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Anotace 

 

Předkládaná práce zpracovává profil společnosti MEVAPACK, s.r.o. a podrobně se 

potom věnuje činnostem v oblasti nakládání s odpady. V první části je popsána právní 

forma podnikání a vývoj nakládání s odpady od prvotního záměru po současnost. 

Následuje část vysvětlující základní pojmy v odpadovém hospodářství, způsob evidence 

odpadů ve společnosti, popisuje stroje a zařízení a také průběh nakládání s vybranými 

odpady od jejich přijetí až po předání dalším subjektům. Další část se věnuje legislativě 

související s nakládáním s odpady. V poslední části je podrobně analyzován vývoj 

v množství vybraných odpadů s prognózou očekávaného vývoje v nejbližším období. 

Závěrem je zhodnocen celkový environmentální přínos výše popsaných aktivit. 

 

Klíčová slova: nakládání s odpady, společnost s ručením omezeným, provozní řád, stroje a 

zařízení, skupiny odpadů, katalogové číslo odpadu 

 

Summary 

 

This thesis presents the profile of the limited liability company MEVAPACK, s.r.o. 

and subsequently elaborates in detail on waste management activities. The first part 

describes the legal form of the business and the development of waste management from 

the very first business plan up to the present. The next part explains the basic terms in 

waste management, the method of recording and tracking waste in the Company, it 

describes machines and equipment as well as the handling procedures for selected types of 

waste, starting from their acceptance up to their handover to other entities. The next part 

deals with the legislation relating to waste management. The last part provides a detailed 

analysis of the development in quantity for selected types of waste with a prognosis of the 

expected development in the nearest future. The conclusion gives an assessment of the 

overall environmental contribution of the above described activities. 

 

Keywords: waste management, limited liability company, company's operating 

regulations, machines and equipment, waste groups, waste catalogue number 
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Úvod 

 

 Nakládání s odpady je dynamicky se vyvíjející obor, který úzce souvisí 

s požadavky na ochranu životního prostředí, opětovné využívání odpadních materiálů a 

možnosti ekonomických úspor. Do popředí se dostává také pozitivní vnímání firem, které 

mají dobře zvládnuté nakládání s odpady. Existuje zde tedy poptávka po službách 

společností, které se specializují na nakládání s odpady, což znamená rozvoj těchto 

společností. Výstižně tyto skutečnosti shrnuje heslo Komise OECD pro integraci 

ekonomiky a životního prostředí: „Silná ekonomika vyžaduje zdravé životní prostředí a 

zdravé životní prostředí vyžaduje silnou ekonomiku,“ (Dirner, V. a kol., 1997). 

Následující text se věnuje firmě MEVAPACK, s.r.o., která se touto oblastí od roku 

2008 intenzivně zabývá.  

V první části je podrobněji rozebrán její profil, právní forma a to, jak se postupně 

zvyšovala kapacita zařízení, kde k nakládání s odpady dochází, stejně jako rozsah 

zpracovávaných odpadů. Je zjevné, že pokud by o služby nakládání s odpady nebyl ze 

strany firem, živnostníků a dalších institucí zájem, k tomuto rozvoji by nedocházelo. 

Další část se věnuje zpracovávaným odpadům z pohledu základní terminologie, 

evidence přijímaných a předávaných odpadů, strojů a zařízení používaných v zařízení a 

tomu, jaké operace jsou prováděny s odpadem od jeho přijetí až po předání. 

Následující kapitola se zaměřuje na platnou legislativu v odpadovém hospodářství, 

zejména na zákon č. 185/2001. Sb., o odpadech a zákon č. 477/2001 Sb., o obalech. 

Prováděcí vyhlášky jsou pak pouze vyjmenovány. 

V experimentální části jsou v grafech zpracovány vývojové tendence ve skupinách 

odpadů 15 Odpadní obaly; absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a 

ochranné oděvy jinak neurčené; 17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy 

z kontaminovaných míst) a 20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné 

živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru a 

vývoj množství vybraných přijímaných odpadů v měsících za jednotlivé roky. Tyto grafy 

jsou analyzovány, z důvodu ochrany obchodního tajemství jsou však uvedeni jen někteří 

dodavatelé a odběratelé. I přesto tyto poskytují cenné údaje o poptávce trhu. Je nutné si ale 

uvědomovat, že to, co platí pro firmu MEVAPACK, s.r.o. sídlící v olomouckém kraji, 

nemusí zcela platit pro firmu z jiného kraje či oblasti. 
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Cílem práce je prostřednictvím uvedených kapitol ukázat praktické fungování 

konkrétní společnosti zabývající se nakládáním s odpady. Očekávaný vývoj je potom úzce 

spjat s vyhodnocením dat a situací na začátku roku 2012. 
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1 Profil společnosti 

 

Firma M E V A P A C K, s.r.o., se sídlem Olomouc, Nová Ulice, Krapkova 709/4, 

PSČ 779 00, vznikla 10.prosince 1997. Identifikační číslo 253 87 821. Společníky jsou 

Mgr. Eva Tichá s obchodním podílem 80% a Mgr. Miroslav Tichý s podílem 20%. 

Statutárním orgánem je jednatel, od 22.6.2011 je jím Mgr. Miroslav Tichý. K 29.2.2012 

bylo ve firmě zaměstnáno 9 stálých zaměstnanců. 

Předmětem podnikání jsou: 

 podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, 

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona, 

 silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o 

největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní 

provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní 

mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 

tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší 

povolené hmotnosti nad 3,5 tuny (Obchodní rejstřík a Sbírka listin). 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona jsou 

dále specifikovány na konkrétní obory činnosti: 

 zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných 

výrobků, 

 výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů, 

 výroba plastových a pryžových výrobků, 

 výroba a zpracování skla, 

 výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, 

 nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), 

 přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, 

 zprostředkování obchodu a služeb, 

 velkoobchod a maloobchod, 

 skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti 

v dopravě, 

 poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, 
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 výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských 

věd. 

 mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské 

činnosti, 

 poskytování technických služeb, 

 výroba, obchod a služby jinde nezařazené (Živnostenský rejstřík). 

 

1.1 Společnost s ručením omezeným 

 

Zkratka s.r.o. v názvu společnosti vyjadřuje skutečnost, že se jedná o společnost 

s ručením omezeným. Co to znamená v praxi stručně nastíní tato kapitola. 

Společnost s ručením omezeným je obchodní společností a právnickou osobou, tzn. 

má svoji vlastní právní subjektivitu, tj. způsobilost k právům a povinnostem na straně 

jedné a způsobilost k právním úkonům na straně druhé. Každý subjekt práv a povinností 

musí mít své identifikační znaky. Patří mezi ně obchodní firma, sídlo, identifikační číslo IČ 

a daňové identifikační číslo DIČ (Dvořák, T., 2008). 

Společnost s ručením omezeným je nejběžnějším typem obchodní společnosti. 

Zakládá se podpisem společenské smlouvy a její základní kapitál je tvořen vklady 

společníků. Společníci ručí za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí 

vkladů všech společníků podle zápisu v OR. Nejčastěji se vyskytujícím druhem podnikání 

(předmětem činnosti) je tzv.živnostenské podnikání, které upravuje zákon č.455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon dělí 

živnosti do několika kategorií. 

1. živnosti ohlašovací – při splnění stanovených podmínek mohou být 

provozovány na základě ohlášení; zákon rozlišuje tři skupiny: 

 živnosti řemeslné – podmínkou provozování je odborná způsobilost, 

 živnosti vázané - podmínkou provozování je odborná způsobilost uvedená 

v příloze č.2 ŽZ, u MEVAPACK, s.r.o. se jedná o podnikání v oblasti 

nakládání s nebezpečnými odpady,  

 živnost volná – k jejímu provozování není potřeba prokazovat odbornou 

způsobilost a obory jsou uvedeny v příloze č.4 ŽZ, u MEVAPACK, s.r.o. se 

jedná o výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona, 
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2. živnosti koncesované – smějí být provozovány až na základě udělené 

koncese, tyto živnosti jsou spolu s podmínkami odborné způsobilosti 

uvedené v příloze č.3 ŽZ (Knoblochová, V., Krejčí, P., 2010), u 

MEVAPACK, s.r.o. se jedná o silniční motorovou dopravu. 

 

Statutárním orgánem společnosti je jednatel, který jménem společnosti jedná a 

vykonává za ni právní úkony a náleží mu obchodní vedení společnosti (Knoblochová, V., 

Krejčí, P., 2010). 

 

Obchodní aktivity společnosti se samozřejmě proměňovaly v čase s tím, jak se 

měnily potřeby trhu. Prvotními aktivitami bylo podnikání v oblasti obalové techniky a 

nákladní dopravy. Oboje přetrvává dodnes. V roce 2006 navíc začal vznikat záměr na 

rozšíření podnikání do oblasti nakládání s odpady. Podrobněji v další kapitole. 

 

1.2 Nakládání s odpady 

 

V roce 2004 společnost koupila pozemky a objekt bývalého JZD v obci Suchonice. 

Záměrem bylo provést rekonstrukci objektu a rozšířit sem podnikatelské aktivity. 

Kolaudační rozhodnutí pro skladovou halu bylo vydáno dne 21.4.2006. Na základě tohoto 

rozhodnutí se rozběhlo vyřizování náležitostí, na jejichž základě byl 12.9.2007 Krajským 

úřadem v Olomouci schválen Provozní řád zařízení ke sběru a výkupu odpadů, 

Provozovna Suchonice. 

V části A (dle bodu 5 přílohy č.1 vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb.) je uveden pozemek, 

pro který se provozní řád schvaluje, a to p.č. 110/2, schválená kapacita zařízení na 

maximálně 1.000 tun/rok. „Účelem zařízení  odběr, svoz a úprava odpadů kategorie 

ostatní  od původců a následné využití těchto odebraných odpadů. Předmětem činnosti 

shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, skladování, úprava, využívání a 

případně odstraňování odpadů. Úprava odpadu znamená pouze jeho lisování po 

předchozím třídění (za účelem snížení objemu např. u papíru, textilu, plastů apod.). 

Odpady mohou být upraveny lisováním, nebo jsou pouze složeny v zařízení a po 

nashromáždění většího množství  (dostatečné pro rentabilní odvoz) jsou předány jiným 

oprávněným osobám k dalšímu využití. Vytříděné nevyužitelné složky  odpadu budou 
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předány oprávněným osobám.“ (Provozní řád zařízení ke sběru a výkupu odpadů, 

Provozovna Suchonice, str. 5). 

 V provozním řádu je dále určen seznam odpadů, pro které je zařízení určeno. Jedná 

se zejména o papír, plasty, sklo, obaly, kovy, dřevo a textil. Odpad bude po zvážení 

vysypán nebo vyložen v hale, kde bude dále ručně dotříděn a slisován do balíků nebo 

naložen do papírových krabic nebo plastových vaků popř. kontejneru a odvezeny 

k dalšímu využití. K lisování slouží dvoukomorový lis LOM 30-2 (podrobně v kapitole 2.3 

Stroje a zařízení). 

Odpady kovů budou pouze vykupovány nebo odebírány od původců, přetříděny a dále 

předány oprávněným osobám. Kovové odpady budou shromažďovány v kovových 

ohradových paletách, ve kterých bude odpad předáván k dalšímu využití. 

Plastové i dřevěné piliny a hobliny budou shromažďovány výhradně ve vacích, které 

lze zavázat  a manipulovat je vysokozdvižným vozíkem. 

Odpady k.č. 160214 a 200136 budou pouze shromažďovány a předávány oprávněným 

společnostem k dalšímu využití. 

Skleněné odpady budou taktéž shromažďovány v kovových paletách nebo vacích 

(upravené sklo z obrazovek – olovnaté a barnaté).  

 Při převzetí odpadu provede obsluha vizuální kontrolu, odpad zváží, odebere a 

následně jej uloží na příslušné shromažďovací místo a provede zápis o převzetí. 

 V provozním řádu je dále uvedeno organizační zajištění provozu, podrobnosti 

týkající se evidence odpadů, opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro 

případ havárie, bezpečnost provozu a ochranu ŽP a zdraví lidí. 

