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STRANA 2

CO PŘINESLO ENVIBRNO 1999

8. mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu
a ochranu �ivotního prostøedí ENVIBRNO se
konal od úterý 19. øíjna do pátku 22. øíjna 1999
spoleènì s veletrhy WOOD-TEC a SIMET
a zúèastnilo se jej více ne� 170 vystavovatelù
z 11 zemí, pøièem� jejich expozice zaujímaly
více ne� 4700 m2 výstavní plochy.

V rámci ENVIBRNO se konal ji� tradiènì
odborný doprovodný program, který mìl bo-
hatou mezinárodní úèast a kromì na�ich pøed-
ních odborníkù, zde vystoupila i øada odborní-
kù z pìti zemí Evropské unie a �výcarska.
Doprovodný program ENVIBRNO byl organi-
zován pod zá�titou ministra �ivotního prostøe-
dí Dr. M. Ku�varta a primátora mìsta Brna
Dr. P. Duchonì v úzké spolupráci s Ministerst-
vem �ivotního prostøedí. Ministr Ku�vart se
nemohl osobnì veletrhu zúèastnit, ale do Brna
pøijeli jeho dva námìstci, øeditel Státního fon-
du �ivotního prostøedí a øeditelé odboru odpa-
dù, ochrany vod, strategií, integrovaného fi-
nancování a environmentálních rizik a souèás-
tí veletrhu byla i celá øada setkání pracovníkù
ministerstva s odbornou a podnikatelskou ve-
øejností.

Prezentace progresivních technologií
a produktù v oblasti techniky a tvorby �ivotní-
ho prostøedí a umo�nìní získat perspektivní
obchodní kontakty, to je ve zkratce komerèní
stránka veletrhu ENVIBRNO 99. Jeho poslání
v oblasti osvìty a ekologické výchovy v�ak
obchodní podstatu výraznì pøekraèuje. Tech-
nický a ekonomický pokrok musí být provázen
maximální péèí o �ivotní prostøedí; proto je je�-
tì více ne� u jiných veletrhù poøádaných BVV
významný také jeho doprovodný program.

Ten letos poprvé pøedjímal nový trend,
který se v pøístupu k ochranì �ivotního pro-
støedí u nás bude èím dál více projevovat. Jde
o to, �e po období �koncových technologií�,
jejich� nasazování bylo bìhem devadesátých
let u nás nutné vzhledem ke zdìdìnému stavu
�ivotního prostøedí, pøichází nyní doba pro za-
vádìní �nejlep�ích dostupných technologií�
(angl. BAT - Best Available Technology), jako
tomu ji� je v zemích Evropské unie (EU).

Podstatou tohoto nového trendu je inte-
grovaný pøístup k ochranì �ivotního pro-
støedí. Velmi zjednodu�enì jde o to, �e za stav
�ivotního prostøedí nemù�e odpovídat (jen)
poèet a výkonnost zaøízení jako jsou èistírny
odpadních vod a filtry zachycujících emise do
ovzdu�í, ale to, �e kvalita �ivotního prostøedí
vzniká ve v�ech sférách �ivota spoleènosti.
Samozøejmì to platí i o prùmyslové sféøe, kte-
rá je obecnì nejvìt�ím zneèi��ovatelem pro-
støedí.

V brzké budoucnosti se musíme zamìøit na
inovaèní �ekoefektivní� technologie (efektivní
jak z hlediska ochrany �ivotního prostøedí, tak

i ekonomicky pro firmy, které je zavádìjí).
Proto doprovodný program zahrnoval celkové
nosné téma �Integrovaná ochrana �ivotního
prostøedí� letos sice poprvé, ale zato mu pat-
øilo dùstojné místo � �lo o nosnou my�lenku ú-
vodního diskusního ENVIFORA, kterým byl
doprovodný program zahájen. V ENVIFORU
vystoupili námìstci ministra �ivotního prostøedí
Ing. L. Petru�ela, CSc., a Ing. E. Tylová spo-
leènì s primátorem mìsta Brna Dr. P. Ducho-
nìm, øeditelem Státního fondu �ivotního
prostøedí Ing. A. Vychodilem, øeditelem odbo-
ru integrovaného financování M�P Ing. V. Kazi-
mourem a dal�ími pøedními odborníky v oblasti
ochrany �ivotního prostøedí. Ve svých vystou-
peních se dále dotkli aktuálních po�adavkù EU
týkajících se vstupu ÈR a úkolù vyplývajících
z nové Státní politiky �ivotního prostøedí, které
bude nutno naplnit je�tì pøed vstupem do EU.

Poprvé osobnì nav�tívil veletrh ENVI-
BRNO britský státní ministr John Battle, který
spoleènì s britským velvyslancem v ÈR Davi-
dem Broucherem otevøeli stánek britských fi-
rem na ENVIBRNO a zúèastnili se semináøe
britské asociace JEMU na téma �Velká Britá-
nie a �ivotní prostøedí�, který mìl velký ohlas
mezi odbornou veøejností.

Na tematiku ENVIFÓRA navázala øada
dal�ích odborných semináøù a odborných do-
provodných akcí.

Ve støedu dne 20. øíjna 1999 to byly dva se-
mináøe. Jednak �Projekty ochrany �ivotního
prostøedí v ÈR a EU�, který moderoval øedi-
tel odboru integrovaného financování Minis-
terstva �ivotního prostøedí Ing V. Kazimour
spoleènì s Dr. M. Vicenovou, vedoucí oddìle-
ní strukturální politiky Ministerstva zemìdìl-
ství, a jednak semináø �Zku�enosti se zavádì-
ním EMS a Ekologicky �etrného výrobku�,
který moderoval Dr. J. Bendl, CSc., øeditel od-
boru strategií M�P.

Souèasnì s nimi se konalo èesko-sloven-
sko-rakouské kolokvium �Aktuální otázky
odvádìní a èi�tìní odpadních vod ve støedo-
evropském regionu�.

Na semináøi �Projekty ochrany �ivotního
prostøedí v ÈR a EU� byly Ing. V. Kazimou-
rem, Dr. M. Vicenovou a generálním øeditelem
DHV Ing. V. Bízkem, CSc., podrobnì pøedsta-
veny strukturální fondy EU a programy ISPA
a SAPARD. Zástupce americké ambasády
Ing. Z. Svoboda poprvé pøedstavil nový pro-
gram USA v ochranì �ivotního prostøedí pro
zemì støední a východní Evropy nazvaný
ECOLINKS. Na semináøi dále vystoupili brit-
�tí lektoøi J. Gittins, øeditel Cheshire Ladcape
Trust a K. Hughes, úøednice pro místní Agen-
du 21 ve Vale Royal Borough Council, kteøí
seznámili úèastníky s uplatòováním principù
udr�itelného rozvoje v místních podmínkách �
místní Agendou 21. Dále byla presentována,
ve spolupráci s Britskou radou v Praze øada
dal�ích projektù financovaných napø. z EU, ja-
ko jsou TEMPUS a Phare.

Po semináøi �Zku�enosti se zavádìním
EMS a Ekologicky �etrného výrobku� se ko-

nala panelová diskuse, kde vystoupili pøedsta-
vitelé podnikù, které zavedly systémy EMS.
S velkým ohlasem se setkala vystoupení
Ing. Garguláka z Barum Continental Otrokovi-
ce a Ing. Hálka ze Spolku pro chemickou
a hutní výroby z Ústí nad Labem.

Ve ètvrtek dne 21. øíjna 1999 se konal
2. èesko-nìmecký workshop tentokrát vìno-
vaný problematice �Nakládání s odpady
z obalù a pøíprava nového zákona o oba-
lech�, který moderovali Prof. Dr. J. Høebíèek,
CSc. z MZLU Brno a Ing. Ch. Brauweiler
z IHI Zittau a dále semináø �Alternativní
a obnovitelné zdroje energie�, který modero-
vala Ing. I. Rù�ièková, zástupkynì øeditele
Èeské energetické agentury spoleènì s Ing.
A. Vychodilem, øeditelem SF�P a Dr. Ing.
Z. Pospíchalem z VUT Brno.

Èesko-nìmecký workshop otevøel generál-
ní øeditel odboru pro zahranièí saského minis-
terstva �ivotního prostøedí Dr. H. Kammer-
schen spoleènì s øediteli odboru odpadù èeské-
ho a saského ministerstva Dr. V. Mikulovou
a Ing. S. Zinklerem. Byly zde diskutovány
zku�enosti z aplikace èeského a nìmeckého
zákona o odpadech, dále pøíprava nového zá-
kona o obalech a nìmecké zku�enosti z aplika-
ce jejich zákona o obalech. Èeské sdru�ení
EKOKOM pøedstavilo své zámìry týkající se
èeského systému sbìru a recyklace obalù.

Nizozemská obchodní komora v Praze
s. r. o. uspoøádala souèasnì �Symposium pøi
veletrhu ENVIBRNO� k mo�nostem pro-
hloubení vzájemných obchodních stykù mezi
ÈR a Holandskem v oblasti ochrany �ivotního
prostøedí. I tato akce mìla velký ohlas mezi
odbornou a podnikatelskou veøejností.

V pátek dne 22. øíjna 1999 uzavøel dopro-
vodný program semináø �Aplikace nové legis-
lativy v oblasti nebezpeèných chemických
látek�, který moderoval Ing. K. Bláha, CSc.,
øeditel odboru environmentálních rizik M�P.

Dal�í významnou akcí s mezinárodní úèas-
tí byly paralelní worshopy poøádané v prùbìhu
celého veletrhu v pavilonu A1 na stánku èes-
konìmecké hospodáøské komory na spoleèné
téma �Èesko-nìmecké hospodáøské forum
k problematice �ivotního prostøedí a koope-
raèní burza�.

Doprovodný program letos podstatným
zpùsobem obohatilo i vystoupení zástupcù za-
hranièních firem, které pøedstavily øadu ino-
vaèních technologie pro tvorbu a ochranu �i-
votního prostøedí jednak v rámci presentací
obchodních a hospodáøských komor nebo
sdru�ení podnikatelù ze �výcarska, Holand-
ska, Rakouska, Nìmecka a Velké Británie, jed-
nak pøímo na vý�e zmínìných semináøích.

Na závìr bych chtìl zdùraznit, �e meziná-
rodní veletrh ENVIBRNO 99 pøiná�el nové
rozsáhlé mo�nosti ve spolupráci se zahranièní-
mi institucemi a firmami jak z EU, tak z USA.
Také pokraèoval v nové tradici zahájené v loò-
ském roce 1. èesko-nìmeckým workshopem
v naplòování èeskonìmecké deklarace s pod-
porou na�eho vstupu do Evropské unie.

ENVIBRNO 99 − ODPADY

Co pøineslo ENVIBRNO 1999

Prof. RNDr. Jiøí Høebíèek, CSc.,
MZLU Brno,

odborný garant odborného
doprovodného programu



Úvodní slovo
k pracovnímu semináøi Nakládání s odpa-

dy z obalù a pøíprava nového zákona o oba-
lech v rámci veletrhu techniky pro ochranu
a tvorbu �ivotního prostøedí ENVIBRNO 99

V prvé øadì dìkuji organizátorùm dopro-
vodného programu ENVIBRNO za vytváøení
podmínek pro výmìnu zku�eností z oblasti �i-
votního prostøedí, zejména si vá�ím navázání
kontaktù pro získání cenných informací z obo-
ru odpadového hospodáøství v Sasku v rámci
2. èesko-nìmeckého workshopu, které budou
u�iteèné pro �irokou odbornou veøejnost.

Èeská republika v prùbìhu posledního de-
setiletí zaznamenala rychlý rozvoj nakládání
s odpady. Pozornost Ministerstva �ivotního
prostøedí jako ústøedního orgánu státní správy
je rovnì� zamìøena na prevenci vzniku odpa-
dù. V této souvislosti pova�uji za významné
zalo�ení Centra èist�í produkce s podporou je-
ho èinnosti. Dùle�itým aktem byl i podpis mi-
nistra �ivotního prostøedí dne 8. dubna 1999 na
Deklaraci.

Pro omezení vzniku odpadù a pro vyu�ití
vzniklých odpadù je významné naøízení vlády
è. 31/1999 Sb., kterým se stanoví seznam vý-
robkù a obalù, na nì� se vztahuje povinnost
zpìtného odbìru.

Dùle�itým poèinem podporujícím realizaci
uvedeného pøedpisu v praxi bylo uzavøení do-
hody se Sdru�ením pro obaly a �ivotní prostøe-
dí, ze dne 1. dubna 1999. Cílem dohody je za-
vedení efektivního systému zpìtného odbìru
obalù.

V tomto roce byla zintenzívnìna pøíprava
vstupu Èeské republiky do EU. Probíhají slo-
�ité práce zamìøené na harmonizaci právních
pøedpisù ÈR s pøedpisy Evropských spoleèen-
ství, vytváøejí se podmínky pro zapojení ÈR do
evropského trhu vèetnì nakládání s odpady.

V období leden-únor 1999 probíhal v Bru-
selu nároèný screening (hodnocení shody na-
�ich pøedpisù s pøedpisy EU). Výsledná zpráva
hodnotící úroveò na�í pøípravy na vstup do EU
bude vyu�ita jako argument pro zintenzívnìní

probíhajících prací. Týká se to pøípravy vìcné-
ho zámìru nového, v poøadí ji� tøetího zákona
o odpadech, v souladu se smìrnicí è. 94/62 ES
pøipravovaného zcela nového zákona o oba-
lech a obalových odpadech.

Nároèné není pouze vlastní zpracování
a pøijetí (transpozice) zmínìných právních
pøedpisù, ale zejména jejich zavedení do praxe
(implementace), která vy�aduje podporu in-
vestic, ale zejména velkou osvìtu obyvatel
a rozvoj pøedávání informací odborné veøej-
nosti v souladu se zákonem è. 123/1998 Sb.,
o poskytování informací o �ivotním prostøedí.
To jsou základní pøedpoklady naplòování cílù
nové státní politiky �ivotního projednané vlá-
dou v dubnu 1999 tak, aby �ivotní prostøedí
v na�í republice bylo co nejménì naru�ováno
a aby na�e republika byla k referenènímu datu
vstupu do EU (2003) schopna reálnì dokonèit
pøípravy na vstup do EU. 

Pøi plnìní uvedených úkolù mají nezastu-
pitelnou úlohu mezinárodní konference a vele-
trhy jako je ENVIBRNO a jeho doprovodný
program, kde vzniká nová tradice výmìny vzá-
jemných zku�enosti s na�imi sousedy v EU
v rámci ji� 2. èeskonìmeckého workshopu vì-
novanému aktuálnímu tématu �Nakládání
s odpady z obalù a pøíprava nového zákona
o obalech�. Dovoluji si zde podìkovat pøesta-
vitelùm ministerstva �ivotního prostøedí Saska
za dosavadní spolupráci pøi øe�ení regionálních
problémù v oblasti nakládání s odpady a za
pøedávání zku�eností z pøípravy plánù odpado-
vého hospodáøství a v neposlední øadì za fi-
nanèní podporu poøádání tohoto workshopu.

Ochrana �ivotního prostøedí nabývala
v sasko-èeských vztazích v posledních letech
stále více na významu. Na politické úrovni by-
ly pomocí èetných vzájemných dohod a pøí-
hranièních pracovních skupin od roku 1991
vytvoøeny politické pøedpoklady pro dal�í spo-
lupráci mezi na�imi zemìmi. V oblasti ochra-
ny �ivotního prostøedí a techniky pro ochranu
a tvorbu �ivotního prostøedí se z tohoto hledis-
ka nabízejí èetné mo�nosti.

Reformující se státy støední a východní
Evropy èekají mohutné investice do obnovy
starých prùmyslových lokalit a infrastruktury.
Rozdíly v technologiích domácích a zahraniè-
ních podnikù nabízejí dovozcùm zajímavé pøí-
le�itosti, pokud se pøizpùsobí specifikùm do-
mácího trhu.

Sasko ji� zvládlo velkou èást úkolù v och-
ranì �ivotního prostøedí, a to i díky velkorysé
pomoci západních spolkových zemí a EU. Pøi
tom jsme nasbírali øadu zku�eností, kladných
i záporných.
� Výstavbou nebo sanací témìø 500 èistíren

odpadních vod se znatelnì zlep�il stav sas-
kých vod. V porovnání s rokem 1991 klesl
podíl vodních tokù s nadmìrným a velmi
silným zneèi�tìním (tøída jakosti IV a III-
IV) o více ne� 50 %.

� Podobnì budí respekt úspìchy v oblasti
èistoty ovzdu�í: jen emise prachu klesly za
posledních deset let o více ne� 93 %, emi-
se oxidu siøièitého klesly z témìø 2 mil. t
v roce 1989 na dne�ního pùl milionu tun.
To není zpùsobeno pouze pøestavbou sta-
rých a výstavbou nových elektráren. Z na-
�eho programu na pøestavbu topeni�� v pøí-
hranièní oblasti znatelnì profitovaly ze-
jména lesy v Kru�ných horách. Proto bu-
deme v pøí�tích letech v tomto programu
pokraèovat. Prospìch z toho budou mít ne-
jen lesy, nýbr� také hospodáøství - od ce-
stovního ruchu a� po mikroelektroniku.
O vývoji v oblasti odpadù dnes je�tì usly-

�íte podrobnìji.
Pro objasnìní rozsahu politiky ochrany �i-

votního prostøedí v Sasku uvedu je�tì nìkteré
dal�í údaje:

Od roku 1991 do roku 1997 bylo z veøej-
ných rozpoètù v Sasku uvolnìno na sanaci �i-
votního prostøedí 11 mld. DEM. Ze soukromé-
ho sektoru navíc pøi�ly investice 4,5 mld.
DEM. Toto jedineèné úsilí muselo probíhat
souèasnì s obtí�ným procesem transformace
od plánovaného k tr�nímu hospodáøství. Tím
se pro nás ov�em naskytla jedineèná pøíle�itost
- pøíle�itost od poèátku integrovat ochranu �i-
votního prostøedí do dynamicky se rozvíjející-
ho hospodáøství. Inovaèní technologie pro
ochranu a tvorbu �ivotního prostøedí tak moh-
ly být v nových spolkových zemích od zaèátku
vèlenìny do obnovy infrastruktury; to platí ze-
jména pro oblast odpadù.

Pøiná�el v�ak i øadu otevøených otázek jak
dál pokraèovat v prezentaci technologií tvorby
a ochrany �ivotního prostøedí ve støední a vý-
chodní Evropì tak, aby pøinesl nejen nové ob-
chodní kontakty, ale i skuteèné kontrakty.
Pøíprava vstupu do EU otevírá trh s inovaèní-
mi technologie nejen pro jejich aplikaci v ÈR
(odhaduje se, �e bude nutno investovat roènì
60 miliard korun do ochrany �ivotního prostøe-
dí), ale i èeským podnikatelùm s jejich aplika-
cí v zahranièí.

V budoucnu se uva�uje o zmìnì periodici-
ty poøádání veletrhu ENVIBRNO s tím, �e by
se mohl konat ka�dé dva roky. Ale u� v roce
2000 se zmìní forma doprovodného programu.
Na veletrhu ENVIBRNO 2000, který se bude
konat od 24. do 27. øíjna 2000 by mìl být do-
provodný program organizován jako velký
mezinárodní kongres na téma �Udr�itelný re-
gion v novém miléniu� pod zá�titou rektorù
brnìnských vysokých �kol, primátora mìsta
Brna a v úzké spolupráci s Ministerstvem �i-

votního prostøedí, dále pak s Ministerstvem
pro místní rozvoj a Ministerstvem zemìdìl-
ství. Jeho program je pøipravován mezinárod-
ním organizaèním výborem slo�eným z pøed-
ních na�ich i zahranièních odborníkù. Tak
chceme dosáhnout toho, aby se ENVIBRNO
stalo otevøenou bránou pro vstup inovaèních
environmentálních technologií na èeský a støe-
doevropský environmentální trh.
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Øada støedních podnikù pochopila tuto pøí-
le�itost a zapojila se v posledních letech do
ochrany �ivotního prostøedí. To platí pro celé
hospodáøství.

Av�ak i kdy� se podíváme na oblast tech-
niky pro ochranu a tvorbu �ivotního prost-
øedí samostatnì, je zøejmé, �e Sasko zde zau-
jímá èelné místo. Dnes sídlí pøibli�nì polovina
východonìmeckých firem, zabývajících se
technologiemi pro ochranu a tvorbu �ivotního
prostøedí, v Sasku. Tak má zhruba 40 000 lidí
zaji�tìnu práci v tomto perspektivním oboru.
Zasadíme se o to, aby tyto firmy mìly pøi plá-
novaném roz�iøování EU do Støední a Východ-
ní Evropy dobré nástupní mo�nosti, proto�e
ochrana a tvorba �ivotního prostøedí je v tìch-
to rychle se rozvíjejících zemích jedním z nej-
vìt�ích úkolù.

Sasko má dobrou výchozí polohu pro ten-
to trh. Pøevá�nì malé a støední podniky, èinné
v oblasti techniky pro ochranu a tvorbu �ivot-
ního prostøedí, dokázaly, �e disponují znaèný-
mi inovaèními schopnostmi a �e mohou pru�nì
reagovat na po�adavky trhu. Jedineèné zku�e-
nosti, které tyto firmy nashromá�dily pøi pøe-
chodu z plánovaného hospodáøství, pøedstavu-
jí dostateèný poèáteèní kapitál k tomu, aby se
etablovaly ve støední a východní Evropì.

Ve východním Nìmecku jsme vstoupili do
procesu konsolidace, který je spojen se sní�e-
ním investic státu do ochrany �ivotního pro-
støedí. Pro podniky to znamená intenzívní sou-
tì�ení o finanèní prostøedky, jich� je stále mé-
nì. Na tomto pozadí uva�ujeme o dal�ím úsilí
k posílení exportu saského prùmyslu pro och-
ranu a tvorbu �ivotního prostøedí. Z výzkumù
vyplývá, �e sas�tí výrobci techniky pro ochra-
nu a tvorbu �ivotního prostøedí se ze 70 % po-
hybují na svých regionálních trzích.

Pøíèinou je jistì vysoká místní poptávka

v posledních letech, která zaji��ovala tìmto
podnikùm prosperitu.

Saské Zemské ministerstvo �ivotního pro-
støedí a zemìdìlství podporuje v rámci kon-
ceptu �political-engineering� saské výrobce
techniky pro ochranu a tvorbu �ivotního pro-
støedí v jejich snahách o vstup na nové trhy.
Tì�i�tìm na�ich snah jsou samozøejmì soused-
ní zemì. Z tradiènì tìsných vztahù se vyvinuly
osobní kontakty, které � ve spojení s výkon-
ností saských podnikù � vytváøejí dobré pøed-
poklady pro budování úzkých a trvalých hos-
podáøských stykù v oblasti ochrany �ivotního
prostøedí. Tyto kontakty udr�ujeme pravidel-
nými náv�tìvami, jich� se úèastní také zástup-
ci saského hospodáøství.

Zejména pøi roz�iøování EU na východ
mù�e Sasko sehrát dùle�itou roli odrazového
mùstku. Pøi pøijímání na�ich sousedù do EU
patøí k nejdùle�itìj�ím tématùm budoucnosti
oblasti zemìdìlství a ochrany �ivotního pro-
støedí. Jaké rámcové podmínky je tøeba dodr-
�ovat pøi roz�iøování EU na východ? Paní
Dr. Mikulová ji� poukázala na znatelný pokrok
Èeské republiky pøi harmonizaci s pøedpisy
EU. Pøed asi ètyømi týdny se v Drá�ïanech se-
�la na pravidelném zasedání spoleèná èesko-
nìmecká komise pro �ivotní prostøedí. Pøi této
pøíle�itosti byl ocenìn zejména pokrok pøi spo-
leèných snahách o udr�ení èistoty ovzdu�í.

Proto�e se v uplynulých letech podstatnì
zlep�ila kvalita ovzdu�í v Kru�ných horách �
v neposlední øadì i díky úpravì hnìdouhel-
ných elektráren v Severních Èechách � roz-
hodla spoleèná komise pro �ivotní prostøedí
o rozpu�tìní �Pracovní skupiny na vysoké
úrovni pro udr�ování èistoty ovzdu�í� a o usta-
vení standardní pracovní skupiny pro �Udr�o-
vání èistoty ovzdu�í v pøíhranièí�. Tato pra-
covní skupina bude zejména pokraèovat v pro-

jektu �Zpráva o èistotì ovzdu�í v Kru�ných
horách�. Dal�í zlep�ení kvality ovzdu�í oèeká-
váme od plánovaného �Fondu udr�ování èisto-
ty ovzdu�í�, financovaného z prostøedkù
Spolkového ministerstva �ivotního prostøedí
a z programù EU �PHARE/CBC�; z tohoto
fondu budou podporovány projekty v èesko-
nìmeckém pohranièí.

Dal�ími tématy jednání komise pro �ivotní
prostøedí bylo prohloubení spolupráce pøi och-
ranì vod a ochranì pøírody. Celkovì práce této
komise pro ochranu �ivotního prostøedí a èet-
ných nìmecko-èeských pracovních skupin
v oblasti ochrany �ivotního prostøedí dokazuje,
�e spolupráce v této oblasti probíhá dosud us-
pokojivì a �e ji lze v budoucnu je�tì rozvíjet.
Odbouráním odli�ného právního rámce po
vstupu na�ich sousedù do EU bude mo�no
zjednodu�it a rozvíjet dosavadní pøíhranièní,
meziregionální a mezinárodní spolupráci. Pøi
ka�dé pøíle�itosti apelujeme na komisi EU, aby
vyu�ila bohaté zku�enosti východonìmeckých
zemí pøi výstavbì fungující struktury ochrany
�ivotního prostøedí. Sasko jako pøíhranièní ze-
mì mù�e navázat na mnohostrannou spoluprá-
ci se sousedními zemìmi. Zejména na místní
úrovni jsme nasbírali èetné cenné zku�enosti.
Cílem dne�ního pracovního semináøe je pøedá-
vat dál tyto zku�enosti v oblasti zne�kodòování
odpadu a Naøízení o obalech. Chceme se podì-
lit o své zku�enosti, ale také se dozvìdìt nìco
o specifických podmínkách Èeské republiky
a tak se vlastnì uèit od sebe navzájem.

K tomu pøeji v�em úèastníkùm hodnì ús-
pìchù.

Nemohu v�ak zakonèit svùj pøíspìvek, ani�
bych podìkoval v�em referujícím a úèastní-
kùm � zejména na�im èeským partnerùm za
pøátelskou podporu pøi uspoøádání tohoto pra-
covního semináøe.

Zákon è. 125/1997 Sb., o odpadech stano-
vil ve 4. èásti základní povinnosti pro uvádìní
výrobkù a obalù na trh z hlediska mo�nosti vy-
u�ití jejich nespotøebovaných èástí nebo odpa-
dù z nich. Ustanovení zákona jsou podrobnìji
upravena naøízením vlády è. 31/1999 Sb., kte-
rým se stanoví seznam výrobkù a obalù, na
které se vztahuje povinnost zpìtného odbìru,
a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými
materiály a odpady z pou�itých výrobkù a obalù
a vyhlá�kou M�P è. 338/1997 Sb., o podrobnos-
tech nakládání s odpady. Pøi øe�ení detailù pro-
vádìní zpìtného odbìru výrobkù a balù se uplatní
i dohody o �ivotním prostøedí mezi prùmyslem
a státními orgány.

Po�adavky na výrobky a obaly
Zákon stanoví, �e výrobci a dovozci zbo�í

nesmí uvádìt na trh výrobky, jejich� nespotøe-
bované èásti a obaly nebo odpady z nich nelze
dále vyu�ít nebo zne�kodnit zpùsobem, pøi kte-
rém vliv na �ivotní prostøedí nepøesahuje míru
stanovenou zvlá�tními pøedpisy (tj. zejména
pøedpisy na ochranu slo�ek �ivotního prostøedí).

Výrobci a dovozci obalù musí zajistit, �e
v pou�ívaných obalech, s výjimkou skla, nepøe-
kroèí souèet obsahu olova, kadmia, rtuti a �esti-
mocného chromu tyto stanovené hodnoty:

� 600 ppm do 30. èervna 1998,
� 250 ppm do 30. èervna 1999,
� 100 ppm do 30. èervna 2001.

(ppm = mg/kg)

S úèinností od 1. ledna 2001 je zakázáno
vyrábìt a dová�et obaly zhotovené z polyvi-
nylchloridu (PVC) a výrobky v takovýchto

obalech. Zákonem è. 167/1998 Sb., o návyko-
vých látkách a o zmìnì nìkterých dal�ích zá-
konù je úèinnost tohoto zákazu posunuta na
1. ledna 2008 pro obaly léèivých pøípravkù
zhotovené z PVC a léèivé pøípravky v tako-
výchto obalech.

Informace o vyu�ití èi zne�kodnìní oba-
lu a nespotøebovaných èástí výrobkù

Výrobci a dovozci zbo�í musí uvádìt
v prùvodní dokumentaci výrobku, na obalu,
v návodu na pou�ití nebo jinou vhodnou for-
mou jak vyu�ít nebo zne�kodnit obal a nespo-
tøebované èásti výrobkù.

Zpùsob podávání této informace není taxa-
tivnì stanoven. Postaèuje tedy jakákoli vhodná
forma. Jednu z mo�ností pro navrhování pokynù
a informací pro nakládání s pou�itým obalem
nabízí �ÈSN 77 0053 Obaly - Obalové odpady -
Pokyny a informace o nakládání s pou�itým
obalem�.

Ing. Karol Durdík,
odbor odpadù M�P

Po�adavky zákona o odpadech na výrobky,
obaly a obalové materiály
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Norma stanoví zásady a doporuèení pro
navrhování pokynù a informací pro nakládání
s pou�itým obalem uvádìných na obalech.
Jsou urèeny koneènému spotøebiteli, kterému
usnadòují rozhodnutí o správném zpùsobu na-
kládání s pou�itým obalem. Musí být pro spo-
tøebitele jasné, srozumitelné a jednoznaèné.
Pokyny oznaèující zpùsob odlo�ení pou�itého
obalu do nádob nebo kontejnerù na odpad k to-
muto úèelu urèených by mìly motivovat spo-
tøebitele k ochranì �ivotního prostøedí.

Na obalu, ze kterého by po pou�ití mohl
vzniknout nebezpeèný odpad, musí být pøesné
pokyny týkající se nakládání s pou�itým oba-
lem. Pou�itý obal, který je zneèi�tìn látkami
nebezpeèné povahy (napøíklad plechovka se
zbytky barev) a který se musí odevzdat ve
sbìrnì nebezpeèného odpadu musí být ozna-
èen srozumitelným pokynem, napøíklad:
� OBAL ODEVZDEJTE VE SBÌRNÌ

NEBEZPEÈNÉHO ODPADU!
Na obalu, ze kterého po pou�ití mù�e

vzniknout ostatní odpad, musí být uveden po-
kyn, �e tento obal má být odlo�en v souladu
s pøedpisy pro nakládání s ostatním odpadem
a místním systémem pro nakládání s komunál-
ním odpadem. Napøíklad:
� ODLO�TE NA MÍSTO URÈENÉ OBCÍ

K UKLÁDÁNÍ ODPADU!
Tento pokyn mù�e být nahrazen grafickou

znaèkou, znázoròující postavu odhazující od-
pad do sbìrné nádoby.

Na obalech, které po pou�ití vy�adují urèi-
tý zpùsob nakládání nebo je nakládání s nimi
nìjakým zpùsobem omezeno, musí být tato
skuteènost v pokynu uvedena, napøíklad:
� NEVHAZOVAT DO OHNÌ - NEBEZPE-

ÈÍ VÝBUCHU!
� NESPALOVAT V LOKÁLNÍM TOPENÍ!
� ODEVZDEJTE ..... (napø. V LÉKÁRNÌ!)
� VRATNÝ OBAL!

Znaèení materiálové identifikace
Výrobky a obaly musí být rovnì� oznaèe-

ny pro úèely dal�ího nakládání s nimi. Znaèení
materiálové identifikace musí být na obalu ne-
bo jeho etiketì dobøe viditelné, snadno èitelné,
nále�itì odolné, trvanlivé, a to i po otevøení
obalu. Provádí se provádí grafickou znaèkou a
èíselným nebo abecedním kódem podle ÈSN
77 0052. Pokud bude obal slou�it jako pøe-
pravní, musí jeho znaèení odpovídat zvlá�tním
pøedpisùm (pøepravním, napø. podle Evropské
dohody o mezinárodní silnièní dopravì nebez-
peèných vìcí - ADR).

�ÈSN 77 0052-2 Obaly - Obalové odpady -
Èást 2: Identifikaèní znaèení pro zhodnocení�
byla vydána v únoru a platí od bøezna 1999.
Nahrazuje a souèasnì ru�í èást 2 a èást 3 ÈSN
77 0052 z èervence 1996. Podle ÈSN 77 0052-
2 mohou být pro identifikaèní znaèení obalù
pou�ity rùzné systémy. Doporuèuje se ov�em
pro identifikaèní znaèení pro zhodnocení oba-

lových odpadù pou�ít systém, který sestává
z identifikaèního kódu a z grafické znaèky.

Identifikaèní kód je èíselné (èíselný kód)
a/nebo písmenné (písmenný kód) oznaèení
druhu obalového materiálu, ze kterého byl obal
vyroben. Napø. papír má èíselný kód 22 a pís-
menný kód PAP.

Grafická znaèka sestává ze tøí �ipek ve tva-
ru rovnostranného trojúhelníku.

Písmenný identifikaèní kód mù�e být do-
plnìn grafickou znaèkou. Èíselný identifikaèní
kód musí být doplnìn grafickou znaèkou.
Doporuèuje se umístit èíselný identifikaèní
kód do støedu a abecední identifikaèní kód pod
grafickou znaèku.

Identifikaèní znaèení je mo�no umístit pøí-
mo na obalu (graficky, vytlaèením nebo vyra-
�ením) nebo na etiketì. U pøepravního balení
je mo�né identifikaèní znaèení uvést pro jed-
notlivé èásti obalu souhrnnì na vnìj�ím obalu.

Povinnost zpìtného odbìru výrobkù
a obalù

Zpìtný odbìr (i znaèení) nìkterých výrobkù
a obalù je ji� upraven v legislativì ÈR, napø.
v zákonì è. 634/1992 Sb., o ochranì spotøebi-
tele (§§ 9, 10, 11, 17, 18) a zákonì è. 79/1997
Sb., o léèivech a o zmìnách a doplnìní nìkte-
rých souvisejících zákonù (§ 50, 51).

Zákon o odpadech volí zcela nový pøístup,
zalo�ený na odpovìdnosti výrobce a dovozce
za svùj výrobek. Stanoví: Ten, kdo uvede na
trh výrobek nebo obal stanovený naøízením
vlády, je povinen výrobek nebo obal po jeho
pou�ití odebrat zpìt.

Uvedením výrobku na trh se rozumí oka-
m�ik, kdy výrobek poprvé pøechází úplatnì ne-
bo bezúplatnì z fáze výroby nebo dovozu do
fáze distribuce jako zbo�í urèené k prodeji ne-
bo k uvedení do provozu (§ 2, písm. b) zákona
è. 22/1997 Sb., o technických po�adavcích na
výrobky a o zmìnì a doplnìní nìkterých záko-
nù), tj. uvedením na trh je chápán pouze první
prodej nebo jiný pøevod vlastnických práv.
Tento výklad se vztahuje i na obal, jeliko� obal
je také výrobkem (§ 2, písm. a) zákona
è. 22/1997 Sb.). Povinnou osobou k odebrání
výrobku nebo obalu zpìt po jeho pou�ití (dále
jen �povinná osoba�) je proto výrobce obalu,
nikoli výrobce materiálu, ze kterého se obal
vyrábí. Výrobce a dovozce zabaleného zbo�í je
povinnou osobou v pøípadì, �e obal je poprvé
uveden na trh souèasnì s tímto zbo�ím.
Povinnou osobou je rovnì� dovozce opotøebo-
vaného výrobku, pokud je tento výrobek popr-
vé uvádìn na trh ÈR. Povinná osoba pøirozenì
mù�e na smluvním základì zajistit plnìní své
povinnosti jiným subjektem. Z logistických a
ekonomických dùvodù se dá pøedpokládat, �e
tento smluvní zpùsob plnìní povinnosti zpìt-
ného odbìru bude pøeva�ovat.

Zpìtnému odbìru, podle naøízení vlády
è. 31/1999 Sb., kterým se stanoví seznam vý-

robkù a obalù, na které se vztahuje povinnost
zpìtného odbìru, a podrobnosti nakládání
s obaly, obalovými materiály a odpady z pou-
�itých výrobkù a obalù podléhají:
� minerální oleje,
� elektrické akumulátory,
� galvanické èlánky a baterie,
� výbojky a záøivky,
� pneumatiky a
� v�echny obaly.

Pøi výbìru prioritních skupin výrobkù pro
zaøazení na seznam v naøízení vlády se vychá-
zelo z rozsáhlé skupiny výrobkù, které se po
pou�ití dostávají do komunálního odpadu.
Hlavním kritériem výbìru byl pøedpoklad vý-
znamné zmìny v nakládání s výrobkem po je-
ho upotøebení z hlediska ochrany �ivotního
prostøedí proti stávajícímu stavu. Zohlednìna
byla i dal�í kriteria, zejména:
� rizika pøi zne�kodòování odpadù z opotøe-

bovaných výrobkù skládkováním,
� doba �ivotnosti výrobkù,
� pøibli�ování se legislativì EU,
� existence zpracovatelských kapacit v ÈR.

Podíl vyu�ívaného obalového odpadu z ve�-
kerých obalových materiálù obsa�ených v oba-
lovém odpadu musí od 1. ledna 2001 èinit ne-
jménì 35 % hmotnostních.

Podíl recyklovaného obalového odpadu
z ve�kerých obalových materiálù obsa�ených
v obalovém odpadu musí od 1. ledna 2001 èi-
nit nejménì 15 % hmotnostních.

Obalový odpad zpìtnì odebraný v jednom
kalendáøním roce je nutno nejpozdìji do konce
následujícího kalendáøního roku vyu�ít a re-
cyklovat.

Zpìtný odbìr se provádí bez nároku na úplatu.
Povinnost zpìtného odbìru výrobku nebo

obalu, mù�e povinná osoba splnit v�emi v pra-
xi aplikovatelnými zpùsoby:
� sama nebo
� ve spolupráci s jiným podnikatelem (-li)

nebo
� prostøednictvím organizace zøízené za úèe-

lem zpìtného odbìru výrobkù èi obalù.
Výrobci, dovozci a prodejci jsou povinni

plnit povinnosti týkající se zpìtného odbìru
pou�itých výrobkù a obalù nejpozdìji do tøí let
od nabytí úèinnosti naøízení vlády o podrob-
nostech nakládání s obaly, tj. od února 2002.

