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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou odpadového hospodářství podniku společnosti 

RENOGUM a.s. První část práce je zaměřena na teoretické poznatky v oblasti nakládání 

s odpady, a to především na legislativní požadavky. Vysvětleny jsou zde nejdůležitější 

pojmy odpadového hospodářství. Druhou část práce tvoří samotná analýza hospodaření 

s odpady, krátce je zde představena analyzovaná společnost. Dále je popsána produkce 

odpadů a jednotlivé kategorie odpadů, s kterými se ve společnosti nakládá. V závěru práce 

je provedeno zhodnocení stávajícího stavu hospodaření s odpady a jsou stanovena 

vyplývající doporučení. 
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Summary 

This Bachelor Thesis deals with the analyse of waste management systém of RENOGUM 

a.s. company. The first part of my thesis focuses on theoretical basis for the field of waste 

treatment mainly on legislative requirements and the most important terms of waste 

management are explained. The second part consists of the analyses of waste management, 

the company RENOGUM a.s. is slightly introduced. Also here is described waste 

production and particular categories of waste which arise from the company. The closure  

concentrates on the evaluation of current situation of waste management system and 

recommendation for its improvements are set. 
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1 Úvod a cíl práce 

Životní prostředí je velmi negativně zasaženo především antropogenní činností. 

Jedním z hlavních zdrojů jeho znečištění jsou odpady, především pak jejich vysoká 

produkce. Tato problematika je dnes a denně řešenou otázkou ve všech životních sférách. 

Spolu s růstem populace se zvyšuje i produkce odpadů. Pozitivní je, že se objevují nové 

technologie a zároveň se vyvíjejí technologie stávající, které umožňují co nejefektivněji 

odpady zpracovat a využívat. 

 Odpady jsou velkým zásahem do životního prostředí, a proto je potřeba přijímat 

preventivní opatření, která omezí jejich vznik. V některých případech mu však zabránit 

nelze, a proto je důležité upřednostňovat využívání odpadů. V dnešní době probíhá již 

v některých školách environmentální vzdělávání, kde je kromě ochrany ostatních složek 

životního prostředí nastíněna i problematika odpadů a potřebnost jejich třídění. Toto 

vzdělávání je důležité nejen u mladší generace, ale i u starších ročníků, u kterých je 

převychování někdy méně snadné. Je potřeba, aby si všichni lidé uvědomili, že odpad 

může být surovinou, která se dá zpracovávat a využívat. Ušetří se tím spousta 

neobnovitelných zdrojů, životní prostředí bude méně zatěžováno a zamezí se různým 

přírodním katastrofám. 

Cílem mé bakalářské práce je provést analýzu současného stavu odpadového 

hospodářství společnosti RENOGUM a.s. V první části práce budou popsány požadavky 

právních předpisů týkající se oblasti nakládání s odpady, přičemž vybrané požadavky 

budou blíže vysvětleny. Definovány budou základní pojmy odpadového i obalového 

hospodářství.  

V druhé části práce bude nejprve krátce představena analyzovaná společnost. Dále 

budou popsány její hlavní podnikatelské činnosti a vybrané druhy odpadů, které při těchto 

činnostech vznikají a které společnost produkuje nejčastěji. Podstatnou částí práce je 

provedení analýzy odpadového hospodářství společnosti. Bude zhodnoceno, zda je 

s odpady nakládáno co nejšetrněji k životnímu prostředí, budou identifikovány nedostatky 

a v závěru analýza vyústí v návrh účinnějšího nakládání s odpady. 
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2 Legislativa odpadového hospodářství 

Legislativa odpadového hospodářství je tvořena soustavou zákonů, nařízení vlády 

a vyhlášek Ministerstva životního prostředí. 

Hlavním legislativním dokumentem odpadového hospodářství je v současné době 

zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech (dále jen zákon o odpadech) ve znění pozdějších 

předpisů.  

Další důležité právní požadavky v této oblasti vymezují zejména následující 

zákony, vyhlášky a nařízení (www.mzp.cz): 

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

zákonů ve znění pozdějších předpisů, 

• vyhláška Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP) č. 381/2001 Sb., kterou se 

stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států 

pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu 

k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, ve znění pozdějších předpisů, 

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

pozdějších předpisů, 

• vyhláška MŽP a Ministerstva zdravotnictví č. 376/2001 Sb., o hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů, 

• vyhláška MŽP č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného 

odběru některých výrobků, ve znění pozdějších předpisů, 

• vyhláška MŽP č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů 

a ohlašování údajů z této evidence, ve znění pozdějších předpisů, 

• nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů.  

2.1 Zákon o odpadech 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje 

pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro správné a bezpečné nakládání s nimi. 
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Při nakládání s odpady se musí dodržovat ochrana životního prostředí, lidského zdraví 

a trvale udržitelného rozvoje. V zákoně o odpadech jsou dále stanovena práva a povinnosti 

osob v odpadovém hospodářství a působnost orgánů veřejné správy (zákon č. 185/2001 Sb.; 

HLAVATÁ, 2007).  

Veřejnou správu v oblasti nakládání s odpady vykonávají (HLAVATÁ, 2007): 

• Ministerstvo životního prostředí, 

• Ministerstvo zdravotnictví, 

• Ministerstvo zemědělství, 

• Česká inspekce životního prostředí, 

• celní úřady, 

• orgány veřejného zdraví, 

• krajské úřady, 

• obecní úřady.  

2.1.1 Základní pojmy 

Odpad 

Odpadem je každá movitá věc, které se osoba zbavuje, nebo má úmysl nebo 

povinnost se jí zbavit a zároveň patří do nějaké ze skupin odpadů, které jsou uvedené 

v zákoně o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.).  

Nebezpečný odpad 

Nebezpečným odpadem je odpad, který je uveden v příloze č. 2 vyhlášky 

č. 381/2001 Sb. v Seznamu nebezpečných odpadů a odpad, který má jednu nebo více 

nebezpečných vlastností (např. výbušnost, vysoká hořlavost, dráždivost a další). Seznam 

nebezpečných vlastností odpadu je uveden v příloze č. 1 této práce (zákon č. 185/2001 Sb.). 

Nakládání  s odpady 

Do oblasti nakládání s odpady patří činnosti spojené s jejich (HLAVATÁ, 2007; zákon 

č. 185/2001 Sb.; KRENÍKOVÁ, 1999): 

• shromažďováním – dočasné ukládání odpadů na stanovené místo, do nádob, které 

musí být označeny druhem a kódem shromažďovaného odpadu, symboly a musí 

zde být uvedena odpovědná osoba za toto shromaždiště (viz kap. 3.2), 
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• sběrem – soustřeďování odpadů podnikatelskými či jinými subjekty oprávněnými 

k podnikání, za účelem dalšího využití či odstranění, 

• výkupem – sběr odpadů, kdy jsou odpady kupovány oprávněnými subjekty 

za sjednanou cenu, 

• tříděním – odpady se třídí dle druhů a kategorií na ostatní (O) a nebezpečný (N) 

odpad dle Katalogu odpadů, 

• přepravou, 

• skladováním – dočasné umístění odpadů, z důvodů provozních, technologických 

nebo přepravních, 

• úpravou – činnosti, kterými se mění chemické, fyzikální nebo biologické vlastnosti 

odpadů, z důvodu snížení jejich objemu, získávání využitelných složek či snížení 

nebo odstranění nebezpečných vlastností, 

• využitím – získávání druhotných surovin z odpadů (způsoby využívání odpadů jsou 

uvedeny v tabulce č. 1), 

• odstraněním – trvalé zneškodnění odpadů s ohledem na šetrnost k životnímu 

prostředí.  

