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Anotace: 

 
Cílem bakalářské práce je charakteristika odpadů, které vznikají zdravotnickou 

činností a na jehoţ manipulaci se vztahují přísné národní a mezinárodními normy.  

Prvotní část se zabývá legislativou platnou pro toto odvětví, rozdělením a přesnou 

specifikací vyprodukovaného odpadu z nemocnic, včetně jejich bezpečné manipulace a 

likvidace s ohledem na ochranu veřejného zdraví. Poté následuje konkrétní zaměření na 

Fakultní nemocnici v Ostravě s vymezením odpovědnosti v odpadovém hospodářství, 

metodickým postupům v celém procesu při nakládání s vyprodukovaným odpadem, aţ po 

jeho následné předaní specializovaným firmám. 

Klíčová slova: odpad, zdravotnictví, klasifikace, shromaţďování, evidence, přeprava. 

 

Summary: 

 
The aim of this work is characteristic of waste that occurs in health activities and 

the handling is subject to strict national and international standards. 

The first section deals with the legislation applicable to the sector, division and the exact 

specifications of waste from hospitals, including their safe handling and disposal to protect 

public health. This is followed by a specific focus on the University Hospital in Ostrava 

with limited responsibility in waste management, methodological procedures throughout 

the process in the management of waste produced, to its subsequent transfer to specialized 

companies. 
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1. Úvod 

 
Jedním z nejdiskutovanějších a nejzávaţnějších problému ve světě je likvidace 

vzniklého odpadu. Prioritou je, co nejefektivnější likvidace z hlediska ekonomického, 

bezpečného a environmentálního.  

Jedním ze stěţejních problému součastného zdravotnictví je řešení odpadů 

vzniklých při terapeutických a diagnostických procesech ve zdravotnickém zařízení. 

Nesmíme, však zapomínat na komunální odpad vzniklý běţnou lidskou činností, který je 

z důvodů velkého pohybu lidi ve zdravotnickém zařízení vyprodukován, ve velké míře.  

V souvislosti s novými a modernějšími metodami aplikovanými v medicíně, 

vznikají stále novější a rizikovější odpady, které je nutné kvalitně a efektivně likvidovat. 

Právě s narůstající rizikovostí a infekčností odpadu, je třeba neustále vyvíjet iniciativu a 

řešit toto téma jako aktuální problém. 

Zdravotnické odpady je třeba odstraňovat dle součastné platné legislativy, 

především s ohledem k ţivotnímu prostředí a environmentální problematice. Z těchto 

důvodu vznikl také obor odpadové hospodářství, který se zabývá problematikou vzniku 

odpadů, odstraňování odpadů popř.: jejich úpravou pro uskladnění či novému vyuţití. 

Z důvodu závaţnosti probatiky nakládaní s odpady ve zdravotnickém zařízení, je 

kladen velký důraz na správné znehodnocení vzniklého rizikového odpadu, jehoţ postupy 

jsou zakomponovaný v kaţdém provozním a hygienickém řádu jednotlivých 

zdravotnických zařízení. Jde o procesy, které jsou velmi ekonomicky nákladné, přesto je 

nemocnice jako původce a zodpovědný subjekt musí řešit aktualizovat a dodrţovat.  

Cílem bakalářské práce je charakteristika odpadů, které vznikájí zdravotnickou 

činností a na jehoţ manipulaci se vztahují přísné národní a mezinárodními normy.  

Prvotní část se zabývá legislativou platnou pro toto odvětví, rozdělením a přesnou 

specifikací vyprodukovaného odpadu z nemocnic, včetně jejich bezpečné manipulace a 

likvidace s ohledem na ochranu veřejného zdraví.  
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Poté následuje konkrétní zaměření na Fakultní nemocnici v Ostravě s vymezením 

odpovědnosti v odpadovém hospodářství, metodickým postupům v celém procesu při 

nakládání s vyprodukovaným odpadem, aţ po jeho následné předaní specializovaným 

firmám. 
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2. Legislativa platná pro nakládání s odpady ve 

zdravotnických zařízeních 

 
Tato část práce obsahuje veškerou legislativu v České republice, spojenou 

s nakládání s odpady ve zdravotnických zařízeních. Bude zaměřená na role orgánů státní 

správy, včetně zákonů, jimiţ se musí řídit zdravotnické zařízení. 

2.1 Zákonné normy a vyhlášky platné v ČR 

 
Zdravotnická zařízení se v České republice musí řídit obecně závaznými právními 

předpisy a to dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 

vyhlášky Ministerstva ţivotního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou vydává Katalog odpadů 

a stanoví další seznamy odpadů, ve znění pozdějšího předpisu vyhlášky Ministerstva 

ţivotního prostředí č. 383/2005 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, vyhlášky 

Ministerstva ţivotního prostředí č. 376/2002 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadů.[7] 

Důleţitou součástí je také zákon č. 151/2011 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 

vyhlášky č. 440/2000 Sb., která upravuje podmínky předcházení, vzniku a šíření 

infekčních nemoci a hygienické poţadavky na provoz zdravotnických zařízení, zákon č. 

129/2003 Sb., o léčivech a změnách zákonů, ve znění pozdějšího předpisu, zákona č. 

106/2011 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějšího předpisu. 

2.2 Orgány státní správy 

 
Stát, jako hlavní orgán státní správy má za cíl stanovit a ukládat zákonné normy 

k ochraně ţivotního prostředí a zdraví obyvatel. Z důvodu zefektivnění těchto norem, se do 

praxe zavádí samospráva. Nakládání s odpady v oblasti zdravotnických zařízení upravuje 

zákon 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších změn. [1] 

 Ministerstvo zdravotnictví 

 
„V § 10 zákona č. 2/1969 Sb. Ve znění pozdějších novel je Ministerstvo 

zdravotnictví ústředním orgánem státní správy pro zdravotní péči, ochranu veřejného 

zdraví, zdravotnickou, vědeckou a výzkumnou činnost, zdravotnická zařízení v přímé řídicí 
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působnosti, vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních 

léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních vod, léčiva a prostředky zdravotnické 

techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí, zdravotní pojištění a zdravotnický 

informační systém.“ [2] 

