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Anotace: 

Předložená diplomová práce si klade za cíl komplexní zhodnocení způsobu 

nakládání a likvidace odpadů vznikajících v Nemocnici následné péče Most, p.o. 

Úvod diplomové práce je věnován všeobecné problematice odpadového 

hospodářství ve zdravotnických zařízeních a stručné charakteristice zájmového 

subjektu (Nemocnice následné péče Most, p.o.). Součástí diplomové práce je  

literární přehled, týkající se dané problematiky se zvláštním přihlédnutím k legislativě 

ČR a EU. Získaná data, poskytnutá výše jmenovaným subjektem, budou 

analyzována a výsledky budou prezentovány zejména formou přehledných tabulek a 

grafů. Výsledky diplomové práce budou poskytnuty následujícím subjektům:         

VŠB – Technická univerzita Ostrava (Fakulta hornicko-geologická), Nemocnice 

následné péče Most, p.o.  

Klíčová slova: dekontaminace, nemocnice, Most, odpad, zdravotnictví 

 
Summary: 

Submitted dissertation proposes the comprehensive analysis of the waste 

management in the „Hospital of the succesive care Most, allowance organization“. 

The introduction of the  dissertation is addicted to the general problems of the waste 

management in the health establishments and the short annotation of the subject 

mentioned above (Hospital of the succesive care Most, allowance organization ). Part 

of the dissertation is the literary compendium, relevant to existing problems with 

special reference to legislature of the Czech Republic and to the European Union. 

Acquired data, provided by the subject mention above, will be analysed and the 

results will be particularly presented in form of transparent tables and diagrams. The 

results of the dissertation will be given to the following subjects: VŠB – Technical 

University of Ostrava (Faculty of Mining and Geology), Hospital of the successive 

care Most, allowance organization. 

Keywords: decontamination, hospital, Most, waste, public health 
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1. ÚVOD 

Odpady ze zdravotnických zařízení představují specifický problém, který 

spočívá ve velké variabilitě složení tohoto odpadu a ve způsobu nakládání s ním. 

Tyto odpady zahrnují komponenty různého fyzikálního, chemického a biologického 

materiálu, který vyžaduje speciální nakládání a odstranění vzhledem k specifickému 

zdravotnímu riziku. Část tohoto odpadu představuje zvýšené riziko právě vzhledem 

ke kontaminaci odpadu choroboplodnými zárodky a radioaktivními látkami. Svojí 

povahou zahrnuje pevný nebo kapalný odpad, který vzniká při léčebné péči nebo při 

činnostech souvisejících s léčbou pacientů a provozem zdravotnického zařízení. 

Nakládání s odpady zahrnuje jejich třídění, shromažďování, sběr, výkup, přepravu a 

dopravu, skladování, úpravu, využívání a odstraňování.  

Na základě „Prohlášení Rady Evropského společenství“, ze dne 7. května 

1990, se ukládá členským státům regulovat nakládání s odpady ze zdravotnických 

zařízení. Odpady ze zdravotnických zařízení jsou podle Evropské unie pokládány za 

prioritní tok odpadů, vzhledem k jejich rozmanitosti a komplikovanosti složení, ale 

především k potenciálnímu nebezpečí, které představují pro zdraví lidí a životní 

prostředí, včetně rizika infekce. První řešení problematiky přineslo nařízení vlády ČR 

č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, které stanovilo 

vypracování Realizačního programu pro odpady ze zdravotnictví. Program navrhl 

několik legislativních i metodických doporučení, která mají směřovat ke snížení rizika 

pro zdraví a životní prostředí. Tyto návrhy, včetně úkolu „Zpracovat metodiku pro 

nakládání s odpady ze zdravotnictví“, schválila vláda ČR svým usnesením č. 1621  

ze dne 14. prosince 2005. V ČR je ročně evidováno kolem 22 tis. tun vznikajících 

odpadů ze zdravotnictví. Z toho je cca 10% evidováno jako odpady nebezpečné. 

Nakládání se zdravotnickými odpady musí jednoznačně splňovat základní cíl,          

tj. bezpečnost procesu, a to od vzniku odpadu až po jejich konečné odstranění. [4] 

 V červenci 2007 bylo Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci 

s Ministerstvem zdravotnictví  a se Státním zdravotním ústavem vydáno metodické 

doporučení, s cílem sjednotit přístupy správních a kontrolních orgánů k problematice 

předcházení, vzniku, využívání a odstraňování odpadů v podskupině 18 01   

(Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí – dále 

jen „odpady ze zdravotnictví“). 
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2. LEGISLATIVA ČR V OBLASTI HOSPODAŘENÍ S ODPADY 

 Nakládání s odpady ze zdravotnictví se řídí obecně zákonem č. 185/2001 Sb. 

(poslední změna – zákon č. 383/2008 Sb.). Zdravotnické zařízení jako původce 

odpadů je povinno dodržovat všechna ustanovení daná tímto zákonem a dalšími 

souvisejícími vyhláškami. 

Ø Vyhláška MŽP a MZ č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadů, ve znění pozdějších předpisů 

Ø Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

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

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

odpadů (Katalog odpadů), znění pozdějších předpisů 

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

v platném znění 

Ø Vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a 

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

podrobnostech nakládání s odpady 

 

V oblasti hospodaření s odpady v nemocnicích a ostatních zdravotnických 

zařízeních nebo jim podobných zařízeních je důležitým dokumentem Metodické 
doporučení k nakládání s odpady ze zdravotnictví, vydané Ministerstvem 

životního prostředí Praha, odborem odpadů v červenci 2007. 

 Nakládat s nebezpečnými odpady ze zdravotnictví může původce odpadu 

(zdravotnické zařízení) pouze se souhlasem krajského úřadu (v případě produkce 

více než 100 tun nebezpečného odpadu za rok) nebo obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností (v případě produkce méně než 100 tun nebezpečného 

odpadu za rok) ve smyslu § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb. V případě, že je 

provozovatelem zařízení ke sběru nebo výkupu, tohoto souhlasu není třeba, jestliže 

je problematika nakládání řešena souhlasem k provozování zařízení dle § 14 odst. 1 

zákona č. 185/2001 Sb. [9] 
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V případě, že původce nakládal v posledních 2 letech s nebezpečnými odpady 

v množství větším než 100 tun nebezpečných odpadů za rok, je povinen zajišťovat 

odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborně způsobilé osoby – odpadového 

hospodáře, a to ve smyslu § 15 zákona č. 185/2001 Sb. [9] 

 Původce odpadu je současně povinen postupovat při nakládání s odpady 

podle zvláštních předpisů uvedených níže: 

Ø Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Ø Vyhláška MZ č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování 

prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, 

podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických 

expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

Ø Vyhláška MZ č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení, 

vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz 

zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče 

Ø Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů 

Ø Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Ø Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů 

Ø Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve 

znění pozdějších předpisů 
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2.1 Obecná pravidla pro nakládání s odpady 

Nakládání s odpady nejen ze zdravotnictví se obecně řídí zákonem                

č. 185/2001 Sb. Tento zákon stanovuje povinnosti právnických a fyzických osob při 

nakládání s odpady a podmínky pro předcházení vzniku odpadů. 

2.1.1 Základní ustanovení 

Zákon č. 185/2001 Sb. stanoví v souladu s právem Evropského společenství: 

Ø pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování 

ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje 

Ø práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství 

Ø působnost orgánů veřejné zprávy 

2.1.2 Definice odpadu 

 Pod pojmem odpad se rozumí každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo 

má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů 

uvedených v následující tabulce č. 1. [9] 

 
Tabulka č. 1: Skupiny odpadů 
Kód Skupina odpadů 
Q1 Zůstatky z výrob a spotřeby dále jinak nespecifikovaných 
Q2 Výrobky, které neodpovídají požadované jakosti 
Q3 Výrobky s prošlou lhůtou spotřeby 
Q4 Použité, ztracené nebo jinou náhodnou událostí znehodnocené výrobky včetně všech 

materiálů, součástek zařízení apod., které byly v důsledku nehody kontaminovány 
Q5 Materiály kontaminované nebo znečištěné běžnou činností 

(např. zůstatky z čištění, obalové materiály, nádoby atd.) 
Q6 Nepoužitelné součásti (např. použité baterie, katalyzátory apod.) 
Q7 Látky, které ztratily požadované vlastnosti (např. znečištěné kyseliny, rozpouštědla, 

kalící soli apod.) 
Q8 Zůstatky z průmyslových procesů (např. strusky, destilační zbytky apod.) 
Q9 Zůstatky z procesů snižujících znečištění (např. kaly z praček plynů, prach z filtrů, 

vyřazené filtry apod.) 
Q10 Zůstatky ze strojního obrábění a povrchové úpravy materiálu (např. třísky z obrábění a 

frézování, okuje apod.) 
Q11 Zůstatky z dopravy a úpravy surovin (např. dolování, dopravy nafty) 
Q12 Znečištěné materiály (např. oleje znečištěné PCB apod.) 
Q13 Jakékoliv materiály, látky či výrobky, jejichž užívání bylo zakázáno zákonem 
Q14 Výrobky, které vlastník nepoužívá nebo nebude více používat (např. v zemědělství, 

v domácnosti, úřadech, prodejnách, dílnách apod.) 
Q15 Znečištěné materiály, látky nebo výrobky, které vznikly při sanaci půdy 
Q16 Jiné materiály, látky nebo výrobky, které nepatří do výše uvedených skupin 
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Ke zbavování se odpadu dochází vždy, když osoba předá movitou věc, 

příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v tabulce č. 1, k využití nebo 

k odstranění ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. nebo předá-li ji osobě oprávněné ke 

sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o 

bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li 

movitou věc osoba sama. [5,9] 

 Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé z výše 

uvedených skupin odpadů, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje 

životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu. [5,9] 

2.1.3 Další základní pojmy 
 Zákon č. 185/2001 Sb. definuje a jasně vymezuje následující základní pojmy 

týkající se nakládání s odpady: 

 

Ø nebezpečný odpad  

Ø komunální odpad 

Ø odpadové hospodářství 

Ø nakládání s odpady 

Ø zařízení 

Ø shromažďování odpadů 

Ø skladování odpadů 

Ø skládka odpadů 

Ø sběr odpadů 

Ø výkup odpadů 

Ø výkup odpadů 

Ø úprava odpadů 

Ø využívání odpadů 

Ø materiálové využití odpadů 

Ø energetické využití odpadů 

Ø odstraňování odpadů 

Ø původce odpadů 

Ø oprávněná osoba 

Ø uvedení výrobku na trh v ČR 

Ø uvedení výrobku do oběhu 

Ø dovoz výrobku 

Ø distributor
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Nebezpečný odpad 

 Jedná se o odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném 

v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více 

nebezpečných vlastností uvedených v tabulce č. 2. Seznam složek, které činí odpad 

nebezpečným je předmětem tabulky č. 3. [9,14] 

 
Tabulka č. 2: Seznam nebezpečných vlastností odpadu 

Kód Nebezpečná vlastnost Pověření k hodnocení 
vlastnosti vydává 

H1 Výbušnost MŽP* 
H2 Oxidační schopnost MŽP 
H3-A Vysoká hořlavost MŽP 
H3-B Hořlavost MŽP 
H4 Dráždivost   MZ** 
H5 Škodlivost zdraví MZ 
H6 Toxicita MZ 
H7 Karcinogenita MZ 
H8 Žíravost MZ 
H9 Infekčnost MZ 
H10 Teratogenita MZ 
H11 Mutagenita MZ 

H12 Schopnost uvolňovat vysoce toxické a toxické plyny ve styku 
s vodou, vzduchem nebo kyselinami MŽP 

H13 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí 
při odstraňování MŽP 

H14 Ekotoxicita MŽP 
 * MŽP – Ministerstvo životního prostředí 
** MZd – Ministerstvo zdravotnictví 
 
Tabulka č. 3: Seznam složek, které činí odpad nebezpečným 
Kód Složka, která činí odpad nebezpečným 
C1 Berylium, sloučeniny berylia 
C2 Sloučeniny vanadu 
C3 Sloučeniny šestimocného chrómu (CrVI) 
C4 Sloučeniny kobaltu 
C5 Sloučeniny niklu 
C6 Sloučeniny mědi 
C7 Sloučeniny zinku 
C8 Arzén, sloučeniny arzénu 
C9 Selen, sloučeniny selenu 
C10 Sloučeniny stříbra 
C11 Kadmium, sloučeniny kadmia 
C12 Sloučeniny cínu 
C13 Antimon, sloučeniny antimonu 
C14 Telur, sloučeniny teluru 
C15 Sloučeniny bária s výjimkou síranu barnatého 
C16 Rtuť, sloučeniny rtuti 
C17 Thalium, sloučeniny thalia 
C18 Olovo, sloučeniny olova 
C19 Anorganické sirníky 
C20 Anorganické sloučeniny fluoru s výjimkou fluoridu vápenatého 
C21 Anorganické kyanidy 
C22 Následující alkalické kovy a kovy alkalických zemin: lithium, sodík, draslík, vápník, hořčík 

v nevazné podobě 
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Tabulka č. 3: pokračování 
C23 Kyselé roztoky nebo kyseliny v pevné formě 
C24 Zásadité roztoky nebo zásady v pevné formě 
C25 Azbesty (prach a vlákna) 
C26 Fosfor, sloučeniny fosforu s výjimkou minerálních fosfátů 
C27 Karbonyly kovů 
C28 Peroxidy 
C29 Chlorečnany 
C30 Chloristany 
C31 Azidy 
C32 PCB nebo PCT 
C33 Farmaceutické nebo veterinární přípravky 
C34 Biocidy a fytofarmaceutické přípravky (např. pesticidy apod.) 
C35 Infekční látky 
C36 Kreozoty 
C37 Izokyanatany, thiokyanatany 
C38 Organické kyanidy (např. nitrily apod.) 
C39 Fenoly, sloučeniny fenolu 
C40 Halogenová rozpouštědla 
C41 Organická rozpouštědla s výjimkou halogenovaných rozpouštědel 
C42 Organohalogenové sloučeniny s výjimkou inertních polymerovaných materiálů a dalších 

látek uvedených v této tabulce 
C43 Aromatické sloučeniny, polycyklické a heterocyklické organické sloučeniny 
C44 Alifatické aminy 
C45 Aromatické aminy 
C46 Étery 
C47 Látky výbušné povahy s výjimkou látek uvedených jinde v této tabulce 
C48 Organické sloučeniny síry 
C49 Jakýkoliv kogener polychlorovaného dibenzofuranu 
C50 Jakýkoliv kongener polychlorovaného dibenzo-p-dioxinu 
C51 Uhlovodíky a jejich sloučeniny s kyslíkem, dusíkem nebo sírou, pokud nejsou uvedeny jinde 

v této tabulce 
 

Komunální odpad 

 Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti 

fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním 

předpisu, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob 

oprávněných k podnikání. [9] 

Odpadové hospodářství 

 Odpadové hospodářství je činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, 

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

a kontrola těchto činností. [9] 

Nakládání s odpady 

 Pod tímto pojmem se rozumí shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, 

třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování odpadů. 

