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1. Úvod 

Tato analýza byla vypracována společností EY ve spolupráci s následujícími subdodavateli. 

► Vysoké učení technické v Brně v zastoupení Martin Pavlas, Radovan Šomplák, Ondřej Putna, 
Michal Touš a Jaroslav Pluskal 

► DEKONTA, a.s. v zastoupení Petra Vítková a Boris Urbánek 

► Green Solution s.r.o. v zastoupení David Hrabina, Terezie Pačesová a Michal Tenkrát 

► Iva Zeroníková 

► Za EY se projektu účastnili Jaroslav Vodáček, Martin Veverka, Linda Maršíková a Jiří Čenský 

Objednatel:    Zpracovatel: 
Ministerstvo životního prostředí ČR   Ernst & Young, s.r.o. 
Vršovická 1442/65    Na Florenci 2116/15 
100 10 Praha 10   110 00 Praha 1 
IČO: 00164801    IČO: 26705338 

 
Účelem této zprávy je prezentovat Objednateli závěry nezávislé a objektivní analýzy „Podklady pro 
oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového dokumentu v 
Operačním programu Životním prostředí 2021 – 2027“. Předmětem je vypracování podkladového 
dokumentu vyhodnocujícího současný stav sítě zařízení k nakládání s odpady na celostátní i regionální 
úrovni. Podklady byly vypracovány z veřejných zdrojů, materiálů poskytnutých MŽP a CENIA a zdrojů 
jednotlivých zpracovatelů s pečlivostí a řádností. Analýza vychází také z již zpracovaných studií 
v oblasti odpadového hospodářství. Cílem bylo poskytnout nezávislé, objektivně podložené a 
konzistentní závěry, zjištění, a především doporučení pro Programový dokument Operační program 
Životního prostředí 2021 – 2027. Objednatelem analýzy je Ministerstvo životního prostředí ČR.   
 
Obsahem Podkladů je zpracování informací o existující síti zařízení pro nakládání s odpady (včetně 
kapacit) na celostátní úrovni i pro jednotlivé kraje České republiky a informace o plánovaných 
projektech na výstavbu zařízení pro nakládání s odpady na území jednotlivých krajů. Vyhodnocení 
současného stavu a dostatečnosti sítě zařízení je provedeno na základě produkce a nakládání 
s definovanými odpadními toky, kdy data byla pro účely zpracování poskytnuta CENIA a současně je 
čerpáno z veřejné databáze VISOH. Na základě analýzy stávající sítě navazuje zpracovaný návrh 
optimalizace sítě definovaných zařízení. 
 
Předloženou část zpracovala DEKONTA, a.s. 
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2. Kapitola nebezpečné odpady 

Mezi nebezpečné odpady řadíme ty odpady, které vykazují alespoň jednu nebezpečnou vlastnost 
uvedenou v příloze nařízení komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje 
příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech (dále jen „nařízení č. 
1357/2014“). 
Nebezpečné vlastnosti jsou např. toxicita, karcinogenita, mutagenita, infekčnost a ekotoxicita. Jako 
příklad nebezpečných odpadů lze uvést odpady polychlorovaných bifenylů (PCB), perzistentních 
organických polutantů (POPs), infekční zdravotnické odpady nebo odpady obsahující rtuť či odpady z 
výrob převážně používající nebezpečné chemikálie ve výrobním procesu, tzv. průmyslové odpady. 
Nebezpečné odpady mohou poškozovat lidské zdraví či životní prostředí, a proto jim je potřeba věnovat 
zvýšenou pozornost. K negativnímu působení nebezpečných odpadů může docházet na místě jejich 
vzniku, při transportu a v blízkosti místa jejich odstranění. 
 
Zařazování odpadů do kategorie nebezpečných odpadů se děje na základě § 6 zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o odpadech“). Odpad je považován za nebezpečný, pokud: 

► vykazuje alespoň jednu z nebezpečných vlastností uvedených v nařízení č. 1357/2014, 

► je uveden ve vyhlášce č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů jako nebezpečný odpad, nebo 

► je smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených ve vyhlášce č. 93/2016 Sb., o 
Katalogu odpadů jako nebezpečný. 

 

http://www.env.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/8fc3e5c15334ab9dc125727b00339581?OpenDocument
http://www.env.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/8fc3e5c15334ab9dc125727b00339581?OpenDocument
http://www.env.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/8fc3e5c15334ab9dc125727b00339581?OpenDocument
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3. Analýza technologií pro úpravu a zpracování NO, včetně 
stávajícího počtu zařízení   

Z hlediska zákona o odpadech č.185/2001 jsou způsoby využití i odstranění odpadů uvedeny v 
přílohách tohoto zákona (viz příloha č. 3 a 4 zákona o odpadech).  
 
1. Způsoby využívání odpadů 
 
R 1  Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie 
R 2 Zpětné získávání nebo regenerace rozpouštědel 
R 3  Recyklace nebo zpětné získávání organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla 

(včetně kompostování a dalších biologických transformačních procesů) 
R 4  Recyklace nebo zpětné získávání kovů a sloučenin kovů 
R 5  Recyklace nebo zpětné získávání ostatních anorganických materiálů 
R 6  Regenerace kyselin nebo zásad 
R 7 Zpětné získávání látek používaných ke snižování znečištění 
R 8  Zpětné získávání složek katalyzátorů 
R 9  Rafinace olejů nebo jiný způsob opětovného použití olejů 
R 10  Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii 
R 11  Využití odpadů získaných některým ze způsobů uvedených pod označením R 1 až R 10 
R 12  Úprava odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R 1 až R 11 
R 13  Skladování odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R 1 až R 

12 (s výjimkou dočasného skladování v místě vzniku před sběrem) 
 
Poznámky: 
K bodu R 3 - Zahrnuje rovněž zplyňování a pyrolýzu v případě, že jsou produkované složky využívány jako 

chemické látky. 
K bodu R 5 - Zahrnuje čištění zemin umožňující jejich nové využití a recyklaci anorganických stavebních materiálů. 
K bodu R 12 - Pokud není k dispozici jiný vhodný kód R, může tento postup zahrnovat předběžné činnosti 

předcházející využití, včetně předzpracování, jako například demontáž, třídění, rozmělňování, 
lisování, peletizace, sušení, drcení, kondicionování, přebalení, oddělování, míšení nebo směšování, 
před použitím některého ze způsobů označených R1 až R11. 

K bodu R 13 - Dočasným skladováním se rozumí předběžné skladování. 

 
2. Způsoby odstraňování odpadů 
 
D 1  Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (například skládkování) 
D 2  Úprava půdními procesy (například biologický rozklad kapalných odpadů nebo kalů v půdě) 
D 3  Hlubinná injektáž (například injektáž čerpatelných odpadů do vrtů, solných komor nebo prostor 

přírodního původu) 
D 4  Ukládání do povrchových nádrží (například vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do 

prohlubní, vodních nádrží nebo lagun) 
D 5  Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (například ukládání do utěsněných 

oddělených prostor, které jsou uzavřeny a izolovány navzájem i od vnějšího prostředí) 
D 6  Vypouštění do vodních těles s výjimkou moří a oceánů 
D 7  Vypouštění do moří a oceánů, včetně ukládání na mořské dno 
D 8  Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou 

sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze způsobů uvedených pod označením D 
1 až D 12 

D 9  Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem 
jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze způsobů uvedených pod 
označením D 1 až D 12 (například odpařování, sušení, kalcinace) 

D 10  Spalování na pevnině 
D 11  Spalování na moři 
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D 12  Trvalé uložení (například ukládání v kontejnerech do dolů) 
D 13  Míšení nebo směšování před odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D 

1 až D 12 
D 14  Přebalení před odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D 1 až D 13 
D 15  Skladování před odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D 1 až D 14 (s 

výjimkou dočasného skladování v místě vzniku před sběrem) 
 
Poznámky: 
K bodu D 11 - Tento způsob je zakázán právními předpisy EU a mezinárodními úmluvami. 
K bodu D 13 - Pokud není k dispozici jiný vhodný kód D, může tento postup zahrnovat předběžné činnosti 

předcházející odstranění, včetně předzpracování, jako například třídění, rozmělňování, lisování, 
peletizace, sušení, drcení, kondicionování nebo oddělování před použitím některého ze způsobů 
označených D1 až D12. 

K bodu D 15 - Dočasným skladováním se rozumí předběžné skladování. 

 
 
Technologie 
 
Pro úpravu a zpracování nebezpečných odpadů byla dosud vyvinuta celá řada technologií, přičemž lze 
konstatovat, že se jedná o oblast dynamickou, stále se rozvíjející. Technologie pro úpravu a zpracování 
nebezpečných odpadů s cílem snížení projevu jejich nebezpečných vlastností je možné rozdělit na 
specializované, určené pro úzce definované skupiny odpadů a obecně použitelné, tj. použitelné pro 
velkou škálu druhů odpadů. V dané kapitole jsou diskutovány oba typy technologií. 
 
Některé z diskutovaných technologií jsou použitelné jak pro využití, tak i pro odstranění odpadů, záleží 
zejména na druhu a povaze odpadu a možnostech jejich zpracování. Používané technologie/metody 
pro zpracování nebezpečných odpadů v ČR lze obecně rozdělit do několika skupin.  
 
Jedná se o: 

► Biotechnologické metody 

► Fyzikálně-chemické metody 

► Tepelné procesy 

► Skládkování 
 
V celorepublikovém měřítku tvoří produkce nebezpečných odpadů jen malou část z celkové produkce 
odpadů. Nebezpečné odpady v roce 2018 představovaly jen 4,7 % celkové produkce všech odpadů. 
Avšak vzhledem ke své nebezpečnosti patří podíl celkové produkce nebezpečných odpadů na celkové 
produkci odpadů mezi základní ukazatele pro sledování vývoje odpadového hospodářství ČR.  
Na produkci nebezpečných odpadů mají vliv převážně průmyslová odvětví, ale také sanace starých 
ekologických zátěží. Právě sanace starých ekologických zátěží dlouhodobě způsobuje meziroční 
výkyvy v produkci nebezpečných odpadů v jednotlivých krajích. Produkce nebezpečných odpadů může 
být v některých případech ovlivněna i stavební a demoliční činností.  
Produkce nebezpečných komunálních odpadů dlouhodobě klesá. Mezi lety 2009 a 2018 poklesla 
celková produkce nebezpečných odpadů na obyvatele v ČR o 19,2 % na celkových 166,4 kg/obyv. 
v roce 2018 (tj. za celé období se snížila o 39,6 kg/obyv.), avšak v rámci posledního meziročního 
srovnání 2017–2018 narostla o 24,0 kg/obyv. Pozitivní trend je patrný i v absolutním snížení celkové 
produkce nebezpečných odpadů. V období 2009–2018 poklesla celková produkce nebezpečných 

odpadů o 18,2 % na celkových 1 768,0 tis. t, a to i přes 17,3% nárůst mezi roky 2017–2018
1
. 

Jednoznačné vývojové trendy u produkce nebezpečných odpadů nelze popsat. Produkce 
nebezpečných odpadů se odvíjí zejména od stavu ekonomiky a průmyslu. 
 

 
1

 Zpráva o životním prostředí ČR 2018, CENIA, MŽP 
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V rámci prezentace technologického řešení byly uvažovány nebezpečné odpady vznikající přímo u 
jednotlivých původců. V rámci ČR jsou technologie pro zpracování nebezpečných odpadů zařazeny 

podle katalogu zařízení
2
 zejména pod kódy 1.1.0 Biodegradace odpadů, 1.2.0 Dekontaminace odpadů, 

2.2.0 Fyzikálně chemické metody, 2.5.0 Solidifikace odpadu, 5.3.0 Regenerace kyselin a zásad. 
Technologie jsou označovány některým ze způsobů odstraňování, nebo využívání odpadů. Jedná se 
zejména o kód  D8 Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem 
jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze způsobů uvedených pod označením D 1 
až D 12, D9 Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným 
produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze způsobů uvedených pod 
označením D 1 až D 12 (například odpařování, sušení, kalcinace), D13 Míšení nebo směšování před 
odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D 1 až D 12, D14  Přebalení před 
odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D 1 až D 13). Některé užívané 
technologie mohou být označovány také kódem využívání odpadů, např. R3 Recyklace nebo zpětné 
získávání organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně kompostování a dalších 
biologických transformačních procesů) a případně N14 Biologická dekontaminace (technologie není 
mezi technologiemi uvedenými v zákonu o odpadech – nejblíže pravděpodobně k technologii D8). 
 
Jak již bylo zmíněno dříve jsou v ČR standardně používány technologické úpravy uvedené v dalším 
textu, mající za cíl snížení nebezpečných vlastností těchto odpadů a usnadnit jejich odstranění nebo 
využití. V souvislosti s tím, jsou v závěru kapitoly stručně diskutována take srovnání s technologiemi 
hojně využívanými v rámci EU (viz BREF). 
Dále uvedené technologie jsou ty, u kterých je evidován nejvyšší podíl upravených nebezpečných 
odpadů, nebo ty, které jsou inovatiní, vykazující potenciál pro budoucí využití k úpravě nebezpečných 
odpadů. 

3.1 Biotechnologické metody 

Často aplikované základní principy při využití biotechnologií pro úpravu odpadů, jsou aerobní postupy 
úpravy odpadů. Zpravidla se jedná o vodohospodářsky zabezpečené plochy, na které jsou umisťovány 
odpady znečištěné ropnými látkami, polyaromatickými uhlovodíky a dalšími organickými sloučeninami. 
Primárně jsou biodegradační plochy (také se užívá název dekontaminační plochy) určeny pro úpravu 
znečištěných odpadů, zejména zemin, stavebních a demoličních odpadů. Za určitých podmínek lze do 
zařízení přijmout také odpady anorganicky znečištěné, nicméně vysoký obsah např. těžkých kovů je 
limitujícím faktorem pro úspěšný průběh procesu biodegradace. 

V rámci typu zařízení v databázi ISOH jsou zařízení využívající biodegradační metody při úpravě 
nebezpečných odpadů uváděny jako biologická dekontaminace, biodegradace (mimo kompostování) – 
pod kódem zařízení 1.1.0 a 1.2.0 a 6.1.0. Kód 6.1.0 popisuje technologii jako odstranění, nikoli jako 
úpravu. Při popisu nakládání s odpady v rámci evidence odpadů jsou tyto technologie uváděny pod 

kódy N14 Biologická dekontaminace a D8 Biologická úprava
3
.  

Z dostupných materiálů (informací z KÚ, CENIA, IPPC) byla získána informace, že kapacita zařízení, 
vedených v databázi ISOH k lednu 2020 pod kódy 1.1.0 a 1.2.0 – nerozlišeno, pro celou ČR, je 
2 667 525 t/rok upravených odpadů. Kapacita zařízení bude ve skutečnosti vyšší, protože u některých 
zařízení se informace o kapacitách zařízení nepodařilo zjistit. Počet těchto zařízení byl k lednu 2020 
zjištěn v počtu 135. (viz Tabulka 1). V porovnání se studií realizovanou v roce 2015 došlo ke snížení 
počtu provozovaných zařízení tohoto typu o 26. 

 
2

 Databáze: isoh.mzp.cz 
3

 Zákon č. 185/2001 Sb, o odpadech v platném znění, včetně platných prováděcích právních předpisů 
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Tabulka 1: Počet zařízení k úpravě NO biotechnologickými metodami (kód zařízení 1.1.0 a 1.2.0) 

Kraj NUTS 3 Počet zařízení Mobilní / stacionární 

Praha CZ010 2 ne 

Středočeský kraj CZ020 32 ne 

Jihočeský kraj CZ031 3 ne 

Plzeňský kraj CZ032 5 ne 

Karlovarský kraj CZ041 2 ne 

Ústecký kraj CZ042 30 ne 

Liberecký kraj CZ051 18 ne 

Královéhradecký kraj CZ052 1 ne 

Pardubický kraj CZ053 4 ne 

Kraj Vysočina CZ063 1 ne 

Jihomoravský kraj CZ064 11 ne 

Olomoucký kraj CZ071 10 ne 

Zlínský kraj CZ072 3 ne 

Moravskoslezský kraj CZ080 13 ne 

CELKEM ČR  14 135 ---- 

Zdroj: databáze ISOH 

 

 
Graf 1: Kapacity zařízení k úpravě NO biotechnologickými metodami (kód zařízení 1.1.0 a 1.2.0) – zjištěné 

 

Zdroj: databáze ISOH, CENIA, MŽP 
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Obrázek 1: Rozmístění zařízení k úpravě NO biotechnologickými metodami (kód zařízení 1.1.0 a 1.2.0) v rámci 
ČR 

 
Zdroj: databáze ISOH 

 
Vybavenost území ČR zařízeními k úpravě NO biotechnologickými metodami je významně 
nerovnoměrná. Nejvíce zařízení se nachází ve Středočeském, Ústeckém a Libereckém kraji, nejméně 
pak v Kraji Vysočina, Královéhradeckém, Karlovarském kraji a v Praze. Podrobnější data a identifikační 
údaje zařízení jsou uvedeny v samostatné příloze k této kapitole (příloha ke kapitole 2). 

Popis používané technologie je v různých provozních řádech a žádostech o souhlas s provozem 
zařízení uveden např. tímto způsobem: “Dekontaminační plocha bude provozována jako zařízení na 
úpravu nebezpečných a ostatních odpadů nebo kontaminovaného materiálu s následným odstraněním. 
Podle příloh č. 3 a č. 4 k zákonu č.185/2001 Sb. půjde o zařízení s kódem D8 - biologickou úpravu s 
následným odstraněním R3 -získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako 
rozpouštědla (včetně kompostování a dalších biologických procesů). V rámci databáze ISOH jsou 
uvedené technologie uváděny pod kódy 1.1.0 Biodegradace odpadu jako “Úprava před využitím nebo 
odstraněním”, obdobně je popsán kód 1.2.0 Dekontaminace odpadu (biodekontaminace). Pouze kód 
6.1.0 popisuje technologii jako odstranění. Kompostování je uvedeno v dotčeném informačním systému 
pod kódem 1.3.0 jako biologický proces úpravy odpadu před využitím nebo odstraněním. Technologie 
používané v zařízení pod kódem D8 jsou založeny zpravidla na biologické degradaci ropných 
uhlovodíků a jejich derivátů „ex situ“. Na biodegradační (dekontaminační) ploše jsou upravovány 
pomocí speciálních biodegradačních technologií odpady, které by jinak nemohly být ukládány na 
příslušné skládky.  

Kromě odpadů jsou zpravidla uváděny následující vstupy do zařízení:  

Technologická voda – používaná na skrápění (vlhčení) kontaminované zeminy 

Biopreparát (bakteriální suspenze) – konkrétní složení je nedílnou součástí dané biotechnologie, která 
podléhá schválení Státním zdravotním ústavem a Ministerstvem zdravotnictví ČR. Tato komplexní 
technologie je majetkem firmy (poskytovatelů těchto technologií je v ČR několik a proto zde není 
uvedena konkrétní firma).  
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Zemědělské hnojiva - zejména NPK pro podporu biologického procesu. 

Biodegradační technologie je v současnosti v ČR kapacitně nejrozšířenější technologií využívanou pro 
nakládání s nebezpečnými odpady před jejich odstraněním.  

Biodegradace může být definována jako biologicky katalyzované snížení komplexity chemických 
sloučenin. Organické sloučeniny jsou v procesu biodegradace velmi často zcela rozloženy, takže 
vznikají anorganické sloučeniny uhlíku, dusíku, fosforu, síry a jiných prvků obsažených v původní 
kontaminující organické látce a tyto jsou uvolňovány do prostředí a zařazeny do koloběhu prvků v 
přírodě. Lze tedy říci, že tato úplná biodegradace toxické organické látky, která je známá pod pojmem 
mineralizace, je přírodě velmi prospěšná. Abiotická či biologická transformace syntetických organických 
polutantů může znamenat také nežádoucí proces v případě, kdy nedochází k jejich rozkladu  na 
konečné oxidační produkty (mineralizaci), ale pouze k částečné transformaci. Může tak vznikat nová, 
většinou po chemické a toxikologické stránce, neznámá kontaminace. 

Je možné konstatovat, že mikroorganismy degradující ropné uhlovodíky jsou prakticky všeobecně 
rozšířeny. Můžeme se s nimi setkat ve všech typech povrchových vod i v půdě. Účinnost 
biodegradabilních procesů zpravidla klesá, při jejich uplatňování ve směsích kontaminantů přítomných 
v prostředí. 

Je známa celá řada organických látek, které v prostředí perzistují i za přítomnosti degradujících 
mikroorganismů, neboť jsou pro degradéry nedostupné z důvodu nízké rozpustnosti ve vodě či sorpce 
na pevné povrchy. Důvodem může být neexistence vhodných enzymatických drah u přítomných 
degradérů. To bývá časté u nově syntetizovaných sloučenin, na jejichž existenci v ŽP se přírodní 
procesy dosud neadaptovaly. 

Těžké kovy nejsou biodegradovatelné a stávají se perzistentní složkou zejména půdního prostředí. 

Proces biodegradace se týká všech přirozených procesů, uskutečňovaných bakteriemi a jinými 
mikroorganismy či vyššími organismy, které vedou k destrukci organických molekul. Technologické 
využití procesů biodegradace se nazývá  bioremediace. Jde tedy o biodegradační metodu, snižující 
riziko nežádoucí přirozené transformace kontaminujících látek a riziko perzistence neznámých 
transformačních produktů v prostředí, V konečném důsledku vede bioremediace k ozdravení 
kontaminovaného prostředí. Bioremediace může být uskutečňována dvěma základními způsoby: 

Biostimulace (v sanační praxi také používán termín „podporovaná biodegradace“) je 
bioremediační metoda, která spočívá v akceleraci již probíhajících pomalých biodegradačních procesů, 
uskutečňovaných přirozeně se vyskytující (autochtonní) mikroflórou. Nejčastěji spočívá ve stimulaci 
růstu přítomných degradérů přídavkem zdrojů dusíku a fosforu, popř. růstových faktorů či induktorů 
specifických enzymů. Součástí technologie je zajištění nezbytné aerace a vlhkosti. 

Bioaugmentace spočívá v obohacení kontaminovaného prostředí vnesenými (allochtonními) 
degradéry se známým katabolickým potenciálem. Spolu s těmito mikroorganismy mohou, ale nemusí, 
být aplikovány i potřebné živiny a růstové faktory. Bioremediace uskutečňovaná metodou 
bioaugmentace je prováděna nejčastěji s mikroorganismy izolovanými z přirozeného prostředí. Izoláty 
s nejvyšší biodegradační kapacitou pro dané polutanty jsou následně identifikovány (nejčastěji pomocí 
molekulárně-genetických metod). Pokud se jedná o netoxické a nepatogenní kmeny, lze zažádat o 
povolení k jejich využívání u příslušných orgánů státní správy.  Dle principu předběžné opatrnosti není 
v ČR povoleno využívání geneticky modifikovaných mikroorganismů pro bioaugmentace.  

Významným procesem ovlivňujícím biologickou dostupnost celé řady chemikálií i přirozených 
mikrobiálních substrátů je sorpce, která je zejména spojována s tzv. „stárnutím“ kontaminace (aging).  
V řadě případů jsou degradovatelné látky v důsledku sorpce zcela odolné mikrobiálnímu ataku.  
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V případech, kdy kontaminující látka organického původu je biologicky rozložitelná, ale chybí údaje o 
jejím zestárnutí a s tím související míře sorpce na pevné povrchy nebo změnách v kvalitativním složení 
směsi (zvýšení podílu těžších uhlovodíků na úkor lehčích – lépe degradovatelných), je vhodné doplnit 
nezbytné testy proveditelnosti o metody stanovení tzv. biodostupnosti. V případě znečištění ropnými 
uhlovodíky to může být stanovení relativního podílu rozvětvených perzistentních uhlovodíků (např. 
fytan, pristan) ve směsi, u znečištění typu PAU se osvědčilo stanovení snadno dostupné (a tedy 
biodegradabilní) frakce metodou superkritické fluidní extrakce v CO2. Uvedené metody pomohou určit 
ještě před aplikací biodegradačních metod, zda je reálné dosáhnout stanovených sanačních limitů 
pomocí bioremediace. 

S jistotou lze říci, že po kontaminaci prostředí ropnými uhlovodíky prudce stoupá počet degradujících 
mikroorganismů. Biodegradace ropných uhlovodíků se může uskutečňovat ve velmi širokém teplotním 
rozmezí. Degradéry ropných látek lze detekovat mezi psychrofilními, mezofilními I termofilními 
mikroorganismy. Při nízkých teplotách může být rychlost biodegradace limitována lehkými těkavými 
uhlovodíky, které jsou pro celou řadu mikrobiálních degradérů toxické. Z dosavadních poznatků je 
zřejmé, že v procesu biodegradace musí být dodržován určitý poměr mezi obsahem uhlíku obsaženého 
v degradovaném uhlovodíku a obsahem dusíku resp. fosforu v okolním prostředí. Výsledky všech prací 
jednoznačně hovoří pro nutnost přidání těchto živin do prostředí, neboť jen touto cestou je možné 
dosáhnout výrazného zrychlení biodegradačního procesu. Nezbytná je přítomnost konečného 
akceptoru elektronů pro biodegradační proces, což je v případě aerobních procesů nejčastěji vzdušný 
kyslík. 

Běžně je degradace ropných uhlovodíků prováděna metodou ex situ.  Zemina (odpady) je na 
speciálních vodohospodářsky zajištěných plochách hnojena, zavlažována, vzdušněna prooráváním či 
přehazováním. Může být inokulována speciálními mikrobiálními preparáty (bioaugmentace). Zejména 
při zvýšeném obsahu těkavých organických sloučenin by bioremediace měla být prováděna v halách 
opatřených nepropustnou podlahovou krytinou s drenážemi pro odvádění přebytečné kontaminované 
vody do nádrží pro opakované skrápění biopole. Vzduch, který je v průběhu biodegradace znečišťován, 
by měl být dočišťován přes chemické či biologické filtry. 

Bylo prokázáno, že běžně používané bioremediační metody jsou neúčinné při dekontaminaci těžkých 
zástupců polycyklické aromatické uhlovodíků (PAHs). 

Jak bylo popsáno výše, technologii kompostování je možné s výhodou využívat pro stabilizaci široké 
palety nebezpečných biologicky rozložitelných odpadů (jako jsou například čistírenské kaly) a přípravu 
organických hnojiv. Mikrobiální konsorcia obývající komposty vykazují extrémní rozmanitost a současně 
nízkou substrátovou selektivitu a díky tomu jsou schopna rozkládat organické sloučeniny různé povahy, 
včetně látek, které jsou přirozeně v životním prostředí persistentní. Technologie na bázi kompostování 
tak mohou být použity pro zpracování řady nebezpečných odpadů s obsahem persistentních 
organických látek. Případně je možné kompostovacích technologií či přídavků kompostů využít také ke 
stabilizaci nebezpečných odpadů s obsahem anorganických kontaminantů, které se silně váží na 
organickou hmotu v kompostech obsaženou. Kompostování a přídavky kompostu jsou udržitelnou a 
účinnou bioremediační technologií, která je použitelná zejména pro dekontaminaci zemin a kalů 
kontaminovaných vysokými koncentracemi ropných látek, polycyklickými aromatickými uhlovodíky, 
výbušninami, fenoly, některými pesticidy a taktéž řadou takzvaných nově se objevujících kontaminantů, 
jako jsou farmaka, takzvané výrobky osobní hygieny či ftaláty. 

