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ANOTACE 

Hlavním cílem této práce je posouzení, zda se s nebezpečnými odpady 
ve zdravotnictví správně nakládá tak, jak to nařizuje platná legislativa. Nakládání s odpady 
podle norem šetří životní prostředí, snižuje riziko přenosu infekčních nemocí, počet úrazů 
vzniklých manipulací s ním. 

Tato práce je rozdělena do tří kapitol. Prvá kapitola se zabývá problematikou 
a nebezpečnými odpady ve zdravotnictví, popisuje nejdůležitější zákonné normy 
a vyhlášky v ČR. V dalších kapitolách je zpracován postup nakládání s odpady ve Fakultní 
nemocnici Ostrava a vliv nebezpečných odpadů ze zdravotnictví na životní prostředí.   

Klíčová slova:  odpady ze zdravotnictví, odstranění odpadů, radioaktivní odpad 
ze zdravotnictví 

 

 

ANOTATION 

The main aim of the thesis is to define, whether the hazardous waste management 
in health care establishments is being performed in accordance with the current legislation 
requirements. Waste management in compliance with standards and regulations saves the 
environment, decreases the risk of transmission of infectious diseases, as well as the 
number of injuries originating from the manipulation with the waste. 

The thesis is divided into several chapters. The first chapter deals with the problems 
of hazardous waste in health service, describes the most important laws and regulations in 
the Czech Republic. The following chapters describe the waste management in the 
University Hospital Ostrava and the impact of hazardous materials from hospitals upon the 
environment.  

Key words:  medical waste, waste removal, radioactive medical waste 
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ÚVOD 

Odpady se dají dělit z různých hledisek. Podle skupenství na pevné a kapalné. 
Podle původu na komunální, zemědělské, průmyslové, odpady z těžby, atd. Zvláštním 
způsobem se nakládá s nebezpečnými odpady. Nebezpečný odpad se vyznačuje 
negativním vlivem na životní prostředí a zdraví lidí. Likviduje se většinou ve speciálních 
spalovnách nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad vzniká např. ve výrobní sféře, 
komunální sféře, zdravotnictví.  

Odpad ze zdravotnictví zahrnuje komponenty různého fyzikálního, chemického 
a biologického materiálu, který vyžaduje zvláštní nakládání a odstranění vzhledem 
ke svému specifickému zdravotnímu riziku. Jedná se o odpad z nemocnic a ostatních 
zdravotnických zařízení, ale také odpad, vznikající mimo zdravotnická zařízení, který 
vykazuje stejné vlastnosti a vzniká například v tetovacích salónech, protidrogových 
centrech, apod. V této práci je popsáno nakládání s nebezpečnými odpady vznikajícími 
ve zdravotnictví, konkrétně ve Fakultní nemocnici Ostrava.  
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1 PROBLEMATIKA INFEK ČNÍCH A NEBEZPEČNÝCH 
ODPADŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ 

Tato kapitola pojednává uceleným způsobem o různých procesech a postupech, 
spojených s likvidací širokého spektra zdravotnických odpadů.  Obsahuje taktéž přehled 
současné legislativy, vztahující se k problematice odpadového hospodářství. 

1.1 Nejdůležitější zákonné normy a vyhlášky platné v ČR 
upravující problematiku zdravotnických odpadů 

V České republice se nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení řídí obecně 
závaznými právními předpisy v oblasti odpadové legislativy, konkrétně dle zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva 
životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další 
seznamy odpadů (Katalog odpadů) viz příloha č. 1, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 
Ministerstva životního prostředí č. 383/2002 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 
vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 376/2002 Sb., o hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadů. Problematiky odpadů ve zdravotnických zařízeních se dotýká i zákon 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, prováděcí vyhláška č. 440/2000 Sb., kterou se 
upravují podmínky předcházení, vzniku a šíření infekčních nemocí a hygienické 
požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, zákon č. 79/1997 Sb., 
o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů. 
Silniční přepravu nebezpečných odpadů řeší Vyhláška MZV č. 64/1987 Sb., o Evropské 
dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění pozdějších 
předpisů.  

1.2 Metodické doporučení k nakládání s odpady 
ze zdravotnictví  

Metodické doporučení vydalo ministerstvo životního prostředí v červenci 2007, 
obsahuje podrobnosti a postupy při nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení 
vycházející z platných právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství 
a zdravotnictví. 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]. 

1.3 Role orgánů státní správy 
Systém nakládání s odpady je řízen a regulován státem s cílem stanovit a uplatňovat 

zákonné normy k ochraně životního prostředí a zdraví obyvatel. V oblasti realizace 
a zvyšování účinnosti těchto norem v praxi má nezastupitelnou úlohu samospráva, jejíž 
postavení a spoluzodpovědnost je zakotvena v řadě nových právních a všeobecně 
závazných předpisů. Výkon státní správy v oblasti nakládání s odpady upravuje zákon 
č. 185/2001 Sb. [12].  
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1.3.1 Ministerstvo zdravotnictví 
V § 10 zákona č. 2/1969 Sb. ve znění pozdějších novel je Ministerstvo 

zdravotnictví ústředním orgánem státní správy pro zdravotní péči, ochranu veřejného 
zdraví, zdravotnickou vědecko-výzkumnou činnost, zdravotnická zařízení v přímé řídící 
působnosti, vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních 
léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních vod, léčiva a prostředky zdravotnické 
techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí, zdravotní pojištění a zdravotnický 
informační systém.  

Výkon vrchního státního dozoru a výkon státní správy v oblasti ochrany veřejného 
zdraví při nakládání s odpady je pro ministerstvo zdravotnictví nově definováno novelou 
zákona o odpadech. Ministerstvo zdravotnictví dále pověřuje právnické osoby 
nebo fyzické osoby k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. U pověření prodlužuje 
jejich platnost a má právo k jejich odnětí [6].  

1.3.2 Ministerstvo životního prostředí 
Ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech je Ministerstvo životního prostředí 

ČR ústředním orgánem státní správy v oblasti nakládání s odpady a v této oblasti vykonává 
vrchní státní dozor. Vrchním státním dozorem v oblasti nakládání s odpady je především 
metodický dozor nad tím, jak správní úřady, které vykonávají státní správu, dodržují 
právní předpisy v této oblasti. Ministerstvo také rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí 
inspekce a orgánů kraje v přenesené působnosti. Dále vykonává funkci kompetentního 
úřadu při dovozu, vývozu a tranzitní přepravě odpadů podle mezinárodní úmluvy 
(Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich 
zneškodňování částka 100/1994 Sb.). Ministerstvo životního prostředí pověřuje právnické 
nebo fyzické osoby k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a rozhoduje 
v pochybnostech o zařazení odpadů. Ministerstvo životního prostředí zpracovává a vede 
souhrnnou evidenci o druzích odpadů, jejich množství a způsobu nakládání s nimi a tuto 
evidenci zpřístupňuje občanům. Další významnou úlohou ministerstva je zpracování 
koncepcí odpadového hospodářství, které má za povinnost také zveřejnit. V souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech předkládá ministerstvo vládě ke schválení návrh 
plánu odpadového hospodářství České republiky a návrh jeho změn. Vyhlašuje, uveřej-
něním ve Sbírce zákonů, závaznou část řešení plánu odpadového hospodářství České 
republiky a její změny. Sděluje příslušnému kraji v samostatné působnosti připomínky 
k návrhu plánu odpadového hospodářství kraje a jeho změnám. Na mezinárodní úrovni 
ministerstvo poskytuje příslušným složkám Evropské komise a dalším orgánům 
mezinárodních úmluv, které jsou partnery ČR informace o stavu odpadového hospodářství 
v České republice [12].  

1.3.3 Česká inspekce životního prostředí 
Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) byla zřízena jako orgán státní správy, 

který je podřízen ministerstvu životního prostředí, zpravidla řídí inspekci první náměstek 
ministra životního prostředí. Inspekce se člení dále na oblastní inspektoráty, kterých je 
v současné době 11. Inspekce je rozpočtovou organizací. Vnitřní organizace inspekce je 
upravena Statutem, který je schválen ministerstvem životního prostředí. Působnost 
inspekce je dána zákonem a dále zvláštními specifickými zákony pro jednotlivé složky 
životního prostředí [12].  
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ČIŽP v oblasti odpadového hospodářství: 

- Inspekce kontroluje, jak jsou právnickými osobami a fyzickými osobami 
oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů 
a rozhodnutí ministerstva a jiných správních orgánů v oblasti nakládání s odpady 
a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadů.  

