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Anotace 

Bakalářská práce je zaměřená na odpadové hospodářství v České republice a 

v Evropské unii. Je rozdělena na několik částí. První a druhá část popisuje poznatky 

týkajících se odpadového hospodářství, ţivotního prostředí a legislativy jak v České 

republice, tak v Evropské unii. Třetí část charakterizuje aktivity neziskových 

organizací v oblasti odpadového hospodářství v České republice. Část čtvrtá je věnována 

popisu aktuálního stavu odpadového hospodářství a cílŧm, které by měly být dosaţeny. 

Poslední část charakterizuje problémové oblastí odpadového hospodářství. Je zaměřena na 

zpětný odběr vybraných výrobkŧ a dále nakládání s biologicky rozloţitelnými odpady. 

 

Klíčová slova:  

odpadové hospodářství, odpad, nakládání s odpady, ţivotní prostředí, zákon o 

odpadech, nezisková organizace 

 

 

Summary (Annotation) 

This Bachelor paper is intent on the waste management of the Czech Republic and 

the European Union. It is dividend into several parts. The first part and the second part 

describe knowledge about the waste management, the environment  and the legislation in 

the Czech Republic as well as in the European Union. The third part characterizes 

activities of non-profit-making organizations in the area of the waste management in the 

Czech Republic. The fourth part is dedicated to the description of the current state of the 

waste management and to the targets which should be achieved. The last part characterizes 

problem areas of the waste management. It is intent on the backward taking of selected 

products and on the treatment with the biodegradable waste. 

 

 

Keywords:  

waste management, waste, treatment with the waste, environment, waste law, non-

profit-making organization 
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ÚVOD 

Současnost mŧţeme specifikovat, jako období, kdy kaţdodenně narŧstá mnoţství 

produkce odpadŧ. Dŧsledkem zvyšování mnoţství odpadŧ je pochopitelně lidstvo a jejich 

jakákoliv činnost. Ale nejen komunální odpady jsou produkovány v čím dál větším 

mnoţství, ale i odpady např. z prŧmyslové výroby. Vzniká tak váţný problém vlivu 

odpadŧ na ţivotní prostředí. Vzhledem k vysoké produkci odpadŧ je velmi malá úroveň 

recyklace, či vyuţívání odpadŧ jako druhotných surovin. Odpad je většinou skládkován, 

čímţ znečišťujeme ţivotní prostředí. Příroda pomalu ztrácí samoobnovující schopnost, je 

ohroţován ekosystém, to vše má v další řadě za následek negativního vlivu nejen na 

člověka. V posledních letech došlo k několika zásadním změnám. Zejména ke změnám 

v odpadovém hospodářství přispěl vstup České republiky do Evropské unie. Došlo 

k harmonizaci české legislativy s Evropskou unií. Jelikoţ legislativa Evropské unie 

vyţaduje především ochranu lidského zdraví a ochranu ţivotního prostředí, Česká 

republika se snaţila poţadavkŧm Evropské unie přiblíţit. Implementovala mnoho právních 

předpisŧ a norem.  

Zachytit a zpracovat celou problematiku odpadŧ by bylo velmi náročné a práce by 

byla velmi obsáhlá, jelikoţ odpady zasahují do všech činností v hospodářské činnosti. 

V mé bakalářské práci se proto nesnaţím zachytit celou problematiku odpadŧ. Snaţila 

jsem se stručně popsat základní pojmy související s odpadovým hospodářstvím a základní 

legislativu.  

 

 

 

 

 

 

 



 10 

1. POPIS ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČESKÉ 

REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII 

Vláda České republiky schválila v červenci 2000 „Implementační  plán  pro oblast 

ţivotní prostředí“, který obsahuje popis plánovaných krokŧ, harmonogramŧ a úkolŧ, jenţ 

je dŧleţité podstoupit a splnit, aby došlo ke shodě s právem Evropské unie, a to nejen 

v oblasti legislativy. Na summitu EU v Aténách dne 16.dubna 2003 byla podepsána 

„Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii“. Česká republika se stala novým 

členským státem Evropské unie dne 1. května 2004. 

1.1 Pojmy související s odpadovým hospodářstvím 

Vymezení pojmŧ související s odpadovým hospodářstvím vychází z platných 

právních předpisŧ. Především ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonŧ (účinnost od 1. ledna 2002), ve znění pozdějších předpisŧ (dále jen zákon  

o odpadech) a o zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých dalších zákonŧ,  

ve znění pozdějších předpisŧ (dále jen zákon o obalech). 

Zákon o odpadech v první řadě klade dŧraz na předcházení vzniku odpadŧ, dále 

stanovuje hierarchii o nakládání s odpady a poukazuje na základní principy ochrany 

ţivotního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady. 

Základním pojmem odpadového hospodářství je odpad. Zákon o odpadech definuje, 

ţe odpad je kaţdá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí 

zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu 
1
. 

V příloze č. 1 pak najdeme rozdělení odpadu do 16 skupin. Vzhledem k rŧstu mnoţství 

odpadu a jejich negativním účinkŧm je nutné jejich vzniku předcházet. Odpad zařazujeme 

podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., která stanovuje Katalog odpadŧ. 

Nebezpečný odpad (N) a ostatní odpad (O), to jsou dvě skupiny, na které 

legislativa rozděluje odpad. Vykazuje-li odpad jednu nebo více nebezpečných vlastností na 

ţivotní prostředí nebo na člověka, jedná se o nebezpečný odpad. Nebezpečné vlastnosti 

jsou například výbušnost, oxidační schopnost, toxicita, ţíravost, infekčnost, hořlavost, 

karcinogenita atd.  

                                                 
1
 § 3 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonŧ, ve znění pozdějších předpisŧ. 
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Odpadové hospodářství podle zákona je činnost zaměřením na předcházení vzniku 

odpadů, nakládání s odpady a s následnou péčí o místo, kde jsou odpady trvale uloţeny,  

a kontrola těchto činností 
2
.  

Odpadové hospodářství se tedy zabývá zejména předcházení vzniku odpadů, péče 

o místa s trvale uloţeným odpadem a nakládání s odpady. Odpadové hospodářství se 

bezprostředně dotýká všech stupňŧ výrobního a spotřebního cyklu od těţby surovin, přes 

výrobu, dopravu a spotřebu produktŧ aţ po jejich zneškodnění, kdy po uplynutí doby jejich 

ţivotnosti se z nich stávají odpady. Hlavními cíly odpadového hospodářství jsou: 

- Předcházení vzniku odpadŧ nebo je minimalizovat, 

- S jiţ vzniklými odpady nakládat tak, aby byly v maximální výši vyuţity jako 

druhotné suroviny (ať uţ v pŧvodní či upravené formě) a při tom 

nenarušovaly či minimálně narušily ţivotní prostředí. 

Pojem nakládání s odpady zahrnuje jeho shromaţďování, úpravu, sběr, výkup, 

třídění, dopravu, přepravu, skladování, vyuţití a zneškodňování - odstraňování. Vznikne-li 

tedy odpad, je třeba ho opětovně vyuţít (recyklovat) a pokud odpad vyuţit není, musí být 

vhodně zneškodněn neboli odstraněn. 

Jako dočasné soustředění odpadu před dalším nakládáním s ním označujeme 

shromaţďování odpadů. Pro nebezpečný odpad jsou stanoveny právními předpisy 

podmínky, jenţ je nutné dodrţovat, aby nedošlo k poškození ţivotního prostředí či 

poškození lidského zdraví. 