[9] 
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Zařízení 

 Jedná se o technické zařízení, místo, stavbu nebo část stavby. [9] 

Shromažďování odpadů 

 Tento pojem definuje krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích 

prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady. [9] 

Skladování odpadů 

 Skladování je přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny 

(shromážděny, sesbírány, vykoupeny) do zařízení k tomu určeného a jejich 

ponechání v něm. [9] 

Skládka odpadů 

 Je to technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a 

řízeným uložením na zemi nebo do země. [9] 

Sběr odpadů 

 Soustřeďování odpadů právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou 

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

odstranění. [9] 

Výkup odpadů 

 Sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou nebo fyzickou osobou 

oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu. [9] 

Úprava odpadů 

 Úprava odpadů je každá činnost, která vede ke změně chemických, 

biologických nebo fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem 

umožnění nebo usnadnění jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem 

snížení jejich objemu, případně snížení jejich nebezpečných vlastností. [5,9] 
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Využívání odpadů 

 Jedná se o činnosti uvedené v následující tabulce č. 4. 
Tabulka č. 4: Způsoby využívání odpadů 
Kód Způsob využití 
R1 Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie 
R2 Získání / regenerace rozpouštědel 

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

R4 Recyklace / znovuzískání kovů a kovových sloučenin 
R5 Recyklace / znovuzískání ostatních anorganických materiálů 
R6 Regenerace kyselin nebo zásad 
R7 Obnova látek používaných ke snižování znečištění 
R8 Získání složek katalyzátorů 
R9 Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětného použití olejů 
R10 Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii 

R11 Využití odpadů, které vznikly aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 až 
R10 

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

R13 Skladování materiálů před aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 až 
R12 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku před sběrem) 

 

Materiálové využití odpadů 

 Je to náhrada prvotních surovin látkami získanými z odpadů, které lze 

považovat za druhotné suroviny, nebo využití látkových vlastností odpadů 

k původnímu účelu nebo k jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání 

energie. [2,9] 

Energetické využití odpadů 

 Použití odpadů hlavně způsobem obdobným jako paliva (zákon č. 309/1991 

Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami,ve znění pozdějších předpisů) za 

účelem získání jejich energetického obsahu nebo jiným způsobem k výrobě energie. 

[2,9] 
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Odstraňování odpadů 

 Jedná se o činnosti uvedené v následující tabulce č. 5. 
 

Tabulka č. 5: Způsoby odstraňování odpadů 
Kód Způsob odstraňování 
D1 Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování) 
D2 Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných odpadů či kalů v půdě apod.) 
D3 Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných kapalných odpadů do vrtů, solných komor nebo 

prostor přírodního původu) 
D4 Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do prohlubní, 

vodních nádrží, lagun apod.) 
D5 Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. ukládání do oddělených, 

utěsněných, zavřených prostor izolovaných navzájem i od okolního prostředí apod.) 
D6 Vypouštění do vodních těles, kromě moří a oceánů 
D7 Vypouštění do moří a oceánů včetně ukládání na mořské dno 
D8 Biologická úprava, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se 

odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 
D9 Fyzikálně-chemická úprava, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které 

se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 (např. odpařování, 
sušení, kalcinace) 

D10 Spalování na pevnině 
D11 Spalování na moři 
D12 Konečné či trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů) 
D13 Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním některým z postupů D1 až D12 
D14 Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy D13) před jejich odstraněním některým 

z postupů uvedených pod D1 až D13 
D15 Skladování odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením 

D1 až D14 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku odpadu před shromážděním 
potřebného množství) 

 

Původce odpadů 

 Původce odpadů je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo 

fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. 

Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti 

fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů 

považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy 

fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném. Obec se současně stane 

vlastníkem těchto odpadů. [5,9] 

Oprávněná osoba 

 Je to každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle               

zákona č. 185/2001 Sb. nebo podle zvláštních právních předpisů (například       

zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,           
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zákon č. 138/1973 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/1991 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů). [9] 

Uvedení výrobku na trh v České republice 

 První úplatné nebo bezúplatné předání výrobku osobě v České republice jeho 

výrobcem nebo osobou, která jej nabyla z jiné členské země Evropské unie. Za 

uvedení na trh se považuje též dovoz výrobku. [9] 

Uvedení výrobku do oběhu 

 Každé úplatné nebo bezúplatné předání výrobku jiné osobě v České republice 

po jeho uvedení na trh. [9] 

Dovoz výrobku 

 Propuštění výrobku ze země mimo Evropských společenství na území České 

republiky do celního režimu volného oběhu, uskladňování v celním skladu, aktivního 

zušlechťovacího styku, přepracování pod celním dohledem nebo dočasného použití. 

[9] 

Distributor 

 Distributor je ten, kdo v dodavatelském řetězci provádí následnou obchodní 

činnost po uvedení výrobku na trh. [9] 
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2.2 Nakládání s odpady ze zdravotnictví 

 V České republice je ročně evidováno kolem 22 tis. tun vznikajících odpadů ze 

zdravotnictví. Z tohoto množství je cca 10% evidováno jako odpady nebezpečné. 

Nakládání se zdravotnickými odpady musí jednoznačně splňovat základní cíl, tj. 

bezpečnost procesu, a to od vzniku odpadů až po jejich konečné odstranění. Pro 

potřeby sjednotit přístupy správních a kontrolních orgánů k problematice 

předcházení, vzniku, využívání a odstraňování odpadů v podskupině 18 01 (Odpady 

z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí) vznikajících ve 

zdravotnických zařízeních bylo vydáno „Metodické doporučení k nakládání 

s odpady ze zdravotnictví“. Metodické doporučení bylo zpracováno Ministerstvem 

životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a se Státním 

zdravotním ústavem. [3,4] 

 Toto doporučení obsahuje podrobnosti a postupy při nakládání s odpady ze 

zdravotnických zařízení vycházejí z platných právních předpisů v oblasti odpadového 

hospodářství a zdravotnictví. Současně obsahuje i odborná doporučení Světové 

zdravotnické organizace (WHO), Technických návodů Basilejské úmluvy apod. [4] 

 Metodické doporučení je určeno pracovníkům orgánů veřejné správy, 

správních úřadů, zdravotnických zařízení a kontrolním orgánům a tvoří odborný 

podklad pro vyjádření orgánů ochrany veřejného zdraví k provozním řádům 

zdravotnických zařízení v oblasti nakládání s odpady.  

2.2.1 Rizika při nakládání s odpady ze zdravotnictví 

 Nakládání s nebezpečnými odpady ze zdravotnictví může být příčinou vzniku 

onemocnění nebo poranění. Riziko vyplývá z možných nebezpečných vlastností 

odpadů. Odpady obsahují především infekční agens, genotoxické látky, toxické 

chemické látky nebo nepoužitelná léčiva, radioaktivní látky a ostré předměty. Odpad 

může ohrozit pacienty, zdravotnický personál, pomocný personál i personál, který se 

zabývá shromažďováním, přepravou a odstraněním odpadů. Může ohrozit veřejné 

zdraví i životní prostředí. Riziko není možno posuzovat obecně, ale vždy je nutno 

vycházet ze specifických podmínek konkrétního zdravotnického zařízení. Největší 

riziko souvisí vždy s nakládáním s infekčními nebo toxickými odpady a ostrými 

předměty. Základním předpokladem minimalizace zdravotních a environmentálních 

rizik v celém cyklu nakládání s odpady je řízený způsob nakládání v jednotlivých 
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krocích, a to od třídění odpadů v místě jeho vzniku (odděleného shromažďování 

odpadů), až po jejich bezpečné odstranění. Mezi hlavní cíle bezpečného nakládání 

s odpady patří nutnost třídění nebezpečných odpadů od odpadů ostatních, které 

nevyžadují zvláštní způsob nakládání a odstranění. Riziko odpadů ze zdravotnictví 

se snižuje s přijetím kompletního a bezpečného systému třídění, sběru, transportu, 

shromažďování a odstranění. Současně tím dochází ke snížení nákladů na úpravu a 

odstranění. [4] 

2.2.2 Definice základních pojmů 

 Následující pojmy jsou převzaty z platných právních předpisů, z odborné 

literatury nebo byly nově definovány. 

Odpad ze zdravotnictví 

Odpad z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných 

zařízení zahrnující komponenty různého fyzikálního, chemického a biologického 

materiálu, který vyžaduje zvláštní nakládání a odstranění vzhledem ke specifickému 

zdravotnímu riziku. [4] 

Odpad ze zdravotnictví zahrnuje pevný nebo kapalný odpad, který vzniká při 

léčebné péči nebo při obdobných činnostech. [4] 

Shromažďování odpadu ze zdravotnictví 

Jedná se o krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích 

prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady. [4] 

Shromažďovací prostředky 

Pod pojmem shromažďovací nádoby se rozumí nádoby, kontejnery nebo 

obaly určené ke shromažďování zejména nebezpečných odpadů, které splňují 

obecné technické požadavky kladené na shromažďovací prostředky nebezpečných 

odpadů nebo chemických látek. Tyto prostředky musí svým provedením umožnit 

bezpečnost při obsluze a čištění a dezinfekci po svém vyprázdnění. Svým 

technickým provedením a vybavením místa, na němž jsou umístěny, musí 

zabezpečit, že odpad do nich umístěný je chráněn před nežádoucím 

znehodnocením, odcizením nebo únikem do životního prostředí. [2,4] 
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Shromažďovací prostředky musí být vybaveny identifikačními listy 

nebezpečných odpadů. [4] 

Shromažďovací místo odpadů ze zdravotnictví 

Místo určené ke shromáždění odpadů ve shromažďovacích prostředcích před 

dalším nakládáním s nimi. Při jeho volbě musí být zohledněny otázky bezpečnosti při 

jeho obsluze, požární bezpečnosti, čištění, jeho dostupnosti a možnosti obsluhy 

mechanizačními a dopravními prostředky. [3,4] 

Skladování odpadů ze zdravotnictví 

Přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny do zařízení k tomu 

určeného a jejich ponechání v něm. [4] 

Skladovací prostředky 

Jedná se o prostředky určené pro přechodné umístění malého množství 

odpadů (například chladničky nebo chladící boxy). Tyto prostředky musí splňovat 

základní technické požadavky uvedené v prováděcím předpisu. Jejich velikost musí 

odpovídat množství produkovaných odpadů a frekvenci jejich soustřeďování. 

Skladovací prostředky musí umožňovat čištění a dezinfekci po svém vyprázdnění a 

oddělené ukládání jednotlivých druhů odpadu. [3,4] 

Dekontaminační zařízení 

Dekontaminační zařízení je zařízení k úpravě odpadů, při které dochází 

k částečnému nebo úplnému odstranění živých mikroorganismů pomocí 

dekontaminačních postupů. [4] 

Dekontaminace odpadů 

Jedná se o řízenou úpravu odpadů v dekontaminačním zařízení za účelem 

odstranění nebezpečných vlastností odpadů zejména infekčnosti (H9). [4] 

Evidence odpadů 

Pod pojmem evidence odpadů se rozumí povinnost původců a oprávněných 

osob vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady. [4,9] 

Ohlašovací povinnost 

Povinnost stanovená původcům a oprávněným osobám, kteří splňují 

v produkci odpadů zákonný množstevní limit. [4,9] 
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2.2.3 Kategorizace a charakteristika odpadu ze zdravotnictví 

 Zařazení odpadů podle Katalogu odpadů provádí původce odpadů podle 

skutečných vlastností odpadů v závislosti na technologii a místě vzniku odpadů. 

Odpady ze zdravotnických zařízení jsou zařazeny v Katalogu odpadů do skupiny 18. 

Mnoho států používá pro nakládání s odpady klasifikace odpadů ze zdravotnictví 

podle WHO, které je, vzhledem k jednoznačnosti charakteristiky jednotlivých skupin 

odpadů, pro zdravotnický personál srozumitelnější. Avšak pro potřeby jednotného 

zařazování odpadů a statistického vyhodnocování a porovnání produkce a nakládání 

v jednotlivých členských státech Evropské unie, se používá Evropský katalog 

odpadů, který je totožný s Katalogem odpadů uvedeným ve vyhlášce MŽP č. 

381/2001 Sb. Odlišný katalog odpadů používají např. Rakousko, Finsko a Polsko, 

které notifikovalo Evropské komisi dodatková šestimístná čísla s koncovým 

označením 80 – 90. [4] 

 Rozdělení odpadů ze zdravotnictví do jednotlivých podskupin a charakteristika 

těchto podskupin je uvedena na samostatné v příloze č. 1, která je součástí 

diplomové práce. 

2.2.4 Doporučené postupy při nakládání s odpady ze zdravotnictví 
 Zavedení správného systému nakládání s odpady, založeném na důkladném 

třídění odpadů ve zdravotnických zařízení (odděleném shromažďování odpadů), 

vede ke snížení množství odpadů, a to především nebezpečných. Poznatky o 

technologiích, které upravují infekční odpady (dekontaminace odpadu, nevratné 

transformace odpadu) umožňují odstraňovat odpady ze zdravotnictví jako odpady 

kategorie „ostatní“ bez nebezpečné vlastnosti zejména infekčnosti se sníženým 

rizikem pro zdraví lidí a životní prostředí. Bez ohledu na použité technologie úpravy a 

odstranění odpadu je nutné, aby v celém cyklu nakládání s odpady ze zdravotnictví 

byla dodržena pravidla na ochranu zdraví lidí a životního prostředí. Základním 

předpokladem bezpečného nakládání s odpady ze zdravotnictví je zpracování a 

následné dodržování pokynů (provozního řádu) pro nakládání s odpady. [4] 

 Pokyny pro nakládání s odpady ze zdravotnictví jsou nedílnou součástí 

provozního řádu zdravotnického zařízení. Provozní řád zdravotnického zařízení 

schvaluje orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/200 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
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předpisů. Provozní řád zařízení pro sběr a zařízení k odstranění, včetně úpravy před 

odstraněním odpadu ze zdravotnictví, schvaluje podle zákona č. 185/2001 Sb. 

krajský úřad v rámci udělení souhlasu k provozování zařízení podle § 14 odst. 1 

tohoto zákona a orgán ochrany veřejného zdraví k němu vydává stanovisko ve 

smyslu § 75 tohoto zákona. [4] 

 Pokyny pro nakládání s odpady ze zdravotnictví musí obsahovat jednotlivé 

postupy nakládání s odpady od místa jejich vzniku až po jejich odstranění a to pro 

celé zdravotnické zařízení i jeho jednotlivá oddělení. Pokyny zejména obsahují: 

Ø Identifikační údaje původce odpadů, identifikační číslo původce odpadů 

Ø Adresu příslušné ho obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo 

adresu příslušného krajského úřadu 

Ø Významná telefonní čísla (hasiči, záchranná služba, ČIŽP atd.) 