- Ukládá právnickým osobám nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání 
pokuty za porušení stanovených povinností,  

- Stanoví podmínky a lhůty pro zjednání nápravy,  

- Inspekce může pozastavit platnost osvědčení vydaného pověřenou osobou, nebo ho 
odebrat,  

- Inspekce dává ministerstvu podněty k uplatnění vrchního státního dozoru.  

- Inspekce spolupracuje s okresními úřady v otázkách odborné pomoci,  

- Informuje okresní úřady o svých rozhodnutích,  

- Poskytuje odbornou pomoc orgánům obcí,  

- Spolupracuje s celními orgány v oblasti dovozu a vývozu odpadů. V případě 
pochybností orgánů celní správy vydává inspekce na vyžádání odborný posudek,  

- Spolupracuje s Policií České republiky,  

- Spolupracuje s finančními úřady,  

- Spolupracuje s dalšími orgány státní správy a poskytuje jim odbornou pomoc.  

V rámci dovozů, vývozů a tranzitů odpadů je inspekce oprávněna provádět kontroly 
na místě vzniku odpadu, u oznamovatele a příjemce a na hraničních přechodech. Je 
oprávněna též provádět kontrolu dokladů podle zákona o odpadech, fyzickou kontrolu 
a odebírat a analyzovat vzorky odpadů.  

Správní řízení se v oblasti odpadového hospodářství řídí správním řádem. 
Odvolacím orgánem inspekce je Ministerstvo životního prostředí v přenesené působnosti 
jednotlivé Odbory výkonu státní správy pro příslušnou územní oblast [12].  

1.3.4 Krajské úřady 
Působnost orgánů kraje k problematice odpadů ze zdravotnických zařízení je 

orientována dvojím směrem [12]. 

Samostatná působnost:  

- Zpracovává plán odpadového hospodářství kraje pro jím spravované území 
v rozsahu stanoveném zákonem a prováděcími právními předpisy; provádí změny 
tohoto plánu,  

- Zasílá kopii schváleného plánu odpadového hospodářství kraje ministerstvu,  
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- Každoročně vyhodnocuje plnění Plánu odpadového hospodářství kraje 
do 15. listopadu následujícího roku zasílá MŽP,  

- Vyhlašuje obecně závaznou vyhláškou kraje závaznou část plánu odpadového 
hospodářství kraje a její změny,  

- Sděluje své připomínky k návrhu plánu odpadového hospodářství České republiky.  

Přenesená působnost:  

- Sděluje své připomínky k návrhu plánu odpadového hospodářství původce odpadů,  

- Uděluje souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru 
nebo výkupu odpadu; udělení souhlasu může vázat na podmínky,  

- Kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými 
k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí 
ministerstva a jiných právních úřadů v oblasti odpadového hospodářství,  

- Uděluje souhlas k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady; 
udělení souhlasu může vázat na podmínky,  

- Rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu a obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností podle zákona o odpadech,  

- Rozhoduje v pochybnostech, zda se movitá věc příslušející do některé ze skupin 
odpadů uvedených v příloze k zákonu o odpadech považuje za odpad,  

- Uděluje souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem v množství větším než sto 
tun nebezpečného odpadu za rok, udělení souhlasu může vázat na podmínky,  

- Za stanovených podmínek zruší nebo změní rozhodnutí, které spadá do jeho 
kompetence podle zákona o odpadech,  

- Uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování 
nebo soustřeďování odpadů; udělení souhlasu může vázat na podmínky,  

- Může zakázat provoz zařízení k odstraňování odpadů, nesplňuje-li provozovatel 
tohoto zařízení podmínky stanovené zvláštními právními předpisy pro nakládání 
s odpady a mohlo-li by v důsledku toho dojít k závažné ekologické újmě,  

- Může pozastavit platnost osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů 
vydaného pověřenou osobou nebo ho odejmout,  

- Při posuzování žádostí o udělení souhlasů hodnotí zejména jejich soulad 
s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů 
a soulad se závaznými právními normami a materiály.  

Každý krajský úřad udržuje „Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady“, 
tedy databázi informací o oprávněných osobách, které obdržely od odboru ochrany 
prostředí, resp. odboru životního prostředí, souhlas s provozem zařízení k využívání, 
odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. 
o odpadech. Tyto údaje jsou veřejně dostupné přes webové rozhraní na internetových 
portálech jednotlivých krajských úřadů ve formě jednoduché databáze s možností třídění 
a vyhledávání všech dotčených subjektů [12].  
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1.4 Základní povinnosti původce odpadů 
Původce odpadů (zdravotnické zařízení, soukromá ordinace) je povinen odpady 

zařazovat podle druhů a kategorií; zajistit přednostní využití odpadů; odpady, které sám 
nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem a prováděcími právními předpisy, 
převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, a to buď přímo, 
nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby; ověřovat nebezpečné vlastnosti 
odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností; shromažďovat odpady 
utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií; zabezpečit odpady před nežádoucím 
znehodnocením, odcizením nebo únikem; vést průběžnou evidenci o odpadech 
a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu 
další údaje v rozsahu stanoveném zákonem a prováděcím právním předpisem; tuto 
evidenci archivovat po dobu stanovenou zákonem nebo prováděcím právním předpisem; 
umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání 
předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním 
s odpady [12].  

1.5 Výklad pojmů 
Pojmy mající souvislost se zdravotnickým odpadem jsou definovány:  

Odpad ze zdravotnictví je 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. Zahrnuje pevný nebo kapalný odpad, který vzniká 
při léčebné péči nebo při obdobných činnostech a je nazýván odpadem ze zdravotnických 
zařízení.  

Odpad vznikající mimo zdravotnická zařízení, který vykazuje stejné vlastnosti a rizika 
a vyžaduje zvláštní nakládání jako odpad ze zdravotnických zařízení. Vzniká například 
v zařízeních sociální péče, tetovacích salonech, protidrogových centrech apod. 

Zdravotní péče je lékařská činnost, jako je diagnostika, monitorování, léčení, prevence 
chorob nebo ulehčování tělesného postižení člověka, včetně s tím spojeného výzkumu, 
prováděného pod dohledem profesionálního lékaře nebo jiné osoby, která je k tomu 
oprávněná na základě své profesionální kvalifikace.  

Shromaždování odpadu je krátkodobé soustřeďování odpadu do shromažďovacích 
prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady.  

Shromažďovací prostředky jsou nádoby, kontejnery nebo obaly určené 
ke shromaždování zejména nebezpečných odpadů, které splňují obecné technické 
požadavky kladené na shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů nebo chemických 
látek. 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. Musí být vybaveny 
identifikačními listy nebezpečných odpadů.  
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Shromažďovací prostředky odpadu musí zejména splňovat tyto základní technické 
požadavky: 

- Odlišení shromažďovacích prostředků odpadu (tvarově, barevně nebo popisem) 
od prostředků nepoužívaných pro nakládání s odpady, nebo používaných pro jiné 
druhy odpadu,  

- Zajištění ochrany odpadu před povětrnostními vlivy, pokud jsou shromažďovací 
prostředky určeny pro použití mimo chráněné prostory a nejsou-li určeny pouze 
pro odpady inertní,  

- Zajištění proti přebývání hmyzu, hlodavcům, příp. jiným škůdcům,  

- Odolnost proti chemickým vlivům odpadu, pro které jsou určeny,  

- v případě, že shromažďovací prostředky slouží i jako přepravní obaly, musí 
splňovat požadavky zvláštních právních předpisů upravujících přepravu 
nebezpečných věcí,  

- Zabezpečení, aby odpady do nich umístěné byly chráněny před nežádoucím 
znehodnocením, zneužitím, odcizením, smícháním s jinými druhy odpadu nebo 
únikem ohrožujícím zdraví lidí nebo životní prostředí,  

- svým provedením zajistí bezpečnost při obsluze, čištění a dezinfekci po svém 
vyprázdnění.  

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 odpadu nebo na nich musí být umístěn identifikační list shromaždovaného 
odpadu.  

Shromažďovací prostředek musí po vyprázdnění umožňovat čištění a dezinfekci. 
V případě, že shromažďovací prostředek slouží zároveň jako přepravní prostředek, musí 
odpovídat požadavkům předpisu ADR pro klinický (nemocniční) a infekční odpad (odpad 
ze zdravotnictví).  