„Výkon vrchního státního dozoru a výkon státní správy v oblasti ochrany veřejného 

zdraví při nakládání s odpady je pro ministerstvo zdravotnictví nově definováno novelou 

zákona o odpadech. Ministerstvo zdravotnictví dále pověřuje právnické osoby nebo fyzické 

osoby k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. U pověření prodlužuje jejich platnost 

a má právo k jejich odnětí.“[3] 

 Ministerstvo životního prostředí 

 
Je úředním státním orgánem v oblasti odpadového hospodářství, ve kterém 

vykonává státní dozor s výjimkou ochrany veřejného zdraví při nakládání s odpady. V jeho 

kompetenci je také prověřování právnických a fyzických osob, které mají povolení pro 

hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Zpracovává také plán odpadového 

hospodářství ČR v rozsahu stanoveném tímto zákonem. Je zodpovědný za předloţení 

závazné části plánu a změn v OH ČR ke schválení vládě §72 [1]. 

 Česká inspekce životního prostředí 

 
Inspekce byla zavedena jako orgán státní správy, který spadá pod MŢP, jeţ řídí 

náměstek ministra ţivotního prostředí. Působnost inspekce je limitována zákonem a dále 

specifickými zákony pro jednotlivé sloţky ţivotního prostředí. Mezi hlavní úkony ČIŢP 

patři především kontrolní činnost. 

 Krajské úřady 

 

Zákonem č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonu souvisejících se 

zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním 

městě Praze přešla část pravomocí v oblasti ŢP z MŢP ČR a působnosti okresních úřadů na 

nově zřízené kraje. 
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Působnost organu kraje se dělí: 

 Samostatná působnost 

 Přenesená působnost 

Povinností kaţdého krajského úřadu je také zřizovat „Seznam oprávněných osob 

k nakládání s odpady“, která obsahuje seznam osob, jeţ mají souhlas od odboru ochrany 

prostředí k odstraňování, vyuţívání, sběru či výkupu odpadů §14 [1]. 
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3. Odpady ze zdravotnických zařízení 

 
Všechny činnosti ve zdravotnickém zařízení souvisí s vyprodukováním různých 

druhů odpadů. Je zde proto na místě, zavedení správného a efektivního systému, který 

musí mít základy ve správném třídění odpadu. 

3.1 Kategorizace a klasifikace odpadů ze zdravotnictví 

 

Všechen vyprodukovaný odpad ve zdravotnických zařízeních lze klasifikovat jako 

zdravotnický odpad. Z důvodu specifického rizika tohoto odpadu je potřeba dodrţování 

přesně vymezených postupů. Odpad ze zdravotnictví můţe být jak pevný tak kapalný. 

Mezi zdravotnický odpad patří také nakládaní s farmaceutickým odpadem, který 

můţe mít prošlou expirační lhůtu, mohl být nevhodně skladován nebo nebyly dodrţeny 

jakostní podmínky pro výrobu léčiv. Můţeme zde také zkompenzovat látky pevné, plynné 

či kapalné, které krom zákona musí také spadat pod zákon o chemických látkách. Tyto 

látky většinou pocházejí z různých diagnostických vyšetření, ale také ze zdravotnických 

laboratoří. [4,5] 

Odpad se musí zařazovat dle Katalogu odpadu, který z pravidla provádí původce 

odpadu. Musí však jednat podle skutečných vlastností odpadu a jimi související technologii 

a místu vzniku odpadu. Odpady vyprodukované ve zdravotnických zařízeních jsou 

v katalogu uvedena pod číslem skupiny 18. [4] 

Do skupiny zdravotnických odpadů však spadají i nebezpečné odpady, které jsou 

uvedené v prováděcím právním předpise, nebo je to jiný odpad, vykazující jednu, či více 

nebezpečných vlastností. V tomto případě jsou odpady označovány hvězdičkou.[4,5] 

 Klasifikace odpadů dle Katalogu odpadu České republiky 

 

„Odpady ze zdravotnické či veterinární péče nebo z výzkumu s nimi souvisejícímu 

s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadu ze stravovacích zařízení, které se zdravotnictvím 

bezprostředně souvisejí“.[4] 
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Kaţdé zdravotnické zařízení vyprodukuje vedle komunálního odpadů také velké 

mnoţství nebezpečného odpadu. S tímto nebezpečným odpadem je zapotřebí nakládat dle 

platné legislativy a zařazovat odpady podle příslušného katalogového čísla. 

Ve zdravotnictví se nebezpečný odpad zařazuje pod číslo 18 a k dalšímu specifickému 

zařazení pomáhá Katalog odpadů viz.příloha č. 1. 

 

 Klasifikace odpadu ve státech EU 
 

Státy v EU se řídí pro nakládání, označován a kategorizaci odpadu podle WHO. 

Jeho velkou výhodou je dobrá orientace a srozumitelnost pro zdravotnický personál. Tímto 

vzniká i snadnější a efektivnější třídění odpadu, díky čemu je ve výsledku 

vyprodukovaného nebezpečného odpadu méně. Důraz na efektivnější třídění byl především 

realizován z důvodu, ţe ve většině státu EU se zdravotnického materiálu zbavují 

spalovacími metodami. Proti tomuto postupu však nejvíce vystupuje WHO, která 

budoucnost vidí v nespalovacích procesech. [6,7,30] 

Zapotřebí, je také vyhodnocování a srovnávání statistických údajů 

vyprodukovaného odpadu a nakládání s nimi v jednotlivých zemích ES. Proto byl 

zhotoven Evropský katalog odpadů[8], dle kterého byl vypracován Katalog odpadů ČR. 

Díky tomuto je moţno srovnávat a předávat si zkušenosti a cenné informace se zeměmi 

ES, výjimku však tvoří státy jako Polsko či Rakousko, kteří notifikovali 6místná 

katalogová čísla. [9] 
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4. Třídění a shromažďování odpadu ve zdravotnictví  

 
Všechen vytříděný odpad je třeba ukládat do označených shromaţďovacích 

prostředků, které jsou předem určeny pro jednotlivé druhy dopadů. Třídění musí probíhat 

vţdy v místě vyprodukování odpadů a to na příslušném pracovišti. Pracovníci na 

odděleních vychází ze způsobu odstranění odpadů, coţ je myšleno jako ukládání různých 

materiálu do samostatných oddělených shromaţďovacích prostředků. Směrnice nakládání 

s odpady na různých pracovištích musí být zakomponovány do provozního řádu 

zdravotnického zařízení. Tyto prostředky musí odpovídat druhu a povaze odpadů, důraz je 

kladen především na nepropustnost, uzavíratelnou, označování a snadnou manipulaci. 