Nelze oprávněně předpokládat výskyt kontaminujících chemikálií v chemicky definované formě, je však 
možné předpokládat výskyt ve formách chemicky často velmi vzdálených od struktury původní 
sloučeniny nebo dokonce v komplexech nebo více či méně složitých směsích. K tomuto předpokladu 
vede i míšení odpadů vstupujících do zařízení k biodegradaci nebezpečných odpadů. Počet takto 
vznikajících směsí a komplexů je nevyčíslitelný. Je skutečností, že celá řada organických molekul 
podléhá v přírodě abiotickému rozkladu. Např. fotochemické transformace se uskutečňují v atmosféře, 
v blízkosti vodní hladiny, při povrchu půdy a rostlinného pokryvu a mohou nejen některé látky 
modifikovat, ale i totálně rozkládat. Nefotochemické, neenzymatické reakce převažují v půdě, 
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sedimentech a v povrchových i podzemních vodách, ale jen zřídkakdy v průběhu těchto reakcí dochází 
k úplné mineralizaci kontaminujících organických látek. Naproti tomu, enzymatické biologické procesy 
vedou ke značným změnám organických molekul. Četné biotické procesy se mohou podílet na úplné 
konverzi organické látky v látku anorganickou, tedy na procesu mineralizace. Nejsou však výjimkou 
případy, kdy organická látka může být v biologickém procesu pouze modifikována, a to nejen 
strukturálně, ale i v toxikologických vlastnostech.   

Riziko spojené s transformací zejména organických molekul (často s vyšší toxicitou), které již není 
možné detekovat pomocí zvolených analytických metod, je možné částečně eliminovat použitím 
doplňkových analýz a stanovení. Patří sem například ekotoxikologické analýzy pro různé trofické stupně 
organismů, hodnocení reziduální inhibiční aktivity (rezidua antibiotik) nebo testy estrogenních či 
androgenních účinků (endokrinní disruptory). 

V ČR provozovaná velkokapacitní zařízení je možné považovat za zařízení zpravidla s omezenou 
kontrolou hromadně upravovaných odpadů vystupujících ze zařízení. Rizikové mohou být zejména 
upravené odpady vzniklé jako směs různých vstupů do zařízení s nekonzistentním složením. 
Ekologická bezpečnost dotčených zařízení je vzhledem k opakovaně zdůrazňované ekonomické 
náročnosti zkoušek zpravidla jen omezeně prokazatelná.  

3.2 Fyzikálně – chemické metody 

Speciálním případem fyzikálně-chemické úpravy odpadů je jeho stabilizace, tj. přeměna odpadu na 
nerozpustný produkt pomocí chemických procesů nebo jeho zachycením (imobilizací) na vhodný 
sorbent. V prvním případě jsou chemické látky v odpadu chemicky vázány (fixovány) s přidávaným 
materiálem (hydraulickými nebo organickými pojivy, speciálními aditivy a aktivátory či akcelerátory). Ve 
většině případů při tom dochází k solidifikaci (zpevňování) odpadu, což je výhodné z praktického 
hlediska (lepší manipulace, omezená vyluhovatelnost apod.). V případě nebezpečných odpadů dochází 
k jejich převedení do stavu s trvale zmenšenou mobilitou škodlivých složek přítomných v odpadech. 
Uvedené metody významně snižují míru některých nebezpečných vlastností odpadů ukládaných na 
skládky. V řadě případů se jedná o úpravu, která významně zvyšuje ekologickou bezpečnost nakládání 
s odpady a zejména bezpečnost odstranění odpadů, v případě jejich uložení na skládku, i když obecně 
nesnižuje obsah nebezpečných látek v odpadech obsažených. Vzhledem k požadavkům zákona o 
odpadech a jeho prováděcích právních předpisů, vše v platném znění na vlastnosti odpadů, které je 
možné přijímat na skládky (zejména skládky nebezpečných odpadů), má popisovaná technologie v ČR 
i v současnosti své opodstatnění. V popisu uvedených technologií je možné se setkat s různými pojmy, 

z nichž některé jsou vzájemně zaměnitelné (např. fixace, chemická fixace)
4
.  

Pojem fixace je takový případ solidifikace, kdy malé částečky odpadu reagují se složkami 
solidifikačního media chemicky nebo s nimi vytvářejí směsi. Tak je tomu např. u bitumenu, kdy některé 
organické odpady se rozpouštějí v roztaveném bitumenu a po jeho ztuhnutí vznikne pevná slitina.           
U vitrifikovaného odpadu, kdy zpevňujícím mediem je sklotvorný materiál, se jednotlivé atomy složek 
odpadů stávají součástí mřížky vznikajícího skla.  

Pojem solidifikace odpadu je založena na zpevnění odpadu, který má původně skupenství plynné, 
kapalné nebo pevné pomocí matrice vytvořené anorganickou nebo organickou látkou. Je to tedy 
proces, kdy se do formy bloků nebo zrn makroskopické velikosti převádí roztok, suspenze, plyn 
adsorbovaný na vhodném sorbentu nebo jemně zrněná pevná látka. Při solidifikaci (zpevnění) nemusí 
dojít k chemické interakci mezi odpadem a zpevňující látkou, ale pouze k fyzikálnímu (mechanickému) 
zabudování odpadu do zpevněné hmoty. 

Pojem enkapsulace (zapouzdření) je proces, kdy složky odpadu nejsou schopny vytvářet solidifikací 
sloučeniny nebo se mísit se solidifikujícím mediem, ale solidifikující medium obaluje malé částečky 

 
4

 KURAŠ, M.: Odpady a jejich zpracování, Ekomonitor 2014  



 
 
 

 
14 Podklady pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového 
dokumentu v Operačním programu Životní prostředí 2021 - 2027 
 

odpadu, a tím je izoluje od životního prostředí. Případem enkapsulace je vitrifikace odpadu, 
obsahujícího chrom, jehož atomy nejsou schopny vytvářet skla se sklotvornými materiály, takže dochází 
pouze k obalení shluků molekul oxidu chromu sklem. Podobným příkladem je i zavařování odpadu 
určité velikosti do obalů z termoplastů. 

Podle přílohy č. 4 k zákonu č.185/2001 Sb. jde o zařízení s kódem D 9 Fyzikálně-chemická úprava jinde 
v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se 
odstraňují některým ze způsobů uvedených pod označením D 1 až D 12 (například odpařování, sušení, 
kalcinace).  Z dosud uvedeného je zřejmé, že používané názvy technologií charakterizují tyto 
technologie v určité hierarchii od obecnosti ke konkrétnosti a názvoslovná neujasněnost v této 
problematice byla částečně odstraněna vyhláškou č. 383/2001 Sb. a v současnosti vyhláškou MŽP č. 
294/2005 Sb. Výše uvedenou hierarchii pojmů v návaznosti na jejich předcházející výklad je možno 
uvést např. následovně: 

► úprava odpadu (v souladu s přílohou 4 k zákonu č. 185/2001 Sb., resp. přílohou č. 6 k vyhl. č. 
294/2005 Sb. – D9 Fyzikálně-chemická úprava), 

► imobilizace (stabilizace) odpadu (snížení pohyblivosti – mobility - škodlivin obsažených 
v odpadu), 

► fixace (chemická fixace, chemická stabilizace) odpadu (zachycení - přechod škodlivin do 
omezeně rozpustných nebo nerozpustných chemických sloučenin), 

► enkapsulace (zapouzdření), 

► solidifikace (zpevnění), 

► CFS (zpevnění doprovázené chemickou fixací nebo navázáním na sorbent – např. na aktivní 
uhlí), 

► vitrifikace (zeskelnění), 

► bitumenace (zaasfaltování), 

► zacementování (zpevnění cementem, zapracování do betonů). 
 

Jen výjimečně se při stabilizaci odpadů jednotlivé metody navzájem neprolínají a výsledný produkt 
(nazývaný např: stabilizát, solidifikát, vitrifikát) je výsledkem uplatnění pouze jedné izolované metody.  

Metody zpevňování nebezpečných odpadů je nutné pokládat za krajní řešení otázky nakládání s 
odpady, kdy již byly vyčerpány možnosti jejich využití jako suroviny v jiných odvětvích, možnost jejich 
chemického přepracování, či zhodnocení některé ze složek odpadu. Uvedenými způsoby se upravují 
odpady, jejichž využití není možné nebo je ekonomicky i technologicky velmi náročné a jejichž 
odstranění by bez úpravy nepřiměřeně zvyšovalo riziko pro zdraví lidí, pro jednotlivé složky životního 
prostředí nebo by nebylo možné vzhledem k omezením vyplývajícím z obecně závazných předpisů. 

Novinkou v rámci popisované technologie jsou nové definice dotčené technologie a výstupů z ní 
uvedené v Rozhodnutí komise 2014/955/EU, kterým se mění rozhodnutí Komise 2000/532/ES o 
seznamu odpadů, které je do národní právní úpravy implementováno vyhl. č. 93/2016 Sb., o Katalogu 
odpadů, v platném znění. V §2 Vymezení pojmů jsou pod písmeny d, e, f definovány pojmy, viz níže:  

d.) stabilizací procesy, které mění nebezpečnost složek odpadu, a tím mění kategorii nebezpečný 
odpad na kategorii ostatní odpad, 

e.) částečně stabilizovanými odpady odpady, které po stabilizačním procesu obsahují nebezpečné 
složky, jež nebyly zcela přeměněny ve složky, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné a které by 
se v krátkém, středním nebo dlouhém časovém období mohly uvolňovat do životního prostředí, 
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f.) solidifikací procesy, kterými se mění pouze fyzikální skupenství odpadu pomocí přísad beze změny 
chemických vlastností odpadu. 

V rámci databáze ISOH jsou solidifikační zařízení uváděna v katalogu zařízení pod kódem 2.5.0, jako 
úprava fyzikálně chemickými procesy před využitím nebo odstraněním. Uvedený informační systém, tj. 
veřejně dostupná databáze, rozeznává ještě další fyzikálně-chemické úpravy: 2.1.0 Bitumenizace 
odpadu, 2.2.0 Fyzikálně-chemické metody, 2.3.0 Rafinace odpadu, 2.4.0 Regenerace odpadu, 2.6.0 
Vitirfikace odpadu a 2.10.0 Úprava odpadu k energetickému využití. 
S ohledem na to, že kapacita zařízení byla zjištěna pouze u 28 % stacionárních zařízení vedených pod 
kódem 2.2.0., nejsou kapacitní údaje vynesené v grafu pod tabulkou. Množství zařízení v ČR bylo podle 
informací zveřejněných v databázi ISOH k lednu 2020 zjištěno v počtu 15 (pro kód 2.5.0), 0 (pro kódy 
2.1.0 a 2.6.0), 221 (pro kód 2.2.0), 6 (pro kód 2.3.0), 36 (pro kód 2.4.0) a 13 (pro kód 2.10.0).  
 

Tabulka 2:  Počet zařízení k úpravě NO fyzikálně-chemickými metodami – souhrn (kód zařízení 2.2.0) 

Kraj NUTS 3 Počet zařízení Mobilní / stacionární 

Praha CZ010 15 8 / 7 

Středočeský kraj CZ020 34 13 / 21 

Jihočeský kraj CZ031 23 4 / 19 

Plzeňský kraj CZ032 9 3 / 6 

Karlovarský kraj CZ041 7 4 / 3 

Ústecký kraj CZ042 19 4 / 15 

Liberecký kraj CZ051 10 4 / 6 

Královéhradecký kraj CZ052 8 8 / 0 

Pardubický kraj CZ053 15 7 / 8 

Kraj Vysočina CZ063 12 7 / 5 

Jihomoravský kraj CZ064 7 3 / 4 

Olomoucký kraj CZ071 18 4 / 14 

Zlínský kraj CZ072 5 1 / 4 

Moravskoslezský kraj CZ080 39 9 / 30 

CELKEM ČR  14 221 79 / 142 

Zdroj: databáze ISOH 
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Obrázek 2:  Rozmístění zařízení k úpravě NO fyzikálně-chemickými metodami (kód zař. 2.2.0) v rámci ČR 

 
Zdroj: databáze ISOH 

 

Vybavenost území ČR zařízeními k úpravě NO fyzikálně-chemickými metodami je poměrně 
rovnoměrná. Nejvíce stacionárních zařízení se nachází v Moravskoslezském a Středočeském kraji. 
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Tabulka 3: Počet zařízení k úpravě NO – rafinace odpadu – souhrn (kód zařízení 2.3.0) 

Kraj NUTS 3 Počet zařízení Mobilní / stacionární 

Praha CZ010 - ne 

Středočeský kraj CZ020 1 ne 

Jihočeský kraj CZ031 - ne 

Plzeňský kraj CZ032 - ne 

Karlovarský kraj CZ041 - ne 

Ústecký kraj CZ042 - ne 

Liberecký kraj CZ051 1 ne 

Královéhradecký kraj CZ052 - ne 

Pardubický kraj CZ053 - ne 

Kraj Vysočina CZ063 - ne 

Jihomoravský kraj CZ064 - ne 

Olomoucký kraj CZ071 1 ne 

Zlínský kraj CZ072 3 ne 

Moravskoslezský kraj CZ080 - ne 

CELKEM ČR  14 6 0 

Zdroj: databáze ISOH 

 

Obrázek 3: Rozmístění zařízení k úpravě NO – rafinace odpadu – souhrn (kód zařízení 2.3.0) v rámci ČR 

 
Zdroj: databáze ISOH 

 
Vybavenost území ČR zařízeními k rafinaci odpadu je nerovnoměrná. V západní a jihozápadní části 
republiky se nenachází žádné zařízení k rafinaci odpadu. 
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Tabulka 4: Počet zařízení k regeneraci odpadu – souhrn (kód zařízení 2.4.0) 

Kraj NUTS 3 Počet zařízení Mobilní / stacionární 

Praha CZ010 2 0 / 2 

Středočeský kraj CZ020 8 1 / 7 

Jihočeský kraj CZ031 5 0 / 5 

Plzeňský kraj CZ032 - - 

Karlovarský kraj CZ041 4 2 / 2 

Ústecký kraj CZ042 2 1 / 1 

Liberecký kraj CZ051 - - 

Královéhradecký kraj CZ052 - - 

Pardubický kraj CZ053 - - 

Kraj Vysočina CZ063 1 1 / 0 

Jihomoravský kraj CZ064 7 1 / 6 

Olomoucký kraj CZ071 1 1 / 0 

Zlínský kraj CZ072 5 0 / 5 

Moravskoslezský kraj CZ080 1 0 / 1 

CELKEM ČR  14 36 7 / 29 

Zdroj: databáze ISOH 

 

Obrázek 4: Rozmístění stacionárních zařízení k regeneraci odpadu (kód zař. 2.4.0) v rámci ČR 

 
Zdroj: databáze ISOH 

 
Vybavenost území ČR zařízeními k regeneraci odpadu je poměrně nerovnoměrná. Největší počet 
stacionárních zařízení se nachází ve Středočeském a Jihočeském kraji a dále v Jihomoravském a 
Zlínském kraji. 
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Tabulka 5: Počet zařízení k úpravě NO solidifikacíi – souhrn (kód zařízení 2.5.0) 

Kraj NUTS 3 Počet zařízení Mobilní / stacionární 

Praha CZ010 1 1 / 0 

Středočeský kraj CZ020 2 0 / 2 

Jihočeský kraj CZ031 1 0 / 1 

Plzeňský kraj CZ032 - - 

Karlovarský kraj CZ041 - - 

Ústecký kraj CZ042 2 1 / 1 

Liberecký kraj CZ051 3 0 / 3 

Královéhradecký kraj CZ052 2 0 / 2 

Pardubický kraj CZ053 - - 

Kraj Vysočina CZ063 - - 

Jihomoravský kraj CZ064 - - 

Olomoucký kraj CZ071 1 0 / 1 

Zlínský kraj CZ072 - - 

Moravskoslezský kraj CZ080 2 1 / 1 

CELKEM ČR  14 14 3 / 11 

Zdroj: databáze ISOH 

 

S ohledem na to, že byla, na základě dostupných informací, zjištěna roční projektovaná kapacita u 11 
z 12 stacionárních zařízení vedených pod kódem 2.5.0, jsou kapacity zařízení vyneseny do 
následujícího grafu. Zjištěná roční kapacita uvedeného typu zařízení v ČR je 292 000 t/rok. 
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Graf 2: Kapacity zařízení k úpravě NO solidifikacíi (kód zařízení 2.5.0) – zjištěné 

 
Zdroj: databáze ISOH, CENIA, MŽP 

 

Obrázek 5: Rozmístění zařízení k úpravě NO solidifikací (kód zař. 2.5.0) v rámci ČR 

 
Zdroj: databáze ISOH 

 
 
Vybavenost území ČR stacionárními zařízeními k solidifikaci NO je nerovnoměrná. Stacionární zařízení 
jsou soustředěna převážně do severní části republiky. 
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Tabulka 6: Počet zařízení k úpravě odpadů k energetickému využití – souhrn (kód zařízení 2.10.0) 

Kraj NUTS 3 Počet zařízení Mobilní / stacionární 

Praha CZ010 - - 

Středočeský kraj CZ020 2 0 / 2 

Jihočeský kraj CZ031 - - 

Plzeňský kraj CZ032 - - 

Karlovarský kraj CZ041 - - 

Ústecký kraj CZ042 2 0 / 2 

Liberecký kraj CZ051 4 0 / 4 

Královéhradecký kraj CZ052 1 0 / 1 

Pardubický kraj CZ053 - - 

Kraj Vysočina CZ063 - - 

Jihomoravský kraj CZ064 1 0 / 1 

Olomoucký kraj CZ071 - - 

Zlínský kraj CZ072 1 0 / 1 

Moravskoslezský kraj CZ080 2 0 / 2 

CELKEM ČR  14 13 0 / 13 

Zdroj: databáze ISOH 

 

 

Obrázek 6: Rozmístění zařízení k úpravě odpadů k energetickému využití (kód zař. 2.10.0) v rámci ČR 

 
Zdroj: databáze ISOH 

 
Vybavenost území ČR zařízeními k úpravě odpadů k energetickému využití je nerovnoměrná. Nejvíce 
zařízení se nachází v Libereckém kraji. 
  



 
 
 

 
22 Podklady pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového 
dokumentu v Operačním programu Životní prostředí 2021 - 2027 
 

Metody úpravy kapalných nebezpečných odpadů  
 
V souladu s přílohou č.3 zákona o odpadech, lze technologie používající se k úpravě kapalných 
nebezpečných odpadů zařadit pod následující způsoby využívání odpadů R5 Recyklace nebo zpětné 
získávání ostatních anorganických materiálů, R6 regenerace kyselin nebo zásad, R12 Využití odpadů 
získaných některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R10. Nejčastěji se však používají 
technologie uvedené v příloze č.4 zákona o odpadech jako způsoby odstraňování odpadů, D9 
Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou 
sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze způsobů uvedených pod označením D 1 až D 
12 (například odpařování, sušení, kalcinace). V tomto smyslu se jedná o terminologický souběh 
popisované technologie úpravy kapalných odpadů s dříve popisovanou technologií stabilizace odpadů.  

Nejběžnější zařízení k nakládání s kapalnými nebezpečnými odpady, které přijímají kapalné 
nebezpečné odpady na bázi vody (technologické kapalné odpady) jsou deemulgační nebo 
neutralizační stanice. Provoz deemulgačních stanic je zpravidla založen na dávkování chemických 
přísad (aditiv, např. na bázi chloridů nebo síranů), které způsobí “rozražení” emulzí a s jednotlivými 
složkami emulzí, např. ropnými látkami a vodou je nakládáno samostatně. U kapalných odpadů s 
obsahem kovových sloučenin, které jsou zpravidla kyselé povahy dojde přidáním aditiv (zásad) ke 
změně pH, což způsobuje vysrážení hydroxidů kovů obsažených v kapalných odpadech do podoby 
kalů a po dalších úpravách (odvodnění kalů) dochází k samostatnému nakládání se vzniklými kaly 
(odpady) a odpadní vodou (mimo režim zákona o odpadech). Tyto základní technologie jsou velmi 
účinné při snížení hmotnosti odpadů v případě, že zařízení přijímá odpady na vstupu.  

Metody úpravy kapalných nebezpečných odpadů/kontaminovaných odpadních vod obsahují celou řadu 
postupů, které jsou známy pod názvy např. absorpce, kondenzace, destilace, membránová separace, 
reverzní osmóza, elektrolýza, vymražování, stripování, neutralizace, oxidace, redukce, hydrolýza, 
dehalogenace apod. Popis všech těchto technologií přesahuje rámec této studie, nicméně princip 
vybraných, v praxi reálně používaných technologií nebo technologií, které se začínají velmi úspěšně 
prosazovat v průmyslovém měřítku je popsán dále.  

Vhodnost použité technologie je závislá na vlastnostech odpadu. Jak již bylo uvedeno dříve, informace 
o kvalitě nebezpečných odpadů jsou v rámci řetězce původce, obchodník, zpracovatelské zařízení, 
zpravidla velmi omezené. Ve vztahu ke hmotnosti produkce kapalných odpadů jsou majoritními odpady 
odpady zaolejovaných vod a odpady z povrchových úprav kovů. V rámci právní úpravy nakládání s 
odpady a s vodami není rozdíl mezi odpadními vodami a kapalnými odpady na bázi vody původci těchto 
odpadních věcí a provozovateli dotčených zařízení k nakládání s nimi (soutřeďování, úprava, využití, 
odstranění) v řadě případů rozlišován, směšován nebo ignorován. V ČR komerčně dostupná zařízení 
jsou provozována v řadě případů jako zařízení podle požadavků zákona o odpadech a současně i 
zařízení provozovaná v souladu s požadavky zákona o vodách. 

Fyzikálně-chemická úprava kapalných odpadů (odpadních vod) obsahuje zpravidla, mimo již uvedené 
postupy, postupy neutralizace, oxidaci/redukci vod obsahujících kyanidy, sloučeniny chrómu (VI), 
dusitany, amoniak a případně (zpravidla vždy) i flokulaci, odpařování a odvodnění vzniklých produktů 
úpravy odpadů (kaly).  

Tlaková oxidace O2 

Technika tlakové oxidace slouží k rozkladu velmi stabilních organických látek, které nelze odbourat 
biologickým způsobem. Princip procesu tlakové oxidace spočívá v katalytické oxidaci organických 
sloučenin kyslíkem za zvýšených teplot (180 - 220°C) a tlaků (1,8 – 2,2 MPa). K oxidaci se používají 
barbotážní kolonové aparáty se spodní injektáží plynného kyslíku do odpadní vody. Oxidace obvykle 
probíhá v kyselé oblasti (pH 1 – 3) a je katalyzována Fe2+ ionty. Organické látky se rozkládají za tvorby 
oxidu uhličitého, vody a jednodušších organických fragmentů, které lze odstranit následným 
biologickým čištěním. Účinnost tlakové oxidace, závisející na reakčních podmínkách (teplota, tlak, 
doba) a struktuře organické sloučeniny, se pohybuje v rozmezí 60 – 95 %. Doporučované chemické 



 
 
 

 
23 Podklady pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového 
dokumentu v Operačním programu Životní prostředí 2021 - 2027 
 

znečištění odpadních vod, vyjádřené hodnotou chemické spotřeby kyslíku (CHSK), se pohybuje v 
rozmezí 5 000 – 60 000 mg O2/l. Oxidace je exotermickou reakcí.Při hodnotách CHSK nad 20 000 mg 
O2/l je proces autotermní. 

Výhody: 

► Proces je velmi efektivní na odstranění vysoce stabilního organického znečištění.  

► Do procesu nejsou zanášeny další chemikálie, znečištění se nepřenáší do jiného skupenství. 

► Nízké energetické náklady v případě autotermního provozu. 

► Čištění odpadních vod z výrob organických barviv, polotovarů a organických specialit. 

 
Fentonova oxidace a její modifikace  

Tato oxidační metoda patří mezi nejstarší pokročilé oxidační procesy. Svůj název získala po svém 
objeviteli, kterým byl britský inženýr chemie Henry John Horstman Fenton. V roce 1890 tento chemik 

objevil oxidaci pomocí činidla, které obsahovalo ionty Fe2+ a peroxidu vodíku
5
. Tohoto procesu je často 

využíváno v souvislosti s odbouráváním mnoha látek, kterými jsou zejména alkoholy, fenoly, ethery, 
aldehydy a ketony. Dále to mohou být aromáty i s polycyklickými aminy a barvivy. Tento proces je často 
využíván při odbarvování odpadních vod znečištěných textilním, farmaceutickým či chemickým 
průmyslem. Fentonova oxidace je výhodná z hlediska malé náročnosti na technologická vybavení a 
relativně levné chemikálie, které jsou potřebné pro její uskutečnění. Používané chemikálie bývají 
snadno dostupné a nepředstavují zátěž pro životní prostředí. Při pH 2,5-3 byla pozorována redukce 

iontů Fe3+, které vystihují rovnice (3) a (4)
6
.  

Fe3+ + H2O2 H+ + FeOOH2+ (3)  

FeOOH2+ → Fe2+ + HO2 (4)  

Při těchto podmínkách můžeme za katalyzátor reakce do jisté míry považovat i samotné železo, 
přičemž kapacita zařízení musí vycházet z nezbytné doby prodlevy v oxidačním reaktoru, která činí v 
průměru od 2 do 4 hodin. Samotné oxidaci nejprve předchází úprava pH, která je prováděna nejčastěji 
vápenným mlékem. Jako finální čištění vysrážených solí, kterými mohou být např. CaSO4, se používá 

sedimentace probíhající v usazovacích nádržích nebo filtrace 7.  

Na základě vzrůstajícího využití Fentonovy oxidace se hledaly nové možnosti aplikace, a proto 
postupně přibylo podobných procesů. Tyto procesy však nelze označovat jako Fentonovu oxidaci. 
Jedná se především o různé druhy modifikací Fentonovy oxidace, například procesy využívající jako 
katalyzátor železo v jiném oxidačním stupni, zejména Fe0 a Fe3+.  

Foto-Fentonova oxidace  

Foto-Fentonova oxidace je Fentonova oxidace, která je urychlována vlivem UV záření. Záření lze 
rozdělit podle energie resp. různých vlnových délek λ na 3 typy:  

► UV-A (λ = 320 - 400 nm)  

► UV-B (λ = 280 - 320 nm)  

 
5

 Gallard, H.; et al. Catalytic decomposition of hydrogen peroxide by Fe(III) in homogeneous aqueous solution: mechanism and 
kinetic modeling, Environ. Sci. Technol., 1999, 2726-2732 s 
6

 Sundstrom, D. W.; et al. Destruction of halogenated aliphatics by ultraviolet catalyzed oxidation with hydrogen peroxide. 
Hazardous waste & Hazardous materials, 1996, vol. 3, no. 1, p. 101-110 
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► UV-C (λ = pod 280 nm)  
 

Do této skupiny pokročilých oxidačních procesů patří zejména systémy H2O2/Fe2+/UV, H2O2/Fe3+/UV 
nebo ozařovaný roztok peroxidu vodíku se solí tris(oxaláto)železitanu H2O2/[FeIII(C2O4)3]3−/UV. Systém 
ozařovaného roztoku peroxidu vodíku se solí tris(oxaláto) železitanu se zároveň osvědčil při 
odbourávání organických polutantů, tj. benzenu, toluenu a xylenu či methyl(ethyl)ketonu.  

Tento systém je obzvláště účinný, pokud se jedná o oxidaci polutantů, které jsou schopny absorbovat 
záření ve stejné oblasti spektra jako železité ionty a peroxid vodíku. Narozdíl od předešlých systémů je 
spotřeba energie potřebná k oxidaci snížena až o 80 %, což je způsobeno zejména absorpcí komplexu 
v rozmezí 200-400 nm, umožňující efektivní využití UV zdrojů. Princip této oxidace vystihují rovnice (5) 

a (6)
7
.  