 V části B (dle bodu 7 přílohy č.1 vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb.) je uvedena 

kvalitativní charakteristika odpadů umožňující jejich přijetí do zařízení (v souladu 

s požadavky přílohy č.2 vyhlášky). Suroviny využívané v zařízení (mimo přijímané 

odpady) tvoří pouze materiál pro údržbu objektu a technologie (např. mazadla, nátěrové 

hmoty). Provozem zařízení nedochází k produkci energie. Celkový příkon provozu činí asi 

20 kW. Celkový odběr elektrické energie pro provoz technologie lze odhadnout na 1100 

kWh, což odpovídá spotřebě ve výši 1 kWh na 1 tunu přijatého odpadu. Zařízení není 

zdrojem emisí a není z něj vypouštěna odpadní voda do vod povrchových nebo 

podzemních ani voda srážková se změněnou kvalitou na volný terén. Objem odpadů 

vystupujících z provozu je snížen lisováním o 40%. 
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 V části C (dle bodu 10 přílohy č.1 vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb.) je uveden návrh 

na zavedení provozního deníku, stanovení postupu ohlášení orgánu kraje pro případ, že 

odpad nebyl do zařízení přijat a ustanovení o uchování dokumentů dokládajících kvalitu 

přijímaných odpadů po dobu 5 let. 

 V části D jsou uvedena závěrečná ustanovení a provozní řád uzavírají přílohy – 

kolaudační rozhodnutí pro halu Suchonice, kopie katastrální mapy, výpis z katastru 

nemovitostí, dispozice haly a zařízení, dispozice – hygienická smyčka, výpis z obchodního 

rejstříku, návrh provozního deníku zařízení a seznámení s provozním řádem. 

 

 Postupně docházelo k rozvoji činností v areálu a následně potřebě rozšíření 

činností. Dne 15.12.2008 byl schválen Provozní řád zařízení ke sběru a výkupu odpadů – 

využívání dřevního odpadu, Provozovna Suchonice. Provozní řád má stejné členění a 

náležitosti jako předchozí, proto jsou v následujícím textu uvedeny zejména lišící se údaje. 

 V části A je patrné, že se nakládání s dřevním odpadem bude realizovat na 

pozemcích p.č. 463/3 a 463/4 s kapacitou max. 1000 tun/rok. Účelem zařízení je odběr, 

svoz a úprava odpadů kategorie ostatní – dřevních odpadů od původců a využití těchto 

odpadů. Úprava odpadu znamená jeho dotřídění a demontáž a následné podrcení, které je 

prováděno těsně před vlastním odvozem (kód R12). Odpady jsou po dotřídění uloženy 

v zařízení a po nashromáždění většího množství jsou předány jiným oprávněným osobám 

k dalšímu využití pod kódy R1 a R3. 

 Zařízení je určeno pro odpad rostlinných pletiv, piliny a hobliny, odpadní kůru a 

dřevo, dřevěné obaly, dřevo pod všemi kódy a objemný odpad – vyřazený nábytek. Provoz 

mobilního drtiče zajišťuje odběratel vytříděného materiálu, drcení bude prováděno před 

vlastním odvozem na výše uvedených parcelních číslech. 

 Zařízení je dále popsáno jako betonová plocha vzdálená asi 120 m od provozovny o 

rozměru cca 100 x 10 m. Okolní manipulační plocha má rozlohu asi 2.500 m
2
. Tyto 

prostory jsou určeny pro soustřeďování dřevěných odpadů. Odpady jsou dotřiďovány 

(odstraněny příměsi papíru, plastu, skla, kovů, nebo příměsi dřeva, které nemá potřebné 

kvalitativní ukazatele). Při nashromáždění cca 200 t (množství pro rentabilní odvoz) je 

materiál podrcen a naložen na přepravní prostředky odběratele. Drtič (štěpkovač) není ve 

vlastnictví provozovatele zařízení a bude využíván pouze formou služby na základě 
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objednávky. Na zařízení nebude stálý pracovník, ten bude potřeba pouze v případech 

úpravy, příjmu nebo výdeje materiálu.  

Při příjmu jsou odpady rozděleny na tyto druhy: 

 materiál vhodný k výrobě dřevní hmoty nebo štěpky, 

 materiál vhodný k výrobě dřevní hmoty s nutnou úpravou nebo demontáží, 

 materiál vhodný k úpravě drcením před dalším využitím kompostováním 

(Provozní řád zařízení ke sběru a výkupu odpadů – využívání dřevního 

odpadu, Provozovna Suchonice). 

 

S narůstajícím množstvím přijímaných odpadů vznikala potřeba na využití strojních 

zařízení. Z tohoto důvodu byl vytvořen Provozní řád zařízení ke sběru a výkupu odpadů, 

Provozovna Suchonice, Dodatek č.1, schválený Krajským úřadem Olomouckého kraje 

23.2.2009. Kapacita max. 1000 t/rok. Rozšíření na pozemek p.č. 463/ 26 a 463/29 ostatní 

plocha zpevněná. 

V tomto dodatku je uvedeno, že provozovatel zařízení bude zajišťovat úpravu 

odpadů drcením (do té doby pouze lisováním). Za tímto účelem byla pořízena následující 

zařízení: 

 drtič na sklo 

 drtič na plasty 

 drtič na kabely. 

Na těchto zařízeních budou odpady drceny, čímž dojde ke zmenšení jejich objemu a tím i 

přepravních nákladů. U odpadů kabelů bude po podrcení odstraněna plastová izolace, což 

umožní další využití této izolace a kovů. Vstupem do zařízení budou odpady schválené 

provozním řádem (v dodatku doplněné o kódy 101112, 160304 a 170202), výstupem 

budou tytéž odpady upravené drcením. Výjimku tvoří odpad kabelů 170411, jejichž 

podrcením vznikne odpad kovů (měď, mosaz, hliník, železo, olovo) a směs plastů nebo 

pryže 191204 (Provozní řád zařízení ke sběru a výkupu odpadů, Provozovna Suchonice, 

Dodatek č.1). Bližší popis drtičů uvádí kapitola 2.3 Stroje a zařízení.  

 

 Dodatek č.2 k provoznímu řádu, který byl schválen  19.3.2009 Krajským úřadem 

Olomouckého kraje, značně rozšiřuje seznam přijímaných odpadů (zastoupeny všechny 

skupiny odpadů). Kapacita max. 500 t/rok. V zařízení je nově umístěn mobilní sklad pro 
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uložení nebezpečných odpadů (Areál Suchonice, Zařízení ke sběru, výkupu, skladování a 

úpravě odpadů, Dodatek č.2). 

 

 Poslední provozní řád, Areál Suchonice, Zařízení ke sběru, výkupu, skladování a 

úpravě odpadů, byl schválen 3.1.2011. Kapacita ostatních odpadů je max. 3.500 t/rok, 

kapacita nebezpečných odpadů max. 600 t/rok. Provozní hala z předchozích provozních 

řádů je zde označena jako provozní hala I a je využívána jako místo pro příjem odpadu, 

třídění odpadů dle druhů a skladování odpadů před jeho odvozem, uložení mobilního 

kontejneru na shromažďování nebezpečného odpadu, drcení skla a plastů, lisování papíru a 

plastů. Do haly I je přístup dvěma vraty z vnější manipulační plochy. Provozní hala II (její 

část oddělená vraty dříve pronajímaná jiným firmám) je přístupná z haly I spojovacími 

vraty a dále vraty z opačné strany haly a slouží zejména k shromažďování převzatých 

odpadů, třídění a skladování odpadů před jejich odvozem a jsou zde také drceny kabely. 

V příloze provozního řádu jsou specifikovány další stroje a zařízení – nakladač JCB, 

paketovací lis LUX LOM 30-2 (v pronájmu), VZV Linde a DESTA a tři kontejnery (Areál 

Suchonice, Zařízení ke sběru, výkupu, skladování a úpravě odpadů). 
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2 Zpracovávané odpady 

 

Veškeré postupy spojené se spotřebou surovin jsou doprovázeny vznikem 

nepotřebných látek, tj. odpadů (Slivka et al, 2007). Zdroje odpadů přijímaných do zařízení 

jsou různé, lze ale říci, že vznikají ve všech oblastech lidské činnosti: 

 odpady z těžby – vznikají při těžbě surovin, 

 odpady z výroby – vznikají při zpracování surovin, 

 odpady ze spotřeby – vznikají při spotřebě či ukončení životnosti výrobku, 

 odpady vznikající při zpracování odpadů – vznikají při úpravě, využití či 

odstranění odpadů (Slivka et al, 2007). 

Tato kapitola podrobně popisuje nejdůležitější zpracovávané odpady, a to od jejich 

přijetí, přes sběr, evidenci a úpravu až po okamžik, kdy opustí firmu. Nejprve je však nutné 

vysvětlit si některé základní pojmy, jejichž znalost je pro pochopení celého textu nezbytná. 

 

2.1 Základní pojmy 

  

Nakládání s odpady zahrnuje činnosti zaměřené na shromažďování, soustřeďování, sběr, 

výkup, třídění, přepravu a dopravu, skladování, úpravu, využívání a odstraňování odpadů, 

podle zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí 

zbavit a přísluší do některé ze skupiny odpadů uvedených v příloze zákona č.185/2001 Sb. 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

Odpady mohou mít různou velikost, tvar, objem, liší se doba, za kterou některé 

z nich podléhají degradaci. Z tohoto pohledu můžeme uvést podrobnější rozdělení odpadů. 

Odpad biologicky rozložitelný je jakýkoliv odpad, který je schopen anaerobního nebo 

aerobního rozkladu (např. potraviny, rostliny, papír) podle vyhl. č. 383/2001 Sb. 

Odpad inertní je odpad, který nemá nebezpečné vlastnosti a u něhož při normálních 

klimatických podmínkách nedochází k žádné významné fyzikální, chemické nebo 

biologické přeměně podle vyhl. č. 383/2001 Sb. 

Odpad komunální je 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 

podle zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
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Odpad podobný komunálnímu odpadu je veškerý odpad vznikající na území obce při 

činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání a který je uveden 

jako komunální odpad v Katalogu odpadů. 

Odpad kapalný je odpad, který po umístění do nádoby vytvoří hladinu a po opuštění 

nádoby si nezachovává tvar nádoby (přičemž se zde nejedná o sypký odpad) podle vyhl. č. 

383/2001 Sb. 

Odpad nebezpečný je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů nebo jakýkoliv 

jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze 

zákona o odpadech č.185/2001 Sb.  

 Všechny druhy odpadů mohou vznikat ve výrobní  (průmyslové, zemědělské, 

stavební) nebo spotřební sféře (služby, obchod, domácnosti, osobní spotřeba, veřejné 

objekty), přičemž produkce nebezpečných odpadů připadá zejména na sféru výrobní 

(Groda, B. a kol., 1997). 

Odpad vlastní je odpad vyprodukovaný při vlastní výrobě nebo zpracování. Vlastním 

odpadem je také odpad, který vznikl úpravou nebo přepracováním převzatého odpadu 

podle vyhl. č. 383/2001 Sb. 

Odpad předaný je takový, který předal původce nebo oprávněná osoba jiné oprávněné 

osobě podle vyhl. č. 383/2001 Sb. 

Odpad převzatý je takový, který oprávněná osoba převzala od původce nebo jiné 

oprávněné osoby podle vyhl. č. 383/2001 Sb. 

Sběr je soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou 

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

podle zákona o odpadech, které byly soustředěny (sesbírány, vykoupeny aj.), do zařízení 

k tomu určeného. 

Třídění je oddělování jednotlivých druhů odpadů podle stejného složení, vlastností a 

kategorie podle Katalogu odpadů, vyhl. č. 381/2001 Sb. 

Využívání odpadů je soubor činností uvedených pod kódy R1 – R 13 v tabulce č.1 

(příloha č.3 zákona o odpadech). 

Tabulka č. 1 Způsoby využívání odpadů 

KÓD ZPŮSOBY VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ 

R1 Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie 

R2 Získání/regenerace rozpouštědel 

R3 Získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně 
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kompostování a dalších biologických procesů) 

R4 Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin 

R5 Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů 

R6 Regenerace kyselin nebo zásad 

R7 Obnova látek používaných ke snižování znečištění 

R8 Získání složek katalyzátorů 

R9 Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětného použití olejů 

R10 Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii 

R11 Využití odpadů, které vznikly aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 – 

R10 

R12 Předúprava k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 – R11 

R13 Skladování materiálu před aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 – 

R12 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku před sběrem) 

     

Kód druhu odpadu je šestimístné číslo, jehož první dvojčíslí značí skupinu odpadů (01 – 

20), druhé dvojčíslí podskupinu odpadu a třetí dvojčíslí druh odpadu.  