Oddělené shromaţďovaní odpadu musí být prováděno dle Katalogu odpadů [4] a to podle 

kategorizace, ale také z důvodu na jejich další nakládání jako je přeprava, úprava nebo 

konečné odstranění. [5,11,26] 

Na třídění odpadů je také kladen důraz v souvislosti s ekonomickou stránkou, 

neboť cena za likvidaci komunálního odpadu je několikanásobně niţší neţ cena likvidace 

odpadů skupiny 18. Proto je nemyslitelné, aby odpad byl jakkoliv míšen nejen z jiţ 

zmiňovaného ekonomického hlediska, ale také z důvodu ochrany veřejného zdraví lidí 

spadající pod vyhlášku č. 195/2005 [10].  

Původce a oprávněná osoba, nakládající s nebezpečnými odpady je povinna 

zakomponovat do provozního řádu zdravotnického zařízení pokyn, zavazující ve smyslu 

vyhlášky č. 195/2005 Sb.[10], aby veškerý odpad vyprodukovaný na pracovišti byl po 

skončení pracovní doby ihned svezen na shromaţďovací místa. Zvláštní výjimku mají 

pracoviště s nepřetrţitou pracovní dobou, kde svoz musí být zajištěn nejpozději do 24 

hodin. 

4.1 Požadavky na shromažďovací prostředky 

 

Na shromaţďovací prostředky, je kladen velký důraz vzhledem k neţádoucímu 

mísení nebezpečného odpadu s komunálním, ale také na praktičnost s jejich nakládáním a 

v neposlední řadě také bezpečnosti pro personál. 

Různé druhy dopadů je třeba shromaţďovat a třídit do jim předem určených nádob, 

vaků či pytlů s ohledem na povahu odpadů. [31] 
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Druhy shromažďovacích prostředků: 

 Plastové pytle 

Musí být určené pro dekontaminaci z důvodu, ţe by vznikla neţádoucí 

dekontaminace, jejich předepsaná tloušťka je min. 0,1 mm, přičemţ pytle pro 

odpad s vysokým rizikem infekčnosti musí mít min. tloušťku 0,2 mm. Pro oba 

druhy však platí, ţe maximální objem nesmí přesáhnout 0,1m³. Všechny tyto 

pytle na sobě mají identifikační štítek obsahující údaje o povaze odpadu. [5] 

 

 

Obrázek 1: Plastové pytle s patologicko-anatomickým odpadem. (Foto autor) 

 

 Obaly a velkoobjemové nádoby typu IBC 

Na tyto obaly jsou vyuţívány nejen v ČR, ale i v zemích ES, kaţdý tento druh 

obalového zařízení má svůj UN kód, kterým se označují vyzkoušené a 

schválené typy obalu. Největší výhodou těchto obalu je, ţe můţou být pouţita 

pro shromaţďování i pro balení nebezpečného zboţí, ale také pro jejich 

přepravu. IBC kontejnery, jsou velmi snadné pro manipulování, nevystavují 
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materiál UV záření atd. Velkoobjemové nádoby mohou slouţit také pro 

přepravu kapalných věci, s vysokou infekčností, proto je i v provozním řádu 

kaţdé této nemocnice zakomponováno, aby člověk nakládající s těmito nádoby 

je nijak neotvíral a mechanicky nepoškozoval. Poslední dobou, jiţ tyto nádoby 

jsou opatřeny uzavíratelným mechanismem, který po uzavření se nedá zpětně 

otevřít. Takto uzavřené nádoby se převáţí a poté likvidují jako celek ve 

spalovnách.[9,12,13] 

 

 

Obrázek 2: Velkoobjemový Klinik box pro nebezpečný odpad. (Foto autor) 

 

 Pevné nádoby 

Poţadavky jsou kladeny především na vyloučení moţnosti jakéhokoliv 

mechanického poškození. Nádoby musí být opatřený uzavíratelným 

mechanismem, dostatečně pevným pro další nakládání. Jsou určený především 

pro ostré nástroje, jako jsou jehly, které mohou být v těchto nádobách uloţeny 

do pytlů, nikoliv však samostatně, z důvodů nebezpečí propíchnutí. Lze je však 

pouţít na jiné materiály vyprodukované na nemocničním oddělení, ale musí být 

pro tyto nádoby určeny. Jedná se třeba o léky, kterým skončila expirační doba, 



Matěj Kovařík: Nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení 

2012  11 

 

ale také pro baterie a odpady podobné povahy. Tyto nádoby rovněţ podléhají 

dennímu odběru z pracovišť a to, i pokud nejsou zcela zaplněny. Z tohoto 

důvodu jsou různě velikostně vyráběny. [5] 

 

 

Obrázek 3: Pevné nádoby. (Foto auto) 

 

 Papírové obaly a pytle 

Pouţívají se jen pro shromaţďování komunálního odpadů, neboť nesplňují 

poţadavky pro nakládání s infekční či ostrým materiálem. Jsou nebezpečné 

z hlediska infekčnosti a v rozporu s provozním řádem nemocničního zařízení a 

zavazující vyhláškou č. 195/2005 Sb. [10], pokud však nesplňují jiné technické 

či národní normy na shromaţďování odpadu. V dnešní době jiţ papírové pytle, 

z důvodu bezpečnosti, jsou pouţívání jen ojediněle. [5] 
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4.2 Označování shromážděných prostředků 

 
Kaţdý vyprodukovaný odpad, který uţ je shromáţděn se musí označit na 

viditelném místě. Většinou se pytle, nádoby nebo vaky liší svojí barvou, která označuje 

způsob s jejich nakládáním, ale pokud to není moţno je zapotřebí všechny údaje včetně 

barevného označení zakomponovat do štítku na shromaţďovacím prostředku.  