V prùbìhu pøípravy naøízení vlády, kterým
se stanoví seznam výrobkù a obalù, na které se
vztahuje povinnost zpìtného odbìru, a podrob-
nosti nakládání s obaly, obalovými materiály a
odpady z pou�itých výrobkù a obalù byla od-
bornou veøejností doporuèována øada ustano-
vení, napø. o:
� povinnostech posledního prodejce,
� mo�nosti zalo�ení a definování organizací

ke splnìní povinnosti zpìtného odbìru,
� vydávání licencí tìmto organizacím,
� zpùsobu prokazování zaji�tìní zpìtného

odbìru aj.
Zpravidla se jednalo o zavedení konkrét-

ních povinností, které je mo�no provést jen zá-
konem. Povinnost zpìtného odbìru nastane
v únoru 2002. Do té doby budou zákonem sta-
noveny povinnosti, jejich� rozsah pomohou
ovìøit i praktické zku�enosti se zavádìním
opatøení k provádìní zpìtného odbìru výrobkù
a obalù povinnými osobami.
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Opatøení k provádìní zpìtného odbìru vý-
robkù a obalù by ov�em mìly povinné osoby
zaèít provádìt co nejdøíve, jeliko� ze zku�e-
ností se zavádìním zpìtného odbìru výrobkù
a zejména obalù ve státech EU plyne, �e èím je
doba na jejich pøípravu krat�í, tím jsou náklad-
nìj�í.

Sankce
Zákon stanovuje tyto sankce za neplnìní

ulo�ených povinností:
Pokutu do vý�e 300 000 Kè ulo�í pøíslu�ná

obec, okresní úøad nebo Èeská inspekce �ivot-
ního prostøedí za nerespektování zákonem sta-
novených po�adavkù na kvalitativní vlastnosti
pou�ívaných výrobkù nebo obalù a úroveò na-
kládání s nimi, za neoznaèení obalù stanove-
ným zpùsobem, uvedení na trh výrobkù, je-
jich� nespotøebované èásti nebo odpady z nich
nelze dále vyu�ít nebo ekologicky pøijatelným
zpùsobem zne�kodnit nebo nezaji�tìní (výrob-
cem nebo dovozcem obalu èi obalového materi-
álu) vyu�ití a recyklace ve stanoveném rozsahu.

Za neuvedení informace o zpùsobu vyu�ití

nebo zne�kodnìní obalù a nespotøebovaných
èástí výrobkù, nezaji�tìní zpìtného odbìru
obalu stanoveného naøízením je pokuta do vý-
�e 500 000 Kè.

Nejvy��í pokutu a to ve vý�i od 30 000 Kè
a� do 10 000 000 Kè ulo�í pøíslu�ný okresní
úøad nebo inspekce za neplnìní podmínek pro
uvádìní výrobkù, obalù a obalových materiálù
na trh - vèetnì nezaji�tìní jako výrobce nebo
dovozce obalu (obalového materiálu) jeho vy-
u�ití a recyklaci v rozsahu stanoveném vyhlá�-
kou M�P (tj. do 31. 12. 2000 35% vyu�ití,
15% recyklace) a za výrobu nebo dovoz obalù
zhotovených z PVC a výrobkù v takovýchto
obalech.

Vzor systémového øe�ení zpìtného
odbìru (obaly)

Dne 1. dubna 1999 byla podepsána dohoda
mezi Èeským prùmyslovým sdru�ením pro
obaly a �ivotní prostøedí a Ministerstvem �i-
votního prostøedí. Text dohody je formulován
jako závazek ÈPSO�P vytvoøit systém podpo-
ry vyu�ívání obalového odpadu, který bude

funkèní ji� v dobì, kdy zpìtný odbìru obalù
není zákonem vy�adován. V rámci této doho-
dy, která je otevøená v�em výrobcùm a dovoz-
cùm obalù a zabaleného zbo�í, se ÈPSO�P za-
vazuje vytvoøit systém obdobný existujícím
systémùm v EU. Oèekává se, �e jednotliví vý-
robci a dovozci se budou k dohodì postupnì
pøipojovat uzavøením smluvního vztahu s pro-
vozovatelem systému - a. s. EKO-KOM. Do-
hoda rovnì� upravuje formu spolupráce mezi
ÈPSO�P a M�P v organizaèních a metodic-
kých otázkách, které mohou ovlivnit celkovou
úèinnost systému.

Ve svém celku dohoda odrá�í zku�enosti
tìch státù EU, které ji� vytvoøily systémy pro
podporu vyu�ití obalového odpadu, pøedev�ím
v nutnosti postupného vytvoøení systému a je-
ho pru�ného sladìní s vývojem trhu druhot-
ných surovin. Dohoda umo�òující vytvoøení
systému podpory vyu�ívání obalového odpadu
ji� pøed uplatnìním zákonné povinnosti dává
povinným osobám jednu z reálných mo�ností
vèas splnit budoucí povinnosti plynoucí ze zá-
kona.

V Nìmecku, které bylo, jak je známo, prù-
kopníkem této tématiky, se diskuse o zne�kod-
òování obalù dosud je�tì nezklidnila, aèkoliv
naøízení o obalech vstoupilo v platnost ji� pøed
8 lety. O aktuálním vývoji této diskuse bych
vás rád na okraji mé pøedná�ky informoval.

Zne�kodòování obalù se v první polovinì
90. let stalo také evropským tématem. V roce
1994 byla schválena smìrnice Evropské unie
o obalech a obalovém odpadu (Smìrnice
94/62/ES ze dne 20. prosince 1994).

Hlavním zámìrem mé pøedná�ky je pøed-
stavit vám zne�kodòování obalového odpadu
ve Svobodném státu Sasko a pomìr vùèi ko-
munálnímu zne�kodòování odpadù.

Dovolte, abych na zaèátku uvedl nìkolik
strukturálních dat Svobodného státu Sasko.
Sasko je jednou z 16 spolkových zemí Nìmec-
ka. Svou plochou, která èiní nìco málo pøes
18 000 km2, zaujímá asi 5 % celkové plochy
Nìmecka a tím se svou rozlohou zaøazuje pou-
ze na desáté místo mezi spolkovými zemìmi.
Poètem obyvatel, který èiní pøibli�nì 4,5 mili-
onu a 248 obyvateli na km2 v�ak zaujímá páté
místo v hustotì obyvatel, pokud se nevezmou
na zøetel mìstské státy Berlín, Hamburk
a Brémy. Plocha Saska je správnì rozdìlena na
tøi oblasti � Chemnitz, Drá�ïany a Lipsko.
Drá�ïany jsou hlavním mìstem a sídlem vlá-
dy. Sasko se skládá z celkem 22 okresù a 7 sta-
tutárních mìst. Ka�dý okres má vìt�í poèet ob-

cí. Komunální struktury byly v posledních pì-
ti letech podrobeny velkým zmìnám v rámci
územní reformy okresù a obcí. Tyto strukturál-
ní reformy se ukázaly být nutnými z dùvodù
efektivnosti správy.

Významnými souèástmi pøedná�ky jsou
tyto právní základy:

evropské právo
� smìrnice Rady 75/442/EHS o odpadech

(rámcová smìrnice ES o odpadech)
� smìrnice Evropského parlamentu a Rady

94/62/ES o obalech a obalových odpadech
� smìrnice Rady 1999/31/ES o skládkách

odpadù

nìmecké právo
� zákon o obìhovém hospodáøství a odpa-

dech (KrW-/AbfG)
� 3. v�eobecný správní pøedpis k zákonu

o odpadech (TA Sídelní odpad)
� naøízení o obalech (VerpackV) z roku 1991,

novelizované 1998
� 17. naøízení ke spolkovému zákonu o och-

ranì pøed imisemi (17. BImSchV)

saské právo
� saský zákon o odpadovém hospodáøství

a ochranì pùdy (SächsABG), 1999.

Hospodaøení se zvlá�tními odpady
Za zne�kodòování odpadù vy�adujících

zvlá�tní kontrolu, tzv. zvlá�tních odpadù, jsou
podle nìmeckého práva odpovìdni pùvodci
odpadu a majitelé odpadu. Svobodný stát
Sasko omezuje své aktivity v tomto smìru na
dvì oblasti � za prvé na co nejefektivnìj�í sle-
dování tokù odpadu a kontrolu technických za-
øízení. A za druhé je dùle�itým znakem jeho
politiky zamìøené na prùmyslové odpady, ko-

operace s hospodáøskou sférou v zájmu stále
vìt�ího pøedcházení vzniku prùmyslových od-
padù, jejich vyu�ívání a té� zdokonalování
podnikového managementu odpadù. Povinnost
nabídnutí a pøenechání zvlá�tních odpadù �
existující ve vìt�inì ostatních nìmeckých spol-
kových zemích � zde není. Pokud jde o toky
zvlá�tního odpadu, je Sasko ji� léta dovozní
zemí. Dovozní pøebytek èinil v roce 1996 cca
243 000 t. Obr. 1 ukazuje toky zvlá�tních od-
padù do Saska a ze Saska v roce 1996.

Sídelní odpadové hospodáøství
Po tomto krátkém exkurzu do oboru prù-

myslových odpadù bych chtìl nyní pøejít k za-
jímavému tématu sídelních odpadù. Pro zne�-
kodòování sídelních odpadù jsou v Nìmecku
zásadnì pøíslu�né komuny (mìsta a obce), kte-
ré jsou co do úkolù zne�kodòování odpadù
oznaèovány jako veøejnoprávní subjekty zne�-
kodòování. Ve Svobodném státì Sasko jsou to
okresy, statutární mìsta a osm svazù odpado-
vého hospodáøství, v nich� je organizována
vìt�ina okresù a statutárních mìst. Obrázek 2
ukazuje mapu Svobodného státu Sasko s tìmi-
to strukturami. Existuje zcela jasná dìlba úko-
lù mezi jednotlivými svazy odpadového hos-
podáøství a jejich èleny, která je v zásadì for-
mulována v saském zákonì o odpadovém hos-
podáøství a ochranì pùdy. Odchylky od tohoto
rozdìlení úkolù jsou pøípustné, jsou v�ak jen
ojedinìlé. Ve vìt�inì pøípadù jsou úkoly pøiøa-
zeny takto: Do pøíslu�nosti okresù a statutár-
ních mìst spadá sbìr pevného sídelního odpa-
du (bioodpad, objemný odpad, papírový odpad
kromì obalù, kovový �rot, zbytkový odpad)
a vyu�ití z nich vyu�itelných druhù odpadu
(napø. bioodpadu). Svazy odpadového hospo-

Stefan Zinkler,
vedoucí referátu Pøedcházení vzniku

odpadu/Plánování odpadového hospodáøství,
Saské státní ministerstvo �ivotního prostøedí

a zemìdìlství, Drá�ïany

Zne�kodòování odpadu a realizace naøízení
o obalech ve Svobodném státu Sasko
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dáøství jsou naproti tomu pøíslu�né pro zne�-
kodnìní odpadu na skládkách, pøedúpravu od-
padù, která bude v budoucnu zapotøebí a pøe-
pravu do centrálních zaøízení na zne�kodòová-
ní odpadu.

Existuje povinnost pøenechání ve�kerých
odpadù z domácností pøíslu�ným veøejnopráv-
ním subjektùm zne�kodòování, a stejnì tak
i sídelních odpadù, které se nevyu�ívají a po-
cházejí z jiných oblastí (prùmyslu, �ivnosten-
ských provozù, veøejných institucí).

Od povinnosti pøenechání jsou ov�em
osvobozeny odpady, podléhající zvlá�tním na-
øízením o odpovìdnosti za výrobek. V Nìmec-
ku se to týká obalù podle naøízení o obalech
a osobních automobilù v souladu s naøízením
o ojetých automobilech. Pøi zne�kodòování ba-
terií ulo�il spolkový zákonodárce veøejnopráv-
nímu subjektu zne�kodòování povinnost ke spo-
luúèasti na sbìru. Výrobci provádìjí v rámci
odpovìdnosti za výrobek sbìr baterií v ob-
chodní síti, komuny v rámci akcí pro sbìr

�kodlivých látek. Výrobci pøejímají také bate-
rie shromá�dìné komunami a ve�keré oddìle-
nì shromá�dìné baterie zu�itkují nebo zne�-
kodní. Za autobaterie je tøeba zaplatit 15 DEM.
Podobným zpùsobem jako je tomu u baterií
bude pravdìpodobnì v Nìmecku v následné
dobì upraveno zne�kodòování v�ech elektric-
kých a elektronických pøístrojù, které pak bu-
dou rovnì� nále�et do sféry odpovìdnosti za
výrobek. Na tomto naøízení se usnesla ji� bý-
valá vláda, av�ak pouze pro pøístroje informaè-
ní techniky. Nyní se má v rámci poradního øí-
zení se spolkovými zemìmi ve spolkové radì
uskuteènit jeho dal�í vývoj v naøízení o elek-
trickém �rotu.

Kvalita zne�kodòování odpadu se po pøi-
stoupení nových zemí ke Spolkové republice
velmi zlep�ila. Dovolte, abych uvedl nìkolik
èísel. Zatímco v roce 1990 bylo v Sasku více
ne� 1800 hald a skládek, na nich� byly odpady
ulo�ené vìt�inou bez nále�itých zabezpeèova-
cích opatøení, je dnes s mnohem vy��ím stan-

dardem ne� tenkrát provozováno pouze
32 skládek. Ve�keré skládky, které jsou v dne�-
ní dobì je�tì zaplòované, byly s vynalo�ením
znaèných finanèních nákladù dovybaveny na
základì zákonných pøedpisù, pøedev�ím Tech-
nické instrukce Sídelní odpad (TASi). V sou-
èasné dobì ji� není v provozu �ádná skládka
bez vstupního prostoru vybaveného váhou pro
nákladní vozidla a registraèní technikou
s osobními poèítaèi pro evidenci v�ech potøeb-
ných údajù. V mnoha pøípadech nále�í k vyba-
vení vstupního prostoru i vlastní laboratorní
technika a videotechnika. Zachycování prùsa-
kové vody a její èi�tìní je stejnì tak standar-
dem, jako jímání a vyu�ití, popø. likvidace
vznikajícího skládkového plynu. �ádná sklád-
ka není provozována bez kompaktorù, tak�e
odpad lze v souèasné dobì ukládat s hustotou
vy��í ne� 1 t/m3. Tím ji� na dne�ních skládkách
není nebezpeèí vzniku ohnì. Kromì toho je za-
bránìno nadmìrnému sedání a nestabilitì. Je
samozøejmostí, �e skládky jsou oplocené
a jsou vybaveny vysokými záchytnými ploty
pro zabránìní úletu lehkých odpadù, napø. pla-
stových fólií. Je samozøejmé, �e u starých sklá-
dek z doby NDR nelze dodateènì provést utìs-
nìní základu. Tento nedostatek vede k tomu,
�e takovéto skládky pøedstavují celkovì pøece
jen znaèné negativní ovlivnìní pùdy a pod-
zemních vod. Ke ka�dé skládce nále�í nároèný
monitorovací systém s mìøícími místy pro
podzemní vody v jejich pøítokovém a odtoko-
vém proudu vzhledem ke skládce. Skládky,
které nemají utìsnìný základ, ukonèují provoz
a od roku 2003 na nì ji� zpravidla nebude
ukládán neupravený odpad (tzv. surový od-
pad). V souladu s plánem pak budou uzavøeny,
profilovány a vìt�inou dvoustupòovou meto-
dou (pøedbì�né utìsnìní, vyèkání sednutí, ko-
neèné utìsnìní) utìsnìny a rekultivovány.
Pøesto se v�ak tyto skládky, z nich� mù�e po
velmi dlouhou dobu vycházet nebezpeèí pro
�ivotní prostøedí, zøejmì nebudou moci nikdy
obejít bez následné péèe. Jistou budoucnost má
dále v Sasku osm skládek a skládkových úse-
kù, které mají utìsnìný základ. Na tyto sklád-
ky smí být a� do poloviny roku 2005 navá�en
surový odpad. V souèasné dobì existuje ve
Svobodném státu Sasko disponibilní zbytkový
objem skládek o velikosti asi 10 mil. ml.
Dal�ích 11 mil. ml je ji� povolených, ale zatím
je�tì nezøízených. Vzhledem k tomu, �e se dis-
ponibilní zbytkový objem jeví pro skládkování
neupraveného odpadu do roku 2005 jako po-
staèující, lze pouze v nìkolika málo ojedinì-
lých pøípadech oèekávat dal�í roz�iøování sklá-
dek, tak�e velká èást ji� udìlených povolení
zùstane nevyu�ita.

Z obr. 3 je zøejmá nejnovìj�í prognóza
skládek pro Svobodný stát Sasko zpracovaná
Zemským úøadem pro �ivotní prostøedí a geo-
logii. Podle této prognózy by mìl být stávající
zbytkový objem skládek v roce 2005 nebo
krátce po nìm vyèerpán. Tuto situaci je nutno
z národohospodáøského hlediska hodnotit po-
zitivnì, nebo� � v kontextu celého Svobod-
ného státu Sasko � zùstanou nevyu�ity pouze
minimální podíly nyní existujících zbývajících
kapacit.

Od 1. 6. 2005 bude podle TASi pøípustné
pouze skládkování takového odpadu, který je
buï sám o sobì inertní (minerální odpad), ne-
bo byl termicky upraven (popel, �kvára). Nová

Obr. 1: Toky zvlá�tního odpadu v Sasku v roce 1996

Obr. 2: Svazy odpadového hospodáøství

celkové množství   121.272 t

zařízení na zneškodňování
odpadu
353.935 t
dočasné sklady odpadu 10.183

zařízení na zneškodňování
odpadu 504.069 t
dočasné sklady odpadu 21.367 t
celkem 525.437 t

1. Svaz odpadového 
hospodáøství Vogtland (EVV)
2. Úèelový svaz odpadového 
hospodáøství Zwickau (ZAZ)
3. Úèelový svaz odpadového hos-
podáøství jihozápadní Sasko (ZAZ)

4. Svaz odpadového hospodáøství
Chemnitz (AWVC)

5. Úèelový svaz odpadového 
hospodáøství západní Sasko (ZAW)

6. Svaz pro odpad severní Sasko (AVN)
7. Úèelový svaz odpadového 

hospodáøství Horní Polabí (ZAOE) 
8. Regionální svaz pro odpad Horní

Lu�ice-Dolní Slezsko (RAVON)
9. bez svazu: okres Delitzsch
10. bez svazu: statutární mìsto

Hoyerswerda
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spolková vláda chce sice tento pøísný pøedpis
liberalizovat tím, �e se budou moci skládkovat
i odpady, které byly upraveny pouze mecha-
nicko-biologickým postupem. Takováto zmì-
na nìmeckého odpadového práva ale sotva
povede k hromadnému zøizování mechanicko-
biologických úpravárenských zaøízení pro od-
pad, proto�e tato metoda úpravy vy�aduje na-
pø. mnohem vy��í náklady na skládkování a je
zøejmé, �e bude celkovì dra��í ne� tepelné
zpracování odpadu v ro�tových spalovacích
zaøízeních. Kromì toho má mechanicko-biolo-
gická úprava odpadu z hlediska následného za-
ji�tìní oproti tepelnému zpracování výrazné
nevýhody, jak bylo nedávno zji�tìno Spolko-
vým úøadem pro �ivotní prostøedí.

V souvislosti s nutným zavedením úpravy
zbytkového odpadu probíhají u pøíslu�ných
sdru�ení s právní subjektivitou a nesvazových
sdru�ení ji� nìkolik let mnohostranné aktivity.
Jednotlivá sdru�ení v�ak pøitom mohla zazna-
menat rozdílné úspìchy. Dùvody opo�dìní
spoèívají pøedev�ím v tom, �e diskuse o nove-
lizaci TASi ve smyslu roz�íøení o mechanicko-
biologické zpracování odpadu zachovává
u mnoha nositelù odpovìdnosti víru, �e budou
moci vyu�ít nákladovì pøíznivìj�í technologie
ne� je tepelné zpracování. Tato víra se v�ak,
a to obzvlá�tì na pozadí nejnovìj�ích zji�tìní
Spolkového úøadu pro �ivotní prostøedí, uka-
zuje být nesplnitelnou. Mimo to nenachází te-
pelné zpracování zbytkového odpadu hlavnì
v bli��ím okolí plánovaných lokalit nijak vel-
kou pøízeò. Tyto problémy s akceptováním
jsou podnìcovány ideologicky motivovanými
odpùrci jistých politických skupin a bohu�el
také svazy pro ochranu �ivotního prostøedí,
pøinejmen�ím jsou jimi rozdmýchávány, aèko-
liv nìmecké pøedpisy pro tepelné zpracování
jsou tak pøísné, �e zatí�ení �ivotního prostøedí
nebo vùbec zdraví je vylouèené. Regionální
svaz odpadového hospodáøství Horní Lu�ice-
Dolní Slezsko (RAVON � viz obr. 2, è. 8) se
dopracoval nejdále. Ji� zaèátkem roku 1997
mohl na základì výbìrového øízení na techno-
logicky otevøený model slu�eb pro lokalitu
Lauta, nedaleko mìsta Hoyerswerda, udìlit za-

kázku na ro�tové spalovací zaøízení konsorciu
dvou energetických firem VEAG a Steag. Toto
zaøízení bude svazu RAVON poskytovat jme-
novitou kapacitu 150 000 t/a. Jeho celková ka-
pacita v�ak bude èinit 225 000 t/a, tak�e sou-
kromý provozovatel nabídne dal�í kapacitu na
trhu. Byla podána �ádost na 50 % limitù
17. spolkového naøízení pro ochranu pøed imi-
semi (emisní limity). Povolovací øízení bude
ukonèeno na podzim 1999. S uvedením do
provozu se poèítá v roce 2002/2003. Cena za
zne�kodòování odpadu èiní pro RAVON
185 DEM/t (plus daò z pøidané hodnoty, ceno-
vý základ k 31. 12. 1996). S ohledem na inde-
xování ceny se v dobì zprovoznìní oèekává
cena cca 230 DEM/t. Smlouva byla uzavøena
na 25 let. Pro pøepravu odpadu z odlehlých
území svazu RAVON bude zøízen kolejový
pøepravní systém.

Hlavní mìsto Drá�ïany ji� také uèinilo
konkrétní kroky k úpravì zbytkového odpadu.
Pøitom byla na základì výbìrového øízení udì-
lena zakázka hesenské firmì Herhof, která
v prostoru Drá�ïan zøídí zaøízení pracující za
vzniku tzv. suchého stabilátu (Trockenstabi-
lat®) o jmenovité kapacitì 85 000 t/a. V tomto
zaøízení se zbytkový odpad drtí a rozdílné

frakce se separují (kovy, minerální frakce).
Kromì toho dochází k vysou�ení za vyu�ití bi-
ologických rozkladných procesù. Vzniklý
Trockenstabilat® se slisuje na granulát a zply-
òuje se ve Støedisku pro vyu�ití druhotných su-
rovin �Schwarze Pumpe� v Hoyerswerdì.
Hlavním produktem tohoto zaøízení, které zu-
�itkovává mimo jiné i zvlá�tní odpad a plasto-
vé frakce ze sbìru firmy Dualsystem Deutsch-
land AG (DSD), je methanol.

V jiných sdru�eních nyní probíhají výbì-
rová øízení nebo se alespoò pøipravují.

Bilancování odpadu
Z obr. 4 je zøejmý vývoj mno�ství jednot-

livých frakcí sídelního odpadu v Sasku (vyjma
èistírenského kalu)1.

Grafické znázornìní ukazuje od roku 1995
klesající trend u odpadu urèeného ke zne�kod-
nìní (zbytkový odpad, objemný odpad) a pro-
tichùdný, vzrùstající trend vyu�itelných frakcí
odpadu. Celkovì lze pozorovat výraznì klesa-
jící trend výskytu pevného sídelního odpadu.
Saské státní ministerstvo pro �ivotní prostøedí
a zemìdìlství v nyní zpracovávaném Plánu
odpadového hospodáøství Svobodného státu
Sasko vychází z toho, �e tyto vývojové tenden-
ce budou dále pokraèovat, budou v�ak stále
slab�í.

Zne�kodòování obalù
Zne�kodòování obalù je v Nìmecku od ro-

ku 1991 upraveno naøízením o obalech (Ver-
packV). Tímto zaøízením byla v Nìmecku za-
vedena zásada odpovìdnosti za výrobek a zá-
roveò podniknuty podstatné kroky ve smìru
privatizace úkolù spojených se zne�kodòování
odpadu, které byly do té doby v komunální pøí-
slu�nosti. Znamená to, �e zne�kodòování oba-
lù ji� nepatøí zásadnì do oblasti pùsobnosti ve-
øejnoprávních subjektù pro zne�kodòování
a s ním spojené náklady také ji� nesmìjí být
zapoèítávány do poplatkù za odpad. Výjimku
pøitom tvoøí takové obaly, které spotøebitel ne-
dbáním pøedpokládaných zpùsobù zne�kodòo-
vání dá do zbytkového odpadu (�edé nádoby
na odpad), vhodí do veøejnì postavené nádoby
na odpadky nebo dokonce nelegálnì odstraní
vyhozením ve volné krajinì. Pouze v pøípadì
�edé nádoby na odpad jsou pøíslu�né náklady
na zne�kodnìní obalù financovatelné z poplat-

Obr. 3: Prognóza skládek ve Svobodném státu Sasko

Obr. 4: Vývoj mno�ství sídelního odpadu za období 1993 - 1998

1 Údaje roku 1998 zatím nejsou ovìøené a mohou popøípadì doznat minimálních zmìn.
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lehké obaly

sběrové sklo

sběrový papír

objemný odpad z domácností
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zbytkový odpad z domácností
a rem. podniku
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kù za odpad. Poslednì jmenované pøípady mu-
sí být, alespoò v Sasku, financovány ze v�eo-
becného rozpoètu mìst a obcí.

Základní zákonná ustanovení vztahující
se na odpovìdnost za výrobek byla pøijata
v roce 1994 v rámci zákona o obìhovém hos-
podáøství a odpadech (§ 22�24). Mít odpo-
vìdnost za výrobek znamená, �e výrobci a di-
stributoøi výrobkù nesou pøinejmen�ím spolu-
odpovìdnost za celý �ivotní pochod svých
produktù. S ohledem na zne�kodòovatele u-
potøebených výrobkù pojem odpovìdnost za
výrobek znamená, �e výrobky jsou výrobci
popø. distributory na vlastní náklady odebrá-
ny zpìt a zne�kodnìny. V naøízení o obalech
byly uplatnìny právì tyto zásady pro zne�-
kodòování pou�itých obalù. Následující po-
jednání se vztahuje na prodejní obaly, které se
ocitnou u soukromého finálního spotøebitele
nebo na srovnatelných místech.

Pøepravními obaly a pøebaly se ve své
pøedná�ce budu zabývat jen okrajovì, nebo�
tyto obaly se pou�ívají výhradnì v oblasti pù-
sobnosti výrobce a distributora. Pro tyto obaly
jsou v §§ 4 a 5 stanoveny povinnosti zpìtného
odbìru a zne�kodnìní, které mohou být mezi
zúèastnìnými pomìrnì volnì naplnìny.

K soukromým finálním spotøebitelùm pat-
øí podle § 3, odst. 10 naøízení o obalech do-
mácnosti a srovnatelná místa výskytu obalù,
pøedev�ím restaurace, hotely, kantýny, úøady,
kasárna, nemocnice, vzdìlávací zaøízení, dob-
roèinná zaøízení a svobodná povolání, stejnì
tak jako zemìdìlské a øemeslné podniky (s vý-
jimkou tiskáren a jiných podnikù na zpracová-
ní papíru), které prostøednictvím nádob pou�í-
vaných na domovní odpad, urèených pro shro-
ma�ïování papíru, lepenky, kartoná�e a leh-
kých obalù, nesmìjí v turnusu bì�ném pro do-
movní odpad pøedat k zne�kodnìní více ne�
jednu odpadovou nádobu o objemu 1100 litrù
na ka�dou látkovou skupinu.

Princip naøízení o obalech tkví v povinnos-
ti zpìtného odbìru a povinnosti zne�kodnìní
prodejních obalù výrobci a distributory v sou-
ladu s § 6 naøízení o obalech. Pøitom existují
v zásadì dvì mo�nosti. V rámci první mo�nos-
ti mohou povinní distributoøi fungovat jako
tzv. �samostatnì zne�kodòující subjekty�, pøi-
èem� nachází uplatnìní § 6, odst. 1 a 2. V tom-
to pøípadì se musí zpìtný odbìr obalù usku-
teènit v prodejním zaøízení nebo v jeho bez-
prostøední blízkosti. Obaly pak musí být buï
opìt pou�ity nebo zu�itkovány. Pøitom je nut-
no dodr�et urèité po�adavky, které jsou stano-
veny v dodatku k § 6 naøízení o obalech.
K tìmto po�adavkùm nále�í také podíly vyu�i-
tí (kvóty). Povinnosti distributorù mohou být
splnìny té� zpìtným odevzdáním pøedøazené-
mu distribuènímu stupni nebo koneckoncù vý-
robci, který je pak povinen zajistit opìtovné
pou�ití èi zu�itkování.

Bohu�el bylo mo�nosti samostatného
zne�kodòování dosud èasto vyu�íváno k obchá-
zení odpovìdnosti za produkt a tím i opro��o-
vání se nákladù. Vzhledem k tomu, �e spotøe-
bitelé zpravidla nejsou ochotni pou�ité obaly,
mimo zálohovaných, pøiná�et zpìt do prode-
jen, jsou podíly návratu závratnì nízké. Obaly
lze zpravidla nalézt ve sbìrných nádobách du-
álního systému nebo ve zbytkovém odpadu.

Samostatnì zne�kodòující subjekty jsou tímto
zpùsobem zbaveni své povinnosti. Náklady na
zne�kodòování tìchto obalù nesou proto z nej-
vìt�í èásti ti výrobci nebo distributoøi, kteøí se
podílejí na duálním systému. V nìmeckých
odborných kruzích jsou proto samostatní zne�-
kodòovatelé odpadu oznaèováni té� jako
�Trittbrettfahrer�, co� je výraz pro ty, kteøí se
svezou s jinými.

Svezení se s jinými bylo podle naøízení
o obalech ve znìní ze dne 12. èervna 1991 do
jisté míry legální, nebo� samostatnì zne�kod-
òující subjekty nepodléhaly �ádným kvantita-
tivním po�adavkùm (kvótám vyu�ití).
Novelou naøízení o obalech byl uèinìn pokus
o zvládnutí této problematiky tím, �e nyní jsou
i na samostatnì zne�kodòující subjekty klade-
ny kvantitativní po�adavky (kvóty vyu�ití).
Výkon tohoto pøedpisu je v�ak nanejvý� ná-
roèný, proto�e by bylo zapotøebí vy�ádání
a kontrola velkého poètu takzvaných dùkazù
o mno�stevních tocích. Vydavatel naøízení
proto zøídil posudkové øe�ení, co� znamená, �e
samostatnì zne�kodòující subjekty musí ka�dý
rok nechat vypracovat znalecký posudek o spl-
nìní kvót, který musí být deponován u stano-
veného orgánu (Nìmecký prùmyslový a ob-
chodní snìm). Pro usnadnìní mohou pøitom
distributoøi a výrobci spolupracovat.

Je ov�em otázkou, zda lze tímto zpùsobem
toto poèínání skuteènì ukonèit, nebo� pro vý-
konné orgány ji� z kapacitních dùvodù není
mo�né, aby zavádìly pøíslu�né sankce vùèi
ka�dému maloobchodníkovi, který mù�e
v praxi sotva dodr�et kvóty vyu�ití, ponìvad�
mu jeho zákazníci prázdné obaly jednodu�e
nepøinesou nazpìt (pøestupkové øízení; naøíze-
ní o pøistoupení k systému podle § 6, odst. 3
naøízení o obalech). Zde je tedy identifikována
oblast, která si zajisté vy�ádá dal�í optimaliza-
ci v rámci zmìny naøízení. Zákonodárce si po-
pøípadì musí dokonce polo�it otázku, zda je
zpìtný odbìr v prodejnì vùbec vhodnou opcí,
v jejím� rámci mohou povinní dostát své od-
povìdnosti za výrobek. Pokud by odpovìï na
tuto otázku musela vyznít negativnì, vy�ádalo
by si to úpravu, kterou by výrobci i distributo-
øi byli zavázáni pøistoupit k duálnímu systému.

Druhá opce, kterou výrobci mají, je úèast
na systému podle § 6, odst. 3 naøízení o oba-
lech. Akciová spoleènost Duale System
Deutschland AG (Nìmecký duální systém
a. s.) se sídlem v Kolínì (DSD) je toho èasu je-
diným uznávaným systémem § 6, odst. 3.
Existují sice snahy o zalo�ení dal�ích systémù
(napø. firma Landbell), dosud v�ak v�dy ztros-
kotávaly na tom, �e nebylo mo�no zcela jed-
nodu�e dosáhnout celoplo�ného zpìtného od-
bìru a vyu�ití pøíslu�ných obalù nejménì
v jedné spolkové zemi, co� je pøedpokladem
pro uznání. Povinnost celoplo�ného pokrytí je
proto velkou pøeká�kou pro pøístup nových
konkurenèních systémù k Nìmeckému duální-
mu systému.

Tato druhá opce se od samostatného zne�-
kodòování zásadnì li�í tím, �e povinnost vý-
robcù a distributorù ke zpìtnému odbìru a vy-
u�ití musí být splnìna kolektivním systémem,
na kterém se výrobce èi distributor podílejí.
Individuální povinnosti jsou pøitom nahrazeny
povinnostmi, které musí plnit systém.

Dal�ím markantním rozdílem je pøedev�ím
to, �e sbìr se ji� neprovádí pøi prodejnì, ale
musí být zaji�tìn celoplo�nì u finálního spo-
tøebitele nebo v jeho blízkosti. Tento po�ada-
vek je plnìn odvozovými systémy (�luté pytle
pro lehké obaly, modrá nádoba na papírové
obaly) a doná�kovými systémy (sbìrné kontej-
nery na bílé, zelené a hnìdé sklo, na papír, le-
penku a kartoná� (PPK) a �lutá nádoba na leh-
ké obaly) nebo jejich kombinacemi.

Nìmecký duální systém v letech 1992
a 1993 za vynalo�ení velkého organizaèního ú-
silí a vysokých finanèních prostøedkù dosáhl
pøedpokladù pro uznání. Pro shroma�ïování
byla po celém Nìmecku zøízena místa pro
sbìrné kontejnery a byly vytvoøeny struktury
sbìru. Muselo to být provedeno v tìsném od-
souhlasování s veøejnoprávními subjekty zne�-
kodòování, nebo� odsouhlasení je výslovnì
pøedepsáno § 6, odst. 3 naøízení o obalech.
Celoplo�nì proto existují takzvaná odsouhla-
sovací prohlá�ení okresù a statutárních mìst,
která byla pøedpokladem pro uznání systému
ministerstvy �ivotního prostøedí jednotlivých
spolkových zemí. Zákonem stanovená povin-
nost odsouhlasení byla ov�em veøejnoprávními
subjekty zne�kodòování nìkdy zneu�ita k to-
mu, aby samotnou obec èi mìsto, vlastní ko-
munální spoleènost nebo spoleènosti s vlast-
ním podílem zapojily do operativního obchodu
jako subdodavatele Nìmeckého duálního
systému. V tom spoèívá podstatný dùvod vy-
sokých nákladù, které musel nést duální
systém hlavnì v nábìhové fázi, ale je�tì i dnes,
proto�e tímto zpùsobem bylo zabránìno zadá-
ní sbìrných a tøídicích výkonù a zèásti té� vý-
konù pro zhodnocování tohoto odpadu za pod-
mínek konkurence. Tento nedostatek byl iden-
tifikován a byl uèinìn pokus o jeho odstranìní
v rámci novelizace. Podle platného naøízení
nesmí odsouhlasení omezovat soutì�. Staré in-
terní smlouvy duálního systému v�ak nelze vy-
povìdìt nebo pøizpùsobit z jednoho dne na
druhý, tak�e je mo�no oèekávat pomalý, popø.
postupný pokles nákladù po ukonèení platnos-
ti starých smluv.

Povinnost odsouhlasování mezi duálním
systémem a veøejnoprávními subjekty zne�-
kodòování byla zákonodárcem uva�ována pøe-
dev�ím ve vztahu ke spoleènému u�ívání sbìr-
ných systémù. Takto mohou veøejnoprávní
subjekty zne�kodòování po�adovat pøevzetí
nebo spoluu�ívání zaøízení, která slou�í ke
shroma�ïování a tøídìní obalù, za odpovídají-
cí finanèní úhradu. Toto ustanovení vedlo ve
vìt�inì pøípadech ke spolupráci pøi zne�kodòo-
vání v oblasti sbìru papíru. V Sasku se nejèas-
tìji pou�ívá následující model kooperace.
Zne�kodòující subjekt, povìøený v rámci zne�-
kodòování obalù v duálním systému, provádí
na zakázku komunálního sdru�ení vedle sbìru
obalových papírù také sbìr grafického papíru.
Na stanovi�tích kontejnerù jsou postavené od-
dìlené kontejnery na noviny èi èasopisy a na
obaly. Zne�kodòovatel obdr�í od obce finanèní
úhradu za sbìr a zaji�tìní odbytu. Vzhledem
k tomu, �e separované vá�ení obalù a grafické-
ho papíru je nároèné, pou�ívá se pro pøiøazení
hmotností a výpoèet finanèní úhrady zpravidla
pau�álních podílových pomìrù (75 % grafic-
kých papírù, 25 % obalù). Zda je takováto pau-
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�ální úprava pro obec ve srovnání s vlastním
sbìrem a vlastním zaji��ováním odbytu ekono-
micky pozitivní nebo spí�e negativní, závisí
velmi silnì na cenách na trhu papíru, které èas-
to velmi kolísají.

