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Anotace 

Ve své diplomové práci analyzuji odpadové hospodářství společnosti Isotra a.s., 

která je významným výrobcem stínící techniky. Za celou dobu své působnosti se stala 

velmi prosperující a spolehlivou společností na trhu nejen v České republice, ale i v 

zahraničí. 

 Cílem této práce byla podrobná analýza produkce vybraných ostatních 

i  nebezpečných odpadů v letech 2010 – 2013, včetně grafického znázornění 

a  ekonomického vyhodnocení za předpokladu změny stávajícího systému nakládání 

s odpadem ve společnosti. 
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Summar 

In my diploma thesis I analyze waste management of Isotra company, which is an 

important manufacturer of window coverings. Throughout its scope has become very 

prosperous and reliable company in the market not only in the Czech Republic, but also 

abroad.  

The aim of this study was the detailed analysis of selected products and other 

hazardous waste in the years 2010 - 2013, including a graphical representation and 

economic evaluation provided changes to the existing waste management system in the 

company. 
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č.  Číslo 
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EHS  Evropské hospodářské společenství 

ES  Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

EU   Evropská unie 

ILNO  Identifikační list nebezpečných odpadů 

ISPOP  Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností 

kg  Kilogram 

mil.  Milión 

MŢP  Ministerstvo ţivotního prostředí 

NO  Nebezpečný odpad 

OH  Odpadové hospodářství 

OO  Ostatní odpad   

POH  Plán odpadového hospodářství 

POHČR Plán odpadového hospodářství České republiky 

Sb.  Sbírky 

t  Tuna 
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1 Úvod 

Téma odpadového hospodářství je v současné době celosvětovým problémem, 

s kterým se lidstvo potýká. Všechny lidské obory jsou jak ve výrobní tak i v nevýrobní 

sféře doprovázeny vznikem odpadů. Velká část těchto odpadů je z hlediska ochrany 

ţivotního prostředí a ochrany lidského zdraví klasifikována jako odpad nebezpečný. 

Teoreticky by skutečný odpad vlastně ani neměl existovat. V dnešní době by mělo být 

samozřejmostí vyuţívat tu část odpadů, která je vhodná k recyklaci nebo k jinému vyuţití. 

Likvidace by měla představovat poslední variantu. [8] 

Odpady z podniků tvoří největší část veškerých odpadů vyprodukovaných 

na  území  České republiky, a to byl jeden z důvodů pro zvolení tématu mé diplomové 

práce – Analýza odpadového hospodářství ve společnosti Isotra a.s. Práce se bude zabývat 

moţným zdokonalením stávajícího systému nakládání s odpady v dané společnosti 

se  zaměřením na moţnosti dalšího vyuţívání, popřípadě ekologického zneškodňování.  

Teoretická část práce je obsaţena v kapitole 2. Zaměřuje se především na legislativu 

odpadového hospodářství. Dále jsou v této části rozebrány povinnosti původců odpadů 

a  očekávaný vývoj této problematické oblasti.  

Praktická část začíná kapitolou 3, a to představením vybrané společnosti Isotra a.s. 

a  odpadů, které v její výrobní sféře vznikají. Následuje vývoj produkce těchto odpadů 

v letech 2010 – 2013,  rozbor těchto odpadů a způsob nakládání provozovaný v podniku, 

coţ je obsahem kapitoly 4. V  kapitole 5 jsou pak podrobně rozebrány vybrané druhy 

odpadů, které se v podniku vyskytuji ve značném mnoţství. Obsah poslední kapitoly 6 je 

věnován návrhům, doporučením a závěrečnému zhodnocení odpadového hospodářství 

společnosti. 

Informace k vyhotovení této práci jsem získala z interních zdrojů společnosti Isotra a.s., 

které mi poskytl Ing. Jiří Boháč, a z informačních zdrojů uvedených v seznamu pouţité 

literatury, který je uveden na konci této práce. 
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2 Odpadová legislativa a povinnosti podniku, očekávaný vývoj 

Odpadové hospodářství je definováno v § 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o  změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů jako činnost zaměřená 

na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde 

jsou odpady trvale uloţeny. [7]   

Odpadové hospodářství je relativně novým technologickým odvětvím, které 

se  dotýká všech stupňů výrobního a spotřebního cyklu – od těţby surovin, přes výrobu, 

dopravu a spotřebu produktů, aţ po jejich odstranění, kdy po uplynutí doby jejich 

ţivotnosti se z nich stávají odpady (odpady ze spotřeby). Vedlejší materiály vznikající při 

výrobě těchto produktů tvoří významný podíl odpadů (odpady z výroby). Odpadové 

hospodářství tak ovlivňuje všechny sloţky národního hospodářství. [22]   

Hlavním cílem odpadového hospodářství je předcházet vzniku odpadů nebo je 

omezovat. Pokud jiţ odpady vzniknou, je nutné nakládat s nimi tak, aby mohly být 

maximálně vyuţity jako druhotné suroviny v původní nebo upravené formě, a aby 

minimálně narušovaly ţivotní prostředí.  

 

 

Obrázek 1: Schéma odpadového hospodářství [6] 
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2.1 Odpadová legislativa 

Odpadovou legislativu můţeme definovat jako soubor platných právních předpisů. 

Předmětem této kapitoly bude vymezení legislativy týkající se odpadů v pořadí dle 

jednoznačné nadřazenosti legislativy EU oproti naší legislativě. [7]   

 

Legislativa EU 

Legislativu EU je potřeba brát jako nadřazenou, ze které česká legislativa vychází 

a  se kterou musí být v souladu. V Evropské unii je otázka odpadového problematiky 

řízena právními předpisy, které jsou závazné pro všechny členské státy EU. Jde o snahu 

přiblíţit nakládání s odpady v EU na přibliţně stejnou úroveň. [26], [31]     

Právní předpisy o odpadech se vyznačují ve velkém mnoţství právě v této 

legislativě.  Jednou z klíčových směrnic v oblasti nakládání s odpady je: 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech  

Tato směrnice vytváří právní rámec pro zpracování odpadů v rámci Evropského 

společenství. Jejím cílem je chránit ţivotní prostředí a lidské zdraví předcházením 

škodlivým účinkům vzniku odpadů a nakládání s nimi. Definuje klíčové pojmy o odpadech 

(odpad, nakládání s odpady, předecházení vzniku, vyuţití a recyklaci) a mimo jiné 

i  stanovenou hierarchii nakládání s odpady.  [32] 

 

Za důleţité směrnice jsou povaţovány také např.:  

 75/442/EHS Rámcová směrnice o odpadech  

Stanovuje hlavní cíle pro členské státy pokud jde o nakládání s odpady. Jedná se o: 

- prevence produkce odpadů prostřednictvím čistších techonologií, 

- vyuţití a recyklace odpadů jako druhotných surovin, 

- vyuţití odpadů a likvidace bez poškození ţivotního prostředí nebo ohroţení 

lidského zdraví, 

- vypracování plánů pro nakládání s odpady, 

- vyuţití odpadů jako zdroje energie, atd. [34] 
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 91/689/EHS Směrnice o nebezpečných odpadech 

Předmětem této směrnice je sblíţení právních předpisů členských států v oblasti 

řízeného nakládání s nebezpečnými odpady. Členské státy musí zajišťovat registraci 

a  identifikaci nebezpečných odpadů a dodrţovat, aby různé kategorie nebezpečného 

odpadu nebyly smíšené a aby nebyly smíchány s jinými neţ nebezpečnými odpady.  

Jakékoliv zařízení nebo podnik, který provádí odstraňování nebo vyuţívání odpadů, musí 

získat povolení. Od tohoto povolení můţe být upuštěno, pokud způsob vyuţití je takový, ţe 

neexistuje ţádné nebezpečí pro lidské zdraví či ţivotní prostředí, nebo v případě, ţe 

členský stát přijal obecná opatření, kterými se stanoví podmínky pro různé způsoby 

vyuţití. Zařízení nebo podniky, které provádějí odstraňování a vyuţití odpadů a původci 

nebezpečných odpadů jsou předmětem pravidelných kontrol. [35] 

 

 86/278/EHS Směrnice o ochraně ţivotního prostředí, zejména půdy, při 

pouţití čistírenských kalů v zemědělství 

Evropská unie reguluje pouţívání čistírenských kalů v zemědělství, aby se 

zabránilo škodlivým účinkům na půdu, rostliny, zvířata a lidi. Splaškové kaly jsou cennou 

zemědělskou surovinou v zemědělství. Při pouţívání čistírenských kalů je třeba brát v 

úvahu výţivné potřeby rostlin, aniţ by docházelo k zhoršení kvality půdy nebo 

povrchových a podzemních vod. Některé těţké kovy přítomné v odpadních kalech můţou 

být toxické pro rostliny i člověka. Splaškové kaly mohou být v zemědělství pouţity za 

předpokladu, ţe dotyčný členský stát reguluje jeho pouţití. Směrnice stanovuje mezní 

hodnoty pro koncentraci těţkých kovů v půdě, v kalu a pro maximální roční mnoţství 

těţkých kovů, které mohou být zavedeny do půdy. Vyuţití čistírenských kalů je zakázáno, 

pokud koncentrace jedné nebo více těţkých kovů v půdě překračuje stanovené mezní 

hodnoty. [39] 
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 99/31/ES Směrnice o skládkách odpadu 

Cílem této směrnice je zabránit nebo co nejvíce sníţit moţné negativní dopady na 

ţivotní prostředí ze skládkování odpadů zavedením přísných technických poţadavků na 

odpady a skládky. Směrnice je určena k zabránění nebo omezení negativních účinků 

skládkování odpadů na ţivotní prostředí, zejména na povrchové vody, podzemní vody, 

půdu, ovzduší a lidské zdraví. Vztahuje se na všechny skládky definované jako místa pro 

uloţení odpadu a jejich povrchovou nebo podpovrchovou likvidaci. [40] 

 

 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1013/2006 ES o přepravě odpadů  

Cílem tohoto nařízení je posílit, zjednodušit a upřesnit postupy pro kontrolu 

přepravy odpadů s cílem zlepšit ochranu ţivotního prostředí.  Toto nařízení se vztahuje na 

přepravu odpadů: 

- mezi členskými státy v rámci Evropské unie nebo s tranzitem přes třetí 

země, 

- dováţené do EU ze třetích zemí, 

- vyvezené z EU do třetích zemí, 

- v tranzitu přes EU, na cestě z a do třetích zemí. 