 

Štítky a popisy musí obsahovat: 

 Název a druh odpadu 

 Datum, hodinu a místo vzniku 

 Katalogové číslo [4] 

 Barevné odlišení 

 Hmotnost odpadů 

 Grafický symbol, pokud má odpad nebezpečné vlastnosti podle [1] 

 Grafický symbol pro následující nakládání s odpady 

 Jméno osoby zodpovídající za nakládání a značení 

K prvkům bezpečného nakládání s odpady patří také jiţ zmiňované barevné 

označení odpadů, které muţe označovat, buď pytel, vak či nádoba v předem dané barvě, 

nebo barevné označení na štítku. [6,9] 

 

Barevné značení[7]: 

 Ţlutá  - infekční odpady 

 Zelená  - odpady k dekontaminaci 

 Černá   - patologicko-anatomické odpady 
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 Červená  - odpady ke spálení 

 Modrá  - ostatní nebezpečné odpady 

 Transparentní - komunální odpady 

V zdravotnických zařízeních se ve velké míře nakládá s nebezpečnými odpady, u 

kterých je původce a oprávněna osoba povinna zajistit zvláštní označení těchto 

odpadů[28].  

 

Podstatné pro oblast zdravotnictví jsou následující vlastnosti [5]: 

 H4   - dráţdivost 

 H5   - škodlivost zdraví 

 H6   - toxicita 

 H7   - karcinogenita 

 H8   - ţíravost 

 H9   - infekčnost 

 H10   - teratogenita 

 H11   - mutagenita 

 H13   - schopnost uvolňovat nebezpečné látky do ŢP 

 H14   - ekotoxicita 

 

4.3 Shromažďovací místa odpadů ve zdravotnickém zařízení 

 

Na veškeré shromaţďovací prostředky na shromaţďovacích místech je kladen 

důraz, aby odpady byly chráněny před neţádoucími vlivy a to odcizením nebo únikem do 
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ţivotního prostředí. Jedná se především o speciální nádoby a kontejnery, na které jsou 

kladeny technické poţadavky zakomponované ve vyhlášce č.383/2001 Sb. [14].  

Rozlišujeme dva druhy přepravních obalu a to obaly, které mají odpovídající 

kriteria jen pro vyprázdnění do přepravních kontejnerů, anebo vyhovují právní úpravě pro 

přepravu nebezpečných látek[15] a splňují zároveň účel jak shromaţďovací, tak 

přepravovací. Nádoby musí být chráněny proti povětrnostním vlivům a to pokud jsou 

ukládány mimo zastřešené prostory, také proti neţádoucímu napadení různých škůdců či 

hmyzu, kteří jsou dobrými nositeli bakteriálních včetně virových infekcí. K nejdůleţitějším 

prvkům ochrany patří, aby odpady nebyly nijak míseny mezi sebou nebo nedocházelo 

k neţádoucím únikům. Veškeré tyto kontejnery musí být konstrukčně řešeny tak, aby bylo 

moţno po pouţití je vyčistit, vydezinfikovat a opětovně vyuţívat. [5,29] 

Umístění shromaţďovacího místa musí podléhat poţadavkům na bezpečnost práce, 

poţární bezpečnost, ale také na přístupnost pro přepravní prostředky a obsluhu s nimi 

pracujícími. Ke kaţdému shromaţďovacímu místu pro specifický odpad musí být přiloţen 

identifikační list, včetně všech identifikačních bodů obsaţených v předešle kapitole 

„označování shromáţděných prostředků.“[5] 

Veškerá shromaţďovací místa musí být umístěna v areálu zdravotnických zařízení. 

Tyto místa jsou situována do skladů, které musí splňovat technické parametry uvedené ve 

vyhlášce č. 383/2001 Sb.[14]. Sklady musí mít dostatečnou kapacitu, vůči mnoţství 

vyprodukovaného odpadu. V oblasti kde se uchovává nebezpečný odpad je toto místo 

opatřeno identifikačními listy.[14] Veškeré právní úpravy a vyhlášky o uchovávání 

nebezpečného odpadu musí obsahovat provozní řád. Pro zachování nekontaminovaného a 

neinfekčního prostředí je kladen důraz na pravidelné čištění a dezinfekce těchto prostor.  

Teplota, která je daná pro skladování specifických zdravotnických odpadů má 

přesně vyměřené rozmezí a to mezi 3-8 °C, přičemţ při skladování patologicko-

anatomického odpadu se řídí zákony[17,18,19]. Pro všechny infekční odpady platí, ţe 

maximální povolená doba mezi shromáţdění a odstraněním je 72 hodin, v letním období 

však jen 48 hodin. To přináší velké potíţe malým ordinacím, ve kterých není tak velké 

mnoţství vyprodukovaného materiálu, přičemţ vyplnění administrativních záleţitostí je 

velmi časově náročné. [5,10] 



Matěj Kovařík: Nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení 

2012  15 

 

4.4 Evidence a ohlašování odpadů 

 
Veškeré vedení evidence a ohlašování odpadů spadá pod jiţ zmiňovanou vyhlášku 

356/2003 Sb.[16], jimiţ se musí řídit osoby pověřené, kde patří[33]: 

 Původci odpadů 

 Oprávněné osoby, které provádějí sběr a výkup odpadů 

 Oprávněné osoby, které provozují zařízení k vyuţívání a odstraňování odpadů 

 Oprávněné osoby, které provádějí přepravu a dopravu nebezpečných zařízení 

Tyto osoby, mají povinnost vést evidenci vyprodukovaných opadů a to v souladu s 

§ 39 zákona č. 185/2001 [1]. Evidence odpadního materiálu spadá pod Katalog odpadů [4], 

kde oprávněné osoby zařazují vyprodukovaný odpad do stanovených kategorií. Podle 

druhu a zařazení odpadu pod katalogová čísla je povinností oprávněné osoby při nakládání 

s odpady vykonávat administrativní činnost, která obsahuje[7]: 

 Průběţnou evidenci odpadů 

 Evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů 

 Identifikační listy pro přepravu nebezpečných odpadů 

 Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady 

Pokud zařízení pro nakládání s odpady je součástí zdravotnického zařízení, musí se 

vést také ohlašování odpadů. 