Po�adavky kladené na vyu�ívání

V naøízení o obalech jsou kvantitativní po-
�adavky na zu�itkování zahrnuté tak, �e jak sa-
mostatnì zne�kodòující subjekty, tak i systémy
ve smyslu § 6, odst. 3 naøízení o obalech musí
dodr�ovat kvantitativní kvóty vyu�ití. V této
vìci je nutno vést detailní dùkazy. V souèasné
dobì jsou po�adovány tyto látkové kvóty vyu-
�ití:

Pokud se budou vícevrstvé materiály do-
dávat k samostatnému zpùsobu vyu�ití, je pøí-
pustný samostatný dùkaz podle shora uvede-
ných kvót vyu�ití. U vícevrstvých materiálù,
které se sbírají a dodávají k vyu�ití spolu s nì-
kterým ze shora uvedených hlavních materiá-
lù, je nutno prokázat kvótu na základì vhodné
namátkové zkou�ky. Je nutno zajistit, aby ví-
cevrstvé materiály byly látkovì vyu�ity spolu
s hlavní materiálovou slo�kou, pokud látkové
vyu�ití nìkteré jiné materiálové slo�ky nevy-
hovuje lépe cílùm obìhového hospodáøství,
a nebudou vyu�ity jiným zpùsobem. Plastové
obaly se musí vyu�ít nejménì z 50 % a od ro-
ku 1999 z 60 %. Pøitom je nutné minimálnì
60 % této kvóty vyu�ití zajistit materiálovými
postupy.

Pøed novelou z roku 1998 existovaly oddì-
lené sbìrové a tøídicí kvóty. Následující látko-
vé kvóty vyu�ití, vypoèítané vynásobením
sbìrových a tøídicích kvót, existovaly pøed no-
velizací naøízení:

Po�adované kvóty, oddìlené podle sbìru
a tøídìní, se ukázaly být jako zbyteènì detailní
a pøedev�ím co do prùkazu velmi nároèné.
Byly proto nahrazeny shora uvedenými kvóta-
mi vyu�ití. To, �e v oblasti plastových obalù je
v souèasné dobì pøípustné i energetické vyu�i-
tí, je z pohledu autora hodnoceno jako vykro-
èení správným smìrem, nebo� výhradní upøed-
nostòování látkového vyu�ití se obzvlá�tì
u plastových obalù ukázalo z ekonomického
i ekologického aspektu jako nesmyslné.

Ke kvótám budi� dodáno, �e z pohledu au-
tora nejsou zásadnì tr�nì konformními nástro-

ji øízení v politice �ivotního prostøedí. Hlavním
argumentem pro to je, �e ze strany státu ekolo-
gicky a národohospodáøsky úèelné kvóty, kte-
ré podléhají celé øadì faktorù a pøirozenì i rùz-
ným vývojùm, nemohou být koneckoncù iden-
tifikovány. Podle zku�enosti jsou tyto kvóty
stanoveny na spí�e nejistém datovém podkladu
v rámci politické diskuse. Pøitom se ukazuje,
�e pozorovaná absolutizace vyu�ití vzhledem
k nadøazeným ekologicko-politickým cílùm
ochrany zdrojù, a také upøednostòování urèité-
ho druhu vyu�ití (napø. látkové vyu�ití oproti
energetickému vyu�ití u plastových obalù) je
problematická a ekologicky kontraproduktiv-
ní, pokud je stanovená kvóta vy��í ne� kvóta
�úèelná�.

Stanovení relativnì vysokých látkových
sbìrných a tøídicích kvót vedlo v oblasti plastù
k vývoji, nemajícímu smysl jak z hlediska e-
konomického, tak i ekologického. Vzhledem
k tomu, �e duální systém zastupuje zájmy zú-
èastnìných výrobcù a distributorù, zamìøené
na dodr�ení po�adovaných kvót, aby zachova-
li jejich opro�tìní od individuálních povinnos-
tí zpìtného odbìru a vyu�ití, a to pøi co nejni�-
�ích nákladech, otevøely se v krátké dobì po
vstoupení naøízení v platnost nanejvý� pochyb-
né cesty zu�itkování. Na export plastových od-
padù z duálního systému do Asie a tamnìj�í
vyu�ití je nutno v této souvislosti pohlí�et stej-
nì kriticky, jako na vysoce subvencované vyu-
�ití plastových odpadù na produkty, které mají
na trhu sotva �anci, nebo� jsou konkurenèním
výrobkem pro srovnatelné produkty z jiných
materiálù (parkové lavièky, dlá�dìní), stejnì
jako na surovinové vyu�ití plastových odpadù
organizované za pou�ití velmi vysokých èás-
tek. V této souvislosti hrají rovnì� roli èasové
aspekty. Pokud se, jako v Nìmecku, provede
standardizace povinnosti dosáhnout kvót vyu-
�ití bez únosného pøechodného období, a mu-
sejí být nadto se znaènými investièními nákla-
dy v nejkrat�í dobì novì vytvoøeny struktury
pro zne�kodòování, bude trh vzhledem k velké
poptávce po tìchto výkonech reagovat zvý�e-
ním cen, které budou mít dlouhé pùsobení pro-
støednictvím uzavíraných smluv o zne�kodòo-
vání v rámci obvyklých odpisových období

(10 let). Tak se také není tøeba divit, �e celko-
vé náklady (sbìr, tøídìní, vyu�ití, zne�kodnìní)
èinily u plastových obalù zpoèátku cca
3000 DEM (!) na 1 tunu a potom pomalu kle-
saly. V souèasné dobì èiní stále je�tì kolem
600 DEM za 1 tunu. Pro porovnání � náklady
ulo�ení na skládce podle standardu Technické
instrukce pro sídelní odpad èiní 150 a�
200 DEM, náklady tepelného zpracování popø.
energetického vyu�ití v novìj�ích zaøízeních
èiní kolem 200 a� 250 DEM na tunu (v obou
pøípadech bez sbìru).

Pøedepsané kvóty sbìru a tøídìní nebyly
v posledních letech ve vìt�inì spolkových ze-
mí úplnì dosa�ené. Tak do�lo napøíklad k pod-
kroèení hodnot pøedev�ím u hliníku a bílého
plechu. V �ádném pøípadì v�ak neprovedly
spolkové zemì takzvané odvolání udìleného
uznání, které by mìlo za následek, �e dotèená
látková skupina by nesmìla být dále v duálním
systému licencovaná.

Spotøeba obalù a výsledky sbìru
a vyu�ití

Poté, co v roce 1991 nabylo platnosti naøíze-
ní o obalech, spotøeba prodejních obalù na oby-
vatele v Nìmecku klesla v roce 1998 z 94,7 na
82,3 kilogramu. Pøedstavuje to sní�ení o 13 %.
V Sasku byl mezi léty 1993 a 1997 dokonce za-
znamenán pokles spotøeby obalù na jednoho
obyvatele pøibli�nì o ètvrtinu. Vývoj u jednotli-
vých látkových druhù je zøejmý z obr. 5. Tím
mohl být prokázán opak tìm, kteøí tvrdí, �e naøí-
zení o obalech pøispívá pouze k vyu�ití odpadu,
a ne k pøedcházení jeho vzniku. Podle údajù
Nìmeckého duálního systému odevzdali obèané
Spolkové republiky v roce 1998 do jeho sbìr-
ných nádob 5 622 525 tun po�itých prodejních
obalù. Odpovídá to nasbíranému mno�ství na
jednoho obyvatele o hodnotì 75,8 kilogramu.

Obr. 6 ukazuje vývoj hmotného podílu
pou�itých obalù v porovnání k celkovému vý-
skytu obalù ve Svobodném státu Sasko od ro-
ku 1993 do 1998. S rokem 1997 do�lo k stag-
naci do té doby trvajícího vzrùstajícího trendu.
Pøekroèení 100% hodnoty je nutno vysvìtlit.

materiál od 1. 1. 1999
sklo 75 %
bílý plech 70 %
hliník 60 %
papír, lepenka, kartoná� 70 %
vícevrstvé materiály 60 %

materiál od 1.1.1993 od 1.7.1995
sklo 42 % 72 %
bílý plech 26 % 72 %
hliník 18 % 72 %
papír, lepenka,
kartoná� 18 % 64 %
vícevrstvé materiály 6 % 64 %
plasty 9 % 64 %

Obr. 5: Vývoj jednotlivých látkových druhù
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Pøi stanovování podílu vyu�ití pro obaly z pa-
píru, lepenky a kartonu je nutno odpoèítat gra-
fický papír. Provádí se to zpravidla pau�álnì
podle smluvnì sjednaného pomìru pro rozdì-
lení nákladù mezi Nìmeckým duálním systé-
mem a obcí. To, �e obèané házejí obaly, které
nejsou v duálním systému licencované, rovnì�
do jeho sbìrných nádob, je dal�ím dùvodem
pro pøekroèení hranice 100 %.

Takzvaný jednodruhový sbìr (separovaný
sbìr) se s ohledem na dal�í vyu�itelnost ukázal
být oproti smí�enému sbìru (neseparovanému
sbìru) druhotných surovin výhodným. U sepa-
rovaného sbìru se zpravidla dosahuje relativnì
vysoké èistoty druhù. Jsou zde obvyklé podíly
ru�ivých látek mnohem ni��í ne� 10 %. Jinak
je tomu u sbìru lehkých látek ve �lutém pytli,
popø. ve �luté nádobì na odpad. Zde lze za-
znamenat pozoruhodné podíly zbytkového od-
padu, které lze v rozsahu 20�30 % oznaèit ja-
ko �normální�. Nìkdy se ov�em také stává, �e
podíl zbytkového odpadu v tìchto nádobách
èiní kolem 60 %. Mù�e to mít celou øadu pøí-
èin. Nedostateèné pouèení obyvatel a pøíli�
velký iniciaèní vliv vyvolaný komunálním mo-
delem zne�kodòování a poplatkù by snad bylo
mo�no uvést jako nìkteré z pøíèin tohoto jevu.

Zbytkový odpad a tøídicí zbytky (men�í
obaly a malé pøedmìty nenále�ející k obalùm),
které byly ze smìsi druhotných surovin vytøí-
dìné, mù�e duální systém sám vyu�ít. Pøipadá
zde v úvahu pøedev�ím energetické vyu�ití, ne-
bo� tato smìs má zpravidla pomìrnì vysokou
výhøevnost. Pokud se tato smìs nevyu�ije
v rámci duálního systému, musí být pøenechá-
na veøejnoprávním subjektùm pro zne�kodòo-
vání odpadu, které provedou buï ulo�ení na
skládku nebo spálení. Za tím úèelem obdr�í
veøejnoprávní subjekty zne�kodòování odpadu
poplatky za odpad podle svých stanov, které
nezøídka èiní pøes 200 DEM za tunu.

Náklady spojené s úèastí na Nìmeckém
duálním systému

Jaké náklady nese výrobce zabaleného vý-
robku pøi úèasti na Nìmeckém duálním systé-

mu? Tyto informace a mnoho jiného o duálním
systému se lze zcela jednodu�e dovìdìt jak
v nìmeckém, tak i v anglickém jazyku pomocí
internetu na domovské stránce Nìmeckého du-
álního systému pod adresou www.gruener-
punkt.de. V souèasné dobì jsou tam uvedeny
tyto pøíklady takzvaných licenèních úhrad:

Koneckoncù zaplatí tyto licenèní úhrady
spotøebitel v kupní cenì výrobku. Podle údajù
duálního systému zaplatili nìmeètí obèané
v minulém roce na ka�dých 100 marek nákupu
69 fenikù za zne�kodnìní obalù. Jeden obyva-
tel tak za rok zaplatil asi 40 marek. Zaplacení
této èástky v�ak obèan nepoci�uje, jeliko� li-
cenèní úhrady nejsou na obalech uvedené.

Úpravy pro vratné obaly

Naøízení o obalech obsahuje vedle ustano-
vení o zpìtném odbìru a vyu�ití obalù také ú-
pravy pro ochranu vratných systémù v oblasti
nápojù. Slou�í tomu, aby byl pokud mo�no za-
chován stav podílu vratných nápojových oba-
lù, jaký byl na poèátku devadesátých let
(asi 75 % v�ech nápojù bylo plnìno do vrat-
ných obalù). Také zde zákonodárce zavedl
kvóty (vratné kvóty), které platí v celé Spolko-
vé republice. Jestli�e by do�lo k podkroèení
pøedepsaných kvót, bude po opìtovném ovìøe-
ní a potvrzeném podkroèení zavedeno povinné
zálohování tìch druhù nevratných nápojových
obalù, které jsou za podkroèení zodpovìdné.

Toto by se mohlo ji� v roce 2000 stát v Nì-
mecku skuteèností pro pivo a minerální vodu,
nebo� pøedepsaný (minimální) vratný podíl
72 % byl v roce 1997 poprvé podkroèen. Zálo-
hování by mìlo také za následek, �e dotèené
obaly by ji� nebyly v duálním systému licen-
cované.

Je ov�em velmi sporné, zda by se povinné
zálohování skuteènì projevilo pozitivnì ve
smyslu ochrany vratného systému. Stávající
racionalizaèní potenciály pøi zavedení zálohy
na nevratné obaly (vratné automaty s vypláce-
ním zálohy) dávají spí�e tu�it, �e by to prù-
myslu v pøípadì vynuceného zálohování sotva
zpùsobilo problémy, obzvlá�tì té� z toho dù-
vodu, �e potøebné investice a provozní náklady
by mohly být dalekosáhle refinancovány èást-
kami z nevyzvednutých záloh. Toto vedlo k �i-
roké diskusi, zda nebo jakým jiným nástrojem
by mìl být tento sankèní mechanismus (nuce-
né zálohování) nahrazen. Ekologické svazy
po�adují zavedení prohibièní obalové danì,
kterou by byly nevratné obaly výraznì silnìji
zatí�ené ne� obaly vratné. Se vzory takových-
to daní se lze setkat ve skandinávských ze-
mích. Diskutována jsou také øe�ení za pomoci
poplatkù.

Autor v této vìci zastává stanovisko, �e
pau�ální podpora vratných obalù, která by zá-
roveò znamenala diskriminaci obalù nevrat-

ných, by na pozadí výsledkù ekologických bi-
lancí provedených Spolkovým úøadem pro �i-
votní prostøedí pro nápojové obaly nebyla
oprávnìná. Z tìchto ekologických bilancí vy-
plynulo, �e urèité nevratné obaly, napø. sáèky
z PE na mléko, ale také vícevrstvé nápojové
obaly (Tetra-Pack), jsou ekologicky zcela rov-
nocenné s vratnými obaly. Pokud by skuteènì
existoval dùvod k podpoøe urèitých druhù oba-
lù, musela by pak být hranice vytvoøena niko-
liv mezi vratnými a nevratnými obaly, nýbr�
v závislosti na ekologických bilancích.
Nejlep�ím øe�ením pro podporu ekologických
výrobkù je ov�em internalizace ve�kerých ná-
kladù, pøedev�ím ekologické spotøeby, do ceny
výrobku. Potom se tr�ní mechanismus postará
o to, aby neekologické výrobky byly zatlaèeny
do pozadí a trh ovládly ekologické výrobky.
Naøízení o obalech a na jeho základì existující
Nìmecký duální systém byly v tomto smìru
dùle�itým poèátkem.

Obr. 6: Vývoj podílù vyu�ití obalových odpadù v Sasku v letech 1993-1997

Pohárek na jogurt z plastu s hliníkovým víkem 2,47 Pf
Sáèek z PE s lepenkovým uzávìrem, napø. pro kvìtinové cibule 4,66 Pf
Láhev na víno 6,24 Pf
Skládaèka s plastovým okénkem 3,93 Pf
Nìkolik obalových vrstev, napø. lahvièka vody po holení
s plastovým víèkem ve skládaèce 8,42 Pf
Pizza v plastové fólii a skládaèce 4,12 Pf
Papírový vícevrstvý materiál, zu�lechtìný nebo ka�írovaný papír,
napø. papír na balení másla a jiný vícevrstvý materiál 1,17 Pf
Sáèek z PE na trièko, plastový sáèek 5,19 Pf
Obal mra�eného výrobku z kartonu pota�eného plastem 6,25 Pf
Èisticí prostøedek v plechovém kanystru (>3 litry) s plastovou výlevkou 26,85 Pf
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ÈÁST TØETÍ - ODPOVÌDNOST 
ZA VÝROBEK

§ 22 Odpovìdnost za výrobek

(1) Subjekty, které vyvíjejí, vyrábìjí, zpraco-
vávají nebo distribuují výrobky, nesou
v zájmu splnìní cílù obìhového hospodáø-
ství odpovìdnost za výrobek. Pro splnìní
odpovìdnosti za výrobek je tøeba výrobky
utváøet pokud mo�no tak, aby pøi jejich vý-
robì a upotøebení byl omezován vznik od-
padu a bylo zaji�tìno ekologicky únosné
vyu�ití a zne�kodnìní odpadù vzniklých
po jejich upotøebení.

(2) Odpovìdnost za výrobek zahrnuje pøedev�ím
1. vývoj, výrobu a uvedení do obìhu tako-

vých výrobkù, které jsou vícekrát pou�itel-
né, technicky se vyznaèují dlouhou �ivot-
ností a po upotøebení je lze nále�itì a ne-
�kodnì vyu�ít a ekologicky únosnì zne�-
kodnit,

2. pøednostní vyu�ití vyu�itelných odpadù
nebo sekudnárních surovin pøi výrobì pro-
duktù,

3. oznaènování výrobkù obsahujících �kodli-
vé látky v zájmu zaji�tìní ekologicky ú-
nosného vyu�ití nebo zne�kodnìní odpadu
zbylého po jejich pou�ití,

4. informace o mo�nostech vrácení, opìtného
pou�ití a zu�itkování nebo povinnostech
vyu�ití a úpravách zálohování vyznaèením
na výrobku a

5. zpìtný odbìr výrobkù a odpadu z pou�i-
tých výrobkù, jako� i jejich následné vyu-
�ití nebo zne�kodnìní.

(3) V rámci odpovìdnosti za výrobek podle
odstavcù 1 a 2 je vedle úmìrnosti po�a-
davkù podle § 5 odst. 4 nutno dbát úprav
k odpovìdnosti za výrobek a k ochranì �i-
votního prostøedí vyplývajících z jiných
právních pøedpisù, stejnì jako i ustanovení
o volném obìhu zbo�í v právních pøedpi-
sech Spoleèenství.

(4) Spolková vláda stanovuje právními naøíze-
ními na základì §§ 23 a 24, které subjekty
jsou povinné odpovìdností za výrobek
podle odstavcù 1 a 2. Zároveò té� stanovu-
je, pro které výrobky a jakým zpùsobem je
nutno odpovìdnost za výrobek plnit.

§ 23 Zákazy, omezení a oznaèování

Ke stanovení po�adavkù podle § 22 se
spolková vláda zmocòuje, aby po vyslechnutí
zúèastnìných okresù (§60) za souhlasu spolko-
vé rady právním naøízením stanovila, �e

1. urèité výrobky, pøedev�ím obaly a pøeprav-
níky, smìjí být dány do obìhu pouze pøi
dodr�ení urèitých vlastností nebo pro urèi-
tá pou�ití, u nich� je zaji�tìno nále�ité vy-
u�ití nebo zne�kodnìní vzniklého odpadu,

2. urèité výrobky nesmìjí být vùbec uvedeny
od obìhu, pokud by pøi jejich zne�kodòo-
vání nebylo mo�no zabrátit uvolnìní �kod-
livých látek nebo by bylo mo�né pouze za
vynalo�ení neúmìrnì vysokých prostøedkù
anebo ekologicky únosné zne�kodnìní ne-
ní mo�né zajistit jiným zpùsobem,

3. urèité výrobky smìjí být uvedeny do obì-
hu pouze urèitým zpùsobem, znatelnì sni-
�ujícím nutnost zne�kodòování, pøedev�ím
v takové formì, která usnadòuje nìkolika-
násobné pou�ití nebo vyu�ití,

4. urèité výrobky musí být oznaèeny urèitým
zpùsobem, aby bylo zaji�tìno pøedev�ím
plnìní základních povinností podle § 5 po
zpìtném odbìru (povinnost oznaèování),

5. urèité výrobky smìjí být vzhledem k obsa-
hu �kodlivých látek v odpadech, zbylých
zpravidla po upotøebení ke stanovenému ú-
èelu, dány do obìhu pouze s oznaèením u-
pozoròujícím obzvlá�tì na nutnost navrá-
cení zpìt výrobci, distributorovi nebo sta-
noveným tøetím subjektùm, kterým je za-
ji�tìno potøebné zvlá�tní vyu�ití nebo
zne�kodnìní,

6. u urèitých výrobkù, pro které byla naøíze-
na povinnost zpìtného odbìru nebo vráce-
ní podle § 24, musí být v místì pøedání ne-
bo uvedení do obìhu upozornìno na mo�-
nost vrácení nebo musí být tyto výrobky
pøíslu�nì oznaèené,

7. urèité výrobky, pøo které byla naøízena po-
vinnost zálohování podle § 24, musí být
pøíslu�nì oznaèené, popøípadì s uvedením
vý�e zálohy.

§ 24 Povinnosti zpìtného odbìru a vrácení

(1) Ke stanovení po�adavkù podle § 22 se
spolková vláda zmocòuje, aby po vyslech-
nutí zúèastnìných okresù (§ 60) za souhla-
su spolkové rady právním naøízením sta-
novila, �e výrobci nebo distributoøi

1. smìjí urèité výrobky pøedávat nebo uvádìt
do obìhu pouze pøi umo�nìní vrácení,

2. musí odebrat zpìt urèité výrobky a vrácení
zajistit vhodnými opatøeními, obzvlá�tì
systémy pro zpìtný odbìr nebo zálohová-
ním,

3. musí urèité výrobky odebrat zpìt v místì
pøedání nebo jejich výskytu,

4. jsou povinni zemi, pøíslu�nému orgánu ne-
bo subjektùm zne�kodòování ve smyslu §§
15, 17 nebo 18 prokázat druh, mno�ství,
vyu�ití a zne�kodnìní odpadù pøevzatých
zpìt, ponechávat si a archivovat prùkazní

doklady a na vy�ádání je pøedlo�it.

(2) V právním naøízení podle odstavce 1 lze
k stanovení po�adavkù podle § 22 a k do-
plòujícímu stanovení povinností producen-
tù a vlastníkù odpadu a subjektù zne�kod-
òování odpadu ve smyslu §§ 15, 17 a 18
v rámci obìhového hospodáøství dále sta-
novit,

1. kdo má nést náklady na zpìtný odbìr, vyu-
�ití a zne�kodnìní výrobkù, které musí být
pøevzaty zpìt,

2. �e vlastníci odpadu musí odpad pøenechat
výrobci nebo distributorovi povinnému
podle odstavce 1,

3. zpùsob pøenechání, vèetnì opatøení ve
smyslu § 4 odst. 5 k poskytnutí, shroma�-
ïování a pøepravì, jako� i povinnosti do-
dání pro vlastníky uvedené v èíslici 1,

4. �e subjekty zne�kodòování ve smyslu §§
15, 17 a 18 se na základì sbìru odpadu, ja-
ko�to úkolu, který jim byl svìøen, musejí
podílet na zpìtném odbìru a shromá�dìný
odpad pøenechat tomu, který je podle od-
stavce 1 povinným subjektem.

§ 25 Dobrovolný zpìtný odbìr

(1) Spolková vláda mù�e pro dobrovolný
zpìtný odbìr odpadu po vyslechnutí zú-
èastnìných okresù (§ 60) stanovit cíle, kte-
rých je nutno dosáhnout bìhem pøimìøené
lhùty. Tato ustanovení zveøejní ve spolko-
vém vìstníku.

(2) Výrobci a distributoøi, kteøí dobrovolnì
odebírají nazpìt odpad k zne�kodnìní
a odpady vy�adující kontrolu èi odpady
vy�adující zvlá�tní kontrolu odebírají na-
zpìt k vyu�ití, musí toto oznámit pøíslu�-
nému orgánu. Orgán pøíslu�ný k pøijímání
tohoto oznámení má udìlovat osvobození
od závazkù podle § 49 a prùkazních povin-
ností podle §§ 43 a 46, pokud jsou dobro-
volným zpìtným odbìrem podporovány
cíle obìhového hospodáøství podle §§ 4 a 5
a bude prokázáno nále�ité vyu�ití a zne�-
kodnìní odpadu pøevzatého zpìt jiným
vhodným zpùsobem.

§ 26 Povinnosti vlastníka po zpìtném
odbìru

Výrobci a distributoøi, kteøí odpad odebe-
rou zpìt na základì právního naøízení podle §
24 nebo dobrovolnì, podléhají povinnostem
vlastníka odpadu podle §§ 5 a 11.

PØÍLOHA 1
Výòatek ze zákona na podporu obìhového hospodáøství a zaji�tìní ekologického 
zne�kodòování odpadu
(zákon o obìhovém hospodáøství a odpadech KrW-/AbfG) ze dne 27. záøí 1994

(BGBl. I S. 2705)
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spolková vláda po vyslechnutí zúèastnìných
okresù a se zøetelem na práva Spolkového snì-
mu  stanovuje na základì § 6 odst. 1 vìty 4, §
23 è. 1, 2 a 6, § 24 odst. 1 è. 2, 3 a 4 a odst. 2
è. 1 a § 57, v�dy ve spojení s § 59, jako� i § 7
odst. 1 è. 3 a 12 odst. 1 zákona o obìhovém
hospodáøství a odpadech ze dne 27. záøí 1994
(BGBl. I S. 2705):

ÈÁST I
Cíle odpadového hospodáøství, pùsobnost
a stanovení pojmù

§ 1 Cíle odpadového hospodáøství

Úèelem tohoto naøízení je, pøedcházet nebo
omezovat vlivy odpadu z obalù na �ivotní pro-
støedí. V prvé øadì je nutno pøedcházet vzniku
odpadu z obalù; v ostatních pøípadech se opìt-
nému pou�ití obalù, látkovému vyu�ití a jiným
formám zu�itkování dává pøednost pøed zne�-
kodòováním obalového odpadu. Do dne
30. èervna 2001 se má z celkového mno�ství
obalového odpadu 65 hmotnostních procent
vyu�ívat a 45 hmotnostních procent látkovì
vyu�ívat. Spolková vláda provádí potøebná
�etøení.

§ 2 Pùsobnost

(1) Naøízení platí pro v�echny obaly, uvedené
do obìhu v okruhu platnosti zákona o obì-
hovém hospodáøství a odpadech, nezávisle
na tom, zda vznikají v prùmyslu, obchodu,
správì, v �ivnostech, slu�bách, domácnos-
tech nebo jinde a nezávisle na materiálech,
z nich� se skládají.

(2) Pokud jsou na základì jiných právních
pøedpisù kladeny zvlá�tní po�adavky na
obaly nebo zne�kodòování obalového od-
padu èi pøepravu zabalených výrobkù nebo
obalového odpadu, zùstávají nedotèené.

(3) Pravomoc Spolku, spolkových zemí a ob-
cí, zavázat tøetí subjekty pøi u�ívání jejich
zaøízení nebo pozemkù, jako� i pøi zvlá�t-
ním u�ívání veøejných komunikací k pøed-
cházení vzniku a k vyu�ití odpadu, zùstává
nedotèena.

§ 3 Vymezení pojmù

(1) Ve smyslu tohoto naøízení se rozumí
1. obaly - produkty vyrobené z libovolných

materiálù, slou�ící k pojmutí, ochranì, ma-

nipulaci, dodání nebo prezentaci zbo�í,
které mohou sahat od surovin a� po zhoto-
vený výrobek a jsou výrobcem pøedávány
distributorovi nebo koneènému spotøebite-
li,

2. prodejními obaly - obaly, které jsou nabí-
zené jako prodejní jednotka a vznikají
u koneèného spotøebitele. Prodejními oba-
ly ve smyslu naøízení jsou té� obaly v ob-
chodì, restauracích a jiných slu�bách, kte-
ré umo�òují a podporují pøedávání zbo�í
koneènému spotøebiteli (servisní obaly),
jako� i jednocestné nádobí a jednocestné
pøíbory,

3. pøebaly - obaly, které se pou�ívají jako pøí-
davné obaly k prodejním obalùm a pro pøe-
dání koneènému spotøebiteli nejsou zapo-
tøebí z dùvodù hygieny, trvanlivosti nebo
ochrany zbo�í pøed po�kozením nebo zne-
èi�tìním,

4. pøepravními obaly - obaly, které usnadòují
pøepravu zbo�í, chrání zbo�í pøi pøepravì
pøed po�kozením nebo se pou�ívají z dù-
vodù bezpeènosti pøepravy a vznikají u di-
striburora.

(2) Nápojovými obaly ve smyslu tohoto naøí-
zení se rozumí uzavøené nebo pøevá�nì u-
zavøené obaly pro kapalné potraviny ve
smyslu § 1 odst. 1 zákona o potravinách
a pøedmìtech denní spotøeby, které jsou ur-
èené k po�ívání jako nápoje, vyjma jogurt
a kefír.

(3) Vratnými obaly ve smyslu tohoto naøízení
se rozumí obaly, urèené k tomu, aby byly
po upotøebení vícekrát opìt opou�ity
k stejnému úèelu.

(4) Vícerstvými obaly ve smyslu tohoto naøí-
zení se rozumí obaly z rùzných, manuálnì
neoddìlitelných materiálù, pøièem� hmot-
nostní podíl �ádného z nich nepøesahuje 95
procent.

(5) Obaly s dlouhou �ivotností ve smyslu to-
hoto naøízení se rozumí obaly, které slou�í
trvalému pou�ívání výrobku, co� ve statis-
tickém prùmìru pøedstavuje �ivotnost
o délce nejménì pìti let.

(6) Plnìným zbo�ím obsahujícím �kodlivé lát-
ky se ve smyslu tohoto naøízení rozumí

1. látky a pøípravky, které by pøi distribuci
v maloobchodì podléhaly zákazu samoob-
slu�ného prodeje podle § 4 naøízení o zá-
kazech pro chemikálie;

2. pøípravky na ochranu rostlin ve smyslu § 2
è. 9 zákona o ochranì rostlin, které jsou
oznaèené jako

a) velmi jedovaté, jedovaté, leptavé, podpo-
rující hoøení, vysoce vznìtlivé podle do-
datku I è. 2 naøízení o nebezpeèných lát-
kách nebo

b) �kodlivé zdraví podle dodatku I è. 2 a ma-
jící faktor R 40, R 62 nebo R 63 podle do-
datku I è. 3 naøízení o nebezpeèných lát-
kách,

3. pøípravky diphenylmethan-4,4'-diisocya-
natu (MDI), pokud je nutno je oznaèit jako
�kodlivé zdraví (Xn) podle dodatku I è. 2
a mající faktor R 42 podle dodatku I è. 3
naøízení o nebezpeèných látkách a jsou
uvádìny do obìhu v balení s tlakovým ply-
nem.

(7) Výrobcem se ve smyslu tohoto naøízení ro-
zumí subjekt, který vyrábí obaly, obalové
látky nebo výrobky, z nich� se obaly bez-
prostøednì zhotovují, a ten, který obaly
uvádí do okruhu platnosti tohoto naøízení.

(8) Distributorem se ve smyslu tohoto naøíze-
ní rozumí subjekt, který uvádí do obìhu
obaly, obalové látky nebo výrobky, z nich�
se obaly bezprostøednì zhotovují, nebo
zbo�í v obalech, bez ohledu na stupeò ob-
chodní organizace. Distributorem ve smys-
lu tohoto naøízení je také zásilkový ob-
chod.

(9) Spádovou oblastí výrobce nebo distributo-
ra je území spolkové zemì, ve kterém se
zbo�í v obalech uvádí do obìhu.

(10)Koneèným spotøebitelem ve smyslu tohoto
naøízení je ten, kdo zbo�í ve formì jemu
dodané ji� dále neprodává. Soukromými
koneènými spotøebiteli ve smyslu tohoto
naøízení jsou domácnosti a srovnatelná
místa výskytu obalù, obzvlá�tì restaurace,
hotely, kantýny, správní instituce, kasárna,
nemocnice, vzdìlávací zaøízení, dobroèin-
ná zaøízení a zaøízení svobodných povolá-
ní, jako� i zemìdìlské a øemeslné podniky
s výjimkou tiskáren a jiných podnikù na
zpracování papíru, které prostøednictvím
nádob pou�ívaných na domovní odpad, ur-
èených pro shroma�ïování papíru, lepen-
ky, kartoná�e a lehkých obalù, nesmìjí
v turnusu bì�ném pro domovní odpad pøe-
dat k zne�kodnìní více ne� jednu odpado-
vou nádobu o objemu 1 100 litrù na ka�-
dou látkovou skupinu.

(11)Bezezbytku vyprázdnìnými obaly se ve
smyslu tohoto naøízení rozumí obaly, je-
jich� obsah byl vyprázdnìn v souladu s je-
ho urèením.

PØÍLOHA 2
Naøízení o pøedcházení vzniku a o vyu�ití odpadu z obalù
(naøízení o obalech - VerpackV) ze dne 21. srpna 1998

(BGBL. 1998, Teil I Nr. 56 ze dne 27. srpna 1998)
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ÈÁST II
Povinnost zpìtného odbìru, zálohování
a vyu�ití

§ 4 Povinnost zpìtného odbìru pøeprav-
ních obalù

(1) Výrobci a distributoøi jsou povinni pøe-
pravní obaly po upotøebení odebrat zpìt.
V rámci opìtovných dodávek je zpìtný od-
bìr mo�ný také pøi nìkteré z pøí�tích dodá-
vek.

(2) Pøepravní obaly, které byly odebrány zpìt,
musí být pøedány k opìtnému pou�ití nebo
látkovému vyu�ití, pokud je to technicky
mo�né a ekonomicky pøijatelné (§ 5 odst. 4
zákona o obìhovém hospodáøství a odpa-
dech), obzvlá�tì kdy� je nebo mù�e být
pro získanou látku vytvoøeno uplatnìní na
trhu. U pøepravních obalù, které jsou vyro-
bené bezprostøednì z obnovitelných suro-
vin, je energetické vyu�ití rovnocenné
s látkovým vyu�itím.

§ 5 Povinnost zpìtného odbìru pøebalù

(1) Distributoøi, kteøí nabízejí zbo�í v pøeba-
lech, jsou povinni pøi pøedávání tohoho
zbo�í koneènému spotøebiteli pøebal od-
stranit nebo koneènému spotøebiteli po-
skytnout pøíle�itost k odstranìní a bezplat-
nému vrácení pøebalu v prodejnì nebo
v areálu, který k ní nále�í. Toto neplatí,
jestli�e koneèný spotøebitel po�aduje pøe-
dání zbo�í v pøebalu; v takovém pøípadì
platí pøíslu�nì pøedpisy o zpìtném odbìru
prodejních obalù.

(2) Pokud distributor obal sám neodstraní,
musí u pokladny zøetelnì rozeznatelným
a èitelným nápisem upozornit na to, �e ko-
neèný spotøebitel má v prodejnì nebo
v areálu, který k ní nále�í, mo�nost ze za-
koupeného zbo�í pøebal odstranit a odlo�it.

(3) Distributor je povinen pøipravit v prodejnì
nebo v areálu, který k ní nále�í, vhodné
sbìrné nádoby na pøebaly tak, aby byly pro
koneèného spotøebitele dobøe viditelné
a dobøe pøístupné. Pøitom je tøeba zajistit
oddìlování jednotlivých skupin druhot-
ných surovin, pokud je to mo�né bez ozna-
èení. Distributor je povinen dodat pøebaly
k opìtnému pou�ití nebo látkovému vyu�i-
tí. § 4 odst. 2 platí obdobnì.

§ 6 Povinnost zpìtného odbìru 
prodejních obalù

(1) Distributor je povinen odebrat od koneèné-
ho spotøebitele bezplatnì zpìt upotøebené,
bezezbytku vyprázdnìné prodejní obaly
v místì skuteèného pøedání nebo v jeho
bezprostøední blízkosti, dodat je k vyu�ití

v souladu s po�adavky v èíslici 1 dodatku
I a splnit po�adavky podle èíslice 2 dodat-
ku I. Po�adavky na vyu�ití lze splnit té� o-
pìtným pou�itím nebo pøedáním distribu-
torovi nebo výrobci podle odstavce 2.
Distributor musí soukromého koneèného
spotøebitele upozornit zøetelnì rozpozna-
telnými a èitelnými nápisy na mo�nost vrá-
cení podle vìty 1. Povinnost podle vìty 1
se omezuje na obaly toho druhu, tvaru
a velikosti a na obaly takového zbo�í, kte-
ré distributor vede ve svém sortimentu. Pro
distributory s prodejní plochou men�í ne�
200 m2 se povinnost zpìtného odbìru ome-
zuje na obaly znaèek, které distributor uvá-
dí do obìhu. V zásilkovém obchodì musí
být zpìtný odbìr zaji�tìn vhodnými mo�-
nostmi pro vrácení v pøijatelné vzdálenosti
od koneèného spotøebitele. V zásilce zbo�í
a v katalozích je tøeba upozornit na mo�-
nost vrácení. Pokud prodejní obaly nevzni-
kají u soukromých spotøebitelù, lze uèinit
odchylná ujednání o místì vrácení a regu-
laci nákladù. Pokud distributoøi neplní zá-
vazky podle vìty 1 zpìtným odbìrem
v místì pøedání, musí tyto zajistit v rámci
systému podle odstavce 3. Pro distributory
obalù, kteøí nemají mo�nost úèasti na
systému podle odstavce 3, platí odchylnì
od vìty 1 po�adavky na vyu�ití podle § 4
odst. 2 obdobnì.

(2) Výrobci a distributoøi jsou povinni odebrat
bezplatnì nazpìt obaly odebrané zpìt pod-
le odstavce 1 distributory v místì skuteè-
ného pøedání, dodat je k vyu�ití v souladu
s po�adavky v èíslici 1 dodatku I a splnit
po�adavky podle èíslice 2 dodatku
I. Po�adavky na vyu�ití lze splnit té� opìt-
ným pou�itím. Povinnosti podle vìty 1 se
omezují na obaly toho druhu, tvaru a veli-
kosti, jako� i na obaly takového zbo�í, kte-
ré jednotliví výrobci a distributoøi uvádìjí
do obìhu. Odstavec 1 vìta 8 a� 10 platí ob-
dobnì.