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH- + OH● (5)  

Fe(OH)2+ + hν → Fe2+ + OH 

Metody fotochemické oxidace 

Fotochemická oxidace H2O2/UV - principem je rozklad peroxidu vodíku působením krátkovlnného 
ultrafialového záření (253,9 nm) na hydroxylové radikály, které se účastní vlastní reakce s organickými 
látkami. Vlastní oxidační reakce obvykle probíhají ve válcovém fotoreaktoru, v němž jsou uloženy UV-
C zářivky (většinou v ochranné trubici z křemenného skla), které jsou v přímém kontaktu se znečištěnou 
vodou. Na vstupu vody do reaktoru je dávkován peroxid vodíku, který je v ozařované zóně rozkládán 
na OH. hydroxylové radikály. Doba zdržení čištěné vody závisí zejména na druhu a koncentraci 
kontaminantů a dále pak na charakteru matrice - tj. obsahu látek absorbujících OH, jako jsou např. 
uhličitany či huminové kyseliny. Celý proces probíhá většinou v diskontinuálním režimu. Metoda 
fotochemické oxidace H2O2/UV vykazuje  vysokou účinnost odstranění širokého spektra ogranických 
kontaminantů, jako jsou organická rozpouštědla – benzen, toluen, xyleny, chlorované benzeny, kresoly, 
nitrobenzen, anilin, dále polyaromatické uhlovodíky, chlorované alifatické uhlovodíky, apod. Hlavními 
omezeními technologického procesu jsou vysoké obsahy rozpuštěných kovů, zejména Fe a Mn 
způsobujících nežádoucí rozkladné reakce H2O2 na H2O a O2. Vyhodnocením ekonomické náročnosti 
technologie, bylo zjištěno, že největší položku provozních nákladů představuje spotřebovaná elektrická 
energie, náklady na peroxid vodíku jsou nejvýše třetinové. Právě vysoká energetická náročnost brání 
většímu praktickému rozšíření technologie fotochemické oxidace.  

Fotochemická oxidace O3/UV - může být realizována s dalšími oxidačními činidly, kde velmi efektivní je 
v kombinaci s O3. Uspořádání reaktoru je podobné jako v případě fotooxidace H2O2/UV s tím rozdílem, 
že místo H2O2 je dávkován O3. Existuje experimentální studie prokazující vyšší efektivitu rozkladu 
pesticidů pomocí O3/H2O2 v porovnání s O3 samotným. Účinnost procesu závisí na dávce ozonu, době 
kontaktu a pH odpadní vody/kapalného odpadu (je potřeba mít alkalické prostředí). Další výhodou 
systému je jeho snadná automatizace. Peroxonický proces může být použit pro rozklad prakticky všech 
perzistentních sloučenin.  

Anorganická kontaminace, zejména toxickými kovy 

V současné době je známo několik metod, které slouží k odstraňování rozpuštěných kovových iontů 
z vod/kapalných odpadů. V praxi se jednoznačně nejběžněji používanou metodou stala technologie 
chemického srážení s vhodnými činidly. Jinou možností využívanou pro odstraňování kovů je např. 
použití speciálních sorbentů na bázi oxidů železa či aktivního uhlí aj. Vedle těchto klasických sorbentů 

 
7

 Krystyník, Pavel; Klusoň, Petr; Hejda, Stanislav; Mašín Pavel; Tito, Duarte Novaes. A highly effective photochemical system 
for complex treatment of heavily contaminated wastewaters. Water environment research., 2014, 2212-2220 s 
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existují také aplikace iontoměničů pracujících obvykle v H+ cyklu. Poměrně inovativní postupy v čištění 
takto kontaminovaných vod potom představují membránové procesy a elektrodialýza. 

Srážení - srážecí procesy jsou v praxi nejběžnější metodou, která se pro odstraňování kovů využívá. 
Existují samozřejmě různé typy srážení, mezi nejběžněji aplikované postupy patří hydroxidické, 
sulfidické a uhličitanové srážení, nejčastěji pak bývá využíváno srážení vápnem a vápencem, pro svoji 
dostupnost a příznivou cenu. Nejméně běžné je uhličitanové srážení, což je způsobeno hlavně vyšší 

cenou sody, její nižší rozpustností a tedy vyšší spotřebou chemikálií
8
. 

Ačkoliv je v průmyslu široce používáno především hydroxidické srážení, existují některé důvody, proč 
je vhodnější aplikovat sulfidické procesy. Oproti hydroxidickým procesům má hlavní výhodu v tom, že 
s některými kovy vytváří sraženiny, které jsou mnohem méně rozpustné než u hydroxidických, a proto 
se lze dostat na velmi nízké koncentrace zbytkových kovů a z tohoto důvodu nemusí být potom 
přítomen druhý stupeň čištění (např. ionexy). Další výhodou je vysoká reakční rychlost, potenciál pro 
selektivní odstraňování kovů a možnost opakovaného použití sulfidu. Nevýhodou je obtížnost kontroly 
procesu dávkování sulfidu, značná toxicita a korozivní vlastnosti sirovodíku, a proto se používá 
především tam, kde je hydroxidické srážení málo účinné.  

Hlavními nevýhodami chemického srážení je nutnost aplikace značného množství chemických látek, 
produkce velkého množství přebytečného kalu, který vyžaduje další zpracování (např. solidifikací), 
poměrně malá rychlost procesu a mnohdy špatná sedimentace. Limitujícím faktorem srážení je kromě 
hodnoty pH také forma výskytu (speciace) těžkých kovů, které mohou být ve formě koloidů, amorfních 
gelů nebo ve formě aniontů jako jsou např. chromany, stejně tak je problematický výskyt kovů v 
přítomnosti komplexotvorných látek (organické i anorganické ligandy). Celkovou účinnost procesu 
ovlivňují i další parametry, mezi které se řadí teplota, vhodná koncentrace kovových iontů a řízené 

intenzivní míchání apod.
9
.  

Sorpce - představuje v principu přenos iontů kovů z kapalné fáze na fázi pevnou, kde jsou vázány 
fyzikálními nebo chemickými interakcemi. Při sorpci polutantů na pevný sorbent se v zásadě uplatňují 
tyto tři kroky: a) transport látky z objemu kapalné fáze k povrchu sorbentu; b) adsorpce na povrchu 
částic; c) doprava látky v rámci sorbentu. Rozlišujeme fyzikální adsorpci působením van der 
Waalsových sil (vícevrstvá, nespecifická, vratná) a chemisorpci, která je silnější na bázi chemické 
vazby. Na rozdíl od adsorpce je chemisorpce nevratná, vysoce specifická a probíhá jen na určitých 
místech povrchu na tzv. aktivních centrech 9.  

Anorganické sorbenty - pro odstraňování toxických kovů z kontaminovaných OV byly vyvinuty různé 
sorbenty z přírodních materiálů nebo modifikovaných biopolymerů. Pro svou cennou vlastnost, kterou 
je kationová výměnná kapacita (CEC), se hojně využívají přírodní či modifikované zeolity 

Aktivní uhlí - adsorpce těžkých kovů se může také uplatňovat na klasickém aktivním uhlí (AU), SiO2 a 
jeho modifikacích či na grafenu. Aktivní uhlí má velký měrný povrch (300 - 2000 m2/g), porézní strukturu 

a vysokou adsorpční kapacitu
10

. Existují také modifikace jílových minerálů pomocí polymerních 
materiálů, což zvyšuje účinnost odstranění kovů. Poměrně širokou oblast sorbentů představují 
hydratované oxidy kovů. 

Současným trendem v odstraňování toxických kovů z OV je také využití odpadních materiálů jakožto 
levných sorbentů. Jedná se kupříkladu o znovu využívání vedlejších průmyslových produktů. Bylo 

 
8

 Bakarat, M. New trends in removing heavy metals from industrial wastewater. Arabian Journal of Chemistry 2011, 4, 361–377 
Lewis, A. Review of metal sulfide precipitation. Hydrometallurgy 2010, 104, 222–234 
9

 Dabrowski, A.; et al. Selective removal of the heavy metal ions from waters and industrial wastewaters by ion-exchange 
method. Chemosphere 2004, 56, 91–106 
10

 Hotová, G. Uhlíkaté materiály jako sorbenty olovnatých iontů z roztoku, 2012. ChemPoint. http://www.chempoint.cz/uhlikate-
materialy-jako-sorbenty-olovnatych-iontu-z-roztoku (accessed Feb 24, 2015) 
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provedeno několik studií s cílem využít modifikace odpadního popílku ze spalování uhlí, odpadního 
železa a železné strusky a hydratovaného oxidu titaničitého jakožto sorpční materiál. Podobně byly 
v poslední době zkoumány také upravované zemědělské a biologické odpady (např. bio-sorpce na 
skořápky lískových oříšků, rýžové slupky, kukuřičný klas ad.). Ve studii Hegazim (2013) bylo zjištěno, 
že lze využít odpadní rýžové slupky a popílek pro účinné odstranění Pb, Cd, Cu a Ni. Vedle ceny se 
příznivě projevuje také snadnost aplikace této metody a možnost použití širšího rozmezí pH, jako 

nevýhoda se potom jeví nižší selektivita a produkce odpadu
11

.  

Ionexy - neboli měniče iontů jsou makromolekulární sloučeniny se základem ve formě trojrozměrného 
skeletu, na němž jsou zabudovány funkční skupiny. Tyto funkční skupiny (fixované ionty) mohou nést 
kladný náboj, potom se jedná o anexy, nebo mohou mít záporně nabité funkční skupiny a v tomto 
případě se nazývají katexy. Při disociaci poskytují fixované ionty, které přitahují určitý ion z roztoku a 
fixují ho do pevné matrice elektrostatickými silami, přičemž právě přitahovaný ion nahrazuje místo 
uvolňovaného ekvivalentního množství jiného iontu stejného náboje. Ionexy se s úspěchem používají 
v případech, kdy konvenční metody nejsou zcela účinné a také tehdy, pokud jsou kovy v OV přítomny 
ve formě komplexů. Aplikováním chelatačních ionexů je možné odstranit i jejich stopová množství. 
Materiál komerčně dostupných ionexů tvoří většinou buď přírodní či syntetické pryskyřice. Hlavní 
výhodou iontové výměny je vysoká účinnost, možné zhodnocení získaných kovů, dále také selektivita 
a menší objem vyprodukovaného kalu. Pro využití ionexů je téměř vždy nutná předúprava OV 
(především odstranění nerozpuštěných látek). Limitujícím faktorem je také kapacita ionexu, která 
omezuje jeho použitelnost na relativně nízké koncentrace.  

Membránové procesy - membránové filtrační technologie představují metodu, která je pro odstraňování 
kovů z OV/kapalných odpadů do budoucna velmi slibná, neboť její výhodou je vysoká účinnost, snadná 
obsluha a také úspora místa. Pro průmyslové aplikace s velkoobjemovou produkcí OV/kapalných 
odpadů, může být atraktivní opětovné použití vyčištěné vody (permeátu) a zároveň velkou výhodu 
představuje i možnost znovuzískání a znovu využití odstraňovaných kovů, čímž se odstraňuje jedna 
z hlavních nevýhod konvenčního srážení, kdy tento cenný materiál obvykle končí společně s kalem na 

určených skládkách odpadu
12

.  

Membrána je tenká semipermeabilní vrstva nebo fólie, která působí jako selektivní bariéra pro určité 
látky. Ty, které se na membráně zachytí, se označují jako retentát, proud, který projde membránou, se 
nazývá permeát. Mechanismus separace je možný na základě tří principů: a) podle různé velikosti 
částic směsi, označuje se jako sítový mechanismus, b) na základě různé afinity složek směsi 
k materiálu membrány a jejich různé rychlosti difuze membránou, c) podle elektrochemických interakcí 
mezi složkami směsi s materiálem membrány. K odstraňování kovů se využívá hlavně ultrafiltrace, 
reverzní osmóza, nanofiltrace a elektrodialýza.  

Ultrafiltrace (UF) zachycuje makromolekulární a nerozpuštěné koloidní látky na základě velikosti pórů 
(1 - 50 nm) a molekulové hmotnosti separovaných látek. Vzhledem k tomu, že rozpuštěné kovové ionty, 
ať už v hydratované formě či ve formě komplexů, by mohly UF membránou snadno projít, se pro zvýšení 
účinnosti UF ještě předřazují konvenční metody např. koagulace, srážení, flotace ad. Pro odstranění 
kovových iontů byla navržena UF pracující na bázi separace micel (MEUF) a polymerů (PEUF). V 
procesu MEUF jsou do OV dávkovány tenzidy (např. aniontově povrchově aktivní dodecylsíran sodný 
či lineární alkylbenzensulfonát), které agregují do micel a mohou na sebe vázat kovové ionty. Ze 
syntetických OV tak mohou být účinně odstraňovány ionty jako Cd2+, Cu2+, Ni2+, Pb2+ a Zn2+. Ačkoli 
má tato metoda vysoké účinnosti odstranění a taktéž vysokou selektivitu, v průmyslu není dosud příliš 
rozšířená. 

 
11

 Hegazi, H. Removal of heavy metals from wastewater using agricultural and industrial wastes as adsorbents. HBRC 
Journal 2013, 9, 276–282 
12

 Qdais, H.; Moussa, H. Removal of heavy metals from wastewater by membrane processes: a comparative 
study. Desalination 2004, 164, 105–110 
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Přechodný proces mezi ultrafiltrací a reverzní osmózou (RO) představuje nanofiltrace (NF), což je 
poměrně slibná technologie, pomocí které je možné úspěšně odstraňovat mnohé kovy z OV např. Ni, 
Cr, Cu a As. Za daleko vyšších tlaků, tedy i vysokých provozních nákladů, pracuje RO. Provozní náklady 
jsou zvyšovány i tím, že je nutné pravidelné čištění membrán, neboť dochází k jejich zanášení a 
následně ke snížení výkonu membránové jednotky, což je hlavní faktor, který omezuje použití této 
metody za účelem čištění OV. 

Elektrodialýza (ED) - je elektrochemická metoda spadající pod elektromembránové procesy. Hnací silou 
transportu látek je gradient elektrického potenciálu a základním elementem celého procesu jsou iontově 
výměnné membrány. ED našla své uplatnění hlavně v případě odsolování vod a při výrobě solného 
koncentrátu z mořských, odpadních či průmyslových vod, uplatnila se i při demineralizaci mléčné 
syrovátky, lze ji především využít i pro čištění průmyslových OV (např. při recyklaci a regeneraci vod 

v galvanickém průmyslu)
13

. Ačkoli není tento proces ve srovnání s konvenčními metodami pro 
odstraňování kovů z OV tak běžný, jeví se do budoucna poměrně slibně, protože jeho hlavními 
výhodami jsou vysoká účinnost odstranění toxických kovů, možnost kontinuálního režimu a 
automatizace procesu, zároveň také prostorová nenáročnost. Bylo provedeno několik studií deklarující 
úspěšnost této metody, např. pro odstranění šestimocného chromu. Také technologii ED omezují 
některé faktory − především jde o nutnost předúpravy roztoků (odstranění tzv. membránových jedů) a 
fouling (povlaky špatně rozpustných látek na povrchu membrán) 14 15. 

Elektrokoagulace - poměrně inovativním postupem v technologii odstraňování kovů z OV je 
elektrokoagulace (EC). Tato elektrochemická metoda byla navržena již v 19. století. Poprvé byl EC 
proces patentován v roce 1906 A. E. Dietrichem a tehdy byl používán pro čištění stokových vod z lodí. 
Metoda byla plně vyvinuta ve 20. století, avšak s omezeným úspěchem. V dnešní době se však stává 
stále populárnější metodou, zejména v Americe, ale také v Evropě, neboť odstraňuje nevýhody 
současných klasických metod a zároveň může být její aplikací dosahováno vysokých účinností 
odstranění toxických kovů. Kromě toho, že se pomocí EC mohou čistit OV znečištěné toxickými kovy, 
lze tuto technologii využívat k čištění OV/kapalné odpady např. z výroby buničiny a papíru, z oblasti 
těžebního průmyslu a zpracování kovů, EC může být použita i pro OV/kPlné odpady obsahující např. 
potravinářské a ropné odpady, různá barviva, organické látky ze skládkových výluhů, syntetické 
detergenty a odpadní látky z dolů. Bylo prokázáno, že metodou EC lze efektivně čistit vody a OV 
obsahující pestrou škálu kovů, jedná se o kovy jako je Pb, Cd, Cr, As, Mn, Cu, Zn, Ni, Al, Fe, Co, Sn, 

Mg, Se, Mo, Ca a nebo Pt 
14

 
15

 
16

. 

Na základě informací z veřejně přístupného zdroje - databáze ISOH bylo zjištěno, že v ČR je 
provozováno k lednu 2020 celkem 48 zařízení uvedených pod kódy 7.1.0 Fyzikálně chemické procesy. 
U většiny stacionárních zařízení byla zjištěna také kapacita zařízení (Graf 3). Celková roční zjištěná 
kapacita uvedeného typu zařízení v ČR je 547 907 t/rok. 

 

 

  

 
13

 Elektromembránové procesy, 2012. Česká membránová platforma. http://www.czemp.cz/cs/membranove-
procesy/elektromembranove-procesy (accessed March 07, 2015) 
14

 Mollah, M.; et al. Electrocoagulation (EC) - science and applications. Journal of Hazardous Materials 2001, B84, 29–41 
15

  Moreno, H.; et al. Electrochemical Reactions for Electrocoagulation Using Iron Electrodes. Ind. Eng. Chem. Res. 2009, 48, 
2275–2285 
16

 Hanay, Ö.; Hasar, H. Effect of anions on removing Cu2+, Mn2+ and Zn2+ in electrocoagulation process using aluminum 
electrodes. Journal of Hazardous Materials2011, 189, 572–576 

http://www.czemp.cz/cs/membranove-procesy/elektromembranove-procesy
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Tabulka 7: Počet zařízení k úpravě odpadů – fyzikálně-chemické procesy (konečné odstranění) – souhrn (kód 
zařízení 7.1.0) 

Kraj NUTS 3 Počet zařízení Mobilní / stacionární 

Praha CZ010 3 ne 

Středočeský kraj CZ020 8 ne 

Jihočeský kraj CZ031 1 ne 

Plzeňský kraj CZ032 4 ne 

Karlovarský kraj CZ041 1 ne 

Ústecký kraj CZ042 10 ne 

Liberecký kraj CZ051 2 ne 

Královéhradecký kraj CZ052 - ne 

Pardubický kraj CZ053 5 ne 

Kraj Vysočina CZ063 4 ne 

Jihomoravský kraj CZ064 1 ne 

Olomoucký kraj CZ071 1 ne 

Zlínský kraj CZ072 5 ne 

Moravskoslezský kraj CZ080 3 ne 

CELKEM ČR  13 48 --- 

Zdroj: databáze ISOH 
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Graf 3: Kapacity zařízení k úpravě odpadů – fyzikálně-chemické procesy (konečné odstranění) – souhrn (kód 
zařízení 7.1.0) – zjištěné 

 
Zdroj: databáze ISOH, CENIA, MŽP 

 
Obrázek 7: Rozmístění zařízení k úpravě odpadů – fyzikálně-chemické procesy (konečné odstranění) (kód zař. 
7.1.0) v rámci ČR 

 
Zdroj: databáze ISOH 

 
Vybavenost území ČR zařízeními k úpravě NO fyzikálně-chemickými procesy (konečné odstranění) je 
poměrně rovnoměrná. Nejvíce zařízení se nachází v Ústeckém a Středočeském kraji. 
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3.3 Tepelné procesy 

Dlouhodobě jsou v rámci EU i ČR sledovány vývoje technologií kdy jsou jako paliva používány různě 
upravené odpady kategorie O i N. Jednotlivé národní právní úpravy vychází ze stejného evropského 
rámce. Dlouhodobá evropská praxe a především evropská judikatura v oblasti ochrany ovzduší se 
opakovaně přiklání jednoznačně a konstantně k názoru, že paliva z odpadů, bez ohledu na způsob 
technologického zpracování, je třeba spalovat v zařízeních k tomu speciálně povolených a určených, 
které splňují stanovené standardy ochrany životního prostředí. Těmi jsou zejména emisní limity 
stanovené pro spalování nebo spoluspalování odpadu (směrnice 2000/76/ES o spalování odpadu, 
resp. směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích). Právní předpisy v ochraně ovzduší nezabraňují 
energetickému využívání odpadů, které je zařazeno v rámci hierarchie nakládání s odpady. Zákon o 
ochraně ovzduší energetické využívání různě přepracovaných odpadů umožňuje, nicméně vyžaduje, 
aby pokud takovéto materiály byly spalovány, docházelo k tomu pouze v zařízeních k tomu určených a 
povolených.  

V rámci databáze ISOH jsou v současné době v ČR všechna zařízení spalující nebo spoluspalující 
odpad včetně nebezpečných řazena souhrnně pod kódy 4.1.0 Využití odpadu jako paliva nebo k výrobě 
energie, 9.2.0 Spalování ostatních odpadů a 9.1.0 Spalování nebezpečných odpadů.  

Zjištěná roční kapacita dotčeného typu zařízení (kód 4.1.0) v ČR je 2 063 282 tun/rok. Množství zařízení 
v ČR bylo podle informací zveřejněných v databázi ISOH k lednu 2020 zjištěno v počtu 34 (pro kód 
4.1.0) a 23 (pro kód 9.1.0). 

Tabulka 8: Počet zařízení k využití odpadu jako paliva nebo k výrobě energie (kód zařízení 4.1.0) 

Kraj NUTS 3 Počet zařízení Mobilní / stacionární 

Praha CZ010 3 ne 

Středočeský kraj CZ020 3 ne 

Jihočeský kraj CZ031 1 ne 

Plzeňský kraj CZ032 1 ne 

Karlovarský kraj CZ041 1 ne 

Ústecký kraj CZ042 3 ne 

Liberecký kraj CZ051 3 ne 

Královéhradecký kraj CZ052 - ne 

Pardubický kraj CZ053 3 ne 

Kraj Vysočina CZ063 3 ne 

Jihomoravský kraj CZ064 8 ne 

Olomoucký kraj CZ071 2 ne 

Zlínský kraj CZ072 - ne 

Moravskoslezský kraj CZ080 3 ne 

CELKEM ČR  14 34 ---- 

Zdroj: databáze ISOH 
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Graf 4: Kapacity zařízení využití odpadu jako paliva nebo k výrobě energie (kód zařízení 4.1.0) – zjištěné 

 
Zdroj: databáze ISOH, CENIA, MŽP 

 
Obrázek 8: Rozmístění zařízení k využití odpadu jako paliva nebo k výrobě energie (kód zařízení 4.1.0) v rámci 
ČR 

 

Zdroj: databáze ISOH 
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Vybavenost území ČR zařízeními k využití odpadu jako paliva nebo k výrobě energie (kód zařízení 
4.1.0) je relativně rovnoměrná s tím, že se jedná o zařízení která přijímají nebezpečné odpady, ale také 
pouze odpady kategorie ostatní odpad. Podrobnější data a identifikační údaje zařízení jsou uvedeny 
v samostatné příloze k této kapitole (Příloha ke kapitole 2 - Zařízení). 

Tabulka 9: Počet zařízení ke spalování NO (kód zařízení 9.1.0) 

Kraj NUTS 3 Počet zařízení Mobilní / stacionární 

Praha CZ010 1 ne 

Středočeský kraj CZ020 3 ne 

Jihočeský kraj CZ031 1 ne 

Plzeňský kraj CZ032 1 ne 

Karlovarský kraj CZ041 - ne 

Ústecký kraj CZ042 2 ne 

Liberecký kraj CZ051 1 ne 

Královéhradecký kraj CZ052 2 ne 

Pardubický kraj CZ053 2 ne 

Kraj Vysočina CZ063 2 ne 

Jihomoravský kraj CZ064 2 ne 

Olomoucký kraj CZ071 1 ne 

Zlínský kraj CZ072 4 ne 

Moravskoslezský kraj CZ080 1 ne 

CELKEM ČR  14 23 ---- 

Zdroj: databáze ISOH, CHMI 
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Graf 5: Kapacity zařízení ke spalování NO (kód zařízení 9.1.0)  - zjištěné 

 
Zdroj: databáze ISOH, CHMI 

 

Obrázek 9: Rozmístění zařízení ke spalování NO (kód zařízení 9.1.0) v rámci ČR 

 
Zdroj: databáze ISOH 
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jsou v tabulce i na obrázku uvedena všechna spalovací zařízení, včetně nemocničních. Zdravotnických 
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odpadů se týká samostatná kapitola, proto již dale nejsou diskutovány. Podrobnější data a identifikační 
údaje zařízení jsou uvedeny v samostatné příloze k této kapitole (příloha 2). 

V kapitole tepelné procesy jsou prezentovány a diskutovány spíše inovativní a v budoucnu perspektivní 
technologie termického nakládání s odpady včetně nebezpečných. Technologie klasických spalovacích 
procesů – spaloven nebo zařízení k energetickému využívání odpadů jsou popsány v jiné kapitole.  

Termická desorpce 

Jednou, ze stále se rozvíjejících metod je technologie termické desorpce. Tato technologie byla použita 
například při sanaci areálu Koksovna Karolína v Ostravě nebo při sanaci dioxinové kontaminace ve 
Spolaně Neratovice. Řada dalších lokalit tzv. „starých zátěží“ se pro aplikaci tohoto postupu úpravy 
nebezpečných odpadů jeví jako vhodná.  

Termická desorpce je účinnou technologií, která je však technicky poměrně náročná, a to z řady 
důvodů, zejména: manipulace s většími množstvími kontaminovaného materiálu často nepříjemných 
mechanických vlastností vyžadujícím předúpravu (homogenizace, zmenšení velikosti atd.), nutnosti 
pečlivě dodržovat vhodný teplotní režim v různých částech zařízení (zamezení kondenzace 
vysokovroucích podílů, zalepení filtrů atd.), obtížné regulace (citlivost na obsah vlhkosti materiálu atd.), 
korozního a abrazivního namáhání zařízení, prašnosti atd. Její dobré zvládnutí proto vyžaduje provozní 
zkušenosti a řešení přizpůsobené konkrétnímu kontaminovanému materiálu ke zpracování.  

Při vhodné aplikaci metody termodesorpce je upravovaný (dekontaminovaný) materiál (odpad) natolik 
nezávadný (inertní), že může být použit k terénním úpravám, často v místě sanace.  

Termální desorpce je proces, který slouží k odstraňování sorbovaných těkavých a středně těkavých 
látek zahříváním na dostatečně vysokou teplotu. Při použití vakua lze tímto postupem odstranit i látky 
s vyšším bodem varu. Konkrétně se může jednat o širokou škálu velmi problematických kontaminantů, 
včetně: pesticidních látek, polyaromatických uhlovodíků (PAH), dibenzodioxinů/dibenzofuranů 
(PCDD/PCDF), polychlorovaných bifenylů (PCB), vysokovroucích ropných látek, bojových otravných 
látek (zejména nervově-paralytických a zpuchýřujících), bojových biologických látek (pouze sterilizace 
matrice bez potřeby koncovky), rtuti a dalších látek. Limitující pro uplatnění je zejména typ 
kontaminantu, kde pro těkavé látky existují jiná, levnější a jednodušší řešení. U výševroucích látek, 
jakými vyjmenované kontaminanty jsou, je spektrum použitelných technologií velmi omezené a 
termická desorpce je v podstatě jedinou spolehlivou metodou. 

Ohřev materiálu může být přímý nebo nepřímý, případně mikrovlnný. Doba zdržení upravovaného 
materiálu v zařízení závisí na charakteru kontaminantů, matrici a obsahu vody. Potřebná doba se 
pohybuje od několika minut až po několik hodin. Výstupem z procesu je vyčištěná pevná matrice, 
kondenzát a odplyn. Odplyn je zpracováván buď katalytickým spalováním, nebo adsorpcí na aktivní 
uhlí. Kondenzát je rozdělen na vodu a případnou fázi organických látek, která je obvykle zneškodněna 
spálením či chemickým rozkladem. Procesy termální desorpce se liší provozní teplotou, provozním 
tlakem, způsobem ohřevu a způsobem provozu. Podle teploty je dělíme na nízkoteplotní (100 – 300 
°C) a vysokoteplotní (300 – 550 °C), podle tlaku na atmosférické a vakuové a podle způsobu provozu 
na vsádkové a kontinuální. Směs je ohřívána pomocí topného média nebo spalováním paliv. Výměna 
tepla může být přímá nebo nepřímá. Termální desorpci lze provozovat způsobem „in situ“ nebo „ex 
situ“. In situ aplikace jsou však zcela ojedinělé. 