Nařízení se týká téměř všech přepravovaných odpadů. Pouze  radioaktivní odpad a několik 

dalších typů odpadů nespadají do jeho pouţívání. Nařízení také sniţuje počet seznamů 

odpadů, jejichţ přeprava je povolena, ze tří na dva. Odpady, které podléhají postupu 

předchozího písemného oznámení a souhlasu, jsou zapsány na ţlutý seznam, zatímco 

odpady, na které se vztahují obecné poţadavky na informace, figurují na zeleném 

seznamu. Odpady, jejichţ vývoz je zakázán, jsou zaneseny na zvláštních seznamech. [41] 
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Legislativa ČR 

Právní úprava odpadového hospodářství je v České republice velmi mladá. Před 

rokem 1990 nebyla tato problematika v právním řádu nijak zakotvena. Prvním zákonem, 

který řešil nakládání s odpady byl zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech a jeho prováděcí 

právní předpisy. Ten byl posléze nahrazen zákonem č. 125/1997 Sb., o odpadech. Cílem 

obou těchto předpisů bylo stanovení minimálního právního reţimu a upravení základních 

problémů odpadového hospodářství. [33] 

Současný zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, je tak 

jiţ třetím právním předpisem upravujícím tuto problematiku. Hlavním důvodem pro jeho 

přijetí byla nutná harmonizace českého právního řádu s právem EU. Za důleţité můţeme  

zmínit to, ţe zákon upravuje základ právní úpravy odpadového hospodářství. Nakládání se 

zvláštními druhy odpadů, kterými jsou např. radioaktivní odpady, odpadní vody nebo 

obaly, upravují zvláštní právní předpisy.  

Zákon o odpadech prošel řadou změn, které z něj udělaly právní předpis v celku 

komplikovaný, nepřehledný a mnohdy obtíţně pouţitelný. Z tohoto důvodu se v současné 

době začíná pracovat na novém zákonu o odpadech. Dne 25. srpna 2010 byly vládou 

schváleny Rozšířené teze rozvoje odpadového hospodářství, tyto poslouţí jako podklad pro 

přípravu nové legislativy, a to společně s aktuálním zněním zákona o odpadech. 

Za  základní změnu lze povaţovat rozdělení zákona o odpadech do dvou právních 

předpisů, a  to na samotný zákon o odpadech a na zákon o výrobcích s ukončenou 

ţivotností. V  budoucnu tak nebude nutné novelizovat celý zákon ale pouze jeho část. [1] 

Právní úprava nakládání s nebezpečnými odpady bude z podstatné části zachována 

v současném stavu. Přijetím nového zákona o odpadech by mělo dojít pouze k dílčím 

změnám. Nově by mělo být zavedeno elektronické ohlašování přepravy nebezpečných 

odpadů, vzdělávací systém pro osoby ţádající o prodlouţení pověření k hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů, provozní pojištění pro oprávněné osoby, které provozují 

zařízení na odstraňování, úpravu či skladování nebezpečných odpadů a mělo by také dojít 

k přesnějšímu definování povinností při balení a označování nebezpečných odpadů. [2], [4]   
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Zákon o odpadech je základní obecnou úpravou a jednoznačně nejdůleţitějším zákonem v 

odpadovém hospodářství.  Za základní právní předpisy povaţujeme:  

 

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

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

 Vyhláška MŢP č. 381/2001Sb., 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.  

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

 Vyhláška MŢP a Ministerstva zdravotnictví č. 376/2001Sb. o hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů  

 Nařízením vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České 

republiky [24] 
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2.2 Povinnosti podniku 

Pokud podnik provozuje činnost, při které vznikají odpady, vznikají mu povinnosti 

s nimi nakládat a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem a ostatními 

právními předpisy vydanými na ochranu ţivotního prostředí. Kaţdý původce odpadů je tak 

povinen: 

 

 zařazovat odpady podle druhů a kategorií, 

 zajistit přednostní vyuţití odpadů (materiálové vyuţití odpadů má přednost před 

jiným vyuţitím), 

 shromaţďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, 

 zabezpečit odpady před neţádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, 

 vést průběţnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, 

 umoţnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyţádání 

předloţit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související 

s nakládáním s odpady (kontrolními orgány jsou Česká inspekce ţivotního 

prostředí, krajský úřad příslušného kraje, obecní úřad). [5]   

 

Odpady, kterým nelze zabránit, musí být vyuţity nebo odstraněny tak, aby 

nedocházelo k  ohroţení lidského zdraví a ţivotního prostředí. Podnik, který vyrábí, dováţí 

nebo uvádí na trh výrobky je povinen uvádět informace o způsobu vyuţití nebo odstranění 

nespotřebovaných částí výrobků a je povinen vyrábět tak, aby omezil vznik nevyuţitelných 

odpadů z těchto výrobků, zejména pak nebezpečných odpadů. [22]  
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2.2.1 Nakládání s odpadem v podniku 

Kaţdý pracovník pohybující se v areálu společnosti je povinen: 

 vzniklý osobní i provozní odpad minimalizovat, uklidit a dle svých 

moţností vytřídit a uloţit do stanovených nádob na vyhrazená místa, 

 zmenšit podle moţnosti objem vzniklých odpadů (poskládáním, slisováním, 

apod.), 

 nemísit navzájem různé druhy odpadů, zamezit vmísení příměsí jakéhokoliv 

druhu a zamezit jejich dodatečnému znečištění, 

 při nejasnosti o zařazení odpadu do druhu si vyţádat informaci u 

nadřízeného. [2] 

Za nakládání s odpady na jednotlivých pracovištích, kde odpady vznikají, odpovídá 

vedoucí úseku, který je povinen: 

 určit odpovědnou osobu za nakládání s odpady na pracovišti, 

 vyhradit „úloţné místo“ pro ukládání odpadů, 

 zajistit třídění a ukládání odpadů na vyhrazená místa do určených nádob, 

 zabezpečit odpady před smícháním, znehodnocením, odcizením nebo před   

únikem nebezpečných látek, 

 zajistit označení nádob a vyhrazená místa identifikačními tabulkami 

s uvedením odpovědné osoby, 

 zajistit předání naplněných obalů s odpady, s uvedením jeho původu (číslem 

střediska), z úloţného místa pracoviště na sběrné místo do stanovených 

nádob (podle druhu odpadu), hlásit ekologovi naplnění nádob,  

 projednat s ekologem způsob nakládání při vzniku nového druhu odpadu 

nebo jednorázově vznikajících odpadů v rámci úklidu, čištění, oprav, staveb 

(mnoţství, druh, ukládání, manipulace), 

 zajistit nápravná opatření při zjištěných nedostatcích. [5] 
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Při nakládání s odpady hraje důleţitou roli odpovědnost vůči zatěţování 

a  poškozování ţivotního prostředí. Je třeba s produkovanými odpady nakládat tak, aby 

došlo co nejméně k zatíţení ţivotního prostředí. Zvolený způsob zneškodnění musí být 

optimální jak z hlediska ţivotního prostředí tak i z hlediska ekonomického.  

 

Přístup k problematice nakládání s odpady lze shrnout do následujících zásad: 

 předcházení vzniku odpadů, 

 recyklace odpadu, kterému se nepodařilo zabránit, 

 oddělené shromaţďování a bezpečná přeprava, 

 zneškodňování odpadů tak, aby co nejméně poškozovaly ţivotní prostředí, 

 bezpečné ukládání nevyuţitých odpadů, 

 integrované pojetí nakládání s odpady. [5]   

 

Nakládání s odpady je upraveno legislativou a zahrnuje jejich shromaţďování, sběr, 

výkup, třídění, přepravu a dopravu, skladování, úpravu, vyuţívání a zneškodňování. Je 

v nich upřesněno nakládání s nebezpečnými odpady, stanoven rozsah evidence, kterou jsou 

povinni vést právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání při jejichţ činnosti vznikají 

odpady, oprávněné ke sběru, výkupu či úpravě odpadů a provozovatelé zařízení ke 

znehodnocování odpadů. [2] 
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2.2.2 Zařazování odpadů 

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

zařadit podle Katalogu odpadů. Jednotlivé odpady se zařazují pod šestimístná katalogová 

čísla uvedená v Katalogu odpadů, v nichţ první dvojčíslí značí skupinu odpadů, druhé 

podskupinu a třetí druh odpadu. 