(3) Povinnosti podle odstavcù 1 a 2 odpadají
u obalù, pro které se výrobce nebo distri-
butor podílejí na systému, který celoplo�nì
ve spádové oblasti distributora povinného
podle odstavce 1 dostateèným zpùsobem
zaji��uje pravidelný odvoz pou�itých pro-
dejních obalù od soukromých koneèných
spotøebitelù nebo z místa v jejich blízkosti
a splòuje po�adavky uvedené v dodatku
I. Systém (provozovatel systému, �adatel)
podle vìty 1 musí obaly pøedané do jeho
systému dodat k vyu�ití v souladu s po�a-
davky v èíslici 1 dodatku I a splnit po�a-
davky podle èíslice 3 a 4 dodatku I. Úèast
na systému podle vìty 1 musí být na vy�á-
dání prokázána pøíslu�nému orgánu.
Systém podle vìty 1 musí být odsouhlasen
se stávajícími sbìrnými a zhodnocovacími
systémy veøejnoprávních subjektù zne�-
kodòování odpadu, v jejich� oblasti se zøi-
zuje. Odsouhlasení se musí provést mezi

provozovatelem systému a veøejnopráv-
ním subjektem zne�kodòování odpadu pí-
semnou formou. Odsouhlasení je pøedpo-
kladem pro stanovení systému podle vìty
11. Musí se pøitom vzít obzvlá�tì na zøetel
zájmy veøejnoprávních subjektù zne�kod-
òování odpadu. Veøejnoprávní subjekty
zne�kodòování odpadu mohou za pøimìøe-
nou úhradu po�adovat pøevzetí nebo spolu-
u�ívání zaøízení, která jsou zapotøebí pro
sbìr a tøídìní materiálù tìch druhù, které
jsou uvedené v dodatku k tomuto naøízení.
Odsouhlasování nesmí bránit zadání slu-
�eb zne�kodòování odpadu v rámci soutì-
�e (dodatek I è. 3 odst. 3 è. 2). Provozova-
tel systému je povinen podílet se na nákla-
dech veøejnoprávních subjektù zne�kodòo-
vání odpadu, které souvisí s poradenskou
èinností odpadového hospodáøství pro jeho
systém a se zøízením, poskytnutím, údr�-
bou a udr�ováním èistoty ploch k umístìní
velkoobjemových sbìrných nádob. Nej-
vy��í zemský orgán pøíslu�ný pro odpado-
vé hospodáøství nebo tímto orgánem urèe-
ný orgán na �ádost provozovatele systému
stanoví, �e je celoplo�nì zøízen systém
podle vìty 1. Toto stanovení systému lze
i dodateènì opatøit vedlej�ími ustanovení-
mi, která jsou �ádoucí pro trvalé zaji�tìní
pøedpokladù existujících pøi výnosu stano-
vení i bìhem provozu systému. Musí být
veøejnì oznámeno a je úèinné od data ve-
øejného oznámení.

(4) Pøíslu�ný orgán mù�e své rozhodnutí pod-
le odstavce 3 vìty 11 odvolat, jakmile
a pokud zjistí, �e nejsou dodr�ovány po�a-
davky uvedené v odstavci 3 vìtì 1. Odvo-
lání oznámí rovnì� veøejnì. Odvolání je
nutno omezit na obaly z urèitých materiá-
lù, pokud pouze u nich nejsou dodr�eny
kvóty vyu�ití uvedené v dodatku I k tomu-
to naøízení. Odstavce 1 a 2 nacházejí uplat-
nìní prvního dne �estého kalendáøního mì-
síce následujícího po oznámení odvolání.
Pøíslu�ný orgán mù�e své rozhodnutí pod-
le odstavce 3 vìty 11 dále odvolat, jakmile
a pokud zjistí, �e je provoz systému ukon-
èen. Odstavce 1 a 2 nacházejí v tomto pøí-
padì uplatnìní dva mìsíce po oznámení
odvolání.

(5) Tento pøedpis platí pro distributory servis-
ních obalù, které se pøedávají v prodejnách
potravináøské �ivnosti s tím, �e neplatí èís-
lice 2 odst. 1 dodatku I. Pøedpis neplatí pro
prodejní obaly plnìného zbo�í obsahující-
ho �kodlivé látky. Èíslice 4 odst. 1 dodatku
I zùstává nedotèena.

(6) Výrobci a distributoøi prodejních obalù
s dlouhou �ivotností musí do 31. prosince
1998 pøedlo�it pøíslu�nému orgánu plauzi-
bilní koncept, v nìm� popí�í, jaká opatøení
zavedou k tomu, aby obaly, které uvedli do
obìhu, byly po upotøebení jim nebo povì-
øeným tøetím subjektùm vráceny.
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§ 7 Povinnost zpìtného odbìru prodej-
ních obalù plnìného zbo�í obsahujícího
�kodlivé látky

(1) Výrobci a distributoøi prodejních obalù pl-
nìného zbo�í obsahujícího �kodlivé látky
jsou povinni do 1. ledna 2000 vhodnými
opatøeními zajistit, aby upotøebené, bezez-
bytku vyprázdnìné obaly mohly být ko-
neèným spotøebitelem v pøijatelné vzdále-
nosti bezplatnì vráceny. Musí koneèného
spotøebitele upozornit na mo�nost vrácení
zøetelnì rozpoznatelnými a èitelnými nápi-
sy v prodejnì, v zásilkovém obchodì jiný-
mi vhodnými opatøeními. Pokud prodejní
obaly nevznikají u soukromých spotøebite-
lù, lze uèinit odchylná ujednání o místì
vrácení a regulaci nákladù.

(2) Obaly, které byly odebrány zpìt, musí být
pøedány k opìtnému pou�ití nebo vyu�ití,
pokud je to technicky mo�né a ekonomic-
ky pøijatelné.

§ 8 Povinnost zálohování nápojových o-
balù, obalù mycích a èisticích pøípravkù
a disperzních barev

(1) Distributoøi uvádìjící do obìhu kapalné
potraviny v nápojových obalech, které ne-
jsou vratnými obaly, jsou povinni vybírat
od svých odbìratelù zálohu ve vý�i nejmé-
nì 0,50 DEM vèetnì danì z pøidané hod-
noty za ka�dý obal; od plnicího objemu
vìt�ího ne� 1,5 litrù èiní záloha nejménì 1
DEM vèetnì danì z pøidané hodnoty.
Zálohu musí vybírat ka�dý dal�í distribu-
tor na v�ech stupních obchodu a� po pøe-
dání koneènému spotøebiteli. Zálohu je
nutno proplatit v�dy pøi zpìtném odbìru
obalu podle § 6 odst. 1 a 2.

(2) Odstavec 1 platí obdobnì pro obaly 
1. mycích a èisticích pøípravkù ve smyslu § 2

odst. 1 zákona o mycích a èisticích pøí-
pravcích,

2. disperzních barev s hmotností náplnì od
dvou kilogramù. V tomto pøípadì èiní zá-
loha dvì nìmecké marky, pøedané soukro-
mým koneèným spotøebitelùm.

§ 9 Opro�tìní od povinnosti zálohování,
ochrana ekologicky výhodných nápojo-
vých obalù

(1) § 8 neplatí pro obaly, pro které se výrobce
nebo distributor podílí na systému podle §
6 odst. 3. § 6 odst. 4 platí obdobnì.

(2) Pokud podíl nápojù plnìných ve vratných
obalech u piva, minerální vody (vèetnì
pramenitých, stolních a léèivých vod),
osvì�ujících nápojù s kyselinou uhlièitou,
ovocných ��áv (vèetnì ovocných nektarù,
zeleninových ��áv a jiných nápojù bez ky-

seliny uhlièité) a vína (vyjma perlivé, �u-
mivé a dezertní víno anebo vermut) v ka-
lendáøním roce klesne v oblasti platnosti
tohoto naøízení celkovì pod 72 procent,
bude v období o délce 12 mìsícù po ozná-
mení podkroèení vratného podílu provede-
no opìtné pøe�etøení relevantních vratných
podílù. Bude-li potom vratný podíl na
spolkovém území ni��í ne� podíl stanove-
ný podle vìty 1, platí rozhodnutí podle § 6
odst. 3 od prvního dne �estého kalendáøní-
ho mìsíce následujícího po oznámení pod-
le odstavce 3 na území celé Spolkové re-
publiky jako odvolané pro ty oblasti nápo-
jù, u kterých byl podkroèen vratný podíl
stanovený v roce 1991. Pro pasterizované
konzumní mléko platí vìty 1 a 2 obdobnì,
jestli�e stávající podíl vratných obalù a ha-
dicových sáèkových obalù z polyethylenu
v oblasti platnosti tohoto naøízení klesne
v kalendáøním roce pod 20 procent.

(3) Spolková vláda oznamuje podíly nápojù
plnìných do ekologicky výhodných nápo-
jových obalù, relevantní podle odstavce 2,
ka�doroènì ve spolkovém vìstníku. 

(4) Pokud se po odvolání opìt dosáhne podílu
nápojù plnìných do ekologicky výhod-
ných nápojových obalù, relevantního pod-
le odstavce 2, musí pøíslu�ný orgán na �á-
dost nebo ze své funkce uèinit nové stano-
vení podle § 6 odst. 3.

§ 10 Omezení povinnosti zpìtného odbì-
ru a proplácení zálohy

Distributoøi ve spádové oblasti, v ní� platí §8,
mohou odmítnout zpìtný odbìr a proplacení
zálohy za takové obaly, které pocházejí ze spá-
dových oblastí, v nich� bylo provedeno stano-
vení podle § 6 odst. 3 vìty 11. Pro odli�ení mo-
hou své obaly vydávat spolu se zálohovou
znaèkou nebo je oznaèit jiným zpùsobem.

§ 11 Povìøení tøetích subjektù

Výrobci a distributoøi mohou k splnìní povin-
ností stanovených tímto naøízením vyu�ít slu-
�eb tøetích subjektù. Zpìtný odbìr obalù a pro-
plácení zálohovaných èástek se mù�e uskuteènit
té� pomocí automatù.

ÈÁST III
Výroba, uvádìní do obìhu a oznaèování
obalù

§ 12 V�eobecné po�adavky

Obaly se musí vyrábìt a ditribuovat tak, aby
1. objem a hmotnost obalu byly omezené na

nejmen�í míru, která je pøimìøená pro za-

chování po�adované bezpeènosti a hygie-
nických po�adavkù zabaleného výrobku
a pro jeho akceptaci spotøebitelem,

2. bylo mo�né jejich opìtovné pou�ití nebo
vyu�ití a dopady na �ivotní prostøedí pøi
vyu�ití nebo zne�kodnìní obalových odpa-
dù byly omezené na nejmen�í míru,

3. �kodlivé a nebezpeèné látky a materiály
obsa�ené pøi zne�kodòování obalù nebo
souèástí obalù v emisích, popelu nebo prù-
sakové vodì byly omezené na nejmen�í
míru.

§ 13 Koncentrace tì�kých kovù

(1) Obaly nebo souèásti obalù smìjí být uve-
dené do obìhu pouze tehdy, kdy� koncent-
race olova, kadmia, rtuti a �estimocného
chromu kumulativnì nepøekraèuje tyto
hodnoty:
- 600 ppm po 30. èervnu 1998,
- 250 ppm po 30. èervnu 1999,
- 100 ppm po 30. èervnu 2001.

(2) Odstavec 1 neplatí pro
1. obaly, které jsou kompletnì zhotovené

z olovnatého køi��álového skla,
2. obaly v systémech zøízených pro opìtovné

pou�ití,
3. obaly k opìtovnému pou�ití, které jsou vy-

robené ze surovin, u nich� jsou dodr�eny
limity uvedené v odstavci 1, a z vratných
obalù.

(3) Odstavec 1, 3. odrá�ka neplatí pro obaly
z ostatního skla.

§ 14 Oznaèování

Obaly lze pro identifikaci materiálu oznaèovat
èísly a zkratkami stanovenými v dodatku II.
Pou�ití jiných èísel a zkratek k identifikaci tý-
ch� materiálù není pøípustné.

ÈÁST IV
Pøestupky, pøechodná a závìreèná ustano-
vení

§ 15 Pøestupky

Pøestupku ve smyslu § 61 odst. 1 è. 5 zákona
o obìhovém hospodáøství a odpadech se do-
pustí, kdo úmyslnì nebo z nebalosti
1. nedbaje § 4 odst. 1 vìty 1 nebo odst. 2 vì-

ty 1, té� ve spojení s § 6 odst. 1 vìtou 10,
této rovnì� ve spojení s § 6 odst. 2 vìtou 4,
obaly po pou�ití neodebere zpìt nebo je
nedodá k opìtovnému pou�ití èi látkové-
mu vyu�ití,

2. nedbaje § 5 odst. 1 vìty 1 neodstraní pøe-
baly a koneènému spotøebiteli nedá pøíle�i-
tost k odstranìní nebo vrácení pøebalù,
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3. nedbaje § 5 odst. 2 nebo § 6 odst. 1 vìty 3
nebo 7 neprovede upozornìní, neprovede
je nále�itì nebo úplnì,

4. nedbaje § 5 odst. 3 vìty 1 neposkytne sbìr-
né nádoby nebo je neposkytne pøedepsa-
ným zpùsobem,

5. nedbaje § 5 odst. 3 vìty 3 pøebaly nepøedá
k opìtnému pou�ití nebo látkovému vyu�i-
tí,

6. nedbaje § 6 odst. 1 vìty 1 nebo odst. 2 vì-
ty 1 prodejní obaly neodebere zpìt nebo je
nepøedá k vyu�ití,

7. nedbaje § 6 odst. 1 vìty 1 nebo odst. 2 vì-
ty 1, v�dy ve spojení s èíslicí 2 odst. 1 vì-
tou 5 nebo 6 dodatku I, èíslicí 2 odst. 1 vì-
tou 5 té� ve spojení s èíslicí 2 odst. 2 do-
datku I, nepøedlo�í vèas dokumentaci nebo
koncept nebo dokumentaci nepotvrdí kon-
trolní zprávou nebo ji nepotvrdí kontrolní
zprávou vèas,

8. nedbaje § 6 odst. 1 vìty 6 nebo 9, té� ve
spojení s odst. 2 vìtou 4, neumo�ní nebo
nezajistí zpìtný odbìr,

9. nedbaje § 6 odst. 3 vìty 3 neprovede dù-
kaz, neprovede jej nále�itì, kompletnì ne-
bo vèas,

10. nedbaje § 6 odst. 3 vìty 2 ve spojení s èís-
licí 3 odst. 1 nebo 2 dodatku I nezajistí sbìr
u soukromých koneèných spotøebitelù
vhodnými sbìrnými systémy nebo nezajis-
tí sbìr na typických místech výskytu oba-
lového odpadu v oblasti trávení volného
èasu,

11. nedbaje § 6 odst. 3 vìty 2 ve spojení s èís-
licí 3 odst. 3 è. 3 dodatku I nevylo�í k na-
hlédnutí náklady na sbìr, tøídìní, vyu�ití
nebo zne�kodnìní jednotlivých obalových
materiálù,

12. nedbaje § 6 odst. 3 vìty 2 ve spojení s èís-
licí 3 odst. 4 dodatku I neprovede dùkaz,
neprovede jej ve stanovené lhùtì nebo po-
�adovaným zpùsobem,

13. nedbaje § 6 odst. 3 vìty 2 ve spojení s èís-
licí 4 odst. 3 dodatku I neprovede pøíslu�-
né prokázání do�ádanému orgánu, nepro-
vede je ve stanovené lhùte nebo nále�itì,

14. nedbaje § 7 odst. 1 vìty 1 nezajistí, aby
mohly být obaly vráceny,

15. nedbaje § 7 odst. 1 vìty 2 neprovede upo-
zornìní, neprovede je nále�itì nebo úplnì,

16. nedbaje § 7 odst. 2 obaly pøevzaté zpìt ne-
pøedá k opìtnému pou�ití nebo vyu�ití,

17. nedbaje § 8 odst. 1, té� ve spojení s odst. 2
nevybírá zálohu nebo ji neproplácí,

18. nedbaje § 13 odst. 1 obaly nebo souèásti
obalù uvede do obìhu nebo

19. nedbaje § 14 vìty 2 pou�ije jiných èísel ne-
bo zkratek.

§ 16 Pøechodné pøedpisy

(1) § 6 neplatí do 31. prosince 1999 pro obaly
plnìných látek, které se musí oznaèovat
podle naøízení o nebezpeèných látkách
a nepodléhají § 7. Vìta 1 neplatí, pokud
odpad vzniká u koneèných spotøebitelù.
§ 4 do 31. prosince 1999 neplatí pro obaly,
na nich� jsou zbytky nebo ulpìlá zneèi�tì-
ní od plnìného zbo�í obsahujícího �kodli-
vé látky.

(2) Pokud bude podána �ádost na stanovení
systému výhradnì pro plastové obaly, kte-
ré jsou vyrobeny pøevá�nì z biologicky
rozlo�itelných materiálù na bázi obnovitel-
ných surovin a jejich ve�keré souèásti lze
kompostovat, mù�e pøíslu�ný orgán pro-
vést stanovení systému podle § 6 odst. 3
vìty 11 do 30. èervna 2002 nezávisle na
po�adavku celoplo�ného pokrytí, jestli�e
porovozovatel systému zavedl vhodná
opatøení pro kompostování co nejvy��ího
podílu obalù dodaných do systému.

(3) Obaly, které byly pro zbo�í pou�ívané pøed
úèinností tohoto naøízení, smìjí být uvede-
né do obìhu odchylnì od §§ 13 a 14.
Obaly, které byly vyrobené pøed úèinností
tohoto naøízení, smìjí být uvedené do bìhu
odchylnì od pøedpisù §§ 13 a 14 do
31. prosince 2000.

§ 17 Úèinnost

Toto naøízení nabývá úèinnosti, vyjma § 15
è. 14 a� 16, dnem po jeho vyhlá�ení. § 15 è. 14
a� 16 nabývá úèinnosti dne 1. ledna 1999.
S nabytím úèinnosti tohoto naøízení pozbývá
úèinnosti naøízení o obalech ze dne 12. èervna
1991 (BGBl. I S. 1234).

Spolková rada vyjádøila souhlas.

Dodatek I (k § 6)

1. Po�adavky na vyu�ití prodejních obalù
(1) Výrobci a distributoøi, kteøí jsou podle § 6

odst. 1 a 2 povinni provádìt zpìtný odbìr,
musí pokud jde o obaly jimi uvedené do
obìhu v kalendáøním roce splnit po�adav-
ky na vyu�ití, uvedené v odstavcích 2 a� 5.
�adatelé podle § 6 odst. 3 musí co se týká
obalù, pro které se výrobci nebo distribu-

toøi podílejí na jejich systému, splnit po�a-
davky na vyu�ití, uvedené v odstavcích 2,
4 a 5.

(2) V roèním prùmìru musí být pøedána k lát-
kovému vyu�ití nejménì tato mno�ství
obalù uvedená v hmotnostních procentech:

Materiál od 1. ledna 96 od 1. ledna 99
Sklo 70 % 75 %
bílý plech 70 % 70 %
Hliník 50 % 60 %
papír,
lepenka,
kartoná� 60 % 70 %
Vícevrstvé
materiály 50 % 60 %

Pokud se vícevrstvé materiály pøedají k vyu�i-
tí vlastním (zvlá�tním) postupem, je pøípustný
samostatný dùkaz kvóty podle vìty 1. U více-
vrstvých materiálù, které se shroma�ïují
a pøedávají k vyu�ití v toku jednoho ze shora
uvedených hlavních materiálù, musí být kvóta
podle vìty 1 prokázána vhodnými namátkový-
mi kontrolami. Je nutno zajistit, aby vícevrstvé
materiály byly látkovì vyu�ity s hlavní materi-
álovou slo�kou, pokud látkové vyu�ití nìkteré
jiné materiálové slo�ky nevyhovuje lépe cílùm
obìhového hospodáøství, a nebudou vyu�ity ji-
ným zpùsobem.

Plastový odpad musí být pøedán k vyu�ití ne-
jménì v tìchto mno�stvích:

od 1. ledna 1996: 50 %
od 1. ledna 1999: 60 %

Pøitom je tøeba nejménì 60 procent této kvóty
vyu�ití zajistit metodami, pøi nich� se nahrazu-
je nový materiál stejného látkového slo�ení ne-
bo plast zùstává pou�itelný pro dal�í látkové
vyu�ití (materiálové metody). Spolková vláda
tento po�adavek na vyu�ití plastù do 1. ledna
2000 pøezkoumá z hlediska získaných poznat-
kù.

Pokud jsou plastové obaly, které jsou vyrobe-
né pøevá�nì z biologicky rozlo�itelných mate-
riálù na bázi obnovitelných surovin a jejich�
ve�keré souèásti lze kompostovat, sbírány
v rámci samostatného systému, musí být od
èervence 2002 nejménì 60 procent pøedáno ke
kompostování.

(3) Pro výrobce a distributory povinné podle
§ 6 odst. 1 a 2 platí po�adavky podle od-
stavce 2 a� od roku 1998. V letech 1998
a 1999 se po�adavky odstavce 2 pova�ují
za splnìné, jestli�e se dosáhne nejménì 50
procent jednotlivých kvót.

(4) Obaly z materiálù, pro které nejsou stano-
vené konkrétní kvóty vyu�ití, je nutno pøe-
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dat k látkovému vyu�ití, pokud je to tech-
nicky mo�né a ekonomicky pøijatelné.
U obalù, které jsou vyrobené bezprostøed-
nì z obnovitelných surovin, je energetické
vyu�ití rovnocenné s látkovým vyu�itím.

(5) Skuteènì sebrané mno�ství obalù je nutno
bez újmy na odstavci 2 pøedat k vyu�ití,
pokud je to technicky mo�né a ekonomic-
ky pøijatelné. Jinak musí být zne�kodnìno
v souladu se zásadami zne�kodòování od-
padu, které je nezávadné z hlediska veøej-
ného blaha podle §§ 10 a 11 zákona o obì-
hovém hospodáøství a odpadech; pøitom je
nutno pøenechat je veøejnoprávním subjek-
tùm zne�kodòování odpadu, pokud je nel-
ze zne�kodnit ve vlastních zaøízeních nebo
pøevá�nì veøejné zájmy vy�adují jejich
pøenechání.

2. V�eobecné po�adavky na subjekty po-
vinné podle § 6 odst. 1 a 2

(1) Výrobci a distributoøi, kteøí jsou povinni
provádìt zpìtný odbìr obalù podle § 6
odst. 1 a 2, musí vést doklady o splnìní po-
�adavkù na zpìtný odbìr a vyu�ití. Za tím
úèelem musí k 1. kvìtnu ka�dého roku
ovìøitelným zpùsobem dokumentovat pro-
dejní obaly uvedené do obìhu v pøede�lém
kalendáøním roce, jako� i prodejní obaly
odebrané zpìt a vyu�ité. V dokumentaci
musí být vedené hmotnosti, sestavené pod-
le jednotlivých obalových materiálù.
Vratné obaly se do dokumentace nepojí-
mají. Je pøípustná spolupráce nìkolika vý-
robcù a distributorù. Splnìní po�adavkù
zpìtného odbìru a vyu�ití musí být na zá-
kladì dokumentace potvrzeno nezávislým
znalcem podle odstavce 2. Povinní výrob-
ci a distributoøi musí vystavené potvrzení
ulo�it u organizace zøízené podle § 32 odst.
2 zákona o auditu �ivotního prostøedí.
Potvrzení je nutno na vy�ádání pøedlo�it
orgánu, na jeho� území je sídlo výrobce
nebo distriburora. Distributoøi, kteøí jsou
podle § 6 odst. 1 povinni odebírat zpìt
obaly a mají prodejní plochu men�í ne�
200 m2, mohou poukázat na potvrzení
nadøazeného distribuèního stupnì. Za pro-
dejní plochu se u výrobcù a distributorù
s nìkolika poboènými závody pova�uje
celková plocha v�ech podnikù.

(2) Nezávislým znalcem podle odstavce 1 je 
1. osoba, její� zpùsobilost byla stanovena

èlenem Nìmecké akreditaèní rady v rámci
v�eobecnì uznávaného øízení,

2. nezávislý znalec v oblasti �ivotního pro-
støedí podle § 9 nebo expertní organizace
pro �ivotní prostøedí podle § 10 zákona
o auditu �ivotního prostøedí nebo

3. osoba veøejnì jmenovaná podle § 36 �iv-
nostenského øádu.

3. V�eobecné po�adavky na systémy podle
§ 6 odst. 3

(1) Systémy podle § 6 odst. 3 musí zaji��ovat
sbìr obalù u soukromých koneèných spo-
tøebitelù (odvozové systémy) nebo v jejich
blízkosti vhodnými sbìrnými systémy
(doná�kové systémy) nebo kombinací
obou systémù. Sbìrné systémy musí být
zpùsobilé k pravidelnému sbìru v�ech oba-
lù zastoupených v systému. Sbìr musí být
omezen na soukromé koneèné spotøebitele.

(2) Systémy podle § 6 odst. 3 mají dále zaji�-
�ovat sbìr obalù i na typických místech
výskytu obalového odpadu v oblasti tráve-
ní volného èasu. Typickými místy výskytu
obalového odpadu jsou obzvlá�tì rekreaè-
ní zaøízení, parky oddechu, sportovní sta-
diony, odpoèívky u komunikací a srovna-
telná zaøízení.

(3) �adatel musí zajistit, aby 
1. pro obaly zahrnuté do systému byly sku-

teènì k dispozici kapacity na jejich vyu�i-
tí,

2. zadání výkonù souvisejících se zne�kod-
òováním odpadu (sbìr, tøídìní, vyu�ití) by-
lo vypsáno v øízení, které zaji��uje udìlení
zakázky v soutì�i,

3. náklady na sbìr, tøídìní a vyu�ití nebo
zne�kodnìní jednotlivých obalových mate-
riálù byly veøejnì vylo�ené,

4. obaly urèené k vyu�ití byly pøedávány za
podmínek soutì�e,

5. byly pøedlo�eny doklady o úèasti na da-
ném systému, po�adované podle èíslice 4
tohoto dodatku,

6. po�adavky na vyu�ití sekundárních suro-
vin, stanovené podle èíslice 1 tohoto do-
datku, byly dolo�ené a

7. v pøípadì ukonèení provozu systému bylo
zaji�tìno zne�kodnìní obalù, které jsou
skuteènì shromá�dìné ve sbìrných zaøíze-
ních systému.

(4) �adatel musí kontrolovatelnou formou po-
dat dùkazy o mno�stvích, která byla nasbí-
rána a pøedána k látkovému nebo energe-
tickému vyu�ití. Pøitom je nutno ovìøitel-
ným zpùsobem dokumentovat, jaká mno�-
ství byla nasbírána v jednotlivých spolko-
vých zemích. Dùkaz se musí podat s roze-
psáním podle obalových materiálù v�dy
k 1. kvìtnu následujícího roku na základì
�adatelem dolo�eného mno�ství obalù,
které byly do systému pøedány. Na vy�ádá-
ní do�ádaného orgánu je nutno dùkaz po-
tvrdit kontrolní zprávou nezávislého znal-
ce. Do�ádaný orgán mù�e na náklady �a-
datele provést ovìøení dùkazù, a to sám ne-
bo vhodnou organizací.

(5) Provozovatel systému mù�e výrobcùm
a distributorùm, kteøí se na systému nepo-

dílejí, vyúètovat náklady na tøídìní, vyu�i-
tí nebo zne�kodnìní obalù, které uvedli do
obìhu a byly systémem zne�kodnìny.

4. Úèast na systémech podle § 6 odst. 3

(1) Obaly plnìných látek ve smyslu § 7 ne-
smìjí být zásadnì zahrnovány do systémù
podle § 6 odst. 3. �adatel mù�e takovéto
obaly pojmou do svého systému, pokud
výrobce nebo distributor posudkem nezá-
vislého znalce, za zohlednìní bì�ného
chování spotøebitelù, vìrohodnì proká�e
nezávadnost pro systém. Obaly, které jsou
k datu nabytí úèinnosti tohoto naøízení za-
øazeny do systému podle § 6 odst. 3, smìjí
v systému zùstat, jestli�e výrobce nebo di-
stributor nejpozdìji k 1. lednu 2000 nezá-
vadnost pro systém vìrohodnì proká�e.

(2) Nositel systému musí výrobcùm a distribu-
torùm zúèastnìným na systému jejich
úèast potvrdit. Výrobci a distributoøi musí
úèast na systému vyznaèit oznaèením oba-
lu nebo jiným vhodným opatøením.

(3) �adatel musí v�dy k 1. kvìtnu daného ro-
ku podat do�ádanému orgánu dùkaz, v ja-
kém rozsahu výrobci nebo distributoøi
v pøede�lém roce v oblasti platnosti naøíze-
ní pøedali prodejní obaly do jeho systému.
Dùkaz musí být rozepsaný podle obalo-
vých materiálù a potvrzený osvìdèením
auditora. Jako pøedané platí ve�keré obaly,
pro které se výrobce nebo distributor na
systému podílí.

(4) Do�ádaný orgán mù�e na náklady �adatele
provést ovìøení dùkazù, a to sám nebo
vhodnou organizací. Pokud je nutno obá-
vat se na základì pøijetí obalù do systému
negativního ovlivnìní veøejného blaha, ob-
zvlá�tì zdravotního stavu obyvatel, mù�e
do�ádaný orgán po�adovat, aby �adatel vì-
rohodnì prokázal u pøíslu�ných obalù je-
jich nezávadnost pro systém. Do�ádaný or-
gán mù�e pøijetí obalu v jednotlivých pøí-
padech zakázat, jestli�e nezávadnost pro
systém nebude vìrohodnì prokázána.
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Více ne� �est let poté, co vstoupilo
Naøízení o obalech v platnost (12. 6. 1991), byl
tento dokument 27. 8. 1998 zveøejnìn v nove-
lizované podobì jako �Naøízení o prevenci
vzniku a o zhodnocování odpadu z obalù�
a den poté vstoupil v platnost. Na základì do-
savadních zku�eností se �starým� naøízením
a jeho realizací i na základì zmìnìných rám-
cových zákonných podmínek (napø. realizace
Evropské smìrnice pro obaly 94/62/ES nebo
vstup v platnost Zákona o obìhovém hospo-
dáøství a Zákona o odpadech v Nìmecku) vy-
vstala potøeba novelizace Naøízení o odpa-
dech.

Dále je tøeba konstatovat, �e naøízení ne-
bylo upraveno pouze v jednotlivostech, ale �e
do�lo k nìkolika podstatným zmìnám a také �e
byla zavedena øada nových ustanovení.
Jde pøedev�ím o tyto zmìny:
� nová ustanovení pro obaly
� stejné rámcové podmínky pro duální systémy

i pro samostatné likvidátory odpadu
� veøejná soutì� na slu�by v oblasti likvidace

odpadu
� kvóty pro zhodnocení, odpovídající praxi
� plniva s obsahem �kodlivých látek
� prodejní obaly s dlouhou �ivotností
� hodnoty koncentrací tì�kých kovù
� dobrovolné znaèení obalù
� dal�í pøestupky

Dále zde bude podrobnìji pojednáno o nì-
kolika dùle�itých novinkách a následnì o po-
vinnosti prokazovat mno�stevní tok a o po�a-
davcích na povinné subjekty.

Obsah a novinky

Základním principem naøízení je upøed-
nostòování prevence vzniku odpadu pøíp. vlivù
na �ivotní prostøedí v dùsledku odpadu pøed
redukcí tìchto negativních jevù. Ve vìci odpa-
du z obalù je tedy tøeba poèínat si v poøadí:
prevence vzniku, pak opìtovné pou�ití, pak
zhodnocení a teprve potom odstraòování. Dále
zde byly vyèísleny cíle odpadového hospodáø-
ství: do 30. èervna 2001 má být prokazatelnì
65 hmotnostních procent zhodnocováno
a 45 hmotnostních procent materiálovì zhod-
nocováno. Aby bylo mo�no toto èíselné zadá-
ní mìøit a prokazovat, musí se poøizovat a evi-
dovat pøíslu�ná data.

Oproti starému Naøízení o odpadech (jeho�
oblast pùsobnosti se vztahovala pouze na vý-
robce a prodejce obalù) se týká novelizovaná
verze v�ech obalù nezávisle na místì vzniku
a na materiálu obalu. I nadále existují výjimky,
zejména v oblasti potravináøství (zde platí spe-
ciální ustanovení pro potravináøství se zøete-

lem na hygienu) nebo v oblasti pøepravy ne-
bezpeèných nákladù (speciální dopravnìprávní
pøedpisy).

V oblasti dovozu/vývozu nedo�lo k pod-
statnìj�ím zmìnám. V oblasti dovozu byly ny-
ní podstatné povinnosti, plynoucí z naøízení
pro výrobce, ulo�eny dovozci. Pro oblast vý-
vozu platí pøíslu�ná naøízení EU (napø. naøíze-
ní (EHS) è. 259/93).

V oblasti pøepravních obalù a pøebalù ne-
do�lo k �ádným zmìnám, tzn. �e výrobce
a prodejce jsou povinni po pou�ití zpìtnì ode-
brat své pøepravní obaly. Podle technických
a hospodáøských mo�ností je tøeba pou�ité pøe-
pravní obaly opìtovnì pou�ít nebo zajistit je-
jich látkové zhodnocení. To platí analogicky
i pro pøebaly.

Podrobnosti ohlednì manipulace s prodej-
ními obaly jsou shrnuty v bodì 3. Na rozdíl od
dosavadní úpravy ji� nejsou stanoveny kvóty
pro sbìr a tøídìní, nýbr� kvóty pro zhodnocení.
Ty se vztahují na prodejní obaly, uvedené na
trh bìhem jednoho roku (u samostatných likvi-
dátorù) pøíp. uvedené do systému (u duálních
systémù). Kvóty nejsou tak jako podle staré
úpravy Naøízení o obalech specifikovány pro
jednotlivé spolkové zemì, nýbr� platí pro celé
Nìmecko. V následující tabulce jsou porovná-
ny staré a nové kvóty pro zhodnocení a lhùty
pro jejich zavedení do praxe.

Povinnost prokazovat mno�stevní tok
podle Naøízení o odpadech

V Naøízení o odpadech je stanovena po-
vinnost zpìtného odbìru pøepravních obalù,
pøebalù a prodejních obalù. Tato povinnost je
ulo�ena výrobcùm a prodejcùm obalù. Prodej-
cem je pak ten, kdo uvádí obal nebo zbo�í
v obalu do obìhu.

Výrobce, pøíp. prodejce je povinen zpìtnì
odebírat pøepravní obaly, pøebaly a prodejní
obaly. Zpìtný odbìr prodejních obalù, beze
zbytku vyprázdnìných, je tøeba provádìt
v místì prodeje nebo v jeho bezprostøední blíz-
kosti. Této povinnosti je prodejce zpro�tìn, je-
li úèastníkem systému zpìtného odbìru, který
ve spádové oblasti zaji��uje pravidelný odbìr
pou�itých prodejních obalù od soukromých
spotøebitelù.

Toto ustanovení se týká napø. podnikù, kte-
ré nejsou úèastníky napø. duálního systému ne-
bo jimi z nìjakých dùvodu pøestaly být a které
zavedly pro odpady, které nejsou odpady
z obalù pøíp. pro pøepravní obaly a pøebaly,

vlastní systém zpìtného odbìru. Dále se to tý-
ká podnikù, které uvádìjí do obìhu prodejní
obaly, urèené v podstatné míøe nikoli soukro-
mým koneèným spotøebitelùm. Povinný subjekt
mù�e zpìtným odbìrem povìøit tøetí stranu, po-
kud je zaji�tìno øádné provádìní zpìtného od-
bìru tímto subjektem.

Provozují-li výrobci a prodejci prodejních
obalù vlastní systém zpìtného odbìru, jsou po-
vinni vést výkaznictví o mno�stevním toku.
Povìøení tøetí strany zpìtným odbìrem nezba-
vuje výrobce a prodejce povinnosti vedení vý-
kaznictví o mno�stevním toku.

Evidence mno�stevních tokù musí zachyco-
vat tyto skuteènosti:
� mno�ství obalù uvedených do obìhu
� místa pro zpìtný odbìr
� evidování logistiky pøi zpìtném odbìru
� evidování v�ech rozhraní toku materiálu,

na nich� dochází k mísení s obaly jiných
povinných subjektù nebo z jiných oblastí
pùvodu nebo s jinými materiály

� u úèetnì zji��ovaných mno�ství je tøeba
prùkaznì zadokumentovat stanovení klíèe

� mno�ství zpìtnì odebraných obalù (u smí-
�ených materiálù celkové mno�ství)

� mno�ství dodané pro zhodnocení
� dùkaz o zhodnocení a� do zaøízení, v nìm�

se vyrábí konkrétní výrobek

Je tøeba prokazovat hmot-
nost mno�stevních tokù.
Základem pro to je - po-
kud mo�no - doklad o vá-
�ení, který musí obsaho-
vat tyto údaje:
�  datum a èas vá�ení, da-
tum vydání dokladu
�  SPZ pøíslu�ného náklad-
ního automobilu

� pøesné oznaèení materiálové frakce nebo
kód frakce

� zaøízení, na nìm� bylo vá�ení provedeno
� èíslo dokladu o vá�ení
� zaøízení pùvodce a pøíjemce
� celkovou hmotnost, èistou hmotnost

a hmotnost obalu

Data subjektu, povinného provádìt zpìtný
odbìr, musí pro ka�dý druh obsahovat tyto
údaje:
� v�echny obaly s údaji o skupinì materiálu

obalu a hmotnost
� poèet kusù zbo�í, uvedené v pøíslu�ném

roce do obìhu v tuzemsku.
Mno�ství obalù, uvedených v pøíslu�ném

roce do obìhu, se vypoèítá z mno�ství jednot-
livých obalù (rozdìlených do skupin podle
frakcí materiálù), vynásobeného pøíslu�ným
mno�stvím zbo�í, uvedeného do obìhu v tu-
zemsku v pøíslu�ném roce.

Dále se vy�aduje, aby povinný subjekt
uchovával vzorky v�ech obalù, uvedených
v pøíslu�ném roce do obìhu. Tento postup je

Novelizované nìmecké Naøízení o obalech

Dr. Jörg Bentlage,
Feld Bentlage-Marx&Partner,

Ahrensburg

Materiál od 1. ledna 19961 od 1. ledna 1999

Sklo 70 % (dosud 72 %) 75 %
Bílý plech 70 % (dosud 72 %) 70 %
Aluminium 50 % (dosud 72 %) 60 %
Smí�ené materiály 50 % (dosud 64 %) 60 %
Plasty2 50 % (dosud 64 %) 60 %
Papír, lepenka, kartón 60 % (dosud 64 %) 70 %

1 pro samostatné likvidátory od roku 1998; nejménì 50 % kvóty pro léta 1998 a 1999
2 z toho nejménì 60 % materiálovým postupem



EKO-KOM je pøedev�ím systém vytvoøe-
ný prùmyslem s cílem zajistit podíl výrobcù
obalù a baleného zbo�í na ekonomických ná-
kladech spojených s tøídìním a vyu�itím oba-
lové slo�ky odpadového toku. V Evropském
pohledu patøí tento systém do rodiny takzva-
ných integrovaných systémù nakládání s odpa-

dem, ve kterých je finanènì vyjádøena sdílená
odpovìdnost výrobcù, obchodu a obcí. Jde
o systém ve svém mechanismu obdobný øadì
systémù uplatnìní odpovìdnosti prùmyslu za
obalový odpad pou�ívaných v EU. Tyto systé-
my byly v nìkterých státech zalo�eny ji�
v první polovinì devadesátých let (nejstar�ím
integrovaným systémem je francouzská Eco-
Embalages, tìsnì následovaná belgickou Fost
Plus) a jsou následovány dal�ími, které v sou-
èasné dobì vznikají v øadì státù EU v reakci
na po�adavky Smìrnice EU 62/94 o obalech
a obalovém odpadu (nejnovìj�í vzniká

v Itálii). Po�adavky této smìrnice u nás odrá�í
dnes platný zákon è. 125/1997 Sb., o odpadech
a jeho návazné normy, na který prùmysl vy-
tvoøením systému EKO-KOM reagoval.