Tabulka č. 1: Způsoby využívání odpadů (HLAVATÁ, 2007) 

KÓD ZPŮSOBY VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ 

R1 Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie 

R2 Získání/regenerace rozpouštědel 

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

R4 Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin 

R5 Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů 

R6 Regenerace kyselin nebo zásad 

R7 Obnova látek používaných ke snižování znečištění 

R8 Získání složek katalyzátorů 

R9 Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětovného použití olejů 

R10 Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii 

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

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

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

Původcem odpadů je právnická osoba či fyzická osoba oprávněna k podnikání, 

při jejíž činnostech vznikají odpady. Povinností původce je zařadit odpad dle Katalogu 

odpadů, který je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 381/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Postup pro zařazování odpadů je 

stanoven v § 2 této vyhlášky (zákon č. 185/2001 Sb.).  

Původce je dále povinen zařadit odpad do kategorie nebezpečný (N), pokud je 

uveden v Seznamu nebezpečných odpadů, nebo smíšen či znečištěn nějakou složkou, která 

činí odpad nebezpečným nebo nějakým z odpadů, který je uveden v Seznamu 

nebezpečných odpadů (zákon č. 185/2001 Sb.).  

 Mezi jeho další povinnosti náleží: zajistit přednostní využívání odpadů, 

shromažďovat odpady dle jednotlivých druhů a kategorií, vést průběžnou evidenci odpadů, 

zabezpečovat odpady před znehodnocením či únikem, zpracovat plán odpadového 

hospodářství, pokud je dosažena výše produkce odpadů, kterou uvádí § 44 tohoto zákona, 

ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených zákonem apod. (zákon 

č. 185/2001 Sb.). 

Předcházení vzniku odpadů 

Každý má povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství, a to 

prostřednictvím změny výrobní technologie, aby byl omezen vznik nevyužitelných 

odpadů, především nebezpečných. U odpadů, u kterých nelze jejich vzniku zabránit, 

nakládat takovým způsobem, aby nebylo ohroženo životní prostředí a zdraví člověka (zákon 

č. 185/2001 Sb.). 

Bezodpadová technologie 

Bezodpadová technologie je založena na produkci výrobků bez použití surovin, 

které obsahují škodlivé látky. Používají se takové suroviny, které se dají recyklovat 

a opětovně použít. Cílem je, aby efekt výrobních procesů byl maximální, a to při 

minimální spotřebě materiálů a energie a při minimální produkci odpadů. V současné době 

se tato technologie vyvíjí a prozatím je i finančně velmi náročná (Radvanská et al, 2009).  

Přednostní využívání odpadů 

Musí být zajištěno přednostní využití odpadů před jejich odstraněním, zvláště pak 

má přednost materiálové využití před jiným využitím odpadů. K tomu jsou zapotřebí  
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technické a ekonomické předpoklady. Při volbě způsobu odstranění odpadů má vždy 

přednost ten, který neohrožuje lidské zdraví a je šetrnější k životnímu prostředí (zákon 

č. 185/2001 Sb.).  

Separovaný sběr a shromažďování odpadů 

Cílem separovaného sběru odpadů je shromáždit je na určených místech dle 

jednotlivých složek, aby nebyly znečištěné cizími příměsemi. Tímto separovaným sběrem 

se docílí efektivního zpracování odpadních materiálů, které se stávají druhotnými 

surovinami. Pokud se objeví ve shromážděném materiálu nežádoucí příměs, může to 

způsobit např. (RICHTER, 2008): 

• zhoršenou zpracovatelnost, 

• u druhotných surovin a energií se zvyšuje měrná spotřeba, 

• z důvodu přepracování se zvyšuje produkce odpadů a tím i náklady na jejich 

zneškodňování, 

• nedostatečnou kvalitu finální produkce, 

• růst nákladů na zpracování. 

Nádoby určené na jednotlivé složky separovaného sběru jsou znázorněny 

na obrázku č. 1. V tomto případě je žlutá nádoba určena na plasty, modrá na papír, zelená 

na barevné sklo, bílá na bílé sklo, oranžová na nápojové kartony. 

  

Obrázek č. 1: Nádoby na separovaný sběr (EKO-KOM, a.s.) 
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2.1.2 Obecné požadavky 

Obecné požadavky vycházejí ze zákona o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.). 

Zákon mimo jiné stanovuje způsoby nakládání s odpady, který je každý povinen 

dodržovat. Převzít odpad může právnická nebo fyzická osoba oprávněna k podnikání, která 

má k jeho převzetí oprávnění, je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění 

odpadů, které je možné provozovat pouze na základě souhlasu uděleném krajským úřadem 

(zákon č. 185/2001 Sb.).  

Ten, kdo se rozhodne předat odpad, je povinen ověřit si, zda osoba, které odpad 

předává, je oprávněna k jeho převzetí. Pokud se oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad 

předán (zákon č. 185/2001 Sb.).  

2.2 Vyhláška MŽP o nakládání s odpady 

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

pozdějších předpisů, stanovuje (vyhláška  č.383/2001 Sb.): 

• jaké náležitosti je třeba uvádět v žádosti o souhlas k provozování zařízení pro 

nakládání s odpady, jako je využívání, odstraňování, sběr či výkup odpadů, a dále 

k provozování zařízení s nebezpečnými odpady, 

• technické požadavky na toto zařízení a seznam odpadů, při jejichž odběru je 

provozovatel zařízení povinen evidovat osoby, od kterých odpad přijal, 

• podrobnosti nakládání s vybranými výrobky, odpady a zařízeními, 

• obsah roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru, 

• způsob vedení evidence (odpadů, souhlasů, přeprav nebezpečných odpadů, apod.) 

a způsob ohlašování (odpadů, zařízení, shromaždišť  pro nebezpečný odpad, apod.), 

• plány odpadového hospodářství. 

2.3 Zákon o obalech 

Významem zákona o obalech je ochrana životního prostředí před odpady 

vznikajících z obalů. Zákon o obalech stanovuje práva a povinnosti při nakládání s obaly 

a uvádění obalových materiálů do oběhu, včetně uvádění balených výrobků do oběhu 

či na trh (zákon č. 477/2001 Sb.; HLAVATÁ, 2007). 
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2.3.1 Vymezení základních pojmů 

Obal 

Obalem je výrobek, který je určený k ochraně, manipulaci či dodávce výrobků 

spotřebiteli a je zároveň obalem (zákon č. 477/2001 Sb.; HLAVATÁ, 2007): 

• prodejním – v místě pořízení tvoří prodejní jednotku pro spotřebitele či jiné 

konečné uživatele, 

• skupinovým – v místě pořízení je skupinou prodejních jednotek, která je buď 

prodávána spotřebiteli či jinému konečnému uživateli, nebo slouží pro účinnější 

umístění do regálů a může být z výrobku odstraněn, aniž by ovlivnil jeho 

funkčnost, 

• přepravním – usnadňuje zacházení s prodejními jednotkami či se skupinovými 

obaly a umožňuje jejich přepravu tak, aby nebyly při manipulaci nebo přepravě 

poškozeny. 

Nakládání s obaly 

Do oblasti nakládání s obaly patří výroba obalů, uvádění obalů nebo výrobků na trh 

či do oběhu, jejich používání, úprava a opětovné používání (zákon č. 477/2001 Sb.; HLAVATÁ, 

2007). 

