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1 ÚVOD 

Odpadové hospodářství je lidská činnost, zabývající se otázkou omezení vzniku odpadů a 

způsobu jejich bezpečného, environmentálně přijatelného a ekonomicky výhodného 

využití či odstranění. Navzdory prudkému rozvoji průmyslu na začátku 20. století, nárůstů 

populace a spotřeby, byla tato oblast v pozadí.  

 

Problematikou odpadů se ve světě začaly zabývat průmyslově vyspělé země teprve 

před 30 lety. Od té chvíle nabralo odpadové hospodářství trend dynamického rozvoje. 

Tento trend začal se zpožděním také v bývalém Československu, kdy byl v roce 1991 jako 

první právní podklad schválen zákon o odpadech č. 238/1991 Sb. Další zákony na sebe 

nenechaly dlouho čekat. Zákon č. 185/2001 Sb. je se svým důrazem na předcházení vzniků 

odpadů plně kompatibilní s odpovídající právní úpravou Evropské unie [1]. 

 

Navzdory pozdějšímu nástupu racionálního přístupu k odpadu jako celku Česká 

republika nepatří mezi poslední v EU. V produkci odpadů na hlavu se řadí na pátou pozici 

mezi státy s nejnižší produkcí. Konstatuje to zpráva o plnění desetiletého Plánu 

odpadového hospodářství České republiky („ POH ČR“) schváleného roku 2003 [3]. 

 

Pro další naplňování cílu plánu jsou třeba nezbytné legislativní kroky. Tyto by měli 

vést k naplňování snahy o osvětu směřující k pochopení nebezpečí vyplývajícího 

z hromadění odpadů a nezbytnosti správného nakládání s nimi [1]. 

 

Snahou mé bakalářské práce bude Vám tuto problematiku přiblížit. V teoretické 

části si ukážeme spojitost mezi FM a odpadovým hospodářstvím. Shrnu legislativu 

v oblasti odpadového hospodářství. Na závěr teoretické části se budu zabývat teorii 

nakládání s vybranými druhy odpadů. 

 

Ve druhé části, jak je patrné z názvu této práce, zúžím okruh původců odpadů na areál 

FAST VŠB – TU Ostrava. Po identifikaci druhů produkovaného odpadu a způsobu 

nakládání s ním se pustím do technických požadavků na skladování, označování a evidenci 

odpadu.    
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2  FACILITY  MANAGEMENT 

 

2.1 Základní obecné úkoly facility managementu 

 

Asociace IFMA definuje facility management jako synergii tzv. „3P“ (Procesy + 

Pracovníci + Prostory). Největší důraz je kladen na prostor. Procesy a pracovníky se dnes 

zabývají všechny obory řízení. Facility management proto můžeme chápat jako podpůrný 

nebo doplňující nástroj celkového managementu. 

 

Management jako celek má za úkol snižovat náklady a zvyšovat zisky. Na této 

jednoduché filozofii se FM podílí např. snahou o zajištění nejvyšší kvality pracoviště – 

prostoru v co možná nejnižších nákladech. Vyšší komfort pracoviště zvyšuje výkon 

pracovníků a tím celkový hospodářský výsledek. Takto dochází k žádoucí synergii [2]. 

Úkoly FM bych shrnul do těchto bodů:  

• zajišťovat co nejkvalitnější pracovní 

prostředí 

• zvyšovat efektivitu 

• snižovat náklady 

 

Vzhledem ke studijnímu oboru je pro mě stěžejní úkol týkající se pracovního 

prostředí. Jistě se shodneme, když řeknu, že pracovní proces většiny zaměstnání probíhá 

v budovách. 

 

2.2 Správa dom ů a areálů 

 

Jedná se o soustavnou péči o tento majetek, aby nedocházelo ke vzniku závad a 

znehodnocování majetku. Tato péče zahrnuje širokou škálu činností, které se dají rozdělit 

do těchto kategorií[4]. 

• Právní 



3 

 

• Ekonomické 

• Provozní 

• Technického charakteru 

 

Hlubším rozdělením těchto kategorií se zabývat nebudu. Pro potřeby tématu této 

bakalářské práce se postačí zmínit, že v provozních činnostech je zahrnuto zajištění služeb 

spojených s provozem budov. Tyto služby jsou dodávky vody, energií a v neposlední řadě 

nakládání s odpady. Zajištění těchto služeb spočívá především v uzavření smluv 

s dodavateli těchto služeb. 

 

Při zajišťování nakládání s odpadem se musí zodpovědná osoba řídit platnou právní 

legislativou. Osoba zodpovědná za zajištění nakládání s odpadem je majitel areálu nebo 

jím pověřená osoba. V případě, kdy se v areálu produkovalo více jak 100 tun 

nebezpečného odpadu ročně v posledních dvou letech, je osoba zodpovědná za nakládání 

s odpadem povinna, zajistit odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborně 

způsobilé osoby – odpadového hospodáře. 

 

 

3 PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ V ČR V OBLASTI ODPADOVÉHO 

HOSPODÁŘSTVÍ 

 

Z hlediska ochrany životního prostředí je důležité respektovat pravidla, která si právní 

společnost postupně vytváří v souladu s trvale udržitelným rozvojem. 

 

3.1 Trvale udržitelný rozvoj 

 

Jedná se o způsob rozvoje, uspokojujícího současné potřeby, aniž by oslaboval možnost 

tyto potřeby uspokojovat budoucím generacím. Heslem udržitelného rozvoje se stal citát 
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Antoina de Saint-Exupéry: „Nedědíme Zemi po našich předcích, nýbrž si ji vypůjčujeme 

od našich dětí.” 

 

Pro dosažení udržitelného rozvoje je třeba respektování určitých principů. Základní 

principy udržitelného rozvoje obsahuje dokument Agenda 21. Tento dokument je 

rozdělený na tyto čtyři základní části [11]. 

• Část I. sociální a ekonomický rozměr 

• Část II. uchovávání a šetrné využívání zdrojů a hospodaření 

s nimi ve prospěch rozvoje 

• Část III. posilování úloh důležitých skupin 

• Část IV. prostředky implementace 

 

Ve vzájemné interakci v oblasti odpadového hospodářství se Agenda 21 ocitá 

s právní legislativou viz. níž. 

 

3.2 Přehled platné právní legislativy v odpadovém hospodá řství 

 

Zákony:  

• č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů (poslední 

novela č. 297/2009 Sb.) 

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

poslední novela č. 126/2008 Sb. a následně č.227/2009 Sb. účinná od 1. 7. 

2010) 

 

vyhlášky: 

• č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání 

odpadů v podzemních prostorech ve znění, vyhlášky č. 300/2005 Sb. 

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

• č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění 

vyhlášky č. 502/2004 Sb. 

• č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů, ve znění vyhlášky č. 374/2008 Sb. 
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• č. 382/2001 Sb. o podmínkách používání upravených kalů na zemědělské půdě, 

ve znění ve znění vyhlášky č. 504/2004 Sb. 

• č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 

61/2010 Sb. 

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

terfenyly, monometyltetrachlordifenylmethanem, monometyldichloridifenyl – 

metanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími 

kteroukoli z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg. 

• č. 237/2002 Sb. o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých 

výrobků, ve znění vyhlášky č. 353/2005 Sb. 

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

na povrchu terénu, ve znění vyhlášky č. 61/2010 Sb. 