Nejprve se vyhledá odpovídající skupina podle odvětví, oboru nebo technologického 

procesu, v němţ odpad vzniká. Poté podskupina, ve které se dohledá název druhu odpadu 

s  příslušným katalogovým číslem. V případě nenalezení ţádného vhodného katalogového 

čísla, existují dvě moţnosti. První moţnost představuje přiřazení čísla končícího 99 při 

zohlednění výsledku nalezení odpovídající skupiny odpadů vzhledem k procesu vzniku 

odpadu. Druhá moţnost je tvořena ţádostí na zařazení odpadu podle katalogu odpadů, 

kterou zasílá obecní úřad s rozšířenou působností z podnětu původce či oprávněné osoby 

MŢP. [5]   

Jako další povinnost původců a oprávněných osob je zařazování odpadů do 

kategorie nebezpečný a to pokud je odpad uveden v Seznamu nebezpečných odpadů, je 

smíšen nebo znečištěn některou ze sloţek uvedených v Seznamu sloţek, které činí odpad 

nebezpečným, nebo je smíšen či znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu 

nebezpečných odpadů. [9] 
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2.2.3 Hodnocení nebezpečných vlastností 

Pokud odpad vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností, které jsou 

uvedeny v příloze č. 2, zákona o odpadech, jsou původce a oprávněná osoba, která 

s  odpadem nakládá, povinni zařadit tento odpad jako nebezpečný a nakládat s ním jako 

s nebezpečným. Pokud podnikatel svou činností vytváří nebezpečné odpady je odpovědný 

za nakládání s tímto odpadem aţ do doby jejich předání oprávněné osobě. Jelikoţ 

nakládání s odpady zahrnuje i jejich shromaţďování, soustřeďování, třídění a skladování, 

je nezbytné, aby měl podnikatel na tyto činnosti souhlas obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností k nakládání s nebezpečným odpadem. Souhlas k nakládání s nebezpečným 

odpadem je vydáván ve formě rozhodnutí ve správním řízení, který se zahajuje na základě 

ţádosti o souhlas s nakládáním s nebezpečnými odpady. [3]  

 

Náleţitosti ţádosti upravuje vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 

s odpady, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat tyto údaje: 

 

 obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, 

 identifikační číslo ţadatele bylo-li přiděleno, 

 jméno, příjmení a adresu osob oprávněných jednat jménem ţadatele, 

 kopii podnikatelského oprávnění, výpisu z obchodního rejstříku nebo 

zřizovací listiny ţadatele, 

 seznam nebezpečných odpadů podle katalogu odpadů, se kterými bude 

nakládáno, odhad jejich mnoţství za rok, a místa a způsoby nakládání 

s nimi. [16] 

 

Pokud původce odpadu prokáţe osvědčením o vyloučení nebezpečných vlastností, 

ţe uvedený odpad nemá ţádnou z nebezpečných vlastností, pak není povinnen dodrţovat 

reţim stanovený pro nebezpečné odpady, ale musí ověřovat, zda odpad tyto nebezpečné 

vlastnosti nemá. [3] 
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Nebezpečné odpady musí být označeny v závislosti na nebezpečné vlastnosti pod 

kódy H1 aţ H15 podle uvedené tabulky 1. Odpady s nebezpečnou vlastností pod kódem 

H1, H2, H3, H6, H8, H9 a H14 je třeba označit GHS symbolem uvedeným ve vyhlášce 

č.  232/2004  Sb. NO se zbývajícími nebezpečnými vlastnostmi se označují jen nápisem 

„nebezpečný odpad“. Podnikatelé, kteří s nebezpečnými odpady nakládají, jsou povinni 

zpracovat ILNO a místa nakládání s těmito odpady tímto listem vybavit. [16] 

 

Tabulka 1: Seznam nebezpečných vlastností [17]  

Kód Nebezpečná vlastnost odpadů 

H1 Výbušnost 

H2 Oxidační schopnost 

H3 - A Vysoká hořlavost 

H3 - B Hořlavost 

H4 Dráţdivost 

H5 Škodlivost zdraví 

H6 Toxicita 

H7 Karcinogenita 

H8 Ţíravost 

H9 Infekčnost 

H10 Teratogenita 

H11 Mutagenita 

H12 Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, 

vzduchem nebo kyselinami 

H13 Senzibilita 

H14 Ekotoxitica 

H15 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do ţivotního prostředí při nebo po 

odstraňování 
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2.2.4 Shromažďování a třídění odpadů podle jednotlivých druhů 

Shromaţďováním se rozumí dočasné soustřeďování odpadů ve shromaţďovacích 

prostředcích v místě jeho vzniku, kde následně dochází k dalšímu nakládání s nimy. Jako 

shromaţďovací prostředky jsou pouţívány především speciální nádoby, popelnice, 

kontejnery, jímky, nádrţe a obaly. Tyto prostředky musí splňovat základní technické 

poţadavky mezi které patří zejména odlišnost (tvarová, barevná nebo popisová), zajištění 

ochrany odpadů před klimatickými vlivy, odolnost proti chemických vlivům (nereagovat 

s odpadem) a bezpečnost při obsluze a vyprázdnění.  

Sběr odpadu je označení pro soustřeďování odpadů za účelem jejich dalšího vyuţívání či 

likvidace. Za nakládání s odpady na sběrných místech odpovídá správce areálu, který je 

povinen: 

 zajistit třídění a ukládání odpadů na vyhrazená místa do určených nádob, 

 zabezpečit odpady před smícháním, znehodnocením, odcizením nebo před 

únikem, 

 zajistit označení nádob a vyhrazená místa identifikačními tabulkami 

s uvedením odpovědné osoby, 

 zajistit předání naplněných obalů s odpady oprávněným osobám. [5] 

 

Skladování je přechodné umístění odpadů, kde jiţ byly shromáţděny do zařízení k tomu 

určenému. V tomto zařízení jsou pak ponechány do předání oprávněným osobám. Jako 

sklady mohou slouţit např. přístřešky, budovy, volné plochy, nádrţe, které splňují 

technické poţadavky uvedené ve vyhlášce MŢP. Sklady a skladovací prostředky musí být 

vzájemně oddělené a utěsněné, aby se zabránilo úniku odpadů do okolního prostředí, dále 

musí být zabezpečeny tak, aby nedošlo k ohroţení zdraví člověka nebo poškození 

ţivotního prostředí, musí umoţňovat snadnou a bezpečnou manipulaci s odpady.  

Třídění můţeme definovat jako rozdělování odpadů podle druhů a kategorií uvedených 

v Katalogu odpadů. Optimálním způsobem je třídění přímo u původce. Lze tak získat 

suroviny, které je moţno následně vyuţít při další výrobě, nebo oddělit odpad jednoho 

druhu, jenţ můţe být dále podroben recyklaci. Tříděním odpadů vzniká moţnost dalšího 

a  snadnějšího nakládání s roztříděným odpadem. [6] 
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2.2.5 Evidence a ohlašování odpadů 

Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, jsou povinni vést 

průběţnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady. Evidence se vede za 

kaţdou samostatnou provozovnu a za kaţdý druh odpadu samostatně. Původci odpadů 

a  oprávněné osoby jsou povinni v případě, ţe produkují, nebo nakládají s více neţ 100 kg 

nebezpečných odpadů za kalendářní rok, nebo s více neţ 100 tunami ostatních odpadů za 

kalendářní rok, zasílat kaţdoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné 

hlášení o druzích, mnoţství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce 

s  rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. [3] 

 

2.3 Očekávaný vývoj 

Český statistický úřad se kaţdoročně zabývá produkcí odpadů a nakládáním 

s odpady. Od roku 2011 bylo šetření o odpadech rozšířeno o sledování problematiky 

druhotných surovin. Dle tohoto šetření bylo v roce 2011 v ČR vyprodukováno celkem 

23,6 mil. tun odpadu. Oproti roku 2010, kdy produkce dosáhla 24,1 mil. tun, se jedná 

o  pokles přibliţně  2 %. Z celkového mnoţství vyprodukovaného odpadu tvořil 

nebezpečný odpad 1,5 mil. tun. Oproti roku 2010 se podíl produkce nebezpečného odpadu 

na celkové produkci výrazně nezměnil. 

Ekonomické subjekty neboli podniky, které patří mezi hlavní původce všech odpadů 

v České republice, vyprodukovaly v roce 2013 celkem 19,9 mil. tun odpadu. V roce 2012 

byla produkce 20,4 mil. tun coţ je ve srovnání s rokem 2013 pokles ve výši 2,5 %. [20] 

Na produkci podnikových odpadů nahlíţíme z pohledu skupin, jak jsou uvedeny v 

Katalogu odpadů roztříděných do 20 základních skupin. Sloţení podnikových odpadů 

vyprodukovaných z pohledu Katalogu odpadů uvádí graf 1. Podnikový odpad 

vyprodukovaný v roce 2013 byl podobně jako v minulých letech z hlavní části tvořen 

odpady stavebními a demoličními, přičemţ převaţovala zemina a kamení, ţelezo a ocel 

a  beton. Následovala skupina ostatních odpadů, kde jsou zařazeny odpady jejichţ celková 

produkce byla menší neţ 10%. Jedná se o odpady zemědělské, zdravotnické, odpad ze 

zpracování dřeva, ze zpracování ropy, z chemických procesů, apod. Následují odpady ze 

zařízení na zpracování odpadů skupiny 10 a 19. 
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Graf 1: Složení produkce podnikových odpadů dle katalogu odpadů [20]  

 

 

Meziročně má celková produkce odpadů v ČR v letech 2000 - 2010 mírně klesající 

trend. Přehled cílu POH ČR v těchto letech byl plněn zejména v oblastech: 

 

 sníţování hmotnostního podílů odpadů ukládaných na skládky, 

 sníţování měrné produkce NO, 

 zvýšování vyuţívání odpadů s upřednostněnou recyklací na 55 % všech 

vznikajících odpadů, 

 zyuţívání 50 % hmotnosti vznikajících stavebních a demoličních odpadů. 