Uvedení obalu na trh 

Okamžikem, kdy je obal uveden na trh, je poprvé v České republice předán 

ať  úplatně či bezúplatně k distribuci či používání, a to samostatně nebo spolu s výrobkem 

(zákon č. 477/2001 Sb.; HLAVATÁ, 2007). 

Uvedení obalu do oběhu 

Uvedením obalu do oběhu znamená jeho úplatné či bezúplatné předání jiné osobě 

za účelem distribuce nebo použití, vyjma uvedení obalu na trh (zákon č. 477/2001 Sb.; 

HLAVATÁ, 2007). 
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Vratný obal 

Vratný obal je vracen osobě, která ho uvedla do oběhu, způsobem vytvořeným 

právě pro daný použitý obal (zákon č. 477/2001 Sb.; HLAVATÁ, 2007). 

Zpětný odběr 

Zpětný odběr se uskutečňuje z důvodu opakovaného použití obalu nebo pro využití 

či odstranění odpadu z obalů. Odebírá se od spotřebitelů na území České republiky (zákon 

č. 477/2001 Sb.; HLAVATÁ, 2007).  

2.3.2 Základní povinnosti při nakládání s obaly 

Ten, kdo uvádí na trh obal, je povinen zajistit (zákon č. 477/2001 Sb.; HLAVATÁ, 2007): 

• aby obaly, které jsou přiváděny na trh, měly co nejmenší hmotnost a objem, s cílem 

minimalizovat množství odpadů z obalu, 

• aby koncentrace nebezpečných chemických látek v obalu byla v souladu 

s limitními hodnotami, 

• nepřekročení hodnoty 100 mikrogramů/g v součtu koncentrací olova, kadmia, rtuti 

a chromu s oxidačním číslem VI v obalu, 

• opakované použití obalu po jeho použití nebo využití odpadu, který vznikl z tohoto 

obalu. 

Další povinnosti vyplývající ze zákona o obalech (zákon č. 477/2001 Sb.; HLAVATÁ, 

2007): 

• předložit na požádání kontrolních orgánů technickou dokumentaci, která obsahuje 

požadavky viz výše, 

• informovat odběratele, že obal splňuje požadavky viz výše, 

• pokud se na obal uvádí, z jakého je materiálu, musí být toto značení provedeno 

v souladu s legislativou Evropských společenství, 

• pokud jsou obaly opakovaně použitelné, je povinnost provést organizační, 

technické a finanční opatření, které umožňují opakované použití obalů, 

• u obalů, které jsou vratné, zajistit opakované použití těchto obalů nebo využití 

odpadů z těchto obalů.  
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3 Odpadové hospodářství 

Odpadovým hospodářstvím se označuje soubor činností, věnující se předcházení 

vzniku odpadů, nakládání s nimi, následné péči o místo, kde jsou uloženy a kontrole těchto 

činností (zákon č. 185/2001 Sb.). Schéma odpadového hospodářství je znázorněno na obrázku 

č. 2. 

 
Obrázek č. 2: Schéma odpadového hospodářství (KRENÍKOVÁ, 1999) 

3.1 Nakládání s průmyslovými odpady 

Průmyslovým odpadem je odpad, který je produkován průmyslovou činností 

podniku. Při nakládání s průmyslovými odpady je vyžadován zvláštní přístup a je zapotřebí 

znát důležité informace o jejich složení a vlastnostech. Činnosti spojené s jejich zajištěním, 

zpracováním, odstraněním či uložením je třeba zajistit co nejbezpečněji a nejekonomičtěji 

(HLAVATÁ, 2007). 
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Průmyslové odpady se posuzují z hlediska nebezpečnosti, množství a místa vzniku. 

Z hlediska nebezpečnosti se dělí na odpady ostatní a nebezpečné, z hlediska množství 

na globální a lokální. Globálními odpady jsou odpady vznikající velkým producentům 

jako jsou elektrárny, kde se jedná o vysokou produkci, ale jejich složení je možné 

považovat za konstantní. V jednotlivých provozech vznikají lokální odpady, jejichž 

produkce je menší, avšak složení velmi proměnlivé, což závisí na daném typu výroby. 

Z pohledu místa vzniku odpadů jsou rozlišovány dva druhy odpadů. První skupinou jsou 

odpady primární, které vznikají při výrobním procesu a je možné z nich získat téměř vždy 

druhotné suroviny. Druhou skupinou jsou odpady sekundární, které vznikají 

při pomocných procesech, bez kterých by se hlavní výrobní proces neobešel. Patří sem 

údržba, čištění, doprava, balení apod. ( HLAVATÁ, 2007). 

Z hlediska ochrany životního prostředí by mělo být dosaženo ( HLAVATÁ, 2007): 

• aplikování prevence vzniku průmyslových odpadů, 

• snížení vzniku průmyslových odpadů podporováním nových nízkoodpadových 

technologií, 

• zvážení nejvhodnějších možností používání průmyslových odpadů tam, kde je to 

skutečně možné a pro životní prostředí co nejvíce šetrné, 

• získání povědomí o nakládání s průmyslovými odpady. 

3.2 Shromažďování odpadů 

Shromažďování odpadů, tedy to, jakým způsobem je odpad předložen ke sběru pro 

další zpracování, je důležité pro další možnosti nakládání s odpady, především pro jejich 

další využití. Podmínkou je odděleně shromažďovat odpady a poté separovaný sběr. Tato 

problematika se týká dvou oblastí, kdy jsou původci ( HLAVATÁ, 2007): 

1) Právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání – povinnosti v oblasti 

nakládání s odpady, včetně jejich kontroly, jsou stanoveny legislativně, 

2) Obce – celý systém nakládání s odpady je zajišť ován legislativně, nicméně 

problémy v této oblasti jsou věcí etiky, kdy záleží na výchově a chování samotných 

obyvatel. 
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3.2.1 Požadavky na shromažďování odpadů 

Odpady musí být shromažďovány v prostředcích na ně určených, které splňují tyto 

stanovené požadavky (HLAVATÁ, 2007; zákon č. 185/2001 Sb.; vyhláška  č.383/2001 Sb. ): 

a) odlišení shromažďovacích prostředků od prostředků, které nejsou určené pro 

nakládání s odpady, přičemž toto odlišení může být tvarové, barevné či označené 

popisem, 

b) musí být chráněné proti působení povětrnostních vlivů, 

c) musí být odolné proti chemickým vlastnostem odpadů, 

d) pokud se používají i jako přepravní obaly, musí splňovat předpisy, a to i v případě, 

jedná-li se o nebezpečné odpady (ADR či RIV), 

e) zabezpečení ochrany okolí před druhotnou prašností, především u pevných odpadů, 

které vznikly při spalování nebezpečných odpadů, 

f) ochrana odpadů před znehodnocením, zneužitím, smícháním s jinými druhy odpadů 

nebo náhodným únikem, který by mohl způsobit ohrožení lidského zdraví 

a životního prostředí, 

g) bezpečnost obsluhy při případném čištění těchto prostředků po jejich vyprázdnění, 

h) místo nakládání s nebezpečným odpadem musí být vybaveno identifikačním listem 

tohoto odpadu, za což odpovídá původce a oprávněná osoba a musí obsahovat tyto  

náležitosti: 

• název a kód odpadu (dle Katalogu odpadů), 

• kód podle ADR, 

• původce odpadu nebo oprávněnou osobu (název společnosti, adresu, IČ, 

telefon apod.), 

• fyzikální, chemické  a nebezpečné vlastnosti odpadu, 

• bezpečnostní opatření při manipulaci, skladování a přepravě (doporučené 

OOPP, protipožární vybavení),  

• opatření při nehodách, havárií a požárech, 

i) shromažďovací prostředek nebezpečného odpadu musí obsahovat název 

a katalogové číslo odpadu, musí na něm být uvedena odpovědná osoba za jeho 

plnění, vyprazdňování a údržbu.  
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4 Analýza odpadového hospodářství RENOGUM a.s. 