Zařízení s přímým ohřevem dokážou zpracovávat až 160 tun kontaminovaného materiálu za hodinu. 
Existují tři typy, které se liší pracovní teplotou a typem odstraňovaných kontaminantů. První typ 
kontinuálních zařízení s přímým ohřevem se skládá z těchto prvků: desorpční zařízení, tkaninový 
rukávový filtr a spalovací komora. Tato zařízení jsou výhodná z ekonomického hlediska, ale jsou vhodná 
pouze pro nechlorované látky s nízkým bodem varu (do 260 až 316 °C). Běžná provozní teplota se 
pohybuje přibližně mezi 150 až 210 °C. Druhý typ zařízení byl navržen pro nechlorované látky s vyšším 
bodem varu (nad 316 °C). Zařízení se skládá z těchto prvků: desorpční zařízení, spalovací komora, 
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výměník tepla a tkaninový filtr. Provozní teplota se pohybuje mezi 260 a 650 °C, teplota plynu při filtraci 
se pohybuje okolo 245 °C.Třetí typ byl navržen pro látky s vysokým bodem varu. V tomto zařízení lze 
zpracovávat i materiály kontaminované chlorovanými látkami. Provozní teplota se, stejně jako u 
předchozího typu, pohybuje mezi 260 a 650 °C. Odcházející plyny jsou spalovány. Teplota ve spalovací 
komoře dosahuje 760 až 980 °C, v některých případech až 1100 °C. Následuje ochlazení plynu ve 
výměníku a zachycení pevných částic na tkaninovém filtru. Od předchozího typu se tento liší zařazením 
neutralizační jednotky kyselých plynů. Používá se věž zkrápěná alkalickým roztokem. 

Kontinuální zařízeni s nepřímým ohřevem jsou technicky velmi různorodá. Liší zejména uspořádáním 
ohřevu a používaným médiem. Princip všech zařízení je ale stejný. V prvním stupni jsou kontaminanty 
desorbovány při teplotě do cca 400 °C a v dalším kroku jsou páry zkondenzovány nebo zoxidovány. 
Zařízení jsou obvykle provozována při sníženém tlaku (eliminace nežádoucích emisí). 

Výzkum možností aplikace mikrovlnného ohřevu v oblasti dekontaminačních technologií probíhá ve 
světě už více než 20 let. Existuje několik vědeckých týmů, které již mají bohatou publikační činnost 
svých vědeckých prací, lze však konstatovat, že jejich výzkum zatím většinou nepřekračuje rovinu 
laboratorního či poloprovozního měřítka. 

Stávající zkušenosti z aplikace technologie termické desorpce znečišťujících (zpravidla organických) 
látek z pevných matric založené na kombinovaném přestupu tepla konvekcí, kondukcí a radiací do 
ošetřované vrstvy upravovaného odpadu potvrzují obvykle velmi dobrou separační účinnost. S ohledem 
na energetické nároky ohřevu velkého množství materiálu se však jedná o nákladný proces. Lze 
aplikovat přímý ohřev pomocí přímého kontaktu materiálu s horkými spalinami ze spalování paliva 
jakožto energetického zdroje, což umožňuje dosáhnout vysoké kapacity zařízení, vyšší teploty v 
materiálu a lepšího využití energie, ale naopak přináší velmi přísné požadavky na techniku zpracování 
nebezpečných spalin odcházejících z prostoru pece, které jsou srovnatelné s technologií spalování 
nebezpečných odpadů. V případě organických látek, které by mohly během procesu termické desorpce 
reagovat s kyslíkem na nebezpečné produkty (např. dioxiny a furany z chlorovaných aromatických 
látek) nebo jejich páry jsou výbušné, je nutné aplikovat nepřímý ohřev přes externě vyhřátou stěnu 
desorbéru a udržovat ošetřovanou vrstvu odpadu v atmosféře inertního plynu bez kyslíku. Tento způsob 
snižuje plynné emise, aplikace techniky kondenzace desorbovaných par umožňuje i recyklaci 
organických kapalin, ale energeticky je ohřev málo tepelně vodivého materiálu méně efektivní, což 
snižuje kapacitu takových zařízení. Z důvodu nákladnosti tato technologie byla v ČR uplatněna jen v 
jednotlivých případech sanací ekologických zátěží. V Evropské unii je provozována celá řada zařízení, 
např. firma Suez provozuje linku v německém Herne, Veolie ve Francii, řada nadnárodních technologií 
disponuje mobilní verzí technologie pro on-site sanace zátěží na lokalitě jejich vzniku, čímž se redukují 
náklady na transport velkého mnžoství nebezpečného odpadu. Z českých firem technologií disponuje 
společnost DEKONTA, a.s., která navíc za účelem zvýšení uplatnitelnosti procesu termické desorpce 
vyvinula pokročilou technologii s mikrovlnným ohřevem. Mikrovlnný ohřev lze aplikovat při menších 
objemech nebezpečného odpadu zejména ve vsádkovém diskontinuálním režimu, a to i on-site nebo 
dokonce in-situ (přímo v místě vzniku odpadu bez nutnosti jeho vytěžení). S jeho pomocí lze snížit 
spotřebu energie k ohřevu a technické nároky na provoz či aplikaci technologie v terénu, např. při 
sanacích ekologických zátěží, a v neposlední řadě techniku lépe přizpůsobit konkrétnímu případu." 

Zplyňování a pyrolýza odpadů 

Zplyňování a pyrolýza jsou postupy patřící mezi termické metody zpracování odpadů. Nejrozšířenější 
technologií termického zpracování odpadů je však spalování (technologie týkající se tohoto tématu jsou 
uvedeny v jiné kapitole), což je ověřený způsob jejich minimalizace. Ze získané tepelné energie lze 
kromě přímého využití vyrábět elektřinu. Spalovací technologie jsou velmi vyspělé, spolehlivé a 
významně převažující v rámci termických procesů zpracování odpadů. Fyzikálně – chemickým 
principem je úplná oxidace materiálu v přítomnosti dostatečného množství vzduchu (resp. kyslíku). 
Zplyňování a pyrolýza naproti tomu pracují s omezeným nebo žádným přístupem vzduchu a poskytují 
zcela jiné produkty nežli spalování, kde je výsledkem teplo, spaliny, popel/škvára a popílek.  
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Spalovny odpadů mají limity zejména v dosažitelné účinnosti výroby elektřiny, v neekonomickém 
zmenšování kapacity pro lokální instalace a ve velmi omezených možnostech materiálového využití 
odpadů, které je dle hierarchie nakládání s odpady preferováno před využitím energetickým. 
V nastíněných případech se objevuje prostor pro technologie jiné, kterými jsou právě zplyňování a 
pyrolýza.  

Obě technologie zatím nejsou masově využívané a probíhá jejich další vývoj, nicméně skýtají zajímavé 
možnosti zpracování různých druhů odpadů, a to jak v režimu energetického, tak i materiálového 
využití.  

Zplyňování 

Zplyňováním se rozumí termochemická konverze odpadu na výhřevný plyn. Tato přeměna je umožněna 
působením zplyňovacího média a vysoké teploty. Jako zplyňovací médium bývá použit standardně 
vzduch (v malém množství), ale ve speciálních případech může být použita i vodní pára nebo směs 
kyslíku, vodní páry nebo oxidu uhličitého. Produktem je plyn obsahující výhřevné složky (H2, CO, CH4 
a další organické minoritní sloučeniny), doprovodné složky (N2, CO2 a H2O) a znečišťující složky (dehet, 
prach, sloučeniny síry, chlóru, alkálie a další). Dle stupně zplynění je pevným zbytkem procesu popel 
či uhlíkatý porézní zbytek. Vyrobený výhřevný plyn může být použit pro různé aplikace, přičemž 
nejjednodušší je jeho spálení v kotli za účelem výroby tepla a/nebo energetické páry. Mezi 
sofistikovanější způsoby využití patří např. pohon plynového motoru s cílem výroby elektřiny (s vyšší 
účinností a při menších investičních nákladech než v klasické spalovně srovnatelné kapacity) nebo 
syntéza chemikálií (především alternativních paliv), přičemž zásadní je ve všech těchto aplikacích 
správné čistění plynu především (ale nejenom) od dehtových sloučenin, což činí tuto technologii 
komplikovanou.  

Konceptů a demonstračních jednotek pro zplyňování odpadů je mnoho a jsou detailně popsány v 
literatuře. Přesto, že se jedná o zajímavé a technologicky schůdné procesy, je nutné podotknout, že v 
porovnání s běžnými spalovnami nejsou dostatečně ověřené. Technologie skýtá řadu možností 
provedení, úskalí a detailů nutných pro dobré fungování. Řada pokusů o zplyňování odpadů proto 
skončila v minulosti v zahraničí i v ČR neúspěchem. Přesto ale existují příklady úspěšných, ekonomicky 
rentabilních a odzkoušených technologií pro využití odpadů pro výrobu elektřiny a tepla, které využívají 
technologii zplyňování. Příkladem je zařízení v Lahti (Finsko), které je v provozu od roku 2011. 
Zpracovává 250 000 t odpadu ročně – jedná se o směs odpadu z průmyslu, maloobchodů, stavebnictví 
a domácností, který není vhodný na recyklaci. Poskytuje výkon 50 MW elektrické energie 90 MW tepla 
s celkovou energetickou účinností využití odpadu cca 87 % (elektřina + teplo). Dalším příkladem je 
technologie Energos vyvinutá v Norsku. Několik instalací je v provozu v Norsku, Německu a Velké 
Británii. Smyslem je využití energie z odpadů v podobě elektřiny a tepla na lokální úrovni s minimalizací 
dopravních vzdáleností, místním využitím tepla a při minimálních emisích do ovzduší. Emise oxidu 
uhelnatého, oxidů dusíku i dioxinů jsou velmi nízké (max. do 20 % limitů), a to i bez nutnosti složitého 
a nákladného systému čistění spalin jako v tradiční spalovně. Zařízení slouží k využití zbytkového 
nerecyklovatelného komunálního a průmyslového odpadu. V ČR se v posledních letech objevují 
jednotlivé aplikace zejména na využití odpadů ve dřevozpracujícím průmyslu (např. zplyňovací 
generátor TARPO na dřevní štěpku). 

Princip zplyňovacího procesu lze realizovat i méně tradičními způsoby, mezi které patří plazmové a 
hydrotermální zplyňování. Motivací využití plazmatu ke zplyňovacímu procesu je možnost rychlé 
totální konverze uhlíku na jednoduché plynné produkty, eliminace emisí škodlivin a nežádoucích 
vedlejších produktů a vznik zbytkového sklovitého vitrifikovaného materiálu bez jakýchkoli 
nebezpečných vlastností s možností dalšího využití. Klíčem je velmi vysoká teplota procesu, která může 
být i několik tisíc °C (dle způsobu generování plazmatu a provedení celého procesu). Vzhledem k těmto 
podmínkám může technologie zpracovat širokou škálu odpadů včetně komunálního odpadu, plastů, 
pneumatik, různých toxických látek, zdravotnického odpadu, nebezpečných kapalných odpadů včetně 
PCB, freonů a dalších látek, odpadů ze spaloven, kalů i nízkoaktivních radioaktivních odpadů. 
Vzhledem k povaze a podmínkám procesu může být cílem nejen výroba plynného paliva, ale i 
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bezpečné zneškodnění odpadu, případně opětovné získání cenných složek, například ušlechtilých 
kovů. 

Plazmové zplyňování je sofistikovanou technologií, která je předmětem intenzivního výzkumu a vývoje 
a ve světě již je v provozu několik zařízení. V ČR byla plazmová technologie používána v podniku 
Safina, a.s., kde sloužila především k získávání drahých kovů z vyčerpaných katalyzátorů. V současné 
době však zařízení není v provozu. Běžící aktivitou je demonstrační zařízení pro plazmové zplyňování 
širokého spektra odpadů provozované společností Millenium Technologies, a.s.  

Dalším speciálním případem zplyňování je hydrotermální proces probíhající ve vodě za vysokého tlaku 
a teploty, nejefektivněji až v nadkritickém stavu vody, čili za teplot a tlaků nad 374°C a 22,1 MPa. Hlavní 
motivací pro tento proces je možnost zpracování kapalných odpadů, resp. odpadů s vysokým obsahem 
vody, což je hlavním limitujícím faktorem pro využití v tradičních zplyňovacích technologiích. Příkladem 
mohou být čistírenské kaly, odpady z papíren (černý výluh a tálové mýdlo), z výroby bionafty a další 
odpady. Další výhodou je minimalizace emisí škodlivin, výroba relativně čistého plynu již 
v komprimovaném stavu a možnost získání vybraných složek a nutrientů.  

Bohužel se jedná o technicky mimořádně náročnou technologii, která na světě existuje pouze ve třech 
experimentálních exemplářích. Jedním z nich byla i jednotka v ČR provozovaná firmou DEKONTA, a.s., 
která sice potvrdila realizovatelnost tohoto procesu, nicméně ukázala se být extrémně složitá i nakládá 
a zatím je velmi vzdálena praktické aplikaci.  

Pyrolýza 

Pyrolýza je založena na rozkladu odpadu působením teploty v inertní atmosféře. Během procesu 
materiál prochází několika teplotními fázemi. Teploty do 150 °C zajišťují odpařování vody, dochází k 
desorpci adsorbovaných látek a k uvolňování páry těkavých uhlovodíků. Při teplotě 250°C začíná 
probíhat rozklad organických látek, uvolňuje se sulfan a další plyny. V rozmezí teplot od 300 do 500°C 
se uvolňuje značné množství dehtových par a ze zpracovávaného materiálu odchází i vodní pára spolu 
s CO2 vzniklým odštěpením hydroxylových a karboxylových skupin organických látek. Teploty nad 
500°C pak způsobují zpomalování tvorby dehtových par a v reaktoru se tvoří pevný zbytek. Následně 
při teplotách vyšších než 600°C vznikají již pouze plynné produkty.  

Pyrolýza je technologií na pomezí energetického a materiálového využití odpadů. Obecně jsou 
výstupem pyrolýzy tři produkty: plyn, kapalina (pyrolýzní olej) a tuhý zbytek. Složení a hmotnostní 
poměr jednotlivých podílů závisí na mnoha parametrech včetně rychlosti ohřevu, teplotě, době zdržení 
a složení odpadu. Produkty jsou obvykle silně znečištěny dehty, polyromatickými uhlovodíky a dalšími 
látkami, což ovlivňuje možnosti dalšího využití. Proces pyrolýzy je velmi citlivý na složení vstupujícího 
odpadu, což zejména u směsných materiálů způsobuje řadu provozních problémů, jelikož různé 
materiály vyžadují pro optimální průběh různé teploty a rychlosti ohřevu. Nejvhodnějším vstupním 
materiálem je jednodruhový odpad typu plasty, pneumatiky, čistírenské kaly apod. 

Plynný produkt představuje především směs H2, CH4, CO, CO2, uhlovodíků, dehtů, tuhých částic a 
dalších látek včetně obsahu síry, chloru a dusíku. Jeho vznik je podpořen delší dobou procesu a vyšší 
teplotou. Teoreticky může být po hlubokém čistění využit materiálově jako surovina pro další výroby, 
nicméně prakticky je nejvhodnější spálení ve vhodném zařízení, optimálně s výrobou elektřiny. I pro 
spálení v plynových motorech nebo turbínách je nutné plyn předčistit.  

Obvykle je kýženým produktem procesu pyrolýzní olej. Platí, že s rostoucí rychlostí ohřevu odpadu 
během pyrolýzy vzrůstá podíl tohoto kapalného produktu, který u tzv. mžikové pyrolýzy může být až 
80 %. Jeho výhřevnost může činit 14-18 MJ/kg pokud je vstupním materiálem biomasa (tento olej má 
ale celkově špatné vlastnosti) až více než 30 MJ/kg pokud je vstupním materiálem pryž nebo plasty. 
Jeho vlastnosti a složení silně závisejí na použitém odpadu. Složením se jedná o střední uhlovodíkovou 
frakci obsahující organické kyseliny, fenolové sloučeniny, furfural a jeho deriváty a další látky. Může být 
kyselý a nestálý s tendencí polymerovat a oddělovat další fáze. Přímé spalování za účelem výroby 
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elektřiny a tepla naráží na technické problémy i legislativní překážky (na takovou jednotku je pohlíženo 
jako na spalovnu odpadů). Pyrolýzní olej však obecně může být vhodnou vstupní surovinou pro 
petrochemický průmysl, kde výsledkem rafinace mohou být kapalná paliva podobná klasickým ropným 
produktům či jiné chemické látky.  

Tuhý uhlíkatý zbytek tvoří obvykle 5 – 50 % hmotnosti vstupního materiálu. Jeho složení přímo plyne 
ze složení zpracovaného odpadu. Nejkvalitnější složení má při výrobě ze dřeva nebo pneumatik. Je 
dále využitelný (při dodržení dalších podmínek) pro výrobu aktivního uhlí, může sloužit jako palivo nebo 
hnojivo a může nelézt i další využití.  

Mezi inovativní provedení patří plazmová pyrolýza, probíhající za podobných podmínek a teplot jako 
výše popsané plazmové zplyňování, ovšem bez reakčního média, pouze v inertní atmosféře. Dalším 
způsobem je ablační pyrolýza založená na ohřevu materiálu třením na vhodném rotujícím disku a 
pyrolýza s mikrovlnným ohřevem slibující rychlý a selektivní ohřev zpracovávaného materiálu. Jedná 
se o metody ve stádiu vývoje. 

Uplatnění pyrolýzy vzbuzuje u odborné i laické veřejnosti rozpaky a záměry výstavby podobných 
technologií jsou často přijímány spíše negativně a nedůvěrou, nicméně spíše je to důsledkem 
nedostatku informací a v minulosti realizovaných neúspěšných projektů. Ve světě jsou pyrolýzní 
technologie nabízeny pod různými obchodními názvy a v různém provedení, nicméně k masovému 
rozšíření zatím nedošlo, zejména z důvodů vysokých nákladů, ale i technických těžkostí. V současné 
době se většinou jedná o zkušební technologie, které zatím čekají na průmyslové využití.  

Zajímavým se jeví využití pyrolýzy ke zpracování čistírenského kalu. Technologie bude v dohledné době 
instalována jako demonstrační na vybraných ČOV v ČR. Zařízení je schopno pracovat v autotermním 
režimu, čili bez dodávky dalšího paliva. Kromě zneškodnění kalu je produktem uhlíkatý zbytek 
využitelný jako hnojivo, který zároveň obsahuje fosfor původně obsažený v odpadní vodě, čímž dochází 
k jeho recyklaci (PYREG GmbH). Uvažováno je i o stavbě jednotky na zpracování pneumatik 
(HEDVIGA GROUP, a.s.).  
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Skládkování 

V rámci této podkapitoly nejsou uvedeny žádné specifické technologie, nicméně rozmístění a počet 
zařízení v ČR uveden pro úplnost je. 

Tabulka 10: Počet zařízení k odstraňování NO – skládky skupiny S-NO – souhrn (kód zařízení 8.2.0) 

Kraj NUTS 3 Počet zařízení Mobilní / stacionární 

Praha CZ010 - ne 

Středočeský kraj CZ020 4 ne 

Jihočeský kraj CZ031 2 ne 

Plzeňský kraj CZ032 1 ne 

Karlovarský kraj CZ041 - ne 

Ústecký kraj CZ042 4 ne 

Liberecký kraj CZ051 - ne 

Královéhradecký kraj CZ052 1 ne 

Pardubický kraj CZ053 1 ne 

Kraj Vysočina CZ063 - ne 

Jihomoravský kraj CZ064 2 ne 

Olomoucký kraj CZ071 3 ne 

Zlínský kraj CZ072 - ne 

Moravskoslezský kraj CZ080 5 ne 

CELKEM ČR  9 23 --- 

Zdroj: databáze ISOH 
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Obrázek 10: Rozmístění zařízení k odstraňování NO – skládky skupiny S-NO (kód zař. 8.2.0) v rámci ČR 

 
Zdroj: databáze ISOH 

 
Vybavenost území ČR skládkami skupiny S-NO je poměrně rovnoměrná. Nejvíce zařízení se nachází 
ve Středočeském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji. 

Nejlepší dostupné techniky 

Výše uvedené způsoby úpravy odpadů a zkušenosti z běžné praxe v jejich implementaci v České 
republice byly srovnány s postupy uvedenými v Referenčním dokumentu pro nejlepší dostupné postupy 

v oblasti úpravy odpadů
17

. Ze srovnání vyplývá několik obecných závěrů. Technologie na úpravu 
odpadů, bez ohledu na typ odpadu se kterým nakládají, bývají v evropském srovnání předmětem 
provozního monitoringu emisí (v kontinuálním režimu). A to jednak za účelem ochrany zdraví osob a 
dále prevenci úniku emisí do ovzduší. Zařízení bývají běžně opatřena systémem odsávání vzdušnin 
z provozního prostředí. Tyto vzdušniny následně prochází procesem čištění, které může zahrnovat 
celou škálu technologií, např. skrápění, filtrace přes textilní filtry atd. (závěr BAT 25) odvislých od 
charakteru provozu (mechanická úprava, chemické procesy atd.). Tato opatření podmiňují, aby provozy 
byly umístěny v (částečně) uzavřených budovách/objektech. Součástí protiemisních opatření bývají i 
opatření proti úniku zápachu. 

Monitoringu odpadů, ale i dalších materiálů vstupujících do technologického procesu od vstupu (závěr 
BAT 40) po konečný výstup z technologie, bývá věnována velká pozornost (závěr BAT 2). Důvodem je 
evidence materiálových toků, kvalita procesů, evidence odpadů a prevence havárií. Provozy, ve kterých 
dochází k manipulaci s těžkými břemeny lidskou silou a tam kde manipulovaná břemena mají 
nebezpečné vlastnosti (sudy, barely, nádoby s nebezpečným odpadem) mohou být automatizovány. 

 
17

 Antoine Pinasseau, Benoit Zerger, Joze Roth, Michele Canova, Serge Roudier; Best Available Techniques (BAT) Reference 
Document for Waste treatment Industrial Emissions 
Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control); EUR 29362 EN; Publications Office 
of the European Union, Luxembourg, 2018; ISBN 978-92-79-94038-5, doi:10.2760/407967, JRC113018 
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Důvodem je prevence úrazů, ochrana lidského zdraví a životního prostředí a zefektivnění výrobních 
procesů. 

K dalším významným preventivním prvkům ochrany životního prostředí patří opatření k minimalizaci 
vzniku odpadních vod racionalizací staveb a stavebních konstrukcí a dále provozních podmínek. 
K tomu slouží water saving action plans (součást EMS), minimlaizace využívání pitné vody. Oddílná 
kalanlizace, recirkulace vody (závěr BAT 19). 

Ke snižování spotřeby primárních zdrojů v oblasti nakládání s odpady patří využívání odpadů jako 
vstupů do procesů úpravy jiných odpadů (závěr BAT 22), i když s využitím odpadů v některých zemích 
se pojí legislativní překážky. Tato praxe není v České republice novinkou, je motivována ekonomickými 
důvody. Jako příklady možného využití lze uvést využití popílků z vysokoteplotního spalování i fludních 
popílků, různých reziduí minerálního charakteru, odpadních kyseliny atd. 

Výčet užívaných technik v oblasti nakládání s odpady může být dále doplněn o optimalizace 
energetické účinnosti a šetrnosti, omezení vibrací a hluku, preventivní opatření pro zamezení 
kontaminace zeminy a vody, opatření k předcházení vzniku nebo omezení množství vznikajících reziduí 
z úpravy odpadů a také techniky pro předcházení haváriím a omezování jejich dopadů. Většina opatření 
se děje na podkladě implementačních plánů, které vychází z důkladné analýzy situace a možností 
optimalizace, způsobů provedení vhodných opatření atd. 

Kompostování v uzavřených nádobách je v BREF dokumentu zařazeno do sekce nastupujících 
technologií, zmiňovány jsou nižší energetická spotřeba, kratší zdržení, nižší náklady a zejména 
účinnost v případě rozkladu xenobiotik, farmaceutik a dalších. 

S cílem zmírnit celkový environmentální dopad odpadářských zařízení pro úpravu odpadů jsou 
v závěrech BAT dokumentu pro techniky užívané při úpravě odpadů doporučeny následující techniky – 
závěr BAT 2: 

► Nastavit a implementovat postupy charakterizace odpadu a předběžné kontroly 

Cílem těchto postupů je zajistit vhodné a odpovídající zpracování odpadu, opatřeními před přijetím 
odpadu k úpravě. To zahrnuje shromažďování informací o vstupním odpadu, vzorkování odpadu, jeho 
charakterizaci. Účelem je získání dostatečných a reálných znalostí o složení odpadu. 

► Nastavit a důsledně implementovat postupy přijímání odpadu 

Cílem přejímky odpadu do zařízení a souvisejících postupů, je potvrdit si vlastnosti odpadu, jak byly 
identifikovány ve fázi před přijetím odpadu. Tyto postupy by měly určit prvky, které mají být ověřeny při 
příjezdu odpadu do zařízení, a dále kritéria pro přijetí a odmítnutí odpadu. Ty mohou zahrnovat odběr 
vzorků, kontrolu a analýzu. 

► Nastavit a implementovat systém sledování toku odpadu a jeho evidence 

Cílem tohoto systému je sledovat polohu a množství odpadu v provozovně. Obsahuje všechny 
informace získané během charakterizace odpadu a předběžné kontroly a přijetí odpadu, přejímka, 
skladování, úpravy a/nebo přemístění mimo provozovnu. 

► Nastavit a implementovat systém řízení výstupní kvality 

Smyslem je, aby bylo zajištěno, že výstup ze zpracování odpadu je v souladu s očekáváními. Takový 
systém řízení umožňuje efektivní sledování výkonu provozu a monitorování a optimalizaci provozních 
parametrů. Může zahrnovat analýzu materiálových toků relevantních komponent pro zpracování 
odpadu. 
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► Zajistit separaci odpadů 

Odpad by měl být shromažďován odděleně podle jeho skutečných vlastností, aby bylo umožněno jeho 
efektivnější a šetrnější skladování a zpracování. K potřebnému oddělování odpadů dochází jednak 
fyzicky (různé složky ze směsi), prostorově a také v čase. 

3.4 Shrnutí 

V kapitole 2. jsou diskutovány různé technologie pro úpravu a zpracování nebezpečných odpadů. Podle 
množství uvedených různých technologií lze konstatovat, že se jedná o velmi dynamickou, stále se 
rozvíjející oblast. Technologie pro úpravu a zpracování nebezpečných odpadů s cílem snížení projevu 
jejich nebezpečných vlastností je možné rozdělit na specializované, určené pro úzce definované 
skupiny odpadů a obecně použitelné, tj. použitelné pro velkou škálu druhů odpadů. V dané kapitole 
jsou diskutovány oba typy technologií. 
Některé z uvedených technologií jsou s úspěchem použitelné jak pro využití, tak i pro odstranění 
odpadů, záleží zejména na druhu a povaze odpadu a možnostech jejich zpracování. Používané 
technologie/metody pro zpracování nebezpečných odpadů v ČR lze obecně rozdělit do několika skupin.  
Jedná se o biotechnologické metody, fyzikálně-chemické metody, tepelné procesy, skládkování.  
 
V kapitole jsou zmíněny jednak technologie, u kterých je evidován nejvyšší podíl upravených 
nebezpečných odpadů, a jednak technologie inovativní, mající potenciál pro budoucí využití k úpravě 
nebezpečných odpadů. 
 