Odpady upravujeme (měníme jejich vlastnosti chemické, fyzikální nebo 

biologické), a to zejména pro jejich snadnější přepravu, vyuţití nebo zneškodnění. Po 

upravení odpad následně dále zařazujeme podle druhŧ a kategorií odpadu. 

Všeobecné označení pro shromaţďování odpadŧ a k dalšímu nakládání s ním je sběr 

odpadu.  

Rozdělováním odpadŧ podle druhŧ a kategorií se rozumí třídění odpadŧ. Seznam 

druhŧ a kategorií druhŧ odpadŧ je uveden v Katalogu odpadŧ. Odpad třídíme ještě předtím, 

neţ ho odkládáme do sběrných nádob. Odpad tedy třídíme a ukládáme odděleně hlavně pro 

jeho optimální vyuţití, získané druhotné suroviny se zpracují např. v papírnách, hutích 

nebo sklárnách. 

                                                 
2
 § 4 písm.c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonŧ, ve znění pozdějších předpisŧ. 
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Podle zákona o odpadech by měl kaţdý pŧvodce odpadŧ upřednostňovat vyuţití 

odpadů před odstraňováním. Vyuţití odpadu je vlastně proces, při kterém zhodnocujeme 

odpad. Např. odpad vyuţíváme jako druhotnou surovinu, jedná se o materiálové vyuţití 

odpadu neboli recyklaci (recyklujeme zejména kovy – ţelezné, barevné, slitiny, dále 

recyklujeme papír, plastŧ, textilií, skla atd.). Dalším zpŧsobem vyuţití odpadŧ je 

kompostování. Kompostování přeměňujeme organický odpad na humusové látky, které 

vracíme do přírodního prostředí. 

Odpady dále mŧţeme trvale ukládat na skládku, tzn., ţe odpad mŧţeme skládkovat. 

Při skádkování dodrţujeme předepsané právní předpisy a normy, aby nedošlo k poškození 

lidského zdraví nebo poškození ţivotního prostředí. Odpad se na skládky ukládá podle 

druhŧ a kategorií. 

Zamezením či sníţením škodlivého vlivu na ţivotní prostředí je porozuměno jako 

zneškodňování odpadu. Pro zneškodňování odpadŧ pouţíváme rŧzné metody, např. 

metody biologické, které vyuţívají biologické procesy. Dále se jako zneškodňování 

odpadŧ pouţívá metoda spalování, a to ve spalovnách odpadŧ (mohou být také např. 

cementárny, nebo i kotelny). 
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2. SOUHRN 

2.1 Odpadové hospodářství 

Odpadové hospodářství je sice mladá, ale ovšem velmi rychle se rozvíjející oblast 

v národním hospodářství. V třicátých letech se začaly odpadovým hospodářstvím zabývat 

jen vyspělé země (ekonomicky a prŧmyslově vyspělejší). V České republice vznikl první 

zákon o odpadech teprve aţ v roce 1991. Před tímto rokem nebylo nakládání s odpady 

nijak řízeno ani kontrolováno.  

Odpadovému hospodářství rozumíme jako činnosti zaměřené na předcházení vzniku 

odpadŧ, nakládání s odpady a jako následnou péči o místo, kde odpady trvale ukládáme,  

a kontrolu těchto činností. Dále povinnosti při nakládání s vybranými výrobky, zařízeními 

a příslušné metodické pokyny. Například komunální odpady nebo nebezpečné odpady. 

Dnešní odpadové hospodářství souvisí s ochrannou ţivotního prostředí. Nakládání 

s odpady zahrnuje úpravu odpadŧ, shromaţďování, dopravu s přepravou, skladování, 

vyuţívání a s poslední řadě zneškodňování. 

2.2 Ţivotní prostředí 

Pojem ţivotní prostředí je definován jako vše, co vytváří přirozené podmínky 

existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje, jeho sloţkami 

jsou zejména ovzduší, voda, půda, organismy, ekosystémy a energie
3
. Ţivotní prostředí  

je v současné době hlavním cílem hledání a vytváření podmínek pro tzv. trvale udrţitelný 

rozvoj
4
.  

Období rozvoje recyklace a taktika opakovaného pouţití nastala přibliţně po roce 

1980. Vznikají nové technologie pro recyklaci, které začaly sniţovat mnoţství odpadu. 

Avšak recyklační technologie jsou omezeny poměrně vysokou investicí a také poţadavky 

na kvalitu výsledných produktŧ.  

V současnosti se zvyšuje zájem veřejnosti o ochranu ţivotního prostředí. Proto jsou 

v posledních letek k dispozici veřejnosti hodnotící a statistické zprávy, ve kterých je stav 

ţivotního prostředí pravidelně sledován a vyhodnocován. Zpracovávány jsou ročně dvě 

                                                 
3
 § 2 zákona č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí ve znění pozdějších předpisŧ. 

4
 Trvale udrţitelný rozvoj je takový rozvoj, který uvádí do souladu hospodářský pokrok se společenským, a 

to při zachováním ţivotního prostředí v pokud moţno nepozměněné podobě. 
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zprávy, a to Zpráva o ţivotním prostředí a dále Statistická ročenka ţivotního prostředí 

ČR.  

Komplexní hodnotící dokument, zahrnující stav ţivotního prostředí, jeho vývoj a vliv 

hospodářských sektorŧ na ţivotní prostředí, dopad na lidské zdraví je obsaţen ve Zprávě  

o stavu ţivotního prostředí. Tuto zprávu předkládá Ministerstvo ţivotního prostředí 

kaţdoročně vládě, a to jiţ od roku 1993. Zpráva je zveřejňována aţ po schválení vládou 

ČR zveřejňována na internetových stránkách Ministerstva ţivotního prostředí v souladu  

se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ţivotním prostředí, ve znění 

pozdějších předpisŧ. 

Statistická ročenka ţivotního prostředí České republiky vychází v souladu  

se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ţivotním prostředí, ve znění 

pozdějších předpisŧ a v souladu se Směrnicí Rady EK č. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003, 

o přístupu k informacím o ţivotním prostředí, jako společná publikace Českého 

statistického úřadu a Ministerstva ţivotného prostředí České republiky. Statistická ročenka 

obsahuje údaje o stavu sloţek ţivotního prostředí, jejich některých změn a údaje příčinách 

změn ţivotního prostředí.  

Produkce odpadu je váţný problém s širokým dopadem, proto se v současnosti 

hledají nová řešení ohledně minimalizace vzniku odpadŧ a maximalizaci vyuţití jiţ 

vzniklých odpadŧ. Mnoho členských státŧ Evropské unie se v dnešní době snaţí o tzv. 

nulový odpad. 

2.2.1 Odpady a ţivotní prostředí 

Odpady tvoří pro ţivotní prostředí značné nebezpečí, zejména pro svou kvantitu 

nebo dále např. radioaktivitu. Společně s lidskými potřebami vzniká odpad, a to jak 

komunální, tak i radioaktivní nebo toxický. Přestoţe jsou stanoveny opatření, vypouští  

se mnoţství chemických látek (vznikající zejména jako vedlejší nevyuţitelné produkty 

prŧmyslové výroby) do ovzduší a vod anebo jsou uloţeny na skládkách. Toxicita se z nich 

v těch horších případech vŧbec neztrácí, v lepších případech se ztrácí, ale velmi pomalu.  

Odpad z hlediska vlivu na ţivotní prostředí mŧţeme rozčlenit na odpad rozloţitelný 

a odpad nerozloţitelný.  