S pojmem „skupina odpadů“ se v textu ještě setkáme, proto přehled skupin odpadů (vyhl. 

č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů) uvádí tabulka č.2.  

tabulka č. 2 Skupiny odpadů 

SKUPINA NÁZEV 

01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a 

kamene 

02 Odpady z prvovýroby v zemědělství,zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby 

a zpracování potravin 

03 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky 

04 Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu 

05 Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování 

uhlí 

06 Odpady anorganických chemických procesů 

07 Odpady z organických chemických procesů 

08 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot, lepidel, 

těsnících materiálů a tiskařských barev 

09 Odpady z fotografického průmyslu 

10 Odpady z tepelných procesů 

11 Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných 

materiálů a z hydrometalurgie neželezných kovů 

12 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů 

13 Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených 

ve skupinách 05 a 12) 

14 Odpady organických rozpouštědel, chladiv a hnacích médií (kromě odpadů 

uvedených ve skupinách 07 a 08) 

15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné 

oděvy jinak neurčené 

16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené 
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17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 

18 Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a nebo z výzkumu s nimi souvisejícího 

(s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích zařízení) 

19 Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren 

odpadních vod pro čištění těchto vod mimo jejich vzniku a z výroby vody pro 

spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely 

20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové 

odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru 

 

 

Původce odpadů je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při 

jejichž činnosti vznikají odpady, nebo právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k 

podnikání, které provádějí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna 

povahy nebo složení odpadů, a dále obec od okamžiku, kdy nepodnikající fyzická osoba 

odpad odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu. 

Oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o 

odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů. 

 

2.2 Databáze EVI 

 

Pro evidenci přijímaných, vznikajících a předávaných odpadů je používána databáze 

EVI. Vedle klasických papírových dokladů a evidenčních listů pro přepravu nebezpečných 

odpadů po území ČR je tedy každý vznik, přijetí či předání odpadů zaznamenáno. Údaje 

jsou přehledné, lze je zobrazit za zvolené časové období, kontrolovat množství odpadů na 

skladě, lze také zobrazovat samostatné přehledy jednotlivých odpadů. Pro práci s touto 

databází je potřeba znát kódy pro druh nakládání s odpadem a orientovat se v kódech 

odpadů. Veškeré kódy druhu nakládání a kompletní seznam odpadů jsou v databázi již 

uloženy. Zda se jedná o odpad nebezpečný N či ostatní O je doplněno automaticky po 

vložení kódu odpadu. Přehled druhů nakládání, které se v současné době uplatňují ve 

společnosti MEVAPACK, s.r.o. uvádí následující tabulka č.3. 

tabulka č. 3 Druhy nakládání s odpady 

Druh nakládání kód nakládání 

Produkce odpadu A00 

Předání  AN3 

Zůstatek na skladu k 31.12. běžného roku AN5 

Příjem odpadu B00 

Předání BN3 

Zůstatek na skladu k 31.12. běžného roku BN5 
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Prodej odpadu jako suroviny („druhotné suroviny") BN 10 

Předúprava odpadu k aplikaci pod označením R1 až R11 BR12 

Zůstatek z minulého roku C00 

Předání CN3 

Zůstatek na skladu k 31.12. běžného roku CN5 

          Zdroj: interní data 

 

V databázi je k dispozici úplný seznam všech zastoupených odpadů za roky 2009, 2010 

a 2011 (je uveden v  Příloze 1). V roce 2008 se zpracovávalo jen malé množství 

katalogových čísel odpadů a evidence se vedla prostřednictvím papírových dokladů   

(přehled uveden v tabulce č. 4 v úvodu experimentální části). 

 

2.3 Stroje a zařízení   

 

 Tato kapitola nabízí přehled, jaké stroje a zařízení jsou umístěné v provozní hale 

v souladu s provozními řády zařízení.  

Důležitou součást strojního vybavení tvoří různé typy drtičů. Voštová, V. a kol. 

(2009) uvádí základní rozdělení drtičů podle konstrukce a způsobu rozpojování na 

čelisťové, kuželové, válcové, kladivové, odrazové, metací, desintegrátory a zvláštní typy 

(např. nožové). Při volbě vhodného drtiče potom rozhodují mechanické a fyzikální 

vlastnosti drceného odpadu, maximální rozměry drcených kusů a zrnitostní složení 

přívodu, velikost zrn, jež se mají získávat, spotřeba energie a potřebný výkon hnacího 

elektromotoru, náročnost na obsluhu a údržbu, hmotnost a rozměry stroje, požadovaný 

výkon a v neposlední řadě cena.  

V současnosti používané drtiče v provozu MEVAPACK, s.r.o. jsou uvedeny níže.  

 

1. Drtič na sklo 

Jedná se o zařízení, které dodané tabulové nebo duté sklo nadrtí na požadovanou 

velikost. Po nadrcení je sklo umístěno v kontejneru, ve kterém je následně přepravováno. 

Drtič se skládá z dopravníku střepů, vlastního drtiče a kontejneru na drcené střepy. 

 

Název:   Kladívkový drtič 

Typ:   BEST 4000 

Výkon drtiče:  1000-1500 kg/hod. 
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Rok výroby:  2007 

Příkon:  5,5 kW 

 

2. Drtič na plasty 

 Principem tohoto zařízení je stříhání materiálu na ostří pracovních nástrojů – rotoru 

a statoru. Nástroji jsou nože statoru a tři nože umístěné na rotoru. Pod rotorem je třídící 

síto s definovatelnými otvory 4 - 15 mm. Materiál je mechanicky drcen a přes síto odváděn 

do cyklonu pro oddělení jemných částeček a dále do plastových vaků (bigbagů). Materiál 

je do stroje dávkován přes násypku, přičemž plášť násypky je protihlukově izolován. 

Zařízení je určeno pro jemné drcení PET lahví, plastových obalů a nádob, plastového 

potrubí, plastových koláčů (předdrcených), výrobního plastového odpadu a fólií, 

barevných kovů (plechy nebo kabely), papíru, textilu, gumy a kůže. 

 

Název:   Drtič 

Typ:   MN 300/400 

Výkon drtiče:  300 - 400 kg/hod. 

Rok výroby:  2008 

Příkon:  15 kW 

 

3. Drtič na kabely 

Principem zařízení je stříhání materiálu na ostří pracovních nástrojů – rotoru a 

statoru. Odpad je do stroje dávkován přes násypku. Plášť násypky je protihlukově 

izolován. Zařízení je určeno pro jemné drcení barevných kovů – kabelů. 

 

Název:   Drtič SEDA se zabudovaných prachovým filtrem 

Typ:   315 

Výkon drtiče:  80 - 100 kg/hod. 

Rok výroby:  2008 

Příkon:  6 kW 
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4. Lis 

Dvoukomorový balíkovací lis se používá k lisování odpadových látek jako je papír,  

karton, fólie, textilie, plasty, PET láhve, barely. 

 

Typ:   LOM 30 

Lisovací síla:  30 t 

Rok výroby:  2001 

Příkon:  6 kW 

 

5. Nakladač JCB 

 Čelní kolový nakladač je určen na bezpečné a rychlé nakládání objemných 

materiálů. 

 

Typ:   531 

Kapacita:  3.100 kg   

Rok výroby:  2008  

 

6. VZV Linde 

 Vysokozdvižný vozík je určen k manipulaci s nákladem a k nakládce a vykládce 

odpadů o hmotnosti max. do 1,2 tuny. 

 

Typ:   H 12 

Nosnost:  1,2 tuny 

Rok výroby:  1998  

 

7. VZV DESTA  

 Vysokozdvižný vozík je určen k manipulaci s nákladem a k nakládce a vykládce 

odpadů o hmotnosti max. do 2,5 tuny. 

 

Typ:   DV 25A 

Nosnost:  2,5 tuny 

Rok výroby:  1993  
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8. VZV Jungheinrich  

 Vysokozdvižný vozík je určen k manipulaci s nákladem a k nakládce a vykládce 

odpadů o hmotnosti max. do 3,5 tuny. 

 

Typ:    DPG 540 

Nosnost:  3,5 tuny 

Rok výroby:  2004 

 

9. Mobilní sklad 

Mobilní (přemístitelný) sklad o velikosti 3,5 x 2,4 m a výšce 2,1 m je umístěn v areálu 

provozovny na zpevněné ploše nebo uvnitř haly č.1. Tento kontejner má na celé ploše 

podlahy vytvořenou záchytnou vanu s roštovou podlahou. Po celém obvodu kontejneru 

jsou umístěny úchyty, ke kterým se pomocí popruhů připevňují libovolné nádoby. 

Dvoukřídlá vrata jsou uzamykatelná. Po naplnění skladu jsou odpady odvezeny 

k odstranění, odvoz může být se skladem nebo pouze přeložením odpadů na jiný přepravní 

prostředek. Pro případ úniku odpadů ze shromažďovacích prostředků je sklad vybaven 

havarijním vakem. Odpady uložené ve skladu jsou označeny. 

 

10. Mostová váha LESYCO 

 Mostová váha je elektromechanická váha s neautomatickou činností a umožňuje 

vážení naložených/vyložených dopravních prostředků. Z tohoto důvodu je umístěna 

v areálu zařízení v blízkosti hlavního vjezdu. Měřidlo při uvedení na trh vyhovělo 

požadavkům nařízení vlády č.326/2002 Sb. a technické normy ČSN EN 45501+AC pro 

váhy s neautomatickou činností. 

 

Typ:  TS X5 

Rok výroby: 2011 

Max:  60.000 kg  

Min:  400 kg   

E:  20 kg 
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2.4 Průběh nakládání s odpady 

 

Co se děje s odpadem od přijetí do zařízení až po jeho předání přiblíží následující text. 

Vzhledem k tomu, že počet druhů přijímaných odpadů je značný, zaměří se tato kapitola na 

odpady zpracované graficky v experimentální části. Navíc pro lepší přehlednost bude 

výhodné třídění podle druhu odpadu, (např. dřevní odpad pod různými kódy) a 

nebezpečnosti.  

Při dodání (přejímce) odpadů do zařízení původce informuje obsluhu o všech druzích 

odpadů, které do zařízení dodává. Obsluha provede vizuální kontrolu přijímaných odpadů, 

odpad zváží (silniční mostová či plošinová váha), odebere a následně jej uloží na příslušné 

shromažďovací místo a vydá původci odpadu potvrzení o odběru odpadu (doklad o předání 

odpadu), které se vydává pro každou dodávku odpadu. Následně provede zápis o převzetí 

odpadů od původce do evidenčního softwaru EVI společnosti INISOFT. Zápis obsahuje 

následující údaje: 

 datum příjmu odpadu, 

 název právnické osoby (fyzické osoby oprávněné k podnikání) nebo jméno 

fyzické osoby), 

 k.č. a název přijatého odpadu, jeho množství, 

 jméno a podpis obsluhy zařízení, která odpad převzala - na dodacím listu (Areál 

Suchonice, Zařízení ke sběru, výkupu, skladování a úpravě odpadů). 

 

Na příslušně shromažďovací místo je odpad dle své povahy přímo vysypán nebo 

převezen vysokozdvižnými či paletovými vozíky na paletách. Další postup se již liší 

dle druhu a způsobu zpracování odpadu. 

 

1. Komunální odpad 

Jedná se o komunální odpad nepocházející z oblasti bydlení, tj. živnostenský odpad, 

průmyslový odpad a odpad z úřadů podobný odpadu z domácností (Hřebíček, J. a kol, 

2009). 

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 200108 je shromažďován 

v uzavíratelných plastových nádobách nebo v kontejneru a po naplnění jejich kapacity 

předán k dalšímu zpracování specializované firmě. V letních měsících  musí být 



Mgr. Monika Tichá: Nakládání s odpady ve společnosti MEVAPACK, s.r.o. 

2012                                                                                                                                      24              

odstraněn/předán na koncové zařízení do dvou dnů a v zimních měsících do tří dnů 

v souladu s hygienickými předpisy.  