V celorepublikovém měřítku tvoří produkce nebezpečných odpadů jen malou část z celkové produkce 
odpadů. Nebezpečné odpady v roce 2018 představovaly jen 4,7 % celkové produkce všech odpadů. 
Avšak vzhledem ke své nebezpečnosti patří podíl celkové produkce nebezpečných odpadů na celkové 
produkci odpadů mezi základní ukazatele pro sledování vývoje odpadového hospodářství ČR.  
V rámci prezentace technologického řešení byly uvažovány nebezpečné odpady vznikající přímo u 
jednotlivých původců.  Jak již bylo zmíněno dříve jsou v ČR standardně používány technologické úpravy 
uvedené v textu, které mají za cíl snížení nebezpečných vlastností těchto odpadů a usnadnit jejich 
odstranění nebo využití. V souvislosti s tím, jsou v závěru kapitoly stručně diskutována take srovnání s 
technologiemi hojně využívanými v rámci EU (BREF). 
 
V rámci stanovených 4 skupin technologií/metod pro zpracování nebezpečných odpadů jsou v textu, 
ale i v příloze k dané kapitole uvedeny seznamy existujících zařízení. 
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4. Analýza zařízení s obsahem PCB 

V rámci zpracované kapitoly byla provedena aktualizace a analýza současného systému nakládání s 
nebezpečnými odpady, vycházející zejména z podkladového materiálu “Příprava podkladů pro oblast 
podpory odpadového hospodářství 2014 – 2020“. Kapitola obsahuje také právní rámec, který 
problematiku nejen PCB, ale obecně perzistentních látek, upravuje a z něhož vyplývají jednotlivé 
povinnosti. 
 
Perzistentní organické látky 
 
Perzistentní látky (POPs) jsou organické látky, které se vyznačují vysokou toxicitou, některé z nich jsou 
karcinogenní, mutagenntí nebo teratogenní. Látky dlouhodobě setrvávají v životním prostředí, za 
běžných pomínek jen těžko degradují, některé z nich vůbec. Jsou schopny přenášet se na dlouhé 
vzdálenosti vzduchem, vodou a/nebo pomocí orgnismů. Jsou schopny ukládat se a kumulovat se 
v živých organismech, čímž se znásobují jejich účinky. Perzistentní látky se používaly a používají 
v průmyslu a zemědělství, často vznikají i jako odpadní produkty, např. při spalování (tzv. nezamýšlená 
výroba).  
 
Mezi perzistentní organické látky patří např. dioxiny, DDT, lindan, polychlorované bifenyly (PCB), 
hexachlorbenzen a další. 
 
Problematiku PCB, pesticidů a dalších látek označované jako perzistenstní látky upravují právní 
regulace, jak na úrovni globální, Evropské unie, tak na úrovni národní. Jejich cílem je především zajistit 
ochranu životního prostředí a lidského zdraví.  
 
Globální environmentální smlouvou je Stockholmská úmluva. Jejím smyslem je ochrana lidského zdraví 
a životního prostředí před negativními účinky perzistentních látek. Úmluva byla sjednána v roce 2001, 
v platnost vstoupila 17. května 2004. Česká republika je signatářem Stockholmské úmluvy. Dokument 
je zveřejněn ve Sbírce mezinárodních smluv jako Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 40/2006 
Sb. m.s. ve znění sdělení č. 24/2007 Sb.m.s., č. 90/2010 Sb.m.s., č. 11/2013 Sb.m.s., č. 47/2015 
Sb.m.s., č. 62/2016 Sb.m.s. a č. 21/2019 Sb.m.s., kterými jsou přijímány změny Úmluvy. Úmluva 
nastavuje pravidla nakládání s těmito látkami. Omezuje nebo zakazuje výrobu, použití, dovoz a vývoz 
perzistenstních organických látek, které jsou uvedeny v přílohách Stockholmské úmluvy. Dokument 
stanovuje opatření ke snížení emisí POPs, prevenci vstupu nových látek charakteru POPs do životního 
prostředí. Pro odpady obsahující POPs udává povinnost nakládat s nimi environmentálně šetrným 
způsobem18. Pro posílení implementace Stockholmské úmluvy byla schválena síť regionálních center 
pro budování kapacit a přenos technologií. Mezi ně bylo také zařazeno Výzkumné centrum pro 
environmentální chemii a ekotoxikologii (RECETOX) Masarykovy univerzity v Brně. 
 
Seznam látek zařazených do Stockholmské úmluvy uvádí následující tabulka. Seznam je převzat 
z aktualizace Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy o perzistentních organických 
polutatntech v České republice na léta 2018-20318 a doplněn dle aktuálního znění Úmluvy k dubnu 
2020.  
 

 
18

 Aktualizovaný Národní implementační plan Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutatntech v České 
republice na léta 2018-2023, MŽP 2017. zdroj: www.mzp.cz 
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Tabulka 11: Látky zařazené do Stockholmské úmluvy  

Datum zařazení do Úmluvy 
 
Vstup v platnost 
všeobecná/vstup v platnost 
pro EU a její členské státy 
 
Celkem látek 

Příloha A 
Látky určené k odstranění 
z použití a výroby a 
zákazu obchodu 

Příloha B 
Látky, jejichž výroba, 
použití, dovoz, vývoz jsou 
omezeny 

Příloha C 
Látky, na které se vztahují 
opatření proti jejich 
nezamýšlené výrobě 

22.5.2001 
17.5.2004/17.5.2004 
12 látek („dirty dozen“) 

Aldrin, chlordan, dieldrin, 
endrin, heptachlor, 
hexachlorbenzen (HCB), 
mirex, toxafen, 
polychlorované bifenyly 
(PCB) 

1,2-dichlordifenyltrichloretan 
(DDT) 

Hexachlorbenzen (HCB), 
polychlorované bifenyly 
(PCB), polychlorované 
dibenzo-p-dioxiny a 
dibenzofurany 
(PCDD/PCDF) 

4.-8.5.2009 
26.8.2010/26.8.2010 
21 látek 

α-hexachlorcyklohexan (α-
HCH), ß-
hexachlorcyklohexan (β-
HCH), chlordekon, 
hexabrombifenyl (HBB), 
hexabromdifenylether a 
heptabromdifenylether 
(hexa-, hepta-BDE), lindan 
(γ-HCH), pentachlorbenzen 
(PeCB), 
tetrabromdifenylether a 
pentabromdifenylether 
(tetra-, penta-BDE) 

Kyselina 
prefluoroktansultonová 
(PFOS), její soli a 
perfluoroktansulfonyl-fluorid 
(PFOS-F) – tzv. sloučeniny 
na bázi PFOS) 

Pentachlorbenzen (PeCB) 

25.-29.5.2011 
27.10.2012/27.10.2012 
22 látek 

technický endosulfan a jeho 
isomery 

-- -- 

28.4.-10.5.2013 
26.11.2014/26.4.2016 
23 látek 

Hexabromcyklododekan 
(HBCDD) 

-- -- 

4.-.15.5.2015 
15.12.2016/15.12.2016 
26 látek 

Pentachlorfenol, jeho soli a 
estery, polychlorované 
naftaleny (PCN), 
hexachlorbutadien (HCBD) 

-- 
Polychlorované naftaleny 
(PCN) 

5.5.2017 
18.12.2018/18.12.2018 
28 látek 
 

Dekabromdifenylether 
(BDE-209), chlorované 
parafíny s krátkým řetězcem 

-- Hexachlorbutadien (HCBD) 

Zdroj: MŽP 

 
Základním právním předpsem na úrovni České republiky, resp. na úrovni Evropské unie je nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2019/1021, ze dne 20.6. 2019 o perzistentních organických 
znečišťujících látkách. Problematika POPs je řešena i v národních zákonech, např. týkajících se oblasti 
rostlinolékařské péče, nakládání s odpady, prevence závažných havárií atd. 
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4.1 Související právní rámec  

Nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení POPs) 19 
 
Do Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2019/1021 jsou zahrnuty závazky Protokolu o 
perzistentních organických znečišťujících látkách z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování 
ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 a Stockholmské úmluvy o perzistentních organických 
znečišťujících látkách z května 2001. Nařízení stanovuje společný právní rámec pro opatření, která 
mohou sloužit ke kontrole výroby, uvádění na trh, používání a zařazování perzistentních organických 
znečišťujících látek. Stanovuje pravidla pro nakládání s odpady těchto látek. Nařízení určuje opatření, 
jak nakládat se zásobami a pravidla pro jejich oznamování.  
 
Účel a předmět 
Zejména s ohledem na zásadu předběžné opatrnosti je cílem tohoto nařízení chránit lidské zdraví a 
životní prostředí před POP tím, že se zakáže, co nejdříve zastaví nebo omezí výroba, uvádění na trh a 
používání látek, na něž se vztahuje Stockholmská úmluva o perzistentních organických znečišťujících 
látkách, nebo Protokol k Úmluvě z roku 1979 o dálkovém znečišťování ovzduší, přesahujícím hranice 
států, tím, že se minimalizují úniky těchto látek, s cílem pokud možno co nejdříve je vyloučit, a že se 
zavedou ustanovení týkající se odpadů, které jsou tvořeny některou z uvedených látek, uvedené látky 
obsahují nebo jsou jimi kontaminovány. Nařízení obsahuje v přílohách I a II seznamy látek – viz dále. 
 
Zásoby POPs 
Držitel zásob, které jsou tvořeny látkami uvedenými v příloze I nebo II, pro které není povoleno žádné 
použití, nebo zásob, které takové látky obsahují, nakládá s těmito zásobami jako s odpadem v souladu 
s požadavky tohoto nařízení. 
 
Držitel více než 50 kg zásob, které jsou tvořeny látkami uvedenými v příloze I nebo II, jejichž použití je 
povoleno, nebo zásob, které takové látky obsahují, má povinnost oznámit příslušnému orgánu 
členského státu, v němž se zásoby nacházejí, povahu a velikost takových zásob. Tyto informace musí 
být oznámeny v určitých intervalech, aby mohly členské státy monitorovat používání oznámených 
zásob. Držitel musí se zásobami nakládat bezpečným a účinným způsobem šetrným k životnímu 
prostředí. 
 
Kontrola výroby, uvádění na trh a používání a zařazování látek na seznam 
Výroba, uvádění na trh a používání látek uvedených v příloze I, a to jak samotných, tak ve formě směsí 
nebo předmětů se s výhradou (*) zakazují. Výroba, uvádění na trh a používání látek uvedených v 
příloze II, a to jak samotných, tak ve formě směsí nebo předmětů, se s výhradou (*) omezují. 
 
(*) To se nevztahuje na: 
 

► látky používané při výzkumu v laboratorním rozsahu nebo jako referenční standard, 

► látky přítomné nebo nezáměrná stopová kontaminující látka v látkách, směsích nebo 
předmětech. 

 
Pokud jde o látku uvedenou v části A přílohy I nebo v části A přílohy II a pokud si členský stát přeje 
povolit do lhůty stanovené v odpovídající příloze výrobu a používání takové látky jako meziproduktu na 
určitém místě v rámci uzavřeného systému, oznámí to odpovídajícím způsobem sekretariátu úmluvy. 
 
Nakládání s odpady 
Nařízení také upravuje nakládání s odpady. Je stanoveno, že původci a držitelé odpadů vynaloží 
veškeré přiměřené úsilí, aby pokud možno zabránili kontaminaci tohoto odpadu látkami uvedenými 

 
19

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických 
znečišťujících látkách. 
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v příloze IV. Dále Nařízení uvádí, že odpady, které jsou tvořeny některou z látek uvedených v příloze 
IV (viz Tabulka 12), tyto látky obsahují nebo jsou jimi kontaminovány, musí být odstraněny nebo využity 
bez zbytečného odkladu v souladu s částí 1 přílohy V, a to tak, aby bylo zajištěno zničení nebo nevratná 
přeměna obsahu perzistentních organických znečišťujících látek a zbývající odpad a úniky 
nevykazovaly vlastnosti perzistentních organických znečišťujících látek. 
 
Tabulka 12: Příloha IV Seznam látek podléhajících ustanovením čl. 7 o nakládání s odpady 

Látka Číslo CAS Číslo ES 
Koncentrační limit podle čl. 7 odst. 
4 písm. a) 

Endosulfan 

115-29-7 

204-079-4 50 mg/kg 959-98-8 

33213-65-9 

Hexachlorbutadien 87-68-3 201-765-5 100 mg/kg 

Polychlorované naftaleny20   10 mg/kg 

Chlorované alkany, C10–C13 (chlorované 
parafiny s krátkým řetězcem) (SCCP) 

85535-84-8 287-476-5 10 000 mg/kg 

Tetrabromdifenylether C 12 H 6 Br 4 O   Suma koncentrací 
tetrabromdifenyletheru, 
pentabromdifenyletheru, 
hexabromdifenyletheru a 
heptabromdifenyletheru: 1 000 mg/kg 

Pentabromdifenylether C 12 H 5 Br 5 O   

Hexabromdifenylether C 12 H 4 Br 6 O   

Heptabromdifenylether C 12 H 3 Br 7 O   

Kyselina perfluoroktansulfonová a její 
deriváty (PFOS) C 8 F 17 SO 2 X (X = OH, 
kovová sůl (O-M + ), halogenid, amid a jiné 
deriváty, včetně polymerů) 

  

50 mg/kg 

Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a 
dibenzofurany (PCDD/PCDF) 

  15 μg/kg21 

DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethan) 50-29-3 200-024-3 50 mg/kg 

Chlordan 57-74-9 200-349-0 50 mg/kg 

Hexachlorcyklohexany včetně lindanu 

58-89-9 210-168-9 

50 mg/kg 
319-84-6 200-401-2 

319-85-7 206-270-8 

608-73-1 206-271-3 

Dieldrin 60-57-1 200-484-5 50 mg/kg 

Endrin 72-20-8 200-775-7 50 mg/kg 

Heptachlor 76-44-8 200-962-3 50 mg/kg 

Hexachlorbenzen 118-74-1 200-273-9 50 mg/kg 

Chlordekon 143-50-0 205-601-3 50 mg/kg 

Aldrin 309-00-2 206-215-8 50 mg/kg 

Pentachlorbenzen 608-93-5 210-172-5 50 mg/kg 

Polychlorované bifenyly (PCB) 1336-36-3 a další 215-648-1 50 mg/kg22 

Mirex 2385-85-5 219-196-6 50 mg/kg 

Toxafen 8001-35-2 232-283-3 50 mg/kg 

Hexabrombifenyl 36355-01-8 252-994-2 50 mg/kg 

Hexabromcyklodekan23 25637-99-4 
3194-55-6 
134237-50-6 
134237-51-7 
134237-52-8 

247-148-4 
221-695-9 

1 000 mg/kg 

Zdroj: Nařízení POPs 

 
  

 
20

 Polychlorované naftaleny jsou chemické látky, jejichž základem je naftalen jako polycyklická aromatická látka s jedním nebo 
více vodíkovými atomy nahrazenými atomem chloru. 
21

 Limit se vypočítá jako PCDD a PCDF v souladu s faktory toxického ekvivalentu (TEF) uvedenými v příloze IV. 
22 

Případně se použijí metody výpočtu stanovené v evropských normách EN 12766-1 a EN 12766-2. 
23

 "Hexabromcyklododekan" znamená hexabromcyklododekan, 1,2,5,6,9,10-hexabromcyklododekan a jeho hlavní 

diastereoizomery: α-hexabromcyklododekan, β-hexabromcyklododekan a γ-hexabromcyklododekan 
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Pro účely nakládání s odpady podle čl. 7 odst. 2 jsou povoleny následující postupy odstraňování a 
využití podle přílohy I a II směrnice 2008/98/ES, pokud se používají takovým způsobem, aby bylo 
zajištěno, že dojde ke zničení nebo nevratné přeměně obsahu perzistentních organických 
znečišťujících látek:  
 

► D9 Fyzikálně-chemické zpracování;  

► D10 Spalování na pevnině; 

► R1 Použití jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie, s vyloučením odpadu 
obsahujícího PCB; 

► R4 Recyklace / zpětné získávání kovů a sloučenin kovů za podmínek uvedených v příloze V. 
 
Ve výjimečných případech lze povolit, aby s vybranými odpady (uvedenými v části 2 přílohy V Nařízení 
a v následující tabulce), které obsahují nebo jsou kontaminovány POPs (uvedenými v příloze IV 
Nařízení nebo tabulce 2) do výše stanovených koncentračních limitů (část 2 přílohy V Nařízení nebo 
tabulka 3) bylo nakládáno jinými způsobem, než je uvedeno výše. Ovšem za předpokladu, že jsou 
splněny další podmínky stanovené v Nařízení. 
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Tabulka 13: Část 2, Příloha V Nařízení - Odpady podle klasifikace v rozhodnutí 2000/532/ES 

Odpady podle klasifikace v rozhodnutí 2000/532/ES 
Maximální koncentrační limity pro látky uvedené v 

příloze IV24 
Činnost 

10 ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ 

Chlorované alkany, C10–C13 (chlorované parafiny s krátkým 
řetězcem) (SCCP): 10 000 mg/kg;  
Aldrin: 5 000 mg/kg;  
Chlordan: 5 000 mg/kg;  
Chlordekon: 5 000 mg/kg;  
DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethan): 5 000 mg/kg;  
Dieldrin: 5 000 mg/kg;  
Endosulfan: 50 000 mg/kg;  
Endrin:  5 000 mg/kg;  
Heptachlor: 5 000 mg/kg; Hexabrombifenyl: 5 000 mg/kg; 
Hexachlorbenzen: 5 000 mg/kg;  
Hexachlorbutadien: 1 000 mg/kg;  
Hexachlorcyklohexany včetně lindanu: 5 000 mg/kg;  
Mirex: 5 000 mg/kg;  
Pentachlorbenzen: 5 000 mg/kg;  
Kyselina perfluoroktansulfonová a její deriváty (PFOS)  
(C8F17SO2X) 
 (X = OH, kovová sůl (O-M+), halogenid, amid a jiné 
deriváty, včetně polymerů): 50 mg/kg;  

Polychlorované bifenyly (PCB)25: 50 mg/kg; 

Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany 

(PCDD/PCDF) 26: 5 mg/kg;  

Polychlorované naftaleny*: 1 000 mg/kg;  
Suma koncentrací tetrabromdifenyletheru (C12H6Br4O), 
pentabromdifenyletheru (C12H5Br5O), 
hexabromdifenyletheru (C12H4Br6O) a 
heptabromdifenyletheru (C12H3Br7O): 10 000 mg/kg;  
Toxafen: 5 000 mg/kg; 

Trvalé ukládání je povoleno pouze při 
splnění následujících podmínek:  
 
1) ukládá se pouze v některé z 

následujících lokalit:  
 
— v bezpečných, hluboko uložených 
podzemních skalních formacích, 
 
 — v solných dolech, 
 
 — na skládkách nebezpečných odpadů za 
předpokladu, že jsou odpady solidifikované 
nebo částečně stabilizované, pokud je to 
technicky proveditelné, jak je to požadováno 
pro zařazení odpadů do podkapitoly 19 03 
rozhodnutí 2000/532/ES;  
 
2) 2) byla dodržena ustanovení směrnice 

Rady 1999/31/ES (*) a rozhodnutí Rady 
2003/33/ES (**);  

 
3) 3) bylo prokázáno, že vybrané činnosti 

jsou nejvhodnější z hlediska životního 
prostředí. 

10 01 
Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě 
kapitoly 19) 

10 01 14 * 
Škvára, struska a kotelní prach ze společného spalování 
odpadů obsahující nebezpečné látky 

10 01 16 * 
Popílek ze společného spalování odpadů obsahující 
nebezpečné látky 

10 02 Odpady z průmyslu železa a oceli 

10 02 07 * Tuhé odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky 

10 03 Odpady z tepelné metalurgie hliníku 

10 03 04 * Strusky z prvního tavení 

10 03 08 * Solné strusky z druhého tavení 

10 03 09 * Černé stěry z druhého tavení 

10 03 19 * Prach ze spalin obsahující nebezpečné látky 

10 03 21 * 
Ostatní částice a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) 
obsahující nebezpečné látky 

10 03 29 * 
Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů obsahující 
nebezpečné látky 

10 04 Odpady z tepelné metalurgie olova 

10 04 01 * Strusky z prvního a druhého tavení 

10 04 02 * Pěna a stěry z prvního a druhého tavení 

10 04 04 * Prach z čištění spalin 

10 04 05 * Ostatní částice a prach 

10 04 06 * Tuhé odpady z čištění plynu 

10 05  Odpady z tepelné metalurgie zinku 

10 05 03 *  Prach z čištění spalin 

10 05 05 *  Tuhé odpady z čištění plynu 

10 06  Odpady z tepelné metalurgie mědi 

10 06 03 *  Prach z čištění spalin 

10 06 06 *  Tuhé odpady z čištění plynu 

10 08  Odpady z tepelné metalurgie ostatních neželezných kovů 

10 08 08 *  Solné strusky z prvního a druhého tavení 

 
24

 Tyto limity se vztahují výhradně na skládky nebezpečných odpadů a nevztahují se na trvalé podzemní uskladňovací prostory pro nebezpečné odpady, včetně solných dolů. 
25

 Použijí se metody výpočtu stanovené v evropských normách EN 12766-1 a EN 12766-2. 
26

 Limit se vypočítá jako PCDD a PCDF v souladu s faktory toxického ekvivalentu (TEF), které jsou uvedené v příloze V. 
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Odpady podle klasifikace v rozhodnutí 2000/532/ES 
Maximální koncentrační limity pro látky uvedené v 

příloze IV24 
Činnost 

10 08 15 *  Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky 

10 09  Odpad ze slévání železných odlitků 

10 09 09 *  Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky 

16 ODPADY JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÉ 

6 11  Odpadní vyzdívky a žárovzdorné materiály 

16 11 01 *  Vyzdívky na bázi uhlíku a žárovzdorné materiály z 
metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky 

16 11 03 *  Ostatní vyzdívky a žárovzdorné materiály z metalurgických 
procesů obsahující nebezpečné látky 

17  17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ 
VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) 

17 01  Beton, cihly, tašky a keramika 

17 01 06 *  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramiky 
obsahující nebezpečné látky 

17 05  Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), 
kamení a vytěžená hlušina 

17 05 03 *  Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

17 09  Ostatní stavební a demoliční odpady 

17 09 02 *  Stavební a demoliční odpady obsahující PCB, kromě 
zařízení obsahujících PCB 

17 09 03 *  Ostatní stavební a demoliční odpady (včetně odpadních 
směsí) obsahující nebezpečné látky 

19  
 

ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ ODPADU Z 
ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD 
MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY PITNÉ VODY 
A VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY 

19 01  Odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů 

19 01 07 *  Tuhé odpady z čištění plynu 

19 01 11 *  Popel a struska obsahující nebezpečné látky 

19 01 13 *  Popílek obsahující nebezpečné látky 

19 01 15 *  Kotelní prach obsahující nebezpečné látky 

19 04  Vitrifikované odpady a odpady z vitrifikace 

19 04 02 *  Popílek a ostatní odpady z čištění spalin 

19 04 03 *  Nevitrifikovaná tuhá fáze 

Zdroj: Nařízení POPs 
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Další právní předpisy EU 
 
Nakládání s chemickými látkami zastřešuje v Evropské unii nařízení REACH - Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických 
látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a 
směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.  
 
Dalším důležitým předpisem je nařízení CLP – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 
1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006. 
 
Současně existují i evropské předpisy, které se věnují pouze určitému segmentu jako jsou potraviny a 
obsah kontaminujících látek v nich včetně reziduí pesticidů, prostředky na ochranu rostlin. 
  

Právní předpisy ČR 
 
Problematika nakládání s perzistentními organickými látkami je zakotvena i v právních předpisech 
České republiky. Tématické okruhy, které do problematiky POPs zasahují nejvíce, jsou právní předpisy 
zaměřené na: 

► pesticidy a hnojiva, 

► prevenci závažných havárií, 

► ochrnanu ovzduší s dopadem na emise či monitoring POPs, 

► půdu, 

► vody, 

► odpadové hospodářství. 
 
 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
 
S ohledem na předmět a cíl této studie je zásadní zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí 
vyhlášky, zvláště pak vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška 
č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, 
monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenyl-
metanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg 
(o nakládání s PCB) 
 
Účel a předmět zákona o odpadech 
Zákon o odpadech především upravuje pravidla pro předcházení vzniku opdadů a pro nakládání 
s odpady, práva a povinosti osob v odpadovém hospodářství a působnost orgánů veřejné správy 
v odpadovém hospodářtví. Taktéž stanoví zvláštní ustanovení pro vybrané výrobky, vybrané odpady a 
vybraná zařízení.  
 
Povinnosti při nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými zařízeními 
Povinnosti pro nakládání s odpady perzistentních organických znečišťujících látek a PCB jsou upraveny 
v hlavě II, díl 1 § 26 a § 27a zákona o odpadech. Dále povinnost evidence zařízení obsahujcí PCB se 
stanovena § 39 odst. 8 zákona o odpadech. 
 

  

https://app.codexis.cz/doc/EU/7361#L1
https://app.codexis.cz/doc/EU/6899#L1
https://app.codexis.cz/doc/EU/7063#L1
https://app.codexis.cz/doc/EU/9722#L1
https://app.codexis.cz/doc/EU/26871#L1
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4.2 Analýza současného stavu zařízení s obsahem PCB na území ČR 

 

Zařízení s obsahem PCB na území ČR – přehled 
 
Stockholmská úmluva, resp. její Příloha A část II stanovuje obecný postup eliminace použití zařízení 
s PCB. Použití všech zařízení s PCB musí být ukončeno nejpozději do roku 2025, kaplný odpad s PCB 
a zařízení kontaminovaná PCB v koncentraci na 0,005 % musí být odstraněna environmentálně 

šetrným způsobem do roku 2028.
27

 Česká republika má bohatou minulost výroby a používání látek typu 
PCB. Látky se používaly v tzv. uzavřených (transformátory, kondenzátory) i otevřených (nátěry, tmely) 
aplikacích. V dále uvedené tabulce (Tabulka 14) jsou zaznamenany počty zařízení obsahující PCB a 
množství látek v těchto zařízení ve vybraných letech 2011 až 2019, které podléhají evidenci dle zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech.  Oznámení o provozování nebo vlastnictví zařízení obsahující PCB dle 
zákona o odpadech se uskutečňuje prostřednictvím Integrovaného Systému Plnění Ohlašovacích 
Povinností (ISPOP, www.ispop.cz).  
 
Z níže uvedené tabulky je zřejmé, že počet vyjmenovaných zařízení, která obsahují látky na bázi 
polychlorovaných bifenylů postupně mezi roky 2011 až 2019 klesá. Stejný trend se zákonitě odráží i na 

množství látek s obsahem PCB. Pokles mezi roky 2011, resp. 2013 a rokem 2019 je přibližně o 80 %
28

. 
PCB se v ČR nevyrábí od roku 1984. Nejsou předmětem dovozu ani vývozu (zakázáno dle zákona č. 
297/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
v platném znění).  Dle dat poskytnutých MŽP se počet zařízení obsahující PCB postupně snižuje. 
V roce 2019 je evidováno 484 zařízení podléhajících evidenci dle zákona o odpadech. Z tohoto počtu 
zařízení tvoří více než ¾ transformátory a kondenzátory, které obsahují cca 84 % celkového množství 
náplně. 