 

4.5 Přeprava zdravotnických odpadů  

 
V dnešní době je moţno se setkat u větších zdravotnických zařízení s vlastní 

technologií určenou k likvidaci odpadů náleţící do skupiny 18, bohuţel ve většině případů 

tomu tak není a je za potřebí specializovaných firem pro dopravu tohoto odpadu 

ke zpracování. V tomto případě však vzniká velké administrativní zatíţení jak pro 
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odesilatele, tak pro přepravce, kteří jsou vázáni legislativními poţadavky dle 

mezinárodních dohod o přepravě nebezpečného materiálu.[15,34] 

Přeprava nebezpečných odpadů ze zdravotnictví je velmi důleţitou kapitolou 

v nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení, proto bylo vystaveno nařízení č. 17/2011 

Sb., Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dále:ADR), 

který má za cíl, aby přeprava proběhla bezpečným způsobem, nedošlo k neţádoucímu 

úniku nebezpečných látek s ohledem na poškození ţivotního prostředí a zdraví osob. Pod 

slovo přeprava nepatří jen doprava nebezpečného odpadu mezi odesilatelem a příjemce, ale 

je zde zahrnuta i nakládka a vykládka. Z toho vyplývá, ţe poţadavky předpisu ADR se 

vztahují jak na příjemce tak dopravce a odesilatele. [20,25] 

 

4.5.1 Přeprava odpadů ve zdravotnickém zařízení 

 
Z důvodu, ţe přeprava odpadů v areálu zdravotnického zařízení není pod 

kompetencí nařízení ADR, spadá veškerá nařízení pod provozní řád zařízení, v kterém 

musí být zakomponován časový harmonogram a organizace s ním spojena. Důraz je 

především kladen, aby personál pracující s odpadem byl řádně proškolen, odpady důkladně 

zapečetěny a uzavřeny. V ţádném případě není přípustné, aby specifické odpady byly 

přepravovány s jinými materiály, pokud nejsou odděleny uzavřenými pytli či nádobami.  

Dle provozního řádu musí přepravní prostředky splňovat následující 

požadavky[20]: 

 Vnitřní prostor prostředku musí být snadno omývatelný 

 Po pouţití vţdy vydesinfikovaný 

 Všechen odpad musí být vyprázdněn 

 Nesmí se zde vytvářet podmínky pro přebývání a usazování hmyzu a hlodavců 

 Z konstrukčního hlediska musí být snadná manipulace s prostředkem a nesmí 

docházet k poškozování odpadů ve shromaţďovacím prostředku 
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4.5.2 Přeprava nebezpečného odpadu ze zdravotnických 

zařízení 

 

Zákon o silniční přepravě hovoří o nebezpečných látkách, jako o předmětech, pro 

jejichţ vlastnosti či stav v souvislosti s přepravou, můţe být ohroţena bezpečnost osob, 

zvířat, věcí nebo také ţivotní prostředí.[21] Z toho je zřejmé, ţe zákon o odpadech nařizuje 

odesilateli, aby zajistil dopravu vyprodukovaného nebezpečného odpadu dle daného 

předpisu ADR.  

Předpisy ADR usnadňuji spolupráci mezi odesilatelem (původcem odpadu) a osobě 

zodpovědné za přepravu, neboť se oba subjekty řídí stejnými normami pro zařazování a 

značení odpadů. 

Mezi povinnosti odesilatele nebezpečného odpadu dle ADR patři[20]: 

 Zařadit odpad dle ADR 

 Zabalit odpad dle ADR 

 Vystavit přepravní doklad ADR 

 Povinnost zkontrolovat vozidlo a kvalifikaci řidiče 

Zařazování nebezpečných odpadů dle ADR, je dána větším počtem kriterií a 

parametrů, neţ udává zákon o odpadech 185/2001[1]. Tyto parametry musí být obsaţeny i 

v provozním řádu zdravotnického zařízení a zodpovědnost za správné značení nese 

odesilatel (původce odpadu). 

Klasifikace odpadů musí obsahovat[22]: 

 Třídu 

 Klasifikační kód 

 Obalovou skupinu 

 UN kód 

 Název látky 
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Z důvodu konstrukce a materiálu obalů, je velmi důleţité, aby i tyto shromaţďovací 

prostředky byly řádně značeny a řazeny do obalových skupin. 

Obalová skupina[22]: 

 I.  - pro málo nebezpečné látky 

 II.  - pro nebezpečné látky 

 III.  - pro velmi nebezpečné látky 

Samostatnou kapitolou je nakládání s nebezpečnými látkami, spadající pod Katalog 

odpadu, jako látky infekční. Tyto látky jsou kategorizovány dle ADR, ale součástí 

označení je i UN kód[13].  

Druhy infekčních látek[22]: 

 Kategorie A 

Látky, které můţou způsobit trvalou invaliditu, nemoc při které můţe být 

ohroţen ţivot nebo aţ smrtelnou nemoc, dojde-li k vystavení jejich účinku. 

Jestliţe, jsou objeveny nové infekční nemoci, které můţe obsahovat 

nebezpečný odpad, musí původce, vţdy tento odpad kategorizovat do skupiny 

A. Takto je nakládáno i s odpadem, u kterého vzniknou pochybnosti o zařazení 

odpadů mezi tyto dvě skupiny. 

 

 Kategorie B 

Veškerý odpad, který nespadá do kategorie A. Musí mu však být přiřazeno jiné 

UN číslo neţ u kategorie A. 

 

Předpisy ADR dovolují, aby některé infekční látky byly vyňaty, jelikoţ nejsou 

přímo nebezpečné, a jejich infekčnost neohroţuje zdraví personálu, který s těmito látkami 

zachází. Do takové skupiny řadíme látky, které nejsou infekční, nebo není pravděpodobné, 

ţe způsobí onemocnění či trvalé následky, nepatogenní látky vůči lidem a zvířatům, odpad 

vykazující stejné koncentrace původců nemocí shodnými s úrovní v přírodě a v neposlední 

řadě také látky, u nichţ je minimální pravděpodobnost, ţe obsahují primární původce 
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nemocí. Veškeré vynětí z infekčnosti těchto látek musí být schváleno odbornou osobou, 

přičemţ by mělo být zaloţeno na pravdivých informacích z předchozí praxe[22]. 