Ø Seznam odpadů podle Katalogu odpadů, kterých se provozní řád týká, včetně 

specifikace jednotlivých odpadů, které jsou pod jednotlivé druhy a kategorie 

odpadů zařazeny jejich původcem 

Ø Organizační zajištění nakládání s odpady 

Ø Způsob třídění a ukládání odpadů v místě jejich vzniku 

Ø Značení obalů, nádob a kontejnerů pro nakládání s odpady 

Ø Pokyny pro shromažďování odpadů v areálu původce 

Ø Místa určená a označená pro shromažďování nebo skladování odpadů 

Ø Pokyny pro transport odpadů v areálu původce 

Ø Opatření pro případ havárie 

Ø Podmínky pro dekontaminaci odpadů 

Ø Název, sídlo a IČ oprávněné osoby, které jsou odpady předávány 

Ø Způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s odpady 

Ø Způsob školení zaměstnanců 

Ø Identifikační listy nebezpečných odpadů 

Ø Grafické symboly nebezpečných vlastností odpadů 
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2.2.5 Třídění a sběr odpadů ze zdravotnictví v místě jejich vzniku 

 Třídění odpadů probíhá v místě vzniku odpadů, to znamená na každém 

pracovišti (ordinace, pokoj, operační sál, čekárna apod.). Pro tříděné odpady se 

používá oddělených shromažďovacích prostředků, odpovídajících druhu a povaze 

odpadů (plastové pytle, plastové nádoby, pevné obaly na jehly a ostatní ostré 

předměty). Všechny shromažďovací prostředky musí být pevně uzavíratelné, 

nepropustné a označené. Třídění odpadů se provádí nejen ve smyslu Katalogu 

odpadů podle jednotlivých druhů a kategorií, ale s ohledem na další nakládání s ním, 

např. úprava odpadů a konečné odstranění odpadů. V případě, že budou odpady 

shromažďovány společně podle konečného způsobu nakládání, je nutné požádat o 

souhlas k netřídění místně příslušný orgán státní správy s navazujícími změnami 

v kompetencích ve smyslu § 16 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. [2,4] 

 Třídění odpadů se provádí podle pokynů provozního řádu zdravotnického 

zařízení. Vytříděné odpady se ukládají do označených shromažďovacích prostředků 

určených pro jednotlivé druhy odpadů. Třídění odpadů na jednotlivých odděleních 

zdravotnických zařízení vychází ze způsobu odstranění odpadů. Jde především o 

oddělené ukládání do samostatných shromažďovacích prostředků: 

Ø Ostrých předmětů 

Ø Nepoužitelných léčiv 

Ø Cytostatik 

Ø Odpadů určených ke spálení (infekční odpady, biologicky kontaminované 

odpady a patologicko-anatomické odpady, které však nejsou v Katalogu 

odpadů uvedeny) 

Ø Odpadů určených pro dekontaminaci (infekční odpady, biologicky 

kontaminované odpady, ostré předměty) 

Ø Komunálních odpadů (kromě odpadů z infekčních oddělení) 

Ø Plastů, skla, papíru apod. 

Ø Chemických odpadů 

Míšení odpadů ze zdravotnictví je zakázáno. Není možné mísit nebezpečné 

odpady navzájem nebo nebezpečné odpady s ostatními odpady ve smyslu § 12 
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zákona č. 185/2001 Sb. Míšením odpadů by mohlo dojít k ohrožení zdraví lidí a bylo 

by v rozporu s vyhláškou MZ č. 195/2005 Sb. Pro zdravotnické odpady je nezbytné 

z hlediska minimalizace zdravotních rizik trvat na přísném třídění odpadů, a to 

především ostrých předmětů, nepoužitelných léčiv, infekčních odpadů apod., podle 

úpravy nebo podle konečného odstranění odpadů. [4] 

Shromažďovací prostředky s odpady se odstraňují z pracoviště 

zdravotnického zařízení denně. Svoz shromažďovacích prostředků z pracoviště na 

shromažďovací místa nebo do skladu se provádí okamžitě po ukončení pracovní 

doby, u nepřetržitých pracovišť nejpozději v intervalu 1x za 24 hodin. [3, 4] 

2.2.6 Požadavky na shromažďovací prostředky pro odpady ze zdravotnictví 

 Požadavky na shromažďovací prostředky, které jsou určeny pro odpad ze 

zdravotnických zařízení, jsou následující: 

Ø Plastové pytle, které jsou používány pro odpad, musí splňovat následující 

vlastnosti: maximální objem 0,1 m3, síla materiálu musí být minimálně 0,1 mm 

a materiál musí být, v případě dekontaminace odpadu, pro dekontaminaci 

určen. Plastové pytle, které se používají na pracovištích s vysokým rizikem 

infekčních činitelů, musí být vyrobeny z materiálů s minimální sílou 0,2 mm. [4] 

Ø Pevné nádoby pro ukládání ostrého odpadu, jako jsou jehly, skalpely a jiný 

ostrý materiál, musí být pevné a nepropíchnutelné. Musí umožňovat průběžné 

uzavírání nádoby a po naplnění a před dalším nakládáním pevné uzavření. 

Pevné nádoby jako prostředky určené pro jednotlivé druhy odpadu musí být 

z materiálu, kde lze vyloučit možnost jakéhokoliv mechanického poškození 

obalu (dvojitý obal, přepravky). V případě, že ostatní zdravotnický odpad je 

spalován, mohou být uzavřené nádoby uloženy do pytle pro infekční odpad 

určený pro spalování. Ostré předměty nesmí být přímo ukládány do 
papírových obalů a plastových, propíchnutelných obalů. [3,4] 

Ø Jedná-li se o pytle z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit nebo 

použít pevné přepravky, do kterých by byly k přepravě ukládány. Tyto nebo jim 

podobné přepravky musí být z takového materiálu, který dovoluje následné 

čištění a dezinfekci po použití. [4] 
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Ø Zcela nevhodné jsou shromažďovací prostředky z papíru, protože nesplňují 

výše uvedené požadavky na bezpečné nakládání s odpady. [3,4] 

2.2.7 Značení shromažďovacích prostředků 

 Každý shromažďovací prostředek je třeba, s ohledem na ochranu zdraví 

zaměstnanců zdravotnických zařízení i ostatních osob, které s odpady dále 

nakládají, řádně označit, zejména druhem odpadů, místem, datem a hodinou vzniku, 

katalogovým číslem odpadu a barevným odlišením shromažďovacího prostředku. [4] 

 Barevné značení (barva obalu, etikety nebo značícího pruhu) je navrženo dle 

způsobu odstranění odpadů a platných právních předpisů. Například symbol či nápis 

biohazard, určeno ke spálení, k autoklávování, chemické látky – podle barevného 

značení. [4] 

 Značení shromažďovacích prostředků musí být umístěno na viditelném místě 

shromažďovacího prostředku a musí obsahovat: 

Ø Název druhu odpadu, katalogové číslo odpadu, kategorii odpadu, čas a datum 

vzniku odpadu 

Ø Označení oddělení, kde odpady vznikly 

Ø Jméno osoby zodpovědné za nakládání a značení 

Ø Hmotnost odpadů 

Ø Grafický symbol nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 13 zákona č. 

185/2001 nebo označení symbolem či nápisem biohazard 

Ø Označení pro další nakládání s odpady (ke spálení, k dekontaminaci) 

Pro bezpečné nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení je vhodné 

barevné značení shromažďovacích prostředků dle druhu odpadů nebo způsobu 

odstranění. V některých případech je možné označit alespoň štítek na 

shromažďovacím prostředku a nalepit symbol nebezpečnosti zdravotnického 

odpadu. [2,4] 

Ø Žlutá – infekční odpady 

Ø Červená – odpady ke spálení 

Ø Černá – patologicko-anatomické odpady 

Ø Modrá – ostatní odpady (nenebezpečné odpady) 
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Ø Zelená – odpady k dekontaminaci 

Ø Transparentní – komunální odpady (nenebezpečné odpady) 

2.2.8 Shromažďovací místa 

 Shromažďovací prostředky na shromažďovacích místech odpadů ve 

zdravotnických zařízeních, zejména jde-li o speciální nádoby nebo kontejnery, musí 

svým provedením nebo v kombinaci s technickým provedením a vybavením místa, 

v němž jsou umístěny, zabezpečit, že odpady do nich umístěné jsou chráněny před 

nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem do životního prostředí. 

Shromažďovací prostředky je možno vyprázdnit pouze do přepravních obalů 

odpovídajících přepravě nebezpečných látek nebo mohou být samy přepravním 

obalem, pokud vyhovují právní úpravě pro přepravu nebezpečných věcí. [2,3] 

 Při volbě shromažďovacího místa nebo umístění shromažďovacího prostředku 

musí být zohledněny otázky bezpečnosti při práci s odpady, požární bezpečnost, 

dostupnost a možnost nakládat s odpady pomocí obsluhy mechanizačními a 

dopravními prostředky. V blízkosti shromažďovacího prostředku pro nebezpečné 

odpady, shromažďovacího místa nebezpečných odpadů nebo na nich musí být 

umístěn identifikační list shromažďovaného odpadu. [3] 

 Maximální doba mezi shromážděním infekčního odpadu ze zdravotnictví a 

jeho odstraněním je v zimním období 72 hodin a v letním období 48 hodin. Časový 

termín odstranění je dán vyhláškou MZ č. 195/2005 Sb. [4] 

2.2.9 Sklady, jejich části a skladovací prostředky 

 Pro zdravotnické odpady je nutné umístit sklad uvnitř zdravotnického zařízení. 

Odpady musí být skladovány v pytlích nebo v kontejnerech v odděleném prostoru, 

místnosti nebo budově. Rozměry skladovacích prostředků musí odpovídat množství 

produkovaných odpadů a frekvenci jeho soustřeďování. Sklady, jejich části a 

skladovací prostředky odpadů musí splňovat základní technické požadavky uvedené 

ve vyhlášce MŽP č. 383/2001 Sb. Především platí: 

Ø Sklad nebezpečných odpadů musí být k účelu skladování odpadů schválen a 

zkolaudován příslušnými kompetentními úřady 
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Ø Sklad nebezpečných odpadů musí být vybaven identifikačními listy 

nebezpečných odpadů v nich skladovaných 

Ø Na shromažďování nebezpečných odpadů, které mají nebezpečné vlastnosti, 

popřípadě stejné nebezpečné vlastnosti jako mají chemické látky nebo 

přípravky , na které se vztahuje zákon č. 356/2003 Sb., se také vztahují 

obdobné technické požadavky jako na shromažďování těchto chemických 

látek a přípravků podle tohoto zákona 

Ø Sklady a skladovací prostředky pro skladování anatomicko-patologických 

odpadů a infekčních odpadů musí být snadno čistitelné a jejich povrch musí 

umožňovat provádění pravidelné dezinfekce 

Ø Sklad odpadů musí být provozován podle provozního řádu 

Ø Teplota pro skladování anatomických a infekčních odpadů nesmí překročit 

rozmezí mezi 3 až 8 °C. Skladování patologicko-anatomického odpadu se 

provádí obdobně jako skladování částí těl a ostatků. [12] 

2.2.10 Přeprava odpadů ze zdravotnictví v areálu zdravotnických zařízení 

 Přepravní prostředky pro transport odpadů ze zdravotnictví v areálu 

zdravotnických zařízení musí splňovat tyto základní požadavky: vnitřní přepravní 

prostor dopravního prostředku musí být omyvatelný a snadno čistitelný; nesmí 

vytvářet podmínky pro přebývání hmyzu, hlodavců, případně jiných škůdců; 

v dopravním prostředku nesmějí zůstávat zbytky odpadů; konstrukce dopravního 

prostředku musí zajistit snadnou a bezpečnou nakládku i vykládku bez nebezpečí 

poškození shromažďovacího prostředku odpadů. [4] 

 Při přepravě a po skončení přepravy musí být všechny uzávěry (zavázání, 

slepení, pečeti) shromažďovacího prostředku nepoškozené a funkční. Odpady nesmí 

být přepravovány společně s jinými materiály nebo věcmi. Veškeré opatření při 

přepravě odpadů musí zajistit bezpečnost i ochranu zdraví, pracovního a životního 

prostředí. Obsluha musí být proškolena, včetně postupu při nehodách. Organizace 

přepravy odpadů v zařízení a jeho časový rozvrh musí být součástí pokynů 

(provozního řádu) zdravotnického zařízení. [4] 
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2.2.11 Úprava odpadů ze zdravotnictví dekontaminací 

 Před konečným zneškodněním je vhodné nebezpečný odpad (infekční odpad) 

ze zdravotnických zařízení dekontaminovat. Dekontaminace odpadů patří mezi 

metody, které jsou doporučeny pro snížení rizik plynoucích z infekčních odpadů před 

jejich přepravou ze zdravotnického zařízení ke konečnému odstranění. 