• č. 352/2005 Sb. o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady 

• č. 352/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s autovraky 

 

nařízení: 

• Nařízení vlády 111/2002 kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy 

vratných zálohovaných obalů 

• Nařízení vlády 184/2002 kterým se stanoví seznam výrobků a obalů, na něž se 

vztahuje povinnost zpětného odběru, a podrobnosti nakládání s obaly, 

obalovými materiály a odpady z použitých výrobků a obalů 

• Nařízení vlády 416/2002 kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení 

původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a 

pravidla jeho poskytování, ve znění nařízení vlády č. 341/2009 Sb. 

• Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR, ve 

znění č. 473/2009 Sb. 

• Nařízení Rady ES č. 1013/2006 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci ES  

(od 1.7 2007) 

• Nařízení Rady ES č. 850/2006 o perzistentních organických znečišťujících 

látkách (od 12. 2. 2008) [6]. 
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3.3 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech  

 

Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou: Odpadních vod, odpadů 

z hornické činnosti ukládaných v odvalech, výsypkách a odkalištích, odpadů drahých kovů, 

radioaktivních odpadů, mrtvých lidských těl včetně mrtvě narozených těl a potratů, částí těl 

včetně amputovaných končetin a orgánů včetně ostatků, konfiskátů živočišného původu, 

nezachycených emisí znečišťujících ovzduší, odpadů trhavin, výbušnin a munice, na které 

se vztahují zvláštní právní předpisy. 

 

3.3.1 Co je to odpad 

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. 

Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin odpadů 

uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc 

ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu 

[13]. 

 

3.3.2 Základní pojmy 

Nebezpečný odpad - odpad uvedený v Seznamu NO uvedeném v prováděcím 

právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných 

vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona č. 185/2001 Sb. 

 

Komunální odpad - 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. 

 

Odpadové hospodářství - 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. 
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Shromažďování odpadu – krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích 

prostředků v místě vzniku odpadů, před dalším nakládáním s nimi 

 

Skladování odpadů – přechodné umístění odpadů, které byly shromážděny, 

sesbírány nebo vykoupeny, do zařízení k tomu účeluupraveného před jejich předáním 

k dalšímu využití nebo odstranění. 

 

Nakládání s odpady - jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, 

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

 

Odstraňování odpadu – ukončení existence materiálu nebo věci jejím trvalým 

uložením na řízené skládce, spálením nebo vypouštěním do vodních těles nebo 

povrchových nádrží. 

 

Původce odpadů - 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. 

 

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

tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů [13]. 

 

3.3.3 Povinnosti p ůvodce odpad ů 

V obecné rovině se uvádí, že každý při své činnosti je povinen předcházet vzniků odpadů, 

a pokud jejich vzniku nelze zabránit, je povinen minimalizovat jejich množství a 

nebezpečné vlastnosti. Každý je také povinen zajistit využití vzniklých odpadů, přičemž 

přednost má materiálové využití před jiným využitím. Odpady se odstraňují teprve tehdy, 

není-li možné je vhodným způsobem využít. 
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Původce odpadů je povinen: 

1. žádat o souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem 

2. odpady zařazovat podle druhů a kategorií  

3. zajistit přednostní využití odpadů 

4. odpady, které nemůže využít sám, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné 

k jejich převzetí 

5. ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich 

skutečných vlastností 

6. shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 

7. zabezpečit odpady před nežádoucím únikem, znehodnocením nebo odcizením 

8. vést průběžnou evidenci o odpadech a nakládání s nimi 

9. ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje stanovené 

zákonem a prováděcími předpisy a tuto evidenci archivovat po dobu 5 let 

10. umožnit kontrolním orgánům vstup do objektu, prostorů a zařízení, na vyžádání 

předložit dokumentaci a poskytnout pravidelné a úplné informace související 

s nakládáním s odpady 

11. zpracovat POH a zajišťovat jeho plnění (povinné pro původce produkující ročně 

více než 10 tun nebezpečného odpadu nebo více než 1000 tun ostatního odpadu) 

 

Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo 

odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněna osoba, nebo do doby jejich převedení 

do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí [1].  

 

Pokud původce nakládá s nebezpečným odpadem, musí si zajistit souhlas 

k nakládání s nebezpečným odpadem u věcně a místně příslušného orgánu státní správy. 

Původce, který nakládá s nebezpečným odpadem, v množství větším jak 100 t, podává tuto 

žádost ke Krajskému úřadu [5].  
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3.4 Vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpad ů 

 

Vyhláška MŽP, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a 

seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 

souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. Vyhláška má 10 příloh. Nejvýznamnější 

uvádím níže [8].  

Přílohy: 

• č. 1 – Katalog odpadů 

• č. 2 – Seznam nebezpečných odpadů 

• č. 5 – Červený seznam odpadů 

 

3.4.1 Katalog odpad ů 

V katalogu odpadů je uveden jejich seznam. Každému odpadu je přiřazeno šestimístné 

katalogové číslo druhu odpadu např. 08 01 11. První dvojčíslí je skupina odpadů, druhé 

dvojčíslí značí podskupinu a poslední dvojčíslí druh odpadů. Nebezpečné odpady jsou 

označeny symbolem *. Pokud jsou v katalogu odpadů jednomu druhu dvě katalogová čísla, 

z nichž jedno je označeno * a druhé nikoliv (tzv. zrcadlová položka), odpad se zařazuje 

podle jeho skutečných vlastností. 

  

Zařazování odpadů je předepsáno § 2 této vyhlášky. Při zařazování se postupuje 

následovně. Nejprve se hledá skupina odpadů mezi čísly 01 – 12 a 17 – 20. Pokud není 

možné odpad zařadit do těchto skupin, hledá se ve skupinách č. 13-15. Není-li možné 

odpad zařadit do skupiny č. 13 – 15 přechází se v hledání na skupinu č. 16. Když není 

možné použít z těchto požít vhodné katalogové číslo, je možno přidělit katalogové číslo 

z první vyhledávané skupiny, k němuž se připojí koncové dvojčíslí 99, a v popisu se užije 

technický nebo běžně užívaný název odpadu. V případě kdy je odpad složen z více složek, 

které jsou v katalogu uvedeny pod samostatnými čísly, zařadí se odpad k druhu, který je 

z hlediska škodlivosti na člověka nebo životní prostředí nejvíce nebezpečný. Odpady 

zařazuje původce a za jejich správné zařazení je odpovědný [4]. 
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3.4.2 Nebezpečné odpady 

Do této kategorie odpadů patří odpady, které jsou uvedeny v Seznamu nebezpečných 

odpadů, nebo které jsou smíšeny nebo znečištěny některou ze složek, které činí odpad 

nebezpečným (příloha č. 5 Vyhlášky č. 381/2001 Sb.). Odpad smíšený nebo znečištěný 

některým odpadem uvedeným v příloze č. 2 Vyhlášky č. 381/2001 Sb. sem řadíme taktéž. 

  

Původce odpadu a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečným odpadem, jsou 

povinni zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a vybavit jim místa nakládání 

s tímto odpadem. Obsah identifikačního listu nebezpečného odpadu stanovuje vyhláška č. 

383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.  

  

V případě přepravy nebezpečného odpadu je odesílatel a také příjemce povinen, 

průběžně po celý rok zasílat hlášení o přepravě nebezpečných odpadů. Tato hlášení se 

zasílají obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. Evidence o přepravě NO se vede 

pro každou přepravu samostatně. 

 

3.5 Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 

s odpady 

 

Vyhláška upravuje způsob vedení evidence odpadů a jejich ohlašování. Evidenci jsou 

povinni vést původci, všechny osoby oprávněné ke sběru a výkupu odpadů, k využívání a 

odstraňování odpadů a konečně osoby oprávněné k přepravě a dopravě nebezpečných 

odpadů [9]. 