Biologicky rozloţitelný odpad je vlastně jakýkoliv odpad, který je schopen 

přirozenému rozkladu (např. odpad ze zeleně, papír, potraviny). Přirozený rozklad  
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je doprovázen uvolňováním ţivin a rozklad chemických sloučenin na oxid uhličitý a vodu.  

Látky se rozkládají buď přirozenou cestou, nebo upravitelnou cestou, kterou jsou např. 

čistírny odpadních vod. Rozloţené látky se tak vracejí zpět do koloběhu.  

Nerozloţitelné odpady tvoří zejména umělé hmoty, dále pak fenolické látky 

s dlouhými řetězci a sloučeniny těţkých kovŧ (ty se v přírodě téměř nerozkládají vŧbec)  

a jedy. Nerozloţitelné odpady se tedy hromadí a postupně se dostávají do potravinových 

řetězcŧ. Tyto odpady by neměli do ţivotního prostředí vŧbec přijít a to hlavně proto,  

ţe jejich rozklad je prakticky vyloučen.  

2.3 Legislativa odpadového hospodářství 

Ministerstvo ţivotního prostředí se od 1. ledna 1990 stalo ústředním orgánem státní 

správy pro odpadové hospodářství.  Ministerstvo ţivotního prostředí tedy koordinuje 

ostatní ministerstva a další ústřední orgány státní správy České republiky ve věcech 

ţivotního prostředí. 

První zákon o odpadech č. 238/1991 Sb. směřoval spíše k ochraně ţivotního 

prostředí. Měl omezit negativní vlivy na produkovaných odpadech vzhledem 

k poškozování ţivotního prostředí. Tento první zákon o odpadech byl vzhledem 

k plánování činností s nakládání s odpady neúplný, měl v tomto směru nedostatky. Dále 

byly postupně vydávány další právní normy, které byly postupně doplňovány  

a novelizovány. 

Z příprav na vstup České republiky do Evropské unie vyplynula nutnost provést 

změny prvního zákona o odpadech. Zejména změny poţadavkŧ ochrany ţivotního 

prostředí a dále změny vedoucí k postupné harmonizaci s předpisy Evropské unie. Byl 

vydán tedy druhý zákon o odpadech č. 125/1997 Sb., který jevil snahy o odstranění 

nedostatkŧ prvního zákona.  

Teprve však nový zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. odpovídá skutečným potřebám 

a předepisuje zpracování plánŧ odpadového hospodářství. 
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2.3.1 Implementace směrnic Evropské unie do právního řádu České 

republiky 

Ve spojitosti vstupu České republiky do Evropské unie se implementovaly směrnice 

Evropské unie do právního řádu České republiky. Implementovaly se právní předpisy jako 

např.: 

- směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, 

- směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečném odpadu, 

- směrnice Rady 86/278/EHS o ochraně ţivotního prostředí, zejména pŧdy, při 

pouţití čistírenských kalŧ v zemědělství, 

- nařízení Rady EHS 259/93 o kontrole a řízení pohybu zásilek odpadu,  

- směrnice Rady 91/157/EHS o bateriích a akumulátorech obsahujících určité 

nebezpečné látky a navazující směrnice, 

- směrnice Rady 99/31/ES o skládkách odpadu,  

- směrnice Rady 75/439/EHS o nakládání s odpadními oleji. 

Odpadové hospodářství je v České republice právně přizpŧsobeno zákonem  

č. 185/2001  Sb., zákon o odpadech.  Je základním právním předpisem. Tento zákon  

o odpadech byl od svého vydání aţ do dnešní doby několikrát novelizován (přibliţně 26x, 

přičemţ poslední změna je provedena zákonem č. 383/2008 Sb.). Nový zákon o odpadech 

zavedl do právního řádu České republiky nové povinnosti, a to zejména z dŧvodu souladu 

práva Evropské unie. Novelizace zákona jsou dŧsledkem poţadavkŧ Evropské unie. 

Cílem zákona o odpadech je uspořádání problematiky pro předcházení vzniku 

odpadŧ a nakládání s nimi za dodrţování podmínek ochrany ţivotního prostředí a ochrany 

lidského zdraví a trvale udrţitelného rozvoje. Předcházení vzniku odpadŧ má stanovená 

pravidla, stejně tak i má pravidla pro nakládání s odpady jiţ vyprodukovanými. Zákon dále 

ukládá především povinnosti. Zahrnuje subjekty, jako jsou pŧvodci odpadŧ (právnické 

osoby, fyzické osoby a to podnikající i nepodnikající, obce), osoby nakládající s odpady – 

oprávněné osoby pro nakládání s odpady a orgány veřejné správy. 

Problematiku obalŧ a odpadŧ z obalŧ řeší zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o 

změně některých zákonŧ. Pokud tento zákon o obalech nestanoví jinak, má pro nakládání s 

odpady přednost zákon o odpadech.  

Základní programový dokument odpadového hospodářství České republiky byl 

vydán nařízením vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR (účinnost 
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od 1. července 2003). Koncepce a plány odpadového hospodářství jsou zpracovány na 

výhledovou dobu 10 let. Plán odpadového hospodářství ČR je podkladem pro zpracování 

plánŧ odpadového hospodářství krajŧ. 

Kromě zákonŧ a nařízení vlády k základní legislativě dále řadíme prováděcí předpisy 

(vyhlášky). Vyhláška č. 381/2001 ministerstva ţivotního prostředí stanovuje Katalog 

odpadů, Seznam nebezpečných odpadŧ a seznamy odpadŧ a státŧ pro účely vývozu, 

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

odpadŧ (dále jen Katalog odpadŧ). Aktualizovaná vyhláška předpisy č. 503/2004 Sb., 

168/2007 Sb. a 374/2008 Sb. Katalog odpadŧ vychází z Evropského katalogu odpadŧ – 

EWC
5
.  

Katalog odpadŧ obsahuje 20 skupin odpadŧ. Vlastní katalog je uvedený v příloze  

č. 1 vyhlášky. Seznam nebezpečných odpadŧ je uvedený v příloze č. 2 vyhlášky. Odpady 

se zařazují postupně podle odvětví nebo technologického procesu, v němţ vzniká. Jako 

první se hledá odpovídající skupina, poté podskupina. Povinnost řadit odpad podle 

Katalogu odpadŧ mají pŧvodci a oprávněné osoby. Pokud nelze odpad jednoznačně zařadit 

podle Katalogu odpadŧ, učiní tak Ministerstvo ţivotního prostředí ČR, na návrh 

příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou pŧsobností. Odpady jsou označovány 

šestimístnými číslicemi druhŧ odpadŧ, jenţ rozdělujeme na tři dvojice čísel. První dvojčíslí 

značí skupinu odpadu, druhé dvojčíslí označuje podskupinu odpadu a poslední – třetí 

dvojčíslí označuje druh odpadu. Pokud odpad řadíme mezi nebezpečný  

je v seznamu odpadŧ za katalogovým číslem označen symbolem hvězdičky (*). Kde  

za katalogovým číslem není symbol hvězdičky, jedná se o odpady klasifikované jako 

ostatní, tzn., ţe nejsou nebezpečné. 

V současné době se připravuje kompletní změna zákona pro plné přizpŧsobení 

evropským předpisŧm, hlavně směrnici č. 98/2008/ES o odpadech. Zatím je nový zákon 

pouze ve formě návrhu a byl předloţený k veřejné diskuzi. 