[25] 

 

Priority pro nakládání s odpady v České republice jsou stanoveny POH ČR. Z 

kaţdoročních vyhodnocení POH ČR, které sestavuje MŢP, vyplývá, ţe se sice daří 

zvyšovat recyklaci komunálního odpadu, nicméně se zatím nepodařilo dosáhnout 50% 

míry recyklace ani sníţit podíl skládkovaných odpadů. V současné době probíhá 

aktualizace POH ČR, která by měla konkretizovat investiční priority vycházející z potřeb 

na regionální a národní úrovni. [38]   

 

59%20%

11%
10%

Složení podnikových odpadů
Stavební a demoliční odpady 
(skupina 17)

Odpady z tepelných procesů 
(skupina 10)

Odpady ze zařízení na 
zpracování odpadů (skupina 
19)

Ostatní odpady ( skupiny 01-
09, 11-16, 18-20)



Bc. Sabina Havranková: ANALÝZA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ VE 

SPOLEČNOSTI ISOTRA a.s. 

2014  17 

MŢP sice nechalo jiţ v roce 2011 připravovat POH ČR pro roky 2014 – 2020, 

jehoţ součástí měl být i Program předcházení vzniku odpadů. Výsledkem však v roce 2013 

bylo, ţe nebyl vypracovaný ani nový POH ČR ani Program předcházení vzniku odpadů. 

Platnost starého POH ČR byla k 30.6.2013. Řešení, které zvolilo MŢP bylo prodlouţení  

tohoto POH ČR. Docílit toho šlo novelizací nařízení vlády č. 197/2003 Sb. V jeho 

paragrafu 1 je platnost POH ČR stanovena na 10 let od nabytí účinnosti. Tento údaj se 

nahradí termínem 31. 12. 2014. Navrhovaná změna je v souladu se zákonem o odpadech 

i  evropskou rámcovou směrnicí. Paragraf 42 zákona o odpadech horní limit platnosti 

neuvádí.  

V České republice v současné době probíhá vyhodnocování stávajícího POH ČR v rámci 

přípravy nového plánu. Navrhované nařízení vlády, kterým se prodluţuje platnost 

současného POH ČR, je v souladu jak s rámcovou směrnicí o odpadech, tak i s dalšími 

prameny práva Evropské unie. Naopak stav, kdy by platnost současného POH ČR 

prodlouţena nebyla, a nový POH ČR by nebyl do 30. června 2013 přijat, by mohl být 

interpretován jako porušení práva Evropské unie. [28], [37]   
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3 Analýza a současný stav společnosti Isotra a.s. 

 

 

Obrázek 2: Logo společnosti [10] 

 

Společnost ISOTRA a.s se jiţ dlouhou dobu zabývá problematikou ţaluzií, rolet 

a  technologií clon slunečního záření, včetně jejich dopadu na energetickou úspornost. 

Vlastní technologie, vypracované postupy, vývoj a výzkum v této oblasti ji řadí mezi 

přední výrobce stínicí techniky nejen v České republice, ale i ve světě. [10]   

3.1 Historie společnosti 

Společnost ISOTRA a.s. byla zaloţena v Bolaticích v roce 1992 dvěma společníky - Ing. 

Erichem Stavařem a Ing. Bohumírem Blachutem, jako společnost s ručením omezeným. 

Název Isotra vznikl spojením ISO od slova izolace a TRA jako trade (obchod), jelikoţ 

počátečními aktivitami byl velkoobchod s těsněním do oken včetně montáţí. Původce 

provozoval postupně svou činnost v provozovnách Chuchelná a Rohov. Po zakoupení nové 

provozovny se všechny činnosti přemístili do provozovny v Opavě. [14]  

 

Tabulka 2: Provozovny společnosti [18] 

Chuchelná Od 1992 Ukončení činnosti 2004 

Rohov 172 Od 2001 Ukončení činnosti 2005 

Rohov 166 Od 2003 Ukončení činnosti 2004 

Opava Od 2005 Do současnosti 
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Rostoucí poptávka po ţaluziích vedla v roce 1993 k rozšíření podnikatelských aktivit 

společnosti nejprve o montáţe ţaluzií a následně i o jejich výrobu. Chuť neustále vyvíjet 

a  hledat nová technická řešení způsobila, ţe v současné době Isotra a.s. disponuje vlastním 

vývojovým pracovištěm, projekční kanceláří, moderní nástrojárnou a rozsáhlými 

výrobními provozy,  mezi které patří lisovna termoplastů, sítě, interiéry a exteriéry.  [12] 

 

3.2  Charakteristika společnosti 

 

Obchodní firma: Isotra a.s. 

Sídlo:   Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava 

IČ:   47679191 

Datum zápisu:  14.9 1992 

Právní forma:  Akciová společnost 

Základní kapitál: 3 000 000 Kč, splaceno 100% 

 

Předmětem podnikání je: 

 izolatérství, 

 silniční motorová doprava, 

 truhlářství, podlahářství, 

 zámečnictví, nástrojářství, 

 výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona. 
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3.3 Organizační struktura 

 

 

Obrázek 3: Organizační struktura společnosti Isotra a.s. [12] 

 

 

 

 

Obrázek 4: Zařazení OH v organizační struktuře společnosti  Isotra a.s. [12] 
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3.4 Výrobní proces a jeho produkty 

Odpady vznikají při kaţdé výrobě, kaţdé technologické operaci a Isotra a.s. není 

výjimkou. Druhy odpadů, které zde vznikají, jsou dány charakterem výroby. 

 

Mezi produkty výroby patří: 

 interiérové a exteriérové ţaluzie, 

 látkové rolety,  

 plissé, 

 japonské stěny, 

 předokenní venkovní rolety, 

 screenové rolety, 

 markýzy, 

 sítě proti hmyz. [10]  

Zajištění výrobní činnosti je prováděno na několika střediscích: 

 výroba stínící techniky (interiéry, exteriéry), 

 nástrojárna, 

 lisovna plastických hmot, 

 dřevovýroba. [10]   

 

V následujícím obrázku 5 můţete vidět schéma výrobního programu společnosti. Není zde 

uvedena  nástrojárna, jelikoţ toto středisko spadá pod kompetenci technického ředitele. 

Výrobní program společnosti není orientován pouze na stínící techniku. Důleţitou součásti 

je především výroba komponentů, profilovacích tratí, střiţných nástrojů a kompletních 

technologických celků potřebných pro výrobu ţaluzií. Společnost má vlastní vývojové 

oddělení, konstrukci, nástrojárnu a výrobu komponentů. [10]   
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Obrázek 5: Schéma výrobního programu společnosti Isotra a.s. [12] 

 

3.5 Odpadové hospodářství ve společnosti 

Celý systém odpadového hospodářství v Isotře spočívá v důsledném rozdělení 

a  dodrţování odpovědností za jednotlivé postupy při nakládání s odpady. Kaţdý 

zaměstnanec podniku má při své činnosti a v rozsahu své působnosti povinnost předcházet 

vzniku odpadů, omezovat jejich mnoţství a také zajišťovat přednostní vyuţití odpadů před 

jejich odstraněním. Za konkrétnější úkoly, jako je zajištění vhodných shromaţďovacích 

prostředků, jejich řádné označení, správné roztřídění a sběr odpadů, zodpovídají příslušní 

vedoucí pracovníci. Největší podíl odpovědnosti připadá na oddělení Ekologie, v jehoţ 

kompetenci je např. odvoz odpadů z areálu společnosti, zprostředkování jeho odstranění, 

vypracování průvodní dokumentace a identifikačních listů k nebezpečným odpadům. 
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Dle zákona o odpadech zpracovávali původci odpadů Plán odpadového 

hospodářství ve chvíli, kdy ročně vyprodukovali více neţ 10 t nebezpečného odpadu nebo 

více neţ 1000 t ostatního odpadu. Zpracovával se na dobu nejméně 5 let a musel být 

změněn při kaţdé zásadní změně podmínek, na jejichţ základě byl zpracován. Ve sbírce 

zákonů pod číslem 169/2013 Sb. vyšla novela odpadového zákona, kde je tato povinnost 

zpravávat plán odpadového hospodářství zrušena. Tato novela zákona o odpadech vstupuje 

v účinnost dnem 1.10.2013, některé části s odloţenou účinnost. Jejím hlavním cílem bylo 

zjednodušit administrativu pro subjekty nakládající s odpadem, v prvé řadě pro malé a 

střední podnikatele. [36] 

Původce provozoval postupně svou činnost v provozovnách Chuchelná a Rohov. 