 

 

3.5.1 Průběžná evidence 

Evidence se vede průběžně pro Každou organizační složku a pro každý druh odpadu 

samostatně. Sleduje se množství vzniklého odpadu, způsob naložení s odpadem, množství 

předaného odpadu s přesným uvedením dat příjemce. Pro účely evidence se odpady 

označují následovně: 
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• N – nebezpečné odpady 

• O – ostatní odpady 

• O/N – odpady pro které není v katalogu zrcadlová položka 

• N/O - odpady pro které není v katalogu zrcadlová položka (v případě vydání 

osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu) 

Jedná-li se o nepřetržitý vznik odpadů, stačí vést evidenci v týdenních intervalech. 

V případě periodického svozu komunálního odpadu se vede v měsíčních intervalech [4]. 

 

3.5.2 Roční hlášení o množství a druzích odpad ů 

Původci s produkci větší než 50 kg nebezpečných odpadů nebo 50 t ostatních odpadů za 

kalendářní rok, jsou povinni každoročně do 15. 2. zaslat hlášení o druzích, množství a 

způsobu nakládání s nimi. Hlášení o produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok 

podává původce obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo OŽP magistrátu ve 

statutárních městech. Podle zákona č. 25/2008 Sb. se toto hlášení bude nově podávat pouze 

elektronicky prostřednictvím integrovaného systému. Ohlašování tím způsobem se bude 

poprvé podávat o produkci za rok 2010. 

 

 

4 ODPADY A METODY NAKLÁDÁNÍ S NIMI  

 

 Ke vzniku odpadů dochází ve všech oblastech lidské činnosti. Odpady můžeme rozdělit 

podle odvětví, ve kterém vznikly na ty to druhy: 

• Odpady z těžby 

• Odpady z výroby  

• Odpady vznikající při zpracování 

odpadů 

• Odpady ze spotřeby 

Přestože oblast těžby a výroby jsou největšími producenty odpadů, nebudu se jimi zabývat 

ani po teoretické stránce. V areálu typu FAST VŠB – TU Ostrava dochází především ke 

vzniku odpadů ze spotřeby.  Mezi odpady ze spotřeby lze zařadit mimo komunální odpad 
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takové druhy odpadu, jako je elektrický a elektronický odpad (elektrošrot), odpady 

z dopravy (vozidla s ukončenou životností, odpadní pneumatiky a oleje), odpady ze 

zdravotnických zařízení [1]. Základním rysem nakládání s odpady po stránce ekologické je 

hledat materiálové využití odpadů před jejich jiným využitím. V následujících kapitolách 

uvedu příklady nejběžnějších odpadů a metod nakládání s nimi.  

 

4.1 Komunální odpady 

 

Definice komunálního odpadu podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech je uvedena 

v kapitole 3.3.2. Jinak se dá komunální odpad charakterizovat jako směs různorodých 

materiálu z hlediska fyzikálněchemických vlastností. V KO můžeme nalézt: složky 

z odděleného sběru (papír a lepenka, sklo, biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a 

stravoven, oděvy, textilní materiály, rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, 

pesticidy, zářivky, tuky a oleje, barvy tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice, detergenty, 

léčiva, baterie a akumulátory, vyřazená elektrická a elektronická zařízení, dřevo, plasty, 

kovy) odpad ze zahrad a parků, ostatní komunální odpad – což je směsný komunální 

odpad, odpad z tržišť, uliční smetky, odpad z čištění kanalizace, objemný odpad a 

komunální odpady blíže neurčené [5]. 

  

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. 

  

Směsný komunální odpad se nezařazuje do kategorie nebezpečný a původce a 

oprávněná osoba nejsou povinni s ním nakládat jako s nebezpečným.  

 

4.1.1 Původci komunálních odpad ů  

Původcem komunálních odpadů vznikajících na území obce je obec. Jedná se o odpady 

vznikající z nepodnikatelské činnosti fyzických osob. V okamžiku kdy fyzická osoba 

odpady odloží na místě k tomu určeném, stává se obec původcem a zároveň vlastníkem 

těchto odpadů. Na území obce je také produkován odpad podobný komunálnímu odpadu. 
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Rozumí se jím odpad podobného složení vznikající při nevýrobní činnosti právnických 

nebo fyzických osob oprávněných k podnikání (především v kancelářích a v živnostech 

nevýrobní povahy). Původcem těchto odpadů není obec, ale fyzické a právnické osoby, při 

jejichž činnosti odpady vznikly. Tito původci produkující odpad podobný komunálnímu 

odpadu, se mohou smluvně zapojit do systému nakládání s tímto druhem odpadu 

zavedeného obcí [1]. 

  

Pokud se do výše zmíněného systému obce nezapojí, jsou povinni z odpadu vytřídit 

nebezpečné a využitelné složky a zbylou směs odpadů zařadit pro účely odstranění jako 

ostatní odpad ze skupiny 20, pokud k upuštění od dalšího třídění žádají souhlas od 

Krajského úřadu. 

  

4.1.2 Nakládání s komunálním odpadem 

Komunální odpad se shromažďuje v místě vzniku do nádob k tomu zvlášť určených. Takto 

shromážděný komunální odpad je soustřeďován ve zvlášť k tomu určených nádobách nebo 

kontejnerech. Na netříděný komunální odpad slouží plechové nebo plastové nádoby o 

objemu od 70 l do 1100 l. Nejčastěji mají šedou nebo černou barvu. Na tříděný sběr 

odpadu slouží barevné nádoby o objemu od 240 l do 3 m3, někdy i více. Používají se 

plastové popelnice, kontejnery s upraveným víkem, nebo zvony. Objemný odpad, který se 

nevejde do běžného kontejneru, je možné odevzdat ve sběrném dvoře nebo odložit do 

velkoobjemového kontejneru. Tyto kontejnery jsou umísťovány v obcích v době jarního 

úklidu, podzimní sklizně nebo rekonstrukci domu. 

  

Následně je odpad přepravován z místa jeho vzniku na místo dalšího soustřeďování  

nebo na místo odstraňování. Pro tuto dopravu se využívá mnoho konstrukcí automobilů, 

z nichž nejtypičtější je svozový automobil (běžný „popelářský vůz“). 

  

Před konečným zpracováním komunálních odpadů dochází k jejich úpravě a 

třídění. Základním technologickým zařízením, pro úpravu komunálních odpadů je 

autogenní mlýn, kde se odpady melou a drtí navzájem. Následuje odstranění jemných 

částic v bubnovém otáčivém sítu. Zde se oddělí téměř všechny biogenní odpady a papír. 
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Sítem propadnou také v kompostu nežádoucí části odpadů – kameny, střepy atd. Poté 

následují další technologické kroky [5]: 

• Magnetické odstranění kovových magnetických podílů 

• Pneumatické odtřídění lehkých plastů 

• Odtřídění ostatních nerecyklovatelných druhů (boty, kůže, 

hadry) na šikmém dopravníku – složka vhodná ke spálení 

• Ostatní částice propadají pod dopravník  

• Třídění kovových, vodivých, nemagnetických materiálu 

 

Složky komunálního odpadu, které není možné dále využít, jsou odstraněny. Pod 

pojmem „odstraňování odpadu“ se rozumí ukončení existence materiálu nebo věci jejím 

trvalým uložením na řízené skládce, spálením nebo vypouštěním do vodních těles nebo 

povrchových nádrží. 

 

Nejčastější metodou odstraňování KO u nás je skládkování. Další hojně využívanou 

metodou odstraňování je spalování. Na každou metodu odstraňování je kladeno velké 

množství technických požadavků, které neuvádím [6]. 