Odpadům s příměsí infekčních látek musí výt přidělovány tyto ADR kódy[22]: 

 I 1.  Infekční látky nebezpečné pro lidi 

 I 2.  Infekční látky nebezpečné jen pro zvířata 

 I 3.  Klinické odpady 

 I 4.  Látky biologické 

Jedním z kritérií pro správné nakládání a dopravu nebezpečných odpadů ze 

zdravotnických zařízení je také, správné balení. Obsah tohoto postupu nalezneme 

v předpisech dle ADR. Obal je zkompletován ze  tří části a to[22]: 

 Jedné nebo více těsných primárních nádob 

 Těsného sekundárního obalu 

 Vnějšího obalu, přiměřené pevnosti a rozměrech min. 100x100 mm 

Pro dopravu nebezpečných látek máme několik způsobu jejich uloţení. Můţou být 

uloţeny volně a to jen v případě zda to dovoluje předpis ADR, anebo přepravované 

v kusech tzn. balené. Všechny obalové materiály musí podléhat certifikaci a zkouškám 

(certifikovaný obal), aţ poté obdrţí obal příslušný atest pro jeho pouţívání.  

Dělení obalu dle vlastnosti odpadu[22]: 

 Obaly pro tuhé látky  

Odpad se ukládá do nádoby, která slouţí jako primární ochrana s vlastností 

prachotěsnosti, tuto vlastnost musí mít i sekundární obal. V případě, zda je více 

primárních nádob vloţeno do jednoho sekundárního, musí být zajištěno, aby 

nedocházelo k jejich vzájemnému dotyku, a musí být navzájem odděleny. I přes 

dostatečné promytí nádoby se můţe objevit zbytek kapaliny v primární nádobě, 

je tedy na místě, aby se pro odpad pouţil obal vhodný pro kapaliny. 
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 Obaly pro kapalné látky 

Odpad se ukládá do nádoby, která slouţí primárně pro dobrou těsnost, tuto 

vlastnost musí mít i sekundární obal. Pokud je více primárních nádob vloţeno 

do jednoho obalu jsou nároky na nakládání s těmito nádobami stejné jako pro 

tuhé látky. Nádoby musí projít několika testy, z nichţ nejdůleţitější je odolnost 

vůči vnitřnímu tlaku 95Kpa, aniţ by nastal únik obsahu z těchto nádob. Lze 

předpokládat průsak kapalných odpadů, proto je mezi primární nádobou a 

sekundárním obalem vloţen absorpční materiál, který má za úkol pohltit celý 

únik kapalné látky a to bez moţnosti jakéhokoliv narušení vnějšího obalu. 

 

 Zchlazené nebo zmrazené vzorky 

Na tyto specifické odpady je třeba zvláštních nádob, které musí odolávat a 

udrţet si svou celistvost při výkyvech teplot, došlo-li by k ztrátě chlazení. 

K přepravě se musí pouţit podpěry, aby obaly zůstávaly v původní poloze. Při 

přepravě se pouţívá led nebo oxid uhličitý, v případě ledu je důraz kladen na 

těsnost, v případě oxidu uhličitého musí být nádoba zkonstruována tak, aby 

případné zvýšení tlaku neroztrhalo vnější obal. 

 

4.5.3 Zpracování přepravní dokumentace a kontrolní činnost 

 

Veškerou zodpovědnost za zpracování přepravní dokumentace má odesilatel, tudíţ 

osoba zodpovědná za nakládání s odpady ve zdravotnickém zařízení. Musí se řídit 

zákonem č. 111/1994 Sb. [21], ale také u kaţdého odpadu, určeného k odeslání musí 

vyplnit tzv. přepravní doklad ADR. Jedinou výjimkou je doklad o písemných pokynech 

pro řidiče, kterým musí osobu řídící vozidlo s nebezpečným odpadem vybavit jeho 

dopravce, avšak i v tomto případu musí odesilatel uvědomit řidiče o vlastnostech a 

charakteru převáţených nebezpečných látek.[20,27] 

Přepravní doklad ADR nemá přesné grafické zobrazení, tudíţ odesílatel musí 

vytvořit vlastní formu tohoto dokladu, přičemţ musí obsahovat povinné údaje v 

předepsaném pořadí dle ADR viz.příloha č. 2. 
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Předepsané údaje Přepravního dokladu[22]: 

 UN číslo 

 Oficiální pojmenování včetně doplňků 

 Čísla vzorů bezpečnostních značek 

 Obalová skupina 

 Kód omezení pro tunely 

 Počet a popis kusů 

 Hmotnost nebo objem nákladu 

 Jméno a adresa odesilatele 

 Jméno a adresa příjemce 

 

Obrázek 4: Identifikační list nebezpečného odpadu. (Foto Autor) 

Se zpracováním dokumentace taky souvisí kontrolní činnost, do které spadá jak 

kontrola označení a uloţení nebezpečného odpadu, tak veškeré náleţitosti s označením a 

výbavou vozidla aţ po kvalifikaci osádky vozidla. Veškeré tyto kontrolní souvislosti musí 
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být v souladu se zněním předpisu dle ADR. Vozidla před nakládkou je třeba řádně 

zkontrolovat, zda není vnějšek či vnitřek úloţného kontejneru nijak poškozen, včetně 

kontroly zda je vozidlo vybaveno veškerými bezpečnostními komponenty včetně hasicích 

přístrojů. Vozidlo musí být předepsaným způsobem označeno, přičemţ veškeré označení 

se vyvíjí od vlastností přepravovaného materiálu. Konečné značení vozidel má 

v kompetenci bezpečnostní poradce, po domluvě jak s dopravcem, tak s odesilatelem. 

Pokud jsou jakkoliv porušené předpisy dle ADR, nesmí být nakládka provedena. [20] 
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5. Nakládání s odpady ve Fakultní nemocnici v Ostravě 

 
Pro svou bakalářskou práci jsem vyuţil moţnosti ověřit si, zda li praxe ve FNO je 

totoţná s uvedenými nařízeními a jestli se pověřené osoby řídí nařízeními vlády. Veškeré 

úkony při nakládání s odpady ve FNO se musí shodovat se zákonem 185/2001 Sb. [1] ve 

znění pozdějších předpisů a vyhlášek MŢP: [14,16,18,19].  