Směsný komunální odpad 200301 je shromažďován obdobným způsobem a předáván 

ke zpracování.  

Dřevo 200138 a objemný odpad (vyřazený nábytek) 200307 jsou uvedeny v bodě 2.  

 

2. Dřevo a dřevní odpad 

Dřevo 170201 se dotřiďuje dle charakteru navážky a následně se drtí.  

Směsný stavební a demoliční odpad 170904 se dovážel v podobě okenních rámů, kdy 

bylo nezbytné ruční separací odstranit zejména skleněné výplně a plastové díly. 

Kovové díly, které zůstávají v rámech, jsou separovány pomocí magnetického 

separátoru na drtícím zařízení.  

Dřevo 200138 se dotřiďuje dle potřeby a následně se drtí.  

Objemný odpad – vyřazený nábytek 200307 je nutné zbavit všech nežádoucích 

součástí, jako jsou kovové a plastové díly, sklo a čalounění. Následné rozbití už zajistí 

vlastní nakladač JCB. 

 

3. Sklo 

Odpadní sklo 101112 se podle charakteru dělí na dvě kvality. První kvalita je sklo 

tabulové, čiré, bez kitu a jiných příměsí. Tloušťka skla je do 0,8 mm. Takto definované 

sklo se následně drtí a předává oprávněné osobě k dalšímu materiálovému využití. 

Nejčastěji se jedná o vstupní surovinu pro výrobu skleněných čirých tabulí, žárovek 

apod. Druhá kvalita je sklo různé tloušťky s příměsí kitu. Může také obsahovat kusové 

díly jako jsou luxfery, nádoby od kompotu apod. Toto sklo se nedrtí a předává se dál 

oprávněné firmě. Většinou končí ve velkých sklárnách, kde jsou k jeho využití lépe 

zařízeni. 

Autosklo 160120 se shromažďuje a předává specializované firmě.  

Sklo 170202 se drtí stejně jako odpadní sklo. 

 

4. Plasty  

Pod katalogové číslo 120105 Plastové hobliny a třísky se nejčastěji zařazují plastové 

odpady z výroby, tzv. technické plasty. Jedná se o různé zmetky, špatně vyfouklé 



Mgr. Monika Tichá: Nakládání s odpady ve společnosti MEVAPACK, s.r.o. 

2012                                                                                                                                      25              

nádoby, vtoky, výlisky se špatnou kvalitou apod. Složení plastů je velmi různorodé, 

např. PP (polypropylen), PE (polyethylen), ad. Technické plasty  se mohou navzájem i 

kombinovat, např. PP/PE. Kromě toho se pro lepší kvalitu těchto plastů využívají různé 

příměsi, např. retardéry hoření, sklo (označení GF30 = 30% skla v plastu), někdy se 

jednotlivé díly lakují. Podle těchto ukazatelů jsou plasty roztříděny, slisovány/podrceny 

a předány k dalšímu zpracování 

Plastové obaly 150102 se označují podle druhu identifikačním symbolem 

s piktogramem, např. polyetyléntereftalát PET(E) 1, lineární polyetylén HDPE 2, 

vinylové plasty V(PVC) 3 až do ostatní plasty 7 (Kepák, F., 2005). Blíže v bodě 9. 

 

5. Papír a lepenka 

Papír a lepenka je přijímaná do zařízení výhradně pod kódem 150101 a proto je 

zmíněna v bodě 9. 

 

6. Kovy 

Pod pojmem kovový odpad (šrot) rozumíme ty druhy odpadu, v nichž je kov zastoupen 

hlavně ve své ryzí, metalické formě (Botula, J., 2003). Veškeré kovy jsou přetříděny a 

zbaveny občasných nečistot a předány specializované firmě. Lze sem zahrnout měď, 

bronz a mosaz pod kódem 170401, hliník 170402, železo a ocel 170405 a kovové 

části kabelů 1704011, které se musí ručně odštípat. 

 

7. Textil 

Sběrový textilní odpad jsou především obnošené, poškozené  nebo z užívání vyřazené 

oděvní části, osobní a ložní prádlo, bytové textilie, textilie a oděvy centrálně vyřazené 

(Horáček, J., 2001).  

Do této kategorie tedy spadají oděvy 200110, které jsou shromažďovány v kontejneru a 

předávány k dalšímu zpracování.  

 

8. Nebezpečné odpady 

Za nebezpečné se považují ty odpady, které ohrožují existenci organismů, případně 

sem mohou spadat i odpady v podstatě neškodné, jestliže vznikají ve velkém množství 

a pravidelně (Fries, J., 2007).  
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Při nakládání s nebezpečnými odpady je chráněný zájem zejména o lidské zdraví a 

životní prostředí (Kizlink, J., 2007). Kapalné nebezpečné odpady jsou shromažďovány 

v kovových nádobách s dvojím jištěním. Například kovový sud musí být ještě 

postavený na roštu nebo vaně a tyto musí pojmout celé množství největší nádoby na 

nich posazené. U dalších nebezpečných odpadů lze ochranu zajistit plastovým pytlem 

vloženým do kovové nádoby. Tímto způsobem se dají ukládat třeba použité mastné 

rukavice z dílny. Kvůli riziku požáru musí být veškeré nádoby z kovu. Mobilní sklad 

potom slouží výhradně pro hořlaviny 1.třídy (rozpouštědla).  

Do této kategorie spadají odpadní lepidla a těsnící materiály 080409, jiná 

rozpouštědla a směsi rozpouštědel 140603, obaly obsahující zbytky nebezpečných 

látek  nebo obaly těmito látkami znečištěné 150110, absorpční činidla, filtrační 

materiály 150202, olejové filtry 160107. 

 

9. Odpadní obaly 

Důležitou kategorií, o které je třeba se zmínit, jsou odpady z obalů, na jejichž využití 

přispívá EKO-KOM, a.s. prostřednictvím Smlouvy o zajištění využití odpadů z obalů. 

Jak vyplývá z grafů v experimentální části práce, odpadů z obalů se zpracovává stále 

více, proto společnost MEVAPACK, s.r.o. oslovila EKO-KOM, a.s. s žádostí o 

zapojení do systému. Počátkem roku 2012 je předpokládán podpis smlouvy.  

EKO-KOM, a.s. sleduje od roku 1999 výkon tříděného sběru využitelných složek 

domovních odpadů včetně upotřebených obalů v obcích ČR. Tzv. komerční obaly 

vznikají v obchodní síti, průmyslu apod. (Voštová, V., 2006). 

Papírové a lepenkové obaly 150101 se shromažďují v krabicích v blízkosti lisu 

v provozní hale a lisují se do balíků dle kvality o hmotnosti nejvýše 150 kg. Takto 

upravené jsou předány k dalšímu zpracování. Protože papírny v ČR mají požadavky na 

balíky o hmotnosti nejméně 400 kg, je předáván nalisovaný papír firmám k dalšímu 

přelisování. 

Pod katalogové číslo 150102 Plastové obaly se zařazují strečové folie, sáčky, 

bublinkové fólie, palety apod. Tyto jsou roztříděny dle druhů (PP, PE, PET, atd.), větší 

kusy  (např. plastové palety) se rozřežou motorovou pilou na rozměry 15 x 15 cm (aby 

se vešly do násypky nožového drtiče) a zpracovány na drtiči plastů. Následně jsou 

předány k dalšímu zpracování. PET lahve, strečové folie, bublinkové folie, sáčky apod. 
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jsou lisovány do balíku o hmotnosti nejvýše 150 kg a předávány k dalšímu využití. 

Např.z PETu se vyrábí tzv. PET flaky, které jsou vstupním materiálem pro vláknařský 

průmysl (Gansewinkel news, 2008). 

Dřevěné obaly pod kódem 150103 jsou shromažďovány v betonovém žlabu o výměře 

1000 m
2
 a vzhledem k obsahu příměsí musí být tyto před dalším zpracováním nejprve 

ručně separovány. Müller (2008) uvádí, že ruční separace je vhodná a ekonomicky 

výhodná pro malé množství, zpravidla cenného odpadu, nebo tam, kde se nemůže 

uplatnit mechanická separace. V případě dřevěných obalů se jedná spíše o druhý 

případ, návozy odpadu jsou poměrně pravidelné a ve větších množstvích. Zpravidla se 

jako příměs vyskytují plastové fólie, odřezky kartonů a dřeva a kovové pásky. Karton  

a fólie se lisují, dřevěné odřezky se shromažďují v prostoru vyhrazeném pro drcení 

dřevního odpadu, kovy jsou předány k dalšímu zpracování. Dřevěné obaly se po 

odstranění všech příměsí demontují na jednotlivé desky pomocí AKU šroubováku a  

jsou převezeny na paletách k podrcení. 

Od zpracovávání  skleněných obalů 150107 se v roce 2011 ustoupilo, protože 

společnost van Gansewinkel, a.s. si zřídila svou vlastní plochu ke shromažďování 

skleněných odpadů. Jednalo se zejména o překoupené separované barevné sklo (láhve, 

sklenky, nádoby). 

 

 Veškeré odpady a materiály opouštějící provoz musí opět doprovázet zápis o 

předání odpadů, který má stejné náležitosti jako zápis o přejímce odpadů. 

 Zároveň je nutné zmínit, že z průběhu zpracování odpadů odpadají i nevyužitelné 

zbytky, které je nutné uložit na skládku. Snahou všech postupů je však tento podíl 

minimalizovat. 
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3 Související legislativa 

 

3.1 Zákony 

 

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

 

§ 1 

Předmět úpravy 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje: 

a) pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany 

životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje a při omezování 

nepříznivých dopadů využívání přírodních zdrojů a zlepšování účinnosti tohoto využívání, 

b) práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a 

c) působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství. 

§ 2 

Působnost zákona 

Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou: 

a) odpadních vod, 

b) odpadů drahých kovů, 

c) radioaktivních odpadů, 

d) mrtvých těl zvířat, která uhynula jiným způsobem než porážkou, včetně zvířat 

usmrcených za účelem vymýcení nákazy zvířat odstraňovaných v souladu se zvláštním 

právním předpisem, 

e) exkrementů, nejedná-li se o vedlejší produkty živočišného původu podle odstavce 2 

písm. c), slámy a jiných přírodních látek pocházejících ze zemědělské výroby nebo 

lesnictví, které nevykazují žádnou z nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k 

tomuto zákonu a které se využívají v zemědělství a lesnictví v souladu se zvláštním 

právním předpisem nebo k výrobě energie prostřednictvím postupů nebo metod, které 

nepoškozují životní prostředí ani neohrožují lidské zdraví, 

f) emisí látek znečišťujících ovzduší, 

g) odpadů plastických trhavin, výbušnin a munice, 

h) vytěžených sedimentů z vodních nádrží a koryt vodních toků, u kterých vlastník 

prokázal, že vyhovují limitům znečištění pro jejich využití k zavážení podzemních prostor 
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a k úpravám povrchu terénu, stanoveným v příloze č. 9 k tomuto zákonu, a sedimentů z 

vodních nádrží a koryt vodních toků používaných na zemědělském půdním fondu podle 

zvláštních právních předpisů, 

i) sedimentů přemísťovaných v rámci povrchových vod za účelem správy vod a vodních 

cest, předcházení povodním, zmírnění účinku povodní a období sucha nebo rekultivace 

půdy, je-li prokázáno, že nevykazují žádnou z nebezpečných vlastností uvedených v 

příloze č. 2 k tomuto zákonu, 

j) zemin a jiných přírodních materiálů vytěžených během stavebních činností, pokud 

vlastník prokáže, že budou použity v přirozeném stavu v místě stavby a že jejich použití 

nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví. 

 

 Dále zákon uvádí v § 4 základní pojmy, jako je nebezpečný odpad, komunální 

odpad, odpad podobný komunálnímu, nakládání s odpady, způsoby nakládání s odpady, 

pojem původce a oprávněné osoby. 

§ 5 

Zařazování odpadu podle Katalogu odpadů 

Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad zařadit 

podle Katalogu odpadů, který Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo") 

vydá prováděcím právním předpisem. 