 

4.2  Elektrický a elektronický odpad (elektrošrot) 

 

Elektrická a elektronická zařízení, z nichž vznikají elektroodpady, jsou definované jako 

zařízení, která pro svou činnost potřebují elektrický proud nebo magnetické pole nebo je 

generuje, vede či měří a je určeno pro aplikace s napětím nepřesahujícím 1000 V pro 

střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný proud. Tato zařízení se dělí do těchto skupin [1]: 

• velké domácí spotřebiče (např. chladničky, mrazničky, pračky, sporáky), 

• malé domácí spotřebiče (např. vysavače, žehličky, kávovary, hodiny), 

• zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení (např. 

telefony, faxy, počítače a tiskárny), 

• spotřebitelská zařízení (např. televizory, videokamery, hudební nástroje), 

• osvětlovací zařízení (např. zářivky, svítidla, výbojky), 

• elektrické a elektronické nástroje (např. vrtačky pily, šicí stroje, sekačky), 
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• hračky, vybavení pro volný čas (např. vláčky, videohry, výherní automaty), 

• lékařské přístroje 

• přístroje pro monitorování a kontrolu (např. regulační ventily, termostaty) 

• výdejní automaty (např. na horké nápoje, na peníze, na tuhé výrobky) 

 

Odpad z OEEZ můžeme definovat jako směs kovů, jejich slitin a sloučenin, 

různých druhů plastů, keramiky a skla, znečištěnou prachem, otěry a obrusy. Jeho složení 

závisí na mnoha faktorech, zejména na stáří a druhu výrobku a zemi původu. Elektronická 

zařízení obsahují četné nebezpečné látky. Tyto látky jsou významnou složkou z hlediska 

jejich recyklace. Díky miniaturizaci se mohou v zařízeních vyskytovat opakovaně ve velmi 

malém množství ve formě sendviče tenkých vrstev. OEEZ sám o sobě není škodlivý. Jeho 

nebezpečí spočívá v možnosti vyluhování škodlivin při uložení na skládkách (působením 

bakterií, kyselých srážek) nebo v tvorbě toxických emisí při spalování komunálního 

odpadu. 

 

4.2.1 Nakládání s OEEZ 

Důležité pro další nakládáni s OEEZ je jeho separovaný sběr. Tento sběr probíhá ve 

sběrných dvorech, které s elektroodpadem nakládají. Další správnou možností kam OEEZ 

odložit je v prodejně kde hodláme nakoupit nový spotřebič toho druhu. 

  

Dále se elektrická zařízení vytřídí na nevyužitelná bez obsahu nebezpečných látek. 

Následuje demontáž zařízení a oddělení částí vyžadující zvláštní nakládání. Zbylé části 

jsou na speciální lince nejprve rozdrcena na drobné části a ty jsou s využitím fyzikálních 

zákonů tříděny na jednotlivé materiály. Tato metoda umožňuje získat ze starých spotřebičů 

různé materiály, které mohou opět využity při zpracování nových výrobků. Ta část, kterou 

není možné využít materiálově je odvezena do spalovny, kde je využito teplo získané jejich 

spálením [14].    

  

V současné době jsou z OEEZ v různé míře získávány železné kovy (železo, litina, 

oceli), neželezné kovy (měď, hliník, někdy i cín, olovo, nikl, molybden), vzácné kovy 

(zlato, stříbro, platina, palladium, rhodium), homogenní plasty a sklo. 
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4.3 Odpady z dopravy 

 

4.3.1 Vozidla s ukon čenou životností (autovraky) 

Autovrakem se rozumí každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo původně 

určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí a 

tomuto účelu již neslouží, stalo se odpadem. 

  

Každý, kdo se zbavuje autovlaku, je povinen jej předat pouze provozovateli 

zařízení k využívání, sběru nebo výkupu autovlaků. Provozovatel zařízení při přejímce 

autovraku zkontroluje, zda vrak neobsahuje ještě další nebezpečné odpady, které nejsou 

součástí vozidla, a předávající osobě předá písemné potvrzení o převzetí a zneškodnění 

autovraku [6]. 

 

Nakládání s autovraky 

Převzaté autovraky jsou dočasně uskladněny před následnou úpravou. Při uskladnění se 

z autovraků odstranění všechny provozní kapaliny. Následně jsou demontovány 

autobaterie a nádrže na zkapalněný nebo stlačený plyn a jiné výbušné součásti, např. 

airbagy, a veškeré součásti obsahující olovo, rtuť, kadmium a šestimocný chróm. 

  

Poté následuje demontáž využitelných částí nebo dílů tak, aby je bylo možné 

opětovně použít do funkčního celku bez nutnosti dalších úprav. Pro recyklaci se především 

demontují katalyzátory, kovové součásti obsahující měď, hliník a hořčík, pneumatiky, 

velké plastové součásti a sklo. Tato demontáž není nutná v případě, že autovrak je po 

vyjmutí provozních náplní a nebezpečných odpadů rozdrcen a materiály vhodné 

k recyklaci jsou v průběhu tohoto procesu účinně oddělovány. 

  

Při demontáži se ostatní části autovraku roztřídí podle Katalogu odpadů a také 

podle následného způsobu nakládání. Zbylé odpady nesmějí mít nebezpečné vlastnosti 

[15].   
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4.3.2 Upot řebené minerální oleje 

Upotřebené minerální oleje představují významnou druhotnou surovinu se specifickou 

vazbou na recyklaci z užití zpět do rafinérie. Pocházejí především z dopravy, i když menší 

množství jich vzniká i v jiných zařízeních, např. v transformátorech, hydraulických 

zařízeních apod. Jedná se jak o oleje ropného původu, tak i oleje polysyntetické či 

syntetické. Tyto materiály nejsou toxické, mohou však obsahovat produkty tepelného 

namáhání (karcinogenní polyaromáty) [1]. 

Nakládání s upotřebenými minerálními oleji 

Pro kvalitní ekologické zpracování olejů je důležité jeho správné shromažďování. Tyto 

kapaliny musí být shromažďovány v nádobách a nádržích zabezpečených proti úniku. Tyto 

shromažďovací prostředky musí být opatřeny:   

• katalogovým číslem odpadu 

• názvem shromažďovaného odpadního 

oleje 

• jménem a příjmením osoby 

zodpovědné za údržbu 

shromažďovacího prostředku 

Při shromažďování se musí dbát, aby oleje nebyly míseny s jinými druhy obsahující 

PCB/PTC [7]. 

  

Další nakládání s oleji spočívá v jejich regeneraci. V současné době se pro 

regeneraci olejů používají jen mechanické postupy regenerace. Oleje, které nejsou vhodné 

k regeneraci, jsou spalovány. 

 

4.3.3 Opot řebované pneumatiky 

Opotřebované pneumatiky není asi potřeba nějak přibližovat. Uvedu jen, že se na ně 

vztahuje povinnost zpětného odběru od výrobce. Odpad z opotřebovaných pneumatik je 

vyloučený z odstraňování skládkováním (s výjimkou technického zabezpečení skládky)  
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Metody nakládání s opotřebovanými pneumatikami 

Pro opotřebované pneumatiky existuje celá řada metod využití. První metodou využití 

opotřebovaných pneumatik je protektorování. Jedná se o obnovu pláště pneumatiky a tím 

jejího zpětného využití v dopravě. Tato metoda však z ekologického hlediska posouvá 

problém v čase. Metoda se dá využít jen v prvních sedmi letech životnosti pneumatiky 

(samovolné biodegradační procesy). 

