 

–  Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 

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

s odpady. 

–  Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými 

odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky 



 

 

                                                                                                  

 

 

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

nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými 

odpady). 

–  Vyhláška č. 351/2008 Sb., Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání 

s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

–  Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními 

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

o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady). 

–  Vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných 

autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních 

ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných 

autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky). 

–  Vyhláška č. 353/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech 

způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, ve znění vyhlášky 

č. 505/2004 Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve 

znění pozdějších předpisů. 

–  Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., 

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), ve znění pozdějších předpisů. 

–  Vyhláška č. 376/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví 

o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 

–  Vyhláška č. 381/2001 Sb.,  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). 

–  Vyhláška č 382/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí o podmínkách použití 

upravených kalů na zemědělské půdě. 

–  Vyhláška č. 383/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání 

s odpady. 

–  Vyhláška č. 384/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí o nakládání 

s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlor-



 

 

                                                                                                  

 

 

ordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylme-

tanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší 

než 60 mg/kg (o nakládání s PCB). 

–  Vyhláška č. 478/2008 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí 

č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

–  Vyhláška č. 502/2004 Sb., Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví, 

kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví 

č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 

–  Vyhláška č. 503/2004 Sb., Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška 

Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 

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

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

(Katalog odpadů). 

–  Vyhláška č. 504/2004 Sb., Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška 

Ministerstva životního prostředí č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů 

na zemědělské půdě. 

–  Vyhláška č. 505/2004 Sb., Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška 

Ministerstva životního prostředí č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení 

zpětného odběru některých výrobků. 

–  Vyhláška č. 641/2004 Sb., Ministerstva životního prostředí o rozsahu a způsobu vedení 

evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence. 



 

 

                                                                                                  

 

 

Příloha č. 2 – Přehled vybraných předpisů EU v oblasti odpadového hospodářství 

–  směrnice Rady 75/439/EHS o nakládání s odpadními oleji 

–  směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES  2006 o odpadech 

–  směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech 

–  směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech 

–  směrnice Rady 96/59/ES o odstraňování PCB a PCT 

–  směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů 

–  směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou 

životností 

–  směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES o spalování odpadů 

–  směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES o OEEZ 

–  nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006  o přepravě odpadů 

–  směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES o integrované prevenci 

a omezování znečištění 

–  směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech 

a odpadních bateriích a akumulátorech 

– směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES  o nakládání s odpady z těžebního 

průmyslu 

– směrnice Rady 86/278/EHS o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání 

kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství 

 