 
27

 Aktualizovaný Národní implementační plán Stockholmské úmluvy o perzistentních organických poputantech v České 
republice na léta 2018-2023, 
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategicke_dokumenty_stockholmska_umluva/$FILE/OMV-
Narodni_implementacni_plan(2018-2023)-20171004.pdf 
28

 Nejsou započtena data společnsotí ČEZ Distribuc a.s. a E.ON Česká republika, s.r.o. 
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Tabulka 14: Zařízení obsahující PCB 
  

Druh zařízení 
Kód druhu 

zařízení 

2019 2016 2013 

Počet kusů 
Hmotnost 
náplně [t] 

Počet 
kusů 

Hmotnost 
náplně [t] 

Počet 
kusů 

Hmotnost 
náplně [t] 

Transformátory 10 55 67,58 80 91,10 188 375,73 

Kondenzátory 20 312 4,015 648 10,87 2 050 27,0 

Tlumivky 11 2 0,40 2 0,4 6 4,76 

Přepínač odboček 
v transformátoru 

15 2 1,20 2 1,20 2 1,20 

Přístrojový transformátor 
napětí 

16 6 0,30 7 0,59 7 0,59 

Přístrojový transformátor 
proudu 

17 6 0,30 10 0,70 10 0,70 

Přístrojový transformátor 
kombinovaný 

18 6 0,60 6 0,60 6 0,60 

Vypínač 25 55 3,50 55 3,50 291 9,02 

Ostatní elektrická zařízení 
s kapalným dielektrikem 

30 28 4,64 28 4,64 28 4,64 

Průmyslové zařízení 
s ohřevem teplonosnou 
kapalinou 

60 1 0,60 1 0,60 1 0,60 

Jiné zařízení 70 11 2,17 1 2,17 15 2,42 

Sud s provozní kapalinou 83   1 0,20 1 0,20 

Celkem  484 85,29 841 116,57 2 605 427,45 

Zdroj: MŽP 

 
Přehled produkce odpadů s obsahem PCB  
 
V následujících kapitolách je uveden přehled produkce odpadů s obsahem PCB, které jsou dle vyhlášky 
č. 93/20016 Sb., o kalatogu odpadů evidovány pod danými katalogovými čísly (Tabulka 15): 
  
Tabulka 15: Přehled odpadů s obsahem PCB podle kat. č. 

 

Katalogové číslo Název 

13 01 01 Hydraulické oleje obsahující PCB 

13 03 01 Odpadní izolační nebo teplonosné oleje s obsahem PCB 

16 01 09 Součástky obsahující PCB 

16 02 09 Transformátory a kondenzátory obsahující PCB 

16 02 10 Jiná vyřazená zařízení obsahující PCB nebo těmito látkami znečištěná neuvedená pod číslem 16 02 09 

17 09 02 
Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na 
bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB) 

Zdroj: Katalog odpadů
29

 

 

 
29

 Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů  
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Hlavní město Praha 
 
Tabulka 16: Produkce odpadů s obsahem PCB v Hlavním městě Praze, jednotka (t) 

 

Kat.č. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

13 01 01 - - - - - - - - - 

13 03 01 30,39 0,1 - 0,04 0,13 - - - - 

16 01 09 - - - - - - - - - 

16 02 09 3,18 13,56 1,21 1,42 - 1,02 - 0,61 0,18 

16 02 10 0,49 - - - - 0,16 - - - 

17 09 02 2 468,51 1,28 42,17 - 4,2 23,44 - 353,31 47 

Celkem 2 502,58 14,94 43,38 1,45 4,33 24,62 - 353,92 47,18 

Zdroj: databáze ISOH 

 
Na území hl. m. Prahy byla největší produkce odpadů s obsahem PCB zaznamenána v roce 2010. 
Největší podíl na vyprodukovaných odpadech má odpad 17 09 02 Stavební demoliční odpady 
obsahující PCB. Tyto odpady jsou ve sledovaném období s výjimkou let 2013 a 2016 produkovány 
pravidelně. Můžeme usuzovat, že se jedná o odpady z odstraňování průmyslových objektů, sanací 
závažně kontaminovaných lokalit. Pravidelně je produkován i odpad 16 02 09 Transformátory a 
kondenzátory obsahující PCB. Data v tabulce ukazují, že postupně dochází k jejich odstranění, přičemž 
množství těchto odpadů se snižuje. Podobný trend se ukazuje i u odpadů 13 03 01 Odpadní izolační 
nebo teplonosné oleje s obsahem PCB a 16 02 10 Jiná vyřazená zařízení obsahující PCB nebo těmito 
látkami znečištěná neuvedená pod číslem 16 02 09. 
 
Jihočeský kraj 
 
Tabulka 17: Produkce odpadů s obsahem PCB v Jihočeském kraji, jednotka (t) 

 

Kat.č. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

13 01 01 - - - - - - - - - 

13 03 01 13,3 4,67 0,28 0,38 0,99 0,99 0,45 218,1 1,88 

16 01 09 - - - - - 0,30 - - - 

16 02 09 25,57 3,87 0,98 0,19 2,55 1,06 0,56 440,91 0,62 

16 02 10 - - - - - - - - - 

17 09 02 - - - - - - 3,84 8,24 509,92 

Celkem 38,86 8,54 1,26 0,58 3,54 2,35 4,85 667,24 512,42 

Zdroj: databáze ISOH 

 
Tabulka 17 prezentuje produkci odpadů s obsahem PCB na území Jihočeského kraje. Nejvyšší 
produkce této skupiny odpadů byla vykázána v roce 2017 a 2018. Výrazný nárůst produkce odpadů 
v těchto letech (odpady 16 02 09 Transformátory a kondenzátory obsahující PCB a 17 09 02 Stavební 
demoliční odpady obsahující PCB) je spojen s odstraněním nebezpečného odpadu v areálu bývalého 

agrochemického podniku v Lhenicích 
30

 
31

. Lze předpokládat, že zvýšná produkce odpadů s obsahem 
PCB bude i v dalších letech v závislosti na pokračující sanaci v areálu v Lhenicích. Ve sledovaném 

 
30

 Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje za rok 2018, https://zp.kraj-
jihocesky.cz/_files/f615/files/aktuality_nove/vyhodnoceni_poh_jk_2019.pdf 
31

 www.sekm.cz, záznam ID 8088002, EBC Lhenice 

http://www.sekm.cz/
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období na území Jihočeského kraje dochází postupně k likvidaci zařízení s obsahem látek na bázi PCB 
i těchto látek. 
 
Jihomoravský kraj 
 
Tabulka 18: Produkce odpadů s obsahem PCB v Jihomoravském kraji, jednotka (t) 

 

Kat.č. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

13 01 01 - - - - - - 0,17 - - 

13 03 01 0,6 0,20 - - - - - - - 

16 01 09  - 0,48 -  - 0,07 - - 

16 02 09 30,86 21,46 3,54 3,44 1,23 3,90 0,52 7,69 6,37 

16 02 10 0,02 0,02 1,0 - 0,48 - 0,06 0,25 - 

17 09 02 - - - - - - - - - 

Celkem 31,48 21,69 5,02 3,44 1,71 3,90 0,81 7,93 6,37 

Zdroj: databáze ISOH 

 
V Jihomoravském kraji byla nejvyšší produkce odpadů s obsahem PCB zaznamenána v letech 2010 a 
2011. Po určitém poklesu, je produkce odpadů s obsahem PCB znovu vyšší v letech 2017 a 2018 (z 
čehož největší podíl byla produkce odpadu kat.č. 16 02 09). Dle vyhodnocení plánu opadového 
hospodářství Jihomoravského kraje se jedná o odpady, které souvisí s postupným vyřazováním 

transformátorů a kondenzátorů na konci životnosti
32

.  
 
Karlovarský kraj 
 
Tabulka 19: Produkce odpadů s obsahem PCB v Karlovarském kraji, jednotka (t) 

 

Kat.č. 2010  2011 2012 2013 2014 2015  2016  2017  2018 

13 01 01 - - - - - - - - - 

13 03 01 - - - - - - - - - 

16 01 09 - - - - - - - - - 

16 02 09 8,68 0,03 0,20 0,52 - 0,16 - 0,65 1,04 

16 02 10 0,08 - - - - - - - - 

17 09 02 - - - - - - - - - 

Celkem 8,76 0,03 0,20 0,52 - 0,16 - 0,65 1,04 

Zdroj: databáze ISOH 

 
V Karlovarském kraji (viz Tabulka 19) dochází k odstranění především odpadu kat.č. 16 02 09 
Transformátory a kondenzátory obsahující PCB. Jeho produkce je zaznamenávána vcelku pravidelně 

a je závislá na likvidaci zařízení, a proto může i jeho množství kolísat.
33

 Karlovarský kraj má ve 
sledovaném období nejnižší produkci odpadů s obsahem PCB. 
 

 
32

 Zpráva o plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016-2025 za období 2016, 2017, 
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=279397&TypeID=2&origin=mobile 
33

 Vyhodnocení plnění Plánu odpodového hospodářství Karlovarského kraje za rok 2018, http://www.kr-
karlovarsky.cz/zivotni/Documents/200312-Vyhodnoceni-POH-KK-2018.pdf 
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Kraj Vysočina 
 
Tabulka 20: Produkce odpadů s obsahem PCB v Kraji Vysočina, jednotka (t) 

 

Kat.č. 2010  2011 2012 2013 2014 2015  2016  2017  2018 

13 01 01 - - - - - - - - - 

13 03 01 0,09 - 0,02 - - 0,03 - - - 

16 01 09 6,88 0,12 0,02 0,02 0,02 0,04 0,05 0,03 - 

16 02 09 11,29 0,32 2,93 - 0,37 0,65 0,38 0,54 0,08 

16 02 10 - - - - - - - - - 

17 09 02 - - 8,0 - - - - - - 

Celkem 18,26 0,44 10,97 0,02 0,37 0,71 0,43 0,57 0,08 

Zdroj: databáze ISOH 

 
V Kraji Vysočina, jako v ostatních krajích je produkce odpadů s obsahem PCB vázána zvláště na 
likvidaci transformátorů a kondnezátorů, a dále také na odstranění součástek obsahujících PCB (viz 
Tabulka 20). 
Další odpady s obsahem PCB se na území kraje neočekávají. POH Kraje Vysočina nemá stanoveny 
samostatné cíle pro oblast odpadů s obsahem PCB. Roky 2010 a 2012 byly ve sledovaném období 

roky s nejvyšší produkcí
34

. 
 
Královéhradecký kraj 
 
Tabulka 21: Produkce odpadů s obsahem PCB v Královéhradeckém kraji, jednotka (t) 

 

Kat.č. 2010  2011 2012 2013 2014 2015  2016  2017  2018 

13 01 01 - - - - - - - - - 

13 03 01 - - - - - - - - - 

16 01 09 - - - - - - - - - 

16 02 09 21,98 10,31 1,88 2,37 4,37 0,81 0,28 0,94 0,65 

16 02 10 1,00 - - 0,05 - 0,10 - - - 

17 09 02 - - - - - 9 - - - 

Celkem 22,98 10,31 1,88 2,42 4,37 9,92 0,28 0,94 0,65 

Zdroj: databáze ISOH 

 
Tabulka 21 prezentuje produkci odpadů v Královehradeském kraji, ve kterém ve sledovaném období 
vznikaji odpady především kat.č. 16 02 09 Transformátory a kondenzátory obsahující PCB, případně 
kat. č. 16 02 10 Jiná vyřazená zařízení obsahující PCB nebo těmito látkami znečištěná neuvedená pod 
číslem 16 02 09. Produkce odpadů je vázána na demolic starých objektů s výskytem zařízení 

s obsahem PCB. Jejich produkce kolísá v závislosti na probíhajícím odstraňování zařízení
35

. Většina 
těchto zařízení byla podle vyhodnocení POH za rok 2015, odstraněna v nultých letech 21. století, 
nicméně jejich produkci, i když nízkou, lze očekávat i v dalších obdobích. 
 
 

 
34

 Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina za rok 2018,  https://www.kr-
vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4098465 
35

 Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Královehradeckého kraje za rok 2015, http://www.kr-
kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/ziv-prostredi-zemedelstvi/aktuality/odpady/Vyhodnoceni-POH_za-rok-2015.pdf 
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Liberecký kraj 
 
Tabulka 22: Produkce odpadů s obsahem PCB v Libereckém kraji, jednotka (t) 

 

Kat.č. 2010  2011 2012 2013 2014 2015  2016  2017  2018 

13 01 01 -  - - - - - - - 

13 03 01 -  45,58 - - - - - 13,44 

16 01 09 -  - - - 0,08 - - - 

16 02 09 8,82 4,63 27,39 5,67 2,64 5,03 2,03 3,93 51,11 

16 02 10 -  - - - - - - 4,94 

17 09 02 - 89,62 - - - 0,16 0,38 - - 

Celkem 8,82 94,25 72,97 5,67 2,64 5,27 2,41 3,93 69,49 

Zdroj: databáze ISOH 

 
Liberecký kraj ve sledovaném období patří spolu s Hl. městem Praha a Jihočeským krajem ke krajům 
s nejvyšší produkcí odpadů s obsahem PCB. Dle uvedené tabulky (Tabulka 22) byla nejvyšší produkce 
zaznamenána v roce 2011, nicméně ve stejném řádu, tj. vyšších desítek tun za rok, je produkce i 
v letech 2012 a 2018. Pravidelně jsou na území kraje produkovány odpady 16 02 09 Transformátory a 
kondenzátory obsahující PCB, případně izolační nebo teponosné oleje obsahující PCB. V roce 2018 je 

produkce odpadů obsahující PCB spojena se sanací skladu PCB v obci Dubá – Nový Bernštějn
36

, při 
které vzniklo 67,81 t odpadů.  
Výhledově v souvislosti s likvidací starých zařízení lze očekávat produkci těchto odpadů i v dalších letech. 
  
Moravskoslezský kraj 
 
Tabulka 23: Produkce odpadů s obsahem PCB v Moravskoslezském kraji, jednotka (t) 

 

Kat.č. 2010  2011 2012 2013 2014 2015  2016  2017  2018 

13 01 01 - - - - - - 1,66 - - 

13 03 01 1,00 0,68 - 17,74 2,6 - - - - 

16 01 09 - - - - - - - - - 

16 02 09 38,70 3,5 3,40 2,84 3,41 3,66 0,03 0,6 1,95 

16 02 10 - - 0,67 - - - - - - 

17 09 02 - 1,3 24,62 - - - - - - 

Celkem 39,71 5,48 28,29 20,58 6,01 3,66 1,69 0,6 1,95 

Zdroj: databáze ISOH 

 
Tabulka 23 shrnuje produkci odpadů s obsahem PCB na území Moravskoslezkého kraje. Nejvyšší 
produkce těchto odpadů byla zaznamenána v roce 2010, což odpovídá i Zprávě o plnění cílů Plánu 

odpadového hospodářství MSK pro období 2016-2026
37

. V MSK je pravidelně každoročně produkován 
odpad 16 02 09 Transformátory a kondenzátory obsahující PCB, z čehož lze usuzovat, že dochází 
k postupnému odstraňování zařízení na konci životnosti nebo nepoužívaných zařízení. 
 

 
36

 Vyhodnocení plnění Plánu odpodového hospodářství Libereckého kraje za rok 2018, https://zivotni-prostredi.kraj-
lbc.cz/getFile/id:1042823/lastUpdateDate:2020-01-16%2011%3A09%3A19 
37

 Zpráva o plnění cílů Plánu odpodového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016-2026, 
https://www.msk.cz/assets/zivotni_prostredi/zprava-o-plneni-cilu--poh-msk-za-roky-2016-a-2017_5.pdf 
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Olomoucký kraj 
 
Tabulka 24: Produkce odpadů s obsahem PCB v Olomouckém kraji, jednotka (t) 

 

Kat.č. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

13 01 01 - - - 0,08 - - - - - 

13 03 01 0,85 - - - - 184,9 - - - 

16 01 09 - - - - - - - 0,05 - 

16 02 09 5,72 0,06 0,03 1,91 - 2,1 1,02 1,8 0,96 

16 02 10 - - 0,05 - - - - - - 

17 09 02 - - - - 1,52 - - - - 

Celkem 6,57 0,06 0,08 1,99 1,52 187 1,021 1,85 0,96 

Zdroj: databáze ISOH 

 
Na území Olomouckého kraje (viz Tabulka 24) byla zaznamenána nejvyšší produkce odpadů 
s obsahem PCB v roce 2015, kdy bylo zlikvidováno 187 t odpadu s převahou kat. č. 13 03 01 Odpadní 
izolační nebo teplonosné oleje s obsahem PCB. Pravidelně jsou odstaňovány odpady 16 02 09 
Transformátory a kondenzátory obsahující PCB, jejich produkce ve sledovaném období kolísá 
v závislosti na likvidaci zařízení s obsahem PCB. 
 
Pardubický kraj 
 
Tabulka 25: Produkce odpadů s obsahem PCB v Pardubickém kraji, jednotka (t) 

 

Kat.č. 2010  2011 2012 2013 2014 2015  2016  2017  2018 

13 01 01 - - - - - 0,32 - - - 

13 03 01 - - - - - - - - - 

16 01 09 - - - - 0,12 0,1 - - 
0,01 

 

16 02 09 6,78 0,39 7,39 1,5 0,028 0,50 0,36 0,421 2,89 

16 02 10 0,18 - - 0,25 0,063 - 0,61 - - 

17 09 02 - - - - 0,28 - - - 0,92 

Celkem 6,96 0,39 7,39 1,75 0,49 0,92 0,96 0,42 3,83 

Zdroj: databáze ISOH 

 
V Pardubickém kraji byla nejvyšší produkce odpadů s obsahem PBC zaznamenána v roce 2012, a to 
7,394 t (viz Tabulka 25). Produkce cca několika tun odpadů s obsahem PCB je zaznamenána i v letech 
2013 a 2018.  Dle vyhodnocení plánů odpadového hospodářství Pardubického kraje se jedná o odpad 
vzniklý v souvislosti s demontáží starých zařízeních obsahující náplně s PCB. Dle vyhodnocení POH 

za rok 2018
38

 lze produkci těchto odpadů očekávat i v dalších letech.  
 
 
 
 
 
 

 
38

 Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje za rok 2018, https://www.pardubickykraj.cz/plan-
odpadoveho-hospodarstvi/66698/zpravy-o-vyhodnocovani-plneni-poh-pardubickeho-kraje 
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Plzeňský kraj 
 
Tabulka 26: Produkce odpadů s obsahem PCB v Plzeňském kraji, jednotka (t) 

 

Kat.č. 2010  2011 2012 2013 2014 2015  2016  2017  2018 

13 01 01 - - - - 0,07 - - - - 

13 03 01 0,65 1,0 - - - 0,06 - - - 

16 01 09 0,24 - - - - - - - - 

16 02 09 8,16 3,84 4,04 - 0,48 0,66 0,6 0,48 0,17 

16 02 10 - - - - - - - - - 

17 09 02 - - - - - - - - - 

Celkem 9,05 4,84 4,04 - 0,56 0,72 0,6 0,8 0,17 

Zdroj: databáze ISOH 

 
Produkce a nakládání s odpady s obsahem PCB na území Plzeňského kraje je zaznamenána v tabulce 
(viz Tabulka 26). Nejvyšší produkce ve sledovaném odbobí je vykazována v roce 2009. Postupně 
dochází ke snižování produkce odpadů, od roku 2014 dále, pod 1 t za rok. V rámci vyhodnocení POH 
za rok 2018 se i nadále předpokládá produkce odpadů obsahujících PCB, a to při likvidaci starých 

zařízení
39

. 
 
Středočeský kraj 
 
Tabulka 27: Produkce odpadů s obsahem PCB ve Středočeském kraji, jednotka (t) 

 

Kat.č. 2010  2011 2012 2013 2014 2015  2016  2017  2018 

13 01 01 0,385 - 0,8 - 2,06 0,41 0,07 0,01 0,003 

13 03 01 6,925 - - - - - - - 0,49 

16 01 09 0,238 - - - - - 0,06 - - 

16 02 09 55,16 7,33 0,36 0,78 2,54 2,89 0,81 1,09 0,12 

16 02 10 1,362 - - - - 12,5 - - - 

17 09 02 0,34 - - - 0,43 2,03 - - 32,18 

Celkem 64,41 7,33 1,16 0,78 5,03 17,84 0,94 1,04 32,79 

Zdroj: databáze ISOH 

 
Ve Středočeském kraji byla nejvyšší produkce odpadů s obsahem PCB zaznamenána v roce 2010 
(Tabulka 27), jednalo se celkem o 64,41 tun odpadu. Vyšší produkce odpadů byla vykazována i v letech 
2015 a 2018. Převažují odpady kat. č. 16 02 09 Transformátory a kondenzátory obsahující PCB. 
Nezanedbatelná je i produkce odpadu kat. č. 17 09 02 Stavební a demoliční odpady obsahující PCB. 
V roce 2018, kdy byla jejich produkce ve sledovaném časové úseku nejvyšší, probíhala sanace SEZ 

Dubenec nedaleko Příbrami
40

 
41

. Stejně jako v ostatních krajích, i ve Středočeském kraji se předpokládá 
vznik odpadů s obsahem PCB při odstranění starých zařízení. 
 

 
39

 Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Plzeňského kraje za rok 2018, www.plzensky-kraj.cz 
40

 Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje za rok 2018, https://odpady.kr-
stredocesky.cz/doc/vyhodnoceni-plneni-cilu-poh-stredoceskeho-kraje-za-rok-2018.pdf 
41

 www.sekm.cz, ID 3336001, Šachta č. 19 – dešťová kanalizace 

http://www.sekm.cz/
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Ústecký kraj 
 
Tabulka 28: Produkce odpadů s obsahem PCB v Ústeckém kraji, jednotka (t) 

 

Kat.č. 2010  2011 2012 2013 2014 2015  2016  2017  2018 

13 01 01 - - 0,16 - - - - - - 

13 03 01 - - - - - - - - - 

16 01 09 0,025 - - - - - 0,04 - - 

16 02 09 28,74 2,91 - 0,13 0,11 0,2 0,63 0,12 - 

16 02 10 0,34 - - - - - - - - 

17 09 02 - 2,56 - - - - 1 10,44 - 

Celkem 29,11 5,47 0,16 0,13 0,11 0,2 1,67 10,56 - 

Zdroj: databáze ISOH 

 
Na území Ústeckého kraje byla zaznamenána nejvyšší produkce odpadů s obsahem PCB dle výše 
uvedených údajů (viz Tabulka 28)  v roce 2010. V dalších letech se množství odpadů s obsahem PCB 
snižovalo. V roce 2017 došlo k meziročnímu nárůstu odpadů 17 09 02 Stavební a demoliční odpady 

obsahující PCB, které vznikly v důsledku demoliční činnosti společnosti INSKY spol. s r.o.
42

 
 
Zlínský kraj 
 
Tabulka 29: Produkce odpadů s obsahem PCB ve Zlínském kraji, jednotka (t) 

 

Kat.č. 2010  2011 2012 2013 2014 2015  2016  2017  2018 

13 01 01 - - - 0,04 - - - - - 

13 03 01 - - 0,002 - - - - - - 

16 01 09 0,2 - - - - - - - - 

16 02 09 4,42 1,23 1,27 1,15 4,43 4,62 0,47 11,03 0,98 

16 02 10 - - - - - - 0,12 - - 

17 09 02 - - - - - - - - 9,56 

Celkem 4,62 1,23 1,27 1,19 4,40 4,62 0,58 11,03 10,54 

Zdroj: databáze ISOH 

 
Produkce odpadů s obsahem PCB je prezentována v tabulce (viz Tabulka 29). Nejvyšší produkce 
odbadů s obsahem PCB byla zaznamenána v roce 2017 a 2018, kde produkce překročila 10 t za rok. 
Pravidleně ve sledovaném období vznikají odpady 16 02 09 Transformátory a kondenzátory obsahující 
PCB, ostatní sledované odpady pak pouze v jednom roce sledovaného časového úseku. Stejně jako 
v ostatních krajích, mohou vznikat i nadále odpady při likvidaci drobných zařízení s obsahem nebo 
znečištěných PCB. 
 

Shrnutí 

Z výše uvedených dat, lze konstatovat, že za sledované období let 2010 až 2018 vzniklo na území 
České republiky 5 247,696 t odpadů obsahujících polychlorované bifenyly. Vyšší produkce je obecně 
zaznamenána v roce 2010, v dalších letech produkce odpadů s obsahem PCB zpravidla klesá. 
Zvýšená meziroční produkce v jednotlivých krajích souvisí nejčastěji s odstraněním staré ekologické 
zátěže, resp. realizací nápravného opatření či s demoličními pracemi starých objektů, ve kterých byly 

 
42

 Hodnotící zpráva o plnění Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje za období 2016-2017, https://www.kr-
ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1734453 
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PCB používány. Vyšší produkce odpadů s obsahem polychlorovaných bifenylů do roku 2010 včetně 
vychází ze zákona č. 185/2001 Sb, o odpadech, který vlastníkům PCB, odpadů s obsahem PCB, 
provozovatelům zařízení obsahující PCB a podléhající evidenci a zařízení, která mohou obsahovat 
PCB a podléhajících evidenci, ukládá povinnost odstranit PCB, odpady, zařízení (v případě zařízení i 
dekontaminovat) nejpozději do konce roku 2010. Produkce odpadů obsahujících PCB po roce 2010 
souvisí možností odstranit či dekontaminovat zařízení s provozními kapalinami s obsahem 50 - 500 
mg/kg PCB až na konci jejich životnosti (dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech) a jak už bylo uvedeno 
výše, s realizací sanačních prací v rámci procesu odstraňování starých ekologických zátěží. 
I v dalších letech lze očekávat produkci odpadů s obsahem PCB, a to ze stejných důvodů, které jsou 
uvedeny výše, tj. v důsledku odstranění zařízení při ukončení jejich životnosti nebo produkci odpadů 
při realizací sanací SEZ. 

 

4.3 Databáze SEKM 

Pro identifikaci míst s výskytem perzistentních látek (konkrétně PCB, pesticidů nebo herbicidů), tj. 
kontaminovaných areálů – průmyslových či komerčních lokalit, skládek, či jiných typů lokalit byla využita 
databáze Systém evidence kontaminovaných míst (SEKM). Tato databáze je hlavním zdrojem informací 
o starých ekologických zátěžích v České repulice. Za starou ekologickou zátěž považujeme závažnou 
kontaminaci zemin, podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s 
nebezpečnými látkami v minulosti (zejména se jedná např. o ropné látky, pesticidy, PCB, chlorované a 
aromatické uhlovodíky, těžké kovy apod.). Zjištěná kontaminace je považována za starou ekologickou 

zátěž, pokud vznikla před privatizací nebo původce kontaminace neexistuje nebo není znám
43

. 
Problematika starých ekologických zátěží ve vztahu k perzistentním organickým látkám je zahrnuta do 
Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy. V jeho aktualizaci na léta 2018-2023 jsou 
uvedeny krátkodobé a dlouhodobé strategické cíle: 

Tabulka 30: Cíle národního implementačního plánu 

 

Číslo Cíl Termín 

3.8.1.1. 

Předložit písemnou informaci o závěrech plynoucích z přípravy národního programu 
inventarizace starých ekologických zátěží včetně návrhu plánu dalšího postupu realizace a 

návazných opatření Radě Národního centra. Cílem je vytvořit systematické řešení 
problematiky včetně zahrnutí vyhodnocení zdravotních a ekologických rizik. 

III/2018 

3.8.2.1 
Zlepšit databázi kontaminovaných míst a zajistit její pravidelnou aktualizaci vč. doplnění 

informací o místech kontaminovanými nově zařazenými POPs. Předkládat průběžné 
každoroční situační zprávy Radě Národního centra. 

průběžně 

3.8.2.2. 
Trvale podporovat využívání metody „in situ“ pro snížení potenciálního rizika šíření polutantů 

z kontaminovaných míst, pokud to hydrogeologické či jiné podmínky dovolí. Předložit 
informaci o realizaci a v případě realizace informovat každoročně o stavu řešení. 

průběžně 

3.8.2.3. 
Zajistit průběžné kontroly kontaminovaných i remediovaných míst. Předat situační zprávu 

Radě Národního centra. 
průběžně 

3.8.2.4. 