 

Výroba regenerátu je další metodou. Zde je třeba říct, že využití regenerátu je 

omezené, neboť žádným postup regenerace není možné získat původní kaučuk. 

 

Mechanické a fyzikální zpracování umožňuje získat granulát. Mechanickým 

drcením s následným mletím v několika stupních granulace, vzniká pryžová drť. Tato drť 

má dobré absorpční vlastnosti ropných látek. Její využití je možné při odstraňování těchto 

látek. Pravděpodobně nejperspektivnější použití pryžové drtě je v silničním stavitelství. 

Přidáním do asfaltobetonové vrstvy vzniká směs nové generace. Tato nová asfaltobetonová 

směs má vyšší užitné vlastnosti v oblasti bezpečnosti a trvanlivosti. 

 

Chemickým zpracováním můžeme získat z pneumatik olej. Spalování, jako tradiční 

využití odpadu, se s oblibou používá i u opotřebovaných pneumatik. Výhřevnost 

pneumatik je dvakrát větší než výhřevnost hnědého uhlí [7].  
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5 AREÁL FAST VŠB-TU OSTRAVA 

 

Jedná se o vysokoškolský areál o rozloze cca 27000 m2, ve kterém jsou umístěny objekty 

určené pro výuku, administrativu, vědeckou a návrhovou činnost, sport a stravování. 

V objektech jsou také umístěny laboratoře stavebních hmot a výpočetní techniky. Vedle 

objektu je situováno parkoviště určené pro studenty a pedagogy. Ostatní plocha areálu je 

zeleň.  

  

Vznik areálu FAST VŠB – TU Ostrava se datuje roku 1998, kdy Magistrát města 

Ostravy daroval fakultě objekt školy na ul. Ludvíka Podéště 1875/17 v Ostravě - Porubě. 

Na okolních pozemcích v letech 2007-2009 vyrostla další budova pavilonu velkých 

poslucháren. 

 

 

 

Obr. č.1 Hranice areálu FAST VŠB-TU Ostrava 
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5.1 Současný stav odpadového hospodá řství v areálu FAST    

 

V současné době je nakládání s odpady v areálu FAST VŠB - TU Ostrava řízeno centrálně.  

To znamená, že fakulta nefiguruje jako původce sama, ale jako součást většího celku  

(VŠB – TU Ostrava). Pro tento celek zpracoval provozní odbor univerzity směrnici pro 

nakládání s odpady. Tato směrnice upravuje organizační pravidla a zákonné povinnosti 

původců odpadů spadající pod VŠB-TU Ostrava. Pravidla v ní zpracované jsou v souladu 

s legislativou uvedenou v kapitole 3 PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ V ČR V OBLASTI 

ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ. 

  

FAST VŠB – TU Ostrava zajišťuje fyzické naložení s vlastními odpady a zasílá 

provoznímu odboru podklady pro evidenci odpadů a způsobu nakládání s nimi. Provozní 

odbor následně vystupuje vůči orgánům státní správy jako jeden původce a vztahují se na 

něj všechny zákonné povinnosti. 

 

Za loňský rok bylo v areálu FAST VŠB-TU Ostrava vyprodukováno 0,61 t 

nebezpečných odpadů (N) a 41,9 t odpadů ostatních (O). S odpady bylo naloženo 

v souladu se směrnicí pro nakládání s odpady VŠB – TU Ostrava. Pro srovnání v roce 

2008 bylo v areálu FAST VŠB-TU Ostrava vyprodukováno 0,54 t nebezpečných odpadů 

(N) a 45,96 t odpadů ostatních (O). Ze srovnání těchto let vyplívá, že celkové množství 

odpadů vzniklých v areálu FAST se podařilo snížit. Tento výsledek trochu kazí množství 

vzniklých nebezpečných odpadů, které bylo vyšší než v roce předchozím. I přes menší 

negativa dochází k naplnění bodu o snižování produkce odpadů.  

 

Odpadové hospodářství areálu FAST spolu s provozním odborem VŠB-TUO plní 

povinnosti původce odpadů uložené zákonem. Přesto by bylo vhodné, aby areál FAST 

VŠB-TUO měl vlastní směrnici odpadového hospodářství. Tato směrnice by měla být 

zpracována v takovém rozsahu, aby došlo k plnění požadavků směrnice odpadového 

hospodářství VŠB – TUO.  
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5.2 Povinnosti FAST jako p ůvodce odpad ů podle sm ěrnice 

odpadového hospodá řství VŠB-TUO  

 

Všechny povinnosti FAST VŠB-TUO jako původce odpadů jsou uvedeny ve směrnici 

odpadového hospodářství VŠB-TUO v článku II (příloha č.1). Další povinnosti centrální 

evidence uvedeny v článku III jsou přiloženy v příloze č. 2. Přesto, že FAST není zatížen 

těmito povinnostmi uvedenými v článku III, uvádím i tyto, neboť jsou nepostradatelné v 

případě vedení odpadového hospodářství areálu jako samostatného celku.  

 

5.3 Kategorizace odpad ů 

 

Seznam nebezpečných a ostatní odpadů produkovaných v areálu FAST VŠB-TUO je 

uveden v následující tabulce. Seznam je zpracován v souladu s vyhláškou č. 381/2001 Sb. 

Katalog odpadů přístupnou na stránce http://aplikace.mvcr.cz/ archiv2008/sbirka/2001/ 

sb145-01.pdf 

 

Tabulka č. 1 Seznam odpadů produkovaných v areálu FAST VŠB-TUO 

P.č. Kód odp. K Název odpadu Místo shromažďování Shromažďovací 
prostředek 

1 17 01 02 O Cihly U lab. stav hmot Kontejner 
2 17 01 07 O Směsi nebo oddělené 

frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických 
výrobků 

U lab. Stav hmot Kontejner 

3 17 02 02 O Sklo  Laboratoř stav.hmot kontejner 

4 17 04 05 O Železo a ocel  U lab. stav hmot kontejner  
5 17 06 01 * Izolační materiál s 

obsahem azbestu 
U lab. stav hmot Kontejner 

6 17 06 05 * Staveb. Materiály obsah. 
azbest 

Sklad nebezpečného 
odpadu 

Plastové pytle 

7 17 09 04 O Směsný stavební a 
demoliční odpad 

Přistavení na 
vyžádání 

Kontejner 

8 20 01 01 O Papír a lepenka U hl. vchodu do 
budovy A 

1 x popelnice 

      Jde o směs odpadu kódu 
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15 01 01 papírové a                   
lepenkové obaly 
15 01 02 plastové obaly 
20 01 01 papír a lepenka 
20 01 10 oděvy 
20 01 11 textilní 
materiály 

9 20 01 21 * Zářivky a jiný odpad 
obsahující rtuť 

V místnosti pro 
údržbu 

Původní obaly 

10 20 01 23 * Vyřazená zařízení 
obsahující 
chlorofluorovodíky 

  neskladuje se  

11 20 01 35 * Vyřazené elektrické a 
elektronické zařízení 
obsahující nebezpečné 
látky neuvedené pod č. 
20 01 21 a 20 01 23 

  neskladuje se  

12 20 01 36 O Vyřazené elektrické a 
elektronické zařízení 
neuvedené pod č.20 01 
21, 20 01 23 a 20 01 35 

  neskladuje se  

13 20 01 38 O Dřevo neuvedené pod        
č.  20 01 37 

Přistavení na 
vyžádání 

kontejner 

14 20 01 39 
O 

Plasty  U hl. vchodu do 
budovy A 

1 x Popelnice 

15 20 02 01 O Biologický rozložitelný 
odpad 

Přistavení na 
vyžádání 

kontejnery 

16 20 02 03  O Jiný biologický 
nerozložitelný odpad 

Přistavení na 
vyžádání 

kontejnery 

17 20 03 01 O Směsný komunální 
odpad 

U hl. vchodu do 
budovy A 

2 x popelnice 

   20 01 01 papír a lepenka   

   20 01 02 sklo   

   20 01 08 Biolog. 
Rozložitelný odpad z 
kuchyní a stravoven 

  