Po  zakoupení nové provozovny se všechny činnosti přemístily do provozovny Opava. 

Tento krok vedl v roce 2004 k vypracování POH.  V tomto roce přesáhla produkce 

nebezpečných odpadů 10 t, konkrétně 18,250 t, a tím byla naplněna povinnost vypracování 

POH. Nárůst byl způsoben zejména převzetím „zátěţe“ od předchozího majitele při 

zakoupení nového sídla. Velikost mnoţství produkce nebezpečných odpadů a překročení 

limitu 10 t v roce 2004 nejvíce ovlivnily zejména odpady uvedené v tabulce 3. [18]   

 

Tabulka 3: Nebezpečné odpady vedoucí k  vypracování POH [18]  

Katalogové 

číslo 

Kategorie Název odpadu Produkce 

t/rok 2004 

080111 N Odpadní barvy a laky obsahující organická 

rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

5,22 

080409 N Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující 

organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

6,97 

140603 N Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel 4,88 

 

Veškeré vyprodukované odpady ve společnosti jsou tříděny, shromaţďovány a následně 

předávány k dalšímu nakládání oprávněným osobám.  
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3.6 Spolupracující organizace s nakládáním s odpady 

Veškeré vyprodukované odpady ve společnosti jsou tříděny, shromaţďovány 

a  následně předány k dalšímu nakládání oprávněným osobám. Isotra a.s. spolupracuje 

s řadou firem specializujících se na nakládání s odpadem a zabývajících se zpětným 

odběrem. Jedná se o firmy: 

 

 Opametal s.r.o. 

 Marius Pedersen a.s. 

 SITA CZ a.s. 

 Trojek a.s. 

 OZO Ostrava s.r.o. 

 Karla s.r.o. 

 IGNAPO s.r.o. [14] 
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4 Vývoj a produkce odpadů v letech 2010 – 2013 

4.1 Vývoj OO a NO  

Vývoj produkce ve sledovaném období byl u obou hlavních skupin a to jak 

u  ostatních odpadů tak i nebezpečných odpadů  proměnlivý (viz tabulka 4).  

 

Tabulka 4: Celková produkce OO a NO ve sledovaném období [19]  

 OO [tuny] NO [tuny] 

2010 261 3,7 

2011 189,3 5,6 

2012 237,2 3,4 

2013 157,6 6,3 

 

Tabulky 5 a 6 obsahují veškeré odpady, které ve výrobní sféře společnosti vznikají 

a tvoří kaţdoroční produkci celkových odpadů uvedených v grafu 2.  

Mezi OO, které nejvíce ovlivnily produkci bych jmenovala odpady 12 01 01, 15 01 01, 15 

01 02, 17 04 02, 17 04 05 a 20 03 01. Za NO 08 01 11, 13 08 02 a 13 02 08. Mnoţství OO 

přímo souvisí s nárůstajícím počtem zakázek. Kolísání mnoţství NO je způsobeno tím, ţe 

tyto odpady firma v některých letech neprodukovala vůbec. Jejich produkce je nejvíce 

závislá na jednotlivých typech zakázek. Podrobněji jsou tyto odpady rozebrány  

v kapitole 5.  
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Tabulka 5: Evidence ostatních odpadů [19]  

Katalogové číslo Kategorie Název odpadů 

040209 O Odpady z kompozitních tkanin 

080201 O Odpadní práškové barvy 

120101 O Piliny a třísky ţelezných kovů 

120103 O Piliny a třísky neţelezných kovů 

150101 O Papírové a lepenkové obaly 

150102 O Plastové obaly 

150203 O Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a 

ochranné oděvy neuvedené pod číslem 150202 

160214 O Vyřazená zařízení neuvedené pod číslem 160209 a 160213 

160216 O Jiné sloţky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedné pod 

číslem 160215 

170202 O Sklo 

170402 O Hliník 

170405 O Ţelezo a ocel 

170407 O Směsné kovy 

170411 O Kabely neuvedné pod 170410 

170904 O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 

170901, 170902 a 170903 

190905 O Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů 

200139 O Plasty 

200301 O Směsný komunální odpad 
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Tabulka 6: Evidence nebezpečných odpadů [19]  

Katalogové číslo Kategorie Název odpadu 

080111 N Odpadní barvy a laky obsahujicí organická rozpouštědla neb 

jiné nebezpečné látky 

080115 N Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem 

organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek 

080121 N Odpadní odstraňovače barev nebo laků 

110113 N Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky 

120118 N Kovový kal 

130208 N Jiné motorové, převodové a mazací oleje 

130802 N Jiné emulze 

140603 N Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel 

150110 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné 

150202 N Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a 

ochrané oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

 

 

4.2 Produkce odpadů v letech 2010 – 2013 

Průmyslové odpady představují široké spektrum materiálů. Za tento odpad 

povaţujeme veškerý odpad vznikající při výrobní činnosti. Je ovlivňován převládající 

sloţkou výrobního procesu, stavem techniky a jejího vývoje, dostupností výchozích 

surovin v daném oboru, a jeho mnoţství je závislé na objemu výroby. Odpad nevzniká jen 

při výrobní činnosti, ale při jakékoliv činnosti v areálu společnosti. Ve sledovaném období 

bylo celkové mnoţství OO a NO kolísavé (viz graf 2), a jejich mnoţství záviselo na počtu 

a typu jednotlivých zakázek. 
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Graf 2: Celková produkce odpadů ve sledovaných letech [19]  

 

4.3 Nakládání s odpadem ve společnosti 

Nakládání s odpady vyţaduje organizační a technická zabezpečení, která vyţadují 

poskytnutí potřebných nákladů. Snahou zaměstnavatele je minimalizovat produkci odpadů, 

sníţit manipulační a skladové potřeby, a tím sníţit i náklady na odpadové hospodářství.  

Podnik má souhlas s nakládáním s  odpady ve smyslu shromaţďování a soustřeďování 

v  zařízení. Je nutné dodrţovat povinnosti stanovené platnými právními předpisy 

v  odpadovém hospodářství, zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 383/2001 Sb. [27] 

 

 

Obrázek 6: Odpovědnost za nakládání s odpady v podniku [27] 
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4.3.1 Shromažďování,  sběr a skladování  

Veškeré odpady v Isotře se odkládají do speciálních přepravek a kontejnerů. 

Shromaţďují se a vyprazdňují na sběrných místech, buďto přímo v provozu nebo na 

venkovních plochách areálu firmy, odkud je odpad odváţen do skladu nebezpečných 

odpadů nebo je přímo odebírán firmou zajišťující jeho odstranění.  

Veškeré shromaţďovací prostředky musí být řádně opatřeny tabulkou s označením 

katalogového čísla odpadu, pro který je určen. Pouţívá se označení barevné, kde je hlavní 

rozdělení na odpady nebezpečné (červená barva) a ostatní (černá). Další barvy jsou určeny 

pro ostatní odpad, který je moţno dále vyuţívat např. sběrový papír (modrá), PET láhve 

(ţlutá) apod. Nádoby obsahující nebezpečný odpad musí být navíc opatřeny ILNO. 

 

 

 

Obrázek 7: Kontejnery ke skladování odpadu v  areálu společnosti [autor]  
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4.3.2 Třídění 

V podniku probíhá neustálé třídění odpadu, a to především papíru,  plastových 

obalů, PET lahví, komunálního odpadu a odpadu obsahujících nebezpečné látky. Tyto 

odpady jsou dále tříděny na vyuţitelné a nevyuţitelné. Vznikající odpad u výrobních linek 

je tříděn a ukládán do stanovených a označených shromaţďovacích prostředků podle druhu 

a povahy odpadu. Toto třídění provádí všichni zaměstnanci podniku. Dále ve společnosti 

existuje zaměstnanec přímo zodpovědný za třídění odpadů ve skladovacích prostorách, 

jelikoţ za špatné roztřídění odpadu hrozí podniku značná pokuta. 

 

 

Obrázek 8: Třídění odpadu na pracovištích [autor] 

 

 

Obrázek 9: Třídění na pracovištích [autor] 
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4.3.3 Předání oprávněným osobám 

Při předání odpadu externí firmě musí mít podnik povolení od krajského úřadu 

k  předání odpadu. Bez řádného dokladu odpad nesmí být předán. Při odvozu odpadu 

externí firmou musí být odpad znatelně popsán a označen: 

 datum převzetí, 

 kód,  

 kategorie, 

 název, 

 mnoţství.  

Při vzniku NO je třeba informovat příslušný magistrát. Odvoz nebezpečného odpadu 

zajišťuje v podniku firma Marius Pedersen a.s.. Krajský úřad povoluje a dává povolení na 

produkci NO. Vše musí být v souladu s vyhláškou, bez ní nejde s nebezpečnými odpady 

nakládat. [5]   

Podnik je povinen vést evidenci o odpadech a zasílat k 15. únoru hlášení o produkci 

a  nakládání s odpady obci s rozšířenou působností. Provádí se elektronicky 

prostřednictvím ISPOP, coţ je integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností. 