Projektově i nadále podpořit výzkum zaměřený na stanovení příspěvku vypařování POPs z 
půd, skládek a vodních ploch k celkovým emisím POPs na území ČR. Pozornost zaměřit na 

sledování existujících dekontaminačních zařízení z pohledu vytěkávání POPs z volně 
loženého materiálu určeného k dekontaminaci. 

průběžně 

Zdroj: Aktualizovaný národní implementační plán Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech na léta 2018-
2023 

 

Nutno poznamenat, že v době zpracování této práce probíhá na území České republiky 2. etapa 
Národní inventarizace kontaminovaných míst, která bude ukončena na konci roku 2021. Databáze 
SEKM je postupně doplňována o nové poznatky získané během celoplošné invetarizace. Existující 
záznamy lokalit jsou aktualizovány, doplněny o nové informace, případně jsou zakládány záznamy nově 

 
43

 http://www.mzp.cz/cz/stare_ekologicke_zateze  

http://www.mzp.cz/cz/stare_ekologicke_zateze
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zaznamenaných lokalit. V databázi SEKM jsou uvedeny lokality, na kterých kontaminace PCB a 
pesticidy, resp. herbicidy byla potvrzena průzkumem zemin, podzemních či povrchových vod, i lokality, 
na kterých se tento typ kontaminace vzhledem k historickému využití pouze předpokládá.  V databázi 
SEKM jsou uvedeny lokality ve všech fázích procesu odstraňování starých ekologických zátěží, tj. i 
lokality, na kterých byla kontaminace způsobující nepřijatelné riziko pro lidské zdraví či nepřijatelné 
ekologické riziko vyřešena (např. lokality s ukončeným sanačním zásahem). 

Přehled lokalit kontaminovaných PCB – databáze SEKM 
 
V databázi SEKM byly vyhlednány lokality s kontaminací PCB v zeminách, podzemních či povrchových 
vodách, a to na základě následujících kritérií: 

► skupina kontaminantů PCB,  

► prozkoumanost lokalit – alespoň orientační průzkum a potvrzená kontaminace PCB (tj. alespoň 
předběžný průzkum dle MP MŽP pro průzkum kontaminovaného úzení44) 

a 

► skupina kontaminantů PCB, 

► prozkoumanost lokalit – neprozkoumané lokality s podezřením na kontaminaci PCB. 
 
V databázi SEKM je k datu zpracování tohoto dokumentu celkem 431 lokalit, u nichž byla potvrzena 
nebo se na základě historické činnosti předpokládá kontaminace zemin, podzemních či povrchových 
vod polychlorovanými bifenyly. 
 
Lokality s potvrzenou kontaminací PCB (alespoň orientačním průzkumem) 

Celkem je v databázi SEKM 265 lokalit, na kterých byl proveden alespoň orientační průzkum. V tomto 
počtu lokalit jsou zahrnuty i lokality, kde není doporučován sanační zásah ani monitoring látek typu PCB 
v prostředí a lokality, které musí zůstat pod institucionální kontrolou pro případ změny využívání území. 
Těchto lokalit je 128, tj. zhruba polovina a lze o nich konstatovat, že se jedná o lokality, kde: 

► proběhl sananční zásah, který je v současnosti ukončený, a to včetně postsanančího 
monitoringu, nebo 

► kontaminace na lokalitě není/nebyla příčinou neakceptovatelného rizika pro lidské zdraví nebo 
životní prostředí a další opatření nebylo doporučováno. 

Ve vztahu k dalšímu využití území se jedná o lokality: 

► na kterých není omezeno funkční využití, nebo 

► které musí zůstat pod institucionální kontrolou pro případ změny využití území na více citlivý 
způsob (např. z průmyslového využití na využití pro občanskou vybavenost). 

Na zbývajích 137 lokalitách by měly proběhnout nebo probíhají průzkumné nebo sanační práce, 
případně na nich probíhá monitoring vybraných složek životního prostředí, nejčastěji monitoring kvality 
podzemních vod. Jejich seznam je uveden v tabulce (viz Tabulka 34). Následující tabulka uvádí 
souhrnný přehled podle krajů a podle doporučeného dalšího postupu (Tabulka 31). 

 

 
44

 Metodický pokyn MŽP pro průzkum kontaminovaného území, věst. MŽP 13/2005 
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Tabulka 31: Počet lokalit SEKM s doporučeným dalším postupem 

 

Kraj Doporučení dalšího postupu 

 Sanační zásah Monitoring složek ŽP 
Průzkum kontaminace 

(navazujícíc) 

Hlavní město Praha 4 1 1 

Jihočeský kraj 3 1 6 

Jihomoravský 1 2 7 

Karlovarský 3 0 0 

Kraj Vysočina 2 0 5 

Královehradecký kraj 2 3 6 

Liberecký kraj 2 2 7 

Moravskoslezský kraj 9 2 6 

Olomoucký kraj 2 4 8 

Pardubický kraj 3 4 3 

Plzeňský kraj 3 3 2 

Středočeský kraj 7 5 6 

Ústecký kraj 3 1 1 

Zlínský kraj 4 1 2 

Celkem 48 29 60 

Zdroj: Databáze SEKM 

 
Z hlediska typu lokalit převládají skládky a sklady nebo areály, kde docházelo k výrobě, skladování a 
manipulaci s látkami PCB – viz Tabulka 32.  

Tabulka 32: Počet lokalit SEKM dle typu lokality 

 

Kraj Typ lokality 

 Areál/sklad  Skládky Jiné
45

 

Hlavní město Praha 3 0 3 

Jihočeský kraj 2 6 2 

Jihomoravský 4 4 2 

Karlovarský 1 1 1 

Kraj Vysočina 2 2 3 

Královehradecký kraj 3 5 3 

Liberecký kraj 1 7 3 

Moravskoslezský kraj 3 5 9 

Olomoucký kraj 1 3 10 

Pardubický kraj 1 5 4 

Plzeňský kraj 3 3 2 

Středočeský kraj 7 6 5 

Ústecký kraj 3 1 1 

Zlínský kraj 1 0 6 

Celkem 35 48 54 

Zdroj: Databáze SEKM 

 

 
45

 Např. havárie jiných nebezpečných látek, kontaminace dnových sedimentů, obchodní/logistický areál, odkaliště, výsypka, 
výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami, jiné 
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Lokality s podezřením na kontaminaci PCB 

Lokalit s podezřením na konatminaci PCB je v databázi SEKM celkem 166. Jedná se o lokality, u 
kterých je na kontaminaci PCB usuzováno na základě historické činnosti na lokalitě. V této skupině 
převládají z hlediska typu lokality areály, kde se vyráběly, skladovaly nebo docházelo k manipulaci 
s PCB, hlavně obalovny a trafostanice. Je nutné zdůraznit, že část lokalit v databázi SEKM má uveden 
typ „neznámo.“ S postupující Národní inventarizací kontaminovaných míst budou tyto informace o 
lokalitách zpřesňovány a doplňovány do záznamů lokalit. Současně dochází v rámci inventarizace 
k tomu, že jsou nacházeny nové lokality, které jsou do databáze SEKM postupně přidávány. Přehled 
lokalit dle typu a podle krajů uvádí následující tabulka (Tabulka 33). 

Tabulka 33: Počet neprozkoumaných lokalit SEKM dle typu lokality 

 

Kraj Typ lokality 

 Areál/sklad  Skládky Jiné
45

 

Hlavní město Praha 3 0 3 

Jihočeský kraj 14 1 1 

Jihomoravský 0 3 14 

Karlovarský 2 0 0 

Kraj Vysočina 0 0 5 

Královehradecký kraj 6 0 4 

Liberecký kraj 3 0 2 

Moravskoslezský kraj 11 0 3 

Olomoucký kraj 6 12 3 

Pardubický kraj 1 1 4 

Plzeňský kraj 8 2 8 

Středočeský kraj 23 1 6 

Ústecký kraj 9 2 1 

Zlínský kraj 0 1 3 

Celkem 86 23 57 

Zdroj: Databáze SEKM 
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Přehled lokalit s kontaminací pesticidy, herbicidy – databáze SEKM 

 
Databáze SEKM obsahuje také lokality, na kterých bylo nakládáno s pescitidy, resp. herbicidy. Podobně 
jako v případě PCB byly z databáze SEKM vybrány lokality dle následujících kritérií:  
 

► skupina kontaminantů pesticidy a herbicidy,  

► prozkoumanost lokalit – alespoň orientační průzkum a potvrzená kontaminace PCB (tj. alespoň 
předběžný průzkum dle MP46) 

a 

► skupina kontaminantů pesticidy a herbicidy, 

► prozkoumanost lokalit – neprozkoumané lokality s podezřením na kontaminaci PCB. 
 
V databázi SEKM je k datu zpracování tohoto dokumentu celkem 248 lokalit, u nichž byla potvrzena 
nebo se na základě historické činnosti předpokládá kontaminace zemin, podzemních či povrchových 
vod pesticidy a/nebo herbicidy. V naprosté většině případů se jedná o areály se zemědělskou činností. 
 
Lokality s potvrzenou kontaminací pesticidy a/nebo herbicidy (alespoň orientačním 
průzkumem) 
 
Databáze SEKM obsahuje pouze 63 lokalit, na kterých byl proveden alespoň orientační průzkum. 
Z celkového počtu lokalit s ověřenou nebo předpokládánou kontaminací pesticidy a/nebo herbicidy je 
to pouze 25 %. Na 22 místech z těchto 63 lokalit již není navrhován žádný sanační zásah, monitoring 
složek životního prostředí, zpravidla podzemních nebo povrchových vod, či další průzkum, který by 
upřesnil rozsah kontaminace.  
 
Podobně jako u kontaminace PCB se jedná o lokality, kde: 

► proběhl sananční zásah, ten je v současnosti ukončený, a to včetně postsanančího 
monitoringu, nebo 

► kontaminace na lokalitě není/nebyla příčinou neakceptovatelného rizika pro lidské zdraví nebo 
životní prostředí a další opatření nebylo doporučováno. 

 
Ve vztahu k dalšímu využití území se jedná o lokality: 

► na kterých není omezeno funkční využití, nebo 

► které musí zůstat pod institucionální kontrolou pro případ změny využití území na více citlivý 
způsob (např. z průmyslového využití na využití pro občanskou vybavenost). 

 
Na ostatních 41 lokalitách by měly být realizovány nebo právě probíhají průzkumné nebo sanační 
práce, případně se na nich sleduje kvalita podzemních či povrchových vod. Tyto lokality prezentuje 
tabulka (viz Příloha ke kapitole 3 – PCB). Následující tabulka uvádí souhrnný přehled podle krajů a 
podle doporučeného dalšího postupu (Tabulka 34). 

 
46

 Metodický pokyn MŽP pro průzkum kontaminovaného území, věst. MŽP 13/2005 
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Tabulka 34: Počet lokalit SEKM s doporučeným dalším postupem 

Kraj Doporučení dalšího postupu 

 Sanační zásah Monitoring složek ŽP 
Průzkum kontaminace 

(navazujícíc) 

Hlavní město Praha 0 0 0 

Jihočeský kraj 1 3 1 

Jihomoravský 2 2 1 

Karlovarský 2 0 0 

Kraj Vysočina 0 1 1 

Královehradecký kraj 1 0 1 

Liberecký kraj 0 0 3 

Moravskoslezský kraj 0 1 2 

Olomoucký kraj 1 1 0 

Pardubický kraj 2 2 0 

Plzeňský kraj 1 0 2 

Středočeský kraj 2 2 3 

Ústecký kraj 2 0 0 

Zlínský kraj 0 0 1 

Celkem 14 12 15 

Zdroj: Databáze SEKM 

 
Z hlediska typu lokalit převládají skládky a sklady. Ostatní typy lokalit (dle SEKM) jsou zastoupeny 
v počtu prvních jednotek lokalit. – viz Tabulka 35.  

Tabulka 35: Počet lokalit SEKM dle typu lokality 

Kraj Typ lokality 

 Areál/sklad  Skládky Jiné 

Hlavní město Praha 0 0 0 

Jihočeský kraj 3 1 1 

Jihomoravský 2 3 0 

Karlovarský 1 1 1 

Kraj Vysočina 1 0 0 

Královehradecký kraj 0 0 2 

Liberecký kraj 0 2 1 

Moravskoslezský kraj 0 2 1 

Olomoucký kraj 0 0 2 

Pardubický kraj 0 4 0 

Plzeňský kraj 1 1 1 

Středočeský kraj 1 4 2 

Ústecký kraj 1 1 0 

Zlínský kraj 0 0 1 

Celkem 10 19 12 

Zdroj: Databáze SEKM 

 

Lokality s podezřením na kontaminaci pesticidy a/nebo herbicidy 

Lokalit s podezřením na kontaminaci pesticidy a herbicidy je v databázi celkem vysoký počet – 185 a 
s postupující Národní inventarizací kontaminovaných míst jejich počet stoupá a bude nadále stoupat. 
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Důvodem je, že do databáze SEKM jsou postupně zaváděny objekty a areály, kde byly v minulosti 
skladovány hnojiva a prostředky na ochranu rostlin na bázi pesticidů a herbicidů, které dosud do 
databáze SEKM nebyly systematicky vloženy. V této skupině logicky převládají z hlediska typu lokality 
zemědělské areály a sklady, procentuální zastoupení těchto lokalit je více než 77 % z celkového počtu 
lokalit s podezřením na kontaminaci pesticidy a herbicidy.  

Přehled lokalit dle typu a podle krajů uvádí následující tabulka (Tabulka 36). 

Tabulka 36: Počet neprozkoumaných lokalit SEKM dle typu lokality 

Kraj Typ lokality 

 Areál/sklad  Skládky Jiné 

Hlavní město Praha 0 0 0 

Jihočeský kraj 25 4 3 

Jihomoravský 9 15 0 

Karlovarský 22 3 2 

Kraj Vysočina 1 4 0 

Královehradecký kraj 5 1 2 

Liberecký kraj 11 6 5 

Moravskoslezský kraj 5 3 2 

Olomoucký kraj 1 6 3 

Pardubický kraj 13 14 3 

Plzeňský kraj 27 2 9 

Středočeský kraj 20 6 6 

Ústecký kraj 4 2 0 

Zlínský kraj 0 3 1 

Celkem 143 69 36 

Zdroj: Databáze SEKM 
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4.4 Shrnutí 

Databáze SEKM v době zpracování této studie obsahuje 431 lokalit s ověřenou kontaminací PCB nebo 
s podezřením na tento typ kontaminace. Současně zahrnuje 248 lokalit s potvrzeným nebo 
předpokládaným znečištěním pesticidy a/nebo herbicidy. Mezi lokalitami převládají areály, kde se 
uvedné látky vyráběly, skladovaly nebo kde s nimi docházelo k manipulaci a skládky. Databáze 
zahrnuje lokality v různém stádium řešení procesu odstranění této zátěže.  

Počet lokalit není konečný, v rámci 2. etapy Národní inventarizace kontaminovaných míst, která probíhá 
v letech 2019 – 2021, jsou do databáze SEKM zakládány záznamy nových lokalit a dochází 
k aktualizaci stávajících záznamů. 

Problematiku perzistentních organických látek (PCB, pesticidů, herbicidů) v České republice je potřeba 
prioritně řešit, neboť Česká republika v minulosti vyráběla POPs a hojně s nimi nakládala. POPs 
představují nebezpečí pro zdraví lidské populace a představují také riziko pro životní prostředí. Navíc 
se jedná o těžko odbouratelné látky, které se v těle organismů kumulují a násobí svůj negativní vliv.  

Česká republika je signatářem Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, která 
upravuje nakládání s těmito látkami, omezuje / zakazuje výrobu, použití, dovoz a vývoz těchto látek, a 
především stanovuje opatření ke snížení emisí POPs, pro nakládání s odpady obsahující POPS. 

Na území České republiky se nacházejí zařízení obsahující POPs. Zařízení s obsahem PCB od 
stanovaného limitu podléhají evidenci. Těchto zařízení bylo v roce 2019 v ČR 484 ks s náplní obsahující 
PCB 85,292 tun. Vedle toho na území České republiky existují zařízení, která nepodléhají evidenci. 
Jejich počet včetně obsahu náplní s obsahem PCB je nezjistitelný. 

V ČR přetrvává produkce odpadů s obsahem PCB. Po roce 2010, kdy v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb. museli být odstraněny PCB, odpady s obsahem PCB a zařízení obsahujících PCB nebo 
která mohou obsahovat PCB a zároveň podléhající evidenci se produkce odpadů snížila. Zvýšení 
produkce odpadů v období jednoho či několika málo let mají souvislost s odstraňováním starých 
ekologických zátěží a/nebo s demolicemi. 

Na území České republiky je identifikováno 679 lokalit s ověřenou kontaminací nebo s podezřením na 
kontaminaci PCB, pesticidy či herbicidy. Na 178 lokalitách byla potvrzena kontaminace látkami PCB, 
pesticidy a/nebo herbicidy. Je na nich třeba realizovat nebo se na nich právě realizují práce k odstranění 
ekologické zátěže (průzkumné práce, sanační práce, monitoring složek životního prostředí). Na 351 
lokalitách evidovaných V SEKM se přítomnost látek PCB, pesticidy, herbicidy pouze předpokládá na 
základě historické činnosti. Počet kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných míst se bude 
v souvislosti s právě probíhající 2.etapou Národní inventarizace kontaminovaných míst zvyšovat. 
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5. Aktualizace a analýza současného systému produkce a 
nakládání s nebezpečnými odpady (vyjma zdravotnických) 

5.1 Související právní rámec a národní strategie 

Stěžejním národním dokumentem, upravujícím sběr, shromažďování a skladování nebezpečných 
odpadů je zákon č 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném. Zákon 
je platný a účinný již od roku 2001, nicméně byl mnohokrát novelizován. Do 1.1. 2020 lze vysledovat 
50 různých znění zákona, vycházejících z jednotlivých novel předpisu.  
 
V prosinci 2019 byl vládou ČR schválen soubor nové odpadové legislativy čítající nový zákon o 
odpadech, o vybraných výrobcích s ukončenou životností, novelu zákona o obalech a tzv. změnový 
zákon. Nová legislativa, tak jak je nastavena, by měla komplexně upravit problematiku odpadového 
hospodářství od předcházení vzniku odpadu přes různé způsoby nakládání s ním, po pravidla jeho 
odstraňování, a to s ohledem na prosazení hierarchie nakládání s odpady, při zajištění co nejvyšší míry 
ochrany životního prostředí a zdraví lidí, za současné sociální únosnosti a ekonomické udržitelnosti. 
Důležitým cílem návrhu nového zákona o odpadech je zvýšení míry třídění a recyklace odpadů 
zavedením ekonomických nástrojů a s tím související odklon od skládkování odpadů. 
 
Dle platné právní úpravy zákona o odpadech, konkrétně §4 odst. 1 písm. a), je “nebezpečným 
odpadem” odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo 
použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů (Nařízení komise (EU) č. 
1357/2014 ze dne 18. prosince 2014). Zároveň jsou původci a oprávněné osoby povinni, dle § 6 odst. 1, 
pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad jako nebezpečný, pokud: 

► vykazuje alespoň jednu z nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelného 
předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů, 

► je uveden v Katalogu odpadů jako nebezpečný odpad, nebo 

► je smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Katalogu odpadů jako 
nebezpečný. 

Zákon o odpadech v §2 vyjímá ze své působnosti taxativně vyjmenované druhy odpadů. Nakládání s 
těmito předměty (materiály) se pak řídí jinými, zvláštními právními předpisy. Jedná se o:  

► odpadní vody v rozsahu, v jakém se na ně vztahují jiné právní předpisy, 

► radioaktivní odpady, 

► mrtvá těla zvířat, která uhynula jiným způsobem než porážkou, včetně zvířat usmrcených 
za účelem vymýcení nákazy zvířat, odstraňovaných v souladu se zvláštním právním 
předpisem, 

► exkrementy, nejedná-li se o vedlejší produkty živočišného původu, sláma a jiné přírodní látky 
pocházející ze zemědělské výroby nebo lesnictví, které nevykazují žádnou z nebezpečných 
vlastností uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných 
vlastnostech odpadů a které se využívají v zemědělství a lesnictví v souladu se zvláštním 
právním předpisem nebo k výrobě energie prostřednictvím postupů nebo metod, které 
nepoškozují životní prostředí ani neohrožují lidské zdraví, 

► nezachycené emise látek znečišťujících ovzduší, oxid uhličitý zachycený za účelem jeho 
ukládání do přírodních horninových struktur a uložený v těchto strukturách v souladu s jiným 
právním předpisem nebo oxid uhličitý zachycený za účelem výzkumu, vývoje nebo zkoušení 
nových výrobků a postupů a uložený v úložišti s kapacitou nižší než 100 kilotun, 

► vyřazené výbušniny a vyřazené střeliva, 
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► sedimenty přemísťované v rámci povrchových vod za účelem správy vod a vodních cest, 
předcházení povodním, zmírnění účinku povodní a období sucha nebo rekultivace půdy, je-
li prokázáno, že nevykazují žádnou z nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo 
použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů. 

V §2 odst. 3 zákona o odadech je uvedeno, že se zákon o odpadech nevztahuje také na nakládání s 
nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud 
je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém 
byl vytěžen. 

V případě, že zvláštní právní předpisy nestanoví jinak, vztahuje se zákon o odpadech také na nakládání 
s: 

► s těžebním odpadem, 

► s nepoužitelnými léčivy a návykovými látkami, 

► s vedlejšími produkty živočišného původu. 

Z pohledu nakládání s odpady, včetně nebezpečných, je velmi důležité dodržovat hierarchii způsobů 
nakládání s odpady, definovanou v §9a zákona o odpadech. Od hierarchie způsobů nakládání s odpady 
je možno se odchýlit v případě odpadů, u nichž je to podle posouzení celkových dopadů životního cyklu 
zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním vhodné s ohledem na nejlepší celkový výsledek z hlediska 
ochrany životního prostředí. Při uplatňování hierarchie se zohledňuje celý životní cyklus výrobků a 
materiálů, zejména s ohledem na snižování vlivu nakládání s odpady na životní prostředí a lidské 
zdraví, technická proveditelnost a hospodářská udržitelnost, ochrana zdrojů surovin, životního 
prostředí, lidského zdraví a hospodářské a sociální dopady. 

Hierarchie způsobů nakládání s odpady: 

1) předcházení vzniku odpadů, 

2) příprava k opětovnému použití, 

3) recyklace odpadů, 

4) jiné využití odpadů, například energetické využití, 

5) odstranění odpadů. 

Zákon o odpadech stanovuje v §12 obecné povinnosti pro nakládání s odpady, příčemž v odstavci 1 je 
uvedeno, že nakládání s nebezpečnými odpady se řídí též zvláštními právními předpisy (například 
zákon č. 254/2001 Sb, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně nebo zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů) platnými pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, 
pokud není v zákoně o odpadech nebo prováděcích právních předpisech k němu stanoveno jinak. Dále 
je v odstavci 6 téhož paragrafu uvedeno, že “míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními 
odpady, látkami nebo materiály je zakázáno. Přípustné je pouze ve výjimečných případech, a to se 
souhlasem krajského úřadu příslušného podle místa nakládání s odpady. Krajský úřad tento souhlas 
udělí pouze tehdy, pokud míšením nebezpečných odpadů nedojde k ohrožení zdraví lidí nebo životního 
prostředí, je v souladu s nejlepšími dostupnými technikami a je prováděno zařízením k využívání nebo 
odstraňování odpadů provozovaným na základě souhlasu podle § 14 odst. 1 nebo zařízením podle § 
14 odst. 2. Pokud již došlo ke smíšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady, 
látkami nebo materiály, musí být provedeno jejich roztřídění, je-li to technicky a ekonomicky 
proveditelné a je-li to nezbytné pro zajištění ochrany životního prostředí a zdraví lidu. Tato povinnost se 
nevztahuje na míšení nebezpečných odpadů, pro které je vydán souhlas krajského úřadu”. 

Balení a označování nebezpečných odpadů je řešeno v §13 zákona o odpadech. Zde je konstatováno, 
že balení nebezpečných odpadů se řídí přiměřeně zvláštními právními předpisy, kterými jsou 
mezinárodně platné předpisy jako Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-185/zneni-20200101#f2197784
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-185/zneni-20200101#f2197788
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-185/zneni-20200101#f2197788
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16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 
67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, dále Evropská dohoda o mezinárodní 
silniční dopravě nebezpečných věcí - ADR (Ženeva 1957), vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 64/1987 
Sb., v platném znění, nebo. Řád pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečného zboží (RID), který 
je přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), vyhlášená ve Sbírce zákonů pod 
č. 8/1985 Sb., v platném znění. Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečnými odpady, 
jsou povinni zajistit, aby nebezpečné odpady byly označeny písemně způsobem a v rozsahu 
stanoveném prováděcím právním předpisem a grafickým symbolem podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí v rozsahu stanoveném prováděcím 
právním předpisem. Nebezpečný odpad s nebezpečnou vlastností HP 9 Infekční se označuje grafickým 
symbolem stanoveným prováděcím právním předpisem. Původce a oprávněná osoba, která nakládá s 
nebezpečným odpadem, jsou povinni zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a místa 
nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem vybavit. 

Pro všechny původce odpadů, včetně obcí a oprávněných osob platí, pro jednotlivé faze nakládání s 
odpady, povinnosti stanovené zejména v §16, 17 a 18 zákona o odpadech.  

Další podrobnosti, související s českou i evropskou právní úpravou na úseku nakládání s nebezpečnými 
odpady ve všech fázích nakládání s nimi, jsou uvedeny v příloze k této kapitole (viz příloha ke kapitole 
4) 

Problematika nakládání s nebezpečnými odpady je řešena jednak právní úpravou (evropskou nebo 
národní) a jednak různými metodickými pokyny a doporučeními ústředního orgánu – MŽP. V rámci své 
normativní a metodické činnosti a k zajištění informovanosti v oblasti státní správy na úseku životního 
prostředí vydává Ministerstvo životního prostředí na svých vebových stránkách Věstník MŽP. Obsahem 
Věstníku jsou obecně závazné právní předpisy, resortní předpisy a směrnice a metodické návody, 
pokyny a sdělení – uveřejnění ve Věstníku je podmínkou jejich platnosti. Věstník vychází pravidelně, 
na konci každého měsíce, minimálně však 4 x ročně. 

 

Strategické dokumenty 

Dne 22. 12. 2014 vláda ČR schválila nový Plán odpadového hospodářství ČR (POH ČR)
47

 pro období 
2015 – 2024. Jedná se o klíčový dokument pro realizaci dlouhodobé strategie nakládání s odpady, 
obalovými odpady a výrobky s ukončenou životností. Povinnost zpracovat plán nakládání s odpady na 
území ČR je zakotvena ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech, článku 
č. 28.  

Závazná část POH ČR byla vyhlášena formou nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového 
hospodářství České republiky pro období 2015–2024. Hlavními cíli strategie je předcházení vzniku 
odpadů a zvýšení recyklace a materiálového využití odpadů. Z priorit Plánu odpadového hospodářství 
vyplývá i nezbytnost stanovit a koordinovat síť zařízení k nakládání s odpady v regionech.  

Problematikou nebezpečných odpadů se POH ČR věnuje v závazné části, kapitole 1.3.1.5. Za účelem 
minimalizace nepříznivých účinků vzniku nebezpečných odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a 
životní prostředí jsou stanoveny následující cíle: 

► Snižovat měrnou produkci nebezpečných odpadů. 

► Zvyšovat podíl materiálově využitých nebezpečných odpadů. 

► Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady na lidské zdraví a životní 
prostředí. 

► Odstranit staré zátěže, kde se nacházejí nebezpečné odpady. 
 

 
47

 Nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-64
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-64
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1985-8
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V rámci dané kapitoly jsou uvedeny zásady a opatření pro nakádání s odpady, které je nutno přijmout 
v zájmu splnění strategických cílů odpadové politiky ČR. 

Zásady:  

► Podporovat výrobu výrobků tak, aby byl omezen vznik nevyužitelných nebezpečných odpadů 
a tím snižováno riziko s ohledem na ochranu zdraví lidí a životního prostředí. 