Dále pak ve smyslu tohoto doporučení především platí: 

-  Sklad nebezpečných odpadů musí být k účelu skladování odpadu schválen 
a zkolaudován příslušnými kompetentními úřady,  

- Sklad nebezpečných odpadů musí být vybaven identifikačními listy nebezpečných 
odpadů v nich skladovaných,  

- Sklady a skladovací prostředky pro skladování anatomicko-patologických odpadů 
a infekčních odpadů musí být snadno čistitelné a jejich povrch musí umožňovat 
provádění pravidelné dezinfekce,  

- Sklad odpadů musí být provozován podle provozního řádu, jehož obsah je shodný 
s obsahem provozního řádu zařízení pro nakládání s odpady. Součástí provozního 
řádu musí být i pravidelné čištění a dezinfekce skladovacích prostor a prostředků,  

- 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.  
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Skladování odpadu je přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny (shromážděny, 
sesbírány, vykoupeny) do zařízení k tomu určeného a jejich ponechání v něm.  

Skladovací prostředky jsou určené pro přechodné umístění malého množství odpadu 
(například chladničky nebo chladicí boxy). Musí splňovat základní technické požadavky 
uvedené v prováděcím předpisu; jejich velikost musí odpovídat množství produkovaných 
odpadu a frekvenci jejich soustřeďování. Musí umožňovat čištění a dezinfekci po svém 
vyprázdnění a oddělené ukládání jednotlivých druhu odpadu.  

Shromažďovací místo je místo určené ke shromáždění odpadu 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.  

Dekontaminační zařízení je zařízení k úpravě odpadu, při které dochází k částečnému 
nebo úplnému odstranění živých mikroorganismu pomocí dekontaminačních postupů.  

Dekontaminace odpadu je řízená úprava odpadu v dekontaminačním zařízení za účelem 
odstranění nebezpečných vlastností odpadu zejm. H9 – infekčnosti.  

Evidence odpadu zahrnuje povinnost původců a oprávněných osob vést průběžnou 
evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady.  

Ohlašovací povinnost je povinnost stanovená původcům a oprávněným osobám, kteří 
splňují v produkci odpadu zákonný množstevní limit [2]. 

1.6 Dopady odpadů ve zdravotnictví na životní prostředí 
Česká republika přijala řadu vládních dokumentů, jejichž součástí je řešení 

minimalizace rizik při nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení. 

Dokumenty zdůrazňují problematický charakter zdravotnických odpadů a nutnost 
věnovat těmto odpadům zvýšenou pozornost, ale vlastní řešení kromě Realizačního 
programu nenabízí. Ministerstvo zdravotnictví zatím nepřijalo žádný koncepční materiál, 
který by stanovil jasné cíle pro nejbližší dobu, a Ministerstvo životního prostředí se 
problematikou odpadů ze zdravotnictví zabývalo, ale jejich plné naplnění bez spolupráce 
s resortem zdravotnictví není možné.  

  V České republice není dosud dostatečně vytvořen regulovaný systém 
pro nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení od vzniku odpadu až po jeho odstranění 
samostatným právním předpisem. Nakládání se řídí obecnými právními předpisy a vybrané 
části nakládání řeší předpisy v oblasti zdravotnictví. První analýza oblasti produkce 
a nakládání s odpadem byla zpracována v letech 2003 až 2004 v Realizačním programu 
(dále jen RP) pro odpady ze zdravotnictví. Z analytické části RP vyplynuly nejen závažné 
nedostatky v celém cyklu nakládání s odpady včetně nedostatečné evidence odpadů, 
ale i nedostatek informací o jednotlivých tocích odpadů [1]. 

  Krajské plány odpadového hospodářství (dále POH krajů) pak měly do svých cílů 
převzít závěry Realizačních projektů a zajistit tak reálné snížení nebezpečných odpadů 
ve zdravotnictví a minimalizaci zdravotních a ekologických rizik. V rámci řešení úkolu 
bylo provedeno vyhodnocení produkce a způsobů odstranění odpadů zařazených 
do skupiny 18 01. Celková hlášená produkce odpadů ze zdravotnických zařízení v České 
republice za rok 2006 činila 24 415,2 tuny. V roce 2007 se produkce odpadů prudce 
zvýšila podle údajů na 38 611,1 tuny, což představuje zvýšení produkce odpadů 
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zařazených pod katalogové číslo 18 01 o 58%. Zvýšením zdravotnické péče a s rozvojem 
nových léčebných metod dochází k nárůstu a změně složení odpadu vznikajícího 
ve zdravotnických zařízeních. Zlepšením zdravotní péče se zvyšuje podíl jednorázových 
pomůcek, podíl odpadu obsahujícího PVC a snižuje se podíl opakovaného využití 
zdravotnických pomůcek [3].  

  Rizika, která vznikají při nakládání s odpadem, souvisejí s biologickou kontaminací 
odpadu, kontaminací odpadu infekčními činiteli, toxickými a genotoxickými látkami, 
nepoužitelnými léčivy, radioaktivními látkami a infikovanými ostrými předměty. Rizika 
také mohou být vztažena ke způsobu nakládání a složení odpadu. V oblasti produkce 
a nakládání se specifickými odpady ve zdravotnictví existují značné problémy, které jsou 
dlouhodobě pouze konstatovány a nejsou řešeny. Hlavně jde o tyto problémy.  

  Nebezpečné odpady ze zdravotnictví představují významné nebezpečí z hlediska 
vlivu na zdraví lidí a životní prostředí.  

  Podstatná část tohoto odpadu může vznikat mimo evidenci odpadů danou zákonem 
o odpadech a není zřejmé, jak je s tímto odpadem nakládáno, a to především u malých 
zdravotnických zařízení. Třídění odpadů se ve zdravotnictví neprovádí dostatečně. Odpad 
nebezpečný se mísí s odpadem komunálním [21].  

  Nevyhovující obaly na odpad – může dojít k protržení obalu a riziku přenosu 
infekce na osobu, která s odpadem nakládá. Pro ostré předměty jsou používány i nadále 
např. papírové obaly nebo nevyhovující plastové obaly. Obaly nejsou ve většině případů 
označeny nebo jsou označeny nedostatečně.  

  Informovanost zdravotnického personálu, především pomocného personálu 
o specifických vlastnostech odpadů je nízká, chybí znalost správného nakládání s odpady, 
a to především v malých zdravotnických zařízeních. Chybí odpovídající školení 
zdravotnického personálu.  

  Chybí osobní zodpovědnost za bezpečné a environmentálně šetrné nakládání se 
specifickými odpady ze zdravotnictví.  

  Česká republika v současné době nemá samostatný právní předpis, který by 
reguloval oblast odpadů ze zdravotnictví. Problematika odpadů ze zdravotnických zařízení 
je v současné době pokryta předpisy resortu životního prostředí a některé dílčí problémy 
řeší legislativa resortu zdravotnictví. Odpady ze zdravotnictví jsou však specifické, 
absence odpovídající úpravy v rámci legislativy je v této oblasti citelná.  

  Špatné zařazování odpadů podle jednotlivých kategorií vede k nesouladu se 
skutečnými vlastnostmi odpadů.  

  Systémy řízení jakosti nebo životního prostředí nejsou prozatím, až na výjimky, 
ve zdravotnictví zavedeny, avšak zájem se postupně zvyšuje [4]. 

  Významná je fáze plánování systému pro nakládání s nebezpečným odpadem 
v nemocničních zařízeních, které je nutno věnovat odpovídající pozornost. Důraz je kladen 
na nutnost správné identifikace nebezpečných vlastností jednotlivých typů odpadů, 
na základě kterých je následně možno stanovit odpovídající strategii pro jejich nakládání 
a likvidaci; neméně podstatná je nutnost znalosti jednotlivých dostupných technologií [9].  
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2 KLASIFIKACE ODPAD Ů ZE ZDRAVOTNICTVÍ  

  S celou problematikou odpadů ze zdravotnictví úzce souvisí také nakládání 
s farmaceutickým odpadem, tedy s léčivy, která mají zpravidla prošlou dobu použitelnosti, 
léčivy v poškozeném nebo nespotřebovaném balení, ale i s léčivy, při jejichž výrobě 
nebyla dodržena předepsaná jakost nebo nebyly dodrženy podmínky jejich skladování 
a distribuce.  

  Do skupiny zdravotnických odpadů dále patří rovněž pevné, kapalné a plynné 
chemické látky z laboratoří nebo látky z diagnostických vyšetření, či desinfekce, s jejichž 
odpady se musí nakládat nejen podle odpadového zákona, ale i ve smyslu zákona 
o chemických látkách a chemických přípravcích.  

  Nebezpečný odpad je pak odpad uvedený v katalogu nebezpečných odpadů 
uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad, vykazující jednu 
nebo více nebezpečných vlastností.  

  Zařazení odpadu podle Katalogu odpadů provádí původce odpadu podle skutečných 
vlastností odpadu v závislosti na technologii a místě vzniku odpadu. Odpady 
ze zdravotnických zařízení jsou obecně zařazeny v Katalogu odpadů do skupiny 18 
Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče přičemž skupiny označené hvězdičkou jsou 
klasifikovány jako nebezpečný odpad [2].  