Umoţňuje zpracování a příjem vybraných hlášení (ohlašovacích povinností) z oblasti 

ţivotního prostředí v elektronické podobě a jejich další distribuci příslušným institucím 

veřejné správy. ISPOP je zřízen zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru 

znečišťování ţivotního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností 

v oblasti ţivotního prostředí a jeho zřizovatelem je MŢP. Veškerý výkaz o odpadech se 

podává jednou za rok na český statistický úřad. [24] 
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5 Vyhodnocení vybraných skupin odpadů 

Tato kapitola se bude zabývat vývojem mnoţství produkce odpadů ve společnosti 

Isotra a.s. za poslední 4 roky, analýzou vybraných druhů odpadů a očekávaným vývojem 

v dalších letech. V následujících tabulkách 7 a 8 můţeme vidět vývoj produkce vybraných 

odpadů v letech 2010 – 2013. 

5.1 Charakteristika vybraných odpadů 

Tabulka 7: Vývoj produkce OO [18]  

 Produkce t/rok 

Katalog. č. Kategorie 2010 2011 2012 2013 

04 02 09 OO 2,27 4,85 3,74 2,88 

07 02 13  OO - - - 6,26 

08 02 01 OO 2,24 3,75 3,40 3,82 

12 01 01 OO 20,56 23,60 23,54 18,26 

15 01 01 OO 34,42 31,71 29,94 38,14 

15 01 02 OO 11,75 15,59 9,03 11,16 

15 02 03 OO 0,44 0,65 0,37 0,30 

16 02 14 OO 0,33 3,11 - - 

16 02 16 OO - 0,02 0,80 - 

17 04 02 OO 17,55 21,78 17,84 19,56 

17 04 05 OO 78,03 25,91 20,39 21,38 

17 04 11 OO - 0,01 0,28 - 

17 09 04 OO 5,92 - 10,28 - 

19 09 05 OO 0,18 - 0,19 0,32 

20 01 39 OO 7,15 2,53 0,89 1,12 

20 03 01 OO 72,90 55,76 47,29 35,48 
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Tabulka 8: Vývoj produkce NO [18] 

 Produkce t/rok 

Katalog. č. Kategorie 2010 2011 2012 2013 

08 01 11 NO 1,77 1,47 0,73 1,50 

08 01 15 NO - 0,07 - - 

08 01 21 NO 0,06 0,09 - - 

11 01 13 NO - 0,31 0,35 1,93 

12 01 18 NO 0,39 0,52 0,25 0,5 

13 02 08 NO 0,78 0,18 1,07 - 

13 08 02 NO - 1,92 0,38 1,70 

14 06 03 NO - 0,12 0,07 0,05 

15 01 10 NO 0,52 0,60 0,15 0,50 

15 02 02 NO 0,18 0,27 0,36 0,09 

 

Z velkého mnoţství odpadů jsem se rozhodla vybrat ty, které se z větší části 

podílely na celkové roční produkci. U skupiny OO se jednalo o odpady, u kterých roční 

produkce přesahovala mnoţství 10 t a u skupiny NO odpady přesahující roční prudukci 1 t. 

Mnoţství těchto odpadů sice nedosahuje takové produkce jako OO, ale povaţuji za vhodné 

je v této kapitole také zmínit. V následujícím textu jsou všechny vybrané odpady postupně 

charakterizovány (místo vzniku, shromaţďování a skladování). 
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Nejvetší podíl produkce v kategorii OO zaujímaly za poslední 4 roky tyto odpady: 

 12 01 01 Piliny a třísky ţelezných kovů 

Jedná se o odpad vznikající především ve střediscích nástrojárna, interiéry a exteriéry. 

Piliny a třísky ţelezných kovů vznikající soustruţením, frézováním a vrtáním se dále vyuţívají 

k recyklaci. Mnoţství tohoto odpadu je odvíjeno od výroby. Je shromaţďován v kontejnerech 

v budově D a je s ním nakládáno způsobem AN3 (stejně jako u všech zmíněných odpadů), 

coţ znamená předání odpadu oprávněné osobě. Spolupracující společnost je v rámci tohoto 

odpadu firma Opametal s.r.o, která se o tento odpad stará 6x ročně. 

 

 

Obrázek 10: Tabulka odpadu 12 01 01 [autor] 

 

 

Obrázek 11: Skladování odpadu 12 01 01 [autor] 
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 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

Tento odpad vzniká na všech střediscích. Jedná se o obalový materiál jako jsou kartony 

a  krabice. Shromaţďuje se v kontejnerech v areálu společnosti a odebírá je firma 

Opametal s.r.o 23x ročně.  

 

 

Obrázek 12: Tabulka odpadu 15 01 01 [autor]  

 

 

Obrázek 13: Skladování odpadu 15 01 01 [autor] 
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 15 01 02 Plastové obaly 

Jedná se o igelit, sáčky, fólie, bublinkové fólie, PET láhve a nevratné cívky ze všech 

pracovišť. Ukládá se do ţlutých, čirých, plastových a jutových pytlů, které se shromaţďují 

v budově L a v kontejnerech rozmístěných v areálu společnosti. 15x za rok ho odváţí firma 

Opametal s.r.o. 

 

 

Obrázek 14: Tabulka odpadu 15 01 02 [autor] 

 

 

Obrázek 15: Skladování odpadu 15 01 02 [autor] 
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 17 04 02 Hliník 

Tento odpad tvoří lamely, lamely s polyuretanem a profily. Vznikají především na 

středisku nástrojárny a stínící techniky. Odpad je shromaţďován v krabicích, jutových 

pytlík a na paletách v budově D a odebírán firmou Opametal s.r.o. 8x za rok. 

 

 

Obrázek 16: Tabulka odpadu 17 04 02 [autor]  

 

 

Obrázek 17: Skladování odpadu 17 04 02 [autor]  
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 17 04 05 Ţelezo a ocel  

Obsahuje běţné, ušlechtilé ţelezo a plechy. Odpady vznikají v nástrojárně, v lisovně kovů 

a ve výrobě stínící techniky. Shromaţďují se v budově D a O a 11x ročně jsou vyváţeny 

firmou Opametal s.r.o.. 

 

 

Obrázek 18: Tabulka odpadu 17 04 05 [autor]  

 

 

Obrázek 19: Skladování odpadu 17 04 05 [autor]  
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 20 03 01 Směsný komunální odpad 

Komunálním odpadem se rozumí odpad vzniklý v kancelářích, svačinárnách a při úklidu 

nevýrobních prostor. Můţe obsahovat svačinový a hygienický papír, kelímky a sklo od 

jídla a pití, plastové hobliny a třísky vzniklé při ručním opracování, zbytky textilních 

pásků, ţebříčků šňůry, buţírky, těsnění, silonu, síťoviny a uliční smetky. Nesmí obsahovat 

nebezpečné sloţky a vyuţitelné odpady (recyklovatelný papír, plasty, PET láhve, kovy). 

Vzniká v celém areálu společnosti. Shromaţduje se v odpadkových koších, černých pytlích 

a následně se skladuje v kontejnerech v areálu.  

 

 

Obrázek 20: Tabulka odpadu 20 03 01 [autor]  

 

 

Obrázek 21: Skladování odpadu 20 03 01 [autor]  
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V kategorii NO se jednalo o odpady s katalogovými čísly:  

 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahujicí organická rozpouštědla nebo jiné 

nebezpečné látky 

Vznikají na středisku dřevovýroby a exteriérech. Jsou skladovány v původních obalech ve 

skladu nebezpečných odpadů 

 13 08 02 Motorové, převodové a mazací oleje  

Vznikají na středisku nástrojárna. Jsou shromaţďovány v sudech v budově D, následně 

jsou přemisťovány a skladovány ve skladu nebezpečných odpadů a odváţeny firmou 

Marius Pedersen a.s. 3x ročně dle jeho mnoţství. 

 13 02 08 Jiné emulze  

Nakládání je stejné jako u odpadu 13 08 02 Motorové, převodové a mazací oleje.  
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Obrázek 22: Orientační plán společnosti Isotra a.s.  [11]    

 

 A Hlavní budova Isotra a.s. 

 B Interiéry  

 C  Dřevovýroba  

 D Nástrojárna  

 E Exteriéry  

 F Lisovna 

 G Lakovna  

 I Hlavní vstup 

 L Sklad 

 O  Sušička dřeva 

 P Kotelna 
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5.2 Vývoj produke vybraných odpadů  

 

Graf 3: Vývoj OO v letech 2010 – 2013 [autor] 

 

 

Na první pohled je vidět značný pokles produkce, který vykazuje odpad 17 04 05 

Ţelezo a ocel. Rozdíl mezi rokem 2010 a 2011 je přes 52 tun. V dalších letech vykazuje 

tato produkce velmi pomalé klesání. V porovnání s předchozímy léty se výrazně sníţila 

také produkce 20 03 01 Směsného komunálního odpadu. Tento rozdíl je značný a číní 

necelých 38 tun produkce od roku 2010 do 2013. Pro zajímavost jsem si vyhledala 

produkci těchto dvou odpadů v roce 2009. Odpad 17 04 05 vykazoval mnoţství 32,3 tun 

a  20 03 01 necelých 49 tun za rok. Z tohoto důvodu bych produkci těchto dvou odpadů 

přirovnala k nějaké jednorázové akci ve společnosti. 

Odpad 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly mají od roku 2012 rostoucí tendenci. 

Toto je způsobeno především růstem mnoţství zakázek a tím i související výrobou. 