   20 01 39 plasty   

   20 01 40 kovy   

   20 03 99 komunální 
odpady jinak neurčené 
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(prach z vysavačů včetně 
filtru) 

18 15 01 10 * Obaly obsahující zbytky 
nebezp. Látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

Sklad nebezpečných 
odpadů 

plastové pytle 

19 20 03 07 O Objemný odpad Přistavený kontejner kontejner 

 

Tabulka č. 2 Seznam odpadů, které se mohou vyskytnout v areálu FAST VŠB-TUO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Směsný komunální odpad se nezařazuje do kategorie nebezpečného odpadu ani 

v případě, kdyby splňoval podmínky pro zařazení do této kategorie. 

 

 Při zařazování odpadu do kategorie nebezpečný odpad se ověřovalo, zda není 

uveden v seznamu nebezpečných odpadů vyhlášky 381/2001 Sb. nebo některým z těchto 

odpadů znečištěn. Dále se ověřovalo, zda není smíšen nebo znečištěn některou ze složek 

činící odpad nebezpečným uvedenou v příloze č. 5 k zákonu č. 185/2001 Sb. 

 

5.4 Nakládání s odpady v areálu FAST VŠB-TUO 

Pro nakládání s odpady jsou pro FAST VŠB-TUO platná tato udělená rozhodnutí: 

a) Rozhodnutí MMO č. 354/2010 č.j. ŽP/8524, 9559/10/KZ 

Kterým byl udělen souhlas podle ust. §16 odst. 3 zákona o odpadech k nakládání 

s nebezpečnými odpady, které vznikají v rámci výuky a provozní činnosti školy 

 

P.č. Kód 
odp. 

K Název druhu odpad 

20 08 01 11 * 
Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla 

21 13 02 08  * Jiné motorové, převodové a mazací oleje 
22 14 06 03 * Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel 
23 15 02 02 * Absorbční činidla, filtrační materiály (včetně 

olejových filtrů jinak blíže neurčených), 
čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

24 16 06 01 * Olověné akumulátory 
25 16 06 02 * Nikl-kadmiové baterie a akumulátory 
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Tabulka č. 3 Popis druhu odpadů a nakládaní s nimi 

Pořadové 
číslo 

Popis druhu odpadu, uvedení místa a způsobu nakládání, včetně 
způsobu odstranění odpadu 

1 Zbytky cihel, uloženy v kontejnerech u laboratoří stavebních hmot, následně 
předán vybrané firmě k odstranění 

2 Odpad vzniklý v provozu laboratoří stavebních hmot, uložen je v 
kontejnerech u těchto laboratoří 

3 zbytky z laboratorního skla, uložen v plastových nádobách umístěných v 
těchto laboratořích, následně předány vybrané firmě k likvidaci 

4 Odpad je ukládán do kontejneru umístěných u laboratoří stavebních hmot, 
následně předán za cenu druhotných surovin vybrané firmě  

5,6 Odpad vzniká při zkouškách v laboratoři stav. hmot, je uchováván v silných 
plastových pytlích ve skladu nebezpečného odpadu do doby předání 
oprávněné firmě 

7 Odpad vzniká při rekonstrukčních prací v areálu FAST, ukládán do 
kontejneru přistaveného na vyžádání 

8 Papír a lepenka-pod tento převažující druh odpadu je zařazena směs odpadů. 
Které vybraná firma využívá k výrobě náhradního paliva. Jedná se o 
kancelářský papír, plastové obaly od nápojů, papírové a lepenkové obaly, 
odpad po vyřazení nábytku, staré koberce, textilie a oděvy 

9 Odpad je shromažďován v původních obalech, v místnosti pro údržbu a 
následně předáván vybrané firmě k odstranění nebo zpětný odběr 

10 Jedná se o ledničky, mrazničky a zařízení s chlorofluorovodíkovou náplní - 
likvidace po prodeji zaměstnancům FAST. Do doby odvozu vybranou 
firmou k odstranění jsou uloženy ve skladu odpadu A 107 

11 Jedná se o elektronický odpad (televizní obrazovky a monitory)-likvidace po 
prodeji zaměstnancům FAST. Do doby odvozu vybranou firmou k 
odstranění jsou uloženy ve skladu odpadu A 107 

12 Platí stejně jako u pořadové. č. 11 
13 Jedná se převážně o dřevěný nábytek, který zbyl po prodeji zaměstnancům, 

případně nábytek, který je určen k fyzické likvidaci. Po naplnění 
přistaveného kontejneru je odvážen vybranou firmou k likvidaci 

14 Jedná se o různé druhy plastu, který se shromažďuje v popelnicích před 
hlavním vchodem do budovy A 

15 Jedná se o zeleň (tráva a listí), která se ukládá do přistaveného kontejneru a 
po jeho naplnění se odváží vybranou firmou k odstranění 

16 Jedná se o odpad ze zahrad, který není určen k odstranění biologickým 
rozložením. Ukládá se do přistaveného kontejneru a po jeho naplnění se 
odváží vybranou firmou k odstranění 
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17 
Jedná se o směsný komunální odpad z odpadkových košů učeben a kanceláří 
školy (papír, sklo, obaly od svačinek, ubrousky, kelímky, odpad z ovoce, 
připínáčky, sponky, prach z vysávačů včetně filtru, který se shromažďuje v 
popelnicích před hlavním vchodem do budovy A 

18 Uzavřené kovové obaly od barev neředitelných vodou jsou ukládány v 
silných plastových pytlích ve skladu nebezpečného odpadu 

19 Odpad, jehož rozměry přesahují jeden metr nebo objemné předměty, které 
za daných okolností nelze rozebrat na menší části. Po přistavení a naplnění 
kontejneru je odpad odvážen vybranou firmou k odstranění 

 

Všechny druhy jsou odváženy k likvidaci podle potřeby vyjma odpadů pořadového 

čísla 8, 14 a 17. Odvoz a zpracování těchto druhů odpadu je pravidelně zajišťován firmou 

OZO Ostrava s.r.o. v těchto intervalech. 

• pořadové č. 8 – 3 x týdně 

• pořadové č. 14 - 3 x týdně 

• pořadové č. 17 - 2 x týdně 

 

Odpady, které se mohou vyskytnout v areálu FAST VŠB – TUO se uloží do 

uzavíratelných plastových nádob a ty se do doby předání vybrané firmě k odvozu a 

likvidaci shromažďují ve skladu nebezpečných odpadů. 

 

 Pro potřeby nakládání s nebezpečným odpadem jsou pro tyto odpady vypracované 

identifikační listy (příloha č.2).  

 

5.4.1 Návrh identifika čních list ů NO areálu FAST VŠB – TUO 

Návrhy identifikačních listů nebezpečných odpadů jsou uvedeny v příloze 

Při návrhu byly uplatněny specifické rizikovosti tzv. R-věty a jejich kombinace a pokyny 

pro bezpečné nakládání tzv. S-věty a jejich kombinace.(přístupny na http://www.merck-

chemicals.cz/r-a-s-v%C4%9Bty/c_5A6b.s1LQ0QAAAEWVOYfVhTo). Dále byl uplatněn 

seznam nebezpečných vlastností odpadů (příloha k zákonu č. 185/2001 Sb.) 
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5.4.2 Návrh ozna čení NO areálu FAST VŠB – TUO 

V příloze č.3 je uvedena tabulka pro označení NO. Jednotlivé položky označovací tabulky 

pro odpady vyskytující se v areálu FAST VŠB – TUO se vyplní podle tab. č. 6. 