Integrovaný systém nakládání s odpady

Integrovaný systém nakládání s odpady,
pøedev�ím s komunálním odpadem, je zalo�en
na ekonomické úvaze o efektivnosti. V princi-
pu jde o to, �e pøi vyu�ívání odpadových tokù
není z hlediska vyu�ití podstatný zdroj odpa-
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dost nevhodný, napø. v zásilkových obcho-
dech, kde se uvádí do obìhu velké mno�ství
rùzných velikostí obalù.

V�eobecné po�adavky

Výrobci a prodejci, povinní provádìt zpìt-
ný odbìr obalù, musí prokazovat splnìní své
povinnosti zpìtného odbìru a zhodnocování.
K tomu je tøeba mít do 1. kvìtna ka�dého roku
prùkaznì zadokumentovány obaly, uvedené do
obìhu, zpìtnì odebrané a zhodnocené v pøed-
chozím kalendáøním roce. Evidenci je tøeba
vést podle hmotnosti, s rozepsáním na jednot-
livé obalové materiály. Vratné obaly se do evi-
dence nezahrnují. Je pøípustná spolupráce nì-
kolika výrobcù a prodejcù.

Splnìní povinnosti zpìtného odbìru
a zhodnocení musí potvrdit nezávislý znalec
na základì dokumentace. Povinné subjekty -
výrobci a obchodníci - musí toto potvrzení
pøedlo�it DAU (Nìmecký ústav pro akreditaci
znalcù v oboru �ivotního prostøedí). Na vyzvá-
ní je tøeba toto potvrzení pøedlo�it úøadu, v je-
ho� pùsobnosti má výrobce nebo prodejce síd-
lo. Prodejci, na nì� se vztahuje povinnost zpìt-
ného odbìru obalù a jejich� prodejní plocha
nepøesahuje 200 m2, mohou odkázat na potvr-
zení pøedchozího èlánku distribuèního øetìzce.
Má-li výrobce nebo prodejce vedlej�í provo-
zovny, rozumí se prodejní plochou celková
plocha v�ech provozoven.

Nezávislým znalcem podle odst. 1 je:
� subjekt, o jeho� zpùsobilosti rozhodl èlen

Nìmecké akreditaèní rady ve v�eobecnì
uznávaném øízení (certifikaèní místa)

� nezávislý znalec v oboru ekologie podle
§ 9 nebo znalecká organizace v oboru eko-
logie podle § 10 Zákona o ekologickém
auditu

� subjekt, veøejnì jmenovaný podle § 36 �iv-
nostenského øádu
Znalec musí být nezávislý a nestranný. To

znamená, �e se nesmí ocitnout v situaci, která
by mohla ovlivnit jeho posudek.

Nezávislý znalec vykonává svou èinnost
na základì písemné dohody s pøíslu�ným pod-
nikem. V této dohodì je stanoven pøedmìt
a rozsah èinnosti znalce. V dohodì se podnik
zavazuje ke spolupráci v potøebném rozsahu.

Spolupráce mezi tøetími stranami, povìøe-
nými zpìtným odbìrem (podniky na likvidaci
odpadu) a znalci je nepøípustná, proto�e takto
by nebylo mo�no zaruèit nezávislost znalcù.

Úkolem znalce je kontrola tìchto v�eobec-
ných podkladù:
1. Zpìtný odbìr obalù �v bezprostøední blíz-

kosti� místa, kde byly obaly pøedány zá-
kazníkùm

2. Úplnost smluvních ujednání s povìøenými
tøetími stranami a oprávnìní tìchto subjek-
tù k aktivitám v oblasti odpadového hos-
podáøství

3. Správné a úplné oznaèení v�ech úèastníkù
mno�stevního toku

4. Úplné výkaznictví mno�stevních tokù
5. Dodr�ování po�adavkù na doklady o vá�e-

ní/ostatní doklady
6. Pøípustnost zpùsobù zhodnocování

Znalec musí na základì namátkových kon-
trol dokumentace zjistit, zda èlenìní obalù do
skupin odpovídá Naøízení o obalech.

Znalec musí dále na základì namátkových
kontrol zjistit správnost a úplnost údajù povin-
ného subjektu ohlednì mno�ství obalù.

Je tøeba kompletnì zkontrolovat úplnost do-
kladù (faktur) k mno�ství, prodanému v tu-
zemsku. Není-li k dispozici výrok auditora, �e
� systematika evidence obalù, uvádìných do

obìhu, je vhodná a �e
� udávaná mno�ství obalù, uvádìných do

obìhu, jsou z úèetního hlediska správná
a �e odpovídají po�adavkùm Naøízení
o odpadech a konkretizaci tìchto rámco-
vých podmínek, je tøeba provést i namát-
kovou kontrolu správnosti dokladù.
Znalec je povinen pomocí namátkových

kontrol zjistit, zda jsou údaje povinného sub-
jektu ohlednì míst zpìtného odbìru a logistiky
vracení správné.

Na základì pøedlo�ených dokladù je pak
tøeba zkontrolovat úplnost a správnost údajù
o zpìtnì odebraných obalech.

Je tøeba provést namátkové kontroly
u smluvních partnerù povinného subjektu, zda
údaje v jejich dokumentaci souhlasí s údaji
v dokumentaci povinného subjektu. Dále je
tøeba zkontrolovat oprávnìní smluvních part-
nerù k aktivitám v oblasti odpadového hospo-
dáøství.

Znalec je dále povinen zkontrolovat správ-
nost údajù pro výpoèet kvót na rozhraních to-
ku materiálu. Na základì pøedlo�ených dokla-
dù je tøeba kompletnì zkontrolovat úplnost
a správnost údajù o toku obalù, odevzdaných
ke zhodnocení a zhodnocených, a to a� k po-
slednímu odbìrateli.

Pomocí namátkových kontrol je tøeba zjis-
tit správnost údajù povinného subjektu ohled-
nì výstupního toku.

V pøípadì deklarovaného zhodnocení mi-
mo zemì OECD je také tøeba podrobit kontro-
le doklady o vývozu.

Pomocí namátkových kontrol je tøeba zjis-
tit u zaøízení, která ve zhodnocovacím øetìzci
provádìla úpravu nebo skladování materiálu
a� do stadia produktu, zda údaje v jejich doku-
mentaci souhlasí s údaji v dokumentaci povin-
ného subjektu.

Pøi zji�tìní rozdílù v mno�ství vìt�ích ne�
10 % na nìkterém rozhraní toku materiálu je
tøeba provést kontrolu a podat reprodukovatel-
né vysvìtlení tìchto rozdílù.
Znalec je povinen vystavit osvìdèení, jestli�e
� povinný subjekt splnil v�echny po�adavky

na zhodnocení podle Dodatku I (k § 6) è. 1
odst. 2-5,

� povinný subjekt splnil v�echny po�adavky
na dokumentaci podle Dodatku I (k § 6)
è. 2 odst. 1.

Znalec je povinen odmítnout osvìdèení,
jestli�e
� povinný subjekt nesplnil nìkteré po�adav-

ky na zhodnocení podle Dodatku I (k § 6)
è. 1 odst. 2-5 a/nebo

� povinný subjekt nesplnil nìkteré po�adav-
ky na dokumentaci podle Dodatku I (k § 6)
è. 2 odst. 1 a rámcové podmínky, dané tím-
to ustanovením.
Odmítne-li znalec vystavit osvìdèení, je

povinen pøedlo�it zprávu o zji�tìných nedostat-
cích. V této zprávì musí znalec uvést neodstra-
nitelné nedostatky (napø. nedodr�ení kvóty)
a odstranitelné nedostatky (napø. odstranitelné
nedostatky v dokumentaci).

Bylo-li osvìdèení odmítnuto na základì
odstranitelných nedostatkù, je znalec povinen
udìlit osvìdèení po odstranìní nedostatkù a po
pøekontrolování nále�itého stavu vìcí.

Ing. Zbynìk Kozel,
generální øeditel EKO-KOM, a. s., Praha

Systém EKO-KOM
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du, ale pouze jeho materiálové slo�ení. Z toho-
to hlediska je zøejmé, �e rùzné odpadové toky
podobného slo�ení, ale rùzného pùvodu, mo-
hou být zpracovány jedním systémem sbìru,
tøídìní a vyu�ití odpadu, bez ohledu na jeho
pùvod. V praxi nakládání s komunálním odpa-
dem jde o to, �e domovní odpad pocházející od
obèanù, odpad z malých provozoven typic-
kých pro oblast obytné zástavby i bì�ný odpad
pocházející z komunálních slu�eb mù�e být
zaji�tìno jedním integrovaným systémem.
Jinými slovy z hlediska zaji�tìní vyu�ití nebo
zne�kodnìní odpadu není rozdíl mezi papírem
pocházejícím ze starých novin, administrativ-
ního provozu státní správy, lepenkových obalù
místní prodejny nebo papírovými obaly z ob-
chodù. V�dy pùjde o vyu�ití sbìrového papíru

a je výhodné jej zajistit v rámci jednoho systé-
mu, který pøi vyu�ití pouze jedné infrastruktu-
ry bude podstatnì efektivnìj�í, ne� nìkolik
rùzných systémù svozu a tøídìní pùsobících ve
stejné lokalitì.

Vzhledem k tomu, �e místní systém naklá-
dání s komunálním odpadem je plnì v oblasti
pùsobnosti obce, je také zøejmé, �e s ním spo-
jené finanèní toky musí být obcí kontrolovány.
To v�ak neznamená, �e by tyto náklady mìla
nést pouze obec nebo její obèané. V integrova-
ných systémech se uplatòuje takzvaný princip
sdílené odpovìdnosti. To znamená, �e na ná-
kladech spojených s provozem systému sbìru
a tøídìní se podílejí ty subjekty, které se podí-
lejí na vzniku odpadu. Konkrétnì v pøípadì
obalù jde o výrobce obalù a zbo�í a obchodní

sí�. Vzhledem k tomu, �e není mo�né zajistit,
aby finanèní pøíspìvek na náklady systému
sbìru a tøídìní hradili individuální výrobci
v ka�dé obci, je logické, �e se v Evropì vytvá-
øejí systémy sdru�ující výrobce, tak aby obce
mìly v této oblasti jednoho partnera, který na
jedné stranì získává finanèní prostøedky pøímo
od výrobcù a na druhé stranì z tìchto pro-
støedkù zaji��uje ekonomickou podporu obec-
ních systémù nakládání s odpadem. V Èeské
republice je takovým systémem právì EKO-
KOM.

Právní základ systému EKO-KOM

Systém EKO-KOM se opírá o øadu práv-
ních norem a ujednání. Kromì toho, �e systém
odpovídá po�adavkùm legislativy EU v oblas-
ti obalového odpadu, jde pøedev�ím o ustano-
vení Zákona o odpadech ve dvou jeho èástech.
Jednak v té která ukládá povinnost výrobcùm,
dovozcùm a obchodu zajistit zpìtný odbìr
a vyu�ití výrobkù a jejich nespotøebovaných
èástí a jednak o tu, která ukládá obcím, jako
pùvodcùm odpadu, zajistit øádné nakládání
s odpadem a tedy také vyu�ívání odpadu.
Povinnost zpìtného odbìru je pøíslu�ným naøí-
zením vlády vzta�ena na obaly pøepravní, sku-
pinové i spotøebitelské, vyhlá�kou je po�ado-
vaná míra vyu�ití tìchto obalù stanovena na
35 %. Zákon ponechává na vùli povinných
osob jakým zpùsobem zajistí splnìní tìchto
povinností a také stanovuje odkladnou úèin-
nost. Povinnost vyu�ití obalù tak podle zákona
nastává a� s rokem 2001.

Èeské prùmyslové sdru�ení pro obaly a �i-
votní prostøedí s cílem umo�nit prùmyslu se
efektivnì této povinnosti zhostit a také s cílem
zajistit vytvoøení systému podpory obcí ji�
pøed plnou úèinností zákona uzavøelo s Mini-
sterstvem �ivotního prostøedí dohodu o uplat-
òování zmínìných ustanovení zákona. Tato do-
hoda umo�òuje sdru�ení vytvoøit systém na
principu integrovaného nakládání s komunál-
ním odpadem a sdílené odpovìdnosti, který za-
jistí pøíslu�né vyu�ití obalového odpadu.
Výrobci a dal�í povinné osoby se pak mohou
na základì této dohody k systému pøipojit.
Pokud tak uèiní, bude na nì nahlí�eno jako na
osoby, které zajistily splnìní zákonné povin-
nosti zpìtného odbìru a vyu�ití. Provozováním
systému byla sdru�ením povìøena spoleènost
EKO-KOM, kterou k tomuto úèelu zalo�ili èle-
nové sdru�ení.

Spoleènost EKO-KOM je nezisková a je-
jím jediným pøedmìtem èinnosti je zajistit ta-
kovou podporu obcím, aby bylo dosa�eno po-
�adované míry vyu�ití. Kontrolu nad plnìním
tohoto závazku vyplývajícího z dohody mezi
sdru�ením a ministerstvem, má tzv. Výbor do-
hody, slo�ený ze zástupcù prùmyslu, minister-
stva a nezávislého zástupce nevládních organi-
zací.

EKO-KOM zaji��uje plnìní dohody uzaví-
ráním smluv s výrobci a obchody. Na jejich zá-
kladì od tìchto subjektù získává jednak infor-
mace o mno�ství obalù uvádìných na trh a je-
jich vyu�ití v obchodní síti, ale pøedev�ím fi-
nanèní prostøedky na podporu obcí.
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Tyto prostøedky EKO-KOM pou�ívá
k podpoøe komunálních systémù sbìru a tøídì-
ní odpadu na základì smluv, které uzavírá
s jednotlivými obcemi nebo jejich sdru�eními,
pokud jde o men�í obce. Na základì stejných
smluv pak EKO-KOM získává informace
o vyu�ití odpadu v obcích a podle mno�ství
vyu�itého odpadu poskytuje obcím finanèní
prostøedky.

Ministerstvu a pøedev�ím Výboru dohody
EKO-KOM vykazuje jednak celkové mno�ství
obalù uvedených na trh v rámci systému a dá-
le celkové mno�ství odpadu vyu�itého v ob-
chodní síti a v komunálních systémech sbìru
a tøídìní. Porovnáním tìchto údajù je vyhod-
nocena míra vyu�ití, která musí odpovídat do-
hodnutému cílu a v budoucnu bude muset být
vykazována EU a odpovídat po�adavkùm pøí-
slu�ných evropských smìrnic.

Funkce systému EKO-KOM

Funkce systému spoèívá pøedev�ím ve sle-
dování materiálových tokù a v zaji�tìní finanè-
ního toku smìrem od povinných osob, tedy
spoleèností zapojených do systému, k obcím.

Na modelovém pøíkladì jsou ukázány tyto
toky s tím, �e do systému jsou zahrnuty tøi vý-
robci, jeden obchodní øetìzec a tøi obce.

Výrobci v tomto pøípadì hradí EKO-
KOMu poplatky za obaly uvedené na trh (plné
�ipky), EKO-KOM z takto získaných prostøed-
kù poskytuje obcím dotaci na základì smlouvy.
Tato dotace je vypoèítávána podle tun odpadu
jednotlivými obcemi vytøídìného a vyu�itého.

Výrobci i obchod kromì toho vykazují
EKO-KOMu celkové mno�ství obalového ma-
teriálu uvedeného na trh. Z tìchto výkazù
EKO-KOM sestavuje celkový výkaz o mno�-
ství obalù uvedených na trh (pøeru�ované �ip-
ky). Kromì toho podniky a obchody, stejnì ja-
ko obce, vykazují mno�ství vyu�itého obalo-
vého odpadu (v pøípadì podnikù jde o vratné
obaly, v obcích o odpad vyu�itý v rámci tøídìní).
Na základì tìchto údajù EKO-KOM sestavuje
celkový výkaz o vyu�itém odpadu (teèkované
�ipky). Porovnáním obou výkazù je vypoèítá-
na celková míra vyu�ití, která je pak vykazo-
vána M�P.

Je pochopitelné, �e metodika výkaznictví
je v poèáteèní fázi funkce systému pomìrnì
jednoduchá a prozatím je zamìøena na získání
základních údajù o jednotlivých materiálech.
Vzhledem k tomu, �e statistika produkce a vy-
u�ití obalù je vy�adována i orgány EU, bude se
tato metodika dále dopracovávat, co� je jedním
z úkolù vyplývajících z dohody mezi prùmys-
lem a ministerstvem.

Vztah mezi EKO-KOMem a obcí

Vztah mezi EKO-KOMem a obcí se ne-
omezuje jen na vykazování mno�ství vyu�itého
odpadu a poskytování finanèních prostøedkù
podle výsledkù tøídìní.

Je pøirozené, �e EKO-KOM, stejnì jako
obce, má zájem na co nejvy��í ekonomické
úèinnosti systému sbìru a tøídìní. Náklady
sbìru a úèinnost tøídìní toti� pøímo souvisí s fi-
nanèní nároèností celého systému EKO-KOM
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a tedy i vý�í poplatkù hrazených výrobci.
Dotace na jednu tunu vytøídìného a vyu�itého
odpadu je toti� odvozována od nákladù systé-
mu tøídìného sbìru v porovnání s náklady ne-
tøídìného svozu a zne�kodnìní.

Obci zavedením tøídìného sbìru vznikají
dodateèné náklady, ale i úspory a pøíjmy (viz.
graf). Je zøejmé, �e dùsledkem zavedení tøídì-
ného sbìru je pøedev�ím výrazný rùst nákladù
na svoz. Dal�ím pøímým nákladem jsou nákla-
dy spojené s tøídìním samotným, a to jak sou-
visející se sbìrnými nádobami, tak pøedev�ím
s nutností dotøiïování a pøípravy k pøepravì.
Na druhé stranì obci vznikají také úspory ply-
noucí z toho, �e èást odpadu není skládkována
nebo spalována. Rovnì� získává obec i urèitý
pøíjem z prodeje odpadu jako druhotné suroviny.

Z bilance navý�ení nákladù proti pøíjmùm
a úsporám vyplývají skuteèné náklady tøídìné-
ho sbìru, tedy rozdíl mezi prostým svozem
a skládkováním odpadu a provozem tøídìného
sbìru a svozu. Rozborem vytøídìného materiá-
lu je mo�né urèit mno�ství obalového odpadu
v tomto toku a tak je urèen podíl výrobcù oba-
lù. Obecnì je tento pomìr okolo 15 %, ale sku-
teèný pomìr velmi závisí na místních podmín-
kách, stejnì jako jsou na místních podmínkách
závislé náklady spojené s tøídìním.

Vzhledem k tomu, �e, jak bylo uvedeno, je
EKO-KOM stejnì jako obec zainteresován na
sní�ení nákladù tøídìní v pøepoètu na jednu tu-
nu vyu�itého odpadu, poskytuje obcím nejen
finanèní pøíspìvek závislý na mno�ství vyu�i-
tého odpadu, ale i dal�í slu�by zamìøené na
zlep�ení celkové efektivity. Tyto slu�by jsou
v rámci smluvního vztahu poskytovány bez-
platnì.

Jde pøedev�ím o expertizy a konzultaèní
slu�by zamìøené na zlep�ení logistiky celého
systému, která výraznì ovlivòuje náklady svo-
zu. S tím také souvisí celková pomoc pøi opti-
malizaci systému z hlediska typu tøídìní, sbìru
a specifikace tøídìných komodit. V nìkterých
pøípadech jsou ze strany EKO-KOMu pøipra-
vovány i komplexní projektové návrhy.

Dále je to pomoc pøi zvy�ování kvality
a úèinnosti tøídìní ze strany obyvatel. Jde ze-
jména o programy vzdìlávání ve �kolách, pøe-
dev�ím poskytování �kolení uèitelùm a bez-
platné poskytnutí uèebních pomùcek �kolám.
Výraznou pomocí jsou informaèní programy
pro obyvatelstvo a aktivity zamìøené na získá-
ní podpory obyvatel veøejnými akcemi a prácí
s mláde�í. Pomoc je rovnì� poskytována
v právní oblasti pøi pøípravì vyhlá�ek a také pøi
pøípravì informaèních kampaní.

Aby mohl EKO-KOM tyto slu�by zaji��o-
vat na po�adované úrovni, provádí také vlastní
výzkumné práce zamìøené na výzkum trhu
druhotných surovin, ovìøování rùzných tech-
nologií a realizaci pilotních projektù v oblasti
vyu�ívání odpadu. Z této èinnosti, a také z po-
rovnávání jednotlivých systémù, jsou vyvozo-
vány závìry a doporuèení pro jednotlivé obce.

Vztah mezi EKO-KOMem a výrobci

Financování èinnosti EKO-KOMu je zaji�-
�ováno z poplatkù hrazených jednotlivými vý-
robci. Systém poplatkù je stanoven pru�nì

a umo�òuje vcelku libovolná øe�ení na úrovni
dodavatelsko-odbìratelských vztahù mezi vý-
robci.

Principem celého systému je to, �e za ka�-
dý obal uvedený na domácí trh je poplatek hra-
zen pouze jednou. Pøitom závisí na dohodì
mezi výrobcem obalu a finálního výrobku, kdo
poplatek uhradí.

Na pøíkladu jsou uvedeni tøi výrobci obalù
a dva výrobci finálního výrobku. Výrobce ple-
chovek P001 v tomto pøípadì dodává plechov-
ky výrobci piva F002 na základì dvou rùzných
kontraktù. Plechovky pùvodnì urèené jen pro
domácí trh jsou dodány s tím, �e poplatek do
systému ji� byl zaplacen (transakce pøi nich� je
hrazen poplatek do systému jsou znázornìny
èernými �ipkami), plechovky urèené na export
jsou dodávány bez úhrady poplatku (bílé �ip-
ky). Výrobce plechovek také pøímo exportuje
svùj výrobek a za ten pochopitelnì poplatek
neplatí, i kdy� tento export ze statistických dù-
vodù musí vykazovat. Dal�í dva výrobci, vý-
robce fólie P002 a výrobce kartonu P003, do-
dávají své obalové materiály výrobci piva bez
toho, �e by poplatek byl zaplacen. Proto�e vý-
robce piva tyto obaly pou�ije pøi dodávce
10 000 000 kusù svých výrobkù na èeský trh,
uhradí poplatek za fólie a kartony pou�ité k je-
jich skupinovému balení v okam�iku jejich do-
dávky do obchodù (èerné �ipky). Za ètyøi mili-
ony plechovek a jejich skupinové balení, které
vyvezl, ji� samozøejmì neplatí, pøesto�e po-
platky z tìchto obalù nebyly hrazeny dodava-
telem. Zvlá�tní situace nastala tím, �e výrobce
piva také vyvezl 2 000 000 plechovek, za kte-
ré ji� byl poplatek uhrazen dodavatelem,
v tomto pøípadì má výrobce plechovek mo�-
nost po�adovat vrácení poplatku od systému
EKO-KOM jako slevu z dal�í platby (tenká
èerná �ipka).

Výrobce nápojù F001 má situaci administ-
rativnì jednodu��í, proto�e �ádný z jeho doda-
vatelù poplatky za dodané obaly nehradil.

Proto není nutné ani pøi vývozu �ádat vracení
poplatkù (bílá �ipka) a pøi dodávce na domácí
trh výrobce nápojù poplatky uhradí sám (èerná
�ipka).

Pro úèely statistiky v�ichni výrobci uvádì-
jí celkové mno�ství obalù uvedených na trh
v tunách. Pro platební úèely vykazují obaly
v rozli�ení na hrazené, nehrazené exportované
a nehrazené, ale dodané na vnitøní trh dal�ímu
výrobci.

Pøi fakturaci za dodané výrobky je popla-
tek do systému EKO-KOM fakturován zvlá��
spolu s registraèním èíslem, pod kterým je do-
davatel veden v systému EKO-KOM. Na toto
èíslo se pak odkazuje odbìratel pøi svém vyka-
zování obalù uvedených na trh, s tím �e za ty-
to obaly ji� neplatí.

Financování systému EKO-KOM

Poplatky pro první období èinnosti byly
urèeny tak, aby bylo jejich úètování administ-
rativnì jednoduché a bylo mo�né i pøi souèas-
ných informaèních systémech pou�ívaných ve
výrobních podnicích. Pøi stanovení jejich struk-
tury se pøihlí�elo k osvìdèenému francouzské-
mu modelu.

Pro úèel výpoètu poplatkù jsou obaly pøe-
dev�ím dìleny na kategorii pøepravních, skupi-
nových a spotøebitelských obalù. Pøilo�ené
schéma a tabulka ukazují rozdìlení obalù na
jednotlivé kategorie.

Je zøejmé, �e v pøípadì pøepravních a ve
znaèné míøe také v pøípadì skupinových obalù
nejsou náklady spojené s vytøídìním, svozem
a vyu�ití pøíli� spojeny s jejich objemem (viz.
znaèení +/- v tabulce), ale spí�e s jejich váhou.
Také náklady na dotøídìní nejsou vysoké. Z to-
hoto dùvodu jsou poplatky za nevratné pøe-
pravní i skupinové obaly urèovány podle cel-
kové váhy obalù uvedených na trh. 

Zvlá�tním pøípadem pøepravních i skupi-

Výrobce plechovek
P001

3 000 000 kusů
neplaceno

4 000 000 kusů
neplaceno

400 tun
neplaceno

600 tun
neplaceno

12 000 000 kusů
již zaplaceno

150 tun kartonu 375 tun kartonu

Export

Exportováno
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nových obalù jsou vratné obaly. Pøesto�e jsou
tyto obaly vratné i ony do urèité míry tvoøí od-
padový tok a to tím, �e v celkovém toku obalù
dochází z rùzných dùvodù ke ztrátám, kdy obal
není vrácen dodavateli a stane se souèástí od-
padu. V pøípadì vratných palet jsou tyto ztráty
okolo 2 % celkového toku, u vratných pøepra-
vek jde o hodnotu hluboko pod jedním procen-
tem. Proto jsou poplatky za tyto obaly stano-
veny ve velmi malé èástce za jeden kus uvede-
ný na trh, tedy bez ohledu na jejich váhu.

Situace se spotøebitelskými obaly je kom-
plikovanìj�í. Tyto obaly se v pøevá�né vìt�inì
dostávají do systému sbìru komunálního odpa-
du Z hlediska ekonomických dùsledkù pro
systém tøídìného sbìru je vhodné je rozli�it na
pevné obaly, jako jsou napøíklad lahve a ple-
chovky, a na mìkké obaly, tedy rùzné pøebaly,
papírové obaly, folie apod. Pevné obaly je pak
je�tì nutné rozli�it na vratné a nevratné.
Ekonomický dopad pevných obalù na tøídìní
souvisí pøedev�ím s jejich objemem a nikoli
váhou, na druhé stranì je pomìrnì snadné je-
jich dotøídìní. Mìkké plo�né obaly zatì�ují
svoz spí�e svou váhou, objem v tomto pøípadì
nehraje tak výraznou roli, ale jejich dotøídìní
je ekonomicky velmi nároèné. Z tohoto dùvo-
du jsou zde poplatky stanoveny rùznì. V pøí-
padì pevných obalù jsou stanoveny v závislos-
ti na objemu obalu, zatímco v pøípadì mìk-
kých obalù podle jejich váhy.

Opìt zvlá�tní polo�ku pøedstavují vratné
pevné obaly. Pøesto�e podle statistik více ne�
tøi procenta tìchto obalù konèí v komunálním
odpadu, byly poplatky stanoveny tak, aby tyto
obaly byly výraznì zvýhodnìny. Poplatky jsou
za nì stanoveny stejným zpùsobem jako u ne-
vratných obalù, podle objemu, ale jsou stoná-
sobnì men�í.

Celkovì je tedy struktura poplatkù navr�e-
na tak, aby co nejlépe odrá�ela skuteèné nákla-
dy spojené s vytøídìním a vyu�itím pøíslu�né-
ho obalu a také tak, aby byla administrativnì

jednoduchá a pøehledná. Pro první etapu rozvo-
je systému jsou poplatky za váhu obalu stano-
veny stejné pro pøepravní skupinové i spotøebi-
telské obaly. Poplatky podle objemu pevných
dutých spotøebitelských obalù jsou stanoveny
ve tøech pásmech podle objemu, a v pøípadì
vratných obalù jsou stanoveny ve vý�i jedné
setiny poplatku za stejný nevratný obal.

Zvlá�tní ustanovení platí pro prodejny ma-
loobchodu, ty jsou od poplatkù zpro�tìny pod
podmínkou, �e ve svých provozovnách zajistí
tøídìní a vyu�ití pøepravních a skupinových

obalù. Toto øe�ení je pobídkou pro obchodní
sí�, aby se aktivnì úèastnila vyu�ívání obalo-
vého odpadu ji� v této etapì rozvoje systému.

Ekonomické pùsobení systému 
na odpadové toky

Struktura poplatkù systému EKO-KOM,
stejnì jako ve Francii v pøípadì systému Eco-
Embalages, nebyla navr�ena náhodnì. Jejím
cílem je ovlivnit celkový tok obalového odpa-
du tak, aby se celkový tok sní�il a souèasnì se
zvý�ila míra jeho vyu�ití. Na diagramu jsou
znaèkami + a - uvedeny jednotlivé pozitivní
a negativní vazby, které ze struktury poplatkù
vyplývají.

Samotný fakt zavedení poplatkù, které
jsou odvozeny od základního ekonomického
ukazatele systému, tj. nákladù na vyu�ití jedné
tuny odpadu, motivuje výrobce k sni�ování vá-
hy obalù a omezování mno�ství obalù vùbec.
V pøípadì pevných obalù vedou poplatky ke
zvýhodnìní vìt�ích balení, kde jejich pomìr
vùèi celkovému mno�ství výrobku klesá. To
tedy pùsobí na celkové sní�ení toku obalového
odpadu (levá èást diagramu).

Stanovení nulových poplatkù pro obchod-
ní sí� v pøípadì, �e zajistí tøídìní a vyu�ití pøe-
pravních a skupinových obalù posiluje míru
vyu�ívání tohoto obalového odpadu (dolní èást
diagramu). Finanèní podpora, kterou systém
poskytuje obcím, spolu se slu�bami zamìøený-
mi na zvý�ení úèasti obyvatel, zvy�uje celkové
mno�ství vyu�ívaného komunálního odpadu
a sni�uje mno�ství skládkovaného nebo spalo-
vaného odpadu (pravá èást diagramu). Zvý-
hodnìní vratných obalù stanovením velmi níz-
kých poplatkù vede k posílení opakovaného
pou�ívání obalù (horní èást diagramu).

Přepravní

Skupinové

Spotřebitelské

Tácky, sáčky, přebaly užívané obchodem

využití
zajišťu−

Náklady na svoz a třídění Poplatky
stanoveny

podle

Žádné pokud
obchod zajišťuje
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o
d
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Naøízením o obalech z roku 1991 (Naøíze-
ní o prevenci vzniku odpadu z obalù
z 12. èervna 1991, Spolk. sb. zákonù I s. 1234)
byla poprvé ustanovena odpovìdnost za výro-
bek v odpadovém hospodáøství. Odpovìdnost
za likvidaci obalù zde byla ulo�ena výrobcùm
a prodejcùm. Cílem bylo prevencí vzniku od-
padu z obalù a dal�ím zhodnocováním obalù
a odpadu z obalù sní�it objem odpadu, který je
tøeba zlikvidovat.

Ulo�ené povinnosti zpìtného odbìru
a zhodnocení mìly za následek podstatné sní�e-
ní objemu nevratných obalù. V letech 1991a�
1997 tak v Nìmecku poklesla spotøeba nevrat-
ných obalù o více ne� 1,3 mil. t roènì. Zavedení
duálního systému (�Der grüne Punkt�) bylo
v letech 1993-1997 dodáno k látkovému zhod-
nocení kolem 25 mil. t prodejních obalù
[1-BT-Drs. 13/10943].

Povinnost výrobcù a prodejcù, zpìtnì ode-
bírat pou�ité obaly a opìtovnì je pou�ívat, pøí-
padnì je dodávat k látkovému zhodnocení, lze
splnit dvìma zpùsoby. Vedle vlastního zpìtné-
ho odbìru a zhodnocování je mo�né také za-
pojení do systému, zaji��ujícího zpìtný odbìr
a zhodnocování. Oproti po�adavkùm, klade-
ným na takovýto systém, nebyl zpìtný odbìr
a zhodnocování na vlastní odpovìdnost vázány
na prokazování úèinnosti sbìru a zhodnocová-
ní. To vedlo k tomu, �e výrobci a prodejci sice
deklarovali svou ochotu ke zpìtnému odbìru,
av�ak likvidace probíhala pøes sbìrnou sousta-
vu duálního systému v blízkosti domácností.
To znamenalo, �e likvidace tìchto obalù byla
spolufinancována z licenèních poplatkù úèast-
níkù tohoto systému. Úèastníci systému tak
byli konkurenènì znevýhodnìni.

S novým znìním Naøízení o obalech, které
vstoupilo v platnost 28. srpna 1998, musí i vý-
robci a prodejci, kteøí se nechtìjí stát úèastníky
�ádného duálního systému, vykazovat kvóty
zhodnocení obalù, které uvedli do obìhu. Pod-
le tohoto naøízení jsou výrobci a prodejci po-
vinni bezplatnì zpìtnì odebírat prodejní obaly
v místì prodeje nebo v jeho bezprostøední blíz-
kosti a dodávat je ke zhodnocení. O zpìtném
odbìru a o zhodnocení je tøeba vést dokumen-
taci, s rozli�ením jednotlivých obalových ma-
teriálù. Navíc musí být splnìní povinnosti
zpìtného odbìru a zhodnocení potvrzeno nezá-
vislým znalcem.

Tyto kvóty zhodnocení mají zajistit napl-
nìní cílù Naøízení o obalech v odpadovém hos-
podáøství. Nelze-li se vyhnout vzniku odpadu
z obalù, upøednostòuje se jejich opìtovné pou-
�ití, materiálové zhodnocení èi jiné formy
zhodnocení pøed odstraòováním tohoto odpa-

du. Cílem je do 30. èervna 2001 zhodnocovat
65 % odpadu z obalù a 45 % materiálovì zhod-
nocovat.

Pro jednotlivé obalové materiály platí od
1. ledna 1999 tyto kvóty:

Sní�ení kvót pro povinné subjekty - výrob-
ce - na 50 % oproti po�adavkùm na duální
systémy je jen pøechodné a má umo�nit podni-
kùm - neèlenùm systému vytvoøení alternativ-
ních postupù zhodnocování nebo pøistoupení
ke stávajícím systémùm. Tato úleva skonèí
31. 12. 1999. Od 1. ledna 2000 platí pro tyto
subjekty stejné po�adavky jako pro duální
systémy.

Tato pøechodná úprava platí i pro plastové
obaly. Oproti jiným materiálùm zahrnuje kvó-
ta zhodnocení 60 %, platná od 1. ledna 1999,
i energetické zhodnocení. Pøi tom je tøeba nej-
ménì 60 % této kvóty zhodnocení realizovat
materiálovým postupem. Pøi tomto zhodnocení
vznikne materiálovì stejný nový materiál nebo
pøíslu�ný plast zùstane k dispozici pro dal�í
materiálové vyu�ití. Na základì souèasného
vývoje technologií pro tøídìní a zhodnocování
plastù podrobí do 1. ledna 2000 Spolková vlá-
da pøezkumu pøíslu�né po�adavky.

Zejména u po�adavku látkového zhodno-
cování vyvstává otázka, nakolik je tento po-
stup proveditelný pro ty výrobce a prodejce,
kteøí nejsou úèastníky �ádného systému.

Realizace Naøízení o odpadech 
- úloha DSD

S výjimkou obalù pro prùmysl a �ivnosti
a nìkterých jiných obalù, jako napø. obalù od
lékù, neexistují k DSD v Nìmecku alternativní
systémy. Duales System Deutschland, spoleè-
nost pro prevenci vzniku odpadu a získávání
druhotných surovin s. r. o. (DSD), byla zalo�e-
na ji� v roce 1990 a v roce 1997 transformová-
na na akciovou spoleènost s více ne� 600 akci-
onáøi.

DSD je jediný podnik, provozující
v Nìmecku celoplo�ný systém sbìru a zhodno-
cování prodejních obalù. Je plnì funkèní od ro-
ku 1993 a má schválení pøíslu�ných úøadù ve
v�ech spolkových zemích. DSD je financován
z plateb zúèastnìných podnikù v rámci smluv
o u�ívání znaèky. Oznaèením obalu symbolem

�Der Grüne Punkt� deklaruje podnik svou úèast
v systému. Výrobci a prodejci pak nemusí
zpìtnì odebírat obaly s tímto oznaèením.
V souèasné dobì je v tomto systému zapojeno
cca 16 000 podnikù.

DSD shromá�dil v roce 1995 5,1 mil. t
prodejních obalù. Obrat v roce 1995 byl cca
4 mld. DEM. Sbìr a tøídìní provádìjí likvidá-
toøi odpadu, se kterými má DSD uzavøeny
dlouhodobé smlouvy. Tito likvidátoøi provádìjí
sbìr a tøídìní. V souèasné dobì jsou pro 537 sbìr-
ných okrskù uzavøeny smlouvy o poskytování
slu�eb se 426 smluvními partnery. Zhodnocení
zaruèují poskytovatelé záruk DSD.

Prostøednictvím duálního systému by mìly
být financovány výhradnì sbìr a tøídìní, ne
v�ak zhodnocování. Zatímco pro �klasické�
produkty pro recyklaci - sklo, papír a kartoná�
- byly ji� pøed vstupem Naøízení o obalech
v platnost k dispozici systémy pro jejich opì-
tovné zhodnocování, znamená zhodnocování
plastù a smí�ených materiálù novou výzvu
prùmyslu. Podstatnì vy��í sbìrné objemy
v porovnání s oèekáváními, platební morálka
dr�itelù licencí a podíl zbytkového odpadu ve
sbìrných nádobách zpùsobily v roce 1993 kri-
zi DSD GmbH, která ohro�ovala jeho samot-
nou existenci. K tomu se je�tì pøidaly skandá-
ly s neprovedeným zhodnocením plastových
obalù, proto�e obaly s oznaèením �zeleného
bodu� se hromadnì objevovaly na skládkách
odpadu v zahranièí. Pùvodní poskytovatel zá-
ruky za plasty, Spoleènost pro zhodnocování
pou�itých plastových obalù (Verwertungsges-
sellschaft für Gebrauchte Kunststoffverpack-
ungen - VGK), zastavil svou èinnost. Jako re-
akce na tyto události byla 1. srpna 1993 zalo-
�ena Spoleènost pro recyklaci plastù (Gesell-
schaft für Kunsstoffrecycling GmbH). Takto
bylo tøeba z licenèních poplatkù uhradit nejen
náklady na sbìr a tøídìní, nýbr� i na zhodnoco-
vání.