2.1 Třídění, balení a označování odpadů ve zdravotnictví 
Třídění zdravotnického odpadu probíhá v místě vzniku odpadu, to znamená 

na každém pracovišti. Pokyny pro nakládání s odpady ze zdravotnictví jsou nedílnou částí 
provozního řádu zdravotnického zařízení.  

Pro tříděné odpady se používá oddělených shromažďovacích prostředků, 
odpovídajících druhu a povaze odpadu (např. pevné plastové pytle, plastové nádoby, pevné 
obaly na jehly a ostatní ostré předměty). Všechny shromažďovací prostředky musí být 
pevně uzavíratelné, nepropustné a označené. Třídění (oddělené shromaždování) odpadu 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 
[13].  

Míšení odpadu ze zdravotnictví je zakázáno. Není možné mísit nebezpečné odpady 
navzájem nebo nebezpečné odpady s ostatními odpady. Míšením odpadu by mohlo dojít 
k ohrožení zdraví lidí a bylo by v rozporu s vyhláškou. Pro zdravotnické odpady je 
nezbytné z hlediska minimalizace zdravotních rizik trvat na přísném třídění (oddělené 
shromaždování) odpadu, a to především ostrých předmětů, nepoužitelných léčiv, 
infekčních odpadů apod., podle úpravy nebo konečného odstranění odpadů [5].  

Prvotnímu třídění odpadů je třeba věnovat velkou pozornost také z ekonomických 
důvodů, neboť cena za likvidaci odpadů skupiny 18 je několikanásobně vyšší 
než u běžného komunálního odpadu.  

Shromažďovací prostředky s odpady se odstraňují z pracoviště zdravotnického 
zařízení (z ordinací, oddělení apod.) denně. Ve smyslu vyhlášky se svoz shromažďovacích 
prostředků z pracoviště na shromažďovací místa nebo do skladu provádí okamžitě 
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po ukončení pracovní doby, u nepřetržitých pracovišť nejpozději v intervalu 
1x za 24 hodin [5]. 

Původce odpadů a oprávněná osoba odpady zařazují pod šestimístná katalogová 
čísla druhů odpadů uvedená v Katalogu odpadů, v nichž prvé dvojčíslí označuje skupinu 
odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí druh odpadu [13].  

Jak již bylo uvedeno, odpady ze zdravotnických zařízení jsou zařazeny v katalogu 
odpadů do skupiny 18 „Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče“ a jejich třídění, 
shromažďování, balení a přeprava se řídí zvláštními právními předpisy a Metodickým 
pokynem zpracovaným MŽP ČR ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Státním 
zdravotním ústavem v červenci 2007.  

Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečnými odpady, jsou povinni 
zajistit, aby tyto byly dále označeny následujícím způsobem (zvýrazněné položky jsou 
relevantní pro oblast zdravotnictví):  

H1 Výbušnost 

H2 Oxidační schopnost 

H3-A Vysoká hořlavost 

H3-B Hořlavost 

H4 Dráždivost 

H5 Škodlivost zdraví 

H6 Toxicita 

H7 Karcinogenita 

H8 Žíravost 

H9 Infekčnost 

H10 Teratogenita 

H11 Mutagenita 

H12 Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny 

H13 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při odstraňování 

H14 Ekotoxicita 

Pro tříděný odpad se používají shromažďovací prostředky, tedy různé obaly, odpovídající 
druhu a povaze odpadů.  

Pytle 

Jsou vyráběny zejména z plastu a musí mít objem maximálně 0,1 m3, tloušťka 
plastové fólie musí být minimálně 0,1 mm.  

Pevné nádoby  

Různé dózy, krabice apod., jsou určeny zejména pro shromažďování ostrého 
odpadu, musejí být odolné zejména proti proražení nebo propíchnutí a musí být dobře 
uzavíratelné.  
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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 odpadu, místem, datem a hodinou vzniku, katalogovým číslem 
odpadu a barevným odlišením shromažďovacího prostředku [2].  

Barevné značení (barva obalu, etikety nebo značícího pruhu) je navrženo 
dle způsobu odstranění odpadu a platných právních předpisů. Např. symbol či nápis 
biohazard, určeno ke spálení, k autoklávování, chemické látky - podle barevného značení 
(8). 

Značení shromažďovacích prostředků musí být umístěno na viditelném místě 
shromažďovacího prostředku a musí obsahovat [8].  

a) název druhu odpadu, katalogové číslo odpadu, kategorii odpadu, čas a datum vzniku 
odpadu,  

b) označení oddělení, kde odpady vznikly,  

c) jméno osoby zodpovědné za nakládání a značení,  

d) hmotnost odpadu, 

e) grafický symbol nebezpečné vlastnosti odpadu nebo označení symbolem či nápisem 
biohazard [8],  

f) označení pro další nakládání s odpady (ke spálení, k dekontaminaci apod.) 

  Pro bezpečné nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení je vhodné barevné 
značení shromažďovacích prostředků dle druhu odpadu nebo způsobu odstranění. 
V některých případech je možné označit alespoň štítek na shromažďovacím prostředku 
a nalepit symbol nebezpečnosti zdravotnického odpadu.  

Možné barevné odlišení odpadů ze zdravotnictví [6] :  

a) žlutá – infekční odpady 

b) červená – odpady ke spálení 

c) černá – patologicko-anatomické odpady 

d) modrá – ostatní odpady (nebezpečné odpady) 

e) zelená – odpady k dekontaminaci 

f) transparentní – komunální odpady (nebezpečné odpady) 

Klasifikace odpadů ze zdravotnictví [13] : 

Podskupina 18 01 Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence 
nemocí lidí 
18 01 01* Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03) 

Tato kategorie odpadu 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 anebo infekce, jehly, kanyly, injekční 
stříkačky s jehlou, jehly s křidélky, bodce, skleněné střepy, ampule, pipety, čepele 
skalpelu, lancety, prázdné lékovky, zkumavky apod. Likvidují se ve spalovně 
nebezpečného odpadu.  
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18 01 02* Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv  

Především z etických důvodů je třeba klást zvláštní požadavky na zacházení 
s částmi lidského těla, orgánu a tkání. Orgány a části těla musí být shromaždovány 
ve vhodných obalech (neprůhledné, nejlépe 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. Pro skladování platí stejné 
zásady jako pro skladování mrtvých těl a ostatků. Pokyny pro nakládání s částmi těl včetně 
amputovaných končetin a orgánu z živých osob schvaluje příslušný orgán ochrany 
veřejného zdraví v rámci provozního řádu zdravotnického zařízení. V případě drobných 
anatomických odpadu typu vlasu, nehtu, zubu, tkání po drobných ošetřeních, tkání 
určených k vyšetření, produktu potratu do ukončeného dvanáctého týdne těhotenství a další 
biologický materiál včetně úklidu z míst, kde anatomické odpady vznikají, je doporučeno 
spalovat ve spalovně určené pro spalování odpadu ze zdravotnictví.  

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 zbytku jídla, 
nebo odpad ze všech prostorů, kde odpad muže 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 plastu a osobní 
ochranné pomůcky personálu. Patří sem i další odpady, které jsou kontaminovány lidskou 
krví, sekrety nebo výkaly. Do této kategorie jsou zařazeny i přechodné radioaktivní 
odpady, které se rozpadnou během dočasného skladování tak, že je možné je uvolnit 
po dosažení předepsaných hodnot do životního prostředí. Odpady jsou pevné a tekuté. 
Radioaktivní odpady a nakládání s nimi se řídí atomovým zákonem. Radioaktivní odpady 
ze zdravotnictví je možno rozdělit podle zdrojů radioaktivního záření na otevřené 
a uzavřené zdroje. Do této skupiny odpadu se zařazují veškeré odpady 
z radiodiagnostických a radioterapeutických pracovišť nukleární medicíny, radiologických 
oddělení a výzkumných pracovišť. Likvidují se ve spalovně nebezpečného odpadu. [7]  

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. Likvidují se ve spalovně 
nebezpečného odpadu.  

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

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). Likvidují se ve spalovně 
nebezpečného odpadu.  
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18 01 07* Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06 

Chemické látky z laboratoří nebo látky, které vznikají při diagnostických 
vyšetřeních, experimentálních pracích, čištění nebo dezinfekci a neobsahují nebezpečné 
látky a nemají nebezpečné vlastnosti. Likvidují se ve spalovně nebezpečného odpadu.  