Dekontaminace je úprava odpadů za účelem úplného odstranění biologických činitelů 

(např. sterilizace je definována jako úplná eliminace všech forem mikrobiálního 

života, včetně vysoce rezistentních spór) nebo redukce hladiny mikrobiální 

kontaminace (např. dezinfekce). Na základě níže uvedených charakteristik odpadu je 

nutné provést rozhodnutí, jak naložit s odpadem, a vybrat metodu úpravy odpadu. Je 

nutné zvážit: [4] 

Ø typ a povahu odpadového materiálu 

Ø nebezpečnost a životaschopnost mikroorganismů v odpadu 

Ø účinnost navrhovaných metod úpravy odpadu 

Ø provozní podmínky úpravy odpadu 

 
Tabulka č. 6: Příklady metod zpracování odpadu vzhledem k typu odpadu 
Způsob zpracování Plyn Tekutina Pevná látka 
Tepelné X (1) XXX (3) XXX 
Chemické XX (2) XX XX (5) 
Ozáření X X X 
Spálení XX X (4) XXX 
Filtrace XXX X N/A (6) 
1) X – možný 
2) XX – vhodný 
3) XXX – doporučený 
4) vhodný, jestliže je tepelná hodnota dosti vysoká, aby se dosáhlo dostatečně vysoké teploty 
5) nehodí se pro smíšený odpad 
6) N/A nelze aplikovat 
 

Navržený způsob dekontaminace odpadu musí být vždy ověřen z hlediska 

deaktivace organismů i z hlediska dekontaminace obalů či kontejnerů, ve kterých je 

upravovaný odpad. Vlastní proces úpravy nesmí významně zvýšit riziko expozice 

personálu nebo jiných osob, které manipulují s odpadem. [2,3] 

Dekontaminace odpadu musí vzít v úvahu jednak formy a druhy organismů, 

jednak i požadovanou hladinu jejich redukce. Provádí se především u tříděných 

odpadů. K dekontaminaci odpadů ze zdravotnických zařízení je možné použít různé 
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typy certifikovaných zařízení založené především na principech parní sterilizace, 

horkovzdušné sterilizace nebo mikrovlnném ohřevu. [3,4] 

Dekontaminací odpadů se odstraňuje zejména nebezpečná vlastnost odpadu 

H9 – Infekčnost. [3] 

V USA navrhla Státní a územní asociace technologií alternativních úprav 

odpadů ze zdravotnických zařízení čtyři skupiny hodnot redukce mikroorganismů 

k definování mikrobiální dekontaminace pro odpady ze zdravotnických zařízení. [4] 

Hodnota I Inaktivace vegetativních forem bakterií, hub a lipofilních virů, vyjádřená 

jako 6 log10 redukce mikroorganismů nebo větší redukce 

mikroorganismů (dále jen redukce). [3] 

Hodnota II Inaktivace vegetativních forem bakterií, hub, lipofilních / hydrofilních  

virů, parazitů a mykobakterií vyjádřená jako 6 log10 redukce. [3] 

Hodnota III Inaktivace vegetativních forem bakterií, hub, lipofilních / hydrofilních  

virů, parazitů a mykobakterií vyjádřená jako 6 log10 redukce a inaktivace 

spór Bacillus stearothermophilus nebo Bacillus subtilis vyjádřená jako   

4 log10 redukce. [3] 

Hodnota IV Inaktivace vegetativních forem bakterií, hub, lipofilních / hydrofilních  

virů, parazitů a mykobakterií a spór Bacilus stearothermophilus 

vyjádřená jako 6 log10 redukce. [3] 

 Pro praktické použití biologických indikátorů byly vybrány spóry Bacillus 

stearothermophilus a Bacillus subtilis. Spóry prokázaly významnou tepelnou 

rezistenci, větší než mají například vegetativní formy bakterií, houby, viry, paraziti a 

mykobakterie. [3,4] 

 Pro nakládání s odpadem ze zdravotnických zařízení bylo navrženo, aby 

hladina III byla minimem pro průkaznost dekontaminace: 

Ø spóry buď Bacillus stearothermophilus nebo Bacillus subtilis jsou používány 

jako biologické indikátory pro chemické nebo tepelné zpracování nebo 

procesy ozáření 
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Ø je požadován 6 log10 redukce reprezentativních mikroorganismů testovaných 

v každé mikrobiální skupině (s výjimkou spór Bacillus stearothermophilus a 

Bacillus subtilis) 

Ø je požadován 4 log10 redukce spór Bacillus stearothermophilus a Bacillus 

subtilis 

 

Výpočet mikrobiální inaktivace (dekontaminace) 

 Výpočet mikrobiální inaktivace testovaných organismů je definován jako: 

 

log10 inaktivace = log10 předložených (KTJ) – log10 regenerovaných 
 
KTJ – kolonie tvořící jednotky testovaného organismu 

předložený – počet životaschopných testovaných mikroorganismů vložených do systému 

regenerovaný – počet životaschopných testovaných mikroorganismů regenerovaných ze systému po 

zpracování 

 

Dekontaminační zařízení musí být provozováno pouze na základě rozhodnutí 

příslušného krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zařízení 

a s jeho provozním řádem ve smyslu 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. Provozování 

zařízení na dekontaminaci odpadů musí mít návaznost na celý systém nakládání 

s odpady ve zdravotnickém zařízení i na nakládání mimo toto zdravotnické zařízení, 

tj. po jeho předání oprávněné osobě k odstranění. [4,9] 

Provozní řád dekontaminačního zařízení musí především obsahovat: 

Ø Požadavky na přejímku a kontrolu přijímaného odpadu do dekontaminačního 

zařízení 

Ø Způsob záznamu průběhu jednotlivých dekontaminačních cyklů 

Ø Způsob a četnost kontroly účinnosti dekontaminace (fyzikální, chemické, 

biologické indikátory) včetně popisu metod sledování účinnosti zařízení 

Ø Způsob záznamů o provedených kontrolách a jejich archivaci 

Jak již bylo řečeno, účinnost dekontaminačního zařízení se kontroluje na 

základě fyzikálních, chemických a biologických indikátorů. 
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Biologický indikátor je doporučen dle typu zařízení (např. Bacillus 

stearothermophilus nebo Bacillus subtilis). Doporučená kontrola pomocí bioindikátorů 

je každý 50. cyklus během zkušebního provozu, dále pak každý dvoustý cyklus 

dekontaminace odpadů, pokud není stanoven kratší interval, vždy po technických 

úpravách a opravách. Způsob kontroly musí být uveden v provozním řádu 

dekontaminačního zařízení, včetně způsobu metody stanovení. Minimální 

doporučenou četnost stanoví příslušný orgán státní správy po dohodě s orgánem 

ochrany veřejného zdraví. [4] 

Kontrolu nastavení technických parametrů, které ovlivňují účinnost 

dekontaminačního procesu, je nutné provádět minimálně 1x ročně. Kontrolu musí 

provádět autorizovaná servisní firma. O provedených kontrolách je nutné vést 

záznamy v provozním deníku zařízení a doklady archivovat. [2,4] 

2.2.12 Zařazení dekontaminovaných odpadů 

 Odstraněním nebezpečné vlastnosti infekčnosti se rozumí provedení řádné 

dekontaminace, jejíž účinnost byla prověřena dlouhodobým zkoušením a 

jednoznačně prokázána. [4] 

 Po vytřídění všech nebezpečných složek odpadů, které by odpady mohly činit 

nebezpečnými z hlediska jiných nebezpečných vlastností, a dekontaminaci odpadů je 

možno s nimi nakládat jako s odpady ostatními (nenebezpečnými) a zařadit je např. 

podle Katalogu odpadů jako 18 01 04 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou 

kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (např. obvazy, sádrové 

obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny), 18 01 01 Ostré předměty 

(dekontaminované), 15 01 obalové odpady, podle materiálu obalu 

(dekontaminované). [4,14] 

 Za konečné odstranění odpadů po dekontaminaci je považováno spálení 

odpadů v zařízení k tomu určeném nebo v případě, že během dekontaminace nebo 

po dekontaminaci jsou odpady zbaveny nebezpečných vlastností, je možné odpady 

ukládat na příslušnou skládku, za podmínek splňujících požadavky vyhlášky MŽP č. 

294/2005 Sb. [4,12] 
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2.2.13 Přeprava odpadů od shromáždění u původce k jeho odstranění 

 Převoz odpadů ze zdravotnického zařízení ke konečnému odstranění mimo 

areál zdravotnického zařízení se řídí ADR předpisem (Vyhláška MZV č. 64/1987 Sb., 

o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR, ve 

znění pozdějších předpisů). Nebezpečné látky jsou podle dohody rozděleny do 

výlučných tříd, u kterých jsou uvedena zvláštní ustanovení. [4] 

 Odesílatel, v tomto případě původce odpadů, je povinen podle ADR předpisu 

odpady zejména zatřídit, zabalit a označit nebezpečné věci, dodržet všechna 

ustanovení o zákazu společné nakládky, pokud ji provádí. Dále nesmí předat 

k přepravě nebezpečné věci, jejichž přeprava není povolena a musí předat dopravci 

v písemné formě pokyny pro řidiče. Původce je povinen správně vyplnit údaje 

v nákladní listině, přezkoumat před nakládkou původní doklady a provést vizuální 

kontrolu, zda vozidlo a jeho zařízení splňují předepsaná ustanovení. Musí označit 

kontejnery a zabezpečit předepsané školení ostatních osob, které se podílejí na 

přepravě. [4] 

 Dopravce je povinen používat pouze vozidla, která jsou k přepravě 

nebezpečných věcí způsobilá. Musí zabezpečit, aby řidič měl povinnou výbavu 

včetně výstražných oranžových značek, případně bezpečnostní značky. Pokud je 

předepsáno, musí zajistit přítomnost závozníka a zabezpečit, aby přepravu prováděli 

pouze školení řidiči. Dopravce musí zabezpečit i předepsané školení ostatních osob, 

které se podílejí na přepravě. Dále musí zajistit, aby řidič měl během přepravy 

všechny průvodní dokumenty, funkční hasicí přístroje a další povinnou výbavu 

vozidla. Řidič nesmí převzít k přepravě věci, jejichž obal je poškozený nebo netěsný. 

V písemných pokynech pro řidiče musí být uvedena opatření pro nehody a 

mimořádné události. V případě nakládky, vykládky a manipulace musí zajistit, aby 

řidič dodržel všechny předpisy týkající se těchto činností. [4] 

 Evidence při přepravě odpadů ze zdravotnictví se vede v souladu s § 40 

zákona č. 185/2001 Sb. 
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2.2.14 Způsoby odstraňování a využívání odpadů ze zdravotnictví 

Skládkování odpadů ze zdravotnictví 

 Obecně je skládkování infekčních odpadů, nebezpečných chemických odpadů 

a nepoužitelných léčiv v ČR zakázáno. Skládkování odpadů ze zdravotnických 

zařízení zařazených pod katalogové číslo 18 01 04 je možné pouze v případech 

vytříděných a prokazatelně nekontaminovaných odpadů nebo po vytřídění, 

dekontaminaci a odstranění odpadů. Vytříděné a dekontaminované odpady zbavené 

všech nebezpečných vlastností je pak možné ukládat na skládky. [1,4,12] 

Spalování odpadů ze zdravotnictví 

 Spalování odpadů ve spalovnách nebezpečných odpadů je nejčastějším 

odstraněním odpadů ze zdravotnictví v ČR. Odpady, které předtím nebyly podrobeny 

dekontaminaci nebo jinak zbaveny jiných nebezpečných vlastností, musí být 

spalovány v zařízení, které je projektováno a provozováno pro spalování těchto 

odpadů. Teplota pro spalování odpadů musí být podle doporučení WHO vyšší než 

1000 °C. Spalování odpadů se řídí zákonem č. 86/2002 Sb. V zařízení spalovny 

nesmí být odpady skladovány, ale odstraněny bezprostředně po jejich dovozu do 

zařízení. Určité druhy odpadu ze zdravotnictví je nutno vždy spalovat. Jde především 

o tyto odpady: [1,4] 

Ø infekční odpady 

Ø všechny patologicko-anatomické odpady 

Ø odpady z dialyzačních oddělení, krevní vzorky apod. 

Ø ostré předměty 

Ø nepoužitelná léčiva a cytostatika 

Ø chemické odpady 

Ø ostatní odpady, kdy jiný způsob odstranění by mohl ohrozit zdraví nebo životní 

prostředí 

Ø obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny i po jejich 

dekontaminaci je rovněž doporučeno spalovat 
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Využívání odpadů ze zdravotnictví 

 Využívání odpadů ze zdravotnictví závisí na přísném dodržování systému 

třídění odpadů v místě vzniku odpadů (např. sterilní papírové obaly od 

zdravotnických pomůcek, vnější papírové obaly od léčiv, plasty či sklo po 

dekontaminaci a další nekontaminované složky komunálního odpadu, vždy 

v závislosti na místních podmínkách). Způsob třídění za účelem následného 

využívání odpadů musí být uveden v provozním řádu zdravotnického zařízení. [3,4] 

2.2.15 Nakládání s vybranými odpady ze zdravotnictví 

2.2.15.1 Infekční odpady 

Infekční odpady jsou veškeré odpady z infekčních oddělení včetně zbytků jídel 

a odpady ze všech prostorů, kde odpady mohou být infikovány infekčním činitelem 

v množství, které způsobuje, že odpady je možno považovat za odpady 

s nebezpečnou vlastností infekčností. [3,4] 

Do infekčních odpadů lze dále zařadit například použité chirurgické materiály, 

odpady z laboratoří, dialyzačních zařízení, použité nemocniční podložky, pleny, 

odpady z laboratoří, kde se provádí mikrobiologická stanovení (mikrobiologické 

kultury) apod. [4] 

Specifikaci infekčních odpadů musí provést původce odpadů v provozním 

řádu zařízení, a to pro jednotlivá pracoviště. [2,3] 

 Do této skupiny odpadů patří i biologicky kontaminované odpady, které jsou 

kontaminovány lidskou krví, sekrety nebo výkaly. Biologicky kontaminované odpady 

mohou být kontaminovány i podmíněně patogenními nebo patogenními 

mikroorganismy. Mezi tyto odpady lze zařadit kontaminovaný obvazový materiál, 

kontaminované pomůcky, infuzní nástroje bez jehly, obaly transfuzní krve, pomůcky 

pro inkontinentní pacienty, materiály z plastů, kontaminované osobní ochranné 

pomůcky personálu apod. [2,3] 

 V případě místa vzniku biologicky kontaminovaných odpadů ve zdravotnických 

zařízeních, v domovech pro seniory nebo ústavech sociální péče je nutné vždy 

zvažovat riziko infekce. U biologicky kontaminovaných odpadů nelze zcela vyloučit 

možnost přítomnosti infekčních činitelů. [3,4] 
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 Pro nakládání s těmito odpady je nutné jejich oddělené shromažďování a 

balení do kontejnerů nebo dvojitých pytlů dle závažnosti možného infekčního činitele. 

Je nutné používat žlutě označovaných sběrných a shromažďovacích prostředků se 

symbolem infekčnosti „H9-infekčnost“, případně symbol či nápis biohazard. Infekční 

odpady se nesmí překládat z jednoho obalu do jiného ani dodatečně třídit. Pro 

přechodné uskladnění nebo opatření do doby přepravy musí být infekční odpady 

uloženy v uzamčeném, nepovolaným osobám nepřístupném chlazeném 

shromažďovacím nebo skladovacím prostoru. Infekční odpady musí být 

dekontaminovány nebo přímo odstraněny spálením za použití vhodného tepelného 

procesu. [4] 

 Infekční odpady se zařazují podle Katalogu odpadů jako katalogové číslo      

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

s ohledem na prevenci infekce, kategorie N. [14] 

2.2.15.2 Ostré odpady 

Tato skupina odpadů zahrnuje všechny ostré předměty, které mohou poškodit 

pokožku, všechny věci a matriály, které jsou v úzkém vztahu k činnostem zdravotní 

péče a s nimiž je spojeno potenciální riziko poranění a infekce (např. jehly, kanyly, 

injekční stříkačky s jehlou, bodce, skleněné střepy, ampule, pipety, čepele skalpelů, 

lancety, prázdné lékovky, zkumavky apod.). Odpady, s nimiž je spojeno riziko 

poranění, vyžadují zvláštní opatření k zabránění poranění při manipulaci ve 

zdravotnických zařízeních i mimo ně. Tyto odpady musí být shromažďovány 

odděleně od jiných odpadů. Shromažďovací prostředky musí být nepropustné, 

nepropíchnutelné a musí být uzavíratelné. Odpady nesmí být ukládány do 

papírových obalů nebo plastových lahví, pokud tyto nesplňují příslušnou národní 

nebo jinou technickou normu na shromažďování odpadů. [4] 

Použité ostré předměty se zařazují podle Katalogu odpadů jako katalogové 

číslo 18 01 01 Ostré předměty, kategorie N. [14] 

2.2.15.3 Patologicko-anatomické odpady 

 Zákon č. 185/2001 Sb. vyjímá ze své působnosti nakládání s mrtvými lidskými 

těly včetně mrtvě narozených těl, potratů a jejich ostatků a dále pak nakládání 

s částmi těl včetně amputovaných končetin a orgánů a ostatků. Nakládání s mrtvými 



Helena Žižková: Nakládání a likvidace odpadů v Nemocnici následné péče Most, p.o. 