Duální systém pøedstavuje kombinaci
systému odbìru a systému pøiná�ení na urèité
místo. Ke sbìru skla, papíru a kartoná�í slou�í
kontejnery, umístìné v obcích. Ve 3. pozmìòo-
vací smlouvì se pøedpokládá, �e do 31. 12.
1999 bude sbìr uvedených látek s výjimkou
skla pøemìnìn na systém popelnic, rozmístì-
ných u domù. Dosud se pomocí �luté popelni-
ce shroma�ïovala lehká frakce - plasty, obaly
ze smí�ených materiálù, bílý plech a aluminium.

Ing. Bert Handschick,
RTT Systemtechnik GmbH, �itava

Technická realizace po�adavkù 
podle Naøízení o obalech

Materiál Po�adavky na duální Po�adavky na výrobce a prodejce, kteøí
systémy nejsou úèastníky �ádného duálního systému

sklo 75 % 37,5 %
bílý plech 70 % 35 %
aluminium 60 % 30 %
papír, lepenka, karton 70 % 35 %
smí�ené materiály 60 % 30 %
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Tøídírny lehkých obalù

Se zavedením duálního systému souvi-
sela nutnost vyvinutí a vybudování nových
postupù a systémù tøídìní a zhodnocování.
Podle údajù DSD AG dosáhla hodnota in-

vestic 7 mld. DEM a bylo vytvoøeno 17 000
pracovních míst. Pøi tom probíhal vývoj
stále úèinnìj�ích tøídíren a nových postupù
zhodnocování. Pøedev�ím v oblasti recyklace
plastù byla zaznamenána øada technických
inovací.

V oblasti tøídíren postupoval vývoj od jed-
noduchých zaøízení, skládajících se z násypné-
ho a tøídicího pásu (srovnej obr. 2), k zaøíze-
ním se stále vy��ím poètem automatických
stupòù tøídìní. Dùvodem jsou nejen vysoké
náklady na ruèní tøídìní, ale i dosa�itelná èis-
tota tøídìné frakce pøi rostoucí prùchodnosti.

Na obr. 3 je struktura tøídírny, postavené
v roce 1997. Na prvním stupni je zaøízení na
otevírání pytlù, které kromì toho reguluje
vstupní dávkování do tøídírny. Kromì toho se
zde uvolòuje silné stlaèení vsázeného materiá-
lu. Dal�ím stupnìm je pøedtøídìní, kde se ruè-
nì odstraòují velkoplo�né fólie a pøímìsi. Poté
se pøedtøídìný materiál pøivádí do sítového
bubnu, kde se od hrubozrnné frakce oddìlují
men�í èástice do velikosti zrn cca 100 mm
a vìt�í èástice do velikosti zrn 220 mm.
Hrubozrnnou frakci tvoøí vìt�inou fólie, vìt�í
plastové èásti, papír a kartoná�, které se vytøi-
ïují ruènì. Frakce 0-100 mm a 100-220 mm se
podávacími pásy pøivádìjí na tøídicí pásy.
Magnetické odluèovaèe, umístìné nad tøídicí-
mi pásy, vytahují magnetický materiál. Na dal-
�ím dotøiïovacím pásu vzniká frakce bílého
plechu. Ve druhém sítovém bubnu se od drob-
nozrnného materiálu vytøídí prá�kový materi-
ál, který se likviduje jako zbytek z tøídìní.

Na tento druhý sítový buben navazuje tøí-
dicí pás, na nìm� se ruènì vybírají fólie, ostat-
ní smí�ené materiály, papír, lepenka a karton,
dutá tìlesa a pøímìsi. Na konci tohoto tøídicího

Obr. 1: Sbìr a zhodnocování v duálním systému

Obr. 2: Blokové schéma tøídírny pro lehké obaly z DSD z roku 1994 Obr. 3: Blokové schéma tøídírny DSD z roku 1997
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pásu oddìluje víøivý tøídiè aluminium od pla-
stových smìsí.

Tøídicí dráhu pro støednìzrnné materiály
tvoøí tøídicí pás, z nìho� se ruènì odstraòují fó-
lie, papír, lepenka a kartoná�e. Na nìj navazu-
je automatický tøídicí systém pro vìt�í nápojo-
vé obaly. Soustava snímaèù na bázi blízké in-
fraèervené spektroskopie identifikuje nápojové
obaly, které jsou od ostatního materiálu oddì-
lovány tlakovzdu�nými tryskami. Na tento au-
tomatický stupeò navazuje dal�í tøídicí pás,
z nìho� se ruènì odstraòují nezachycené kra-
bice od nápojù, zbytkové látky a dutá tìlesa.
Na konci tøídicího pásu vytøiïuje odluèovaè
ne�elezných kovù aluminiové obaly od plasto-
vých smìsí.

Takto vytøídìné frakce jsou z tøídicích bo-
xù pøivádìny pásovým dopravníkem k lisu,
kde jsou slisovány do balíkù obvyklých veli-
kostí.

Zaøízení, jak je zde znázornìno, prodìlalo
v roce 1999 pøestavbu kvùli zvý�ení prùchod-
nosti z 3,5 t/h na 4,5 t/h. Toho bylo dosa�eno
zejména instalací vìtrného separátoru a auto-
matického systému na tøídìní plastových smì-
sí (viz obr. 4).

Drobnozrnný materiál z 2. sítového bubnu
postupuje dále do hlavního tøídìní, oddìlený
prach je dotøiïován odluèovaèem ne�elezných
kovù a teprve poté konèí jako zbytky tøídìní.

Støednìzrnný materiál postupuje ze sítové-
ho bubnu nejprve do vìtrného separátoru. Zde
se oddìlují lehké materiály, zejména fólie, pa-
pír a lehèí obaly. Tyto látky se dostanou z vìtr-
ného separátoru na tøídicí pás pro lehké mate-
riály, kde probíhá ruèní dotøiïování.

Vytøídìný tì�ký materiál je z odluèovaèe
ne�elezných kovù veden na hlavní tøídicí drá-
hu. Dráha pro ruèní tøídìní byla po zavedení
automatického tøídìní krabic od nápojù zkrá-
cena a doplnìna o automatické tøídìní plasto-
vých smìsí. Toto zaøízení je nejnovìj�ím vý-
sledkem vývoje firmy RTT Systemtechnik
GmbH.

Z tøídicího pásu se materiál dostane na urych-
lovací pás. Zde jsou rovnomìrnì rozdìleny
a na pásu o �íøce 700 mm procházejí rychlostí
2,5 m/s pod soustavou optických snímaèù.
Pøitom jsou èástice ozaøovány halogenovými
reflektory a odra�ené svìtlo se pøená�í na sou-
stavu èidel. Odra�ené svìtlo je podrobeno
spektrální analýze v blízké infraèervené oblas-
ti, èím� probíhá identifikace plastù. Øídicí jed-
notka systému vyhodnocuje signály soustavy
èidel a ovládá systém trysek, který na konci
pásu separuje èástice plastù z obì�né køivky.
Pøíèným dopravníkem a vratným dopravníkem
se oddìlené èástice dostanou do zásobníku na
plastové smìsi. Takto vzniklá frakce plasto-
vých smìsí má podíl neèistot pouze 8 % opro-

ti max. 10 %, vy�ado-
vaným DSD.

Spektroskopie blíz-
kou infraèervenou ob-
lastí v�ak neumo�òuje
pouze vytøídìní do
frakce plastové smìsi.
Tøídìní na jednotlivé
druhy plastù se provádí
na základì absorpèních
spekter rùzných plastù.
Zachycená spektra se
porovnávají se spektry
známých plastù. Doba
identifikace je dnes
krat�í ne� 1 ms, tak�e
rozli�ování druhù plas-
tù je mo�né pøi vyso-
kých rychlostech páso-
vého dopravníku.

Zhodnocování plastù

V posledních letech
pro�lo vývojem i zhod-
nocování jiných frakcí
tøídìní - skla, papíru/le-
penky/kartónu, bílého
plechu, aluminia a smí-
�ených materiálù. Pro
tyto látky v�ak ji� exi-
stovaly cykly pro zhod-
nocování. Pou�ité pla-
stové obaly byly napro-
ti tomu a� do zaèátku
devadesátých let buï
ukládány na skládkách
nebo spalovány. To se
zásadnì zmìnilo a� se
zahájením èinnosti Nì-

mecké spoleènosti pro recyklaci plastù (Deuts-
che Gesellschaft für Kunststoffrecycling -
DKR). Od roku 1993 byly systematicky zvy-
�ovány kapacity pro zhodnocování. Podle úda-
jù DSD bylo v roce 1996 zhodnoceno
535 000 t plastových prodejních obalù. Z toho-
to mno�ství tvoøí 53 % materiálové zhodnoce-
ní a 47 % surovinové zhodnocení.

Surovinová recyklace je zalo�ena na vy-
u�ívání základních stavebních prvkù plastù -
olejù a plynu. Aglomerát plastových smìsí se
napø. vyu�ívá jako náhra�ka tì�kého oleje pøi
výrobì oceli. Jinými postupy se ze starých
plastù získává olej a plyn, parafin nebo meta-
nol. Hlavní výhoda recyklace plastù spoèívá
pøedev�ím v tom, �e lze zpracovávat plastové
smìsi. Vzhledem k vysokým nákladùm na
zhodnocování plastù, které podle údajù DKD
v roce 1997 èinily 835 DEM/t, se stále hlasitì-
ji zaèíná diskutovat o upøednostnìní energetic-
kého zhodnocování pøed surovinovým. Tyto
názory podporují výsledky Fraunhofského
ústavu pro potravináøské technologie a obaly,
podle ní� si energetické zhodnocování z ekolo-
gického hlediska nevede zásadnì hùøe v po-
rovnání se surovinovým zhodnocováním.

V materiálech Spolkové vlády [BT-Drs.
13/10943] se poukazuje na výpoèty ekologic-
kých bilancí, podle nich� pøiná�í materiálové
zhodnocování jednoznaèné ekologické výho-
dy, pokud se nahrazuje nový materiál v pomì-
ru 1:1 nebo nepatrnì ni��ím. Proto�e toto není
mo�né u v�ech plastù, byly nejprve stanoveny
kvóty pro materiálovou recyklaci ve vý�i 36 %
celkového mno�ství plastù.

Plastové smìsi lze pøi materiálové recykla-
ci zpracovávat pouze na výrobky ni��í kvality.
Kvalitní recyklované výrobky vy�adují druho-
vì èisté vytøídìní jednotlivých plastù. Pøi ruè-
ním tøídìní toho lze dosáhnout pouze ve velmi
omezené míøe.

Pro získání druhovì èistého PE-regranulá-
tu z frakce plastových láhví, vytváøeného ve
tøídicích zaøízeních, je tøeba dotøiïování. Tato
frakce obsahuje zhruba 61 % PE a 39 % ostat-
ních plastù, z toho cca 16 % PET a neèistoty.
Vytváøí-li se obohacená PE frakce výhradnì
pomocí úpravy v tì�kých kapalinách, dostane
se mezi zbytkové látky i PET, smíchaný s ne-
èistotami. Vzhledem k podílu PVC v této zbyt-
kové frakci byla mo�ná pouze její likvidace
ulo�ením na skládce. Vyu�itím automatického
tøídicího zaøízení je dnes podíl PET zachycen
je�tì pøed úpravou v tì�kých kapalinách a mù-
�e tak být dále zhodnocován. Pøi tom se pou�í-
vá zaøízení UniSortâ P565.

Perspektivy

Tøídìní lehkých obalù zøetelnì smìøuje ke
zvý�ení stupnì automatizace tìchto tøídíren
s cílem sni�ování nákladù. V následujících le-
tech se bude zpracovávání soustøeïovat do stá-
le ni��ího poètu tøídíren. Cílem DSD je ménì
ne� 120 tøídíren v roce 2005 oproti dne�ním
367. Pøi plánovaném objemu investic tak
vzniknou zaøízení, vyznaèující se vysokou prù-
chodností pøi co nejrozsáhlej�í automatizaci.
U plastù bude vedle materiálového zhodnoco-
vání hrát svou roli i energetické zhodnocování.Obr. 4: Blokové schéma zaøízení z roku 1997 po modernizaci v roce 1999
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Kvalitní recykláty mohou vzniknout, jsou-li
k dispozici druhovì èisté výchozí materiály.
Souèasný vývoj u DKR smìøuje k mo�ností auto-
matického tøídìní pomocí blízké infraèervené

spektroskopie k získání druhovì èistých frakcí
plastù. Zaøazení této techniky ji� do tøídíren DSD
bude znamenat dal�í krok ke zvý�ení úèinnosti tøí-
dìní, proto�e takto odpadne dotøiïování u zhod-

nocovatele. Tím také nabude na významu materi-
álová recyklace. Pro tu èást tøídìného materiálu,
z ní� nelze získat �ádné druhovì èisté frakce, je
pak mo�ným øe�ením energetické zhodnocení.

V rámci duálního systému se v Nìmecku
sbírají i plastové obaly. Tyto obaly pocházejí
z nejrùznìj�ích oblastí u�ití, hlavnì v�ak z po-
travináøství. Do plastù se v�ak balí i prùmyslo-
vé zbo�í, potøeby pro domácnost, hraèky, tex-
til a mnoho dal�ích. Nejèastìj�ími materiály
pro plastové obaly jsou polyetylen (PE), poly-
propylen (PP) a polystyren (PS), které se shro-
ma�ïují za úèelem následného zhodnocení.

�ance pøi zhodnocování plastù

V tabulce je uveden podíl odpadové frakce
plastù v domovním odpadu.

Uvedené podíly pøedstavují v�echny pla-
stové podíly, tzn. nejen obaly. Z tohoto dùvodu
je také pomìrnì vysoký podíl �PVC�, který
pochází vìt�inou z jiných výrobkù ne� jsou
obaly (napø. podlahové krytiny apod.).

Plasty lze snadno tvarovat pùsobením tep-
la a tlaku. V tom také spoèívají hlavní výhody
zhodnocování plastù. Plasty mají nízkou hmot-
nost a lze je snadno barvit.

Plastové výrobky jsou zpravidla prùmyslo-
vì zpracovávány v masovém mìøítku. To pøed-
stavuje výhodu v pøípadì shromá�dìného
znaèného mno�ství plastových obalù. Dal�í
�ance spoèívá napø. v dostupnosti technicky
pomìrnì jednoduchých postupù tøídìní. Druh
plastu lze také snadno identifikovat podle vý-
robku (napø. dutá tìlesa a fólie jsou z polyole-
finù, pìnové hmoty jsou zpravidla z polystyre-
nu, pohárky z polypropylenu nebo z polystyre-
nu); ve vìt�inì pøípadù je pak materiál uveden
pøímo na daném výrobku. Navíc lze plasty vy-
u�ívat v celé øadì oborù, co� znamená, �e je-
jich �ance na trhu lze hodnotit pozitivnì.
Technika zpracování plastù je známá, existuje
�iroká paleta know-how pro nejrùznìj�í zpùso-
by tvarování (napø. vstøikování, vyfukování

dutých polotovarù, hluboké ta�ení, vyfukování
fólií).

Cíle zhodnocování plastových obalù

V Nìmecku jsou pøedepsány mj. i kvóty
pro zhodnocení. Podle tìchto kvót musí být od
1. ledna 1999 zhodnoceno celkovì 60 % plas-
tù, z toho opìt 60 % materiálovì (tzn. 36 %
celkového mno�ství).

Plastové obaly se shroma�ïují ve frakci
�lehké obaly�, tzn. spoleènì s aluminiem, bí-
lým plechem a se smí�enými materiály.
Vytøiïují se zpravidla tyto frakce:
� fólie
� nádoby (napø. láhve, kanystry)
� pìnový polystyren
� pohárky - tvarované prùhledné obaly
� plastové smìsi

V tabulce je znázornìn vývoj zhodnocova-
ných mno�ství

Problémy pøi sbìru

Na základì údajù v tab. 1 bychom rádi
upozornili na první problém - nesprávné zaøa-
zení odpadu pøi sbìru. Tento nesprávnì zaøa-
zený materiál pak po vytøídìní figuruje jako
�zbytek z tøídìní�, spoleènì s nevytøídìnými
obaly (vìt�inou obaly na drobné pøedmìty).
Tyto �zbytky z tøídìní� je tøeba zlikvidovat
(zpravidla ulo�ením na skládkách), èím� vzni-
kají urèité náklady. Nesprávnì zaøazeným od-
padem pøi sbìru jsou v�ak i výrobky z plastù,
které neslou�í jako obaly, napø. rùzné pøedmì-
ty z domácností (nejrùznìj�í výlisky z plastù,
dìtské koupací vany), hraèky, pìnové hmoty
ze stavebnictví, plastové èásti rùzných zaøíze-
ní (napø. pouzdra/skøínì pøístrojù). Tyto �neo-
balové plasty� nejsou zahrnuty do systému
�zeleného bodu� (Der grüne Punkt), tzn. �e
nebyl uhrazen licenèní poplatek za jejich li-
kvidaci. Kromì toho jsou tyto pøedmìty èasto
zhotoveny z jiných typù materiálù jako napø.
ABS, polyester, PVC, na nì� duální systém
neposkytuje �ádné záruky jejich zhodnocení.

Odluèování materiálu jako pøedstupeò
zhodnocení

Bì�né postupy pøi odluèování a tøídìní

Odluèování podle hustoty

Rùzné druhy plastù mají rùznou mìrnou
hustotu. Této vlastnosti se vyu�ívá pøi vývoji
automatických odluèovacích postupù. Pøed-
pokladem je ov�em nízký stupeò zneèi�tìní tøí-
dìných plastových smìsí.

Technologie mokrého cyklonu je známa od
70. let. Pou�ívá se zejména pøi odluèování po-
lyolefinù (PE, PP) od jiných druhù plastù.
V mokrém cyklonu (vodním víru) se rozdrce-
né a omyté èástice plastù odluèují odstøedivou
silou na základì svých odli�ných hmotností.
Vnitøní vír kapaliny, smìøující vzhùru, oddìlu-
je lehèí plastové èástice, zatímco vnìj�í vír,
orientovaný dolù, strhává tì��í èástice dolù.

Recyklací mokrým cyklonem lze oddìlit

smí�ené a zneèi�tìné plasty, shromá�dìné
v rámci duálního systému, na jednotlivé frakce
- polyolefiny (PE, PP), polystyren (PS) a PVC.

Postup: Shromá�dìný plastový odpad se
nejprve rozdrtí a promyje. Pak projdou jednot-
livé plasty tzv. úpravou v tì�kých kapalinách.
Ve druhé a rozhodující fázi oddìlí mokrý cyk-
lon jednotlivé frakce, pøièem� se dosahuje dru-
hové èistoty více ne� 99 %. Po vysu�ení se
provádí regranulace plastù.

Odluèování v odstøedivce

V odstøedivce se odluèují zneèi�tìné a smí-
chané èástice plastù podle mìrné hustoty, uvede-
né výrobcem. Tento postup se pou�ívá pøi tøídì-
ní plastù, shromá�dìných napø. v rámci duálního
systému a má tøi fáze. Smí�ené plasty se roze-
melou, vyèistí, naplaví do vody a v této podobì
vstoupí jako suspenze do odstøedivky. Èástice,
jejich� hustota je vy��í ne� hustota vody, klesnou
k plá�ti odstøedivky, zatímco lehèí èástice vypla-
vou a jsou odplaveny s horní vrstvou.

Pro cílené odluèování rùzných plastù se
tento postup opakuje v nìkolika odstøediv-

Dr. Ing. Gert Wille
Saské koordinaèní centrum 

pro prùmyslový odpad, Drá�ïany

Tok plastù v rámci DSD 
- mo�nosti a problémy pøi zhodnocování

Plast Podíl (hmot. %)

polyolefiny cca 69 %
polystyren cca 14 %
PVC cca 10 %
zbytky cca 7 %

Tab.: Podíl plastù v domovním odpadu
v Nìmecku

1993 1994 1995 1996 1997

Celkové mno�ství sebraných
lehkých obalù v (t) 38 638 65 146 92 398 109 492 120 845
z toho zhodnoceno (t) 32 837 46 436 59 137 70 712 78 290
z toho zbytky z tøídìní (t) 5 801 18 710 33 261 38 780 42 555
v (%) 15 29 36 35 35
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kách. Takto lze ve dvou fázích oddìlit polyole-
finy (PE, PP) a polystyren (PS).

Nové postupy pøi odluèování a tøídìní
Jako pøíklad nových trendù rozvoje zde

uvádíme technický princip �KAKTUS� (tech-
nologie úpravy plastù pro ekologické zhodno-
cování druhotných surovin v obci Cáchy -
Kommunale Aachener Kunsstoffaufbereitungs
-Technologie zur umweltfreundlichen Sekun-
därrohstoffverwertung). Zaøízení Kaktus nevy-
�aduje pracovníky pro tøídìní. Provoz, vèetnì
vsázky materiálu, odbìru vzorkù a sledování
kvality, zaji��uje 4-5 zamìstnancù v ka�dé
smìnì. Po strojním otevøení pytlù se materiál
dopraví k hornímu magnetickému pásu, který
vytáhne vzhùru obaly z bílého plechu. Zbý-
vající materiál je pøiveden do velkého propíra-
cího bubnu. V této èisticí a rozvlákòovací fázi
jsou v�echny zbývající obsa�ené látky promy-
ty. Dále se zde rozpou�tìjí smí�ené materiály,
papírové obaly na nápoje a obaly od zmraze-
ných potravin na papírová vlákna, plasty
a smìsi plastù/aluminia. V�echny plasty a alu-
minium postoupí do dal�í fáze, zatímco z papí-
rových vláken se lisováním odstraní voda a ta-
to hmota je tak pøipravena k dal�ímu zpraco-
vání v papírnách. Voda se uzavøeným okruhem
s nìkolikastupòovou úpravou vrací zpìt na za-
èátek cyklu. Zùstane pouze kal, který lze na-
brat lopatou a ulo�it na skládce - cca 4 %
vstupního mno�ství.

Plasty a aluminium jsou v následující fázi
rozvlákòovány na drobné vloèky. Tøídicí od-
støedivka pak oddìluje látky podle jejich mìr-
né hustoty. Nejdøíve vypadává aluminium, ná-
sledován plasty s vysokou mìrnou hustotou ja-
ko jsou PET, PVC nebo PS a lehèími polyole-
finy PE a PP. Je ov�em je�tì tøeba ve velkoka-
pacitním zaøízení zjistit vlivy tohoto postupu
na podnikové hospodáøství a mezní podmínky.

Zhodnocování obalových plastù a pro-
blémy s tím spojené

Základní postupy
Existuje nìkolik postupù (viz obrázek).

Zhodnocování
Nìmecký Zákon o obìhovém hospodáøství

a o odpadech obsahuje v § 6 ustanovení pro
látkové a energetické zhodnocování, pøièem�
je zásadnì upøednostòován ekologicky �etrnìj-
�í zpùsob zhodnocování. Jsou zde také specifi-
kovány po�adavky na energetické zhodnocení,
napø. výhøevnost min. 11 000 kJ/kg, apod.

Pøi surovinovém zhodnocování se pomocí
rùzných technologií zpìtnì získávají výchozí
chemické látky pøíslu�ných plastù. Takto mo-
hou vzniknout oleje nebo plyny, nìkteré ropné
deriváty a podobné produkty, které lze násled-
nì vyu�ít v petrochemickém prùmyslu nebo
v prùmyslu zpracování plastù. Molekuly uhlí-
ku a vodíku, vázané v plastech, lze vyu�ít
i v oceláøství k redukci oxidu �eleza.

Pøi hydrogenaci se plasty zkapalòují, tzn.
�e plasty z uhlovodíkových øetìzcù se zahøá-
tím �tìpí na krátké pohyblivé jednotky.

Pøi výrobì plynu pomocí syntézy vzniká
z plastù pøi teplotì nad 800 °C pøidáním kyslí-
ku a vodních par smìs plynù, obsahující pøe-
vá�nì oxid uhelnatý a vodík. V dùsledku vyso-
kých teplot pøi zpracování dochází ke znièení
slouèenin chlóru ve starém materiálu, díky èe-
mu� jsou tyto materiály opìt pou�itelné. Tì�ké
kovy a minerály se v dal�í fázi roztaví na sklo-
vitou strusku, kterou lze vyu�ít pøi výstavbì
silnic.

Pøi redukci v ocelárnách nahrazuje plasto-
vý aglomerát tì�ký olej, potøebný pro redukci.
Jinak øeèeno, pøi výrobì oceli je tøeba odej-
mout �elezné rudì v tavicí peci chemicky vá-
zaný kyslík. Plyny, potøebné pro redukci, vzni-
kají pøi vhánìní plastu do taveniny, zahøáté na
2000 °C, u dna vysoké pece. Kilogram oleje
lze nahradit kilogramem plastu.

Zatímco pøi surovinové recyklaci se vyu�í-
vá chemických procesù, pøicházejí pøi materiá-
lové recyklaci ke slovu mechanické postupy -
staré plasty se drtí a pøetavují. Staré plasty se
zahøejí a zpracovávají na granulát. Z takto zís-
kaných plastových granulátù lze tváøet výrob-
ky pro nejrùznìj�í oblasti vyu�ití. Z pou�itých
fólií lze napø. vyrábìt recyklované fólie. Rùzné
vrstvy recyklovaného a nového materiálu lze
jako smìsi zpracovávat na profily nebo fólie
(koextrudování). Styropor (pìnový polystyren)

je 100% recyklovatelný. Tento materiál se roz-
mìlní na jednotlivé kulièky a pøidá se k novým
styroporovým obalùm nebo se regranulací pro-
mìní na výchozí látku polystyren, která se pak
vyu�ije pøi vstøikování.

Problémy zhodnocování
Zahrneme-li do procesu materiálového

zhodnocování i pøedchozí stupnì jako jsou
sbìr a tøídìní (èi�tìní), zjistíme, �e tyto fáze
pøedstavují zdaleka nejvìt�í èást nákladù.
V porovnání s výrobou nových plastù zname-
nají tyto kroky vícepráci, zvy�ující náklady. To
v koneèném dùsledku vede k tomu, �e recyk-
lované plasty z této oblasti DSD jsou 2 a� 4x
dra��í ne� nové granuláty. Z tohoto dùvodu se
také vývoj v oblasti techniky a logistiky sou-
støeïuje na tyto nákladovì nároèné fáze.

Dosud se nepodaøilo najít rozsáhlou a ná-
kladovì nenároènou koncepci, orientovanou
na materiálové zhodnocování. Z tohoto dùvo-
du také roste význam surovinového a energe-
tického zhodnocování.

Dal�ím problémem zhodnocování je vývoj
alternativních obalových materiálù z obnovi-
telných surovin (napø. ze �krobù). Spotøebitel
zpravidla není schopen rozli�it tyto látky od
plastù, tak�e se dostávají do zhodnocovacího
procesu. Uspokojivé øe�ení zatím je�tì není
v dohledu.

Vyu�ití recyklovaných plastù

Zmínìné problémy s náklady do znaèné
míry omezují �ance recyklovaných plastù pøi
uplatnìní na trhu. Tr�ní ceny za nové výrobky
napø. z polyetylenu jsou kolem 1,- DEM/kg,
zatímco recykláty stojí kolem 1,50 a� 3,-
DEM/kg. Vyu�ití recyklovaných plastù èásteè-
nì v Nìmecku brzdí i stávající normy a pøed-
pisy. Z hygienických dùvodù smí být obaly na
potraviny vyrábìny pouze z nových plastù;
stejnì tak pro výrobu urèitých typù trubek pla-
tí pøedpisy, které znaènì znesnadòují pou�ití
regranulátu k tomuto úèelu.

Také urèování barev regranulovaných
plastù je znaènì omezeno - vìt�inou jsou mo�-
né pouze tmavé odstíny. I tato skuteènost ne-
znamená právì podporu mo�ností regranulátù
na trhu.

Shrnutí a výhledy do budoucna

Plasty jsou svou povahou vhodné pro opì-
tovné zhodnocování. Plastové obaly, shroma�-
ïované v rámci duálního systému, s sebou pøi-
ná�ejí øadu problémù co se týèe zhodnocování
a opìtovného pou�ití. V této zále�itosti se na
trhu bude etablovat princip zhodnocování na
základì
� materiálové technologie
� surovinové technologie
� energetického zhodnocování.

Nejdùle�itìj�ími kritérii pro rozhodnutí ve
prospìch té které technologie je jeho ekologic-
ká �etrnost a náklady provozovatele. Sotva lze
oèekávat univerzální øe�ení, zpravidla je tøeba
hledat optimální øe�ení pro jednotlivé pøípady.

zhodnocování
(recyklace)

látkové

surovinové

materiálové

energetické
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Po pøijetí zákona è. 238/1991 Sb., o odpa-
dech zaèal vzrùstat zájem obcí o rozvoj systé-
mù sbìru a zhodnocení vyu�itelných slo�ek
komunálních odpadù (KO). Obce hledaly nej-
vhodnìj�í zpùsob, jak oddìlit z toku KO vyu-
�itelné komodity - ka�dá obec budovala svùj
sytém separovaného sbìru (rùzné typy nádob,
svozová technika, dotøiïovací linky atd.).

Nad�ení, které bylo na poèátku, støídá skepse
plynoucí pøedev�ím z:
� výrazného poklesu odbìratelských cen za

vytøídìné suroviny,
� zvy�ování po�adavkù na kvalitu dodávané

suroviny ze strany odbìratele,
� zvy�ování cen vstupù do procesu separo-

vaného sbìru a tøídìní.
Za tohoto stavu stojí mnohé obce pøed

otázkou zda pokraèovat ve snahách o zhodno-
cování  vyu�itelných slo�ek KO.

Hodnocení oddìleného nakládání 
s vyu�itelnými slo�kami komunálního
odpadu

Z pohledu obce je oddìlené nakládání
s vyu�itelnými slo�kami KO hodnoceno, jak
z pohledu vlivu na �P, tak, a to pøedev�ím,
z ekonomického hlediska. Jaký ekonomický
dopad na obecní rozpoèet bude mít separovaný
sbìr, rozhoduje o jeho dal�ím rozvoji èi útlu-
mu.

Ekonomické hodnocení separovaného sbì-
ru je ve vìt�inì pøípadù provádìno porovná-
ním pøíjmù a nákladù systému. Zahrnutím
pouze tìchto polo�ek do ekonomického hod-
nocení je dosahováno znaèného zkreslení vý-
sledku.

E = P - N

E - ekonomický dopad 
P - pøíjmy za prodej vytøídìných surovin 
N - náklady na separovaný sbìr

Pøi pohledu na celý proces separace je po-
tøebné brát v úvahu i jeho dopady na nakládá-
ní se smìsným komunálním odpadem. Tedy
zahrnout do hodnocení i úspory vzniklé pøe-
smìrováním toku odpadù ze skládky ke zpra-
covateli. Èím� se negativní ekonomický dopad
separace zmírní. 

E = P + Ú - N

Ú - úspory vzniklé pøesmìrováním toku
odpadu ze smìsného KO do separova-
ného sbìru KO.

- úspory za nerealizovaný svoz smìsného
KO,

- úspory za nerealizované skládkování.
I pøesto bude separovaný sbìr vykazovat

ve vìt�inì pøípadù ztrátu.

Jak tedy zefektivnit zpùsob oddìleného
sbìru a tøídìní?

Pro zodpovìzení této otázky je dùle�ité
znát po�adavky krajních bodù celého systému
zhodnocování odpadu. Obce jako producenta
KO, tedy i vlastníka vyu�itelných slo�ek obsa-
�ených v KO. Na druhé stranì po�adavky
zpracovatele, majícího zájem o urèitou komo-
ditu vyskytující se v KO.

Po�adavky zpracovatele:
Materiálové - dodávka definované komodity
Kvalitativní - kvalita dodané komodity
Mno�stevní - garance dodání minimálního

mno�ství
Èasové - dodávka dle potøeby

Po�adavky obce:
Obecné - ochrana a zlep�ování �P
Finanèní - neztrátovost separovaného sbìru

Konkrétní opatøení

Úprava materiálových tokù
- sbìr komodit dle po�adavkù zpracovatele,

tzn. pøejít na sbìr definovaných odpadù
(materiálovì, výrobkovì)

vliv na:
èistotu - frekvence svozu nádob

- vìt�í prùchodnost dotøiïovací linky
- minimalizace odpadù z dotøídìní 

ukládaných na skládku
jak toho dosáhnout: cílená propagace
- minimální dodané mno�ství dle po�adavkù

zpracovatele
vliv na:

cenu za surovinu dodanou zpracovateli
jak toho dosáhnout: tvorba regionù

Logistika sbìru
- maximalizovat vyu�ití objemu nádob

vliv na:
poèet obsluh nádoby

jak toho dosáhnout:
- zmen�ování objemu odkládaných dutých
odpadù
- optimalizovat svozové trasy

vliv na:
poèet obslou�ených nádob v prùbìhu svo-
zového cyklu

jak toho dosáhnout:
- analýza zaplnìní nádob
- maximalizovat vyu�ití vozidla

vliv na:
sní�ení jednotkových investièních nákladù

jak toho dosáhnout:
vhodná volba svozové oblasti - tvorba re-
gionu
- maximalizovat vyu�ití u�itné hmotnosti
vozidla

vliv na:
poèet obslou�ených nádob v prùbìhu svo-
zového cyklu

jak toho dosáhnout:
vhodná volba svozového prostøedku v zá-
vislosti na typu sbírané komodity
pøedúprava odpadu obèany - propagace

Tøídìní
- dotøiïovat sesbírané komodity

vliv na:
cenu za dodanou surovinu zpracovateli

jak toho dosáhnout:
dotøídìní dle po�adavkù zpracovatele
- vyu�ívat dotøíïovací kapacity

vliv na:
sní�ení jednotkových investièních nákladù

jak toho dosáhnout:
zajistit dostateèné mno�ství odpadù k tøí-
dìní - tvorba regionu

Úprava po tøídìní
- lisování, drcení

vliv na:
skladovatelnost, dopravní náklady ke zpra-
cování, výkupní ceny

jak toho dosáhnout:
- upravovat dle po�adavkù - zpracovatele 
- pøepravy ke zpracovateli

Z vý�e uvedeného vyplývá, �e cestou ke
zefektivnìní separovaného sbìru a tøídìní je:
1 regionální øe�ení separovaného sbìru a tøí-

dìní
2 pøejít na sbìr definovaných druhù odpadu 
3 maximální vyu�ívání poøízených investic
4 pøedúprava vytøídìných surovin dle po�a-

davkù zpracovatele
5 cílená propagace a práce s veøejností.

Závìr

Optimální velikost regionu a tedy i vìt�í
mno�ství vytøídìné kvalitní druhotné suroviny,
má vliv na sni�ování jednotkových investièní
a fixních nákladù. Velikost regionu se také vý-
raznì projeví na odbytových mo�nostech vy-
tøídìných materiálù. Velikost regionu je limito-
vána kritickou velikostí, kdy úspora z koncent-
race je rovna zvý�eným nákladùm plynoucím
z regionálního øe�ení. Funkèní regionální
systém je témìø v�dy schopen nakládat s ko-
munálními odpady za výhodnìj�ích podmínek,
provozovatelé na obecní úrovni.

Ing. Petr BALNER, 

EKO-KOM a.s., Praha

Musí být oddìlené nakládání s vyu�itelnými
slo�kami KO tak ztrátové?
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Na celosvìtovém kongresu v �enevì o �i-
votním prostøedí v roce 1979 byl problém ma-
loodpadových a bezodpadových technologií
definován takto: �Praktické uplatnìní poznat-
kù, metod a prostøedkù za tím úèelem, aby
v rámci lidských potøeb docházelo k nejracio-
nálnìj�ímu vyu�ívání pøírodních zdrojù a ener-
gie, stejnì jako k ochranì �ivotního prostøedí�.
Tento pøístup je naplnitelný ve ètyøech reali-
zaèních stupních:

� Zamezení vzniku odpadù, zejména vyu�í-
váním uzavøeného obìhu látek;

� odpady, které nelze vylouèit, znovu zavá-
dìt do výrobního procesu,

� odpady znovu zhodnotit nebo vyu�ívat
(= druhotné suroviny),

� odpady, které nedoká�eme dosud znovu
vyu�ít, skládkovat po urèitou dobu 
(= terciální suroviny).

Lze konstatovat, �e témìø dvacet let po
tomto kongresu stále zbývá v tomto smìru vel-
mi mnoho práce. Jde jak o makroekonomické
cíle, tak o socioekonomické mo�nosti spoleè-
nosti pro del�í èasové údobí. V ka�dém pøípa-
dì jde o zapojení ka�dého jednotlivce. Døíve,
za øemeslné výroby, �lo u mnoha pøedmìtù
o maximální dobu vyu�itelnosti z pohledu vì-
ci samé. Syn tesaøe dìdil po otci skuteènì ne-
jen sekeru, ale i ko�ich. Po�adavkem doby by-
la dlouhodobost vyu�ití jak tìchto pøedmìtù,
tak staveb. Jen tak tøeba mohlo docházet k opa-
kovanému vyu�ívání tøeba cihel. Není zvlá�t-
ností najít na ji�ní Moravì stavbu nìkolik set
let starou, kdy se pøi jejím bourání objeví cih-
ly z doby øímské. Kolikrát byly pou�ity - to by-
la a je dekompozice skuteèná.

Èlovìk z technického období vývoje spo-
leènosti - tedy v posledních dvìstìpadesáti le-
tech - nezaøadil do své �technologické linky�
jasnì a jednoznaènì destruenty.

V souèasnosti musí jít o cílenou a techno-
logicky provázanou èinnost, která - obdobnì
jako destruenti v pøírodì - zajistí jednotlivé
materiály k dal�ímu zpracování. Podle na�eho
názoru musí probíhat tato èinnost jako DE-
KOMPOZICE, tedy rozlo�ení výrobkù, pøed-
mìtù, strojù a zaøízení i staveb tak, aby byla
mo�nost opìtného vyu�ití po materiálové
stránce a pøípadnì po stránce energetické.