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. 
Cytostatické odpady se přechodně uskladňují pod kontrolou a pod uzamčením. Ochranná 
opatření, která jsou nutná v průběhu používání cytostatických farmaceutických přípravků, 
je nezbytné dodržovat i vně příslušných zařízení, protože úniky těchto produktů mohou mít 
škodlivý vliv na životní prostředí. Likvidují se ve spalovně nebezpečného odpadu.  

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

Léčiva nevyhovující jakosti, s prošlou dobou použitelnosti, uchovávaná 
nebo připravená za jiných než předepsaných podmínek, zjevně poškozená nebo 
nespotřebovaná, včetně jejich obalu. Zneškodňování nepoužitelných léčiv provádějí 
právnické nebo fyzické osoby na základě souhlasu uděleného orgánem kraje v přenesené 
působnosti zákona anebo, jde-li o radiofarmaka, Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. 
Seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva, mimo transfúzní přípravky, 
uveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví. Uvedené 
osoby jsou povinny vést a uchovávat evidenci zneškodněných léčiv v souladu se zákonem. 
Provozovatelé jsou povinni odevzdat nepoužitelná léčiva pouze příslušným výše 
uvedeným osobám. 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. 
Nepoužitelné návykové látky, přípravky a prekursory, jakož i odpad je obsahující, musí být 
zneškodněny. Likvidují se ve spalovně nebezpečného odpadu.  

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. Likvidují se ve spalovně nebezpečného odpadu.  

Podskupina 18 02 Odpady z výzkumu, diagnostiky, léčení nebo prevence nemocí 
zvířat 

18 02 01* Ostré předměty (kromě čísla 18 02 02)  

18 02 02* Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky 
s ohledem na prevenci infekce  

18 02 03* Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky 
s ohledem na prevenci infekce  

18 02 05* Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující  

18 02 06* Jiné chemikálie neuvedené pod číslem 18 02 05  

18 02 07* Nepoužitelná cytostatika  

18 02 08* Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 02 07 
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2.2 Administrativní procesy 
V celém procesu manipulace s odpady figurují v zásadě tři typy subjektů:  

- původce nebezpečných odpadů 

- příjemce nebezpečných odpadů, tj. provozovatel zařízení pro konečné odstranění 
odpadů 

- přepravce nebezpečných odpadů 

2.2.1 Časová kritéria 
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 Ministerstva zdravotnictví 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.  

V daných intervalech tedy musí původci odpadu tento předávat specializovaným 
firmám k transportu a následné likvidaci. Často nepatrná hmotnost tohoto odpadu obvyklá 
u malých soukromých ordinací je přitom z tohoto pohledu irelevantní. Tomu odpovídá 
i objem administrativy, který je spojen s přepravou, shromažďováním a likvidací 
zdravotnických odpadů.  

2.2.2 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.  

2.2.3 Způsob vedení evidence a ohlašování odpadů 
Pro účely evidence odpadů se odpady zařazují podle druhu a kategorií stanovených 

v Katalogu odpadů, příp. podle jejich skutečných vlastností.  

Evidenci odpadu vedou: 

- původci odpadu, 

- oprávněné osoby, které proválejí sběr a výkup odpadu, 

- oprávněné osoby, které provozují zařízení k využívání a odstraňování odpadu, 

- oprávněné osoby, které proválejí přepravu a dopravu nebezpečných odpadu. 

Původci odpadu a oprávněné osoby vedou evidenci odpadu průběžně v rozsahu 
a s náležitostmi uvedenými v § 21 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, v platném znění [14].  

Evidence se vede za každé zdravotnické zařízení, samostatnou provozovnu 
a za každý druh odpadu samostatně.  

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.  
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Původci odpadu při produkci nad 50 kg nebezpečných odpadů nebo 50 tun 
ostatních odpadů a oprávněné osoby zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s odpady 
za uplynulý kalendářní rok. 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. 
Obecní úřad obce s rozšířenou působností může po vzájemné dohodě přijmout hlášení 
na technickém nosiči dat.  

Provozovatelé zařízení k odstraňování odpadů (s výjimkou skládek odpadu) 
a provozovatelé zařízení k využívání odpadu a provozovatelé zařízení zasílají příslušnému 
obecnímu úřadu obce s rozšílenou působností údaje o zařízení.  

Provozovatelé skládek odpadu zasílají příslušnému obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností údaje o skládce odpadu.  

Dopravci odpadu zasílají příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností údaje o dopravní firmě.  

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.  

Oprávněné osoby ohlašují evidenci o přepravě nebezpečného odpadu v rozsahu. 
Údaje se pro každou přepravu ohlašují zvlášť, a to sedmi stejnopisy evidenčního listu 
pro přepravu nebezpečných odpadů po území České republiky.  

Evidenci uchovávají ti, kteří ji vedou, po dobu minimálně pěti let, provozovatelé 
skládek minimálně 30 let po ukončení rekultivace.  

2.2.4 Průběžná evidence odpadů 
Průběžná evidence odpadu musí obsahovat tyto údaje:  

- název původce nebo oprávněné osoby a její IČ, 

- název provozovny, 

- úplná adresa provozovny, 

- kontakt na osobu oprávněnou jednat jménem původce nebo oprávněné osoby, 

- pořadové číslo záznamu, 

- katalogové číslo a kategorie odpadu dle Katalogu odpadů. V případě změny 
kategorie odpadu se uvede číslo rozhodnutí a název nebo jméno pověřené osoby, 

- datum každého vzniku, příjmu nebo předání odpadu (při průběžném vzniku odpadu 
se vede zápis 1x týdně), 

- množství vzniklého nebo přijatých odpadu (při průběžném vzniku týdenní 
produkce), 

- způsob naložení s odpady, 
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- množství předaných odpadu k dalšímu využití nebo odstranění, 

- IČ, název provozovny, adresa provozovny.  

2.3 Přeprava 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. 
Nebezpečné odpady jsou odpady uvedené v Seznamu nebezpečných odpadů v katalogu 
odpadů a jakékoliv jiné odpady vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností [10].  

2.3.1 Evidenční listy přepravy nebezpečných odpadů 
Při přepravě nebezpečných odpadů jsou odesilatel a příjemce povinni vyplnit 

evidenční list. Evidence přepravovaných nebezpečných odpadů se nevede 
při vnitropodnikové dopravě zabezpečované vlastními dopravními prostředky, pokud 
nepřesahuje areál provozovny. Odesilatel odpadů a příjemce odpadů jsou povinni 
archivovat evidenční listy po dobu nejméně 5 let. Pro tříděný odpad se používají 
shromažďovací prostředky, tedy různé obaly, odpovídající druhu a povaze odpadů. 
Barevné značení (barva obalu, etikety nebo značícího pruhu) je navrženo dle způsobu 
odstranění odpadu a platných právních předpisů. Např. symbol či nápis biohazard, určeno 
ke spálení, k autoklávování, chemické látky - podle barevného značení [10].  
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3 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VE FAKULTNÍ NEMOCNICI 
OSTRAVA 

Výše uvedená fakta jsem se rozhodla ověřit ve Fakultní nemocnici Ostrava (FNO). 
Toto zdravotnické zařízení produkuje odpady zařazené v kategorii 18 01. Kategorie 18 02 
zahrnuje odpad z vědecké a výzkumné oblasti a ta se v současné době v nemocnici 
neprovozuje. Součástí FNO je také Léčebna dlouhodobě nemocných Klokočov.   

3.1 Odpovědnosti a pravomoci 
Ředitel FNO 

Zajišťuje plnění povinností uložených platnou legislativou a předpisy v oblasti 
nakládání s odpady a vytvářet potřebné organizační a technické předpoklady pro plnění 
těchto povinností. Přijímá opatření k nápravě u zjištěných nedostatků.  

Náměstek ředitele pro techniku a provoz 

Sleduje a vyhodnocuje stav nakládání s odpady ve FNO. Zabezpečuje poskytnutí 
potřebných informací v oblasti nakládání s odpady na vyzvání orgánů státní správy. 
Zajišťuje pořádek, kázeň. Dohlíží nad dodržováním předepsané dokumentace týkající se 
nakládání s odpady ve FNO.  

Náměstek ředitele pro ekonomiku a finance 

Zajišťuje plánované prostředky pro provoz nakládání s odpady ve FNO.  

Referent pro ekologii a vodohospodářství 

Řídí metodicky nakládání s odpady ve FNO v souladu s platnou legislativou. 
Dohlíží na dodržování pořádku a kázně v oblasti nakládání s odpady ve FNO. Navrhuje 
řešení zjištěných nedostatků nebo návrhem řešení pověří příslušného zaměstnance 
odborného útvaru. Kontroluje odstraňování zjištěných nedostatků při kontrolách 
provedených orgány státní správy. Vykonává kontrolní činnost.  