§ 6 

Zařazování odpadu podle kategorií 

Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad do 

kategorie nebezpečný, je-li 

a) uveden v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise, 

nebo 

b) smíšen nebo znečištěn některou ze složek uvedených v Seznamu složek, které činí 

odpad nebezpečným, uvedeném v příloze č. 5 k tomuto zákonu, nebo 

c) smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných odpadů 

uvedeném v prováděcím právním předpise. 

Směsný komunální odpad se nezařazuje do kategorie nebezpečný a původce a oprávněná 

osoba nejsou povinni s ním nakládat jako s nebezpečným, i když splňuje podmínky 

uvedené v odstavci 1 nebo 2. 
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Dále §7 řeší pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, §9 osvědčení o 

vyloučení nebezpečných vlastností odpadů. 

§ 9a 

Hierarchie způsobů nakládání s odpady 

V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání 

s odpady: 

a) předcházení vzniku odpadů, 

b) příprava k opětovnému použití, 

c) recyklace odpadů, 

d) jiné využití odpadů, například energetické využití, 

e) odstranění odpadů. 

 

Povinnosti při nakládání s odpady jsou uvedeny v § 10 - 15. Dále zákon uvádí povinnosti 

pro jednotlivé fáze nakládání s odpady v § 16 -  24.  

Povinnosti při nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými zařízeními, 

kam patří: 

a) odpady perzistentních organických znečišťujících látek a PCB, 

b) odpadní oleje, 

c) baterie a akumulátory, 

d) kaly z čistíren odpadních vod a další biologicky rozložitelné odpady, 

e) odpady z výroby oxidu titaničitého, 

f) odpady azbestu, 

g) autovraky, 

h) elektrická a elektronická zařízení, 

stanovuje § 25 – 37. 

 

Část pátá stanovuje v § 38 povinnosti pro zpětný odběr výrobků, mezi které paří: 

a) oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů, přípravky jinde 

neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejméně 70 % hmotnostních olejů, jsou-li tyto oleje 

podstatnou složkou těchto přípravků, 

b) výbojky a zářivky, 

c) pneumatiky, 
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d) elektrozařízení pocházející z domácností. 

 

Zákon dále ukládá povinnosti o evidenci a ohlašování odpadů a zařízení (§ 39 – 40), 

stanovuje plány odpadového hospodářství (§ 41 – 44), ekonomické nástroje (§ 45 – 52), 

přeshraniční přepravu odpadů (§ 53 – 60), sankce (§ 66 – 70), výkon veřejné správy 

v oblasti odpadového hospodářství (§ 71 – 81) a společná a přechodná ustanovení (§ 82 - 

83). 

 

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

 

§ 1 

Účel a předmět zákona 

Účelem tohoto zákona je chránit životní prostředí předcházením vzniku odpadů z obalů, a 

to zejména snižováním hmotnosti, objemu a škodlivosti obalů a chemických látek (dále jen 

"látky") v těchto obalech obsažených v souladu s právem Evropských společenství. Tento 

zákon stanoví práva a povinnosti podnikajících právnických a fyzických osob (dále jen 

"osoba") a působnost správních úřadů při nakládání s obaly a uvádění obalů a balených 

výrobků na trh nebo do oběhu, při zpětném odběru a při využití odpadu z obalů a stanoví 

poplatky a ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty. 

§ 2 

Základní pojmy 

 Pro účely tohoto zákona se rozumí 

a) obalem výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy a určený k pojmutí, ochraně, 

manipulaci, dodávce, popřípadě prezentaci výrobku nebo výrobků určených spotřebiteli 

nebo jinému konečnému uživateli. 

 

Zákon dále řeší základní povinnosti při nakládání s obaly a odpady z obalů (§ 3 – 15), 

problematiku autorizované obalové společnosti (§ 16 – 29), registrační a evidenční 

poplatky (§ 30), výkon státní správy v oblasti nakládání s obaly a s odpady z obalů (§ 31 – 

42), ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty (§ 43 – 46) a ustanovení společná, 

zmocňovací a přechodná. 
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3.2 Vyhlášky 

 

 Vyhlášek vztahujících se k nakládání s odpady je celá řada, proto tento text uvádí 

výčet těch, které souvisí s činnostmi firmy MEVAPACK, s.r.o. 

 

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

Vyhláška 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. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě. 

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

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

terfenyly, monomeyltetrachlordifenylmetanem, monomeyldichlordifenylmetanem, 

monomeyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto 

látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB). 

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

Vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru 

některých výrobků. 

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

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

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

elektroodpady. 

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). 
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4 Experimentální část 

 

Experimentální část se zabývá vývojem množství přijímaných odpadů ve společnosti 

MEVAPACK, s.r.o., analýzou tohoto vývoje a očekávaným vývojem v roce 2012. 

 Rok 2008, kdy se zahajoval provoz, je zpracován v tabulce č.4. Odpady ve 

skupinách 15, 17 a 20 jsou zastoupeny větším počtem katalogových čísel než odpady 

ostatních skupin, proto úvodní grafy č. 1 - 12 ukazují zastoupení a vývoj množství odpadů 

v rámci jednotlivých skupin v letech 2009, 2010 a 2011. Větší zastoupení právě těchto tří 

skupin vyplývá z charakteru těchto odpadů. Není náhodou, že právě odpady těchto skupin 

jsou i jinde více zastoupeny (jak vyplývá např. z údajů v příručce Organizace odpadového 

hospodářství v průmyslových podnicích, 2010). Údaje o vývoji množství vybraných 

odpadů z let 2009 – 2011 jsou zachyceny v grafech č.13 – 37 pro jednotlivé roky a měsíce. 

 Veškerá data v této části jsou čerpána z interních zdrojů. 

 

tabulka č. 4 Přehled zpracovávaných odpadů v roce 2008 

Kód  Kat. Název druhu odpadu Množství/t  

030105 O Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy 

neuvedené pod číslem 030104 

5,4 

070213 O Plastový odpad 2,9 

150101 O Papírové a lepenkové obaly 65,705 

150102 O Plastové obaly 97,85 

150103 O Dřevěné obaly 0,85 

170201 O Dřevo 5,51 

170405 O Železo a ocel 7,96 

200301 O Směsný komunální odpad 1,726 

200307 O Objemný odpad 7,04 

     

 Největší podíl odpadů zaujímaly v roce 2008 obaly, a to papírové a lepenkové 

150101 a plastové 150102.  

 Vzhledem k malému množství zpracovávaných odpadů v roce 2008 není toto 

období zahrnuto do grafů. 
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4.1 Vyhodnocení vybraných skupin odpadů 

 

Období 2009

150101
150102
150103
150107
150110
150202

 

Graf č. 1 

 

 V rámci skupiny 15 Odpadní obaly; absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační 

materiály a ochranné oděvy jinak neurčené zaujímaly v roce 2009 největší podíl dřevěné 

obaly 150103 a skleněné obaly 150107. Obaly obsahující zbytky N.L. 150110 a absorpční 

činidla se v tomto roce ještě nepřijímaly. Plastové obaly 150102 a papírové obaly 150101 

se na celkovém objemu v rámci skupiny 15 podílely jen v menší míře. 

 

Období 2010

150101
150102
150103
150107
150110
150202

 

Graf č. 2   

 

 V roce 2010 se zvětšil podíl dřevěných obalů 150103, zastoupení skleněných obalů 

se snížilo. Ostatní odpady jsou zastoupeny už v menším množství, nicméně zastoupení 

150101 a 150102 zůstalo přibližně stejné jako v předchozím roce. 
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Období 2011

150101
150102
150103
150107
150110
150202

 

Graf č. 3 

 

 V roce 2011 zůstává podíl dřevěných obalů 150103 přibližně stejný jako 

v předchozím roce, skleněné obaly se přestaly zpracovávat. Roste podíl papírových a 

lepenkových obalů 150101 a plastových obalů 150102, zvyšuje se i zastoupení obalů 

obsahujících zbytky N.L. 150110 a absorpčních činidel 150202. 
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Graf č. 4 

 

Tento graf shrnuje vývoj konkrétního množství odpadů (předchozí grafy 

představovaly zastoupení v rámci skupiny) ve skupině 15 v letech 2009 – 2011.  
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Období 2009
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Graf č. 5   

 

 Ve skupině 17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy 

z kontaminovaných míst) zaujímalo v roce 2009 největší podíl dřevo 170201. Sklo 170202 

a železo a ocel 170405 představují ještě také významnější podíl, hliník 170402 a směsný 

stavební a demoliční odpad 170904 v tomto období ještě nejsou zastoupeny. 
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Graf č. 6 

 

 V tomto období klesl podíl dřeva 170201, naopak roste zastoupení železa a oceli 

170405. Podíl skla 170202 a kabelů 170411 zůstává přibližně stejný jako v předchozím 

roce. 
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Období 2011
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170904

 

Graf č. 7 

 

 Podíl dřeva 170201 na celkovém objemu skupiny 17 dále klesl, objevuje se zde 

významná položka směsný stavební a demoliční odpad 170904. Podíl mědi 170401 a 

hliníku 170402 zůstává přibližně stejný, mírně se změnily podíly skla 170202 a železa a 

oceli 170405.  
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Graf č. 8 

 

Tento graf shrnuje grafy 5 – 7 a vývoj konkrétního množství odpadů ve skupině 17 

v letech 2009 – 2011. 
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Období 2009
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Graf č. 9   

 

 Ve skupině 20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, 

průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru zaujímá 

jednoznačně největší podíl dřevo 200138 a objemný odpad – vyřazený nábytek 200307. 

Ostatní odpady ve skupině jsou zastoupeny v menší míře přibližně stejným podílem. 

 

 

Období 2010
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Graf č. 10   

 

 Podíl dřeva 200138 mírně vzrostl, klesá podíl objemného odpadu 200307. 

Významněji narostlo zastoupení oděvů 200110. 
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Období 2011
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Graf č. 11 

 

 Podíl dřeva 200138 zůstává přibližně na stejné úrovni jako v předešlých letech, 

stejně jako oděvy 200110. Naopak mírně vzrostlo zastoupení objemného odpadu 200307. 
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Graf č. 12 

 

Tento graf shrnuje grafy 9 – 11 a vývoj konkrétního množství odpadů ve skupině 

20 v letech 2009 – 2011. 
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4.2 Vyhodnocení vybraných druhů odpadů 
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Graf č. 13 

 

Celkové množství přijatého odpadu v roce 2010 činilo 4,261 t, v roce 2011 7,757 t. 

 

 

Nebezpečné odpady, kam 080409 patří, začala firma přijímat až později (viz 

schválení Provozního řádu NO). Poměrně značné kolísání množství dovezeného odpadu 

v jednotlivých měsících je způsobeno zejména tím, že svozová firma dováží tyto odpady 

od různých firem dle jejich objednávek. Může tedy nastat situace, kdy v jednom měsíci 

nedovezla žádný odpad (v grafu 5/2011) a v jiném naopak výrazně více (v grafu 11/2010). 

Měsíce leden a únor bývají většinou slabší díky faktu, že se firmy před koncem roku 

snažily zbavit všeho odpadu; období červenec a srpen jsou měsíce dovolených a zejména 

výrobní firmy produkují méně odpadu. Nárůst tohoto odpadu může být způsoben tím, že 

svozová firma získá více nových zakázek, ve kterých se tento odpad objeví. Přeci jen ještě 

vznikají nové firmy na českém trhu nebo se mění jejich výrobní portfolio.  

V roce 2011 je potom vidět nárůst oproti roku 2010. Tento nárůst je však nutné 

přičíst spíše organizačnímu zajištění provozu. 

 

V roce 2012 je potom očekáván obdobný stav jako v roce předešlém, případně 

mírný nárůst. 
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 101112 odpadní sklo
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Graf č. 14 

 

Celkové množství přijatého odpadu v roce 2009 činilo 357,429 t, v roce 2010 

251,388 t, v roce 2011 397,493 t. 

  

Velké výkyvy v měsíčních návozech jsou způsobeny jejich nepravidelností a větším 

počtem dodávajících společností (celkem tři, resp.čtyři), které se navíc v průběhu let 2009 

až 2011 měnily. V červenci a srpnu 2011 docházelo k častějším návozům společností 

BestOn Cz, s.r.o., v říjnu 2011 množství ovlivnil také vlastní vznik (kód A00). 