4.1 Charakteristika analyzované společnosti 

Pro analýzu odpadového hospodářství jsem si vybrala společnost RENOGUM a.s. 

(dále jen společnost), ve které pracuji. Společnost má zavedeny tyto systémy: management 

kvality dle normy ČSN EN ISO 9001, environmentální management dle normy ČSN EN 

ISO 14001 a management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN OHSAS 

18001. Tím prokazuje odpovědnost za kvalitu svých výrobků a služeb, za dopady 

na životní prostředí a zajištění bezpečnosti práce při všech svých činnostech (Politika 

společnosti). 

Společnost RENOGUM a.s. vznikla v roce 1995 a její mateřskou společností je 

Czech Coal Services a.s. Hlavními činnostmi společnosti jsou: servis a montáž dopravních 

pásů, renovace dopravních pásů a výroba dalších produktů z pryže, zpracování pryžových 

odpadů a výroba produktů z pryžového granulátu. Dalšími předměty podnikatelské 

činnosti jsou: truhlářství a podlahářství, výroba, instalace a opravy elektrického ručního 

nářadí, služby v oblasti administrativní správy, silniční motorová doprava 

nákladní-vnitrostátní nad 3,5 t celkové hmotnosti (www.renogum.cz). 

 

Obrázek č. 3: Logo společnosti (Politika společnosti) 

4.2 Výrobní činnost společnosti 

Zajištění jednotlivých výrobních činností je prováděno na dvou střediscích, a sice 

na středisku servisu dopravních pásů a středisku gumového programu.   

4.2.1 Středisko servisu dopravních pásů 

Středisko servisu dopravních pásů zajišť uje servis dopravních pásů, prodej 

a montáž nových dopravních pásů. Mezi činnosti týkající se servisu pásů patří jejich 

výměny, opravy, prodlužování a zkracování, teplé a studené opravy, či spoje dopravních 
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pásů. Činnosti střediska jsou zajišť ovány pracovníky společnosti zejména na pracovištích 

Litvínovská uhelná a.s. (LUAS) a Vršanská uhelná a.s. (VUAS). Servis dopravních pásů je 

dále zajišť ován i u externích zákazníků, jako jsou lomy, štěrkovny nebo pískovny, kde je 

pásová doprava také využívána.  

Společnost má v této oblasti bohaté dlouhodobé zkušenosti a je jednou 

z nejvýznamnějších českých firem, která služby v této oblasti poskytuje. 

4.2.2 Středisko gumového programu 

Činnost střediska gumového programu je rozdělena na renovaci dopravních pásů 

a gumový program a je provozována ve třech výrobních halách v areálu Kopisty. 

Pod renovaci dopravních pásů spadá veškeré opracování pásů jako frézování, 

příprava pásů před lisováním na konfekci, tj. úprava pásu dalším obrušováním a nanášením 

vulkanizačního roztoku, spojovací fólie a krycích vrstev, a dále samotné lisování. 

Gumový program se skládá ze dvou činností, a to ze zpracování pryžového odpadu 

a výroby z pryže a pryžového granulátu. Ze surové gumy jsou lisováním vyráběny pryžové 

podložky pod patu kolejnic určené pro tlumení hluku a vibrací pro podkladnicové upevnění 

kolejnic k pražcům, dále pryžové disky, penízková dlažba určená pro pokládku na zimní 

stadiony a další zakázková výroba. Pryžový granulát pochází z více zdrojů - z technické 

pryže, z pneumatik a z pořízení od dodavatelských firem. Výrobky vznikají lisováním 

pryžového granulátu pojeného polyuretanovými lepidly. Pryžové dlažby jsou určeny 

na sportovní plochy, dětská hřiště, okolí bazénů, ustájení koní a skotu atd. Antivibrační 

desky jsou využívány jako izolace omezující přenos vibrací do základů budov, 

při výstavbě kolejových tratí apod. 

Zpracování pryžového odpadu je blíže popsáno v kap. 4.3.7. 

4.3  Produkce odpadů 

Při hlavních i vedlejších činnostech společnosti vznikají odpady. Problematikou 

nakládání s odpady se zabývá jak společnost sama, tak jsou služby spojené s odpadovým 

hospodářstvím zajišť ovány především externě, a to mateřskou společností. Výše produkce 

odpadů je přímo závislá na podnikatelské činnosti společnosti (od provozu linky 
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na zpracování pryže a na výkonu renovace, servisu a oprav dopravních pásů) a dále 

na mimořádných událostech (havárie apod.). 

Vznikající odpady mají různý stupeň nebezpečnosti. Odpady, které nevykazují dle 

zákona o odpadech žádnou nebezpečnou vlastnost, se zařazují dle Katalogu odpadů 

do kategorie ostatní (dále kat. O). Odpady, které jsou uvedeny v Seznamu nebezpečných 

odpadů nebo jsou znečištěny některou ze složek uvedených v příloze č. 5 zákona 

o odpadech se zařazují do kategorie nebezpečný (dále kat. N) (zákon č. 185/2001 Sb.). 

Kromě odpadů, které vznikají výrobní činností společnosti, nakládá společnost 

s pryžovými odpady, které přebírá od cizích původců. Konkrétně se jedná o pneumatiky. 

V tabulce č. 2 je uvedena celková produkce odpadů společnosti v období let 

2004 - 2009. 

Tabulka č. 2: Produkce odpadů společnosti v letech 2004 – 2009 (Roční výkazy o odpadech) 

Rok 
Produkce odpadů 

Celkem kategorie Ostatní kategorie Nebezpečné 
tun % tun % tun % 

2004 281,96 100 281,23 99,74 0,73 0,26 
2005 306,31 100 301,62 98,47 4,69 1,53 
2006 905,51 100 899,86 99,38 5,65 0,62 
2007 1060,84 100 1056,40 99,58 4,44 0,42 
2008 684,61 100 664,32 97,04 20,29 2,96 
2009 666,15 100 662,56 99,46 3,59 0,54 

Detailnější produkce odpadů pod jednotlivými katalogovými čísly odpadů je 

uvedena v příloze č. 2. 

4.3.1 Oprávnění k nakládání s odpady 

Společnost obdržela souhlas k nakládání s odpady rozhodnutími uvedenými 

v tabulce č. 3. 
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 Tabulka č. 3: Přehled oprávnění k nakládání s odpady 

Rozhodnutí Vydal Dne Platnost do 

Souhlas k nakládání s NO a souhlas 
k upuštění třídění dále nevyužitelných 
odpadů  
(katalogová čísla 150101, 150102, 150103, 
170904, 191204, 200303) 

Okresní úřad v Mostě 12. 6. 2002 na dobu neurčitou 

Souhlas k nakládání s NO 
 (katalogová čísla 120101, 160211,200123) 

Magistrát města Mostu 26. 9. 2003 na dobu neurčitou 

Souhlas k nakládání s NO 
 (katalogová čísla 080111, 080409, 120112, 
130109,130110,130111,130113, 130205, 
130307, 130310, 130502, 130507, 160602) 

Magistrát města Mostu 1. 4. 2005 na dobu určitou  
do 31. 10. 2010 

Souhlas k provozování zařízení ke sběru, 
výkupu, úpravě a  využívání odpadů  

Krajský úřad Ústeckého 
kraje 

14. 2. 2003 31. 12. 2010 

Změna rozhodnutí o vydání souhlasu 
k provozování zařízení k využívání odpadů 

Krajský úřad Ústeckého 
kraje 

11. 11. 2005 31. 12. 2010 

Společnost nenakládá (ani v posledních 2 letech nenakládala) s více jak 100 tunami 

nebezpečného odpadu a nemá tedy povinnost v souladu s §15 zákona o odpadech ustanovit 

odpadového hospodáře (zákon č. 185/2001 Sb.). 