Při nakládání s odpadem ve FNO je zapotřebí přesného rozdělení odpovědnosti a 

pravomoci mezi pracovníky zdravotnického zařízení. Mezi hlavní činitele úseku 

odpadového hospodářství FNO patří: 

 Ředitel FNO 

 Náměstek ředitele pro techniku a provoz 

 Náměstek ředitele pro ekonomiku 

 Referent pro ekologii a vodohospodářství 

 Vedoucí hygienik FNO 

Tyto osoby mají za úkol vést kontrolní činnost nad zaměstnanci a jsou zodpovědní 

za plnění povinností uloţených legislativou a předpisy. Jsou povinni zajistit řádné školení 

pro zaměstnance, kteří na různých pracovištích nakládají se specifickým odpadem a to jak 

z hlediska bezpečnosti práce, tak z hlediska hygienického.  

Pověřené osoby se však neřídí pouze zákony a nařízeními vlády, ale mají také 

vlastní hygienicko-epidemiologický řad. Tento řád je závazný pro všechny pracovníky 

FNO a je specifický pro kaţdé oddělení. S tímto řádem zaměstnance seznamují jejich 

nadřízení a jsou také zodpovědní za jeho dodrţování. Tímto řádem se neřídí pouze 

zaměstnanci FNO, ale také externí pracovníci, kteří pracují pro firmy zodpovědné pro 

odvoz a nakládku odpadu ve FNO, s tímto řádem je však neseznamuje jejich nadřízený 

v externí firmě, ale referent pro ekologii a vodohospodářství FNO. 
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5.1 Komunální odpad 

 

Vzhledem k tomu, ţe FNO je veliký zdravotnický komplex tak vedle nebezpečného 

odpadu, zde vzniká také velké mnoţství odpadu komunálního. Jeho mnoţství na různých 

odděleních je zanedbatelný, největší podíl mají budovy spojené pouze s administrativní 

činností, kde za rok 2011 bylo vyprodukováno cca 770 tun tohoto odpadu.  

Kaţdá tato pracoviště mají speciální kontejnery, které jsou konstrukčně řešeny tak, 

aby byly rozděleny na papír a plast. Jsou většinou umístěny na chodbách budov. 

 

.  

Obrázek 5: Třídící koše na komunální odpad. (Foto autor) 

 

Pracovníci, kteří mají na starosti úklid těchto prostor, vyjmou z těchto boxu 

naplněné plastové pytle (modra barva-komunální odpad) a spolu s vytříděným odpadem 

z kanceláří sváţí tento odpad z budov dolů. Tento odpad se poté, vhazuje do kontejnerů, 

které odváţí firma vázána smlouvou s FNO. 
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Obrázek 6: Shromaždiště komunálního odpadu u administrativní budovy. (Foto autor) 

 

5.2 Nebezpečný odpad 

 

 Třídění na odděleních zdravotnického zařízení 

Třídění nebezpečného odpadu, začíná na různých odděleních. Dle povahy a 

vlastnosti odpadů, jsou pro tyto oddělení zpracované provozní řády, kterými se 

řídí pracovníci a na různé úseky jsou přiřazovány shromaţďovací prostředky, 

podle povahy odpadů, které oddělení vyprodukuje. Tyto odpady jsou ukládány 

do speciální místnosti, kterou má kaţdé oddělení. Odpad musí být uloţen 

v obalech a nádobách specifický pro daný druh. Jak jiţ bylo zmiňováno, odpady 

se musí zpracovat do 72hodin, přičemţ v létě do 48 hodin, proto se denně tento 

odpad sváţí do útrob FNO na shromaţďovací místa. 

 

 Shromažďovací místa 

Tyto speciální místnosti se nacházejí v útrobách FNO, kde jsou pověřenými 

pracovníky odpady v pytlích a nádobách sváţeny výtahem. V místnostech pak 
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setrvávají, dokud je další pracovníci nepřemístí na přemisťovací vozíky, kterými 

pak jsou dopravovány na místa, odkud si pracovníci najaté firmy odpad odvezou. 

 

 

Obrázek 7: Shromažďovací místnost pro odpady z oddělení. (Foto autor) 

 

 Přeprava odpadu ve FNO 

Odpady, které jsou jiţ v třídících místnostech, se naloţí na dopravní vozíky, které 

jsou vyobrazeny na předchozím obrázku. V těchto vozících můţeme vozit různé druhy 

odpadů, avšak musí bát samostatně balené, aby nedocházelo k neţádoucím unikům či 

mísení odpadu. Po naplnění těchto vozíků jsou převáţeny pomocí elektromobilu na místa, 

kde specializovaný pracovník tento odpad přemístí do kontejnerů od firmy, která 

spolupracuje s FNO pří nakládání s odpady.  

Co se týká logistického hlediska, vyuţití elektromobilů pro přepravu odpadu ve 

vozících v útrobách zdravotnického zařízené je velmi efektivní, neboť tyto elektromobily 

nejsou pouţívány jen pro nakládání s odpadem, ale FNO je vyuţívá také pro rozvoz jídla 

po celém zařízení. 
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Dopravní vozíky, ve kterých se přemisťuje náklad s odpadem, jsou zhotoveny 

z lehce čistitelného materiálu a to z důvodů, ţe i přes bezpečnosti kriteria, která jsou 

kladeny na manipulaci s nebezpečným odpadem se muţe stát, ţe materiál vyteče, anebo 

nějak kontaminuje přepravní vozík. Proto má FNO mycí boxy, ve kterých pracovníci myjí, 

a desinfikuji tyto vozíky. Mytí se neprovádí jen při kontaminaci vozíku, ale také 

z preventivního hygienického hlediska. 

 

Obrázek 8:  Mycí boxy pro přepravní vozíky. (Foto autor) 

 

 Přeprava odpadů z FNO 

Fakultní nemocnice spolupracuje s OZO Ostrava s.r.o., který jim zajišťuje jak 

přepravu komunálního tak i nebezpečného odpadu.  