 

                                                 
5
 EWC – European Waste Catalogue (Evropský katalog odpadŧ) 
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3. CHARAKTERISTIKA AKTIVIT NEZISKOVÝCH 

ORGANIZACÍ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ 

Organizace nevytvářející zisk, který by se poté rozdělil mezi vlastníky či zakladatele, 

se nazývají neziskové organizace. Pokud některá nezisková organizace vytvoří zisk, 

pouţije ho opět k plnění jimi stanovených cílŧ.  

Nevládní a neziskové organizace v oblasti ţivotního prostředí a udrţitelného rozvoje 

finančně podporuje Ministerstvo ţivotního prostředí ČR. Nevládním a neziskovým 

organizacím jsou poskytovány dotace na projekty vţdy pro jeden následující kalendářní 

rok. 

Nestátní neziskové organizace jsou organizace, s právní formou občanské sdruţení  

a jejich organizační jednotky, nadace nadační fondy, obecně prospěšné společnosti  

a církevní právnické osoby zřizované církvemi a náboţenskými společnostmi. 

Rozvoj těchto organizací počal přijetím zákona č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanŧ. 

Činnost nevládních a neziskových organizací v České republice dále upravuje legislativa: 

- zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech,  

- dále zákon č. 245/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. 

Nevládní a neziskové organizace v posledních letech začaly vytvářet partnerství 

s jinými nevládními a neziskovými organizacemi. Spolupráce rŧzných nevládních  

a neziskových organizací jsou vytvářeny na základě oborového principu nebo na základě 

regionálního a jsou vţdy zastřešeny jednou organizací. Organizace jsou na rŧzných 

územních úrovních, organizace s celorepublikovou pŧsobností je například asociace 

ekologických organizací Zelený kruh. 

V Evropské unii pracuje přibliţně 10 velkých environmentálních organizací  

tzv. „zelená desítka”. Členy „Zelené desítky” a jejich českými partnerskými neziskovými 

organizacemi jsou:  

 Birdlife International -  Česká Společnost Ornitologická, 

 Climate Action Network Europe - Centrum pro dopravu a energetiku, 

 CEE Bankwatch Network - Centrum pro dopravu a energetiku, Hnutí DUHA, 
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 European Environmental Bureau - Zelený kruh, Společnost pro udrţitelný 

ţivot, Ústav pro ekopolitiku,  Ekologický právní servis, Ekologické Centrum 

Toulcŧv dvŧr, 

 European Federation for Transport and Environment - Český a Slovenský 

dopravní klub, Centrum pro dopravu a energetiku, 

 European Public Health Alliance, 

 International Friends of Nature - Přátelé přírody ČR, 

 Friends of the Earth Europe - Hnutí DUHA, 

 Greenpeace Europe - Greenpeace ČR, 

 Word Wildlife Fund (WWF)-European Policy Office (EPO). 

 

3.1 Občanské sdruţení Zelený kruh 

Občanské sdruţení Zelený kruh je členem nejpočetnější environmentální organizací, 

a to Evropské kanceláře pro ţivotní prostředí (European Environmental Bureau-EEB).  

Občanské sdruţení Zelený kruh je asociace s celkem 30 členskými nevládními, 

neziskovými a ekologickými organizacemi pŧsobící na celém území České republiky. 

Sdruţení Zelený kruh vzniklo v listopadu v roce 1989.  

Cíle Zeleného kruhu jsou: 

- rozvoj občanského sektoru v oblasti ochrany ţivotního prostředí,  

- posilování spolupráce a vzájemné komunikace environmentálních organizací, 

- zapojování veřejnosti do tvorby a implementace politiky ţivotního prostředí, 

zvyšování veřejného povědomí o činnosti environmentálních organizací  

a aktuálních problémech ochrany ţivotního prostředí [1]. 

Ke sdruţení Zelený kruhu patří z hlediska odpadŧ např.: 

- Hnutí DUHA 

- EKODOMOV, o.s.  

- ARNIKA 
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3.1.1 Hnutí DUHA 

Člen občanského sdruţení Zelený kruh, jedna z nejsilnějších environmentální 

organizací v České republice. Hnutí DUHA se snaţí zajišťovat zdravé a čisté prostředí pro 

ţivot kaţdého z nás jiţ od prvopočátku, a to od roku 1989. 

Hnutí Duha nejedná jen s úřady a politiky, ale snaţí se prosazovat rŧzné legislativní 

návrhy. Snaţí se pŧsobit na prŧmysl i na samotné spotřebitele, spolupracuje s řadou vědcŧ 

a vydává pak publikace. 

Hnutí DUHA má v oblasti odpadŧ největší úspěchy. Prosadili se v oblasti legislativy, 

kde například přispěli ke změnám v zákoně o odpadech a zákona o obalech. Zabývají  

se především problematikou opětovného vyuţití odpadŧ a recyklací namísto skládek  

a spaloven. 

Do odpadového plánu prosadili: 

 do roku 2010 zvýšení recyklace komunálního odpadu aţ na 50 %,  

 v oblasti investic přednostní podporu recyklačních sluţeb, 

 konec státního financování spaloven odpadu. 

Podle Hnutí DUHA jsou v ČR špatné recyklační sluţby, jelikoţ kontejnery na 

směsné komunální odpady jsou před kaţdým domem, tzv. barevné kontejnery na tříděný 

komunální odpad ve většině případŧ ve svém okolí nenajdete, nebo k nim musíte dojít 

stovky metrŧ. 

Hnutí DUHA připravilo a v současné době prosazuje balíček opatření, která 

domácnostem usnadní třídění odpadu a opatření, která budou motivovat k recyklaci.  

Tři hlavní body jsou dŧleţité změny v zákoně o odpadech: 

 Alespoň základní recyklační sluţby v kaţdém městě a obci. Zákon by měl 

stanovit, ţe lidé musí od roku 2010 mít moţnost třídit hlavní druhy odpadkŧ 

včetně zeleného odpadu z kuchyně nebo ze zahrady. 

 Vyšší poplatky za spalování a skládkování odpadu. Budou motivovat obce  

a města, aby lidem usnadňovaly třídění odpadu. 

 Zavedení motivačního poplatku za odpady, který uhradí obec. Města  

a vesnice s dostatečně vysokou recyklací budou platit nulovou sazbu [2]. 
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3.1.2 EKODOMOV, o.s. 

EKODOMOV je občanské sdruţení, které se snaţí prosadit ţivotní styl vedoucí 

k šetrnému přístupu k přírodě a k její úctě. Snaţí se zvýšit podvědomí veřejnosti  

o problematice třídění odpadŧ a vyuţívání odpadŧ, a to zejména bioodpadŧ.  

Pro naplnění svého poslání Ekodomov: 

 realizuje osvětové kampaně na podporu domácího a komunitního kompostování  

a odděleného sběru bioodpadŧ, 

 pořádá soutěţ Miss kompost pro zvýšení povědomí občanŧ o bioodpadech  

a kompostování (letos na oslavách Biodoţínek dne 12.09.2010 proběhne 5. ročník 

soutěţe Miss kompost 2010), 

 zajišťuje a zprostředkovává environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu, 

 vzdělává pracovníky samospráv měst a obcí v odpadovém hospodářství (vzdělávací 

program je akreditován Ministerstvem vnitra ČR), 

 realizuje školení dobrovolnické sluţby Mistr Nulového Odpadu (tento program 

napomáhá k odpovědnému přístupu v oblasti minimalizace odpadŧ, a to formou 

poradenství i praktické pomoci občanŧm při domácím a komunitním 

kompostování), 

 vydává osvětové materiály o bioodpadu a kompostování (pracovní listy, letáky, 

pexesa, omalovánky), 

 prodává výrobky z biodegradabilních
6
 plastŧ (kompostovací sáčky a koše, 

kompostéry, kompostovatelné nádobí, kuličkové pero z kompostovatelného plastu), 

 provozuje dětský klub Šárynka (inspirace lesními mateřskými školky v Německu či 

Dánsku). 