Vedoucí zaměstnanci 

Zabezpečují proškolení zaměstnanců na jimi řízených pracovištích o nakládání 
s odpadem vznikajícím na pracovišti. Zajišťují příslušné obaly na odpady. Kontrolují 
dodržování zásad pro třídění odpadů.  

Vedoucí úseku hygienika FNO 

Dohlíží nad dodržováním hygienických požadavků při manipulaci s odpadem 
ve FNO.  

Vedoucí Oddělení lékařské radiační fyziky a hygieny práce FNO 

Dohlíží nad dodržováním hygienických požadavků při manipulaci s odpadem 
ve FNO z hlediska hygieny práce a hygieny záření (radioaktivního odpad).  

Zaměstnanci FNO 

Řídí se a dodržují ustanovení vztahující se k nakládání s odpady.  
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Vedoucí zaměstnanci externích úklidových organizací 

Zabezpečují proškolení svých zaměstnanců na jimi řízených pracovištích 
o nakládání s odpadem vznikajícím na pracovišti. Zajišťují příslušné obaly na odpady. 
Kontrolují dodržování zásad pro třídění odpadů.  

Zaměstnanci externích úklidových organizací 

Řídí se a dodržují ustanovení.  

3.2 Nakládání s odpady ve FNO 
Nakládání s odpady ve FNO se řídí zákonem č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů a vyhláškami Ministerstva životního prostředí: Vyhláška č. 376/2001 Sb., 
o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů [15], Vyhláška č. 381/2001 Katalog odpadů, 
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, zákonem č. 79/997 Sb., 
o léčivech, zákonem č 258//200 Sb., o ochraně veřejného zdraví [16], vyhláškou 
č. 440/2000 Sb., upravující podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění 
[17], zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách [19], 

Při nakládání s odpady je třeba, aby právní subjekt FNO dodržoval tyto zásady:  

- odpady zařazoval dle Katalogu odpadů,  

- odpady trvale nabízel k využití,  

- nakládal s odpady a zbavoval se jich jen dle způsobů stanovených zákonem,  

- kontroloval nebezpečné vlastnosti odpadů,  

- shromažďoval odpady podle druhů a kategorií,  

- předával odpady pouze oprávněné osobě,  

- zabezpečoval odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 
ohrožujícím životní prostředí,  

- vedl evidenci odpadů ve stanoveném rozsahu (průběžná evidence a roční evidence 
dle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb.),  

- odpady ukládal jen v prostorách k tomu určených a náležitě zabezpečených,  

- odpady skladoval ve vhodném nebo předepsaném obalu, ze kterého nemohou 
uniknout do prostoru,  

- dodržoval příslušné právní předpisy a provozní řády,  

- sklady a prostory zařízení k úpravě nebo odstraňování odpadů řádně označoval,  

- odpady řádně označoval dle zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách 
a přípravcích ve znění pozdějších předpisů,  

- odpady řádně ukládal podle druhu,  

- jmenoval odpadového hospodáře (ve FNO referent pro ekologii 
a vodohospodářství),  

- měl dle §44 zákona č. 185/2001 Sb. zpracován plán odpadového hospodářství.  
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Nakládání s odpady, dle podmínek na pracovištích FNO, musí být v souladu 
s hygienicko-epidemiologickými řády zdravotnických pracovišť, případně jinými 
dokumenty, kterými se provoz pracovišť FNO řídí. S ohledem na skutečnost, že jsem 
autorkou hygienicko-epidemiologického řádu, uvádím jej v příloze č. 1. Separaci 
specifického odpadu vždy provádí zaměstnanci v místě (pracovišti), kde odpad vznikl. 
Pro separaci specifického odpadu se používají bezpečné obaly a nádoby na odpady (dále 
jen obaly), určené pro daný druh specifického odpadu (např. pevné plastové pytle, plastové 
nádoby na jehly a jiné ostré předměty apod.). Tyto obaly musí být pevně uzavíratelné, 
nepropustné a nepoškozené. Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat zásady 
při manipulaci s odpadem a zacházet s obaly na odpad tak, aby nedošlo k jejich poškození 
a úniku odpadů. Vedoucí a příslušní zaměstnanci odpovídají za dodržování zásad 
pro třídění odpadů na svých pracovištích a nakládání s nimi.  

Každý obal na odpad je třeba, s ohledem na ochranu zdraví zaměstnanců i ostatních 
osob, které s odpadem dále manipulují, řádně označit:  

- místem vzniku odpadu,  

- kódovým číslem odpadu (zdravotnický odpad),  

- barevně pro odlišení specifického a nespecifického odpadu:  

- černá barva pytle – zdravotnický odpad, cytostatický odpad, 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 
anatomické odpady vznikají,  

- modrá barva pytle - komunální odpad,  

- bezbarvý pytel (průhledný) – sklo.  

Za označení obalů na odpad, jejich zajišťování pro příslušná pracoviště FNO a za jejich 
dodávání jsou odpovědni:  

- za označení obalu na odpad osoba, která odpad do obalu ukládá,  

- za zajišťování plastových pytlů na odpad externí úklidová organizace,  

- za zajišťování ostatních obalů na odpad pro pracoviště vedoucí tohoto pracoviště,  

- za nákup a dodávání obalů na odpad vedoucí úseku materiálně-technického 
zásobování.  

Vedoucí zaměstnanci jsou povinni proškolit nebo zabezpečit proškolení 
zaměstnanců na jimi řízených pracovištích o nakládání s odpadem. Za proškolení 
vedoucích pracovníků externích úklidových organizací odpovídá referent pro ekologii 
a vodohospodářství.  

Vedoucí zaměstnanci spolu s podřízenými zaměstnanci odpovídají za plnění a dodržování 
těchto úkonů:  

- před přemístěním odpadu z místa jeho vzniku musí být obal na odpad řádně 
uzavřen (např. u pytle svázáním),  

- všechny obaly na odpad musí být předepsaným způsobem označeny.  
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Základní požadavky na bezpečné shromažďovací prostředky jsou následující:  

a) 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. Každá nádoba po naplnění, 
musí být pevně uzavřena, označena a uložena do odpadního pytle pro infekční 
odpad;  

b) plastové pytle: 

- plastové pytle pro skladování zdravotnického odpadu musí splňovat tyto podmínky:  

- maximální kapacitu 0,1 m3,  

- síla materiálu musí být minimálně 0,1 mm,  

- plastové pytle, které se používají v místech s vysokým rizikem infekčních 
onemocnění (pacient s HIV, TBC, pandemickou chřipkou, importovanou vysoce 
nebezpečnou nákazou):  

- musí být vyrobeny z materiálů s minimální silou materiálu 0,2 mm,  

- při nižší síle materiálu než 0,2 mm je třeba použít dvou pytlů.  

3.2.1 Přepravování odpadů 
Při přepravování nebezpečných odpadů se řídí (odesílatel, dopravce a příjemce 

odpadů) pokyny dle přílohy č. 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (původce odpadu a příjemce 
odpadu jsou povinni společně vyplnit „Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů 
po území ČR“).  

3.2.2 Označování a skladování odpadů 
Provádí zaměstnanci FNO v souladu s  hygienicko-epidemiologickými řády. 

Odpady musí být ukládány odděleně, aby nedošlo k jejich smísení. Každý, kdo manipuluje 
s nebezpečným odpadem, musí dbát na to, aby nedošlo k poškození životního prostředí 
nebo k znečištění povrchových nebo podzemních vod. Je-li odpad připraven k odvozu 
do centrálního shromaždiště odpadů, musí být před jeho odvozem zabezpečen 
proti zneužití v uzamčeném a k tomuto účelu zřízeném prostoru. Veškerá manipulace 
s nebezpečnými odpady, které mohou ovlivnit jakost povrchových a podzemních vod musí 
být prováděná jen v prostorách k tomu určených a schválených příslušným stavebním 
úřadem. Všechny kontejnery, obaly, nádoby a nádrže, které se skladují ve venkovních 
prostorách, musí být čisté, nesmí z nich unikat závadné látky a musí být zakryté.  

O každém odpadu musí obdržet jeho příjemce tyto informace:  

- původce odpadu,  

- druh odpadu,  

- hmotnost odpadu,  

- katalogové číslo, název nebezpečného odpadu, jméno a příjmení osoby odpovědné 
za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu, např. kontejner 
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(dočasné úložiště odpadů před jejich odvozem). Obsluha shromažďovacího prostředku 
s nebezpečným odpadem musí disponovat uvedenými údaji.  