Pokud chceme zaèít naplòovat na�e úvahy
i po stránce hmotnosti a druhu materiálu, mù-
�eme zaèít od vybavení domácnosti. V na�ich
podmínkách se lze ze statistických roèenek do-
pátrat vybavení domácností pøedmìty dlouho-
dobé spotøeby a vývoje tohoto naplòování:

Na�e úvahy tedy mohou zaèínat u �ivotnos-
ti tìchto pøedmìtù, za jakou dobu bude daný
pøedmìt mimo pou�ívání. A� ji� z dùvodu skon-
èení �ivotnosti, morálního zastarání, módnosti
nebo mo�nostmi zcela nového zaøízení (srovne-
jme tøeba nástup faxù). Pokud k tomuto dochá-
zí, pak se musíme ptát, co s takto vyøazeným
pøedmìtem, na který se ji� od okam�iku ukon-
èení provozu/vyu�ívání/spotøeby mù�eme èi
musíme dívat jako na materiálový soubor (zpra-
vidla jde o více druhù materiálu). Ná� pohled
ov�em musí zaèínat jinde. Prodejem èi koupí
pøedmìtu, který námi sledovaný pøedmìt nahra-
dí nebo je ve sféøe vyu�ití nový.

Fenomén AUTO, jako nosný pro velkou
hmotnost a problémovost materiálù k dekompo-
zici, zaèíná být øe�en výrobci a prodejní sítí. Ale
co øada dal�ích spotøebních pøedmìtù, které ne-
jsou jednotlivì tak hmotné, mají v�ak zpravidla
stejnou èi del�í �ivotnost a obsahují �ir�í paletu

materiálù? Jde nám zejména o kapacitu (obje-
my, hmotnosti) materiálù, které se v dne�ní do-
bì ztrácí a pøitom na výrobu tìchto materiálù je
zapotøebí nejen surovina (ruda atd.), ale zejmé-
na obrovské mno�ství energie a také vody, na
co� se zapomíná. Stále se zvy�uje, od zaèátku
technické civilizace, prùmyslové vyu�ití che-
mických prvkù, jak je vidìt z tab. 2.

Postupy, vedoucí k bezodpadovým nebo,
jak se logiètìji øíká, maloodpadovým techno-
logiím, jsou v pøevá�né vìt�inì výrobních
technologií známé. Jde o zatímní vrchol celého
technologického vývoje, kdy je snaha vyrábìt
s minimálními dopady na �ivotní prostøedí,
s uzavøeným výrobním systémem, co� lze nej-
lépe vyjádøit graficky, (schema 1).

Je skuteèností, �e toto øe�ení lze uplatnit
u jednoho technologického uzlu (napø. plnìní
obalù produktem), kdy mohu napø. odsávaný
(dávkovaný) materiál pro zaji�tìní vhodného
pracovního prostøedí smìrovat zpìt do zásob-
níku. Také není mo�no uva�ovat s výrobou
beze ztráty energie.

Jinou nastupující mo�ností je ÈIST�Í
PRODUKCE, kdy dochází ke zlep�ení chová-
ní výrobce vùèi �ivotnímu prostøedí souhrnem

øady opatøení:
� k aplikaci integrální strategie

ochrany �ivotního prostøedí
na výrobní procesy, výrobky,
slu�by s cílem zvý�ení efek-
tivnosti a sní�ení rizik,

� sní�ení dopadù do �ivotního
prostøedí u výrobkù od jejich
výroby a� po vyu�ívání, co�
dává dal�í mo�nosti v �ir�ím
obzoru, nicménì opìt není øe-
�ena otázka plného materiálo-
vého a energetického uplatnìní
hmoty výrobku po skonèení
jeho �ivotnosti (vyu�ívání).
Legislativní tlak zde je, resp.
zaèíná být, jak ukazuje èást
èeského zákona è. 125/1997
Sb.1

Dr. Ing. Zdenìk Pospíchal,
VUT Brno

Prùmysl: dekompozice, odpad a zdroje 
druhotných surovin

Pøedmìt/rok 1970 1975 1980 1985 1088 1995

Praèka elektrická 86 110 124 144 147 117*
Chladnièka 56 79 92 114 118 140*
Rozhlasový pøijímaè 140 171 182 198 200 218
Televizní pøijímaè 78 103 112 122 127 143*
Osobní automobil 18 30 42 49 53 78
Osobní poèítaè - - - - - 4

Tab. 1 - Poèet pøedmìtù dlouhodobého u�ívání na sto domácností

* zde ji� souhrnné údaje, napø. el. praèka + automatická praèka, BTV + ÈB, chladnièka a mraznièka...

1869 1906 1917 1937 1980

Známé prvky 62 84 85 89 104
Vyu�ívané prvky 35 52 64 73 87

Tab. 2 - Prùmyslové vyu�ívání chemických prvkù v prùbìhu let

Schéma 1 - Vstupy a výstupy výrobního subjektu

1 − výrobní systém, 2 − žádoucí látky a energie , 3 − doprovodné
a pomocné látky 4 − výrobky 5 − ve výrobní technologii nepouži−
telné odpadní materiály 6 − odpadní energie

(1) Výrobci a dovozci zbo�í nesmí uvádìt na trh výrobky, jejich� nespotøebované èásti a obaly nebo odpady z nich nelze dále vyu�ít nebo
zne�kodnit zpùsobem, pøi kterém vliv na �ivotní prostøedí nepøesahuje míru stanovenou zvlá�tními pøedpisy.
(2) Výrobci a dovozci obalù musí zajistit, �e v pou�ívaných obalech nepøekroèí souèet obsahu olova, kadmia, rtuti a �estimocného chrómu
hodnoty stanovené vyhlá�kou ministerstva.
(3) Výrobci a dovozci zbo�í jsou povinni uvádìt v prùvodní dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu na pou�ití nebo jinou vhodnou for-
mou informace o zpùsobu vyu�ití nebo zne�kodnìní obalù a nespotøebovaných èástí výrobkù.
(4) S úèinností od 1. ledna 2001 je zakázáno vyrábìt a dová�et obaly zhotovené z polyvinylchloridu (PVC) a výrobky v takovýchto obalech.

1 ZÁKON è. 125/1997 Sb., O ODPADECH
(výpis èásti)

ÈÁST ÈTVRTÁ
VÝROBKY, OBALY 

A OBALOVÉ MATERIÁLY
§ 18
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Je tedy tøeba nejen definovat, ale ustanovit
systém zacházení s materiály spotøebních vý-
robkù od samého zaèátku, tj. výroby, a� po
skonèení �ivotnosti, tedy maximalizovat vyu-
�ívání �nadbyteèných� výrobních, zpracova-
telských, distribuèních a spotøebitelských ma-
teriálù, tj. tìch, které nebyly vyu�ity plnì pøi
vlastní výrobì, nebo byly souèástí distribuèní-
ho øetìzce, anebo které zùstávají po skonèení
vyu�ití výrobku u spotøebitele.

Je logické, �e jakákoliv úprava materiálu
uvedené formy na plnì vyu�itelnou výrobní
surovinu (regenerací - pro pùvodní výrobní
proces, recyklací - pro jiný výrobní proces
s ni��ími kvalitativními po�adavky na materi-
ál) mù�e probíhat jen s energetickým vkladem.
Jestli�e je pøi navr�eném øe�ení prokázána vý-
hodnost po ekonomické stránce tak, �e u pr-
votních surovin byly vzaty do úvahy i ve�keré
externality, je v�e jasné a máme pøed sebou øe-
�itelnou situaci pøi pøípravì DRUHOTNÉ SU-
ROVINY, resp. DRUHOTNÉHO PALIVA.
Pokud v�ak na�e ekonomické posouzení envi-
ronmentálních mo�ností pøi v�í dùkladnosti
neobstojí, nezbývá ne� daný materiál odlo�it
jako TERCIÁLNÍ SUROVINU (pro pozdìj�í,
nám zatím neznámé vyu�ití), resp. TERCIÁL-
NÍ PALIVO (dtto - ale s vyu�itím energie),
nejlépe na jednodruhovou skládku tak, aby
mohlo dojít k materiálovému nebo energetic-
kému vyu�ití v obzoru blízké budoucnosti, pøí-
padnì i pozdìji. Mo�nost a vhodnost této kon-
cepce je mo�no vidìt napø. u zpracování pri-
márních surovin k výrobì mìdi. Pøed 30 lety
byla spodní hranice pro vyu�ití rudy 10 % Cu
v rudì, nyní se ji� zpracovávají i rudy s obsa-
hem 4%.

Na�im cílem je uplatnìní souhrnného pøí-
stupu k problematice materiálu v celém úseku,
tj. od pøípravy a výroby primárních surovin po
skonèení vyu�ívání, a to zejména u pøedmìtù
�iroké spotøeby. Vlastní výroba jak primárních
surovin, tak i výrobkù mù�e být plnì kryta
koncepcí èist�í produkce. Proto se zde soustøe-
ïujeme na problém materiálù z výrobkù dlou-
hodobé �iroké spotøeby po skonèení jejich �i-
votnosti, tedy na oblast materiálových tokù.
Pøíkladem mù�e být situace v oblasti TKO ve
mìstì Brnì pøed zavedením po�adavku tøídìní
u obyvatelstva, tj. stav v roce 1997. Materiálo-
vý tok jak po hmotnostní, tak po kvalitativní
stránce je znám. Nelze pøedpokládat, �e TKO
bude ji� v místì vzniku problému - tedy u ka�-
dého jednotlivého obyvatele, v domácnosti
zbaven ve�kerých materiálovì vyu�itelných
komponent. To dává pøedpoklady jak po mate-
riálové, tak i energetické stránce ke tøídìní
a ukazuje se, kam a jak bude nutné smìøovat
osvìtu. V daném regionu s 1 milionem obyva-
tel pak je spalovna základním bodem (vyu�ívá
TKO po energetické stránce, sni�uje zátì�
skládek a prodlu�uje jejich �ivotnost, organi-
zuje dotøídìní ze sbìru pøedtøídìných materiá-
lù atd.). Souèasnì máme v rukou i maximální
mo�nosti - víme nyní, �e po materiálové strán-
ce pøipadá v úvahu a� 61,9 % stávajícího TKO
k odtøídìní. Jako optimální mo�nost, vèetnì
biodegradovatelných odpadù lze uva�ovat
33 % (podle rozboru a hodnocení mo�ností
u jednotlivých polo�ek). Zji�tìná skuteènost
z materiálù �výcarského Curychu je 34 %.

Ne ka�dá ze �ádaných polo�ek vy�aduje
stejné úsilí po technické, finanèní i osvìtové
stránce, lze tedy navrhnout optimalizaci pøístu-
pu tak, aby do�lo co nejdøíve k odtøídìní tìch

materiálù, kde náklady na tuto èinnost budou
minimální a kde dojde k podstatným efektùm
(napø. zabránìní prùchodu skla spalovnou):
� tøídìní skla obyvatelstvem - nevy�aduje

dotøíïovací linku,
� tøídìní PET obyvatelstvem - nevy�aduje

dotøíïovací linku.

Finanèní øe�ení problému - prorektilní
poplatek

Pøi posouzení jednotlivých slo�ek, které
�za sebou� nechává na�e spoleènost (ale v�dy
mù�eme stejnì øíci, �e jednotlivec) lze najít da-
leko pøímìj�í vazby mezi spotøebou zdroje
a úplatou za nìj. Pøíkladnì voda je dnes ji� pla-
cena podle spotøeby, a proto�e zde je pøímá
vazba na odpad, tedy stoèné, tak se vlastnì
ka�dý spotøebitel podílí pøímo a v pomìru na
nákladech na zpracování koncového materiálu
v èistírnì odpadních vod, kde je také kal.
Tohoto kalu je dal�ích 50 % hmotnosti TKO
v daném regionu. A pøesto je úplata pomìrná.
Proto je tøeba najít obdobu u TKO a PDS, pou-
�ít shodného kritéria, tedy vycházet z �pøísu-
nu�, v daném pøípadì nákupu. Tedy zapoèítat
tyto náklady ji� do výrobku tak, aby spotøebi-
tel je uhradil ji� v okam�iku nákupu a tato èást-
ka byla odlo�ena do fondu na pokrytí potøeb
zpracování po skonèení �ivotnosti (a� ji� je to
kelímek od jogurtu nebo televizor). Pokud jde
o obaly, jsou ji� v provozu systémová øe�ení
v tomto smìru, jako napø. francouzský E-E ne-
bo nìmecký DSD - zde v�ak je úhrada jednot-
ná, bez vazby na hmotnost celku atd.

Ukazuje se jako podstatné, �e nelze vydì-
lit jednu skupinu materiálù (vázaných na jeden
výrobek nebo jeho druh), stejnì jako není mo�-
no vydìlit jednotlivce, aby si to øe�il po svém.
Musí dojít ke komplexnímu øe�ení v regionu
s jistým poètem obyvatel tak, aby se urèité èin-

nosti staly ekonomicky zajímavé. Zde jsme
svìdky zajímavých øe�ení v nìkterých zemích,
tøeba zálohování dekompozice ji� pøi nákupu
a odvedení tìchto financí do fondu (pak je to

vìc státní správy). Otázkou ov�em zùstává do-
stupnost této slu�by na celém území státu ve
skuteèné chvíli potøeby. Zdá se být logické, �e
se musí spojit distribuèní sí� pøedmìtù dlouho-
dobé spotøeby s mo�nostmi a po�adavky de-
kompozice po skonèení �ivotnosti a také vhod-
nì navázat na snahu o tøídìní dosavadních
vstupù do tuhého komunálního odpadu v obci
podle nové legislativy (zákon è. 125/1997 Sb.),
která je v souladu se smìrnicí Rady EU
75/ 442/EHS ve znìní smìrnice Rady EU
91/156/ EHS, s rozhodnutím Komise EU
è. 94/3/EHS i s Basilejskou úmluvou.

Zde v�ak pøestává jít o odpady, tedy o nì-
co nepotøebného, o vìc, které se chce majitel
zbavit. Jde nám o materiál, který by mìl za e-
konomicky souhrnných podmínek (vèetnì ex-
ternalit) být vrácen do materiálového toku. Jde
tedy o retrodistribuci, vlastnì vrácení obráce-
ným postupem. Jestli�e lze pøedpokládat cca
250 kg tuhého komunálního odpadu na jedno-
ho obyvatele za rok (Brno v souèasnosti kolem
175 kg), je známa jeho materiálová skladba
a jsou známy stávající i výhledové mo�nosti
øe�ení, lze odhadnout pomìrnou potøebu fi-
nanèního krytí maximálnì na dvojnásobek ny-
nìj�ího finanèního zatí�ení z hlediska øe�ení
odpadù (toto má ostatnì obec také v rukou a fi-
nanèní krytí je dáno výbìrem od obyvatel).
Èástka by byla slo�ena z PRORELIKTNÍCH
POPLATKÙ KRÁTKODOBÉ SPOTØEBY,
tedy hrazena s ka�dým zbo�ím, kterého se ten-
to problém dotýká. V návaznosti pùjde o ná-
roènìj�í logistiku proti dne�nímu stavu �odvo-
zu odpadù�. Pokud budeme uva�ovat druhou
slo�ku, tedy danou nutností zpracování pøed-
mìtù dlouhodobé spotøeby, tato èástka musí
být ni��í ne� za krátkodobou spotøebu a lze ji
odhadnout na základì øady souvislostí (mj. po-
ètem tìchto pøedmìtù, jejich �ivotností, výtì�-
nosti materiálové a nároènosti tìchto prací) na
cca 40 % uvedené èástky.

Schéma 2 - Mo�nosti MER (materiálové a energetické recyklace)
Tuhý komunální odpad - Mìsto BRNO - 1997

M [kt] 5,6 0,9 0 0 1,0 0 2,4 3,6 0 16,2 0

MATERIÁL PAPÍR TETRA TEXTIL DŘEVO PET PLASTY KOVY SKLO MINER. ODPAD BIO PROSEV
OBALY OBALY OSTATNÍ DO ∅ 8

MOŽNÉ % mm
RECYKLACE 50 50 0 0 75 0 75 75 0 75 0

Celkem [kt] 11,2 1,8 2,4 0,9 1,4 8,8 3,1 4,7 2,9 21,7 11,2

E [kt] 5,6 0,9 2,4 0,9 0,4 8,8 0,7* 1,1* 2,9* 5,4* 11,2*

MATERIÁLOVÁ RECYKLACE BEZ TŘÍDĚNÍ   3,6 kt

MATERIÁLOVÁ RECYKLACE PO DOTŘÍDĚNÍ 9,9 kt

ENERGETICKÁ RECYKLACE −19,0 kt BALAST−NESPALITELNÉ − 21,3 kt

* balastní látky, nespalitelné

KOMPOSTÁRNA 16,2 kt
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V zásadì je nutné, aby do�lo k posunu
v nazírání na:
� co to je �ádaný výrobek v èase, v místì,
� co to je ne�ádaný výrobek v èase, v místì.

Napøíklad balený jogurt - �ádaným výrob-
kem je samotný jogurt, ne�ádaným výrobkem
se stává po spotøebování vnitøku - �ádaného
výrobku - obal. Budeme-li v�ak uva�ovat tøeba
o televizoru (pro jednoduchost ji� bez obalu),
je �ádaným výrobkem po celou dobu vyu�ití.
A ne�ádaným výrobkem se stává ve chvíli
skonèení �ivotnosti a� ji� z jakéhokoliv dùvo-
du. Je nutno konstatovat, �e svázání problému
koncového øe�ení s pøíjmem materiálù dlouho-
dobých i krátkodobých ka�dým obyvatelem je
spravedlivìj�í ne� stejná platba za odpad na
obyvatele v jedné obci. Ka�dý pøispìje podle
vstupu materiálù do systému. Øe�ení je systé-
mové a prùhledné.

Technicko-organizaèní øe�ení problému

Je nutné pøedeslat, �e pro tuto stránku ji�
byly nastínìny obrysy a jde o jejich vykreslení
a pøípadné stanovení organizaèního rámce,
který musí odpovídat legislativì. Návrhy, zde
uvádìné, v�ak jdou problematikou finanèní,
technickou i organizaèní - a tedy i legislativní
- ponìkud napøíè a je nepochybnì nutno v dis-
kusi vymezit mo�nosti i cíle.

V �ir�ích souvislostech chodu dne�ní spo-
leènosti a pøi stanovení trendù k dosa�ení cílù
v obzorech, které jsou nám dostupné na�imi
znalostmi lze brát do úvahy i rozvíjející se ten-
dence v prùmyslové oblasti.
� je snaha pøecházet od recyklace materiálu

k recyklaci souèástek a sestav,
� je veden tlak na omezování poètu pou�íva-

ných základních i pomocných materiálù
a jejich kombinací i obtí�nì rozebíratel-
ných spojení,

� je hledáno konstrukèní øe�ení k usnadnìní
recyklace výrobku èi jeho èástí,

� je po�adován rozvoj technologií, progra-
movì mìnících vlastnosti materiálu.
Pro komplexní technické øe�ení je tøeba

stanovit slo�ky materiálového toku jak kvalita-
tivnì, tak kvantitativnì a souèasnì uva�ovat
dùle�itou vlastnost pro komplexní øe�ení: uza-
vøenost tohoto materiálového toku. Pro názor-

nost a zázemí, se kterým pracujeme, byla zvole-
na oblast s 1 milionem obyvatel, aby pøípadné
jakékoliv závìry byly snadno pøenosné a sou-
èasnì byly øe�eny v dostateènì homogenním
prostøedí èi pro nìj.

Je skuteèností, �e v souèasné dobì není vì-
nována v�em èástem materiálového toku stejná
pozornost a �e nìkteré jsou vyslovenì skryty
jak pøed veøejností, tak i pøed odborníky. Pøi
pouhém výètu polo�ek materiálového toku je
skuteènì detailnìj�í pøehled:
� tuhý komunální odpad,
� obdobný odpad od podnikatelských sub-

jektù,
� odkládané pøedmìty dlouhodobé spotøeby,
� obaly a jejich logistika,
� kaly z èistírny odpadních vod,
� ulièní smetky a materiál z kanalizaèních

vpustí,
� zeleò z údr�by parkù,
� materiál z údr�by høbitovù,
� odkládaný nebezpeèný odpad (obaly nátì-

rových hmot, svìtelné zdroje aj.),
� stavební odpad,
� �ivnostenský odpad,
� prùmyslový odpad,
� nemocnièní odpad,
� zemìdìlský odpad,
� odpad z lesní tì�by,
� materiál z èi�tìní tokù na daném území,
� materiál skrývek a hlu�in z tì�by uhlí a rud,

a jistì i dal�í èásti materiálového toku ob-
lasti. Je tedy jasné, �e pro ka�dou èást bychom

mìli najít uplatnìní a vyu�ití v mezích vý�e
uvedených, tj. postupovat od mo�nosti materi-
álového vyu�ití (získání) homogenní a vyu�i-
telné druhotné suroviny (pøípadnì druhotného
paliva). Lze konstatovat, �e v�e bude øe�eno -
a� ji� jako �kvára a popílek po spálení (obtí�nì
vyu�itelný) nebo terciální surovina èi terciální
palivo - ulo�ené na jednodruhovou skládku.

Urèení kapacitních mo�ností

Pøi stanovení vý�e uvedených hmotnost-
ních mantinelù pro technologické podklady
jsme do�li k názoru, �e se pøedpokládané øe�e-
ní mù�e týkat oblasti s pøibli�nì jedním milio-
nem obyvatel. Souèasnì zde vymezujeme �íøi
zábìru na TKO a PDS (dal�í èásti materiálové-
ho toku jsou specifické jinak, napø. stavební
odpad je øe�itelný zcela jiným pøístupem, stej-
nì jako biodegradovatelné slo�ky, je pøímìj�í
vazba na podnikatelské subjekty atd.). Samo-
zøejmì zde není na závadu i druhý pohled, �e
nìkteré slo�ky odpadu musíme spalovat pro je-
jich nebezpeènost, tedy nikoliv se snahou
o energetické vyu�ití. A je skuteèností, �e
hmotnost nìkterých slo�ek materiálového toku
pøevy�uje øádovì hmotnosti TKO (stavebního
odpadu je nejménì o jeden øád více, zatímco
prùmyslového odpadu je v ÈR a� o dva øády
vìt�í hmotnost za rok).

Ve vymezeném regionu bude roènì v po-
hybu asi 180 kt materiálu na bázi stávajícího
TKO a dle na�ich rozborù lze uva�ovat cca 12
kt PDS (odhad cca 6 a� 7 % hmotnosti TKO).
Zahranièní zku�enosti uvádí, �e PDS obsahují
v prùmìru 22 % plastù, 56 % kovù a zbylých
22 % je v�e ostatní - sklo, keramika, ale i døe-
vo a dal�í materiály. Lze uva�ovat, �e pøi de-
kompozici PDS by bylo mo�no získávat v da-
né oblasti (pøi srovnání s TKO) velkou hmot-
nost dobøe pou�itelných druhotných surovin
(tab.3).

Z nìkolika na�ich prací na rozboru slo�ení
TKO v Brnì (400 000 obyvatel) lze také uva-
�ovat s výtì�ností øady materiálù tøídìním
u obyvatelstva a dotøídìním na lince, v prùbì-
hu roku, i ve vazbì na rùzné typy zástavby
(tab. 4).

Pøedpokládáme, �e osvìtovou èinností
a vytvoøením podmínek mù�e dojít ke sní�ení

Vytøíditelné z TKO [kt] Z dekompozice PDS [kt] Celková hmotnost [kt]

Sklo 11,0 1,0 12,0
Papír 28,0 - 28,0
Plasty 12,0 2,6 14,6
Kovy 7,5 6,8 14,3

Tab. 3 - Mo�né zisky druhotných surovin

Materiál [%] èervenec 97 záøí 97 listopad 97 leden 98 Prùmìr Celkem Materiálová Energetická Balast
[%] [%] [%] [%] [kt] recyklace recyklace [kt]

% [kt] % [kt]

Papír 12,3 15,1 20,4 16,3 16,0 11,2 50 5,6 50 5,6 --
TETRA obaly 5,2 2,1 1,6 1,4 2,6 1,8 50 0,9 50 0,9 --
Textil 5,0 3,9 3,8 0,7 3,4 2,4 -- --- 3,4 2,4 --
Døevo 1,4 1,9 0,4 1,6 1,3 0,9 -- -- 1,3 0,9 --
Plasty ostatní 11,1 14,5 12,7 11,6 12,5 8,8 -- -- 12,5 8,8 --
PET obaly 4,7 1,7 1,0 0,7 2,0 1,4 75 1,0 25 0,4 --
Kovy 5,1 4,8 3,6 3,9 4,4 3,1 75 2,4 25 0,7 --
Sklo 9,0 6,8 5,3 5,8 6,7 4,7 75 3,6 -- -- 1,1
Miner.odpad 2,1 3,1 7,5 4,2 4,2 2,9 -- -- -- -- 2,9
Bioodpad 31,0 37,3 27,0 28,9 31,0 21,7 75 16,2 -- -- 5,4
Materiál do A 8 mm 13,1 8,8 16,7 24,9 15,9 11,2 -- -- -- -- 11,2

CELKEM 100 100 100 100 100 70 29,7 19,0 21,3

Tab. 4 - Mo�nosti materiálové a energetické recyklace - pøíklad
Slo�ení TKO ve Mìstì Brnì (1997-1998) a mo�nosti materiálové a energetické recyklace



STRANA 33

DEKOMPOZICE, ODPAD A ZDROJE DRUHOTNYCH SUROVIN

ENVIBRNO 99 − ODPADY

hmotnosti proti nynìj�ímu stavu a� o 40 %. Jde
o to, aby se pøenesla tato potøeba tøídìní a tedy
sní�ení hmotnosti TKO ji� k pùvodcùm, k oby-
vatelùm. Regionální systémy takto fungující
jsou známé ve svìtì, ale i u nás (Kromìøí�,
Nová Paka a dal�í mìsta). Materiál, který není
odlo�en do TKO a je pùvodcem smìøován do
kontejnerù pro dotøídìní (plasty, papír, sklo,
kovy, rozmístìných v dochùzné vzdálenosti
bydli�tì), pøípadnì v obchodní síti (EKOLO-
GICKÉ KOUTKY a j.) nebo v blízkosti prode-
je (automaty na sbìr hliníkových obalù), ale ta-
ké jako biodegradabilní hmota zpracováván na
kompost pøímo na pozemku obèana. Tato mo�-
nost je jistì z hlediska obce zajímavá (jen vyu-
�itím tohoto zpùsobu kompostování se sní�í
hmotnost TKO a� o 20 %).

Zbylý materiál v TKO se stává souèástí
celkového øe�ení, kdy ji� byly vytøídìny mate-
riály ke zpracování na druhotné suroviny
a mù�e následovat jen spálení (i z hlediska
ochrany ozónové vrstvy je vhodné neukládat
na skládky materiály, které v prùbìhu ulo�ení
mohou být zdrojem metanu; daleko vhodnìj�í
je na skládky ukládat pouze materiál, který ji�
nebude dále �pracovat�, tedy pøíkladnì jen
�kváru a popílek ze spalování). Právì tento
pøedpoklad dává po�adavek, aby region
s 1 mil. obyvatel mìl plnì funkèní spalovnu
TKO.

Region s 1 mil. obyvatel by tedy mìl pro
zabezpeèení materiálového toku na bázi TKO
a PDS a po kapacitním zhodnocení mít:
� jednu spalovnu TKO s kapacitou do 200 kt

za rok,
� tøi tøídírny odtøídìných slo�ek materiálu

obyvatelstvem (roèní kapacita 10-15 kt
ka�dé tøídírny),

� pìt dekompozitních dílen,
� kompostárny s kapacitou cca 90 kt (zde

uva�ovány i dal�í vstupy biodegradabil-
ních látek) roènì,

� skládky s kapacitou 60 kt roènì,
� jednodruhové skládky s kapacitou do 30 kt

roènì,
� 70-150 sbìrných dvorù (sbìr velkoobje-

mového odpadu, PDS, papír, ale i prodej
kompostu atd.),

� tøi rozmístìná zaøízení pro balení TKO po
odtøídìní u obyvatelstva (v létì cca 3 mìsí-
ce, pro snaz�í dopravu, èasové odlo�ení
a minimalizaci a� vylouèení provozu spa-
lovny v létì, mimo potøebu tepelné ener-
gie),

� event. dvì zaøízení pro peletizaci a �pièko-
vou výrobu elektrické energie,
a samozøejmì k tomuto øe�ení plnì funkè-

ní logistiku od osvìty po svoz, s vhodným roz-
místìním uvádìných zaøízení. Pro prùmyslový
odpad je nutné samostatné, pøípadnì návazné
øe�ení, které by mohlo vyu�ít i shodný pøístup.

Spalovna, øe�ená pro zne�kodòování ko-
munálního odpadu, musí mít vyu�ití energie
a souèasnì i technologií pro sní�ení a� odstra-
nìní �kodlivých dopadù na �ivotní prostøedí
dle legislativních po�adavkù v pøedstihu.
Vhodné je vyu�ití energie pro zásobování tep-
lem nebo výrobu elektrické energie. Linky pro
dotøídìní byly specifikovány, jde o dotøídìní
materiálù z cíleného sbìru tøídìného u pùvod-

cù-obyvatelstva tak, aby byl získán zpracova-
telný a zejména ekonomicky realizovatelný
materiál. Lze uva�ovat podle potøebné kapaci-
ty a s úvahou o dopravních vzdálenostech ma-
ximálnì o tøech tøídících linkách v uvádìném
regionu s cca 1 mil. obyvatel.

Zásadním øe�ením celého problému, který
se dotýká jak prùmyslu, tak i obchodní sítì je
stávající logistika u ve�kerých výrobkù, v celé
lince od výroby po spotøebitele. Tato lícní stra-
na civilizace dne�ních dnù se svou sítí logisti-
ky má zde vøazenu øadu pracovníkù na nìkoli-
ka hierarchických stupních, tak i pro opaènou
logistiku - sbìr, tøídìní a uzavøený materiálový
tok. Tak ze zku�eností prvního takového pra-
covi�tì u nás - Chránìné dílny MESIT
v Uherském Hradi�ti - lze uva�ovat o poètech
pracovníkù a jejich kvalifikaci, ale i o potøeb-
né plo�e, technologii, systému svozu a také fi-
nanèním krytí. Proto�e zde pracují zdravotnì
posti�ení obèané, je takto provozované praco-
vi�tì i spoleèensky potøebné. Lze pak uva�o-
vat, �e pro 12 kt roènì zpracovávaných domá-
cích elektrospotøebièù, drobné spotøební elek-
troniky, telekomunikaèních zaøízení a kance-
láøských strojù bude tøeba zøídit a� pìt tìchto
chránìných dílen s celkovou potøebou asi 120
a� 150 pracovníkù (kdy ka�dý pracovník zpra-
cuje dennì a� 400 kg PDS).

Závìr - technologické a ostatní mo�nosti

Pokud budeme chápat
celý problém materiálového
toku, tj. zbytkových materi-
álù a z nich vycházející fe-
nomén druhotných surovin,
jako souèást chodu spoleè-
nosti, jako zpìtnou vazbu
v tomto problému a nepùjde
nám jen o odlo�ení problé-
mu, je mo�no konstatovat,
�e:
� stávající øe�ení s odlo-

�ením �odpadu� na
skládky je zhoubné pro
budoucnost,

� je mo�né øe�ení s radi-
kálním prodlou�ením
�ivotnosti jednotlivých
pøedmìtù - systém bude
toto podporovat,

� celé øe�ení vy�aduje �ir-
�í technologický pøístup
ne� pouze od environ-
mentálních odborníkù,
(kterým není mo�no to-
to nechat øe�it samostat-
nì) je tøeba soustøedit
pøepracovatelské postu-
py od chemických, fyzi-
kálních, biologických
i tepelných,

� minimalizace materiá-
lové a energetické spo-
tøeby v del�ím èasovém
údobí musí být veøejno-
právnì podporovaným
obsahem podnikatelské
strategie,

� musíme definovat zaøazení této èinnosti do
spoleènosti, ale jako celek, nikoliv vytr�e-
né úseky, které se nìkomu hodí,

� je nutné ze socioekonomického hlediska
pøedem vyhodnocovat dopady zavádìním
nových materiálù tak, aby ji� v tomto oka-
m�iku byla stanovena smyèka návratu
tìchto materiálù do materiálového/energe-
tického toku,

� pod pojem technologie vøadíme ve�kerou
èinnost na tomto úseku v celé �íøi tak, aby
prvotnì bylo øe�eno opìtovné vyu�ití ma-
teriálu, který na nìkterém místì v dosa-
vadním vyu�ití splnil svoji funkci,

� stanovíme pro jednotlivé materiály kroky
k pøepracování zbytkových materiálù tak,
aby v relativnì krátkém èasovém horizon-
tu byla jak osvìta, tak finanèní vazba na
nové výrobky v�eobecnì známá a vyu�íva-
ná, s uplatnìním spotøebitelské poptávky.
Tato je schopná zmìnit pøístup výrobce, je
v�ak také mo�no legislativnì stanovit
mantinely pro distribuèní sí� a nutnost
zpìtné vazby na materiálový tok ve spo-
leènosti.
Je mo�no konstatovat, �e takto je nutné

ovlivnit výrobu èehokoliv, zvý�it míru uspo-
kojení ka�dého jednotlivce z celého jeho �ivo-
ta a nikoliv jen uplatnìním reklamou podsunu-
tých krátkodobì pou�itelných výrobkù na jed-
no pou�ití konèících �v odpadu�.

Jde o èas, je nutno jednat. Globálnì.
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Návrh protokolu o persistentních organic-
kých látkách (dále POPs) pøipravený orgány
Úmluvy o dálkovém zneèi��ování ovzdu�í pøe-
cházejícím hranice státù vychází z nutnosti
globálního opatøení ohlednì tìchto polutantù.
Protokol byl pøipravován skupinami meziná-
rodních expertù od roku 1991 a to nejprve
v rámci èinnosti Task Force on Persistent
Organic Pollutants UN ECE a pozdìji v rámci
èinnosti Ad Hoc Preparatory Working Group
on POPs a je tedy výsledkem více ne� sedmi-
leté pøípravné práce øady mezinárodních ex-
pertù.

Výkonné orgány Úmluvy rozhodly o tom,
�e protokol bude vystaven k podpisu na evrop-
ské konferenci o �ivotním prostøedí v dánském
Aarhusu v èervnu 1998. V den vylo�ení 24. 6.
1998 podepsaly Protokoly o TK a POPs násle-
dující zemì: Belgie, Bulharsko, ÈR, Dánsko,
EU, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko,
Island, Itálie, Kanada, Litva, Kypr, Lichten-
�tejnsko, Loty�ko, Lucembursko, Moldavská
republika, Nìmecko, Nizozemsko, Norsko,
Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko,
Øecko, Slovenská republika, Slovinsko,
Spojené království, �védsko, �výcarsko,
Ukrajina a USA. Republika Makedonie zasla-
la deklaraci o podpisu protokolu.

Jako podklad pro podpis Protokolu o POPs
byl zpracován materiál �Podklady k mezire-
sortnímu projednávání protokolu o persistent-
ních organických látkách (POPs) v rámci
Úmluvy o dálkovém zneèi��ování ovzdu�í pøe-
cházejícím hranice státù�. Tento materiál byl
podkladem pøipraveným Ministerstvem �ivot-
ního prostøedí pro vyjádøení dotèených resortù
k danému problému. Obsahoval shrnutí zá-
kladních cílù protokolu, jednotlivých pøíloh
a komentáø k situaci v ÈR. Tento komentáø byl
doplnìn o stanoviska a pøipomínky dotèených
resortù a vyu�ít jako podklad pro jednání vlá-
dy ÈR k dané problematice. K tomuto podkla-
dovému materiálu byl pøilo�en pøeklad pøed-
bì�ného návrhu protokolu.

Ustavení meziresortních odborných
skupin pro tì�ké kovy a persistentní
organické polutanty

Dne 12. srpna 1998 se na Ministerstvu �i-
votního prostøedí v Praze uskuteènila pracovní
schùzka za úèelem stanovení rámcového vìc-
ného obsahu, organizace a èasového harmono-
gramu prací, nutných k ratifikaci a implemen-
taci Protokolu o tì�kých kovech a Protokolu
o persistentních organických polutantech
k Úmluvì o dálkovém pøeshranièním pøenosu
zneèi�tìní ovzdu�í (CLRTAP). Schùzky se zú-

èastnili pracovníci zainteresovaných odborù
M�P (zahranièní, ovzdu�í, ekologických kon-
cepcí, ekologických rizik, ekonomiky) a ex-
pertní pracovníci zabývající se danou proble-
matikou Dr. Milan Fara, CSc. (tì�ké kovy)
a Prof. Dr. Ivan Holoubek, CSc. (POPs).

Úèastníci byli seznámeni se strategií imple-
mentace obou uvedených protokolù. Po�adavky
stanovené v protokolech budou muset být napl-
nìny v souvislosti se vstupem ÈR do Evropské
unie. Ekonomické náklady vyvolané implemen-
tací Protokolù jsou proto stejné kategorie, jako
náklady na pøípravu ÈR na vstup do EU.

Ze závìrù schùzky mimo jiné vyplynulo,
�e ratifikace obou Protokolù v ÈR je reálná do
roku 2000. K tomu bylo nutné vypracovat pro-
gram konkrétních opatøení, je� bude nutné pro
ratifikaci realizovat.

Strategické úkoly státní správy pro 
implementaci Protokolù o tì�kých 
kovech a persistentních organických
polutantech v podmínkách ÈR

Z jednání schùzky na M�P konané dne
12. 8. 1998 vyplynul pøedpoklad ratifikace
Protokolù o TK a POPs do roku 2000. K tomu
bylo zapotøebí vypracovat program konkrét-
ních opatøení nutných pro realizaci ratifikace.
K nejdùle�itìj�ím úkolùm implementace Pro-
tokolù patøí:

1. Vypracování osnovy komplexní imple-
mentace závazkù obou Protokolù do státní
ekologické politiky prostøednictvím zá-
konných norem, zejména zákona o ochra-
nì ovzdu�í (309/1991 Sb., v platném znì-
ní), zákona ÈNR o státní správì ochrany
ovzdu�í a poplatcích za jeho zneèi��ování
(389/1991 Sb., v platném znìní), zákona
o odpadech (125/1997 Sb., v platném znì-
ní) vzhledem k emisím tì�kých kovù
a POPs pøi nakládání s odpady, a dále vy-
hlá�ek relevantních k zákonùm, jako�
i dal�ích dotèených zákonù a vyhlá�ek.