Pracovník FNO je na shromaţďovacím místě zodpovědný, aby veškerý odpad byl 

vytříděn do kontejnerů zvlášť a nedocházelo k ţádnému mísení. Tyto nádoby a pytle 

vkládá do kontejnerů a zároveň kontroluje, zda jsou opatřeny štítkem, na kterém je 

napsáno katalogové číslo, oddělení kde byl tento odpad vyprodukován a o jaký odpad se 

jedná, i kdyţ se to dá zjistit dle specifické barvy obalu či pytle, ve kterém je odpad uloţen. 

Z efektivního a ekonomického hlediska je na místě, aby kontejner byl zcela naplněn.  
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Obrázek 9: Přepravní kontejner pro odpady v pytlích. (Foto auto). 

Zvláštní přepravní kontejnery jsou pak pro sklo, které mají jiné konstrukční řešení. 

V těchto kontejnerech se převáţí pouţívané sklo z diagnosticky a laboratorních oddělení, 

nebo jinak pouţité sklo, které však není nijak infekční.  

 

Obrázek 10: Kontejnery na sklo. (Foto autor) 
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Kaţdý tento kontejner musí mít speciální značení, o povaze materiálu, který 

převáţí. Součástí dokumentace musí byt identifikační list nebezpečného odpadu, ve kterém 

jsou zakomponovány veškeré informace o materiálu viz.příloha č.3. 

 

5.3 Množství vyprodukovaného odpadu ve FNO 

 

Vyprodukované mnoţství odpadů, závisí na mnoha kriteriích, ale ten nejhlavnější je 

mnoţství ošetřených a hospitalizovaných pacientů. Veškerý odpad, který se vyprodukuje 

ve FNO je ukládán na skládce firmy OZO Ostrava s.r.o., s výjimkou odpadu určeného ke 

zpracování do spalovny. Toto, uţ však není ve smlouvě uzavřené s firmou OZO Ostrava 

s.r.o., ale má to na starost samotná firma. 

 

Obrázek 11: množství vyprodukované odpadu za rok 2011 

 

1. Papírové a lepenkové obaly (50t) 

2. Skleněný odpad (12t) 

3. Odpad, na jehoţ sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní poţadavky s ohledem 

na prevenci infekce (630t) 

4. Biologicky rozloţitelný odpad (160t) 

5. Směsný komunální odpad (770t) 
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6. Závěr 

 
Cílem bakalářské práce byla charakteristika odpadů, které vznikají ve 

zdravotnickém zařízení a jejich kategorizace dle platných zákonů a směrnic uloţených 

státními orgány ČR.  Odpady takto vznikající mají nedílnou součást na stavu ţivotního 

prostředí. I kdyţ ČR přijala mnoho opatření, včetně Realizačního programu, nikdy však 

nenabídla konkrétní řešení. MŢP vydalo i několik metodických postupů, avšak nikdy 

neurčilo cíle pro minimalizaci toho odpadu. Jedním z mnohých faktorů proč toto selhalo, 

můţe být také minimální spolupráce se zdravotnickými zařízeními. 

Zkušenost, kterou jsem měl moţnost vidět ve FNO, mi však ukázala, ţe pří 

správném nakládání s odpady je moţno minimalizovat rizika negativních vlivu jak na 

člověka, tak na ţivotní prostředí. K tomuto velmi přispívá dobrá organizace, správná 

manipulace a třídění odpadu. 
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Přílohy: 

 
Příloha č. 1  

Katalog odpadů ČR, skupina 18 

 18 01 01* Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03) 

Jsou zde zahrnuty všechny ostré předměty, jeţ můţou jakýmkoliv způsobem narušit 

či poškodit pokoţku nebo jí infikovat. Patří zde především: jehly, ampule, bodce 

injekční stříkačky atd. 

 18 01 02 Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv 

(kromě čísla 18 01 03) 

Patří sem především odpad při vyšetření tkání, zbytky vlasů, zubů, nehtů, ale také 

produktů potratu atd.  

 18 01 03* Odpady na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní 

požadavky s ohledem na prevenci infekce 

Odpad vyprodukovaný ve všech infekčních odděleních a to včetně odpadu 

z mikrobiologických laboratoří. Odpad vykazuje takové mnoţství infekčních 

činitelů, které je moţno povaţovat jako odpad s nebezpečnými infekčními 

vlastnostmi. Jedná se především o biologicky kontaminované pomůcky, obvazy, 

obaly transfuzní krve, ale také odpady kontaminované krví atd. 

 18 01 04 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní 

požadavky s ohledem na prevenci infekce 

Odpady, které nejsou nijak kontaminovány infekčními činiteli. Míní se tím sádrové 

obvazy, nekontaminované obvazy prádlo, oděvy atd. 

 18 01 06* Chemikálie, které jsou nebo obsahují chemické látky 
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Látky vznikající při diagnostických zařízeních, čištění nebo desinfekce, obsahující 

chemické látky. 

 18 01 07 Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06 

Chemické látky z laboratoří, látky vznikající při experimentálních prácích, čištění 

nebo desinfekce, neobsahující chemické látky. 

 18 01 08* Nepoužitelná cytostatika 

Látky léčící onkologické onemocnění, jejichţ odpad vzniká při léčení nebo výrobě 

těchto farmaceutických přípravků. 

 18 01 09* Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08 

Poškozené nebo jakkoliv jinak znehodnocené obaly léku, také špatné skladování 

nebo překročená lhůta pouţitelnosti. 

 18 01 10* Odpadní amalgám ze stomatologické péče 

Veškerý odpad vyprodukovaný ve stomatologických ordinacích, můţe obsahovat 

také příměsi kovu nebo slitin. 

 18 02 (01-08) podskupiny týkající se výzkumu, léčení, diagnostiky nebo 

prevenci nemocí zvířat 

Odpady označené (*) jsou klasifikovány jako nebezpečné odpady. 
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Příloha č. 2  

Odpady FNO dle ADR 
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Příloha č. 3 

Identifikační list nebezpečného odpadu z FNO 

 



Matěj Kovařík: Nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení 

2012  39 

 

 