 

 

 

Tabulka č. 4 Klasifikace nebezpečných látek (zákon č. 157/1998 Sb.), výstražné symboly 

podle zákona o chemických látkách a přípravcích (nařízení vlády č.25/1999 Sb.): 

č. skupina ozn. symbol charakteristika 

1 výbušné E 
 

mohou exotermně reagovat i bez přístupu kyslíku 
za rychlého vývinu plynu nebo u nichž dochází při 
definovaných zkušebních podmínkách k detonaci a 
prudkému shoření nebo které při zahřátí vybuchují, 
jsou-li umístěny v částečně uzavřené nádobě 

2 oxidující O  

 

při styku s jinými látkami, zejména hořlavými, 
vyvolávají vysoce exotermní reakci 

3 
extrémně 
hořlavé 

F+ 

 

v kapalném stavu mají bod vzplanutí nižší než 0°C a 
bod varu nižší než 35°C nebo které jsou v plynném 
stavu vznětlivé při styku se vzduchem za normální 
(pokojové) teploty a normálního (atmosférického) 
tlaku 

4 
vysoce 
hořlavé 

F  

 

se mohou samovolně zahřívat a poté vznítit při 
styku se vzduchem za normální (pokojové) 
teploty, normálního (atmosférického) tlaku a 
bez přívodu energie,                                                                 
se mohou v pevném stavu snadno vznítit po 
krátkém styku se zápalným zdrojem a po 
odstranění zápalného zdroje dále hoří nebo 
doutnají,                 mají v kapalném stavu bod 
vzplanutí nižší než 21°C a nejsou extrémně 
hořlavé,                                                             
při styku s vodou nebo vlhkým vzduchem 
uvolňují vysoce hořlavé plyny v množství 
nejméně 1 litr.kg-1.h-1  

5 hořlavé 
věta 
R10   

mají bod vzplanutí v rozmezí od 21°C do 55°C 
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6 
vysoce 
toxické 

T 
 po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou i 

ve velmi malém množství způsobit akutní nebo 
chronické poškození zdraví nebo smrt 

7 toxické T+ 

 

po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou i v 
malém množství způsobit akutní nebo chronické 
poškození nebo smrt 

8 
zdraví 

škodlivé 
Xn 

 

po vdechnutí, požití nebo po proniknutí kůží mohou 
způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví 
nebo smrt 

9 žíravé C 

 

po styku s živou tkání mohou způsobit její zničení 

10 dráždivé Xi 

 

nemají vlastnosti žíravin, ale při přímém 
dlouhodobém nebo opakovaném styku s kůží nebo 
sliznicí mohou vyvolat zánět 

11 senzibilizující 
věta 
R42, 
R43   

po vdechnutí nebo proniknutí kůží mohou vyvolat 
přecitlivělost tak, že po další expozici vznikají 
charakteristické příznaky 

12 karcinogenní 
věta 
R45, 
R49   

po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou 
vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu rakovin 

13 mutagenní 
věta 
R46 

  

po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou 
vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu genetických 
poškození 

14 
toxické pro 
reprodukci 

věta 
R60, 
R61 

  

po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou 
vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu nedědičných 
poškození potomků, poškození reprodukčních 
funkcí nebo schopností reprodukce muže nebo žen 

15 
nebezpečné 
pro životní 
prostředí 

N 
nebo 
věty 
R52, 
R53, 
R59 

 

po proniknutí do životního prostředí představují 
nebo mohou představovat okamžité nebo 
opožděné nebezpečí 

 



28 

 

Tabulka č. 5 Podklady pro vyplnění jednotlivých položek tabulky pro označení NO 

Kód odp. Název druhu odpad Označení 
výstražnímy 

symboly 

Ochrané 
pomůcky 

08 01 11 
Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla 

Xn, F, N 1,2,3,4 

13 02 08  Jiné motorové, převodové a mazací oleje Xi, N, R10 1,2,3,4 

14 06 03 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel Xn, Xi, N 1,2,3,4 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 

 Xi, N, R10 1,2,3,4 

15 02 02 
Absorbční činidla, filtrační materiály 
(včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čistící tkaniny a ochrané 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

Xi, N, R10 1,2,3,4 

16 06 01 Olověné akumulátory Xn, C, Xi 1, 2, 3 

16 06 02 Nikl-kadmiové baterie a akumulátory Xn, C, Xi 1, 2, 3 

17 06 01 Izolační materiál s obsahem azbestu 
Xi, R45 a 
R49 

1,2,3,4 

17 06 05 Stavební materiál obsahující rtuť 
Xi, R45 a 
R49 

1,2,3,4 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N, T 1, 2, 3 
20 01 23 Vyřazená zařízení obsahující 

chlorofluorovodíky 
Neskladují se 

  
20 01 35 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení 

obsahující nebezpečné látky neuvedené pod 
čísly 20 01 21 a 20 01 23 

Neskladují se 

  
Ochranné pomůcky: 

  

1 - ochranné rukavice                                                                                          
2- ochranný oděv                                                                                            
3 - ochranné brýle                                                                                               
4- respirátor                        

 

5.4.3 Přeprava NO areálu FAST VŠB – TUO 

Při zajišťování odvozu nebezpečných odpadů se musí vyplnit hlášení o přepravě 

nebezpečného odpadu. Tento list je přiložen jako příloha č. 3. FAST nemá povolení (ani 

vozový park) k přepravě nebezpečných odpadů, proto se v evidenčním listu vyplní pouze 

položka č. 4 (místo nakládky). Ostatní vyplní vybraná firma, která plní povinnosti 

odesílatele odpadů a její povinnosti je vést evidenční list a ohlašovat přepravované 

nebezpečné odpady v rozsahu stanoveném zákonem. 
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5.4.4 Návrh základních organiza čních pokyn ů pro separaci                       

a minimalizaci KO a odpad ů z kancelá ří. 

Tyto organizační pokyny by měly zajistit správné třídění odpadů, snížení jeho 

prostorového objemu a celkového množství. Těmito pokyny by se, měli řídit zaměstnanci 

školy tzn. (pedagogové, administrativní pracovníci, zaměstnanci údržby, úklidový 

pracovníci). V souvislosti s těmito pokyny navrhnout vedení zakoupení třídících 

odpadkových košů. 