Ekodomov jako jednu ze svých úspěšných ukončených akcí povaţuje vzdělávací 

program Minimalizace odpadŧ. Cílem programu je získání znalostí o odpadovém 

hospodářství a o odpadech. Absolventi tohoto programu umí zhodnotit stav odpadového 

hospodářství ve vlastní lokalitě z hlediska ekonomiky a ţivotního prostředí a dovedou 

                                                 
6
 Biodegradace (biologický rozklad) je speciální případ degradace, při níţ dochází k rozkladu polymerŧ 

pŧsobením biologických činitelŧ např.ce mikroorganizmy, hlodavci a hmyzem. Při rozkladu látek s obsahem 

proteinŧ dochází k hnití. Organismy, které se na biologickém rozkladu podílí, se nazývají rozkladači. 

http://www.ekodomov.cz/index.php?id=infostan
http://www.ekodomov.cz/index.php?id=infostan
http://www.ekodomov.cz/index.php?id=miss_kompost
http://www.ekodomov.cz/index.php?id=miss_kompost
http://www.ekodomov.cz/index.php?id=pro_skoly
http://www.ekodomov.cz/index.php?id=vzdel_prog_min_odp
http://www.ekodomov.cz/index.php?id=mistr_no
http://www.ekodomov.cz/index.php?id=osvetove_materialy_zpoplatnene
http://www.ekodomov.cz/index.php?id=e-shop
http://www.ekodomov.cz/index.php?id=detsky_klub_sarynka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Degradace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polymer
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikroorganismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlodavci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hmyz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Protein
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hnit%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozklada%C4%8D
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navrhnout a realizovat změny vedoucí k vyšší efektivitě nakládání s odpady. Tohoto 

programu se v období roku 2007 a 2008 zúčastnilo více neţ 70 osob.  

Další osvětovou kampaní sdruţení Ekodomov byla kampaň podporující komunitního 

a domácího kompostování a odděleného sběru bioodpadŧ. V tomto programu bylo 

zapojeno přibliţně 30 měst z České republiky. Ve městech pak probíhaly akce pro 

veřejnost a výukové programy ve školách. 

3.1.3 ARNIKA 

Arnika je nezisková organizace, která usiluje celkově o zlepšení ţivotního prostředí. 

Pracuje ve třech programech: 

 Centrum pro podporu občanŧ - snaţí se podporovat veřejnost v rozhodování  

o ţivotním prostředí,   

 Ochrana přírody – chrání druhovou rozmanitost a hodnotu našich vod a tokŧ, 

 Toxické látky a odpady – omezuje jejich výskyt a prosazuje lepší 

informovanost [3]. 

Nezisková organizace Arnika se snaţí hledat řešení pro odpady, ať uţ odpady 

z domácností nebo odpady z prŧmyslových provozŧ. Podporuje předcházení vzniku 

odpadŧ, jejich maximální vyuţívání, třídění a recyklaci. Naopak tato organizace je proti 

spalování odpadŧ, ukládání odpadŧ na skládkách, stojí si za názorem, ţe v ČR není řádně 

zhodnoceno riziko nakládání s odpady ze spaloven. 

Program Toxické látky a odpady vznikl od samého vzniku organizace Arnika, tedy 

od září 2001.  se odpadŧm Arnika věnuje několika kampani např. Odpad je surovina, kde 

řeší prevenci odpadŧ a recyklaci. Stojí si za myšlenkou, ţe odpad by neměl být nazýván 

odpadem, jelikoţ odpad pojmenováváme věc, kterou nepotřebujeme, proto je vhodné podle 

Arniky slovo odpad nahradit slovem surovina (věc chceme vyuţít).  

Stejně si stojí i ta odpadovou pyramidou, kde na jejím prvním místě je prevence, dále 

opětovné vyuţití, následuje recyklace/kompostování, energetické vyuţití odpadu  

a v poslední řadě skládkování. 

Dalším programem Toxické látky a odpad je kampaň Šetrné papírování. Cílem této 

kampaně je omezit spotřebu papíru a naopak zvýšit jeho recyklaci a vyuţití. V roce 2008 

jsme ho v České republice spotřebovali jiţ 150 kg na 1 obyvatele. Je to nejvyšší hodnota 
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od vzniku státu. Za posledních 12 let vzrostla jeho spotřeba dvojnásobně [4]. Jako Arniky 

úspěch této kampaně je, ţe Ministerstvo ţivotního prostředí ČR a některé krajské úřady 

začaly pouţívat recyklovaný papír. 
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4. AKTUÁLNÍ STAV ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

V ČESKÉ REPUBLICE 
 

4.1 Plán odpadového hospodářství České republiky 

Jedná se základní programový dokument, podle kterého je vedeno odpadové 

hospodářství u nás v České republice. Jak jiţ bylo výše uvedeno, byl schválen nařízením 

vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR. Tento dokument navrhuje, 

jak bude nakládán s rŧznými typy odpadŧ a jaké cíle by měli být v České republice 

dosaţeny. Tento programový dokument nevychází jen z poţadavkŧ a aktuálního stavu 

odpadového hospodářství, ale zejména vychází ze směrnic Evropské unie. Podle 

celorepublikového Plánu odpadového hospodářství vypracovali kraje jednotlivé krajské 

Plány odpadového hospodářství. Vlastní Plán odpadového hospodářství mají téţ některé 

obce a i podniky.  

Plán odpadového hospodářství ČR je stanoven na dobu 10 let, tzn. od roku 2003 do 

roku 2012. 

Vstupem do Evropské unie vznikla nutnost implementovat právní předpisy EU do 

právního řádu ČR. 

4.2 Aktuální plnění Plánu odpadového hospodářství ČR 

Plán odpadového hospodářství ČR je vyhodnocován, analyzuje skutečný stav ve 

srovnání s cíly, které měly být dosaţeny. 

Hlavní cíle Plánu odpadového hospodářství ČR a jejich plnění, např. jsou: 

- Sníţení měrné produkce nebezpečných odpadŧ o 20% do roku 2010 ve 

srovnání s rokem 2000 – Produkce nebezpečných odpadŧ mírně klesá, tento 

předpoklad by měl být splněn i s předpokladem dalšího sníţení. 

- Vytvořit integrované systémy nakládání s odpady na regionální úrovni a 

jejich propojení do celostátní sítě zařízení pro nakládání s odpady v rámci 

vybavenosti území - Podmínky pro dobudování celostátní sítě pro nakládání s 

nebezpečnými odpady jsou postupně vytvářeny, je tedy postupně plněno 

podle plánu.  



 25 

- Zvýšit vyuţívání odpadŧ s upřednostněním recyklace na 55 % všech 

vznikajících odpadŧ do roku 2012 a zvýšit materiálové vyuţití komunálních 

odpadŧ na 50% do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 – tento hlavní cíl je 

jiţ splněn. V roce 2006 bylo vyuţito 84,7 % odpadŧ z celkové produkce 

odpadŧ z toho materiálové vyuţití činilo 82,3 %.  