2009 30 
 

těly a jejich ostatky je stanoveno zákonem č. 256/2001 Sb. Pokyny pro nakládání 

s mrtvými těly a ostatky schvaluje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v rámci 

provozního řádu zdravotnického zařízení. [4] 

 Především z etického hlediska je třeba klást zvláštní požadavky na zacházení 

s částmi lidského těla, orgánů a tkání. Orgány a části těla musí být shromažďovány 

ve vhodných obalech (neprůhledné, pevné) v místě, kde vznikají. Uchovávají se 

v pevně uzavřených obalech a chlazených prostorách. Většinou se po dočasném 

uskladnění nebo v přiměřené době předávají do krematorií ke zpopelnění. [4] 

 Odpady anatomicko-patologické se ukládají do neprůhledných černých obalů, 

barevně nezaměnitelných s barevným označením jiného druhu odpadů. Patologicko-

anatomické odpady se zařazují podle Katalogu odpadů jako katalogové číslo 18 01 

02 Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv (kromě čísla 18 01 

03), kategorie přiřazené na základě skutečných vlastností odpadu. [14] 

2.2.15.4 Farmaceutické odpady – nepoužitelná léčiva a cytostatika 

 Nepoužitelná léčiva jsou definována jako léčiva nevyhovující jakosti, s prošlou 

dobou použitelnosti, uchovávaná nebo připravená za jiných než předepsaných 

podmínek, zjevně poškozená nebo nespotřebovaná a musí být zneškodněna, včetně 

jejich obalů tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí nebo zvířat. [3,4] 

 Před přepravou farmaceutických odpadů je doporučeno odpad chemicky 

upravit tak, aby nebylo možné jeho další zneužití. Farmaceutické odpady musí být 

shromažďovány odděleně od ostatních odpadů ve vhodných kontejnerech. 

Skladování se provádí na místě, které je přístupné pouze kvalifikovanému personálu. 

Zneškodňování nepoužitelných léčiv provádějí právnické nebo fyzické osoby na 

základě souhlasu uděleného orgánem kraje a nebo, jde-li o radiofarmaka, Státním 

úřadem pro jadernou bezpečnost. O udělení souhlasu informuje úřad, který souhlas 

udělil, Ministerstvo zdravotnictví, jde-li o humánní léčivo, nebo Ministerstvo 

zemědělství, jde-li o veterinární léčivo. [2,3] 

 Povinnosti původců odpadů (nepoužitelných léčiv) při jejich zneškodňování 

jsou následující: 

Ø provozovatelé jsou povinni odevzdat nepoužitelná léčiva pouze příslušným 

osobám 
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Ø nepoužitelná léčiva odevzdaná fyzickými osobami je lékárna povinna převzít, 

náklady vzniklé lékárně s odevzdáním nepoužitelných léčiv oprávněným 

osobám a s jejich zneškodněním těmito osobami hradí stát prostřednictvím 

krajského úřadu 

Odstraňování léků, které jsou zařazeny do návykových látek se provádí následovně: 

Ø nepoužitelné návykové látky, přípravky a prekursory, jakož i odpad je 

obsahující, musí být zneškodněny 

Ø zneškodnění nepoužitelných návykových látek, přípravků a prekursorů, jakož i 

odpad je obsahující, které jsou léčivem se řídí zákonem č. 79/1997 Sb. 

Ø zneškodňování nepoužitelných návykových látek, přípravků a prekursorů, 

jakož i odpadu je obsahujícího, které nejsou léčivem, lze provádět jedině za 

přítomnosti zástupce krajského úřadu, osoba provádějící zneškodnění o něm 

sepíše zápis, který podepíše přítomný zástupce krajského úřadu 

Odstraňování léků, které patří do návykových látek musí osoba, která má 

souhlas krajského úřadu provést okamžitě bez skladování tohoto druhu léčiv. 

V případě, že by chtěla provádět jinou manipulaci než přímé odstranění těchto 

nepoužitelných léčiv, musí splňovat požadavky pro zacházení s návykovými látkami 

dle zákona č. 167/1998 Sb. [8] 

2.2.15.5 Cytostatika 

 Odpady z cytostatických přípravků jsou odpady, které vznikají při používání 

léčby pacientů, výrobě a přípravě farmaceutických přípravků s cytostatickým 

účinkem. Potenciální riziko pro osoby, které zacházejí s cytostatickými 

farmaceutickými přípravky vzniká především z mutagenních, karcinogenních a 

teratogenních vlastností těchto přípravků. [4] 

 Zdravotnická zařízení musí dbát na to, aby okruh osob, které s těmito výrobky 

přicházejí do styku, byl co nejmenší. K zacházení s těmito přípravky a k nakládání 

s odpady na onkologických odděleních musí být zdravotnickým zařízením vydány 

k tomuto účelu specifické pokyny zakotvené v provozním řádu. Cytostatické odpady 

se přechodně uskladňují pod kontrolou a pod uzamčením. Úniky těchto produktů 

mohou mít škodlivý vliv na životní prostředí. Je nutné přísně kontrolovat zacházení 
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s těmito odpady, shromažďovat je v zakrytých a neprodyšných kontejnerech a 

odstraňovat ve spalovně nebezpečných odpadů. [3,4] 

2.2.16 Chemické odpady 

 Do této skupiny patří pevné a kapalné chemické látky a chemické přípravky 

z laboratoří nebo látky, které vznikají při diagnostických vyšetřeních, 

experimentálních pracích, čištění nebo dezinfekci. Chemické odpady se dělí do dvou 

skupin: [3,4] 

Ø nebezpečné odpady 

• toxické 

• toxické s chronickými účinky (karcinogenní, mutagenní, teratogenní) 

• dráždivé 

• vysoce reaktivní 
Ø ostatní chemické odpady, které nemají nebezpečné vlastnosti 

Chemické odpady musí být odstraněny podle postupů uvedených 

v provozních řádech jednotlivých pracovišť, kde chemické odpady vznikají, nebo 

předány k odstranění oprávněným osobám. Označování shromažďovacích a 

přepravních prostředků nebezpečných chemických odpadů se řídí zvláštními 

právními předpisy a musí být označeny grafickými symboly podle zvláštních právních 

předpisů. [3,4] 

2.2.17 Radioaktivní odpady 

 Radioaktivní odpady a nakládání s nimi se řídí atomovým zákonem (zákon č. 

18/1997 Sb.). Radioaktivní odpady ze zdravotnictví je možno rozdělit podle zdrojů 

radioaktivního záření na otevřené a uzavřené zdroje. Do této skupiny odpadů se 

zařazují veškeré odpady z radiodiagnostických a radioterapeutických pracovišť 

nukleární medicíny, radiologických oddělení a výzkumných pracovišť. [1,4] 

2.2.18 Kontaminované obaly 

 S kontaminovanými obaly je nutno nakládat jako s odpady nebezpečnými, 

řadit je do skupin odpadů podle charakteristiky kontaminantu a nakládat s nimi 

stejným způsobem. V případě kontaminace obalu infekčními činiteli nebo v případě 

biologické kontaminace se kontaminované obaly zařazují podle Katalogu odpadů 
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jako katalogové číslo 18 01 03 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny 

zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce. Takto se zařazují i všechny obaly 

z infekčních oddělení. [4,14] 

 Ostatní obalové odpady vzniklé při provozu nemocnic či ostatních 

zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení se zařazují do podskupiny     

15 01/20 01 podle materiálu obalu, kategorie se přiřazuje na základě skutečných 

vlastností obalového odpadu. [4] 

 Při správném třídění může být mnoho obalů v rámci separovaného sběru 

určeno k materiálovému využití. Ojediněle jsou obaly v režimu vratných obalů. 

Nakládání s obaly je součástí provozního řádu zdravotnického zařízení. [3] 

2.2.19 Ostatní odpady ze zdravotnictví 

 Jedná se o odpady, které jsou podobného charakteru jako odpady komunální 

a jsou výhradně z neinfekčních oddělení. Dále sem patří odpady, které vznikají 

v obslužných provozech zdravotnických zařízení, jako např. kancelářský provoz, 

autoprovoz, pomocné provozy, kuchyně, dílny. Zařazení odpadů se provádí podle 

Katalogu odpadů podle skutečných vlastností odpadů pod příslušné katalogové číslo. 

[4,14] 

2.2.19.1 Komunální odpad 

 Komunální odpad je pro nás nejvíce vnímaným odpadem. Je to nehomogenní 

směs mnoha látek a věcí, které pro nás ztratily svoji původní hodnotu. Je to veškerý 

odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob s výjimkou odpadů 

vznikajících u právnických osob (zák. č. 185/2001 Sb., § 4, odst. b). [4,9] 

 Podle Katalogu odpadů náleží do skupiny 20: Komunální odpady (odpady 

z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) 

včetně složek z odděleného sběru. [14] 

 Směsný komunální odpad se nezařazuje do kategorie nebezpečný a původce 

a oprávněná osoba nejsou povinni s ním nakládat jako s nebezpečným. [14] 

2.2.20 Evidence odpadů 

 Povinnost vedení evidence vznikajících odpadů, zahrnuje průběžnou evidenci 

odpadů, evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů, identifikační listy 

nebezpečných odpadů a roční hlášení o produkci a nakládání s odpady. V případě 
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provozování zařízení k nakládání s odpady také jeho ohlašování. Způsob vedení 

evidence a ohlašování odpadů musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce 

MŽP č. 383/2001 Sb. [15] 

Vedení evidence a ohlašování odpadů 

 Pro účely evidence odpadů se odpady zařazují podle druhů a kategorií 

stanovených v Katalogu odpadů, případně podle jejich skutečných vlastností. [4] 

Evidence odpadů vedou: 

Ø původci odpadů 

Ø oprávněné osoby, které provádějí sběr a výkup odpadů 

Ø oprávněné osoby, které provozují zařízení k využívání a odstraňování odpadů 

Ø oprávněné osoby, které provádějí přepravu a dopravu nebezpečných odpadů 

Základním předpokladem dodržení všech platných předpisů je nutná vazba a 

zpětná informace mezi původcem odpadů a zařízením ke konečnému odstranění 

odpadů. [3,4] 

Původci odpadu a oprávněné osoby vedou evidenci odpadu průběžně 

v rozsahu a s náležitostmi uvedenými v § 21 vyhlášky4. 

Ø Evidence se vede za každé zdravotnické zařízení, samostatnou provozovnu a 

za každý druh odpadu samostatně. 

Ø Evidenci vedou původci a oprávněné osoby při každé produkci a nakládání 

s odpady za odpady vlastní a odpady převzaté od jiných právnických a 

fyzických osob oprávněných k podnikání. 

Ø Původci odpadu při produkci nad 50 kg nebezpečných odpadu nebo 50 tun 

ostatních odpadu a oprávněné osoby zasílají hlášení o roční produkci a 

nakládání s odpady za uplynulý kalendářní rok v rozsahu a s náležitostmi 

uvedenými v příloze č. 20 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. Hlášení se vede 

zvlášť za každé zdravotnické zařízení, samostatnou provozovnu a za každý 

druh odpadu. Hlášení se zasílá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 

místně příslušnému podle sídla zdravotnického zařízení, samostatné 

provozovny, v elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech. 
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Obecní úřad obce s rozšířenou působností muže po vzájemné dohodě 

přijmout hlášení na technickém nosiči dat. 

Ø Provozovatelé zařízení k odstraňování odpadu (s výjimkou skládek odpadu) a 

provozovatelé zařízení k využívání odpadu a provozovatelé zařízení 

uvedených v § 14 odst. 2 zákona1 zasílají příslušnému obecnímu úřadu obce 

s rozšířenou působností údaje o zařízení na formuláři uvedeném v příloze č. 

22 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb.  

Ø Provozovatelé skládek odpadu zasílají příslušnému obecnímu úřadu obce 

s rozšířenou působností údaje o skládce odpadu na formuláři uvedeném 

v příloze č. 23 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. 

Ø Dopravci odpadu zasílají příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností údaje o dopravní firmě na formuláři uvedeném v příloze č. 27 

vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. 

Ø Obce a osoby oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadu zasílají příslušnému 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností údaje o jimi provozovaných 

shromažďovacích místech nebezpečných odpadu a sběrových místech a 

skladech odpadu na formuláři uvedeném v příloze č. 24 vyhlášky MŽP č. 

383/2001 Sb. 

Ø Oprávněné osoby ohlašují evidenci o přepravě nebezpečného odpadu 

v rozsahu a s náležitostmi uvedenými v příloze č. 26 vyhlášky MŽP č. 

383/2001 Sb. Údaje se pro každou přepravu ohlašují zvlášť, a to sedmi 

stejnopisy evidenčního listu pro přepravu nebezpečných odpadu po území 

České republiky, který je uveden v příloze č. 26 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. 

Ø Evidenci uchovávají ti, kteří ji vedou, po dobu minimálně pěti let, 

provozovatelé skládek minimálně 30 let po ukončení rekultivace. 