4.3.2 Jednotlivé druhy a kategorie odpadů 

Tato kapitola je zaměřena na popis jednotlivých kategorií vznikajících odpadů 

společnosti dle katalogových čísel, které se objevují téměř každý rok v Hlášení o produkci 

a nakládání s odpady, respektive v Ročním výkazu o odpadech. 

07 02 99 Odpady jinak blíže neurčené 

Na odpad, který je zařazen pod tímto katalogovým číslem, je určen velkoobjemný 

kontejner, který je umístěn v areálu Kopisty v prostoru mezi halami. Jedná se o kategorii 

odpadu ostatní. Četnost vývozu tohoto kontejneru je jedenkrát týdně. Do kontejneru jsou 

vhazovány odřezky dopravních pásů, které nelze dále zpracovávat, přetoky z výroby 

pryžových výrobků, zdrásaná guma vznikající při frézování dopravních pásů, použitý 

separační silikonový papír a dezénová fólie, do které se vkládají naválcované krycí vrstvy 

určené pro renovaci dopravních pásů.  

Tento odpad je předáván společnosti Celio a.s. Způsob nakládání s tímto odpadem 

je pod kódem N5 skládkování. Produkce tohoto odpadu je více popsána v kap. 4.3.6. 



Michaela Krejčová: Analýza odpadového hospodářství podniku 
 

2010  17 

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

znečištěné 

Pro tento druh odpadu je určeno shromaždiště nebezpečného odpadu v areálu 

Kopisty. Je tedy zřejmé, že se jedná o odpad patřící do kategorie nebezpečný. Ukládají se 

sem nádoby od vulkanizačních lepidel, konkrétně od vulkanizačního roztoku za tepla 

a vulkanizačního lepidla za studena TL-T70. V prvním případě se jedná o dvěstělitrové 

sudy, v druhém o jednokilové plechovky. Dále se pod tímto katalogovým číslem 

shromažďují obaly od polyuretanových pojiv, které se používají k výrobě granulátových 

výrobků, obaly od ředidel a dalších chemický látek a přípravků. Produkce tohoto odpadu 

v jednotlivých letech je znázorněna na grafu č. 1. Zvýšená produkce v roce 2008 byla 

způsobena nárůstem spotřeby lepidel při servisu a renovaci dopravních pásů a odvozem 

prázdných obalů, které byly produkovány koncem roku předchozího. 
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Graf č. 1: Produkce odpadu 15 01 10 (Roční výkazy o odpadech) 

Tento odpad byl předáván v posledních letech společnostem PURUM, s.r.o., SITA 

CZ a.s. a Celio a.s. a bylo s ním nakládáno pod kódem D1 – skládkování, Ukládání 

v úrovni nebo pod úrovní terénu (vyhláška  č.383/2001 Sb.). 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 

neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 

látkami  

Pro tento druh odpadu disponuje společnost největším počtem shromažďovacích 

prostředků. Shromažďují se zde znečištěné textilie od olejů a jiných chemických látek, 
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jako jsou použité hadry, znečištěné rukavice, popřípadě další části znečištěného pracovního 

oděvu, použitý sorbent či granulát, který plní též úlohu sorbentu. 

Produkce tohoto odpadu je každoročně v podobné výši a pohybuje se kolem 

0,05 až 0,1 tun. V roce 2008 však byla výše tohoto odpadu 13,08 tun. Takto zvýšená 

produkce byla způsobena havárií, kdy došlo k úniku oleje z nádrže na teplonosný olej 

a následnému zahoření.  

I tento odpad je předáván jiné oprávněné osobě, a to společnostem PURUM, s.r.o., 

SITA CZ a.s. a Celio a.s. Způsob, kterým je s tímto odpadem nakládáno, je pod kódy D9 – 

fyzikálně-chemická úprava, jejíž konečné produkty se odstraňují např. odpařováním nebo 

sušením a N3 – předání jiné oprávněné osobě (vyhláška  č.383/2001 Sb.; Roční výkaz o odpadech). 

17 04 05 Železo a ocel 

Do tohoto odpadu patří vyřazený šrotový materiál, použité drásací segmenty, které 

jsou využívány na frézovací lince k mechanickému opracování dopravních pásů. Produkce 

tohoto odpadu závisí na množství vyřazeného šrotového materiálu.  

Železo a ocel jsou předávány společnostem VS METALL, spol. s r.o., Kovošrot 

Děčín a.s. a KOVODEMONT CZECH, a.s.. S tímto odpadem je nakládáno pod kódem R4 

– recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin (vyhláška  č.383/2001 Sb.). 

19 12 04 Plasty a kaučuk 

Pod tento kód odpadu je zařazen odpad z koster pneumatik. Jelikož je nyní linka 

na zpracování pryžového odpadu mimo provoz (více v kap. 4.3.7), je očekáván pokles 

tohoto odpadu. Tento odpad je předáván společnosti Celio a.s. a je s ním dále nakládáno 

dle kódu N5 – skládkování. 

20 03 01 Směsný komunální odpad 

Z komunálního odpadu jsou předem vytříděny využitelné a případně nebezpečné 

složky. Směsný komunální odpad pak tvoří zbytky potravin, obaly od potravin, smetky 

apod. Tento odpad je předáván k odstranění na základě uzavřených smluv odběratelům 

komunálního odpadu. Těmi jsou Podnik služeb Jirkov a Mostecké odpady (nyní Marius 

Pedersen a.s.). Nakládáno je s ním dle kódu N5 – skládkování. 
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4.3.3 Shromažďování odpadů 

Vzniklé odpady jsou ukládány do shromažďovacích prostředků, které jsou 

rozmístěny na pracovištích podle potřeby. Tyto prostředky zajišť ují ochranu odpadu před 

nežádoucím znehodnocením, smícháním s jinými druhy odpadu či jejich únikem, který 

by mohl ohrozit životní prostředí či zdraví člověka. Shromažďovací prostředky jsou 

označeny názvem, je na nich uvedena odpovědná osoba a v případě, že se jedná 

o shromaždiště nebezpečného odpadu,  obsahují navíc katalogové číslo odpadu a jeho 

identifikační list dle náležitostí uvedených v kap. 3.2. Shromažďovací prostředky jsou 

po nashromáždění určitého množství vyprazdňovány a předávány osobám, které jsou 

oprávněny k jejich převzetí. Zvolen je takový dodavatel, který zajišť uje co nejšetrnější 

odstranění odpadu k životnímu prostředí (vyhláška  č.383/2001 Sb.). 

Pro vytřídění složek z komunálních odpadů jsou v areálech všech pracovišť  

kontejnery, určené pro separovaný sběr papíru a plastů. Tyto kontejnery jsou v areálu 

Kopisty vyváženy jedenkrát měsíčně. Pro nebezpečný odpad má společnost v areálu 

Kopisty shromaždiště tohoto odpadu. Toto shromaždiště je uzamčeno a přístup do něj mají 

pouze oprávněné osoby. Jednotlivé odpady jsou i zde označeny identifikačním listem 

a názvem, o jaký odpad se jedná. Jsou zde ukládány nebezpečné odpady, které podléhají 

zpětnému odběru. Patří mezi ně zářivky, baterie a akumulátory, vyřazená elektrická 

zařízení. Dále jsou zde shromažďovány tonery z tiskáren a další nebezpečné odpady, 

ke kterým má společnost oprávnění k jejich nakládání.  