Při manipulaci s odpady je zakázáno: 

- ředit nebo míchat odpady za účelem snížení koncentrace nebezpečných látek 
pro následné odstranění,  

- přelévat, přesypávat nebezpečné odpady mimo k tomu vyhrazené prostory (sklad 
nebezpečných odpadů),  

- skladovat nebezpečné odpady v netěsných nádobách a kontejnerech (oleje, kyseliny 
apod.),  

- skladovat nebezpečné odpady na volné ploše v kontejnerech a obalech k tomu 
nevyhovujících (nezakryté kontejnery, netěsné apod.),  

- skladovat na volné ploše nebezpečné odpady, které by mohly ovlivnit jakost 
povrchových a podzemních vod,  

- skladovat sypké odpady na nezpevněných plochách odvodněných do kanalizace.  

3.2.3 Únik nebezpečných odpadů (havárii)  
Ohlašuje ten, kdo únik zjistil, a to neprodleně referentu pro ekologii 

a vodohospodářství a svému nadřízenému zaměstnanci. Havárie většího rozsahu 
se v nepřítomnosti referenta pro ekologii a vodohospodářství a nadřízeného zaměstnance 
hlásí na dispečink FNO (oddělení centrálního technického dispečinku) a odtud orgánům 
státní správy dle pokynů havarijního plánu.  

3.2.4 Shromažďování, skladování a zneškodňování nebezpečných 
odpadů 

Shromažďování a skladování nebezpečných odpadů ve FNO musí odpovídat 
požadavkům vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
včetně shromažďovacích prostředků. Za likvidaci obalů, které sloužily pro přepravu 
nebezpečných látek nebo na které se vztahují zvláštní požadavky (např. tlakové nádoby) je 
odpovědný referent pro ekologii a vodohospodářství. Patologicko-anatomické odpady typu 
části těl, včetně amputovaných končetin a orgánů z živých osob se uchovávají v pevně 
uzavřených obalech (např. dřevěných rakvích) a chlazených prostorách. Po dočasném 
uskladnění nebo v přiměřené době se předávají do krematorií ke zpopelnění. 
Pro skladování platí stejné zásady jako pro skladování mrtvých těl a ostatků. Pevný 
radioaktivní odpad se uskladňuje k rozpadu dle zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon 
a po snížení aktivity se následně likviduje stejně jako odpad infekční. Odpady 
kontaminované cytostatiky se považují za odpady nebezpečné a musí být likvidovány 
výhradně spálením. Nepoužitelná léčiva se samostatně shromažďují na vymezeném místě 
a jejich zneškodňování musí probíhat v souladu se zákonem č. 79/1997 Sb., 
o léčivech [18]. Zneškodňování odpadu, který tvoří zářivky, výbojky, rentgenové snímky, 
ustalovače, vývojky apod. zajišťuje referent pro ekologii a vodohospodářství 
prostřednictvím koncesovaných firem, na základě smluv uzavřených mezi FNO a těmito 
firmami. Vadné rtuťové teploměry jsou ukládány do plastových (skleněných) nádob 
s vodou a uzavřeny víčky. Likvidaci vadných rtuťových teploměrů zajišťuje referent 
pro ekologii a vodohospodářství prostřednictvím koncesovaných firem. Rozpouštědla, 
směsi rozpouštědel, vyřazené anorganické a organické chemikálie, včetně těch, které 
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obsahují nerozpuštěné látky, jsou uchovávány v nepropustných nádobách s uzávěry. 
Likvidaci zajišťuje referent pro ekologii a vodohospodářství prostřednictvím externích 
firem. Převzetím odpadu od původce přecházejí všechny povinnosti při nakládání s tímto 
odpadem na přejímajícího, a to do doby předání odpadu k využití nebo odstranění. 
Nakládání s odpadem mimo areál FNO se řídí podle platné legislativy o odpadovém 
hospodářství. Odpadní vody z areálu FNO jsou odváděny do městské kanalizace a jsou 
čištěny s ostatními splaškovými vodami v Čistírně odpadních vod v Ostravě-Třebovicích. 
Výjimku tvoří radioaktivní odpadní vody- popsáno v kapitole 3.3.2. Dozor 
nad dodržováním hygienických požadavků při manipulaci s odpadem FNO vykonávají 
příslušné orgány hygienické služby a vedoucí úseku hygienika FNO. Transport odpadu 
v prostorách FNO na centrální shromaždiště odpadu ve FNO před jejich odvozem 
k likvidaci zabezpečuje dopravní dispečink FNO dle časového harmonogramu svozu. 
V rámci přepravy po spojovacích chodbách mezi budovami FNO (Poruba) se transport 
odpadu zajišťuje pomocí AKU tahačů.  

Pro zajištění hygienických podmínek v rámci této přepravy je nutno dodržovat tyto 
požadavky:  

- zaměstnance zajišťující přepravu vybavovat potřebnými ochrannými pomůckami,  

- zaměstnance zajišťující přepravu pravidelně školit v oblasti hygienických předpisů 
(1x ročně),  

- přepravní vozíky a kontejnery určené pro svoz odpadu pravidelně umývat 
a desinfikovat.  

3.2.5 Nakládání s odpady v LDN Klokočov 
Pro nakládání s odpady v LDN Klokočov platí stejné zásady jako ve FNO (areál 

Poruba).  

Transport vytříděného a označeného komunálního odpadu a skla ze zdravotnických 
pracovišť LDN Klokočov do místa shromažďování odpadu před jejich odvozem k likvidaci 
nebo využití provádí pracovnice úklidu prostřednictvím manipulačních vozíků. Místem 
shromažďování odpadů před jejich odvozem k likvidaci nebo využití se rozumí venkovní 
kontejnery na komunální odpad a venkovní kontejnery na sklo.  

3.2.6 Shromažďování, skladování a zneškodňování nebezpečných 
odpadů v LDN Kloko čov 

Transport vytříděného a označeného nebezpečného odpadu ze zdravotnických 
pracovišť LDN Klokočov do místa shromažďování odpadu před jejich odvozem k likvidaci 
provádí pracovnice úklidu prostřednictvím manipulačních vozíků. Místem shromažďování 
odpadů před jejich odvozem k likvidaci se rozumí uzamykatelná venkovní místnost 
na nebezpečný odpad. Pro ostatní činnosti shromažďování, skladování a zneškodňování 
nebezpečných odpadů platí stejné zásady jako ve FNO (areál Poruba).  
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3.3 Vedení identifikace odpadu a centrální evidence nakládání 
s odpady ve FNO 
Referent pro ekologii a vodohospodářství 

Vyhodnocuje nakládání s odpady. Sestavuje „Hlášení o produkci a nakládání 
s odpady za rok“ dle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., které předává na Odbor 
životního prostředí Magistrátu města Ostravy vždy k 15. 2. příslušného roku. Stanovuje 
a zajišťuje správný způsob likvidace veškerých produkovaných odpadů v souladu 
s platnými předpisy. Provádí pravidelné kontroly na všech místech vzniku odpadů, 
zejména na zdravotnických provozech, ve smyslu dodržování platných ustanovení 
a směrnic o třídění odpadů a nakládání s nimi v rámci FNO. Uchovává evidenci o odvozu 
a zneškodňování nebezpečného odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb., §39, odst. 10, po dobu 
5 let. Zajišťuje nezbytný souhlas příslušného odboru životního prostředí a odboru 
zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje k nakládání s nebezpečnými 
odpady. Formuluje technické podklady pro výběrová řízení na zneškodňování odpadů 
FNO, dle požadavků organizačních útvarů FNO.  

Zaměstnanci FNO 

Provádějí třídění odpadu a to vždy v místě kde odpad vznikl. Pro ukládání odpadu 
používají bezpečné obaly určené pro daný druh odpadu (např. plastové pytle, plastové 
nádoby nebo krabice na ostré předměty apod.). Všichni zaměstnanci jsou povinni 
dodržovat zásady při manipulaci s odpadem a zacházet s ním tak, aby nedošlo k poškození 
obalu a úniku odpadu.  

Externí společnost 

Na základě uzavřené smlouvy zajišťuje externí společnost odvoz a likvidaci odpadu 
dle platné legislativy. O odvozech a hmotnostech vyprodukovaného odpadu vede záznamy, 
které předává původci (referent pro ekologii a vodohospodářství). Zaměstnanec externí 
společnosti předá originál smlouvy na právní odbor a kopii referentovi pro ekologii 
a vodohospodářství, který ji ukládá ve své příruční registratuře.  

3.3.1 Charakteristika a druhy odpadů 
Ve FNO se nakládá s odpady, které se dle druhu dělí na „specifický odpad znečištěný 
škodlivinami“ a „nespecifický odpad“.  

Specifickým odpadem (zdravotnickým odpadem) znečištěným škodlivinami jsou:  

- patologicko – anatomický odpad zahrnuje všechny lidské tkáně (infekční i 
neinfekční), krev a jiné lidské tekutiny, jimi kontaminovaný materiál a odpad po 
úklidu prostor, kde tento odpad vznikl.  