2. Zaji�tìní kompatibility zákonných norem
ÈR s principy environmentální politiky EU
a jejich norem v oblasti ochrany ovzdu�í
vzhledem k Protokolùm.

3. Vypracování metodické osnovy pro odhad
ekonomické zátì�e prùmyslových sektorù
pøi plnìní závazkù a pro odhad socioeko-
nomických dopadù pøi odstavení kritic-
kých technologií, vèetnì odhadu dopadù
na exportní/importní disponibilitu a kon-
kurenèní vývoj.

4. Øe�ení problematiky emisí tì�kých kovù
a POPs, jejich úèinkù a monitorování.

5. Zahrnutí vývoje a uplatnìní prostøedkù pro
omezování emisí TK a POPs do státních
vìdeckých a vývojových programù a zahr-
nutí problematiky Protokolù do programù
environmentálního vzdìlávání a populari-
zaèních kampaní.

Jako souèást poslednì uvedeného bodu byl
zpracován informaèní materiál pro veøejnost,
jeho� cílem je seznámit odbornou i laickou ve-
øejnost s problematikou persistentních organic-
kých polutantù, se závazky, které z Protokolu
vyplývají pro ÈR, prùmysl a dal�í resorty a pro
ka�dého obèana.

Co jsou to persistentní organické 
polutanty (POPs)?

Protokolu o persistentních organických lát-
kách (dále POPs) pøipravený orgány Úmluvy
o dálkovém zneèi��ování ovzdu�í pøecházejí-
cím hranice státù a podepsaný na evropské
konferenci o �ivotním prostøedí v Aarhusu
v èervnu 1998 definuje tyto látky následovnì:
Persistentní organické polutanty (POPs) jsou
organické látky, které:
� vykazují toxické vlastnosti,
� jsou persistentní,
� se bioakumulují,
� u nich� dochází k dálkovému pøenosu

v ovzdu�í pøesahujícímu hranice státù
a k depozicím,

� u nich� je pravdìpodobný významný �kod-
livý vliv na lidské zdraví nebo �kodlivé
úèinky na �ivotní prostøedí.
Vyskytují se jako jediná chemická látka

nebo jako smìs chemických látek, které tvoøí
specifickou skupinu tím, �e:
� mají podobné vlastnosti a dostávají se do

�ivotního prostøedí spoleènì,
� tvoøí smìs, která je dostupná jako urèitý

technický pøípravek.

Co je to toxicita?

Schopnost látky zpùsobovat po�kození ne-
bo smrt �ivých organismù. POPs jsou toxické
pro rùzné organismy. Nìkteré z nich mohou
zpùsobovat vznik rakoviny, jiné podporují je-
jich prùbìh, øada z nich zpùsobuje vznik imu-
nologických, reprodukèních, vývojových
a dal�ích poruch.

Co je to persistence?

Persistence je schopnost látky zùstávat
v prostøedí po dlouhou dobu beze zmìny.
Persistentní látky jsou odolné vùèi chemické-
mu, fotochemickému, termickému i bioche-
mickému rozkladu. To umo�òuje jejich kolo-
bìh v prostøedí a kumulaci v pùdách, sedimen-
tech i �ivých organismech.

Co je to bioakumulace?

Bioakumulace (hromadìní v �ivých orga-
nismech) je proces, bìhem kterého �ivé orga-
nismy mohou zachytávat a koncentrovat che-

Persistentní organické polutanty (POPs)

Prof. RNDc. Ivan Holoubek,CSc., 
Ing. Anton Koèan, 

Ing. Irena Holoubková, Mgr. Jiøí Kohoutek,
RECETOX-TOCOEN&Associates, Brno



STRANA 35

PERSISTENTNÍ ORGANICKÉ POLUTANTY

ENVIBRNO 99 − ODPADY

mické látky buï pøímo z okolního prostøedí,
ve kterém �ijí nebo nepøímo z jejich potravy.

Co je to dálkový transport?

Je to potenciál látky cestovat od pùvodní-
ho zdroje do oblastí vzdálených stovky a� tisí-
ce kilometrù, kde se nikdy nevyrábìly a ne-
pou�ívaly (napøíklad do Arktidy a Antarktidy).

Cílem Protokolu o POPs je omezování,
sní�ení nebo vyluèování vypou�tìní, emisí
a únikù tìchto persistentních organických lá-
tek.

Protokol o POPs uvádí následujících 16 lá-
tek nebo skupin látek (viz tabulka).

Toxické úèinky POPs

Laboratorní i terénní experimenty publiko-
vané v odborné literatuøe potvrzují fakt, �e øa-
da persistentních organických polutantù má
�kodlivé úèinky na lidské zdraví. Mnohé z nich
mohou po�kozovat vnitøní orgány (játra, ledvi-
ny, �aludek), mohou poru�ovat imunitní, ner-
vový a dýchací systém, pùsobí na hladiny ja-
terních enzymù, zpùsobují reprodukèní poru-
chy (napøíklad po�kození plodu, jeho sní�enou
hmotnost, spontánní potraty), naru�ují hormo-
nální rovnováhu. Nìkteré z nich také vyvolá-
valy u experimentálních zvíøat vznik zhoub-
ných nádorù.

Vysoké dávky dioxinù, furanù a PCBs
(profesionální expozice, konzumace potravin
náhodnì kontaminovaných vysokými hladina-
mi tìchto látek) vedou ke vzniku znetvoøují-
cích, tì�ko léèitelných vyrá�ek, tzv. chlorakné.

Neexistují pøímé dùkazy o po�kození zdra-
ví bì�né lidské populace pøi expozici obvyklý-
mi denními dávkami POPs, i kdy� existují
pøedpoklady vycházející z dlouhodobých stu-
dií, �e odpovìdnost napøíklad za zvy�ující se
výskyt rakoviny prsu mohou mít látky jako
jsou PCBs, DDT èi jeho metabolit DDE.

Osud POPs v prostøedí

POPs, jak vyplývá z jejich definice, jsou
znaènì stabilní ve v�ech slo�kách prostøedí.
Do ovzdu�í se dostávají z øady prùmyslových
zdrojù jako jsou elektrárny, teplárny, spalovny,
ale také z domácích topeni��, dopravy, pou�í-
vání zemìdìlských postøikù, vypaøováním
z vodních ploch, pùdy èi skládek odpadù.

V ovzdu�í mohou být pøítomny v podobì
par nebo jsou vázány na povrch tuhých (pra-
chových) èástic (èástice pùdy, vodního sedi-
mentu, popílku). Z ovzdu�í se dostávají na
zemský povrch buï usazováním polétavého
prachu (suchou depozicí) nebo de�tìm, který
pohlcuje látky pøítomné v plynné fázi a strhá-
vá tuhé èástice (mokrá depozice).

V ovzdu�í POPs podléhají pomalému roz-
kladu pùsobením sluneèního záøení (fotolýze)
za pøítomnosti vzdu�né vlhkosti a dal�ích an-
organických i organických látek. Jejich setrvá-
ní v atmosféøe závisí na tepelných a reakèních
podmínkách v daném místì. U øady POPs je

Pesticidy
(zejména insekticidy pou�ívané na hubení �kodlivého hmyzu nebo jeho vývojových stádií

nebo fungicidy pou�ívané na hubení hub, plísní)

Aldrin - insekticid pou�ívaný pro likvidací
�kùdcù obilí, brambor nebo bavlny a pro li-
kvidaci termitù, v bývalém Èeskoslovensku
ani v ÈR nebyl vyrábìn, pou�ívání zakázáno
v roce 1980.

DDT - insekticid pou�ívaný na o�etøování
zemìdìlských plodin a na likvidaci pøena�e-
èù infekèních chorob. V ÈR není vyrábìn
a pou�íván, v bývalém Èeskoslovensku bylo
pou�ívání jako pesticidu zakázáno v roce
1974. Byl vyrábìn ve Spolanì Neratovice ja-
ko surovina pro výrobu Neratidinu,
Nerakainu a Pentalidolu. V�echny výroby
byly ukonèeny v letech 1978-83.

Dieldrin - toté� co aldrin.

Endrin - insekticid pou�ívaný zejména na o-
�etøování bavlny a obilovin, v bývalém Èes-
koslovensku ani v ÈR nebyl vyrábìn a pou-
�íván, zakázán v roce 1984.

Heptachlor - kontaktní insekticid pou�íva-
ný zejména na hubení pùdního hmyzu, ko-
bylek, termitù a pøena�eèù malárie, v býva-
lém Èeskoslovensku ani v ÈR nebyl vyrábìn
a pou�íván, zakázán v roce 1989.

Hexachlorbenzen (HCB) - fungicid pou�í-
vaný pro o�etøování p�enice, cibule. Vzniká
také jako prùmyslový vedlej�í produkt.
Zakázán jako pesticid v roce 1977. HCB ne-
ní v ÈR vyrábìn, byl vyrábìn ve Spolanì
Neratovice a jeho výroba byla ukonèena
v roce 1968.

Chlordan - �iroko spektrální kontaktní in-
sekticid pro o�etøování zemìdìlských plodin
jako jsou zelenina, obilí, kukuøice, øepka,
rajèata, cukrová tøtina, cukrová øepa, ovoce,
oøechy, citrusy, bavlna a juta. Pou�íval se ta-
ké v zahradnictví a proti termitùm. V býva-
lém Èeskoslovensku ani v ÈR nebyl vyrábìn
a pou�íván, nikdy nebyl ani registrován.

Chlordekon - v bývalém Èeskoslovensku
ani v ÈR nebyl vyrábìn a pou�íván, nikdy
nebyl registrován jako pesticid.

Lindan - pou�íván jako insekticid v zemì-
dìlství a jako prostøedek pro hubení zvíøe-
cích a lidských parazitù i na o�etøování les-
ních porostù.

Mirex - �aludeèní insekticid pou�ívaný pro
hubení mravencù, termitù. Také se pou�íval
jako prùmyslová pøísada zvy�ující odolnost
plastù, gumy a elektrických zaøízení proti
hoøení. V bývalém Èeskoslovensku ani v ÈR
nebyl vyrábìn a pou�íván.

Toxafen - smìs více ne� 670 látek pou�íva-
ná jako insekticid zejména pro o�etøování
bavlny a dal�ích obilovin. V bývalém Èes-
koslovensku ani v ÈR nebyl vyrábìn a pou-
�íván, pou�ívání jako pesticidu zakázáno
v roce 1977.

Prùmyslové chemikálie

Hexabrombifenyl - pou�íval se jako zha�eè
hoøení, podle dostupných informací se v ÈR
nevyrábìl, ani nepou�íval.

Hexachlorbenzen (HCB) - prùmyslová
chemikálie pou�ívaná v pyrotechnice, pøi
výrobì syntetického kauèuku a hliníku.

Polychlorované bifenyly (PCBs) - technic-
ká smìs 210 kongenerù �iroce vyu�ívaná
v prùmyslu pro své výjimeèné vlastnosti ja-
ko náplò elektrických transformátorù a vel-
kých kondenzátorù, teplosmìnné kapaliny,
pøísady do barviv, plastù, mazadel. Výroba
byla v bývalém Èeskoslovensku zakázána
v roce 1984, úhrnná produkce se uvádí
24 000 t. V souèasné dobì se pou�ívají pou-
ze v uzavøených systémech, znaèná mno�-
ství jsou ulo�ena a èekají na likvidaci pøija-
telným zpùsobem. Nezanedbatelná èást pro-
dukce byla pravdìpodobnì v minulých le-
tech likvidována nelegálnì.
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doba setrvání v atmosféøe v tropických pod-
mínkách maximálnì nìkolik dnù, v polárních
oblastech to u stejné látky mù�e být nìkolik
rokù. Jejich stabilita v ovzdu�í vede k jejich
transportu na znaèné vzdálenosti a� tisícù kilo-
metrù. To umo�òuje jejich dálkový transport
z míst, kde se dosud stále øada z nich, hlavnì
pesticidù, pou�ívá ve znaèných mno�stvích
(Afrika, Ji�ní Amerika) a� do blízkosti sever-
ního pólu. Tuto skuteènost potvrdila øada mì-
øení pøítomnosti tìchto látek ve snìhu a ledu
kolem severního pólu, stejnì tak i analýza je-
jich obsahu v severských moøských organis-
mech a mateøském mléce eskymáckých �en.
Proto�e se tyto látky v tìchto oblastech nikdy
nepou�ívaly, je jejich pøítomnost zde jedno-
znaèným dùkazem dálkového transportu.

Rozpustnost vìt�iny POPs ve vodì je mi-
nimální. Velmi dobøe se v�ak zachytávají na
tuhých èásticích (prachu, popílku, pùdì, sedi-
mentech). Dobøe jsou rozpustné i v organic-
kých kapalinách (olejích, tucích, kapalných
palivech).

Z toho vyplývá, èím více obsahuje voda
tuhých èástic a zneèi��ujících organických ka-
palin, tím je vy��í i pøedpoklad, �e bude obsa-
hovat více POPs. Zdrojem vstupù tìchto látek
do vodního systému jsou odpadní vody ze zá-
vodù produkujících nebo pou�ívajících POPs,
dále splachy z polí, vozovek, depozice
z ovzdu�í. Jejich nejvìt�ím rezervoárem jsou
oceány a moøe, kam se dostávají prostøednic-
tvím nánosù z øek, vzdu�nou depozicí, vypou-
�tìním odpadù a haváriemi. Jsou ukládány
v sedimentech na dnech moøí, oceánù a vel-
kých jezer, odkud mohou být po urèité dobì
uvolnìny a poté se mohou znovu dostávat do
ovzdu�í.

Pùda je tìmito látkami zneèi��ována pøe-
dev�ím v dùsledku aplikací pesticidù v zemì-

dìlství, dále pak suchou a mokrou depozicí
z atmosféry. Dal�ím zdrojem zneèi��ování pùd
mohou být i zavla�ování, pou�ití kalù z èistí-
ren odpadních vod v zemìdìlství, úniky z úlo-
�i�� popílku, skládek apod. POPs se pomìrnì
silnì vá�í na pùdní organickou hmotu, a to tím
více, èím je pùda bohat�í na humus. Proto se
pomìrnì zøídka dostávají prùsaky pùdními
vrstvami do podzemních vod. Výjimkou jsou
pouze písèité pùdy. Poloèas �ivota v pùdì se
v pøípadì nìkterých pesticidù pohybuje mezi
roky a� desítkami rokù. Odbourávání POPs
v pùdách zpùsobují hlavnì mikroorganismy,
èásteènì jsou odná�eny vìtrem z povrchu, mo-
hou se z pùdy vypaøovat, na povrchu pùdy mù-
�e docházet k rozkladu sluneèním záøením,
mohou být splachovány de��ovou vodou
a v men�í míøe i pøijímány vegetací.

Rostliny nejsou schopné ve významné mí-
øe koncentrovat POPs nacházející se v pùdách.
Pøenos do nadzemních èástí koøenovou sousta-
vou u vìt�iny druhù není proto významný.
Nadzemní èásti rostlin (listy, plody) v�ak mo-
hou být zneèi�tìné výparem z pùdy, depozicí
z ovzdu�í, pøípadnì postøikovými pøípravky
obsahujícími POPs. Proto�e plody a listy rost-
lin mají povrchovou voskovou vrstvu, POPs
z ovzdu�í se v ní rozpou�tìjí a nadzemní èásti
rostlin naopak mohou tyto látky akumulovat
(olejnaté plodiny, jehlièí, mechy). Pokud se
plody nacházejí v pùdì, jejich povrchové èásti
obsahují POPs, vìt�inou v�ak toto zneèi�tìní
není významnì vy��í ne� jsou obsahy v pù-
dách.

Kontaminace zvíøat nastává pøevá�nì kon-
zumací zneèi�tìného krmiva, vdechování je
v podstatì zanedbatelné. Jateèní zvíøata pøijí-
mají POPs pøevá�nì z rostlinných krmiv, kon-
zumací rybí mouèky ale také pùdy, kterou s kr-
mivem po�írají pøi pastvì. Podobnì vodní �i-

voèichové mohou ve svých organismech za-
koncentrovávat POPs pøítomné ve vodì,
planktonu nebo sedimentech.

Významná je i postupnì se zvy�ující kon-
centrace tìchto látek v potravních øetìzcích.
Dravci (dravé ryby èi draví práci) pøedstavují-
cí nejvy��í èlánky tìchto pøírodních vztahù
mezi organismy, obsahují ve svých tìlech èas-
to významnì vy��í hladiny POPs ne� konzu-
mované obìti.

Ovzdu�í je èasto prvotní slo�kou vstupu
POPs do prostøedí, odtud se mohou dostávat
do dal�ích slo�ek prostøedí a kontaminovat po-
travní øetìzce vèetnì potravních øetìzcù èlovì-
ka. Tyto látky mají tedy v prostøedí ustálený
kolobìh, který vede k expozici rùzných �ivých
organismù vèetnì èlovìka.

Jak se mohou POPs dostávat 
do lidského organismu?

POPs vstupují do prostøedí z rùzných zdro-
jù a mù�e tak dojít k pronikání tìchto látek do
potravních øetìzcù. Jako pøíklad mù�eme uvést
spalování odpadù, kdy mù�e jednak docházet
k jejich emisím do ovzdu�í, pokud nejsou spa-
lovny vybaveny odpovídajícími stupni èi�tìní
spalin; jednak jsou vysoké koncentrace POPs
vázány na povrchu èástic popílku. Pokud tento
není ukládán na specializovaných skládkách,
mohou se POPs dostávat do ovzdu�í, vod i pùd
a mohou tak pronikat do potravních øetìzcù.

Mno�ství POPs, které se dostávají do lid-
ského organismu dýcháním, po�íváním potra-
vy nebo kontaktem s poko�kou, nepøedstavují
okam�ité ohro�ení zdraví (akutní otravu).

Je v�ak nutné mít na zøeteli, �e pùsobení
POPs je dlouhodobé a v souèasné dobì nedo-
ká�eme pøedpovìdìt na základì obsahu tìchto
látek v lidském organismu, zda konkrétní èlo-
vìk onemocní napøíklad rakovinou nebo ne. Je
také nutné si uvìdomit, �e na organismus èlo-
vìka i jiných druhù nepùsobí pouze POPs, ale
celá øada dal�ích faktorù. V lidském organismu
se v souèasné dobì nacházejí i jiné, neménì
�kodlivé chemické látky, uplatòuje se vliv ne-
správné vý�ivy, stav imunitního systému orga-
nismu, dìdiènosti i dal�í faktory.

Hranice propuknutí nìkteré tzv. civilizaèní
choroby je u ka�dého jedince zcela individuál-
ní a nikdo ji v souèasné dobì nedovede jedno-
znaènì urèit. V pøípadì nìkterých �kodlivin,
vèetnì POPs, je sice mo�né na základì údajù
získaných hlavnì z dlouhodobých pokusù na
zvíøatech a odhadnuté prùmìrné denní dávky
urèité lidské populace hodnotit riziko po�koze-
ní zdraví této populace, tento údaj je v�ak hru-
bým odhadem poskytujícím pouze v�eobecnou
informaci.

Dal�ím problémem je také to, �e dosud
máme minimum informací o synergických
úèincích více rùzných POPs pøítomných v or-
ganismu vedle sebe, pøípadnì jejich spolupù-
sobení s dal�ími chemickými látkami. A tyto
látky jsou v reálném prostøedí nejèastìji pøí-
tomny v podobì komplikovaných smìsí.

Jistým faktem v�ak je, èím ménì persi-
stentních organických polutantù se nachází
v na�em tìle, tím je men�í pravdìpodobnost
ohro�ení zdraví.

Ne�ádoucí vedlej�í produkty

Polychlorované dibenzo-p-dioxiny
(PCDDs) (dioxiny) - nikdy se nevyrábìly
pro komerèní úèely, jejich praktické vyu�ití
není známo. Skupina je tvoøena 75 kongene-
ry. Vznikají jako vedlej�í produkty pøi pro-
dukci jiných látek jako jsou pesticidy, poly-
vinylchlorid, chlorovaná rozpou�tìdla.

Polychlorované dibenzofurany (PCDFs)
(furany) - hlavní pøímìs pøi výrobì PCBs.
Vedlej�í produkt, jen� èasto doprovází dioxi-
ny. Je to skupina 135 kongenerù podobných
úèinkù jako mají dioxiny, av�ak slab�ích.

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs)
- velká skupiny organických látek tvoøená
nejménì dvìma kondenzovanými benzeno-
vými jádry. Vznikají jako vedlej�í produkty
pøi ka�dém bì�ném spalovacím procesu - pøi
hoøení uhlí, olejù, døeva, odpadu, význam-
ným zdrojem je automobilová doprava.
Vznikající mno�ství výraznì narùstá s nedo-
konalostí spalování. Vznikají pøi kouøení,
peèení jídel za vysokých teplot, klasickém
uzení masa. Významným zdrojem je i výro-
ba �eleza, oceli, hliníku, koksu, dehtu, sazí
zvlá�tì pøi pou�ití zastaralých technologií.
Vznikají i pøi pøírodních po�árech.

Hexachlorbenzen (HCB) - vedlej�í produkt
pøi výrobì prùmyslových chemikálií jako
jsou tetrachlormethan, perchlorethylen, tri-
chlorethylen, pentachlorbenzen. Vzniká jako
vedlej�í produkt pøi spalování odpadù a pøi
bìlení bunièiny chlórem. 

Dioxiny a furany mohou vznikat pøi spalování komunálního, nemocnièního a nebezpeèného
odpadu, je mo�né je detekovat v emisích z automobilové dopravy, spalování uhlí, ra�eliny,
døeva. Vznikají pøi spalování organických látek za pøítomnosti chloru. Vznikají také v meta-
lurgii, pøi výrobì cementu, bìlení bunièiny chlórem, po�árech. Mohou vznikat biochemick-
lými procesy v kalech z èistíren odpadních vod, kompostech, lesních pùdách.
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POPs jsou v souèasné dobì v�udypøítomné
a expozici �ivých organismù tìmito látkami se
prakticky nemù�eme vyhnout. Je tedy nutné -
nejrùznìj�ími cestami od mezinárodních do-
hod a� po ka�dodenní èinnost ka�dého obèana
- dosáhnout toho, aby mno�ství, které se ka�-
dodennì dostává do organismu, nepøekroèilo
jistou, je�tì tolerovatelnou hranici.

Státní orgány musí zajistit vydání právních
dokumentù, které urèují nejvy��í pøípustné
mno�ství nebo koncentrace (limity) tìchto
�kodlivin v rùzných potravinách, emisích apod.
Dodr�ování limitù je nutné dùslednì kontrolo-
vat tak, aby èlovìk, konzumující potraviny
z bì�né obchodní sítì, nebyl vystavený bìhem
celého �ivota takovým dávkám POPs, které by
mohly zapøíèinit ohro�ení jeho zdraví.

Vìt�ina zahranièních studií potvrzuje sku-
teènost, �e mezi prvotní a významné cesty
vstupù POPs do �ivotního prostøedí patøí emi-
se do ovzdu�í a transportním mediem je atmo-
sféra. Proto je nezbytné pøijmout taková opat-
øení, je� povedou ke sní�ení emisí POPs, zlep-
�ení kvality ovzdu�í, postupnì i ke sní�ení je-
jich obsahu v potravinách a v koneèném dù-
sledku i v lidském organismu. Øada tìchto
opatøení v�ak je finanènì velmi nároèná.

Legislativní nástroje omezování vstupu
POPs do prostøedí

Na základì Protokolu o POPs je nutné
upravit národní legislativu tak, aby reflektova-
la po�adavky Protokolu. To vy�aduje defino-
vat legislativnì pojem persistentní organické
polutanty (POPs) a princip nejlep�ích dostup-
ných postupù (BAT). Existence pojmu POPs
a zavedení principu nejlep�ích dostupných po-
stupù se musí objevit nejen v zákonì o ochra-
nì ovzdu�í a souvisejících vyhlá�kách, ale také
v zákonì o vodì, pùdì, hodnocení vlivu na �i-
votní prostøedí, zdraví lidu a s nimi souvisejí-
cích vyhlá�kách.

Zákon o ovzdu�í a navazující právní pøed-
pisy musí naøizovat aplikaci nejlep�ích dostup-
ných technologií s pøihlédnutím k pøimìøenos-
ti výdajù pøi výstavbì nových nebo rekon-
strukci existujících zaøízení, která mohou být
zdrojem zneèi��ování ovzdu�í. Musí umo�òo-
vat vládì naøízením ustanovovat limity zneèi�-
�ování, podmínky a dobu potøebnou pro jejich
dosa�ení, seznam zneèi��ujících látek, pro kte-
ré jsou ustanoveny limity, kategorizaci zdrojù
zneèi��ování a podmínky rozptylu emisí.
Zákon také urèuje povinnosti provozovatelù
zdrojù zneèi��ování, kontrolu jejich dodr�ová-
ní, povinnost platby poplatkù a sankcionování.

V souèasné dobì jsou do emisních limitù
zahrnuty pouze dvì slouèeniny z kategorie
POPs a to benzo(a)pyren a dibenzo(a,h)antra-
cen, které jsou zaøazené do I. tøídy ostatních
zneèi��ujících látek. Jejich celková koncentra-
ce zahrnující je�tì pìt dal�ích karcinogenních
látek nesmí pøekroèit 0,2 mg.m-3 pøi hmotnost-
ním toku vy��ím ne�1 g.h-1.

Neexistuje také emisní limit pro PCDD/F,
co� kontrastuje s limitem 0,1 TE (toxického e-
kvivalentu) ng.m-3 v EU. To je zvlá�tì proble-
matické vzhledem k emisím z nových spalo-
ven v Praze a Liberci.

Pokud jde o povinnost mìøit emise POPs,

je souèasná legislativa více ne� nedostateèná,
vyhlá�ka è. 117/1997 Sb., obsahuje pouze tato
ustanovení:

- § 13, odst. 4) ukládá u elektráren, tepláren a výtopen
s kotli o jmenovitém tepelném výkonu 50 MW a vy��ím,
spalujících tuhá nebo kapalná paliva zjistit ve spalinách
jednorázovým mìøením emise tì�kých kovù a POPs (PCB,
PCDD/F, PAH) v�dy po prvním uvedení do provozu a dále
v�dy po ka�dé zámìnì paliva nebo po ka�dém významném
a trvalém zásahu do konstrukce nebo vybavení zdroje, a to
do �esti mìsícù od vzniku jedné z vý�e trvalých skuteènos-
tí. U zdrojù ji� provozovaných musí být mìøení podle toho-
to odstavce provedeno do 30/06/98.

- § 14, odst. 2) písm. d) ukládá u spaloven zvlá�tní-
ho a nebezpeèného odpadu, s výjimkou komunálního od-
padu zjistit ve spalinách jednorázovým mìøením v�dy po
prvním uvedení spalovny do provozu a dále jedenkrát za tøi
kalendáøní roky v pøípadì spalování odpadù stálého slo�ení
souètový obsah PCDD/F, v nìm� jsou jednotlivé slo�ky pøe-
poèteny pomoci ekvivalentu toxicity podle pøílohy è. 6 k té-
to vyhlá�ce.

- § 15, odst. 2 písm. d) ukládá u v�ech spaloven ko-
munálního odpadu zjistit jednorázovým mìøením jednou
v kalendáøním roce souètový obsah PCDD/F, v nìm� jsou
jednotlivé slo�ky pøepoèteny pomoci ekvivalentu toxicity
podle pøílohy è. 6 vyhlá�ky.

Problematika POPs se musí promítnout
i do dal�ích zákonù, napøíklad do obsahu záko-
na o odpadech. Je nutné doøe�it problém speci-
fikace popílku a dal�ích odpadù ze spaloven
obsahujících vysoké koncentrace POPs a jeho
zaøazení do kategorie nebezpeèných odpadù
s definovanou specifikou jejich ukládání
a zpùsobu nakládání s nimi.

Novelizace a aktualizace legislativy bude
provedena v rámci harmonizace legislativy ÈR
s legislativou EU.

Ekonomické nástroje omezování 
vstupu POPs do prostøedí

Jedním ze základních ekonomických ná-
strojù vedoucích k ochranì �ivotního prostøedí
jsou poplatky za zneèi��ování ovzdu�í. Jejich
cílem je vyvíjet tlak na provozovatele zdrojù
zneèi��ování ve smìru sni�ování tohoto zneèi�-
�ování. Poplatky jsou pøíjmem Státního fondu
�ivotního prostøedí nebo obcí a pou�ívají se na
èinnosti zamìøené na ochranu �ivotního pro-
støedí. V pøípadì nedodr�ení urèeného emis-
ního limitu pro daný zdroj se spolu s poplatkem
platí i pøirá�ka ve vý�i 50 % tohoto poplatku.

Kromì tìchto poplatkù je mo�né podnika-
telským subjektùm udìlit pokuty v pøípadech
poru�ení nìkterých ustanovení pøíslu�ných
právních pøedpisù.

Dal�ím ekonomickým nástrojem vedoucím
ke sní�ení emisí jsou daòové úlevy - sní�ení da-
ní z pøidané hodnoty, daní z nemovitostí, spo-
tøební danì, danì z pøíjmu a cestovní danì.

V souèasné dobì ji� existují úlevy pro ur-
èité výrobky, materiály a èinnosti, jejich� vý-
roba nebo pou�ívání pøímo nebo nepøímo pù-
sobí na sni�ování emisí POPs - zavedení kata-
lyzátorù pro motorová vozidla, bezolovnatého
benzínu, pøechod na u�lechtilá paliva, zavádìní
alternativních zdrojù energie. Mezi ekonomické
nástroje státu je mo�né zaøadit i podporu vý-
zkumu v oblasti ochrany prostøedí, systematic-
kého sledování obsahu POPs v emisích a pro-
støedí a vývoje a zdokonalování technologií
vedoucích ke sni�ování emisí tìchto látek.

Ekonomické posouzení nákladù spojených
v ÈR s realizací opatøení vedoucích k omezení
vstupù POPs do prostøedí vychází z identifika-
ce nejvìt�ích emisních sektorù pro jednotlivé
hlavní skupiny POPs a dále z identifikace nej-
lep�ích dostupných technologických postupù
(BATs) na technické postupy. Pro hlavní och-
ranné techniky je nutné ve spolupráci s jejich
výrobci a u�ivateli provést odhady mìrných in-
vestièních a provozních nákladù ochranných
technik v pøepoètu na jednotku redukce skupi-
ny persistentních organických polutantù.

Na základì shromá�dìných dostupných
technických a ekonomických údajù budou po-
mocí mezinárodnì akceptované metodiky pro
jednotlivé skupiny POPs konstruovány sekto-
rové a národní nákladové køivky, které budou
slou�it jako výchozí informace pro odhady
ekonomických dopadù z jednotlivých vytýèe-
ných cílù v redukci emisí a dopadù na konku-
renceschopnost hlavních emitujících sektorù.

Spolu s ekonomickými dopady budou ana-
lyzovány i sociálnì ekonomické dopady reali-
zace úkolù Protokolu o POPs zejména na za-
mìstnanost v dotèených sektorech.

Jak se chránit pøed POPs?

Co mù�e dìlat stát nebo firmy:

� Zakázat nebo omezit výrobu a pou�ívání
POPs nebo výrobkù, je� je obsahují:

Pøíklady:
� Spalování� 
� Úèinným opatøením ke zlep�ení situace

pokud jde o sní�ení emisí POPs pøi spalo-
vání odpadù, je zákaz výroby obalù z plas-
tù obsahujících halogeny a omezení chlo-
rovaných komponent pøi výrobì lepenek
a papíru.

� Spalování døevìných briket èi obdobných
�ekologických� výrobkù z døevných kom-
ponent musí být provìøeno z hlediska tvor-
by POPs zvlá�tì PAH.

� Kriteria pro omezení emisí POPs (a tì�-
kých kovù) uplatòovat v akcích typu
�Ekologicky �etrný výrobek, Czech made
apod.� jako jedno z rozhodujících hledisek.

� Zavádìt nejlep�í dostupné technické postu-
py pro technologické procesy s cílem sní�it
tvorbu �kodlivých vedlej�ích produktù.

� Zavádìt správnou spalovací praxi v elekt-
rárnách, teplárnách a spalovnách v�eho
druhu, vybavit tato zaøízení úèinnými zaøí-
zení na záchyt POPs.

� Identifikovat zdroje POPs a jejich podíl na
zneèi��ování �P a aktualizovat limity
POPs v souladu s Protokolem o POPs a le-
gislativou EU.

� Nespalovat v bì�ných spalovacích zaøíze-
ních nebo na otevøeném ohni materiály, je�
mohou být zdrojem POPs - plasty, nepou�i-
té chemikálie, konzervované døevo, pneu-
matiky, vyjeté motorové oleje - upøednost-
òovat recyklaci odpadù.

� Zvy�ovat podíl zemního plynu na výrobì
tepelné a elektrické energie, orientovat se
lokálnì na obnovitelné zdroje energie.

� Pøi pøípravì energetické koncepce brát
v úvahu fakt, �e jaderná energetika není
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zdrojem emisí POPs, tì�kých kovù a dal-
�ích polutantù.

� Vybavit motorová vozidla úèinnými kata-
lyzátory, provádìt pravidelné kontroly
technického stavu vozidel.

� Zakázat výrobu a dovoz olovnatých benzi-
nù s vyna�eèi.

� Do roku 2001 zakázat výrobu a dovoz
olovnatých benzinù.

� Pøi výrobì benzinù a mazacích olejù zo-
hlednit vliv jejich slo�ení na tvorbu POPs.

� V zalidnìných aglomeracích zakázat pou-
�ívání posypových solí obsahujících halo-
gen.

� Zakázat vypalování strni�� a mezí, propa-
govat kompostování organických zbytkù
ze zahrad pøed jejich spalováním, provozo-
vat skládky odpadù tak, aby nedocházelo
k samovznícení.

� Sní�it riziko vzniku po�árù realizací pre-
ventivních opatøení.

� Odpady, pokud nejsou spalovány, skládko-
vat na vyhovujících skládkách, popílek
a �kváru ze spaloven skladovat tak, aby ne-
docházelo k rozptylu do ovzdu�í.

� Zabezpeèit, aby odpady s vysokou kon-
centrací POPs byly ukládány tak, aby bylo
zabránìno úniku tìchto látek do potravních
øetìzcù (napøíklad zaji�tìním solidifikace
popílkù ze spaloven komunálního nebo ne-

bezpeèného odpadu a následného ulo�ení
do podzemních suchých prostor nebo do
vodotìsnì a hermeticky øe�ených úlo�i��).

� Zajistit úèinný a efektivní systém ekono-
mických nástrojù pro zákaz výroby, pou�í-
vání, vzniku POPs a také zavádìní jejich
alternativ (poplatky, pokuty, daòové úle-
vy).

� Podporovat výzkum v oblasti POPs - jejich
osudu v prostøedí a mechanismù úèinkù na
�ivé organismy.

� Podporovat vývoj a zdokonalování techno-
logií vedoucích ke sní�ení emisí.

Co mù�e dìlat obèan:
� Dát si pravidelnì kontrolovat a seøizovat

motor svého auta.
� Tøídit domácí odpad, odpad vyvá�et pouze

na povolené skládky.
� Pøejít, pokud je to mo�né, na vytápìní

zemním plynem.
� Nevypalovat pøíkopy a strni�tì.
� Nespalovat v kamnech èi kotlích nebo na

otevøeném ohni plasty, nepou�ité nátìrové
hmoty, staré postøikové chemikálie, pou�i-
té motorové oleje, pneumatiky, døevo na-
pu�tìné rùznými ochrannými prostøedky.

� Dávat pøednost kompostování organických
zbytkù z vlastní zahrady pøed jejich spalo-
váním.

Jak se mù�e obèan chránit pøed expozicí
POPs:
� Omezovat pøíjem �ivoèi�ných tukù (tuèné

maso, mléko a mléèné výrobky s vysokým
obsahem tukù, domácích vajec od drùbe�e
s volným výbìhem konzumující kontami-
novanou pùdu, ryby s vysokým obsahem
tukù nebo ryby ulovené ve zneèi�tìných
vodách.

� Omezit pøíjem uzených jídel, spálených jí-
del a potravin opékaných nad otevøeným
ohnìm (døevo, døevìné uhlí).

� Nekouøit a nezdr�ovat se v zakouøených
prostorách.

� Pokud mají mo�nost zvolit si pracovi�tì,
bydli�tì a místo oddechu a sportování co
nejdál od frekventovaných cest, spaloven,
skládek odpadù, omezit vìtrání ve smìru
od zdrojù zneèi�tìní (napøíklad ru�né ulice).

� Konzumovanou zeleninu nebo ovoce dù-
kladnì umývat.

� Nepou�ívat chemické látky a postøiky ne-
známého pùvodu, nemanipulovat bez nále-
�ité ochrany poko�ky a dýchacích cest
s materiály obsahujícími chemické látky.

Materiál zpracoval prof. I. Holoubek s kolektivem autorù
pro M�P a je spolu s dal�ími informacemi dostupný na in-
ternetové adrese: http://recetox.chemi.muni.cz/

Pøipravili jsme pro pùvodce odpadù mo�nost, jak naplnit po�adavek zákona o odpadech (nabizeni odpadu k vyu�ití) pomocí bezplatného zve-
øejnìní jejich odpadù na internetové stránce �www.skladka.cz�. Jedná se vlastnì o virtuální skládku, kam firmy odkládají své odpady, na rozdíl od
skládky klasické je v�ak odtud mohou zájemci o jejich vyu�ití vyzvedávat. Na na�em serveru lze rovnì� odpady poptávat. Pomocí pøidìleného hes-
la máte mo�nost provádìt on-line aktualizaci svých dat 24 hodin dennì, 365 dní v roce.

Kromì �burzy� odpadù mù�ete rovnì� bezplatnì vyu�ívat rozsáhlou databázi slu�eb z oboru odpadového hospodáøství. Dále nabízíme firmám
z oboru odpadového hospodáøství mo�nost umístìní cílené reklamy na na�em serveru, pøípadnì mù�ete vyu�ít na�ich slu�eb a zku�eností z oblas-
ti tvorby www prezentací, pøipojení, registrace domén a dal�í.

Tento projekt si klade za cíl stát se nástrojem komunikace nejen mezi pùvodci a zpracovateli odpadù, ale i orgány státní správy, nevládními or-
ganizacemi a nej�ir�í odbornou veøejností. Z tohoto dùvodu naleznete na na�em serveru nejen obsáhlé adresáøe, ale i informace o poøádaných ak-
cích, odborné literatuøe, legislativì, èlánky, komentáøe, recenze, inzerci a pøedev�ím odbornì zamìøené diskusní fórum.

Ing. Radek Janou�ek, Brno

Národní projekt využívání odpadů

WWW.SKLADKA.CZ