4.3.4 Evidence odpadů 

Evidence nakládání s odpady je vedena na místě vzniku odpadů. Údaje z této 

evidence jsou předávány ke zpracování do elektronického systému evidence odpadů. Tato 

činnost je zajišť ována mateřskou společností Czech Coal Services a.s., odborem ekologie. 

Odbor ekologie dále zpracovává roční výkazy o odpadech pro Český statistický úřad 

a roční hlášení o produkci a nakládání s odpady. 

Od roku 2006 jsou dle požadavků Magistrátu města Most vedeny v evidenci 

odpadů dvě provozovny a to:  

• provozovna Linka na zpracování pryže, 

• provozovna Sídlo společnosti. 
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4.3.5 Nakládání s obaly 

Na balení svých výrobků používá společnost obalový materiál, a tím ho dává 

do oběhu. Společnost má uzavřenou Smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou 

obalovou společností EKO-KOM, a.s. Na základě této smlouvy zajišť uje EKO-KOM, a.s. 

pro společnost RENOGUM a.s. plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu 

z obalů. 

4.3.6 Plán odpadového hospodářství 

V roce 2007 vznikla společnosti povinnost vypracovat Plán odpadového 

hospodářství (POH) původce, z důvodu naplnění § 44 zákona o odpadech, a to 

překročením hranice 1000 tun odpadu ostatního. Produkce odpadů činila v tomto roce 

4,437 tun odpadu nebezpečného, tj. méně než 10 tun a 1056,4 tun odpadu ostatního, tj. více 

než 1000 tun. Překročení tohoto limitu bylo způsobeno zvýšenou produkcí odpadu 

pod katalogovým číslem 07 02 99 Odpady jinak blíže neurčené, a to z důvodu 

jednorázových stavebních úprav v areálu společnosti. Dalším důvodem bylo navýšení 

produkce odpadu pod katalogovým číslem 19 12 12 Jiné odpady neuvedené pod číslem 

19 12 11, který vzniká při zpracování pneumatik na recyklační lince. Jelikož se jednalo 

o mimořádné překročení této hranice, vzhledem k vývoji produkce odpadů od roku 2004 

a vzhledem k vývoji produkce odpadů v roce 2008, byla  Krajskému úřadu Ústeckého 

kraje zaslána žádost o upuštění od povinnosti zpracovávat Plán odpadového hospodářství 

původce. Ten této žádosti vyhověl a bylo tak vypracování POH prominuto. Vývoj 

produkce odpadu 07 02 99 je znázorněn na grafu č. 2. 

 

Graf č. 2: Produkce - Odpady jinak blíže neurčené 070299 (Roční výkazy o odpadech) 
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4.3.7 Zařízení na využívání a odstraňování odpadů 

Společnost RENOGUM a.s. provozuje zařízení ke zpracování odpadů, a to linku 

na zpracování pryže a výroby pryžového granulátu. Souhlas k provozování tohoto zařízení 

vydal společnosti Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 

na počátku roku 2003. Provoz byl zahájen v roce 2005. Od roku 2006 je na základě pokynu 

Magistrátu města Most vykazována v evidenci odpadů jako samostatná provozovna. 

Vstupem do tohoto zařízení jsou pryžové odpady kat. O, zejména pneumatiky 

kat. č. 16 01 03 do max. průměru 1200 mm. Před zpracováním pneumatik v granulační 

lince jsou pneumatiky roztříděny na osobní a nákladní. Tyto typy jsou zpracovávány každý 

zvlášť . Z nákladních pneumatik musí být před drcením vyjmuta patní lana. Výstupem 

je pryžový granulát frakce 0 – 4 mm, který slouží pro výrobu pryžové dlažby společnosti 

nebo může být dodáván jako polotovar k jinému využití. Drcení odpadové pryže probíhá 

za normální teploty, nevznikají jím tak nebezpečné emise. Drcením pneumatik vznikají 

odpady surovin, které jsou v pneumatice obsaženy. Jsou jimi železné kovy, plasty, kaučuk 

a textil. Přehled odpadů s kterými je v zařízení nakládáno je uvedeno v tabulce č. 4. 

Nebezpečné odpady v evidenci odpadů z této provozovny nejsou vykazovány, jelikož v ní 

žádné nevznikají (Provozní řád linky). 

Tabulka č. 4: Přehled druhů odpadů s kterými je v zařízení nakládáno (Provozní řád linky) 

kód odpadu kategorie název druhu odpadů  

16 01 03 O pneumatiky vstupní surovina 

16 01 17 O železo a ocel patní lanka a kostry pneumatik 

19 12 02 O železo a ocel patní lanka a kostry pneumatik 

19 12 04 O plasty a kaučuk kostry pneumatik 

19 12 08 O textil kostry pneumatik 

19 12 12 O jiné odpady z mech.  úpravy odpadů kostry pneumatik 

Zpracování pryžového odpadu je pozitivním environmentálním aspektem 

společnosti. Pneumatiky společnost získává od cizích původců. Společnost má k dispozici 

dvě shromaždiště pryžového materiálu, kam jsou pneumatiky po převzetí ukládány. 

Přehled převzatých a zpracovaných pneumatik znázorňuje graf č. 3. Jak lze z grafu vyčíst, 

od roku 2006 dochází k poklesu množství převzatých pneumatik k dalšímu zpracování 

a rovněž i k poklesu množství zpracovaných pneumatik v granulační lince. V roce 2008 

byl nižší výkon ovlivněn poruchovostí drtičů D1 a D2. V roce 2009 byla činnost 
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granulační linky pozastavena, a to nejdříve kvůli poruše na drtiči D1 a poté i z důvodu 

snížení poptávky po pryžovém granulátu a po výrobcích, které se z tohoto granulátu 

vyrábějí. Snížení poptávky bylo zapříčiněno celosvětovou krizí. V největší míře ovlivnil 

tento negativní vývoj ekonomiky antivibrační desky, neboť  byly některé stavby 

pozastaveny či zrušeny.  

  

Graf č. 3: Porovnání přijatých a zpracovaných pneumatik (Evidence společnosti v systému IS Hélios) 

Jak již bylo uvedeno, z pryžového granulátu je vyráběna pryžová dlažba a dále je 

dodáván jako polotovar k dalšímu zpracování. Využíván je především do sportovních 

ploch. Dalším vhodným využitím by mohlo být v oboru silničního stavitelství, a to díky 

jeho technickým vlastnostem jako je trvanlivost, pevnost a pružnost. Jednalo by se pak 

o takzvaný gumoasfalt, jehož vlastnosti prodlužují životnost povrchů vozovek 

až o trojnásobek oproti běžnému silničnímu asfaltovému povrchu. Pokud by se do asfaltu 

přidával pryžový granulát, snížil by se výskyt trhlin, který je způsoben změnami teplot. 

Nevýhoda je spatřována v nákladech na jeho výrobu. Na druhou stranu je zde veliká 

výhoda v podobě výrazně delší životnosti a snížení kladené vrstvy oproti tradičnímu 

asfaltu téměř na polovinu. Tím se snižují celkové náklady, stejně jako náklady za opravy 

a údržbu tohoto povrchu. Je třeba zmínit, že v současné době jsou v České Republice 

problémem nedostatečné technologie (RADVANSKÁ, 2009). 