 

ORGANIZA ČNÍ POKYNY: 

1) Všichni zaměstnanci jsou povinni omezovat vznik odpadů a zajistit jeho třídění už při 

vzniku 

a) netisknout e-maily a jiné dokumenty v elektronické podobě, pro jejichž užití 

není tisk bezpodmínečně nutný; 

b) pokud je nutné vytisknout více stránek oficiálního dokumentu, tisknout 

oboustranně 

c) na tisk neoficiálních dokumentů používat jednostranně potištěné papíry - 

„šmíráky" 

d) „šmíráky" používat také pro ručně psané poznámky, např. u telefonu (nařezané 

na menší kousky) 

e) přebytky jednostranně potištěného papíru používat pro psaní testů 

f) použitý papír a nepotřebné dokumenty skladovat odděleně např. v papírové 

krabici 

g) papírové krabice a PET láhve před vyhozením sešlápnou 

h) nemísit papírový odpad s těmito druhy papírových odpadů, kopíráky, tapety 

zašpiněné od lepidla, zašpiněný papír (od barev, lepidel, mastnoty, krve), 

zalaminovaný papír (občanky, řidičáky, apod.), použité mokré nebo vlhké 

papírové utěrky, hygienické vložky 

i) plastové odpady PET láhve, plastové lahve od mléčných nápojů i samotného 

mléka, kelímky od jogurtů, pomazánek, margarinů, krémů, obaly od šamponů, 

sprchových gelů, tekutých mýdel, zubních  past, igelitové tašky, sáčky, 

mikrotenové sáčky, fólie, ve kterých byly zabaleny různé potraviny (ne 

celofán), obaly od bonbonů, oplatek, sušenek a dalších sladkostí, obaly 
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pekárenských výrobků, tzv. instantních potravin, obaly od mycích a čisticích 

prostředků, polystyren, plastové nádobí, kelímky, květináče, kořenáče a 

truhlíky, textilie ze 100% polyesteru, obaly od CD DVD VHS včetně 

samotných nosičů, „vyhazovat“ odděleně. 

j) nemísit plastové odpady s těmito druhy plastových odpadů molitan, guma, lino, 

plastové trubky, nic z PVC. popř. Novoduru, pneumatiky, těsnění, žvýkačky, 

vícevrstvé obaly - nápojové kartony (tetrapak), obaly od nebezpečných 

chemikálií 

k) ostatní odpady, nevyjmenované výše, dávat do košů pro komunální odpad 

2) Pracovnice úklidu jsou povinny  

• při „vynášení košů“, veškeré druhy odpadu sbírat odděleně a zároveň je 

odděleně ukládat do kontejnerů pro příslušný odpad 

• před uložením komunálního odpadu do kontejnerů jsou povinny zmenšit jeho 

objem např. stlačením 

 

5.5 Skladovací a shromaž ďovací prost ředky pro odpad v areálu 

FAST VŠB-TUO 

Tyto prostředky slouží: 

a) k zajištění ochrany odpadů před povětrnostními vlivy 

b) k zabezpečení okolí před druhotnou prašností, zejména u odpadů stavebních 

hmot 

c) k ochraně odpadů před nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením, 

smícháním s jinými druhy nebo únikem ohrožujícím zdraví lidí nebo životní 

prostředí [5] 

5.5.1 Popelnice a kontejnery  

Jedná se o plastové popelnice a kovové kontejnery trvale umístěny v areálu FAST. Tyto 

shromažďovací prostředky musí být označeny etiketami, na kterých je uvedeno, pro jaký 

druh odpadu jsou určeny.  
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Návrh značení: 

 

Obr. č. 2 Označení popelnice na papír 

 

 

Obr. č. 3 Označení popelnice na plasty 

 

 

Obr. č. 4 Označení popelnice na směsný komunální odpad 

 

 

Obr. č. 5 Označení kontejneru na sklo 

  

Ostatní kontejnery, pro které jsem nenavrhl značení ve schválených barevných 

kombinacích, navrhuji označit barevným sprejem takto: 

• pořadové č. 1 - C 

• pořadové č. 2 – SSO 

• pořadové č. 4 - Ž 

• pořadové č. 5 – I-A 

Kontejnery sloužící ke shromažďování NO, jsou ještě povinně označeny tabulkou NO, pro 

který jsou určeny. Vzhled a informace v tabulce jsou uvedeny v kapitole 5.4.2.  
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5.5.2 Sklad nebezpe čných odpad ů 

Jako sklad nebezpečných odpadů jsem navrhl místnost A 107. Sklad bude vybaven dvěma 

práškovými hasicími přístroji, 5 ks absorpčních činidel pro případ úniku NO. Nebezpečné 

odpady budou ve skladu shromažďovány ve shromažďovacích prostředcích dle tab. č 2. a 

označeny dle druhu nebezpečného odpadu. Ve skladu budou umístěny identifikační listy 

odpadů. Na vstupních dveřích budou umístěny bezpečnostní tabulky dle Obr. 6 a Obr. 7. 

 

 

Obr. č.6  Zákazová bezpečnostní tabulka 

 

 

Obr. č. 7 Příkazová bezpečnostní tabulka 
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5.6 Evidence odpad ů 

 

Areál FAST je povinen vést průběžnou evidenci odpadů. Na základě průběžné evidence se 

následně zpracuje hlášení o produkci odpadů celoroční. Průběžnou evidenci navrhuji vést 

do stejných formulářů jako hlášení o produkci odpadů. Tento formulář je uveden v příloze 

č. 5. Ve formuláři je „kolonka“ kód způsobu nakládání s odpady. Tento kód je třímístný 

(XYZ), přičemž první písmeno označuje původ odpadu, další písmeno a číslice znamenají 

kód způsobu nakládání s odpadem. 

Původ odpadu: 

X = A = pro vlastní odpad 

X = B = pro odpad převzatý od jiné firmy 

X = C = pro odpad odebraný ze zásob předchozího roku 

To znamená, že: 

AYZ = vlastní odpad, s nímž bylo naloženo způsobem YZ 

BYZ = převzatý odpad, se kterým bylo naloženo způsobem YZ 

CYZ = odpad odebraný ze zásob předchozího roku (skladu), se kterým bylo naloženo   

 způsobem YZ 

Přičemž dle tabulky č. 6: 

Y = 0 nebo R nebo N 

Z = 0 nebo poslední číslo třímístného kódu z tabulky č. 6 

 

Tabulka č. 6 Kódy způsobu nakládá s odpady 

Způsob Kód 
Produkce odpadů (vlastní vyprodukovaný odpad) A00 

Odpad převzatý od jiné oprávněné osoby (sběr, výkup, 
shromažďování) nebo jiné provozovny 

B00 

Množství odpadu převedeného z minulého roku (zůstatek na skladu 
k 1. 1. vykazovaného roku)  

C00 

Využívání odpadů   
Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin XR4 
Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálu XR5 
Recyklace kyselin a zásad XR6 
Ostatní   
Využití odpadů na rekultivace, terénní úpravy apod. XN1 
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Předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce) nebo 
jiné provozovně XN3 
Zůstatek na skladu k 31.12. vykazovaného roku XN5 
Pozn. V tabulce nejsou uvedeny všechny způsoby nakládání s odpady 
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6 ZÁVĚR 

 

Management odpadového hospodářství je jeden z nejvíce rozvíjejících se oborů 

současnosti. Uvědomělé chování v oblasti odpadů přispívá k jejich minimalizaci a následně 

k úspoře nákladu jak za materiály, tak i za likvidaci odpadů. Management odpadového 

hospodářství zajišťuje správné nakládání s odpady. Tato činnost je nezbytná pro další 

rozvoj lidské společnosti se současným zachováním životního prostředí. 

 

 Problematika odpadové hospodářství je velmi rozsáhlá. V této bakalářské práci 

jsem se snažil zachytit nejdůležitější poznatky, přesto jsem jim nemohl věnovat dostatečný 

prostor, protože bych daleko přesáhl obvyklý rozsah bakalářské práce. 

 

 Poznatky z teorie odpadového hospodářství jsem následně aplikoval na areál FAST 

VŠB – TU Ostrava. Ten jsem pro tuto práci považoval za areál, který má zaveden jen 

některé základní prvky pro nakládání s odpady. V průběhu praktické části jsem se pokusil 

navrhnout metody pro skladování odpadů, jejich označování, evidenci a nakonec způsobu 

odstranění.   
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