Průběžná evidence odpadů 

Průběžná evidence odpadu musí obsahovat tyto údaje: 

Ø název původce nebo oprávněné osoby a její IC 

Ø název provozovny 

Ø úplná adresa provozovny 
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Ø kontakt na osobu oprávněnou jednat jménem původce nebo oprávněné osoby 

Ø pořadové číslo záznamu 

Ø katalogové číslo a kategorie odpadu dle Katalogu odpadu3. V případe změny 

kategorie odpadu se uvede číslo rozhodnutí a název nebo jméno pověřené 

osoby 

Ø datum každého vzniku, příjmu nebo předání odpadu (při průběžném vzniku 

odpadu se vede zápis 1x týdne) 

Ø množství vzniklého nebo přijatých odpadu (při průběžném vzniku týdenní 

produkce) 

Ø způsob naložení s odpady 

Ø množství předaných odpadu k dalšímu využití nebo odstranění 

Ø IC, název provozovny, adresa provozovny, kód ORP (SOP), ICZUJ, je-li 

oprávněnou osobou právnická osoba, které byly odpady předány k dalšímu 

využití nebo odstranění (neuvádí se dopravce) 

Ø IC, název provozovny, adresa provozovny, kód ORP (SOP), ICZUJ, je-li 

oprávněnou osobou právnická osoba, od které byly odpady převzaty 

k dalšímu využití nebo odstranění 

Evidenční listy přepravy nebezpečných odpadů 

Při přepravě nebezpečných odpadu jsou odesilatel a příjemce povinni vyplnit 

evidenční list v rozsahu stanoveném zákonem1 a vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. 

Evidence přepravovaných nebezpečných odpadu se nevede při vnitropodnikové 

dopravě zabezpečované vlastními dopravními prostředky, pokud nepřesahuje areál 

provozovny. [3,4,9] 

Odesilatel odpadu je povinen: 

Ø přiložit k zásilce nebezpečných odpadu vyplněný evidenční list v 5 průpisech 

nebo kopiích, 

Ø zaslat evidenční list obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 

příslušnému podle místa zahájení přepravy do 10 dnu od jejího zahájení, 



Helena Žižková: Nakládání a likvidace odpadů v Nemocnici následné péče Most, p.o. 

2009 37 
 

Ø informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa zahájení 

přepravy a inspekci v případe, že do 20 dnů od odeslání odpadu neobdrží od 

příjemce potvrzený evidenční list o převzetí nebezpečných odpadů. 

Příjemce odpadu je povinen zaslat evidenční list o přepravě nebezpečných 

odpadu s potvrzením o převzetí odpadu odesilateli a obecním úřadům obcí 

s rozšířenou působností příslušných podle místa zahájení a ukončení přepravy do 10 

dnů od jeho převzetí. [15] 

Odesilatel odpadu a příjemce odpadu jsou povinni archivovat evidenční listy 

po dobu nejméně 5 let. Provedení evidenčního listu je uvedeno v příloze č. 26 

vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. [15] 

Postup při přepravě nebezpečných odpadů 

 Přepravou nebezpečných odpadů od původce do zařízení k nakládání 

s odpady se rozumí každý vjezd s nákladem obsahujícím nebezpečné odpady na 

veřejnou komunikaci. [4] 

 Nebezpečné odpady jsou odpady uvedené v Seznamu nebezpečných odpadů 

v Katalogu odpadů a jakékoliv jiné odpady vykazující jednu nebo více nebezpečných 

vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu č. 185/2001 Sb. V katalogu odpadů jsou 

označeny hvězdičkou a pro účely evidence se označují písmeny „N“. V případě, že 

odpad vykazuje některou nebezpečnou vlastnost a v Katalogu odpadů je uveden 

jako ostatní odpad, pak pro účely evidence se označuje „O/N“. [4,9] 

Podmínky a postup při přepravě jsou následující: 

Ø vyplnit „Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR“ 

v sedmi kopiích 

Ø povinnost ohlásit přepravu nebezpečných odpadů vzniká jejím uskutečněním 

Ø uskutečnění vlastní přepravy 

Původce (odesilatel nebezpečného odpadu) 

Původce vyplní formulář evidenčního listu včetně data a hodiny shromáždění 

odpadů ze zdravotnictví a nechá potvrdit přepravcem (provozovatelem dopravního 

prostředku) včetně data a hodiny zahájení přepravy. [4,15] 

Ø originál dokumentu si ponechá původce pro svoji evidenci 
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Ø jednu kopii zašle původce odpadu obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností, odboru životního prostředí, příslušnému podle místa zahájení 

přepravy do 10 dnů od jejího zahájení 

Ø pět kopií předá dopravci společně se zásilkou odpadů 

Příjemce odpadu (oprávněná osoba k převzetí odpadů do svého vlastnictví) 

Příjemce odpadu zašle doplněný a potvrzený formulář evidenčního listu o 

převzetí odpadů včetně data a hodiny příjmu do zařízení: 

Ø obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, odboru životního prostředí, 

příslušnému podle místa zahájení přepravy do 10 dnů od jeho převzetí (dvě 

kopie) 

Ø odesílateli (původci nebezpečných odpadů – zdravotnické zařízení) do 10 dnů 

od jeho převzetí (jedna kopie) 

Ø u přepravce zůstává jedna kopie pro jeho evidenci 

Ø příjemce si ponechá jednu kopii pro svoji evidenci 

Účastnící přepravy a konečného odstranění odpadů musí podle vyhlášky MZ 

č. 195/2005 Sb. dodržet pro odstranění infekčních odpadů maximální dobu mezi 

jejich shromážděním a odstraněním, která je stanovena pro zimní období na 72 

hodin a pro letní období na 48 hodin. [4] 

Jedná se o následující subjekty: 

Ø původce nebezpečných odpadů 

Ø příjemce nebezpečných odpadů – provozovatel zařízení pro konečné 

odstranění odpadů 

Ø přepravce nebezpečných odpadů 
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3. CHARAKTERISTIKA NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, P.O. 

3.1 Základní údaje 

Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace (dále jen NNP) je 

příspěvkovou organizací zřízenou Ústeckým krajem Zřizovací listinou č.j. 217/2002 

usnesením Rady Ústeckého kraje č. 182/49/2002 ze dne 4.12.2002 v platném znění. 

 NNP zajišťuje následnou lůžkovou zdravotní péči obyvatelům okresu Most a 

při volné lůžkové kapacitě poskytuje služby i nemocným z jiných okresů České 

republiky. V praxi to znamená doléčování a rehabilitaci pacientů s chronickými 

chorobami, po stabilizaci akutních onemocnění prakticky všech lékařských oborů 

vyjma pediatrie, nejvíce interny, neurologie, ortopedie, traumatologie, chirurgie. 

Pacientům je poskytována odborná lékařská, ošetřovatelská a komplexní 

rehabilitační péče, fyzioterapie a ergoterapie. Základní ukazatele týkající se lůžkové 

kapacity, využití lůžek, přehled poskytnutých ošetřovacích dnů je uveden 

v následující tabulce č. 7 a grafech č. 1 a 2. 

 

Tabulka č.7 : Základní ukazatele lůžkové péče v NNP 

Rok Skutečná 
lůžková kapacita 

Počet 
poskytnutých 

OD 

Využití lůžek 
v % 

Průměrná 
ošetřovací doba ve 

dnech 

Roční průměrný 
počet lůžek 
v provozu 

Lůžka vyřazená 
z provozu 

1993 32 732 20 419 62,4 55,6 103 118 
1994 36 138 24 803 68,8 47,4 103 1 457 
1995 37 959 27 023 71,9 47,2 103 0 
1996 34 691 26 630 76,8 43,3 103 3 007 
1997 33 562 27 250 81,2 48,5 103 4 033 
1998 35 412 30 945 87,4 47,9 103 2 183 
1999 37 435 32 973 88,1 50,6 103 160 
2000 37 698 33 819 89,7 42,9 103 0 
2001 37 595 34 583 92,0 50,9 103 0 
2002 37 595 34 749 92,5 51,9 103 0 
2003 38 982 36 458 93,6 58,9 107 0 
2004 39 880 37 645 94,2 46,4 108 0 
2005 41 245 38 270 92,8 50,5 113 0 
2006 41 245 38 516 93,4 56,3 113 0 
2007 41 245 38 891 94,3 58,2 113 0 

 

 

 

 

Graf č. 1: Roční průměrný počet lůžek v provozu a jejich využití v období 1993 – 2007 
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Graf č. 2: Skutečná lůžková kapacita a počet poskytnutých ošetřovacích dnů v období 1993 – 2007 
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Od roku 2007 poskytuje NNP rovněž pobytové sociální služby podle zákona  

č. 108/2006 Sb. Pobytové a sociální služby obsahují: 

Ø poskytnutí ubytování, stravy (včetně dietního stravování), lůžkovin a 

základních hygienických potřeb  

Ø pomoc při osobní hygieně, při běžných denních činnostech  

Ø výkony všeobecné sestry v sociálních službách  

Ø pomoc sociální sestry 

Nemocnice následné péče dále provádí další činnosti ve zdravotnictví, zejména: 

Ø provádění klinického hodnocení účinku léků a nové zdravotní techniky 

Ø vědecko výzkumná činnost 

Ø výchova občanů k péči o zdraví a podpora veřejného draví 

Ø pregraduální výchova zdravotnických pracovníků 

Ø ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti 

v rozsahu potřebném k naplnění svého hlavního účelu 

Ø pořádání odborných kurzů, školení a dalších vzdělávacích akcí včetně 

lektorských činností 

3.2 Historie 

 Nemocnice následné péče Most (NNP) sídlí v historické budově v mostecké 

čtvrti Zahražany dostavěné v roce 1903. Od uvedení do provozu budova sloužila jako 

sirotčinec. V dalších letech byly provedeny stavební úpravy, odstraněna původní 

kaple, sídlily zde různé instituce (většinou úřady). Nakonec sloužil objekt jako 

součást OÚNZ Most pro oddělení neurologie, ORL a oční.  

V roce 1991 byla dokončena poslední rekonstrukce budovy a v roce 1992 zde 

zahájila provoz Léčebna pro dlouhodobě nemocné, která byla součástí Nemocnice 

s poliklinikou v Mostě. Rozhodnutím Okresního úřadu v Mostě (zřizovatele NNP) 

došlo od 1. dubna roku 1998 k osamostatnění tohoto zdravotnického zařízení 

pod novým názvem Nemocnice následné péče v Mostě. 
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Od 1. ledna roku 2003 přešla zřizovatelská funkce na Krajský úřad Ústeckého 

kraje a zařízení nese název Nemocnice následné péče Most, příspěvková 

organizace.  

3.3 Opatření proti vzniku nemocničních nákaz 

NNP důsledně dodržuje všechna opatření proti vzniku a šíření nemocničních 

nákaz, zejména účinnou hygienu pacientů, čistotu a pořádek v celé nemocnici, 

pravidelnou dezinfekci, sterilizaci nástrojů a přístrojů. Kde je to možné a pro NNP 

finančně dostupné, se používají jednorázové zdravotnické prostředky a pomůcky. 

Kontinuálně se monitoruje výskyt bakteriální flóry v nemocnici, výsledkům šetření se 

pak přizpůsobuje antibiotická politika ústavu.  

Manipulace s biologickými materiály je bezpečná, zajištěna jednorázovými 

pomůckami jak k odběrům biologických materiálů, tak k ošetřování nemocných. 

Podle platných předpisů je zajištěna likvidace všech odpadů.  

Sterilizaci nástrojů a materiálu si zajišťuje NNP sama v předpisově vybavené 

vlastní sterilizaci.  
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4. HOSPODAŘENÍ S ODPADY V NEMOCNICI NÁSLEDNÉ PÉČE  
 Nemocnice následné péče je producentem specifického spektra odpadů. 

Z hlediska ochrany zdraví lidí a životního prostředí je důležité vyprodukovaný odpad 

třídit a shromažďovat v bezpečných kontejnerech a nádobách, na určených místech 

a chránit je před zneužitím a případným únikem.  

Nemocnice následné péče nemá vlastní spalovnu ani jiné vlastní zařízení 

k likvidaci odpadů. Veškeré odpady jsou likvidovány smluvně zajištěnými firmami 

specializovanými na likvidaci a odstraňování odpadů. Odvoz a likvidaci veškerého 

produkovaného odpadu, s výjimkou komunálního odpadu, zajišťuje společnost 

ECHO consult s.r.o., Kadaň. Odvoz a likvidace komunálního odpadu je zajištěn na 

základě smlouvy se společností Technické služby města Mostu a.s.  

Nemocnice následné péče má vypracovaný „Provozní řád – Nakládání 

s odpadem“, který je účinný ode dne 1. ledna 2002. Provozní řád byl zpracován 

v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákonem       

č. 185/2001 Sb., o odpadech a dalších prováděcích předpisech o odpadech. V rámci 

Nemocnice následné péče odpovídá za nakládání s odpady a jejich evidenci 

pověřený pracovník. Provozní řád je uveden v samostatné příloze č. 2, která je 

součástí diplomové práce. 

4.1 Druhy odpadů a vyprodukované v Nemocnici následné péče 

 Nemocnice následné péče, jako původce odpadů, třídí jednotlivé druhy 

odpadů, shromažďuje je podle druhu a zabezpečuje je před znehodnocením, 

odcizením či nežádoucímu úniku v souladu s platnými zákony a vyhláškami. 

Pro potřeby diplomové práce byl převzat poskytnutý soubor dat obsahující 

Seznamy odpadů z jednotlivých měsíců sledovaného období (2002 – 2008). Náplní 

těchto seznamů jsou jednotlivé kategorie odpadů, množství vyprodukovaných 

odpadů (v tunách) a celková cena vyúčtovaná za odvoz a likvidaci jednotlivých druhů 

odpadů firmami specializovanými na odvoz a likvidaci těchto odpadů. Výše zmíněné 

seznamy jsou nedílnou součástí evidence vedené v souladu se zákonem                 

č. 185/2001 Sb. a s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. 
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V Nemocnici následné péče byly ve sledovaném období vyprodukovány 

odpady spadající do těchto kategorií: 

Ø 15 01 06  Směsné obaly 

Ø 15 01 10  Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito  

 látkami znečištěné 

Ø 16 06 01  Olověné akumulátory 

Ø 16 06 05  Jiné baterie a akumulátory 

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

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

 požadavky s ohledem na prevenci infekce 

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

 požadavky s ohledem na prevenci infekce 

Ø 18 01 06  Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 

Ø 18 01 09  Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod katalog. číslem 18 01 08 

Ø 20 01 21  Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 

Ø 20 01 23  Vyřazená zařízení obsahující chlorofuorouhlovodíky 

Ø 20 03 01  Směsný komunální odpad 

Vyprodukovaný odpad je odděleně tříděn a shromažďován do předem 

určených shromažďovacích prostředků, v závislosti na druhu a charakteru odpadu. 

Shromažďovací prostředky jsou uloženy ve skladu nebezpečných odpadů v přízemí 

budovy Nemocnice následné péče. Jedná se o místnost, ve které je udržována stálá 

teplota v rozmezí 3 – 8 °C. Sklad nebezpečných odpadů je znázorněn v samostatné 

příloze č. 3: Fotodokumentace. 