Získání granulátu z pneumatik, jejich cestu granulační linkou, získané produkty 

ze zpracování a výrobky z tohoto granulátu znázorňuje obrázek č. 4. 
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Obrázek č. 4: Zpracování pneumatik (RENOGUM a.s.) 

4.4 Kontrolní činnost v oblasti nakládání s odpady 

Kontrolní činnost ve společnosti je možné rozdělit na kontroly interní a externí. 

Bližší popis jednotlivých kontrol je uveden v kap. 4.4.1 a 4.4.2. 

4.4.1 Interní kontrola 

Interní kontroly průběžně provádí odpovědné osoby jednotlivých středisek. 

Nakládání s odpady je ve společnosti kontrolováno odborem ekologie Czech Coal 

Services a.s., a dále pak při každém interním auditu. Ten je zaměřen, kromě ostatních 

systémů, na audit systému environmentálního managementu dle ČSN ISO 14001. Kontroly 

jsou zaměřeny na správné třídění odpadů, na zjištění stavu shromažďovacích prostředků, 

zda je jich dostatečné množství a zda jsou opatřeny danými náležitostmi. Audit dále 

prověřuje hodnocení souladu s právními požadavky. V posledních letech byly zjištěny tyto 

nedostatky (Zprávy z interních auditů):  

• nedostatečné množství shromažďovacích prostředků pro odpovídající druhy 

ostatního odpadu – prostředky pro tyto druhy odpadů byly následně doplněny, 

• nebyl zajištěn pravidelný odvoz kovového odpadu, 
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• nebyl zajištěn pravidelný odvoz vyřazených akumulátorů – oba tyto zmíněné 

odpady jsou již pravidelně vyváženy, 

• v některých případech chybělo označení shromažďovacích míst, což bylo 

způsobené provozními podmínkami, kdy bylo označení znehodnoceno – následně 

bylo značení obnoveno, 

• na několika shromažďovacích nádobách nebyla uvedena aktuální odpovědná osoba 

– byla provedena aktualizace odpovědných osob na těchto nádobách, 

• chybné třídění pracovníků v třídění odpadů (plasty, papír), které však bylo 

způsobeno záměnou shromažďovacích nádob – zaměstnanci byli upozorněni 

na důslednost v třídění odpadu do správných nádob,  

• identifikační listy NO vlivem provozních podmínek nebývají časem čitelné a je 

třeba je obměňovat – identifikační listy byly vyměněny, 

• závažnějším nedostatkem bylo porušení povinností při nakládání s nebezpečnými 

odpady, kdy byla nalezena zářivka v komunálním odpadu. Dále zde byly nalezeny 

papírové kartony a plasty, komunální odpad tak nebyl vytříděn – zaměstnanci byli 

poučeni o nakládání s nebezpečnými odpady, zvláště se zářivkami a o důležitosti 

vytřídění využitelných složek z komunálního odpadu. 

Všechny tyto nedostatky jsou v co nejbližších termínech od jejich zjištění 

odstraňovány. Jsou prováděny kontroly, zda k jejich odstranění došlo ve stanovených 

termínech. 

4.4.2 Externí kontrola 

Externí kontroly provádí Magistrát města Mostu, pod který společnost spadá. 

Poslední kontrola proběhla v roce 2009 a nebyly shledány žádné nedostatky. Dále jsou 

kontroly prováděny certifikační společností, která zde vykonává dozorové respektive 

recertifikační audity na ISO 14001. V oblasti nakládání s odpady nebyly dosud shledány 

žádné odchylky. 

4.5 Zhodnocení stávajícího stavu hospodaření s odpady 

Ve společnosti RENOGUM a.s. je se všemi odpady nakládáno v souladu 

s požadavky právních předpisů, stanovenými zejména v zákoně o odpadech a prováděcích 
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právních předpisech. S nebezpečnými odpady je nakládáno na základě vydaných souhlasů 

k nakládání s těmito odpady (viz kap. 4.3.1). Zařízení k využívání a odstraňování odpadů 

je provozováno na základě vydaného rozhodnutí. 

Na společnost se vztahují obecné zákonné povinnosti stanovené pro původce 

odpadů. Patří mezi ně především předcházet vzniku odpadů. Pokud ke vzniku odpadu 

dojde, posuzuje se, zda je využitelný. Mezi využitelné odpady, které ve společnosti 

vznikají, patří zejména odpadní oleje, vytříděné využitelné složky z komunálního odpadu, 

pneumatiky, použité akumulátory, šrot a vyřazená zařízení. Pokud odpad využít nelze, je 

odstraněn v souladu s právními předpisy. Místa vzniku odpadů jsou průběžně 

monitorována. Množství shromažďovacích nádob je dostatečné, jejich vývoz je 

uskutečňován dle potřeby. 

Produkce odpadů závisí na produkci odpadů kategorie ostatních. Tato produkce 

vzniká především provozem linky na zpracování pryže a činnostmi při renovaci, servisu 

a opravách dopravních pásů. Produkce nebezpečných odpadů se pohybuje každý rok 

na srovnatelné úrovni, vyjma roku 2008, kdy byla rapidně vyšší z důvodu již zmiňované 

havárie. Z vývoje produkce odpadů za jednotlivé roky vyplývá, že by hranice 1000 tun 

odpadu ostatního neměla být znovu překročena. Její překročení hrozí pouze 

při mimořádných událostech. 

Pro oblast nakládání s odpady byla ve společnosti vypracována pravidla 

vnitroakciového řízení a to Opatření ředitele a.s. - Nakládání s odpady a ochrana ostatních 

složek ŽP. Zaměstnanci jsou proškolovány v rámci ISO 14001 i s problematikou nakládání 

s odpady, s jejich správným tříděním, a to jak při nástupu, tak při pravidelných školení. 

Další opětovné proškolení probíhá, zjistí-li se nesprávné třídění odpadů. 

4.6 Návrh na zlepšení hospodaření s odpady 

Pro zlepšení hospodaření s odpady je důležité vést zaměstnance k tomu, aby třídili 

odpad. Problematickým shromaždištěm odpadů je velkoobjemný kontejner v areálu 

Kopisty na odpad 07 02 99 Odpady jinak blíže neurčené, kde se občas objeví druh odpadu, 

který do něj nepatří. Jedná se zejména o znečištěné rukavice, znečištěný obalový materiál, 

apod. Doporučovala bych proto častější kontroly tohoto kontejneru. V případě, že se budou 

tyto materiály stále v kontejneru objevovat, je třeba důrazně upozornit zaměstnance, že se 
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jedná o porušení zákona o odpadech. Řešením by dále mohlo být vytvoření informací 

pro zaměstnance, který druh odpadů do tohoto kontejneru patří a který odpad patří 

případně do jiného shromažďovacího prostředku. Každý zaměstnanec by byl s těmito 

informacemi seznámen a dále by byly vyvěšeny na nástěnkách. Jelikož se v tomto roce 

bude konat periodické školení a přezkušování zaměstnanců společnosti z bezpečnostních 

předpisů a předpisů souvisejících, jehož součástí je i školení ze systému ISO 14001, 

navrhuji zaměřit toto školení i na správné třídění odpadů a vysvětlit zaměstnancům 

důležitost tohoto problému. 