Sklo bývá drceno na kladívkovém drtiči na frakci do 30 mm. Takto nadrcené nebo 

někdy jen přečištěné je odváženo přímo do skláren k dalšímu materiálovému využití. 

Největší „boom“ trval do roku 2010 (resp. 2011), kdy se ve stavebnictví vyměňovala stará 

dřevěná okna za nová, čímž se zvedla výroba izolačních skel a vznikalo tak i více 

skleněného odpadu z výroby.  

 

V roce 2012 je očekávána spíše stagnace či mírný pokles. 
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Celkové množství přijatého odpadu v roce 2009 činilo 38,85 t, v roce 2010 96,687 

t, v roce 2011 76,082 t. 

 

 Tento odpad vozí pouze jeden dodavatel, výpadek návozů za některý měsíc se tedy 

projeví nulovou hodnotou v grafu. Kolísání množství dodávaného odpadu navíc způsobují 

výrobní firmy a jejich produkce odpadů. 

Tento ryze výrobní odpad nebyl do konce roku 2011 nijak zásadně upravován, 

jednalo se spíše o překup. Na přelomu roku 2011/2012 firma  MEVAPACK, s.r.o. začala 

naplno využívat nožový mlýn (pořízený již v roce 2011) a dodávat na trh plastovou drť 

s frakcí do 10 mm. 

V druhé polovině roku 2011 je v grafu patrný poněkud dlouhodobější výpadek 

návozů. Nejednalo se však o nedostatek odpadu na trhu, ale o nutnost provedení 

organizačních změn v provozu tak, aby úprava plastů mohla  probíhat efektivně. 

 

 V roce 2012 je očekáván nárůst množství přijímaného odpadu, což naznačují první 

čísla z počátku roku 2012. Rozvíjející se spolupráce s firmami zabývajícími se plastovými 

odpady navíc zajišťuje pravidelný odbyt drtě. 
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Celkové množství přijatého odpadu v roce 2010 bylo 2,117 t, v roce 2011 3,361 t. 

 

 Nebezpečné odpady, kam 140603 také patří, začala firma přijímat až později (viz 

schválení Provozního řádu NO). Hlavním dodavatelem je jedna svozová firma, která tento 

odpad vozí od různých firem. Jedná se tedy o výrobní odpad a jeho produkce je opět 

závislá na objemu výroby ze strojírenského nebo automobilového odvětví. Malá množství 

velmi nepravidelně vozí také další tři firmy. Odpad je po nashromáždění většího množství 

předán specializované firmě.  

V roce 2011 je potom vidět nárůst oproti roku 2010. Tento nárůst je však nutné 

přičíst spíše organizačnímu zajištění provozu. 

 

V roce 2012 je očekávaný vývoj vázán především na objem výroby ve 

strojírenském a automobilovém průmyslu. První čísla ze začátku roku 2012 naznačují 

stagnaci až velmi mírný růst návozů, nicméně je velmi těžké odhadnout vývoj ekonomiky 

a s tím související objemy výroby ve výše uvedených odvětvích průmyslu. 
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 Celkové množství přijatého odpadu v roce 2009 činilo 30,803 t, v roce 2010 46,03 

t, v roce 2011 112,352 t. 

 

V roce 2009 nebyly návozy odpadu ještě pravidelné, realizovala se pouze jedna 

mimořádná dodávka v období 4/2009. Od 8/2009 pak navážela odpad pravidelněji jedna 

firma a od 11/2009 přibyla druhá.  

V roce 2010 se množství naváženého papíru a lepenky ustálilo, pouze  v období 

8/2010 a 9/2010 je vidět výraznější nárůst způsobený vlastním vznikem (8/2010 13,307 t, 

9/2010 2,259 t). Hlavním dodavatelem se stává jeden subjekt, další dvě firmy realizovaly 

jen několik návozů. Odběrateli byli dvě firmy. 

V roce 2011 zůstává pravidelným dodavatelem jedna firma a  výhradním 

odběratelem se stává svozová firma. Vzhledem k rostoucímu objemu všech 

zpracovávaných odpadů je křivka ovlivněna podílem vlastního vzniku papíru a lepenky 

(období 2/2011 – 10/2011). V prosinci 2011 ovlivnil množství jeden mimořádný návoz. 

Obecně produkce tohoto odpadu bývá zpravidla ovlivněna jeho cenou. Díky 

velkému kolísání výkupních cen, které rapidně poklesly například  při ekonomické krizi 

v ČR v roce 2010, mají firmy s větší produkcí papíru tendenci vyčkávat na lepší výkupní 

cenu.    
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 Celkové množství přijatého odpadu v roce 2009 činilo 6,899 t, v roce 2010 14,15 t, 

v roce 2011 44,319 t. 

 

Pravidelným dodavatelem je jedna firma (návozy obvykle okolo 0,5 t měsíčně, 

pouze 8/2010 mimořádně 5,038 t, 1/2011 6,533 t). Nepravidelných dodavatelů je více, 

např. SITA CZ a.s. vozila odpad v období 11/2011 (celkem 3,08 t) a 12/2011 (5,34 t). 

V období 9/2011 navezl jednorázově 6,32 t Penny Market s.r.o. 

Jedná se převážně o strečové folie, bublinkové folie popř. sáčky, které jsou lisovány 

do balíků o hmotnosti do 150 kg a předávány dále ke zpracování. 

Nárůst v jednotlivých letech je z grafu jasně patrný. Obecně platí, že jsou plastové 

obaly díky svým vlastnostem stále více využívány, tudíž narůstá i množství odpadů 

z plastových obalů. 

 

V roce 2012 je očekáván další nárůst množství přijímaných odpadů. 
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 Celkové množství přijatého odpadu v roce 2009 činilo 285,477 t, v roce 2010 

437,642 t, v roce 2011 497,147 t. 

 

Tento odpad tvoří významnou část zpracovávaných odpadů. Jeho návozy jsou 

relativně stálé, v letech mají víceméně narůstající tendenci, pouze období 4/2011 – 7/2011 

bylo výjimečné tím, že bylo potřeba uvolnit skladovací kapacity pro návoz 170904 

z demolice. Množství navezených dřevěných obalů je limitováno kapacitou skladovacích 

prostor a rychlostí demontáže, což je ovlivněno počtem zaměstnanců, příp. brigádníků.  

V letech 2009 a 2010 je vidět zvýšené množství navezeného odpadu v období od 

března do června, tedy v jarních měsících, kdy lze dočasně dřevěné obaly skladovat i ve 

venkovním prostoru. V zimních měsících se odpadní dřevo stává cenným palivem, což  má 

za následek pokles příjmu tohoto odpadu. V tomto segmentu odpadů navíc existuje velká 

konkurence. Do grafu není záměrně zanesen vlastní vznik v období 12/2011 (celkem 

292,123 t pocházejících z demontáží z průběhu roku 2011), protože z grafu by pak vývoj 

nebyl dobře patrný. Škála dodavatelů je poměrně pestrá, nicméně hlavním a pravidelným 

partnerem je jedna firma. Odběratelem od roku 2010 je výhradně také jeden subjekt.  

 

V roce 2012 je očekáván další nárůst naváženého množství. 
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 Celkové množství přijatého odpadu v roce 2009 činilo 179,21 t, v roce 2010 125,57 

t, v roce 2011 se tento odpad nepřijímal. 

 

 Množství zpracovávaného odpadu rostlo až do dubna 2010, a to i díky pořízení 

stroje na drcení skla. Barevné sklo se v průběhu roku 2010 přestalo navážet, jelikož 

svozová firma van Gansewinkel a.s. si vybudovala své vlastní překladiště na barevné sklo. 

Proto se hledali noví dodavatelé tohoto odpadu a od počátku roku se odpad opět naváží.  

 

 V roce 2012 lze tedy očekávat opětovný nárůst naváženého množství odpadů, zda 

bude však dosaženo celkového množství z roku 2009 je ještě předčasné odhadovat. 

Vzhledem k navázané spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. bude ale snaha tyto 

výsledky dokonce předčit. 
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 Celkové množství přijatého odpadu v roce 2010 bylo 18,163 t, v roce 2011 33,95 t. 

 

 V dubnu 2010 začala pravidelně dodávat obaly obsahující NL firma van 

Gansewinkel, a.s., menší dodávky dalších firem byly nepravidelné. Odběratelem byly dvě 

specializované firmy. Křivka vývoje naváženého množství odpadu je v roce 2011 na první 

pohled velmi podobná jako v roce 2010, což je do jisté míry způsobeno stejným 

dodavatelem (van Gansewinkel, a.s. sváží NO od různých původců). Jedná se o výrobní 

odpad přímo závislý na objemu prací výrobních firem. 

 Z pohledu celkových ročních návozů lze pozorovat rostoucí tendenci, ovšem je 

nutné zohlednit organizační zajištění, které se v roce 2011 ustalovalo. 

 

 Rok 2012 se bude vyvíjet v závislosti na produkci výrobních firem, očekáván je 

podobný vývoj jako v roce 2011. 
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 Celkové množství přijatého odpadu v roce 2010 bylo 6,3 t, v roce 2011 15,344 t. 

 

 Pravidelným dodavatelem absorpčních činidel je od 4/2010 van Gansewinkel, a.s., 

odběratelem specializovaná firma. Několik dalších subjektů dodává nepravidelně menší 

množství odpadu. V roce 2011 se pravidelným dodavatelem, i když jen menšího množství, 

stala další společnost. Jedná se opět o výrobní odpad přímo závislý na objemu prací 

výrobních firem. 

 Z grafu je patrný značný nárůst navážených odpadů v roce 2011 oproti roku 2010. 

V průběhu roku navážené množství odpadu značně kolísá, např. v letních měsících toto 

množství odráží pokles produkce ve výrobních podnicích z důvodu dovolených. 

 

 Rok 2012 se bude vyvíjet v závislosti na produkci výrobních firem, očekáván je 

podobný vývoj jako v roce 2011. 
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Celkové množství přijatého odpadu v roce 2010 bylo 3,071 t, v roce 2011 3,664 t. 

 

 Olejové filtry zařazené jako nebezpečný odpad začala pravidelně dodávat jedna 

firma v období 5/2010 a další firma od 6/2010. Odběratelem je specializovaná firma. 

Několik návozů se uskutečnilo i od dalších dodavatelů, nejde však o pravidelnou 

spolupráci. V roce 2011 pokračovala spolupráce z roku 2010. Jedná se o odpad 

z automobilového průmyslu přímo závislý na objemu prací specializovaných firem. 

 Množství dováženého odpadu v průběhu roku 2010 poměrně značně kolísalo, což 

lze jednoznačně přičíst zahájení příjmu tohoto odpadu v období 2/2010. 

 V roce 2011 jsou návozy odpadu poněkud vyrovnanější, výkyvy lze spatřovat v již 

zmíněné závislosti na objemu prací firem specializujících se na odpady z automobilového 

průmyslu. 

 

 Vývoj množství navezeného odpadu v roce 2012 se odhaduje poněkud obtížněji, 

podle prvních čísel se však zdá, že by mohl být dosažen podobný stav jako v roce 2011. 
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 Celkové množství přijatého odpadu v roce 2009 činilo 17,976 t, v roce 2010 49,116 

t, v roce 2011 46,849 t. 

 

 V období 7/2009 začal autosklo dodávat jeden subjekt (nepravidelné návozy) a 

další firma pravidelně (zpočátku ovšem méně pravidelně). Odběratelem byla výhradně 

jedna společnost. V roce 2010 přibyla k pravidelným dodavatelům další firma. 

Nepravidelné návozy realizoval také Carmagnus s.r.o., stálým odběratelem se stal další 

partner. V roce 2011 byla situace obdobná. Z grafu je patrné, že dodávané množství se 

v roce 2010 ustálilo a obdobný průběh měl i rok 2011. 

 Autoskla jsou bohužel jediný „skleněný“ odpad, který firma MEVAPACK, s.r.o. 

zatím nezpracovává, ale pouze shromažďuje a předává dál specializovaným firmám. Na 

jeho recyklaci by bylo potřeba investovat do speciální drtící linky, která by byla schopná 

vyseparovávat folii ze skla.  

 

 Vzhledem k vývojovým křivkám z let 2010 – 2011 lze předpokládat velmi podobný 

vývoj i v roce 2012. 
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 Celkové množství přijatého odpadu v roce 2009 činilo 68,904 t, v roce 2010 74,905 

t, v roce 2011 141,563 t. 