 

- sníţit maximální mnoţství biologicky rozloţitelných komunálních odpadŧ 

ukládaných na skládky tak, aby podíl této sloţky činil v roce 2010 nejvíce 75 

% hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50 % hmotnostních a výhledově v roce 

2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového mnoţství BRKO vzniklého v 

roce 1995 – Porovnávacím základem hodnocení tohoto indikátoru je rok 

1995, ve kterém bylo na skládkách uloţeno celkem 148kg BRKO na 

obyvatele. Podle POH ČR by do roku 2010 měl být tento podíl sníţen na 75% 

porovnávajícího roku tj. na 112kg BRKO na obyvatele. BRKO je z více neţ 

70% skládkováno, 10% materiálově vyuţito a 9,5% vyuţito energeticky. 

 

- Zajištění vyuţití 38% hmotnostních z ročního mnoţství olejŧ uvedeného na 

trh do roku 2006 a 50% hmotnostních z ročního mnoţství olejŧ uvedeného na 

trh do roku 2012 a zvyšovat mnoţství zpětně odebraných pouţitých 

odpadních olejŧ. - Vývoj celkové produkce odpadních olejŧ je ovlivněn 

zpětným odběrem. Ne všechny zpětně odebrané oleje se dostávají do 

evidence odpadŧ, protoţe jsou vyuţívány jiným zpŧsobem, jako například 

přefiltrováním na jiný výrobek. Prŧměrná roční produkce čerstvých mazacích 

olejŧ dle PR pro oleje za období 2000 – 2003 činí 149 tis.tun (statistika 

ČAPPO). Podle vyhodnocení zpětného odběru odpadních olejŧ bylo v roce 

2005 uvedeno na trh celkem 103 533t. Celková produkce odpadních olejŧ dle 

ISOH (v roce 2005  30 963 tun) představuje přibliţně pouze ¼ z produkce 

čerstvých mazacích olejŧ. 
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Tabulka č. 1 - Podíl odstraněných odpadŧ v ČR v roce 2000 a 2006 

 Jednotka Nebezpečné Ostatní Celkem 

2000 2006 2000 2006 2000 2006 

Celková 

produkce 

odpadů 

1000 

t/rok 3083 1455 37526 26611 40609 28066 

Podíl odpadů 

odstraněných 

skládkováním 

(D1, D5, D12) 

% z 

celkové 

produkce 

skupiny 

odpadů 

21,07 5,5 25,97 18,8 25,6 18,1 

Podíl odpadů 

odstraněných 

spalováním 

(D10) 

% z 

celkové 

produkce 

skupiny 

odpadů 

2,1 3,8 1,76 0,2 1,78 0,37 

Zdroj: VÚV T. G. M. - CeHO 

Celkově produkce všech odpadŧ stále slabě klesá, s výjimkou jiţ zmiňovaného 

komunálního odpadu, jenţ naopak nestále slabě stoupá. Dalším hlavní cílem je sníţit 

hmotnostní podíl odpadŧ ukládaných na skládky o 20% do roku 2010 ve srovnání s rokem 

2000 a s výhledem dalšího postupného sniţování se bohuţel nedaří. 

Plán odpadového hospodářství jako jeden z hlavních cílŧ stanovuje sníţit mnoţství 

komunálního odpadu ukládaného na skládky. Vzhledem k roku 2000 by mělo dojít ke 

sníţení KO o 20% a to do konce tohoto roku 2010. Tento plán se bohuţel nedaří plnit. 

Zejména se nedaří sníţit mnoţství biologicky rozloţitelného komunálního odpadu, který je 

ukládán na skládky. Skládkování biologicky rozloţitelných komunálních odpadŧ je přitom 

také omezováno, tato povinnost vyplývá ze směrnice o skládkování 99/31 Evropského 

společenství, která byla implementována do Plánu odpadového hospodářství ČR. 

 

 

 

http://www.env.cz/www/zamest.nsf/defc72941c223d62c12564b30064fdcc/2c7cb0f9ea5981ffc1256b3c0048ada9?OpenDocument
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Tabulka č. 2 - Podíl odstraněných komunálních odpadŧ v ČR v letech 2002 – 2006 

  2000 2002 2003 2004 2005 2006 

Celková 

produkce 

komunálních 

odpadů 

1000 t/rok 4258 4615 4603 4652 4439 3979 

Podíl odpadů 

odstraněných 

skládkováním 

(D1, D5, 

D12) 

% z celkové 

produkce 

komunálních 

odpadů 

60,3 63,3 63,3 64,4 69,3 81,0 

Podíl odpadů 

odstraněných 

spalováním 

(D10) 

% z celkové 

produkce 

komunálních 

odpadů 

7,96 6,8 4,8 0,05 0,04 0,05 

Zdroj: VÚV T. G. M. - CeHO 

Namísto sniţování mnoţství biologicky rozloţitelného odpadu mnoţství tedy stále 

stoupá.  

Plánu odpadového hospodářství ČR nepodporoval výstavu nových spaloven 

komunálního odpadu ze státních prostředkŧ. Z prvopočátku byla tato věta chápána jako 

podpora třídění komunálního odpadu. Na základě tohoto dokumentu Česká republika 

odmítá vyuţívat komunální odpad spalováním na výrobu energie. Přesto by toto řešení 

bylo pro ČR výhodnější a hlavně by spalování pomohlo splnit poţadavky Evropské unie, 

která nás při nedodrţení sníţení biologicky rozloţitelného odpadu bude hrozit sankce. 

Státy Evropské unie odpady neskládkují, ale vyuţívají ho jako zdroj surovin 

a energie. V řadě státŧ jako Rakousko, Německo, Švýcarsko, Nizozemsko, Dánsko, 

Francie a další, je skládkování odpadŧ zakázáno zákonem. Všechny státy, které omezily,  

či zcela ukončili skládkování, dosáhly toho vedle třídění, díky rozvoji a navýšení kapacit 

pro energetické vyuţívání odpadŧ [5]. 
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5. PROBLÉMOVÉ OBLASTI 

Hlavní právní předpis zákon o odpadech v souladu s právem Evropské unie upravuje 

v základních rysech problematiku odpadového hospodářství a nakládání s odpady, která  

je podrobněji rozvedena zvláštními a prováděcími právními předpisy, a to zákonem  

o obalech. 

5.1 Zpětný odběr vybraných výrobků 

Zpětný odběr některých výrobkŧ se vztahuje na výrobky dodávané spotřebiteli, podle 

zákona č. 643/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisŧ. Zpětný 

odběr pouţitých výrobkŧ jsou povinni zajišťovat právnické osoby a fyzické osoby 

podnikající, které produkty vyrábí nebo uvádí na trh.  

Zpětný odběr se vztahuje na tyto výrobky: 

 oleje jiné neţ surové minerální oleje a surové oleje z ţivičných nerostŧ, 

přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejméně 70 % 

hmotnostních olejŧ, jsou-li tyto oleje podstatnou sloţkou těchto přípravkŧ, 

 výbojky a zářivky,  

 elektrické akumulátory, 

 galvanické články a baterie, 

 pneumatiky, 

 elektrozařízení pocházející z domácností /§ 37g písm. f)/
7
. 

5.1.1 Elektrozařízení 

Likvidaci elektroodpadu zajišťuje a organizuje kolektivní systém Elektrowin, a.s.,  

je to prozatím jediná nezisková organizace registrovaná na Ministerstvu ţivotního prostředí 

ČR. Provozuje a řídí kolektivní systém zajišťující výrobcŧm oddělený sběr, zpětný odběr, 

zpracování, vyuţití a odstranění elektrozařízení a elekroodpadu skupin: 

1 – velké domácí spotřebiče,  

2 – malé domácí spotřebiče,  

                                                 
7
 § 38 zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonŧ, ve znění pozdějších 

předpisŧ 
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6 – elektrické a elektronick nástroje. 