V tabulce č. 8 je, z výše zmíněných poskytnutých Seznamů odpadů, 

přehledně zpracováno souhrnné množství vyprodukovaných odpadů za jednotlivé 

měsíce sledovaného období. Na grafech č. 3, 4, 5, 6 jsou znázorněny výkyvy 

v množství a četnost produkovaných odpadů u nejvíce zastoupených kategorií 

odpadů v porovnání s počtem provozovaných lůžek v jednotlivých měsících             

ve sledovaném období 2002 – 2008. 
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Tabulka č. 8: Množství (t) jednotlivých druhů odpadů vyprodukovaných v období 2002 – 2008 v NNP  
Měsíc 150106 150110 160601 160605 180101 180103 180104 180106 180109 200121 200123 200301 

2002 
I 0,1585 0,0215     0,0160 1,4585           6,2500 

II   0,0820       1,4265           6,2500 

III   0,0905       1,5970           6,2500 
IV   0,0845       1,6560   0,0040       6,2500 

V   0,1000       1,5945           6,2500 
VI   0,0465       1,5470     0,0070     6,2500 

VII   0,0540       1,5685           6,2500 

VIII   0,0675       1,9735           6,2500 
IX   0,0545       1,7520     0,0040     6,2500 

X   0,0665       1,7980         0,0400 6,2500 
XI   0,0880       1,7910           6,2500 

XII   0,0830       1,3585     0,0040     6,2500 
2003 

I   0,0170       1,5400           6,2500 

II   0,0295       1,3625 0,0850   0,0035     6,2500 
III   0,0325       1,3025           6,2500 

IV           1,5705           6,2500 
V           1,6455 0,0450   0,0505     6,2500 

VI           1,4410           6,2500 

VII           1,7730           6,2500 
VIII           1,6170           6,2500 

IX           1,7310           6,2500 
X           1,6645     0,0060     6,2500 

XI           1,4965           6,2500 

XII           1,6820           6,2500 
2004 

I           1,6400           5,7500 

II           1,3875           5,7500 
III           1,5665           8,0300 

IV           1,6735   0,0070       8,0300 

V           1,4790           10,4430 
VI           1,4740           7,3000 

VII           1,6955           6,3200 
VIII           1,6480           6,3200 

IX           1,3385         0,2400 7,9800 

X           1,5975   0,0500       9,0400 
XI           1,7570           11,2400 

XII           1,4345   0,0020   0,0490   9,0800 
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Tabulka č. 8: pokračování 
Měsíc 150106 150110 160601 160605 180101 180103 180104 180106 180109 200121 200123 200301 

2005 
I     0,1200     1,5935       0,2000   6,0000 

II           1,3260           8,5141 
III           1,8530           6,0000 

IV           1,4690           6,5900 

V           1,4915     0,0055     5,4100 
VI           1,4690           6,0000 

VII           1,5090           6,0000 
VIII           1,8180           6,0000 

IX           1,4525           8,5200 
X           1,3940     0,0090     5,4100 

XI           1,1120           17,7160 

XII           2,3780           6,5900 
2006 

I           1,2925           8,2500 
II           1,4470     0,0255     8,2500 

III           1,0830     0,0200 0,0308   14,0570 

IV           1,4120           8,2500 
V           1,5000           14,7996 

VI           1,6355           20,5870 
VII           1,3850     0,0035     8,2500 

VIII           1,6775           8,2500 
IX           1,4900           12,0426 

X           1,5000           14,5286 

XI           1,4445           15,7999 
XII           1,5620           13,0073 

2007 
I           1,8830     0,0450     7,9800 

II       0,0125   1,2145           7,9800 

III           1,3305           7,9800 
IV           1,7365     0,0040     7,9800 

V     0,0215     1,7005           14,3000 
VI           1,5530           7,9800 

VII           1,3415           13,8400 
VIII           1,4590           7,9800 

IX           1,1645           7,9800 

X           1,4555     0,0056 0,0015   12,5200 
XI           1,8285           7,9800 

XII           1,4525           7,9800 
2008 

I           1,6020     0,0060     8,9283 
II           2,2130       0,0480   8,9283 

III           1,6430           13,4873 
IV           1,7745           14,7203 

V           1,6795           8,9283 

VI           1,5320     0,0060     21,7170 
VII           1,5480           15,0690 

VIII           1,7865           15,0690 
IX           1,7405           22,4710 

X           2,0574     0,0030     33,8959 

XI           1,3036           15,0690 
XII           2,1070           19,4130 
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Z uvedené tabulky a grafů je zřejmé, že mezi nejvíce zastoupené odpady 

z Nemocnice následné péče patří odpady kategorie 18 01 03 (Odpady, na jejichž 

sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce) 

a odpady kategorie 20 03 01 (Směsný komunální odpad). Dalšími frekventovanými 

odpady jsou odpady kategorií 18 01 09 (Jiná nepoužitelná léčiva) a do prvního 

čtvrtletí roku 2003 také odpady kategorie 15 01 10 (Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné). 

4.2 Nakládání s odpady kategorie 18 01 03  

Převážná část odpadu kategorie 18 01 03 tvoří zejména biologicky 

kontaminovaný odpad, obvazový materiál, sádrové obvazy, pleny od inkontinentních 

pacientů, nemocniční podložky od nechodících pacientů, a veškerý obvazový a 

převazový materiál kontaminovaný lidskou krví po ošetření pacientů a odběrech krve. 

Vzhledem k tomu, že v Nemocnici následné péče probíhá doléčování pacientů 

s chronickými chorobami, popřípadě jsou zde umístěni pacienti s nevyléčitelnými 

chorobami tvoří další podstatnou součást této kategorie odpadu jehly a injekční 

stříkačky s jehlou, skleněné střepy, použité ampule a prázdné lékovky. Průměrná 

měsíční produkce se pohybuje okolo 1,6 t odpadu kategorie 18 01 03 . Množství 

tohoto vyprodukovaného odpadu za sledované období je znázorněno na grafu č. 4. 

Třídění odpadů probíhá v místě jejich vzniku (zpravidla ordinace, pokoj, operační 

sál). Používají se oddělené shromažďovací prostředky, odpovídající druhu a povaze 

odpadů. Zpravidla to jsou žluté uzavíratelné nádoby a plastové pytle. Žluté 

uzavíratelné plastové nádoby se používají na jehly a ostré předměty označené 

popisem sklo a jehly. Tyto nádoby se po naplnění uzavřou a vloží do plastových 

pytlů. Naplněné plastové pytle jsou zváženy, pevně uzavřeny a poté dále uloženy do 

skladu nebezpečných odpadů, který se nachází v přízemí budovy Nemocnice 

následné péče. Ostatní odpady z této kategorie jsou ukládány do plastových pytlů a 

jsou také uloženy ve skladu nebezpečných odpadů. Ukázky shromažďovacích 

prostředků jsou vyobrazeny v samostatné příloze č. 3: Fotodokumentace. Odvoz a 

následnou likvidaci tohoto odpadu zajišťuje společnost ECHO consult s.r.o. na 

základě uzavřené smlouvy a podle platných právních předpisů. 
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4.3 Nakládání s odpady kategorie 15 01 10 

Do prvního čtvrtletí roku 2003 byl v Nemocnici následné péče pravidelně 

měsíčně produkován také odpad kategorie 15 01 10. Jednalo se o obaly obsahující 

zbytky nebezpečných látek. Průměrná měsíční produkce se pohybovala okolo 

hodnoty 0,06 t. Množství vyprodukovaného odpadu v období 01/2002 – 03/2003 je 

předmětem grafu č. 3. Po změně zákona byly tyto odpady přeřazeny do kategorie   

18 01 03 a staly se součástí tohoto druhu odpadu. Shromažďování tohoto druhu 

odpadů bylo stejné jako v případě opadů kategorie 18 01 03. Odvoz a likvidaci 

zajišťovala stejná společnost jako v případě kategorie odpadu 18 01 03. 

4.4 Nakládání s odpady kategorie 18 01 09 

Nedílnou součástí vyprodukovaných odpadů jsou také nepoužitelná léčiva 

kategorie 18 01 09, která se používají na doléčování pacientů s chronickými 

chorobami i pacientů stabilizovaných po akutních zákrocích. Protože se jedná o 

poměrně malé zdravotnické zařízení, je produkce těchto odpadů víceméně nahodilá. 

Frekvence odvozu a likvidace těchto odpadů probíhá zhruba jednou za pět měsíců. 

Průměrné měsíční množství nepoužitelných léčiv představuje cca 0,01 t. Množství 

vyprodukovaného odpadu je znázorněno na grafu č. 5. Shromažďování tohoto 

odpadu se provádí nejprve na konkrétních odděleních, kde je ukládáno do 

plastových pytlů. Po naplnění těchto pytlů dojde k jejich zapečetění, ke zvážení a 

následně jsou uloženy do skladu nebezpečných odpadů. Odvoz a následnou likvidaci 

tohoto odpadu zajišťuje opět společnost ECHO consult s.r.o., Kadaň. 

4.5 Nakládání s odpady kategorie 20 03 01 

Největší část vyprodukovaného odpadu tvoří odpady kategorie 20 03 01, která 

představuje směsný komunální odpad. Do této skupiny patří především odpad 

z kuchyní neinfekční povahy, papír, kartony, neznečištěné sklo a kovy. V areálu 

nemocnice je vyhrazeno místo osazené kontejnery, kde jsou tyto odpady tříděny a 

shromažďovány podle jednotlivých druhů. Odpad se třídí na směsný, plasty a papír. 

Průměrná měsíční produkce činí cca 9,4 t tohoto odpadu. Z grafu č. 6 je patrné, že 

do konce roku 2003 byla měsíční produkce tohoto odpadu konstantní o objemu 6,25 

t. Tato skutečnost byla dána přítomností pouze jednoho druhu kontejnerů na veškerý 

směsný komunální odpad a také nižším počtem pacientů v nemocnici. Odvoz tohoto 

odpadu tudíž probíhal pouze jedenkrát v měsíci. Od ledna 2004 byly instalovány i 
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další druhy kontejnerů na plasty a papír a docházelo tak k důslednějšímu třídění 

odpadů. Spolu s tím došlo i k navýšení počtu pacientů a k lepšímu využívání lůžek. 

Od roku 2004 je tedy patrný nárůst množství produkovaného odpadu. Zajímavá je 

také skutečnost, že k největším nárůstům v objemu vyprodukovaného komunálního 

odpadu jsou jarní měsíce a období kolem vánoc. Tento fakt je zapříčiněn zvýšenou 

frekvencí osob, které navštěvují pacienty hospitalizované v Nemocnici následné 

péče. Odvoz a likvidace směsného komunálního odpadu je smluvně zajištěn se 

společností Technické služby města Mostu a.s. 

4.6 Nakládání s ostatními druhy odpadů 

Produkce ostatních druhů odpadů, zahrnutých pod kategorie 15 01 06,         

16 06 01, 16 06 05, 18 01 01, 18 01 04, 18 01 06, 20 01 21 a 20 01 23 byla 

víceméně nahodilá. Tato skutečnost  je dána především velikostí a charakterem typu 

hodnoceného zdravotnického zařízení. Shromažďování a třídění těchto druhů 

odpadů se řídí platnými právními předpisy a nařízeními. Odvoz a likvidaci těchto 

odpadů zajišťují podle charakteru odpadů výše zmíněné specializované společnosti 

mající oprávnění k nakládání s těmito odpady. 

 

Zodpovědné třídění odpadů v Nemocnici následné péče má nemalý vliv i na 

ekonomiku tohoto zdravotnického zařízení. Cena za likvidaci směsného komunálního 

odpadu činí v průměru 400 Kč.t-1, cena za likvidaci ostatního většinou nebezpečného 

odpadu pak činí v průměru 11 000 Kč.t-1. 
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5. ZÁVĚR 

Předložená diplomová práce se v obecné rovině snaží poskytnout ucelený 

přehled o nakládání a likvidaci odpadů ze zdravotnických a jim podobných 

zařízeních. Část věnující se legislativě v oblasti nakládání s odpady ze zdravotnictví 

poskytuje ucelený přehled o veškerých právních nařízeních a předpisech platných 

v České republice. Jsou zde přehledně uvedeny základní pojmy a doporučení od 

počátku vzniku těchto odpadů až po jejich konečnou likvidaci. Uvedená odborná 

terminologie vycházející z platných zákonů a vyhlášek, především ze zákona o 

odpadech č. 185/2001 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a 

z Metodického doporučení k nakládání s odpady ze zdravotnictví vydaného 

Ministerstvem životního prostředí v roce 2007. 

Experimentální část diplomové práce se věnuje nakládání a likvidaci odpadů 

v Nemocnici následné péče, p.o. V úvodu (kapitola 3) je zmíněna stručná 

charakteristika hodnoceného zdravotnického zařízení zabývající se historií, 

současným rozsahem poskytované péče a opatřeními proti vzniku nemocničních 

nákaz. Hlavní náplní experimentální části bylo zpracování a vyhodnocení 

poskytnutých materiálů, týkajících se množství a typu produkovaných odpadů. 

Analyzovaná data jsou přehledně uspořádána do tabulek a grafů. 

Nemocnice následné péče Most, p.o. je zdravotnické zařízení zajišťující 

následnou lůžkovou zdravotní péči pacientům okresu Most. V současné době 

využívá Nemocnice následné péče 113 lůžek. Využití těchto lůžek v průběhu roku se 

pohybuje kolem 95%. Na provozu nemocnice se podílí cca 86 zaměstnanců, z toho 

většinu tvoří zdravotnický personál (ošetřující sestry, doktoři) a menší část tvoří 

zaměstnanci vedení příspěvkové organizace a pomocný personál. 

Z vyhodnocených dat lze konstatovat, že ve sledovaném období tvořili hlavní 

složku vyprodukovaného odpadu kategorie 18 01 03 (Odpady,na jejichž sběr a 

odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce) a     

20 03 01 (Směsný komunální odpad). Z hlediska ochrany zdraví lidí a životního 

prostředí jsou významné také odpady kategorie 18 01 09 (Jiná nepoužitelná léčiva), 

která však vzhledem k velikosti zdravotnického zařízení tvoří podstatně menší objem 

než výše zmíněné odpady. Ostatní odpady uvedené v kapitole 4 tvoří méně 

podstatnou část celkového objemu vyprodukovaných odpadů. 
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Na základě prostudovaných materiálů lze konstatovat, že zavedený systém 

nakládání s odpady v Nemocnici následné péče je vhodný pro tento typ 

zdravotnického zařízení. Zvolený systém nakládání s odpady je důsledný a snaží se 

minimalizovat množství vyprodukovaného infekčního odpadu.  