Předpokládám, ţe produkce těchto odpadů bude i nadále stoupat, proto jedno z mých 

navrhovaných řešení se bude týkat právě tohoto druhu odpadu. 

Ostatní odpady 12 01 01 Piliny a třísky ţelezných kovů, 15 01 02 Plastové obaly 

a   17 04 02 Hliník v celku nenaznačují ţádou výraznou změnu. Všechny tyto odpady se 

pohybují v průměru okolo 20 tun produkce ročně. 
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Graf 4: Vývoj NO v letech 2010 – 2013 [autor]  

 

 

Z grafu můţeme vidět, ţe všechny tyto odpady, jak 08 01 11 Odpadní barvy a laky 

obsahujicí organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky, 13 08 02 Motorové, 

převodové a mazací oleje tak 13 02 08 Jiné emulze mají velmi skokový charakter.  

Odpad 08 01 11 se postupně sniţoval v letech 2010 – 2012. Od roku 2012 ukazuje 

opět zvýšenou produkci směrem vzhůru. Toto je způsobeno přechodem z jednosměnného 

provozu na třísměnný. 
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6 Návrhy, doporučení, zhodnocení 

6.1 Návrhy a doporučení vybraných druhů odpadů 

 

Graf 5: Celková produkce vybraných odpadů za poslední 4 roky  [autor] 

 

 

Krom Odpadu 20 03 01 Směsný komunální odpad, který se odváţí na skládky, jsou 

všechny ostatní odpady zmíněné v této kapitole určeny k recyklaci. Odpad 20 03 01 

Směsný komunální odpad a NO 08  01  11 Odpadní barvy a laky obsahujicí organická 

rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky, 13 08 02 Motorové, převodové a mazací oleje a 

13 02 08 Jiné emulze, se prostřednictvím smluvní firmy likvidují, a tvoří  nákladové 

poloţky společnosti. Všechny ostatní odpady vykupuje firma Opametal s.r.o. a tím přínáší 

firmě určité trţby. U  těchto odpadů nebylo mým cílem najít moţnosti sníţení objemu 

produkce, ale nalezení vhodnějšího odběratele těchto surovin. Všechny zmiňované odpady 

odebírá společnost Opametal s.r.o. 
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Mou snahou tedy bylo hledat nového odběratele, který by v této oblasti zvýšil trţby 

společnosti. Za tímto účelem jsem oslovila několik firem v Moravskoslezském kraji, 

zabývajících se odkupem druhotných surovin, a mohu konstatovat, ţe společnost Isotra a.s. 

nakládá s tímto odpadem nejlépe jak můţe. Ţádná z firem nenabízela cenu vyšší, neţ jiţ 

spolupracující firma Opametal s.r.o.. Zbyla tedy jediná moţnost, jak by se daly trţby 

zvýšit. Návrh by spočíval ve výběru vhodného lisovacího zařízení schopného zpracovávat 

zhruba 40 tun papírových a lepenkových obalů 15 01 01 ročně. Pro potřeby firmy je 

dostačující třídění těchto odpadů do tzv. big bagů a následné lisování na výkupní objem. 

Třídění papírových a lepenkových obalů je jiţ ve společnosti zavedeno, jedinou změnou by 

bylo jejich lisování do balíků. To by prováděl jeden pracovník v jednosměnném provozu. 

Z důvodu úspory by byla pro tuto potřebu vyuţita stávající pracovní kapacita podniku. 

 

 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

Budeme-li předpokládat, ţe lisování by probíhalo 2x týdně tzn. 104 dní v roce 

v jednosměnném provozu, tzn. 7,5 hod. denně, byly by náklady lisu následující: 

Roční náklady by činily: 

1. Náklady na pořízení lisu: 115 315 Kč bez DPH 

2. Náklady na elektřinu 

 Cena za 1 kWh průmyslové elektřiny: 3 Kč  

 Provoz 2 dny v týdnu = 104 dní: 780 hod ročně 

 Výkon lisu: 1,5 kW 

Celkem 3510 Kč za rok. 

3. Náklady na mzdu 

 1 zaměstnanec 

 780 hod/rok 

 Hodinová mzda: 50 Kč + 34% zdravotní a sociální pojištění 

Celkem 52 260 Kč za rok.  

Celkové kaţdoroční náklady za elektřinu a mzdu by činily 55 770 Kč. 
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Produkce odpadu 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly činila v roce 2013 38,14 t. 

Firma Opametal s.r.o. vykupuje tento nelisovaný odpad za cenu 0,8 Kč/kg. V případě, ţe 

by vykupovala jiţ lisované papírové a lepenkové obaly, cena by činila 1,4 Kč/kg. 

 38,14 x 800 = 30 512 Kč ( aktuální zisk z prodeje nelisované směsi odpadu )  

 38,14 x 1400 = 53 396 Kč ( zisk z prodeje lisované směsi odpadu ) 

 53 396 – 30 512 = 22 884 Kč ( navýšená roční trţba po zavedení lisování ) 

Návratnost ceny zakoupeného lisovacího zařízení je zhruba 5 let. 

 

 

 

Obrázek 23: Jednokomorový výklopný hydraulický balíkovací lis L5 – V [23] 
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 15 01 02 Plastové obaly 

Tento odpad vykupuje společnosti Opametal s.r.o částkou 1 Kč/kg. V případě 

odkupu lisované směsi tohoto odpadu by cena byla 1,6 Kč/kg. Mnoţství produkce tohoto 

odpadu je ze všech analyzovaných odpadů nejniţší, a proto si nemyslím, ţe by se nákup 

lisovacího zařízení samostatně pro tento druh odpadu vyplatil. V případě nákupu vhodného 

lisu pro odpad 15 01 01, jehoţ produkce je  rostoucího charakteru, by se mohl vyuţívat 

i  pro odpad 15 01 02, coţ by vedlo opět ke zvýšení trţeb. Například za rok 2013, kdy 

moţství produkce tohoto odpadu byla 11,16 tun, by byla trţba navýšena o 6 696 Kč. 

 

 12 01 01 Piliny a třísky železných kovů 

17 04 05 Železo a ocel 

17 04 02 Hliník 

V tomto případě se podařílo najít pouze jedinou firmu nabízející vyšší cenu, a to konkrétně 

u výkupu hliníkového odpadu 17 04 02. I přesto bych spolupráci s touto firmou 

nedoporučovala z důvodu nazajišťujícího odvozu odpadů z firem. To by vedlo ke vzniku 

dalších nákladů a proto tedy navrhuji i nadále spolupracovat se smluvní firmou. 

 

 20 03 01 Směsný komunální odpad 

 Směsný komunální odpad je v podniku jeden z  nevyhnutelných - vzniká běţným 

provozem společnosti. Mohu říci, ţe se jedná o zbytkový odpad po vytřídění nebezpečných 

a vyuţitelných sloţek určených k recyklaci. Předává se 2x měsíčně firmě Marius Pedersen 

a.s., která  odpad odváţí na skládku. Za 1 kg tohoto odpadu si firma účtuje 1,12 Kč. 

U směsného komunálního odpadu dochází v posledních 4 letech k postupnému sniţování 

jeho produkce. Jelikoţ má tato společnost ustálený počet zaměstnanců, je tato redukce 

způsobena dokonalejším tříděním a vyšším podvědomím zaměstnanců v oblasti třídění 

odpadů. Moţnosti dalšího sníţení tohoto odpadu bych viděla pouze na neustálém apelování 

zaměstnanců na dostatečné třídění a kvalitě výroby. 
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 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahujicí organická rozpouštědla  

13 08 02 Motorové, převodové a mazací oleje 

13 02 08 Jiné emulze 

Produkcí těchto odpadu vznikají společnosti určité náklady. Cena, za kterou 

smluvní společnost tento odpad likviduje, činí 7,8 Kč/kg u 08 01 11 Odpadní barvy a laky 

obsahujicí organická rozpouštědla, 2,3 Kč/ kg u 13 08 02 Motorové, převodové a mazací 

oleje a 1 Kč/kg odpadu 13 02 08 Jiné emulze. Společnost Marius Pedersen a.s. nabízí 

nejniţší ceny za likvidaci těchto nebezpečných odpadů. 

Jedinou moţností sníţení odpadu 08 01 11 by bylo zakoupením modernějších 

aplikačních zařízení do výroby, které by vykazovaly méně odpadu, neţ zastaralé doposud 

vyuţívané zařízení.  

 

6.2 Závěrečné zhodnocení  

Celková produkce odpadů v analyzované společnosti závisí především na mnoţství 

odpadů kategorie ostatních. Tato produkce vzniká při běţném provozu firmy, kterou lze 

sníţit, nikoliv však vyloučit. Jedinou moţností sníţení představuje pouze zvýšení kvality 

práce zaměstnanců, jako je přesnost výroby a minimalizace zmetků při výrobě. Společnost 

má tu výhodu, ţe odpady, které představují velkou část celkové produkce, tvoří odpady 

znovu vyuţitelné, tudíţ pro ni představují většinou trţby a náklady pouze minimální 

týkající se dopravy. Produkce nebezpečných odpadů se pohybuje skokově směrem nahoru 

i  dolů. Nelze odhadnout mnoţství produkce těchto odpadů v dalších letech. Z vývoje 

produkce za jednotlivé roky vyplývá, ţe by hranice 1000 tun OO a 10 tun NO neměla být 

překročena. Její překročení hrozí například při výstavbě nových výrobních prostor a s tím 

spojené rozšíření výroby.  