Do kolektivního systému Elektrowin, a.s., zahrnuje výrobní společnosti jako např. 

MIELE spol. s r.o., Whirlpool ČR s.r.o., ELECTROLUX s.r.o., Gorenje s.r.o.,  

ETA a.s.).  

Elektroodpad by neměl přijít do směsného odpadu. Měl by se odevzdat do zpětného 

odběru ekektrozařízení, zajistí se tak jeho recyklace. Pokud se u některého ze spotřebitelŧ 

pořizuje nový elektrospotřebič, mŧţe u prodejce starý ponechat (pokud e prodejce 

registrován jako sběrné místo). Přesto eketrospotřebiče nekončí ve sběrných dvorech nýbrţ 

ve výkupnách druhotných surovin. Elektroodpad se ze sběrného dvora převáţí k prvnímu 

zpracovateli, tak elektroodpad rozebírají na součástky a třídí se podle druhu odpadu a 

následně rozváţí recyklačním firmám. Při první úpravě (demontáţi a separaci) mohou 

vznikat nebezpečné prachové částice. Prachové částice mohou mít v krajním případě i 

dopad na okolní prostředí obecně.  

Při recyklaci elektroodpadu by bylo vhodné vyţadovat zavedení dobrovolného EMS 

- systém environmentálního managementu (Environmental managament system). 

Zpětný odběr elektrozařízení závisí na vývoji trhu druhotných surovin, zejména na 

trhu se ţelezem. Pokud je cena ţeleza nízká, stoupá mnoţství elektrozařízení ve sběrných 

dvorech a naopak.  

Novela zákona o odpadech stanovuje, ţe se ve výkupnách druhotných surovin 

nesmějí vykupovat elektroodpady.  

Zpětný odběr vyslouţilých elektrospotřebičŧ přinesl pro ochranu ţivotního prostředí 

vedle recyklace druhotných surovin i další výhody, např. se ušetřily emise CO2, které by 

byly vypuštěny do ovzduší, dále spotřeba elektřiny a ropa.  

5.2 Nakládání s biologicky rozloţitelnými odpady 

Biologicky rozloţitelný odpad je odpad, který je schopen se rozloţit anaerobním 

nebo aerobním zpŧsobem (např. zahradní odpad, potraviny). 

Odpad vznikající na území měst a obcí činností fyzických osob nazýváme komunální 

odpad. Je to zejména odpad vznikající z bydlení či rekrací, sluţeb. Jedná se ale také o 

nevytříděný odpad, obsahující sklo, plasty, kovy, papír aj.  
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Hlavní částí biologicky rozloţitelných odpadŧ jsou biologicky rozloţitelné 

komunální odpady.  

Podle Plánu odpadového hospodářství ČR tvoří druhy odpadŧ uvedené v tabulce č. 3. 

Tabulka č. 3 - Druhy odpadŧ podle  Katalogu odpadŧ. 

Katalogové číslo Název druhu Podíl biologicky 

rozloţitelné sloţky  

(% hmotnostní) 

20 01 01 Papír anebo lepenka 100 

20 01 07 Dřevo 100 

20 01 08 Organický kompostovatelný 

odpad 

100 

20 01 10 Oděv 75 

20 01 11 Textilní materiál 75 

20 02 01 Kompostovatelný odpad 

z údrţby zeleně 

100 

20 03 01 Směsný komunální odpad 40 

20 03 02 Odpad z trţišť 75 

Druhy odpadů podle Katalogu odpadů tvořící BRKO [6]. 

Biologicky rozloţitelné odpady vychází z následujících platných předpisŧ: 

- Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

- Vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadŧ, 

- Zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, 

- Zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech,  

- Vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky 

rozloţitelnými odpady,  

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

- Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR. 
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Z předpisŧ Evropské unie se biologicky rozloţitelných odpadŧ dotýká zejména: 

- Směrnice č. 1999/31/ES o skládkách odpadu,  

- Nařízení EP a Rady č. 1774/2002. 

Podle Plánu odpadového hospodářství jsou pro sníţení mnoţství biologicky 

rozloţitelného odpadu z komunálního odpadu stanovena opatření, která by měla: 

 podpořit oddělování shromáţděného odpadu na jednotlivé druhy mimo 

směsný odpad (odpady vznikající v domácnostech, prŧmyslech aj.), 

 zabránit znečištění BRO jinými odpady, zejména nebezpečnými odpady, 

 maximálně zvyšovat vyuţívání druhŧ odpadŧ vytříděných z komunálního 

odpadu,  

 zpracovat Realizační program ČR pro BRO, zejména pro sníţení mnoţství 

BRKO ukládaného na skládkách, 

 vytvořit regionální zařízení pro nakládání s komunálními odpady (s dopadem 

na sníţení BRKO ukládaných na skládkách), např. výstavby kompostáren, 

 upřednostňovat kompostování a anaerobní rozklad BRO s vyuţitím 

výsledného produktu zejména v zemědělství, při rekultivacích, úpravách 

zeleně. Odpady, které nelze kompostovat upravovat na palivo anebo 

energeticky vyuţívat, 

 dodrţovat poţadavek zákazu ukládání odděleně vytříděného BRO na skládky, 

 vyhodnocovat a následně zveřejňovat kaţdoročně mnoţství a úroveň BRKO 

ukládaného na skládku [7]. 

5.2.1 Obecní systémy nakládání s komunálními odpady 

Česká republika recykluje jen 21% komunálního odpadu, zatímco Německo, 

Rakousko, Nizozemí, Belgie jsou dlouhodobě nad 50% [8]. 

Obce a města jsou podle § 17 zákona o odpadech pŧvodci komunálního odpadu. 

Plnění povinností zajišťuje drtivá většina obcí v souladu se zákonem o odpadech a plány 

odpadového hospodářství České republiky a příslušného kraje, popřípadě vlastním plánem 

odpadového hospodářství stanovením systému nakládání s komunálními odpady obecně 
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závaznou vyhláškou (vydávají obecně závazné vyhlášky o stanovení systému nakládání  

s komunálním odpadem – třídění sloţek, do jakých nádob apod.). 

Obce spolupracují s povinnými osobami při třídění a zpětném odběru některých 

výrobkŧ (výbojky a zářivky, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, 

pneumatiky, elektrozařízení pocházející z domácností). Odpad je zajišťován mobilním 

svozem, popř. přistavěním kontejneru na smluvené místo, ale i moţnost odevzdání těchto 

výrobkŧ na sběrném dvoře (v ČR je přibliţně 650 sběrných dvorŧ). 

Spolupráce s povinnými osobami
8
 má řadu výhod, zejména tedy klesá mnoţství 

netříděného komunálního odpadu, dále povinná osoba vše logisticky zajišťuje  

(na smluvním základě) a tím by měli klesat náklady obcí, pozitivní dopad na ţivotní 

prostředí.  

5.2.2 Nakládání s komunálními odpady v okresním městě Jindřichův Hradec 

V Otíně u Jindřichova Hradce zahájila společnost AVE CZ odpadové hospodářství 

s.r.o. činnost poskytování sluţeb v oblasti odpadového hospodářství jiţ v roce 1993.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.1 - Středisko likvidace odpadů FEDRPUŠ. 