- infekční odpad (odpady na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní 
požadavky s ohledem na prevenci infekce) je veškerý odpad z infekčních oddělení 
vč. 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. Do této skupiny patří i biologicky 
kontaminovaný odpad, např. obvazový materiál, biologicky kontaminované 
pomůcky, obaly transfúzní krve, pomůcky pro inkontinentní pacienty, 
kontaminované materiály z plastů a kontaminované osobní ochranné pomůcky 
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personálu. Patří sem i další odpady, které jsou kontaminovány lidskou krví 
a sekrety.  

- ostrý odpad zahrnuje všechny ostré předměty, které mohou poškodit pokožku, 
jako jsou např. jehly, skalpely, sklo, kanyly apod.,  

- farmaceutický odpad zahrnuje farmaceutické výrobky, léky a chemikálie, které 
byly poškozeny, kontaminovány nebo mají prošlou spotřební lhůtu. Do této 
skupiny patří cytostatika a jejich zbytky.  

- chemický odpad zahrnuje pevné, kapalné a plynné chemické látky z laboratoří 
nebo látky, které vznikají při diagnostických vyšetřeních, čištění nebo desinfekci.  

- radioaktivní odpad zahrnuje veškeré odpady z radiodiagnostických 
a radioterapeutických pracovišť nukleární medicíny a radiologických pracovišť. 
Nakládání s tímto odpadem se řídí dle zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání 
jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a jeho prováděcích předpisů.  

Nespecifickým odpadem jsou: 

- kuchyňský odpad zahrnuje odpad z  kuchyní a kantýn, který zahrnuje zbytky jídel, 
čistící materiál, obaly apod. 

- kancelářský odpad zahrnuje odpad z kanceláří, provozních místností, který 
zahrnuje papír, kovy, zbytky zařízení z pomocných provozů, obsahy odpadkových 
košů z neinfekčních pracovišť.  

- textilní odpad zahrnuje, např. poškozené a vyřazené ložní a osobní prádlo apod., 

- jiné druhy odpadů tvoří, např. vyřazené elektrické a elektronické zařízení, dřevo, 
kovy, uliční smetky apod. 

3.3.2 Likvidace radioaktivních odpadů ve FNO 
Tuhé odpady 

Tuhé odpady se skladují ve vymírací místnosti ve sklepních prostorách Kliniky 
nukleární medicíny (KNM). Třídí se na sklo, spalitelné odpady a jehly zvlášť do stíněných 
plechových hoboků. Spalitelné odpady jsou uloženy v igelitových pytlích, které jsou 
označeny datem uložení a názvem použitého radionuklidu. Dlouhodobý odpad (57Co) je 
skladován v hobocích a potom čeká na celostátní odvoz jednou za 10 let. Odvoz jehel je 
zajišťován po domluvě se spalovnou 1x ročně. Prázdné Mo-Tc generátory jsou rovněž 
skladovány ve vymírací místnosti a 1x ročně jsou odváženy dodavatelskou firmou. 
Ukládání odpadu z ambulancí, lůžkové části a laboratoří provádí pracovníci Technicko-
fyzikálního úseku (TFÚ) jednou denně.  Likvidaci s přeměřováním odpadů průběžně podle 
poločasů rozpadu jednotlivých radionuklidů [11].  

Vypouštění a kontrola radioaktivity odpadní vody 

Na Klinice nukleární medicíny FN Ostrava jsou vyvedeny odpady z WC lůžkové 
části, kde se podávají terapeutické dávky 131I, do systému 4 vymíracích jímek. Po naplnění 
první jímky přepínají pracovníci čističky odpady cyklicky do dalších jímek. Naplnění 
všech 4 jímek trvá za normálních okolností asi 54-65 dnů. Naplnění oznámí pracovníci 
čističky na technicko-fyzikální úsek Kliniky nukleární medicíny. Pracovníci technicko-
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fyzikálního úseku přeměří aktivitu jímek přístrojem ISOTRAK a domluví postupné 
vypouštění té jímky, jejíž aktivita již klesla pod stanovenou mez tak, aby na výstupu měrná 
aktivita odpadní vody nepřesáhla uvolňovací úroveň. Uprázdněná jímka je připravena 
k dalšímu plnění v cyklickém režimu. Měření vzorku odpadní vody probíhá každý den 
[11].  

 

3.3.3 Skladba a množství odpadů ve FNO 
Po vytřídění na místě vzniku je odpad dopraven na sběrné místo FNO, kde jej 

zaměstnanec externí společnosti uloží dle jeho povahy do přistavených kontejnerů. 
Komunální odpad z FNO je likvidován firmou na základě uzavřené smlouvy na skládce 
v Ostravě - Hrušově, nebezpečný odpad ve spalovně nebezpečného odpadu v Ostravě -
 Mariánských Horách. V loňském roce bylo vyprodukováno ve FNO celkem 1670 t 
odpadu. Podrobnější rozepsání viz. Tabulka 2. Množství vyprodukovaného odpadu má 
stoupající charakter. Na jeho množství se podílí také počet hospitalizovaných a ošetřených 
pacientů v daném období. V roce 2008 došlo ke značnému poklesu vyprodukovaného 
odpadu z důvodu celkové rekonstrukce některých klinik. Tato skutečnost a cena 
za odstranění odpadu ve FNO v letech 2005 – 2009 je graficky zhodnocena v následující 
Tabulce 1 a grafech 1 – 4.  

 

Tabulka 1 Množství vyprodukovaného odpadu v letech 2005 – 2009.  

  komunální odpad 
nebezpečný 

odpad 
ostatní odpad odpad celkem cena 

2005 410 t 470 t 140 1020 t 5 300 000 Kč 

2006 464 t 530 t 296 1290 t 6 569 000 Kč 

2007 691 t 580 t 354 1625 t 8 091 000 Kč 

2008 646 t 550 t 328 1524 t 7 638 000 Kč 

2009 730 t 580 t 398 1670 t 8 760 000 Kč 
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Tabulka 2 Seznam a množství odpadů v průběhu provozu FNO v roce 2009.  

Katalog číslo Název odpadu Množství [t] 

130208 Jiné motorové a mazací oleje 0,24 

140603 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel 5,24 

150101 Papírové a lepenkové obaly 52,90 

150102 Plastové obaly 8,80 

150104 Kovové obaly 4,25 

150107 Skleněné obaly 54,85 

150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 0,56 

150202 Absorpční činidla, filtrační materiály 0,06 

160507 Vyřazení anorganické chemikálie 0,23 

160601 Olověné akumulátory 2,87 

170102 Cihly 11,83 

170103 Tašky a keramické výrobky 0,07 

170403 Olovo 1,84 

170405 Železo a ocel 0,47 

170904 Směsné stavební a demoliční odpady 0,73 

180103 Nebezpečné odpady 580,00 

180106 Jiné chemikálie 0,47 

200101 Papír a lepenka 32,09 

200121 Zářivky a jiný odpad obsahující Hg 0,07 

200201 Biologický rozložitelný odpad 76,14 

200301 Komunální odpad 730,00 

200307 Objemný odpad 106,50 

Celkem  1670 
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Obr. 1 Množství komunálního odpadu v letech 2005 – 2009 

 

 

 

 

Obr. 2 Množství nebezpečného odpadu v letech 2005 – 2009 
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Obr. 3 Množství celkového odpadu v letech 2005 – 2009 

 

 

 

Obr. 4 Cena za vyprodukovaný odpad v letech 2005 – 2009 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo popsat nakládání s nebezpečným odpadem 
ve zdravotnických zařízeních. Nebezpečné odpady ze zdravotnictví představují významné 
nebezpečí z hlediska vlivu na zdraví lidí a životní prostředí. Přistupovat k tomuto druhu 
odpadu je nutné s veškerou obezřetností vzhledem k možným potencionálním rizikům, 
které byly v této práci popsané. Pokud budou dodržovány správné zásady manipulace 
s nimi jako je jejich správné třídění ihned v místě vzniku, ukládání do vyhovujících obalů, 
aby nedošlo k jejich protržení a riziku přenosu infekce na osobu, která s odpadem nakládá, 
budou dobře zařazeny dle jednotlivých kategorií a každá osoba pracující se zdravotnickými 
odpady ponese osobní zodpovědnost lze rizika zcela minimalizovat.  

Zkušenosti při nakládání s odpady ve zdravotnictví ukazují, že při správném 
nakládání s tímto druhem odpadu nevznikají větší rizika, než jaká jsou rizika u běžných 
odpadů z domácností či průmyslu.  
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