Do velkoobjemného kontejneru je vhazována dezénová fólie, která (jak jsem již 

uvedla v kap. 4.3.2) je určena pro naválcované pryžové krycí vrstvy určené pro renovaci 

dopravních pásů. Po vyjmutí krycích vrstev při renovaci dopravních pásů je tato použitá 

fólie vhazována do odpadu, který je odstraňován skládkováním. Doporučuji zmonitorovat 

možnosti dalšího využití této fólie. Dalším odpadem, který je vhazován do tohoto 

kontejneru a který by mohl být využít je zdrásaná guma vznikající při frézování 

dopravních pásů. Doporučuji tento odpad nabídnout společnosti Celio a.s. k dalšímu 

využití. Způsob nakládání s tímto odpadem by byl pod kódem R1 - Využití odpadu 

způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie. Zajištěno by tak 

bylo účinnější nakládání s tímto odpadem, jelikož by odstranění skládkováním bylo 

nahrazeno využitím tohoto odpadu (zákon č. 185/2001 Sb.; vyhláška  č. 383/2001 Sb.).                              

Dalším mým návrhem je snížení produkce odpadů pod kódem 15 01 10 Obaly 

obsahující  zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné. Změnou 

dodavatele vulkanizačního roztoku pro spojování dopravních pásů za tepla, vznikají nové 

možnosti. Navrhuji s dodavatelem domluvit, možnost znovupoužití sudů, určených 

na tento roztok. Sudy jsou po vyprázdnění zbytečně zařazeny do odpadu. Pokud ale nejsou 

poškozeny mechanicky a neskončila jejich životnost, mohou být opětovně plněny. 

Stávající sudy však příliš nevyhovují tím, že je nelze kvůli malému otvoru čistit a je tak 

možné je opětovně naplnit pouze několikrát. Je tedy třeba nakoupit sudy takové, které bude 

možné před dalším plněním vyčistit. Další snížení produkce uvedeného druhu odpadu 

by mohlo být dosaženo, pokud by se nádoby na polyuretanová pojiva vracely zpět 

do oběhu. Tuto otázku jsem diskutovala s dodavatelem tohoto pojiva, který připustil, 

že odběr těchto nádob by mohl být zajišť ován zahraniční společností, která se zabývá 

regenerací těchto nádob. 
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5 Závěr 

V bakalářské práci jsem analyzovala odpadové hospodářství společnosti 

RENOGUM a.s. Cílem práce bylo zhodnotit stávající stav nakládání s odpady 

ve společnosti, stanovit opatření pro předcházení vzniku odpadů, popřípadě navrhnout 

účinnější nakládání s odpady. 

V první části práce jsem popsala požadavky právních předpisů odpadového 

a obalového hospodářství, vymezila jsem základní pojmy těchto dvou oblastí. Dále jsem 

v práci uvedla nakládání s průmyslovými odpady po teoretické stránce a požadavky 

na shromažďování odpadů. Na tyto teoretické poznatky jsem navázala analýzou 

odpadového hospodářství společnosti RENOGUM a.s. Nejprve jsem společnost 

charakterizovala. Její hlavní výrobní činnosti jsou zajišť ovány dvěma středisky a sice 

střediskem dopravních pásů a střediskem gumového programu. Činnosti v oblasti 

odpadového hospodářství jsou ve společnosti řízeny a vykonávány zaměstnanci 

s příslušnou kvalifikací a odbornou způsobilostí, neboť  jsou zajišť ovány na základě 

smluvního vztahu odborem ekologie mateřské společnosti Czech Coal Services a.s. 

V další části práce jsem popsala nejvýznamnější druhy odpadů, které 

při podnikatelské činnosti společnosti vznikají, jakým způsobem s nimi společnost 

nakládá. Na základě provedené analýzy, spatřuji možnost předcházení vzniku odpadů 

především u odpadu Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 

látkami znečištěné. Doporučila jsem opětovné plnění sudů vulkanizačním roztokem, aby 

po jejich vyprázdnění nebyly určeny do odpadu. Tím se sníží produkce tohoto 

nebezpečného odpadu. Slabší stránku v nakládání s odpady jsem identifikovala především 

v třídění odpadů, kdy jsem doporučila v rámci nadcházejícího školení proškolit 

zaměstnance o jejich správném třídění. 

Mohu konstatovat, že společnost své odpadové hospodářství neustále zlepšuje a to 

i díky zavedenému systému environmentálního managementu, jehož cílem neustálé 

zlepšování je. Důkazem je i obnovení certifikátu pro systém environmentálního 

managementu, ISO 14001, který se povedlo obnovit těsně před dokončením této 

bakalářské práce. 
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Příloha č. 1 Seznam nebezpečných vlastností odpadu (Příloha 2 Zákona č. 185/2001 Sb.) 
 

Kód Nebezpečná vlastnost odpadu 

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 ve styku  
s vodou, vzduchem nebo kyselinami                      

H13 
Schopnost   uvolňovat   nebezpečné   látky   do   životního 
prostředí při nebo po odstraňování                            

H14 Ekotoxicita 
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Příloha č. 2 Celková produkce odpadů původce RENOGUM a.s. v období 2004 – 2009 
(Hlášení o produkci a nakládání s odpady výše uvedených let) 

  

Kat. č. 

odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 

odpadu 

Produkce (t/rok) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

040209 
Odpady z kompozitních tkanin 
(impregnované tkaniny, elastomer, 
plastomer) 

O 
38,3 44,3     

070299 Odpady jinak blíže neurčené O 230,44 232,64 179,67 461,9 330,26 272,13 

080111 
Odpadní barvy a laky obsahující 
organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky  

N 
   0,5   

120101 Piliny a třísky železných kovů O    67,5 49,61  

120112 Upotřebené vosky a tuky N     0,01  

130205 Nechlorované minerální motorové, 
převodové a mazací oleje 

N   1,5 1,467   

130307 Minerální nechlorované izolační a 
teplonosné oleje 

N   2,2    

130507 Zaolejovaná voda  z odlučovačů 
oleje 

N  2,41     

140603 Jiná rozpouštědla a směsi 
rozpouštědel 

N 0,6  0,1    

150101 Papírové a lepenkové obaly       0,03 

150102 Plastové obaly O     0,05 0,05 

150110 
Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

N 
0,13 1,46 1,75 1,89 6,863 3,539 

150202 

Absorpční činidla, filtrační 
materiály (včetně olejových filtrů 
jinak blíže neurčených), čisticí 
tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

N 

 0,74 0,095 0,05 13,08 0,049 

160117 Železné kovy O    18,62   

160211 

Vyřazená zařízení obsahující 
chlorofluorouhlovodíky, 
hydrochlorofluorouhlovodíky 
(HCFC) a hydrofluorouhlovodíky 
(HFC) 

N 

 0,08     

160214 Vyřazená zařízení neuvedená pod 
čísly 16 02 09 až 16 02 13 

O  0,1    0,2 

160601 Olověné akumulátory N    0,53 0,34  

170201 Dřevo O  0,1     

170402 Hliník O     3,25  

170405 Železo a ocel O 7,69 19,68 33,66 7,24 12,33 2,21 

170411 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O     0,96  

191202 Železné kovy O   176,84    
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191204 Plasty a kaučuk O   502,49 313,18 258,26 267,44 

191212 

Jiné odpady (včetně směsí 
materiálů) z mechanické úpravy 
odpadu neuvedené pod číslem 
19 12 11 

O 

   179,36  110,9 

200301 Směsný komunální odpad O 4,8 4,8 7,2 8,6 9,6 9,6 

Pozn.: Ve výše uvedené produkci odpadů nejsou uvedeny Pneumatiky pod kódem odpadu 160103 