 

 

 První dodávky dřeva se realizovaly v období 5/2009 společností KRÁLOVSKÁ 

OBCHODNÍ s.r.o., a to až do 8/2009. Od 10/2009 vozí odpad pravidelně jiný dodavatel. 

Výhradním odběratelem je stejný partner jako u dřevěných obalů 150103. V roce 2010 

byly první dodávky v období 4/2010 firmou van Gansewinkel, a.s., v dalším období roku 

již pravidelné. Dodavatelem významnějšího množství byla ještě jedna společnost. Zvýšené 

množství návozů souvisí jednak s předáním odpadu odběrateli a uvolněním skladovacích a 

manipulačních prostor, jednak stejně jako u dřevěných obalů 150103 se v zimních 

měsících odpadní dřevo stává cenným palivem, což  má za následek pokles příjmu tohoto 

odpadu. 

 V roce 2011 se oproti roku 2010 navezlo téměř dvakrát více odpadu a kapacita 

zařízení byla již dosti vytížená. 

  

 V roce 2012 již takový nárůst není možný, mírné zvýšení dodávek odpadního dřeva 

lze ale ještě očekávat. 
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Celkové množství přijatého odpadu v roce 2009 činilo 22,23 t, v roce 2010 107,921 

t, v roce 2011 394,98 t. 

 

 Sklo pod kódem 170202 pochází ze stavebnictví a dodávala jej v období 5/2009 – 

8/2009 KRÁLOVSKÁ OBCHODNÍ s.r.o., odběratelem se stal BestOn Cz, s.r.o. V roce 

2010 byla situace v návozech obdobná, opět bylo více partnerů. Objem zpracovávaného 

množství výrazně narostl v roce 2011 díky spolupráci se stálým dodavatelem/odběratelem, 

v období 8/2011 a 10/2011 byl také započten vlastní vznik A00. Z grafu je dobře patrné, že 

návozy skla se realizují v období 5. – 10. měsíce roku, což ovlivňuje právě jeho původ ve 

stavebnictví. To má svou největší kulminaci v období letních měsíců a vzniká tak velké 

množství odpadního skla (například z výměny oken, výkladních skříní apod.). Jedná se tím 

pádem převážně o tabulové, čiré nebo mléčné sklo. 

 

 V roce 2012 není předpokládán další výrazný nárůst dodávaného množství, ale 

spíše udržení hodnot z předchozího roku. 

 

 



Mgr. Monika Tichá: Nakládání s odpady ve společnosti MEVAPACK, s.r.o. 

2012                                                                                                                                      54              

170401 měď, bronz, mosaz

0

0,5

1

1,5

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

měsíce

tu
n

y

2009

2010

2011

 

Graf č. 27 

 

Celkové množství přijatého odpadu v roce 2009 činilo 0,575 t, v roce 2010 7,32 t, 

v roce 2011 29,693 t. 

 

 V roce 2009 se uskutečnilo pouze několik návozů od dvou dodavatelů, významnější 

množství tvoří také vlastní vznik. Jediným odběratelem byla firma TSR Czech Republic 

s.r.o. V roce 2010 byly dodávky již pravidelně a pravidelně byl také vykazován vlastní 

vznik. Na pozici odběratele nedošlo ke změně, a to ani v následujícím roce 2011. Do grafu 

není zahrnut vlastní vznik 24,374 t v období 3/2011 z důvodu lepší přehlednosti grafu. 

Dále je z grafu patrný nestejnoměrný vývoj, nelze říct, že by v některém období roku bylo 

větší množství návozů či vlastního vzniku. Měď, stejně jako většina barevných kovů 

vzniká ve firmě MEVAPACK, s.r.o. například díky likvidaci různých starých zásob 

spolupracujících firem.  

Přestože je zaznamenáván značný růst množství dodávaných/vznikajících odpadů, 

v žádném případě se nejedná o hlavní předmět činnosti firmy. 

 

Je tedy těžké odhadovat vývoj dodávaného/vzniklého množství odpadu v roce 

2012, spíše bude záležet na vlastním vzniku A00. 
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 Celkové množství přijatého odpadu v roce 2010 bylo 12,24 t, v roce 2011 54,36 t. 

 

 Výhradně vlastní vznik odpadního hliníku firma začala vykazovat v roce 2010. 

Odběrateli byly dvě společnosti.  V roce 2011 je v grafu vidět vlastní vznik až do poloviny 

roku, v období 7/2011 bylo významným obchodním partnerem dodáno výjimečné 

množství odpadu 36,550 t (v grafu nezaneseno z důvodu lepší přehlednosti), vlastní vznik 

byl proto pozastaven do uvolnění skladovacích kapacit. Výhradním odběratelem se stal 

jeden obchodní partner. Hliník vzniká stejně jako měď ve firmě MEVAPACK, s.r.o. 

například díky likvidaci různých starých zásob spolupracujících firem.  

 

Pokud nedojde v roce 2012 k obdobně mimořádné akci jako v období 7/2011, 

pravděpodobně dojde ke snížení celkově vyprodukovaného množství odpadního hliníku. 
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 Celkové množství přijatého odpadu v roce 2009 činilo 22,8 t, v roce 2010 169,849 

t, v roce 2011 244,242 t. 

 

 U železa a oceli hraje důležitou roli vlastní vznik. Jedná se hlavně o vyřazené 

železné rámy, na kterých se dováží odpadní sklo.  

V roce 2009 byl tento odpad předáván třem odběratelům. V roce 2010 došlo 

k nárůstu vlastního vzniku a železný odpad se předával výhradně jednomu odběrateli. 

V roce 2011 došlo ještě k dalšímu nárůstu, odebírat odpadní železo a ocel začali noví 

obchodní partneři. 

 

Množství produkovaného železa a oceli je tedy úzce spjata s dodávkami odpadního 

skla a vzhledem k očekáváním ve vývoji množství naváženého odpadního skla lze 

předpokládat v roce 2012 podobná čísla jako v roce 2011. 
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 Celkové množství přijatého odpadu v roce 2009 činilo 6,507 t, v roce 2010 20,446 

t, v roce 2011 9,364 t. 

 

 

 Kabely dodávalo v roce 2009 více firem, pravidelně od 11/2009 pouze jeden 

obchodní partner, odběratelem byl REMIT s.r.o. V roce 2010 pokračovala spolupráce 

z předchozího roku, v období 6 – 10/2010 byl zaznamenán vlastní vznik, v 8/2010 dokonce 

8,587 t (v grafu není zaneseno z důvodu lepší přehlednosti). Odebírat začala další firma. 

V roce 2011 pokračovala pravidelná spolupráce z předchozího období, v 1/2011 bylo 

dodáno větší množství (3,802 t), vlastní vznik byl naproti tomu zaznamenán pouze 

v období 9/2011 (1,159 t). V roce 2011 odebírala odpad opět pouze jedna firma. 

 Jedná se zde spíše o malá množství odpadu, která jsou předávána oprávněným 

osobám. V oboru recyklace měděných kabelů existuje velká konkurence, proto se tímto 

směrem firma MEVAPACK, s.r.o. nevydala a kabely tedy tvoří okrajovou činnost. 

 

 Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze předpokládat v roce 2012 stagnaci 

nebo další pokles, ovšem i nárůst se nedá zcela vyloučit. 
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 Celkové množství přijatého odpadu v roce 2011 činilo 205,64 t. 

 

 Stavební a demoliční odpad dovážel především van Gansewinkel, a.s., jednalo se 

přitom po celou dobu o materiál z demolice stejného objektu, tedy o časově ohraničenou 

akci. V období 8/2011 dovezl tento odpad ještě další dodavatel. (25,3 t) a v období 9/2011 

a 10/2011 ještě jedna další firma. Výhradním odběratelem byl pouze jeden obchodní 

partner. 

Tento odpad přímou úměrou vzniká díky výměně dřevěných oken například na 

panelových sídlištích. Jeho největší příjem je opět přes letní měsíce, kdy je stavebnictví na 

špici.  

 

Vývoj v roce 2012 je tedy závislý na produkci odpadů ve stavebnictví. Každopádně 

první čtvrtletí roku není očekávána žádná větší dodávka, rozhodující bude až období 

letních měsíců. 
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 Celkové množství přijatého odpadu v roce 2009 činilo 3,91 t, v roce 2010 8,683 t, 

v roce 2011 14,444 t. 

 

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven dodává po celé období jeden 

obchodní partner a odběratelem je taktéž jeden, ale samozřejmě jiný obchodní partner. Je 

zřetelně patrný pozvolný nárůst v letech, měsíční návozy se postupně plynule zvyšují, 

výraznější výkyv lze vidět pouze v období 3/2011.  

Jakkoliv se navážené množství odpadu zvyšuje, tvoří biologicky rozložitelný odpad 

z kuchyní a stravoven spíše okrajovou službu firmy. Ke zpracování tohoto odpadu proto 

dochází u dalšího zpracovatele. 

 

Trend patrný z grafu bude zřejmě pokračovat i v roce 2012, nárůst dodávaného 

množství odpadu však bude zřejmě stále pozvolnější. 
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 Celkové množství přijatého odpadu činilo v roce 2010 50,82 t, v roce 2011 95,25 t. 

 

 Oděvy dodává po celou dobu jediný dodavatel a od roku 2010 je odebírá taktéž 

jediný odběratel. V období 3/2011 – 7/2011 byl zaznamenán i vlastní vznik, avšak 

v množstvích měsíčně maximálně 0,78 t. V grafu je patrný nárůst v období 9/2010, 

důvodem jsou častější návozy v tomto měsíci. 

 

 Vzhledem k tomu, že se množství dováženého odpadního textilu v roce 2011 téměř 

zdvojnásobil oproti předchozímu roku, je v roce 2012 očekáván už jen mírnější nárůst. 
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Graf č. 34 

 

 Celkové množství přijatého odpadu v roce 2009 činilo 3,24 t, v roce 2010 5,96 t, 

v roce 2011 2,544 t. 

 

 V roce 2009 realizovala jeden mimořádný návoz Czech Republic Onamba s.r.o. 

V roce 2010 častěji dodávala Veolia Transport Morava, a.s. V roce 2011 bylo více malých 

dodavatelů a je patrné snížení množství zpracovávaného odpadu. Odběratelem byl jediný 

obchodní partner. Jedná se zde spíše o doplňkovou službu firmy. Recyklací elektrozařízení 

se zabývají více specializované firmy.  

 

 Z těchto důvodů nelze ani v roce 2012 očekávat nějaký dramatický nárůst 

naváženého množství, pravděpodobněji půjde o stagnaci nebo ještě další mírný pokles. 
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 Celkové množství přijatého odpadu v roce 2009 činilo 71,949 t, v roce 2010 

144,391 t, v roce 2011 232,885 t. 

 

 Dřevo pod kódem 200138 dodávalo do 6/2011 AVE CZ odpadové hospodářství 

s.r.o. V období 7/2011 začali dodávat odpad další dva obchodní partneři . Odběratelem byl 

po celé období výhradně jen jeden obchodní partner. Z grafu je dobře patrný postupný 

nárůst zpracovávaného odpadu v letech, více návozů se potom realizuje v období od března 

do září. Pod tímto kódem firma odebírá dřevěný odpad shromažďovaný na sběrných 

dvorech od občanů. Kromě zimních měsíců, kdy je zavedeným nešvarem využívat tento 

odpad jako topivo, naváží se odpad průběžně.  

 

 V roce 2012 je očekáván další nárůst naváženého množství, nicméně rozložení 

v měsících bude kopírovat obdobnou křivku jako v předchozích obdobích. 
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 Celkové množství přijatého odpadu v roce 2009 činilo 0,72 t, v roce 2010 6,838 t, 

v roce 2011 6,429 t. 

 

 V období 10/2009 byl zaznamenán pouze vlastní vznik. V roce 2010 směsný 

komunální odpad dovážela pravidelně pouze jedna společnost, odběratelem byl výhradně 

jeden obchodní partner. V období 7/2010 navezla odpad další společnost, navíc byl 

zaznamenán i vlastní vznik (2,474 t, v grafu není zaneseno z důvodu lepší přehlednosti). 