                                                 
8
 Města a obce spolupracují např. s EKO-KOM, a.s., ASEKOL, s.r.o., Elektrowin, a.s., EKOLAMP, s.r.o., 

EKOBAT, s.r.o.. 
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AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. je partner jednoho z největších evropských 

koncernŧ - ENERGIE AG Oberösterreich [9]. V jiţních Čechách tak vznikla jedna 

s prvních řízených eko skládek.  

V rámci odpadové hospodářství společnost poskytuje sluţby pro ekologickou oblast. 

Zaměřuje se na sběr odpadu, dopravu a přepravu odpadu, třídění, recyklaci a v poslední 

řadě i odstranění odpadu.  

Ve zmiňovaném Otíně u Jindřichova Hradce společnost provozuje středisko 

s názvem STŘEDISKO LIKVIDACE ODPADŦ FEDRPUŠ. V tomto středisku se 

nacházejí zařízení: 

 Skládka skupiny S-OO (ostatního odpadu, komunální, prŧmyslový), 

 Kompostárna,  

 Sklad ostatního odpadu a nebezpečného odpadu, 

 Plocha pro sběr a výkup ostatního odpadu a nebezpečného odpadu, 

 Manipulační plocha pro stavební odpad (sutě), 

 Manipulační plocha na sklo, 

 Deponie odpadních pneu. 

 

Provozovna pokrývá cca 2/3 oblasti Jindřichohradecka, např. části oblasti Tábor, 

Pelhřimov aj. Smluvními partnery je přes 90 měst a obcí, např. Jindřichŧv Hradec, 

Kamenice nad Lipou, Kardašova Řečice, Telč, Slavonice a jiné, přičemţ pro některé 

smluvní partnery v oblasti komunálních odpadŧ zajišťuje společnost pouze svoz 

komunálního odpadu.  

Kompostárna FEDRPUŠ zpracuje za rok 3000 tun štěpkŧ komunálního odpadu. 

Technologie ukládání odpadu je na volné ploše. K předpřípravě se pouţívá drcení. 

K samotnému kompostování se pouţívají mobilní drtiče bioodpadu (štěpkovače). Celková 

zpracovaná hmota činní za rok aţ 2000 tun hmoty.  
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Obrázek. č.2 a č.3 -Skládkování komunálního odpadu 
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Surovinová skladba zakládky je: 

 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství (Kaly  

z praní a z čištění, Odpad ţivočišných tkání, Odpad rostlinných pletiv, 

Zvířecí trus, moč a hnŧj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, 

soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku, Odpady 

z lesnictví), 

 Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin ţivočišného 

pŧvodu (Kaly z praní a z čištění, Odpad ţivočišných tkání, Suroviny 

nevhodné ke spotřebě nebo zpracování, Kaly z čištění odpadních vod v místě 

jejich vzniku), 

 Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejŧ, 

kakaa, kávy a tabáku; odpady z konzervárenského a tabákového prŧmyslu  

z výroby droţdí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy (Kaly  

z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace, Suroviny nevhodné  

ke spotřebě nebo zpracování, Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich 

vzniku), 

 Odpady z výroby cukru (Zemina z čištění a praní řepy, Odpad uhličitanu 

vápenatého, Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku), 

 Odpady z mlékárenského prŧmyslu (Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo 

zpracování), 

 Odpady z pekáren a výroby cukrovinek (Kaly z čištění odpadních vod v místě 

jejich vzniku), 

 Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojŧ /s výjimkou kávy, 

čaje a kakaa/ (Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin, 

Odpady z destilace lihovin, Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování, 

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku), 

 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku (Odpadní kŧra  

a korek, Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy), 

 Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky (Odpadní kŧra  

a dřevo, Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru  

a lepenky, Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci, Výmětová 
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vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně  

a povrchové vrstvy z mechanického třídění, Kaly z čištění odpadních vod  

v místě jejich vzniku), 

 Odpady z koţedělného a koţešnického prŧmyslu (Kaly neobsahující chrom, 

zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku), 

 Odpady z textilního prŧmyslu (Organické hmoty z přírodních produktŧ, Jiné 

kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku, Odpady z nezpracovaných 

textilních vláken, Odpady ze zpracovaných textilních vláken), 

 Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (Popílek ze spalování 

rašeliny a neošetřeného dřeva), 

 Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětŧ a výrobkŧ z nich 

vyráběných (Odpady z kalcinace a hašení vápna, Úlet a prach), 

 Obaly, včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu (Papírové 

a lepenkové obaly, Dřevěné obaly), 

 Dřevo, sklo a plasty (Dřevo), 

 Odpady z anaerobního zpracování odpadu (Produkty vyhnívání  

z anaerobního zpracování komunálního odpadu, Extrakty z anaerobního 

zpracování odpadŧ ţivočišného a rostlinného pŧvodu, Produkty vyhnívání 

z anaerobního zpracování ţivočišného a rostlinného odpadu), 

 Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené (Kaly z čištění 

komunálních odpadních vod, Kaly z biologického čištění prŧmyslových 

odpadních vod, Kaly z jiných zpŧsobŧ čištění prŧmyslových odpadních vod),  

 Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro prŧmyslové účely 

(Pevné odpady z primárního čištění – z česlí a filtrŧ, Kaly z čiření vody), 

 Odpady z úpravy odpadŧ jinde neuvedené - např. třídění, drcení, lisování, 

peletizace (Papír a lepenka, Dřevo), 

 Sloţky z odděleného sběru (Papír a lepenka, Jedlý olej a tuk, Dřevo), 

 Odpady ze zahrad a parkŧ, včetně hřbitovního odpadu (Biologicky 

rozloţitelný odpad), 



 37 

 Ostatní komunální odpady (Odpad z čištění kanalizace). 

Sběr a následné třídění biologicky rozloţitelného odpadu se provádí v regionu. 

Prŧměrné mnoţství vyprodukovaného kompostu za rok je 1000 tun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4 a č. 5 -Informační tabule provozovatele skládky. 
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6. ZÁVĚR 

Vstupem České republiky do Evropské unie byla nutnost provést implementaci 

směrnic a nařízení. Bohuţel, kdyţ ČR implementovala řadu směrnic a nařízení, zajištění 

odpadového hospodářství nedokázala.  Moţná i proto, ţe některé povinnosti upravila nad 

rámec poţadavkŧ Evropské unie. Legislativa České republiky udává, ţe v příštích letech 

by mělo podstatně klesat mnoţství odpadŧ ukládané na skládky. Musí se rozhodnout, jak 

se budou nahrazovat skládky, zda recyklací, kompostováním anebo spalováním. Česká 

republiky nyní musí učinit zásadní kroky, které by zlepšili tvorbu legislativy. Moţná ţe, 

řešení nabízí koncepce Nulového odpad, která by vedla ke splnění Plánu odpadového 

hospodářství ČR.  

Dŧleţitost ţivotního prostředí si nestátní neziskové organizace dobře uvědomují. 

Snaţí se v odpadovém hospodářství reagovat na poţadavky Evropské unie, avšak většina 

z nich se zabývá pouze místními problémy. Aktivity neziskové organizace Hnutí DUHA 

lze ovšem hodnotit za nejvýznamnější. Hnutí DUHA se snaţí jednat s politiky, s úřady, 

snaţí se zlepšovat legislativu v České republice, nejen vŧči ţivotnímu prostředí. Zabývá 

se výzkumem, spolupracuje s vědci, pŧsobí tak i na spotřebitele a prŧmysl. Vydává pak 

pravidelně rŧzné analýzy a studie. 
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