Pro nakládání s odpady kategorie 18 01 03 je podle mého názoru zvolen 

vhodný systém třídění a shromažďování s následným odvozem a likvidací tohoto 

druhu odpadu specializovanou firmou.  Jako drobný nedostatek se jeví používání 

zvoleného typu plastových nádob na jehly, které nejsou podle mého názoru 

dostatečně odolné proti poškození (propíchnutí) použitými jehlami. Z tohoto důvodu 

by bylo vhodnější používat speciální kontejnery používané ke shromažďování tohoto 

druhu odpadu. Tyto nádoby jsou v současné době na trhu velice dobře dostupné pod 

označením např. Kontejnery na použité jehly a stříkačky nebo Odpadní box na 

použité jehly atd. Zmíněné kontejnery splňují svým provedením a použitým 

materiálem především základní podmínku, kterou je nepropíchnutelnost. 

Samozřejmostí je uzavíratelnost těchto nádob. Z hlediska dalšího nakládání jsou tyto 

nádoby určené k přímé likvidaci i se svým obsahem. 

Z hlediska způsobu nakládání s komunálním odpadem (20 03 01) lze kladně 

hodnotit skutečnost, že v roce 2004 byly v areálu Nemocnice následné péče 

instalovány kontejnery na plasty a papír. Tímto krokem byl posílen systém třídění 

odpadů a částečně byly minimalizovány i náklady spojené s odvozem komunálního 

odpadu. Nemocnice následné péče by měla v budoucnu zvážit možnou instalaci 

kontejneru na skleněný odpad.  

Produkce zdravotnických odpadů s rozvojem společnosti poroste, a nelze tedy 

předpokládat její omezení. Při zavedení důsledného systému třídění lze 

minimalizovat množství infekčního odpadu a také minimalizovat negativní vlivy na 

zdraví lidí a životní prostředí. Základním předpokladem minimalizace zdravotních a 

environmentálních rizik v celém cyklu nakládání s odpady je řízený způsob nakládání 

v jednotlivých krocích, a to od třídění odpadů i původce, až po jejich bezpečné 

odstranění. Zavedením důsledného systému třídění a likvidace zdravotnických 

odpadů dochází také ke snížení nákladů zdravotnických zařízení. 
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předpisů 

7) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících 

zákonu, ve znění pozdějších předpisů 

8) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů 

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

znění pozdějších předpisů 

10) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

11) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění 

pozdějších předpisů 

12) Vyhláška MŽP a MZ č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadu, ve znění pozdějších předpisů 
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13) Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

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

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

odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů 

14) Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném 

znění 

15) Vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadu na skládky a 

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

podrobnostech nakládání s odpady 
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Příloha č. 1: Skupina 18 Katalogu odpadů 

18 – Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče a/nebo z výzkumu s nimi 
souvisejícího (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadu ze stravovacích 

zařízení, které se zdravotnictvím bezprostředně nesouvisí) 

 

18 01 Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí 

 

18 01 01 Ostré předměty 

Tato kategorie odpadů zahrnuje všechny ostré předměty, které mohou 

poškodit pokožku, všechny věci a materiály, které jsou v úzkém vztahu k činnostem 

zdravotní péče a s nimiž je spojeno potenciální riziko poranění a/nebo infekce, jehly, 

kanyly, injekční stříkačky s jehlou, jehly s křidélky, bodce, skleněné střepy, ampule, 

pipety, čepele skalpelů, lancety, prázdné lékovky, zkumavky apod. 

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

Jedná se např. o drobný anatomický odpad typu vlasů, nehtů, zubů, tkání po 

drobných ošetřeních, tkání určených k vyšetření, produktu potratu do ukončeného 

dvanáctého týdne těhotenství a další biologický materiál včetně úklidu z míst, kde 

vzniká anatomický odpad. 

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

               požadavky s ohledem na prevenci infekce 

Infekční odpad je veškerý odpad z infekčních oddělení včetně zbytků jídla, 

nebo odpad ze všech prostorů, kde odpad může být infikován infekčním činitelem 

v množství, které způsobuje, že odpad je možno považovat za odpad s nebezpečnou 

vlastností infekčnost, odpad z mikrobiologických laboratoří včetně mikrobiologických 

kultur atd. Do této skupiny patří i biologicky kontaminovaný odpad, např. obvazový 

materiál, biologicky kontaminované pomůcky, infuzní nástroje bez jehly, obaly 

transfuzní krve, pomůcky pro inkontinentní pacienty, kontaminované materiály 

z plastů a osobní ochranné pomůcky personálu. Patří sem i další odpady, které jsou 

kontaminovány lidskou krví, sekrety nebo výkaly. 
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18 01 04 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní  

 požadavky s ohledem na prevenci infekce 

Pod katalogové číslo 18 01 04 se zařazuje vytříděný odpad ze zdravotnických 

zařízení a jim podobných zařízení, který prokazatelně není kontaminován infekčním 

činitelem, který není biologicky kontaminován, a není kontaminován cytostatiky nebo 

jinými nebezpečnými látkami nebo vytříděný dekontaminovaný odpad. Odpad 

nevykazuje žádnou nebezpečnou vlastnost. Jedná se např. o nekontaminované 

obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny. 

18 01 06 Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 

Například chemické látky z laboratoří nebo látky, které vznikají při 

diagnostických vyšetřeních, experimentálních pracích, čištění nebo dezinfekci a 

obsahují nebezpečné chemické látky (RTG oddělení, vývojky, ustalovače). 

18 01 07 Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06 

Například chemické látky z laboratoří nebo látky, které vznikají při 

diagnostických vyšetřeních, experimentálních pracích, čištění nebo dezinfekce a 

neobsahují nebezpečné látky a nemají nebezpečné vlastnosti. 

18 01 08 Nepoužitelná cytostatika 

Odpad z cytostatických přípravků je odpad, který vzniká při léčbě pacientů, 

výrobě a přípravě farmaceutických přípravků s cytostatickým účinkem, včetně léčby 

pacientů. 

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

Například léčiva nevyhovující jakosti, s prošlou dobou použitelnosti, 

uchovávaná nebo připravená za jiných než předepsaných podmínek, zjevně 

poškozená nebo nespotřebovaná, včetně jejich obalů. 

18 01 10 Odpadní amalgám ze stomatologické péče 

Odpad vznikající v zubních ordinacích a všude tam, kde dochází k ošetřování 

zubů. Odpad s obsahem amalgámu je tvořen zbytky slitiny/pasty rtuti s daným kovem 

při vyplňování a správce zubů. 
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Příloha č. 2: Provozní řád – Nakládání s odpadem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Provozní řád 
 

Nakládání s odpadem 
 

 
 
 
 
 
 
 

účinný ode dne 1. ledna 2002 
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Tento provozní řád upravuje, v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o 
odpadech sním souvisejících vyhlášek, postup při nakládání s odpady, jejich třídění, 
shromažďování, ukládání a předávání do vlastnictví oprávněné osobě ( k jejich 
zneškodnění). 
 

Definice odpadu. 
Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost 
se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1. zákona 
č. 185/2001 Sb. 
 
Povinností všech zaměstnanců Nemocnice následné péče v Mostě ze zákona je 
předcházení vzniku odpadů, zejména nebezpečných odpadů a omezovat jejich 
množství. 

Článek I. 
Druhy odpadů vyskytujících se v NNP 

Specifické odpady: 
1. 18 01 03 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní 

požadavky s ohledem na prevenci infekce 
- tuhý kusový odpad (použité injekční jehly, stříkačky, kanyly, skalpely 

apod.) 
- infikované předměty a odpady (rukavice na jedno použití, tampony 

kontaminované krví, slinami, pleny na jedno použití, použité nemocniční 
podložky, obvazový materiál, zbytky jídla z infekčních oddělení a zbytky 
po úklidu z těchto prostor, odpad z laboratoří apod.). 

 
2. 18 01 05 Vyřazené chemikálie a /nebo nepoužitelná léčiva 

- kontaminované, poškozené, nebo s prošlou záruční lhůtou, pevné, 
kapalné, plynné chemické látky z laboratoří, nebo takové látky, které 
vznikají při diagnostických vyšetřeních, čistění nebo dezinfekci. 

 
Nespecifický odpad ze zdravotnických zařízení neznečištěný škodlivinami (odpad 
z neinfekčních oddělení) 

- problematika nakládání s tímto odpadem je řešena samostatně 
v dokumentaci odpadového hospodářství Nemocnice následné péče 
v Mostě (dále jen NNP). 

 
Článek II. 

Způsob ukládání odpadu v místě jeho vzniku a separace dle jeho 
charakteristiky do vhodných shromažďovacích obalů 

Na každém oddělení musí být veškerý specifický odpad při jeho vzniku roztříděn a 
ukládán do určených shromažďovacích obalů (dále jen „obal“). Ostré předměty (kód 
180101) do plastových, uzavíratelných nádob, ostatní odpad (kód 180103) do k tomu 
účelu určených plastových pytlů, vyřazené chemikálie a nepoužitelná léčiva (kód 
180105) do plastových uzavíratelných nádob nebo pevných plastových pytlů 
určených k tomuto účelu. Uvedené obaly musí být neustále uzavřeny (plastové pytle 
umístěny ve zvláštní ukládací konstrukci s víkem, musí mít víko uzavřeno, plastové 
pytle volně ložené musí být uzavřeny motouzem). Obaly pro odpady musí být na 
jednotlivých odděleních uloženy na místech, které určí osoba odpovědná za 
nakládání s odpady v NNP v Mostě. Všichni zaměstnanci jsou povinni činit opatření 
k zamezení možnému zcizení odpadu. 
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Článek III. 
Označování obalů 

Všechny obaly, používané pro odpad na jednotlivých odděleních, musí být označeny 
na vnějším povrchu obalu nápisem s uvedením druhu odpadu. U obalů musí být 
zveřejněn identifikační list nebezpečného odpadu. Obal používané na odpady musí 
splňovat následující technické požadavky: 
 

a) odlišení od prostředků nepoužívaných pro nakládání s odpady (tvarově, 
popisem, barevně), 

b) zajištění ochrany odpadu před povětrnostními vlivy, 
c) odolnost proti poškození při manipulaci s nimi, 
d) odolnost proti chemickým vlivům, 
e) v případě, že slouží jako přepravní obaly (do místa likvidace odpadu), musí 

splňovat požadavky zvláštních předpisů upravujících přepravu nebezpečných 
věcí. 

 
Článek IV. 

Transport odpadu do skladu nebezpečných odpadů 
1. Odpad shromážděný na jednotlivých odděleních se musí odvážet ihned po 

naplnění jednotlivých obalů. Odpad se musí odvážet v obalech na určených 
manipulačních vozících do skladu nebezpečného odpadu situovaného v 1. 
přízemním podlaží budovy NNP v Mostě. 

 
2. Vyřazené chemikálie a nepoužitelná léčiva (kód 180105) se nesmí skladovat 

ve skladu nebezpečných odpadů v budově NNP v Mostě. Tento odpad musí 
být ihned předán k likvidaci oprávněné osobě (viz článek VI. a VII: tohoto 
provozního řádu). 

 
3. Při transportu odpadu je nutno dbát na to, aby nedošlo k poškození obalu 

v němž je odpad uložen nebo aby nedošlo jiným způsobem k úniku 
kontaminovaného odpadu do okolí. 

 
4. V případě úniku odpadu mimo shromažďovací obaly je nutno provést ihned 

sanaci kontaminovaného prostoru – tekutiny zasypat vhodným absorpčním 
prostředkem, tuto směs uložit do nepropustného těsně uzavíratelného obalu a 
do doby likvidace uložit ve skladu nebezpečných odpadů. V případě 
kontaminace infekčním odpadem je nutno kontaminované místo dezinfikovat 
příslušnými prostředky. 

 
Článek V. 

Umístění shromažďovacích nádob (sklad nebezpečného odpadu) a jejich 
značení včetně zabezpečení nádob 

1. Odpad z jednotlivých oddělení se musí shromažďovat ve skladu 
nebezpečného odpadu v 1. přízemním podlaží budovy NNP v Mostě. 

2. Pro sladování odpadu v tomto skladu platí zvláštní „Provozní řád pro sklad 
nebezpečných odpadů“. 
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Článek VI. 
Způsob odvozu odpadu k jeho zneškodnění 

1. Odvoz odpadu k jeho zneškodnění musí provádět pouze oprávněná osoba 
(viz Článek VII. tohoto provozního řádu) 

2. Při přepravě odpadu musí být vyplněn vždy Evidenční list pro přepravu 
nebezpečného odpadu a splněny další náležitosti uvedené v „Dokumentaci 
odpadového hospodářství pro NNP v Mostě“. 

 
 

Článek VII. 
Firma zajišťující zneškodnění odpadů 

Zneškodnění odpadu prování firma ECHO consult s.r.o., Golovinova 1559, 432 01 
Kadaň na základě smlouvy o dílo s NNP v Mostě. 
 

Článek VIII. 
Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při práci s odpady 

1. Zaměstnanci manipulující s odpady uvedenými v tomto provozním řádu musí 
být prokazatelně pro tuto činnost zaškoleni včetně prokazatelného seznámení 
s tímto provozním řádem. 

 
2. Všichni zaměstnanci musí při manipulaci s odpady a shromažďovacími obaly 

s odpady používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky. 
 

 
3. Při manipulaci s odpady je zakázáno jíst, pít a  kouřit. 

 
4. V prostorách, kde jsou uloženy shromažďovací obaly s odpady nebo se s nimi 

manipuluje nesmí být ukládány jakékoliv poživatiny. 
 

5. Po skončení manipulace s odpady nebo shromažďovacími obaly s odpady 
jsou zaměstnanci povinni provést osobní hygienu (umýt ruce, obličej), 
v případě nutnosti provést i potřebná dezinfekční opatření. 

 
 

Článek IX. 
Odpovědné osoby pro jednotlivé stupně nakládání s odpady 

1. Za nakládání s odpady na jednotlivých odděleních jsou odpovědné příslušné 
staniční sestry. 

2. Za nakládání s odpady v NNP v Mostě je odpovědný správce NNP v Mostě 
paní Lea Neufusová. 

 
V Mostě dne 1.7.2001 
 
 

MUDr. Leo Rychlý 
ředitel Nemocnice následné péče v Mostě 
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Příloha č. 3: Fotodokumentace 
Obr. č. 1: Plastové kontejnery určené ke sběru skla a použitých jehel (foto: H.Žižková, 03/2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2: Nevhodně zvolené nádoby pro sběr nebezpečného odpadu (foto: H.Žižková, 03/2009) 
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Obr. č. 3: Zařízení určené ke sběru použitých plen, obvazů a ložního prádla (foto: H.Žižková, 03/2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 4: Sklad nebezpečných odpadů (foto: H.Žižková, 03/2009) 
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Obr. č. 5: Vnitřní prostor skladu nebezpečných odpadů (foto: H.Žižková, 03/2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 6: Prostor určený k vážení odpadů (foto: H.Žižková, 03/2009) 
 
 