V roce 2011 dodávaly a odebíraly stejné subjekty. Celkově lze sledovat poměrně 

vyrovnaný vývoj jak v letech, tak v měsících (kromě období 7/2010). 

Jedná se zatím spíše o doplňkovou službu firmy MEVAPACK, s.r.o. Snahou je 

však být co možná nejuniverzálnější a také díky rozsáhlému seznamu možných 

přijímaných odpadů nabízet všechny možnosti a kapacity svého zázemí. 

 

V roce 2012 lze očekávat jen velmi pozvolný nárůst naváženého množství oproti 

roku 2011. 

. 
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 Celkové množství přijatého odpadu v roce 2009 činilo 89,08 t, v roce 2010 27,416 

t, v roce 2011 112,997 t. 

 

 Objemný odpad (vyřazený nábytek) dodávalo v roce 2009 více firem, odběratelem 

byl jediný obchodní partner. V roce 2010 je patrný útlum dodávek (klesl počet 

dodávajících firem). Situace se opět zlepšuje od roku 2011, kdy začaly pravidelně vozit 

odpad dvě společnosti. 

 

 V roce 2012 je očekáván další nárůst, ale spíše už jen pozvolný s ohledem na 

limitovanou kapacitu zařízení. 
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Závěr 

 

 Úvodní grafy shrnující  zastoupení odpadů v rámci skupin 15, 17 a 20 ukazují, že 

ve sledovaných letech se zastoupení jednotlivých odpadů vyvíjí, stejně jako jejich 

přijímané množství. To je zcela přirozené a odpovídá to měnící se skladbě 

dodavatelů/odběratelů a poptávce po materiálech získaných úpravou či zpracováním 

odpadů. Nicméně z následujících grafů pro vývoj množství vybraných odpadů je patrný 

jednoznačný nárůst množství přijímaných odpadů. 

 Z celkového počtu 25 vybraných druhů odpadů vykazuje: 

 jednoznačný nárůst ve všech po sobě jdoucích letech celkem 16 položek – 080409, 

140603, 150101, 150102, 150103, 150110, 150202, 160107, 170201, 170202, 

170401, 170402, 170405, 200108, 200110, 200138; 

 pokles v roce 2010 a opětovný nárůst v následujícím roce 2 položky – 101112, 

200307;  

 nárůst v roce 2010 a pokles v dalším období 5 položek – 120105, 160120, 170411, 

200136, 200301; 

 pokles v roce 2010 s pozastavením zpracovávání pouze jedna položka – 150107. 

 

Ze sledovaných odpadů tedy pouze jeden vykazuje pokles po celé sledované období. U 

drtivé většiny odpadů se navážená množství zvyšují, jen malý počet odpadů vykázal pokles 

v roce 2010 nebo 2011. Jednoznačně lze konstatovat, že se zvyšuje množství využitých 

odpadů a tím pádem množství odpadů ukládaných na skládky se snižuje. V roce 2009 

prošlo zařízením celkem 1.200 t sledovaných odpadů, v roce 2010 1.691 t a v roce 2011 už 

to bylo dokonce 2.577 t. Celková schválená roční kapacita zařízení umožňuje přitom 

přijmout až 3.500 t ostatních odpadů,  600 t nebezpečných odpadů a 1.000 t dřevního 

odpadu. 

Množství zpracovaných odpadů tedy může ještě narůst, pokud by vydrželo současné 

tempo zvyšování přijímaného množství odpadu, roční kapacita zařízení by byla plně 

vytížena zhruba do dvou let. Je však očekáváno spíše pomalejší tempo růstu, takže roční 

kapacita zařízení by mohla být plně využita pravděpodobně o něco později. 

  Narůstající množství přijímaných odpadů neznamená nutně vyšší produkci 

těchto odpadů, ale vyšší míru jejich využití. 
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Příloha 1  

Úplný seznam odpadů přijatých do zařízení k 31.12.2011 

 

Provoz ODPADY 

 

Přehled odpadů 2009 

Kód        Název odpadu (upřesnění názvu odpadu 

030105 O Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy neuvedené pod 

číslem 030104 

040209 O Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) 

070213 O Plastový odpad 

101112 O Odpadní sklo neuvedené pod číslem 101111 

120105 O Plastové hobliny a třísky 

150101 O Papírové a lepenkové obaly 

150102 O Plastové obaly 

150103 O Dřevěné obaly 

150107 O Skleněné obaly (barevné sklo) 

150107 O Skleněné obaly (bílé sklo) 

160119 O Plasty 

160120 O Sklo (autosklo) 

160199 O Odpady jinak blíže neurčené (jiné, ostatní součásti) 

170201 O Dřevo 

170202 O Sklo 

170203 O Plasty 

170401 O Měď, bronz, mosaz (směs barevných kovů) 

170405 O Železo a ocel 

170406 O Cín 

170411 O Kabely neuvedené pod číslem 170410 

170504 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 

170604 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 

170605 N stavební materiály obsahující azbest 

191203 O neželezné kovy 

191205 O Sklo 

191207 O Dřevo neuvedené pod číslem 191206 

200102 O Sklo 

200108 O Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 

200136 O Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 200121 a 

200135 

200138 O Dřevo neuvedené pod číslem 200137 

200139 O Plasty 

200301 O Směsný komunální odpad 

200307 O Objemný odpad (vyřazený nábytek 

 
Počet druhů odpadů:  33 

Počet partnerů v roce 2009: 25 
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Přehled odpadů 2010 

Kód        Název odpadu (upřesnění názvu odpadu 

040209 O Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) 

070213 O Plastový odpad 

080111 N Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné 

látky 

080201 O Odpadní práškové barvy 

080318 O Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 080317 

080409 N Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 

nebezpečné          

látky 

101112 O Odpadní sklo neuvedené pod číslem 101111 

101116 O Pevné odpady z čištění spalin neuvedené pod číslem 101115 

110113 N Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky 

120103 O Piliny a třísky neželezných kovů 

120105 O Plastové hobliny a třísky 

120109 N Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny 

120121 O Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 120120 

120301 N Prací vody 

130205 N Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje 

130507 N Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje 

130802 N Jiné emulze 

140602 N Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel 

140603 N Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel 

150101 O Papírové a lepenkové obaly 

150102 O Plastové obaly 

150107 O Skleněné obaly (barevné sklo) 

150107 O Skleněné obaly (bílé sklo) 

150110 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 

150111 N Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např.azbest) včetně 

prázdných  

tlakových nádob 

150202 N Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 

neurčených), 

čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

160103 O Pneumatiky 

160107 N Olejové filtry 

160112 O Brzdové destičky neuvedené pod číslem 160111 

160119 O Plasty 

160120 O Sklo (autosklo) 

160121 N Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 160107 až 160111 a 160113 a 
160114 

160199 O Odpady jinak blíže neurčené (jiné, ostatní součásti) 

160506 N Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné 

látky 

160507 N Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 
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160508 N Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 

160509 O Vyřazené chemikálie neuvedené pod čísly 160506, 1+0507 nebo 160508 

160601 N Olověné akumulátory 

160602 N Nikl-kadmiové baterie a akumulátory 

160604 O Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 160103) 

170202 O Sklo 

170203 O Plasty 

170401 O Měď, bronz, mosaz (směs barevných kovů) 

170402 O Hliník 

170405 O Železo a ocel 

170406 O Cín 

170407 O Směsné kovy 

170410 N Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

170411 O Kabely neuvedené pod číslem 170410 

170604 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 

180106 N Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 

180205 N Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující 

191202 O Železné kovy 

191203 O neželezné kovy 

191205 Sklo 

200101 O Papír a lepenka 

200102 O Sklo 

200108 O Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 

200110 O Oděvy 

200111 O Textilní materiály 

200121 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 

200123 N Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky 

200126 N Olej a tuk neuvedený pod číslem 200125 

200135 N Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky a 

neuvedené pod     

čísly 200121 a 200123 

200136 O Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 200121 a 

200135 

200139 O Plasty 

200301 O Směsný komunální odpad 

200307 O Objemný odpad  

 

Počet druhů odpadů:    68 

Počet partnerů v roce 2010: 40 

 

 

Přehled odpadů 2011 

Kód        Název odpadu (upřesnění názvu odpadu 

020304 O Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

020704 O Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

040209 O Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) 

070213 O Plastový odpad 
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080111 N Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné 

látky 

080317 N Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky 

080318 O Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 080317 

080409 N Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 

nebezpečné          

látky 

101112 O Odpadní sklo neuvedené pod číslem 101111 

120105 O Plastové hobliny a třísky 

120109 N Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny 

120112 N Upotřebené vosky a tuky 

120121 O Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 120120 

120301 N Prací vody 

130105 N Nechlorované emulze 

130113 N Jiné hydraulické oleje 

130205 N Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje 

130208 N Jiné motorové, převodové a mazací oleje 

130507 N Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje 

130703 N Jiná paliva (včetně směsí) 

130802 N Jiné emulze 

140602 N Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel 

140603 N Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel 

150101 O Papírové a lepenkové obaly 

150102 O Plastové obaly 

150106 O Směsné obaly 

150107 O Skleněné obaly (barevné sklo) 

150107 O Skleněné obaly (bílé sklo) 

150110 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 

150111 N Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např.azbest) včetně 

prázdných  

tlakových nádob 

150202 N Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 

neurčených), 

čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

160103 O Pneumatiky 

160107 N Olejové filtry 

160112 O Brzdové destičky neuvedené pod číslem 160111 

160113 N Brzdové kapaliny 

160114 N Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky 

160119 O Plasty 

160120 O Sklo (autosklo) 

160121 N Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 160107 až 160111 a 160113 a 

160114 

160199 O Odpady jinak blíže neurčené (jiné, ostatní součásti) 

160214 O Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 160209 až 160213 

160506 N Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné 

látky 
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160508 N Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 

160509 O Vyřazené chemikálie neuvedené pod čísly 160506, 1+0507 nebo 160508 

160601 N Olověné akumulátory 

160602 N Nikl-kadmiové baterie a akumulátory 

160604 O Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 160103) 

170102 O Cihly 

170202 O Sklo 

170203 O Plasty 

170401 O Měď, bronz, mosaz (směs barevných kovů) 

170402 O Hliník 

170405 O Železo a ocel 

170406 O Cín 

170407 O Směsné kovy 

170410 N Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

170411 O Kabely neuvedené pod číslem 170410 

170604 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 

170605 N Stavební materiály obsahující azbest 

170904 O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 

170903 

180106 N Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 

180205 N Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující 

190805 O Kaly z čištění komunálních odpadních vod 

191201 O Papír a lepenka 

191205 Sklo 

200101 O Papír a lepenka 

200108 O Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 

200110 O Oděvy 

200111 O Textilní materiály 

200121 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 

200123 N Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky 

200126 N Olej a tuk neuvedený pod číslem 200125 

200127 N Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 200131 

200135 N Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky a 

neuvedené pod     

čísly 200121 a 200123 

200136 O Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 200121 a 

200135 

200139 O Plasty 

200301 O Směsný komunální odpad 

200304 O Kal ze septiků a žump 

200307 O Objemný odpad  

 

Počet druhů odpadů:    80 

Počet partnerů v roce 2011: 49 

 

 

 

 



Mgr. Monika Tichá: Nakládání s odpady ve společnosti MEVAPACK, s.r.o. 

2012                                                                                                                                      73              

Provoz DŘEVO 

 

Přehled odpadů 2010 

Kód        Název odpadu (upřesnění názvu odpadu 

020103 O Odpad rostlinných pletiv 

030105 O 030105 O Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy 

neuvedené pod             číslem 030104 

150103 O Dřevěné obaly 

170201 O Dřevo 

191207 O Dřevo neuvedené pod číslem 191206 

200138 O Dřevo neuvedené pod číslem 200137 

200307 O Objemný odpad (vyřazený nábytek) 

 

Počet druhů odpadů:    7 

Počet partnerů v roce 2010: 19 

 

Přehled odpadů 2011 

Kód        Název odpadu (upřesnění názvu odpadu 

020103 O Odpad rostlinných pletiv 

030105 O 030105 O Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy 

neuvedené pod             číslem 030104 

150103 O Dřevěné obaly 

170201 O Dřevo 

191207 O Dřevo neuvedené pod číslem 191206 

200138 O Dřevo neuvedené pod číslem 200137 

200307 O Objemný odpad (vyřazený nábytek) 

 

Počet druhů odpadů:    7 

Počet partnerů v roce 2011: 15 

 

 

 

 