Z výše uvedených odpadů bylo těţké hledat moţnosti sníţení jejich mnoţství. Lze 

ho dosáhnout jedině omezením zmetkovitosti výrobků, dodrţováním specifikace procesů 

a  kontrolou kvality. Odpady, na které jsem se v závěru práce zaměřila, byly většinou ty,  

které se vykupují, a tudiţ představují pro společnost určitý příjem. V takových případech 

jsem nehledala moţnosti sníţení těchto odpadů, ale jiného odběratele těchto surovin. 
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Ani  v jednom případě se mi nepodařílo najít firmu v okolí Moravskoslezského kraje, která 

by tyto příjmy zvýšila. 

 Jedinou moţností bylo u odpadu 15 01 01 a 15 01 02 zřízení lisovacího zařízení, které by 

zvýšilo příjmy společnosti ročně zhruba o necelých 30 000 Kč. Toto navýšení by se 

samozřejmě odvíjelo od mnoţství produkce těchto odpadů, tudíţ na získaných zakázkách 

společnosti. Při propočtu nákladu na provoz lisu, který by byl obsluhován 2 dny v týdnu, 

vyšla částka 3 510 Kč ročně. Roční náklady na zaměstnance by činily 52 260 Kč za rok. 

Z vlastní pracovní zkušenosti ale vím, ţe na některých pracovištích nejsou zaměstnanci 

dostatečně vytíţeni, není pro ně dostatek práce, nebo jsou některá pracoviště dočasně 

mimo provoz. Zaměstnanci jsou tudiţ převedni na jiné středisko, nebo nuceni si vzít 

dovolenou, a to hlavně v zimních měsících, kdy výroba rapidně klesá. Z těchto uvedených 

důvodů navrhuji tyto pracovníky zaměstnat výše uvedenou činností. 

Výhody lisování:  

 sníţení nároků na skladovací prostory vzniklých odpadů, 

 sníţení objemu materiálu aţ o 90%, 

 lisovaný a tříděný odpad je výhodněji obchodovatelnou komoditou, 

 úspora za svoz odpadu. 

 

Tabulka 9: Tržby z prodeje vybraných druhotných surovin za poslední 4 roky  [Kč]  [13] 

 2010 2011 2012 2013 CELKEM 

17 04 05 429 165 131 505 112 145 117 590 790 405 

15 01 01 27 536 25 368 23 952 30 512 107 368 

12 01 01 82 240 94 400 94 160 73 040 343 840 

17 04 02 421 200 522 720 428 160 469 440 1 841 520 

15 01 02 11 750 15 590 9 030 11 160 47 530 

CELKEM 971 891 789 583 667 447 701 742 3 130 663 
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Tabulka 10: Možné tržby z prodeje vybraných druhotných surovin za poslední 4 roky v případě 

zavedení lisovacího zařízení  [Kč]  [13] 

 2010 2011 2012 2013 CELKEM 

15 01 01 48 188 44 394 41 916 53 396 187 894 

15 01 02 18 800 24 944 14 448 17 856 76 048 

CELKEM 66 988 69 338 56 364 71 252 263 942 

 

V tabulce 9, znázorňující trţby za vybrané druhotné suroviny za poslední 4 roky, 

můţeme vidět dosavadní příjmy z odpadů 15 01 01 a 15 01 02. Tabulka 10 ukazuje 

navýšení v případě, ţe by podnik tento odpad prodával společnosti Opametal v lisované 

formě. Tabulka 11 ukazuje pravděpodobné navýšení trţby v roce 2013. Částka 29 580 Kč 

za celý rok sice není pro společnost ţádné obrovské plus, ale přes velmi efektivní 

nakládání s odpady ve této společnosti jsem byla ráda, i za tento výsledek. A nejen odpad, 

končící u odběratele druhotných surovin, ale i ten, který bude končit na skládce, např. 

20  03 01, by mohl být vylisován do balíků, které budou lépe uskladnitelné, a do vozidla 

zajišťující jeho odvoz by se jich vešlo v této lisované formě mnohem více, coţ by 

znamenalo sníţení nákladů  na odvoz. 

 

Tabulka 11: Pravděpodobné zvýšení  tržby z prodeje vybraných druhotných surovin v roce 2013 

v případě zavedení lisovacího zařízení [Kč]  [13] 

 Tržby za rok 2013 Možné tržby v roce 2013 

17 04 05 117 590 117 590 

15 01 01 30 512 53 396 

12 01 01 73 040 73 040 

17 04 02 469 440 469 440 

15 01 02 11 160 17 856 

Celkem 701 742 731 332 

Navýšení roční tržby 29 580 
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Graf 6: Současné a možné tržby z prodeje odpadů 15 01 01 a 15 01 02 [autor] 

 

 

Tabulka 12 byla vytvořena  pro srovnání příjmu a výdajů, které společnost za odpad 

získává nebo naopak vynakládá. Největší poloţku tvoří náklady za likvidaci odpadu 

20  03  01 Směsný komunální odpad.  

 

Tabulka 12: Náklady na likvidaci vybraných odpadů za poslední 4 roky  [Kč]  [13] 

 2010 2011 2012 2013 CELKEM 

20 03 01 93 648 74 451 64 965 51 738 284 802 

08 01 11 13 806 11 466 5 694 11 700 42 666 

13 08 02 0 4 416 874 3 910 9 200 

13 02 08 780 180 1 070 0 2 030 

CELKEM 108 234 90 513 72 603 67 348 338 698 
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U tohoto odpadu by stálo za uváţenou, zda by se naší společnosti nevyplatilo si tento 

odpad odváţet na skládku sami. Ceny za uloţení na skládky se liší. Pro ostatní odpady se 

cena za uloţení jedné tuny odpadu pohybuje okolo 900 Kč bez základního poplatku podle 

zákona 185/2001 Sb., o odpadech. Poplatky se neplatí za ukládání odpadů, jako 

technologického materiálu na zajištění skládky, za účelem technického zabezpečení 

skládky v souladu se schváleným projektem a provozním řádem skládky. Jedná se 

o  odpady spadající pod skupinu odpadů 17, coţ jsou odpady stavebních a demoličních 

odpadů. Výše poplatku za ukládání komunálního odpadu rok od roku roste. V současné 

době se výše tohoto poplatku pohybuje okolo 600 Kč. Vývoj ceny těchto poplatků uvádím 

v grafu 6. Společnost Marius Pedersen likviduje odpad 20 03 01 za cenu 1120 Kč za tunu. 

Kdyby si Isotra a.s. odváţela odpad sama, cena by včetně poplatku činila 1500 Kč za tunu. 

Další zvaţování této moţnosti jsem tedy zamítla. 

 

Graf 7: Vývoj ceny poplatku za uložení komunálního odpadu na skládku [30]  
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7 Závěr 

Tato diplomová práce byla zaměřena na odpadové hospodářství ve společnosti 

Isotra a.s., která se zabývá výrobou stínící techniky. Cílem bylo zhodnotit stávající stav 

nakládání s odpady ve společnosti, stanovit opatření pro předcházení vzniku odpadů, 

popřípadě navrhnout účinnější nakládání s odpady. V této firmě vzniká mnoho 

různorodých odpadů, avšak zaměřila jsem se pouze na odpady s největší produkcí. 

Pro  lepší srovnání sem uvedla analýzu za poslední 4 roky a to 2010 – 2013. 

Bylo zjištěno, ţe v těchto 4 letech vykazovaly největší produkci odpady s katalogovými 

čísly  20 03 01, 17 04 05, 15 01 01, 12 01 01, 17 04 02, 15 01 02, 08 01 11, 13 08 02 a 13 

02 08. Těmto vybraným druhům jsem se v práci nadále věnovala. Zjišťovala jsem místa 

jejich vzniku, způsoby nakládání a moţnosti sníţení jejich objemu. Snaţila jsem se 

věnovat všem těmto vybraným odpadům a moţnosti sníţení jejich produkce jsem uvedla 

v kapitole 6. 

Společnost Isotra a.s. se všemi odpady nakládá v souladu s poţadavky právních 

předpisů stanovenými zejména v zákoně o odpadech a prováděcích právních předpisech. 

S  nebezpečnými odpady nakládá na základě vydaných souhlasů k nakládání s těmito 

odpady. Sloţitá legislativa v oblasti odpadového hospodářství je jedním z důvodů, proč 

původci odpadů často nakládají s odpady nesprávně. Specializované firmy, zabývající se 

nakládáním s odpady, jsou  jednou z moţností, jak odpadovou problematiku řešit. 

Společnost Isotra a.s. se snaţí o sníţení produkce odpadů, ale nemá vlastní systém 

likvidace a zneškodňování. Veškerý vyprodukovaný odpad předává smluvním firmám. 

Přesto, ţe společnost vykazuje výborné výsledky v oblasti nakládání s odpady, je 

nezbytné neustále informovat zaměstnance o důkladném třídění a kvalitní výrobě. Pomocí 

změn ve výrobních procesech směřovat k nízkoodpadové nebo pokud moţno 

k bezodpadové technologii, při vzniklém odpadu zvyšovat jejich materiálové vyuţití 

a  sníţovat mnoţství těch, které jsou ukládány na skládky.  
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