► Nakládat s nebezpečnými odpady v souladu s hierarchií nakládání s odpady. 

► Podporovat technologie na recyklaci a využití nebezpečných odpadů a technologie na 
snižování nebezpečných vlastností odpadů. 

► Důsledně kontrolovat, zda odpad, který úpravou pozbyl nebezpečné vlastnosti, skutečně tyto 
vlastnosti nevykazuje. 

► Nevyužívat nebezpečné odpady a nebezpečný odpad, který přestal být odpadem, na povrchu 
terénu. 

► Zpřísnit podmínky využívání nebezpečných odpadů jako technologického materiálu k 
technickému zabezpečení skládky. 

► Snižovat množství nebezpečných odpadů ve směsném komunálním odpadu. 

Opatření: 

► Průběžně vyhodnocovat systém nakládání s nebezpečnými odpady na regionální úrovni. 

► Motivovat veřejnost k oddělenému sběru nebezpečných složek komunálních odpadů. 

► Ve spolupráci s příslušnými orgány provádět účinnou osvětu o vlivu nebezpečných vlastností 
odpadů na zdraví člověka a životní prostředí včetně vytvoření metodik. 

► Zvýšit v případě potřeby počet zařízení na využívání nebezpečných odpadů a zařízení na 
úpravu odpadů ke snižování a odstraňování nebezpečných vlastností. 

► Zavést systém podpory pro výstavbu nových inovativních technologií a modernizaci stávajících 
technologií pro využívání a úpravu nebezpečných odpadů. 

► Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu zavést systém podpory inovativních 
výrobních technologií směřujících ke snížení množství vznikajících nebezpečných odpadů a 
odpadové náročnosti technologických procesů. 

► Podporovat bezpečné odstranění starých zátěží. 

► Revidovat a nastavit poplatek za skládkování nebezpečného odpadu na odpovídající úroveň s 
ohledem na reálný ekonomický stav odpadového hospodářství. 

► Důsledně kontrolovat množství nebezpečných odpadů používaných jako technologický 
materiál pro technické zabezpečení skládek odpadů. 

► Legislativně stanovit přísnější podmínky pro udělování pověření k hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadů - zkouška odborných znalostí. 

► Legislativně stanovit požadavky na osobu odebírající vzorky nebezpečných odpadů určené ke 
zkouškám k prokázání vlastností odpadu. 

 

5.2 Aktualizace a analýza současného systému produkce nebezpečných 
odpadů  

Nebezpečné odpady, uvedené ve vyhlášce č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů jako odpady s 
hvězdičkou, i odpady zařazené jako O/N, tedy odpady kterým byla kategorie nebezpečný odpad 
přiřazena v souladu d §6 odst. 1 pís. a) a c) zákona o odpadech a nemají v Katalogu odpadů katalogové 
číslo označené symbolem hvězdičky, se dají primárně rozdělit na průmyslové nebezpečné odpady a 
komunální nebezpečné odpady.  
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V rámci zpracovaného dokumentu byla vyhodnocena produkce odpadů pod kódy nakládání A00, AN60 
a BN30 od firem a A00, AN60 a BN30 od obce a BN30 od občana obce.  

V následující tabulce a souvisejícím grafu je uvedena produkce všech nebezpečných odpadů v rámci 

celé ČR v letech 2014 - 2018 tak, jak byla uveřejněna ve Statistické ročence životního prostředí 2018
48

.  

V grafu je pak uveden pro přehlednost proložený trend.  

 

Tabulka 37:  Produkce nebezpečných odpadů v ČR v letech 2014-2018 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Celá ČR (t) 1 565 888 1 503 979 1 443 759 1 507 679 1 767 965 

Zdroj: Statistická ročenka 2018 

 
Graf 6: Trend produkce nebezpečných odpadů v ČR v letech 2014-2018 

 
Zdroj: Statistická ročenka 2018 

 

Z tabulky i grafu je zřejmé, že produkce nebezpečných odpadů v rámci celé ČR nejprve pokračovala v 
klesajícím trendu (do roku 2016), což bylo diskutováno v dokumentu Příprava podkladů pro oblast 
podpory odpadového hospodářství 2014 – 2020, nicméně od roku 2016 je patrný vzrůstající trend v 
produkci nebezpečných odpadů obecně.  

Přehled produkce nebezpečných odpadů v jednotlivých krajích je vyčíslen v dále uvedených tabulkách 
a znázorněn v grafech. V tabulkách produkce nebezpečných odpadů v jednotlivých krajích jsou 
seřazeny sestupně podle hmotnostní produkce konkrétní skupiny odpadů za sledované období 20014-
2018 jako celek. V tabulkách není zahrnuta skupina 18 “zdravotnické odpady”, jejíž analýza je součástí 
navazujícího dokumentu. 

 
48

 Statistická ročenka životního prostředí ČR 2018 (MŽP, CENIA), získáno z https://www.mzp.cz/cz/ 
statisticka_rocenka_zivotniho_prostredi_publikace 
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Grafy pro jednotlivé kraje zobrazují vývoj produkce NO ze skupin odpadů podle Katalogu odpadů 
uvedených v tabulkách v prvních šesti řádcích (skupiny jsou v tabulkách barevně zvýrazněny). Uvedený 
výběr nebezpečných odpadů představuje zpravidla vice než 70% hmotnosti všech nebezpečných 
odpadů produkovaných v rámci daného kraje.  

Produkce nebezpečných odpadů v rámci jednotlivých krajů, vyjma skupiny 18 

V této kapitole je diskutována produkce nebezpečných odpadů v rámci jednotlivých skupin odpadů i 
v rámci konkrétních katalogových čísel. V grafech ani tabulkách nejsou zahrnuty odpady skupiny 18. 
V následující tabulce jsou uvedeny všechny skupiny odpadů tak, jak jsou zmíněné v úvodu přílohy 
k vyhlášce č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. 
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Tabulka 38: Skupiny katalogu odpadů 

01 
Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího fyzikálního a chemického 
zpracování nerostů a kamene 

02 
Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství, lesnictví a z 
výroby a zpracování potravin 

03 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky 

04 Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu 

05 Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí 

06 Odpady z anorganických chemických procesů 

07 Odpady z organických chemických procesů 

08 
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a 
smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev 

09 Odpady z fotografického průmyslu 

10 Odpady z tepelných procesů 

11 
Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů 
a z hydrometalurgie neželezných kovů 

12 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů 

13 
Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve 
skupinách 05 a 12) 

14 
Odpady organických rozpouštědel, chladiv a hnacích médií (kromě odpadů uvedených 
ve skupinách 07 a 08) 

15 
Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy 
jinak neurčené 

16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené 

17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 

18 
Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a /nebo z výzkumu s nimi souvisejícího (s 
výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích zařízení, které bezprostředně 
nesouvisejí se zdravotní péčí) 

19 
Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren 
odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro 
spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely 

20 
Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady 
a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru 

Zdroj: Katalog odpadů 
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Tabulka 39: Produkce nebezpečných odpadů vybraných skupin odpadů v Hlavním městě Praha, jednotka (t) 

Skupina odpadů 2014 2015 2016 2017 2018 

20 27 356 28 946 31 479 29 755 30 169 

17 20 166 27 015 12 272 14 449 53 182 

16 15 751 16 746 18 216 19 225 20 543 

13 11 497 12 170 11 163 13 269 12 706 

19 7 816 8 061 8 711 7 664 6 466 

15 2 452 2 189 2 167 2 198 2 306 

12 1 977 2 145 2 077 2 235 1 708 

11 1 186 1 560 2 070 3 733 1 985 

7 873 937 731 602 725 

8 574 467 434 461 390 

9 373 322 291 291 301 

6 248 274 141 382 198 

14 175 314 259 174 265 

5 138 133 151 343 151 

3 3 1 0 0 0 

2 2 4 2 1 1 

1 0 1 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 

50 2 0 0 0 0 

Celkem 90 588 101 284 90 163 94 784 131 096 

Zdroj: databáze ISOH 
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Graf 7: Produkce nebezpečných odpadů z šesti nejvíce zastoupených skupin odpadů dle hmotnosti, Hlavní 
mesto Praha, jednotka (t) 

 
Zdroj: databáze ISOH 

V rámci analyzovaných dat a jejich příslušnosti k jednotlivým skupinám odpadů byla zjišťována 
konkrétní katalogová čísla jejichž produkce v rámci daného kraje byla minimálně ve 3 letech z 5 vyšší 
než 600t. Data jsou vynesena do následujícího grafu. 
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Graf 8: Nebezpečné odpady s roční produkcí větší než 600t, Hlavní mesto Praha, jednotka (t) 

  

Zdroj: databáze ISOH 
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Nejvýznamnější stabilní meziroční produkce je vykazována u odpadů skupiny 20 – Komunální odpady 
(odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek 
z odděleného sběru. Jedná se zejména o odpady vznikající ze zpětně odebraných výrobků katalogové 
číslo 200123 (vyřazená zařízení obsahující chlorofliorouhlovodíky) a 200135 (Vyřazené elektrické a 
elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23). V 
meziroční produkci odpadů je zřejmý strmý nárůst produkce odpadů skupiny 17 - Stavební a demoliční 
odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), zejména katalogového číla 170503 (Zemina 
a kamení obsahující nebezpečné látky) a 170507 (Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné 
látky) v posledním roce sledovaného období v roce 2018. Jedná se o odpady ze stavební činnosti 
související s realizací zakázek v rámci modernizace železniční sítě a v rámci realizace zakázek na 
sanaci kontaminovaných území. Kontinuální nárůst v produkci lze zaznamenat u skupiny 16 - Odpady 
v tomto katalogu jinak neurčené, zejména odpadu katalogového čísla 160104 (Autovraky), 161001 
(Pdpadní vody obsahující nebezpečné látky) a 160708 (Odpady obsahující ropné látky). Jedná se o 
velmi různorodou skupinu odpadů, zahrnující průmyslové odpady, odpady z vyřazených vozidel a 
elektroodpady, baterie, výbušniny, vadné šarže a nepoužité výrobky apod. Postupné snižování 
produkce pak je patrné u odpadu katalogového čísla 190107 (Pevné odpady z čištění odpadních plynů), 
ze skupiny odpadů 19 - Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren 
odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody 
pro průmyslové účely. V rámci skupiny odpadů 13 - Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě 
jedlých olejů a odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12) je patrná stabilní produkce v celém 
sledovaném období, pouze s mírnými, nevýznamnými výkyvy. Největší produkce byla zaznamenáma u 
odpadů katalogového čísla 130507 Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje), 130503 (Kaly z lapáků 
nečistot) a 130502 (Kaly z odlučovačů oleje).  

 

Tabulka 40: Produkce nebezpečných odpadů vybraných skupin odpadů ve Středočeském kraji, jednotka (t) 

Skupina odpadů 2014 2015 2016 2017 2018 

19 52 311 40 115 53 879 52 048 72 267 

17 42 807 41 746 41 929 43 532 59 538 

16 31 085 32 504 33 465 34 343 37 121 

10 23 537 17 834 26 168 23 671 25 489 

13 18 291 17 665 18 332 15 810 18 043 

12 14 927 15 736 16 199 16 861 16 043 

11 12 290 14 051 14 947 15 226 15 131 

15 7 202 7 390 7 674 7 974 8 071 

8 5 319 7 776 7 594 7 637 7 312 

7 3 294 3 326 3 380 3 754 3 504 

18 2 729 2 826 2 854 2 849 2 933 

6 1 711 1 822 1 467 2 157 1 738 

20 1 587 1 377 1 291 1 117 1 185 

5 1 030 1 979 1 011 1 210 1 379 

14 819 694 733 689 650 

9 250 310 200 164 102 

3 205 233 242 245 187 

2 113 155 108 125 108 

1 0 0 10 0 0 

50 2 0 0 0 0 

Celkem 219 509 207 539 231 483 229 412 270 801 

Zdroj: databáze ISOH 
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Graf 9: Produkce nebezpečných odpadů z šesti nejvíce zastoupených skupin odpadů dle hmotnosti, Středočeský 
kraj, jednotka (t) 

 
Zdroj: databáze ISOH 

V rámci analyzovaných dat a jejich příslušnosti k jednotlivým skupinám odpadů byla zjišťována 
konkrétní katalogová čísla jejichž produkce v rámci daného kraje byla minimálně ve 3 letech z 5 vyšší 
než 1000t. Hranice 1000 t byla zvolena na základě produkovaného množství nebezpečných odpadů 
v rámci kraje a pro přehlednost výstupu. Data jsou vynesena do následujícího grafu. 

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

skupina 19 skupina 17 skupina 16 skupina 10 skupina 13 skupina 12

tu
n
y

Středočeský kraj

2014 2015 2016 2017 2018



 
 
 

80 Podklady pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového dokumentu v Operačním programu Životním prostředí 
2021 - 2027 
 

Graf 10: Nebezpečné odpady s roční produkcí větší než 1000t, Středočeský kraj, jednotka (t) 

  

Zdroj: databáze ISOH 
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V podstatě stabilní meziroční produkce vybraných skupin odpadů je patrná u všech šesti skupin s tím, 
že v případě skupiny 19 - Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z 
čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí 
a vody pro průmyslové účely, a 17 - Stavební a demoliční odpady, došlo v roce 2018, resp. 2017 k 
výraznému nárůstu produkce a to v případě katalogových čísel 190304 (Odpad hodnocený jako 
nebezpečný, částečně stabilizovaný, neuvedený pod číslem 19 03 08), 190205 (Kaly z fyzikálně-
chemického zpracování obsahující nebezpečné látky) a 170507 (Štěrk ze železničního svršku 
obsahující nebezpečné látky). Kontinuální nárůst v produkci je patrný u odpadu katalogového čísla 
160104 (Autovraky), ze skupiny odpadů 16 - Odpady v tomto katalogu jinak neurčené a u odpadu 
katalogového čísla 100308 (Solné strusky z druhého tavení) ze skupiny 10 - Odpady z tepelných 
procesů. Stabilní produkce je patrná u odpadů skupiny 12 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické 
úpravy povrchu kovů a plastů, zejména katalogového čísla 120101 (Piliny a třísky železných kovů) O/N. 
Jedná se o odpady s výrazným nebezpečím pro životní prostředí, zejména možným únikem kapalných 
technologických látek (emulzí a olejů), které tvoří zpravidla jednu ze složek těchto odpadů. Drobné 
meziroční výkyvy jsou pak patrné v případě katalogového čísla 110111 (Oplachové vody obsahující 
nebezpečné látky), ze skupiny 11 - Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav 
kovů a jiných materiálů a z hydrometalurgie neželezných kovů. 

 

Tabulka 41: Produkce nebezpečných odpadů vybraných skupin odpadů v Jihočeském kraji, jednotka (t) 

Skupina odpadů 2014 2015 2016 2017 2018 

17 37 173 44 098 14 744 23 237 37 252 

16 13 507 13 734 13 395 15 064 15 335 

13 9 242 9 556 10 962 11 051 10 726 

12 7 234 7 098 8 047 7 412 6 523 

19 5 772 4 233 2 740 2 191 2 788 

11 5 679 6 396 5 709 6 480 6 424 

15 2 946 3 275 3 227 3 890 3 493 

8 1 896 2 015 1 797 2 082 2 376 

20 1 163 1 139 988 926 908 

10 1 026 1 062 1 110 980 1 033 

7 174 165 126 132 147 

6 154 154 282 180 165 

14 122 116 214 183 162 

4 50 63 53 67 46 

9 47 43 43 42 43 

3 40 70 22 18 24 

2 26 27 18 39 4 

5 16 6 14 2 115 

50 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 

Celkem 86 267 93 250 63 491 73 976 87 564 

Zdroj: databáze ISOH 
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Graf 11: Produkce nebezpečných odpadů z šesti nejvíce zastoupených skupin odpadů dle hmotnosti, Jihočeský 
kraj, jednotka (t) 

 
Zdroj: databáze ISOH 

V rámci analyzovaných dat a jejich příslušnosti k jednotlivým skupinám odpadů byla zjišťována 
konkrétní katalogová čísla jejichž produkce v rámci daného kraje byla minimálně ve 3 letech z 5 vyšší 
než 600 t. Data jsou vynesena do následujícího grafu. 
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Graf 12: Nebezpečné odpady s roční produkcí větší než 600t, Jihočeský kraj, jednotka (t) 

  

Zdroj: databáze ISOH 
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Stejně, jako ve většině krajů byla ve sledovaném období v Jihočeském kraji výrazně vyšší produkce 
odpadů skupiny 17 - Stavební a demoliční odpady, ve srovnání s dalšími skupinami. Z grafu pro 
jednotlivá katalogová čísla je patrná výrazná produkce odpadu katalogového čísla 170503 (Zemina a 
kamení obsahující nebezpečné látky) v roce 2014 a 2015, poté je zřejmý propad a opětovné navyšování 
produkce v roce 2017 a zejména 2018. Ne tak zřetelné výkyvy je možné pozorovat u katalogového 
čísla 170903 (Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) 
obsahující nebezpečné látky) a 17 03 01 (Asfaltové směsi obsahující dehet), přičemž nejvýznamnější 
produkce u obou druhů odpadů byla ze sledovaného období zaznamenána v roce 2018. Podobné 
výkyvy nejsou patrné u žádného dalšího katalogového čísla. Další, výrazně zastoupenou skupinou 
odpadů je skupina 11 - Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných 
materiálů a z hydrometalurgie neželezných kovů, kdy nejvýznamněji se na produkci podílí katalogové 
číslo 110113 (Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky) a skupina 16 Odpady v tomto 
katalogu jinak neurčené a její zásupce odpad katalogového čísla 160104 (Autovraky). V podstatě 
stabilní produkce bez výrazných výkyvů je patrná u odpadů skupiny 12 Odpady z tváření a z fyzikální 
a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů, zejména katalogového čísla 120301 (Prací vody) a 
katalogového čísla 120109 (Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny). V rámci skupiny 
odpadů 13 - Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve 
skupinách 05 a 12) je patrná stabilní produkce v celém sledovaném období, pouze s mírnými, 
nevýznamnými výkyvy. Největší produkce byla zaznamenáma u odpadu katalogového číla 130802 
(Jiné emulze).  

 

Tabulka 42: Produkce nebezpečných odpadů vybraných skupin odpadů v Plzeňském kraji, jednotka (t) 

Skupina odpadů 2014 2015 2016 2017 2018 

16 12 741 12 910 13 428 14 175 15 053 

17 11 116 35 601 29 117 9 363 19 435 

13 6 157 6 686 6 984 7 750 7 705 

12 4 241 4 874 5 363 5 519 5 686 

19 3 384 2 916 4 846 6 447 5 595 

11 3 143 3 105 2 700 3 217 3 277 

15 2 835 3 073 3 226 3 298 3 309 

8 1 965 2 492 2 120 2 500 2 842 

10 1 771 1 781 2 054 3 171 1 246 

20 576 549 489 1023 484 

6 316 366 347 278 308 

7 208 234 263 267 235 

14 111 127 101 103 100 

5 67 56 30 37 11 

9 58 51 57 49 54 

3 20 7 10 7 7 

2 15 4 4 8 2 

4 12 7 4 6 3 

50 1 0 0 0 0 

1 0 0 0 5 26 

Celkem 48 737 74 839 71 143 57 223 65 378 

Zdroj: databáze ISOH 
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Graf 13: Produkce nebezpečných odpadů z šesti nejvíce zastoupených skupin odpadů dle hmotnosti, Plzeňský 
kraj, jednotka (t) 

 
Zdroj: databáze ISOH 

V rámci analyzovaných dat a jejich příslušnosti k jednotlivým skupinám odpadů byla zjišťována 
konkrétní katalogová čísla jejichž produkce v rámci daného kraje byla minimálně ve 3 letech z 5 vyšší 
než 600 t. Data jsou vynesena do následujícího grafu. 
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Graf 14: Nebezpečné odpady s roční produkcí větší než 600t, Plzeňský kraj, jednotka (t) 

  

Zdroj: databáze ISOH 
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Z obou grafů je zřejmé, že produkce jednotlivých druhů odpadů v rámci skupin odpadů je v daném kraji 
stabilní. Výjimkou je, jako u většiny krajů kolísavá produkce odpadů ze skupiny 17 Stavební a demoliční 
odpady, a částečně take odpadů ze skupiny 19 Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a 
odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z 
výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely. Typickými zástupci s nějvyšší produkcí jsou 
katalogová čísla 170503 (Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky) a 170507 (Štěrk ze 
železničního svršku obsahující nebezpečné látky), v případě skupiny 19 to jsou katalogová čísla 190107 
(Pevné odpady z čištění odpadních plynů) a 190204 (Upravené směsi odpadů, které obsahují nejméně 
jeden odpad hodnocený jako nebezpečný).Stabilní produkci odpadů vykazují skupiny 12 Odpady z 
tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů a 13 Odpady olejů a odpady kapalných 
paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12). Zástupci jednotlivých skupin 
s nejvyšší produkcí odpadů jsou katalogová čísla 120109 (Odpadní řezné emulze a roztoky 
neobsahující halogeny), 130503 (Kaly z lapáků nečistot) a 130507 Zaolejovaná voda z odlučovačů 
oleje). Vzrůstající trend v produkci je patrný u odpadu katalogového čísla 160104 (Autovraky), ze 
skupiny odpadů 16 - Odpady v tomto katalogu jinak neurčené. 

 

Tabulka 43: Produkce nebezpečných odpadů vybraných skupin odpadů v Karlovarském kraji, jednotka (t) 

Skupina odpadů 2014 2015 2016 2017 2018 

5 7 846 6 257 8 881 7 429 8 512 

17 5 839 7 917 2 148 10 143 25 322 

16 5 233 4 868 5 306 6 282 7 243 

13 2 182 3 689 2 424 3 264 2 810 

15 662 702 793 979 874 

12 541 608 771 815 706 

20 567 174 236 176 137 

10 347 261 893 282 299 

11 152 168 190 318 179 

8 130 144 150 267 442 

19 81 238 313 301 1 180 

7 38 26 45 62 52 

14 35 28 36 38 37 

6 35 7 16 43 34 

9 10 7 11 9 5 

4 7 0 2 0 0 

1 3 0 0 0 0 

3 2 1 2 1 1 

2 2 2 1 3 1 

Celkem 23 712 25 097 22 218 30 412 47 834 

Zdroj: databáze ISOH 
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Graf 15: Produkce nebezpečných odpadů z šesti nejvíce zastoupených skupin odpadů dle hmotnosti, 
Karlovarský kraj, jednotka (t) 

 
Zdroj: databáze ISOH 

V rámci analyzovaných dat a jejich příslušnosti k jednotlivým skupinám odpadů byla zjišťována 
konkrétní katalogová čísla jejichž produkce v rámci daného kraje byla minimálně ve 3 letech z 5 vyšší 
než 600 t. Data jsou vynesena do následujícího grafu. 

Graf 16: Nebezpečné odpady s roční produkcí větší než 600t, Karlovarský  kraj, jednotka (t) 

 
Zdroj: databáze ISOH 
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Ve srovnání s ostatními kraji je Karlovarský kraj charakteristický významnou produkcí odpadů skupiny 
5 Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí. Typickým 
zástupcem je odpad katalogového čísla 050699 (Odpady jinak blíže neurčené), jehož produkce ale 
meziročně výrazně klesá a pak odpad katalogového čísla 050603 (Jiné dehty) jehož produkce naopak 
meziročně roste. Rozkolísaný trend v produkci je patrný u skupiny 17 Stavební a demoliční odpady, 
zejména u katalogového čísla 170503 (Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky), jehož nejvyšší 
produkce byla zaznamenáva v roce 2018. Vzrůstající produkce je pozorovatelná u odpadu 
katalogového čísla 170204 (Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými 
látkami znečištěné). Stabilní produkci pak vykazují odpady skupiny 13, jejímž zástupcem s největší 
produkcí je odpad katalogového čísla 130502 (Kaly z odlučovačů oleje). Stejně jako v předchozích 
krajích je i v karlovarském zřejmá tendence růstu produkce odpadů skupiny 16 - Odpady v tomto 
katalogu jinak neurčené, zejména pak typického zástupce katalogové číslo 160104 (Autovraky). 
 
 
Tabulka 44: Produkce nebezpečných odpadů vybraných skupin odpadů v Ústeckém kraji, jednotka (t) 

Skupina odpadů 2014 2015 2016 2017 2018 

17 41 697 28 926 44 712 12 961 22 892 

19 37 756 15 640 30 706 40 077 20 777 

16 16 909 17 222 18 700 18 071 19 512 

13 15 716 14 999 17 542 16 119 17 638 

12 10 781 9 852 10 146 10 292 9 011 

10 8 425 8 179 7 151 7 083 7 149 

11 6 458 7 095 7 072 8 289 8 705 

7 4 101 4 968 5 093 5 560 5 260 

15 4 032 4 188 4 438 4 489 4 516 

8 1 522 1 725 1 720 1 993 2 220 

5 1 113 1 077 2 793 1 579 1 728 

2 724 707 741 780 797 

6 599 473 368 288 339 

14 570 489 565 587 503 

20 405 939 464 485 483 

9 76 70 56 50 55 

50 14 0 0 0 0 

3 8 13 5 10 5 

1 5 30 1669 12 7 

4 0 0 10 12 9 

Celkem 150 911 116 592 153 951 128 737 121 606 

Zdroj: databáze ISOH 
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Graf 17: Produkce nebezpečných odpadů z šesti nejvíce zastoupených skupin odpadů dle hmotnosti, Ústecký 
kraj, jednotka (t) 

Zdroj: databáze ISOH 

V rámci analyzovaných dat a jejich příslušnosti k jednotlivým skupinám odpadů byla zjišťována 
konkrétní katalogová čísla jejichž produkce v rámci daného kraje byla v byla minimálně ve 3 letech z 5 
vyšší než 1000t. Hranice 1000 t byla zvolena na základě produkovaného množství nebezpečných 
odpadů v rámci kraje a pro přehlednost výstupu. Data jsou vynesena do následujícího grafu. 
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Graf 18: Nebezpečné odpady s roční produkcí větší než 1000t, Ústecký  kraj, jednotka (t) 

  

Zdroj: databáze ISOH 
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V produkci nebezpečných odpadů v Ústeckém kraji se významně projevuje vybavenost kraje zařízeními 
ke stabilizaci odpadů. Nejvýraznější je produkce odpadů skupiny 19 - Odpady ze zařízení na zpracování 
(využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich 
vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely, a 17 Stavební a demoliční 
odpady. Trend produkce v rámci obou zmíněných skupin je velmi rozkolísaný, svědčící o tom, že se 
nejedná o kontinuální, ale spíše o kampaňovitou produkci. Nejvíce bylo v kraji produkováno odpadů 
katalogového čísla 170503 (Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky) a 170204 (Sklo, plasty a 
dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné) ze skupiny 17 a odpadů 
katalogového čísla 190205 (Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky), 
190304 (Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně stabilizovaný, neuvedený pod číslem 19 03 08) 
a 191211 (Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu obsahujícího 
nebezpečné látky), ze skupiny 19. Vzrůstající produkce je patrná u katalogového čísla 160104 
(Autovraky) ze skupiny odpadů 16. Lehce klesající tendenci mají odpady skupiny 12, včetně odpadu s 
nejvyšší produkcí, kterým je katalogové číslo 120301 (Prací vody). Víceméně stabilní produkci vykazují 
odpady ze skupiny 13, jejímiž typickými představiteli s nejvyšší produkcí jsou katalogová čísla 130503 
(Kaly z lapáků nečistot) a 130502 (Kaly z odlučovačů oleje). 
 
 

Tabulka 45: Produkce nebezpečných odpadů vybraných skupin odpadů v Libereckém kraji, jednotka (t) 

Skupina odpadů 2014 2015 2016 2017 2018 

16 19 950 9 564 9 533 10 710 11 478 

13 12 679 13 860 14 152 15 592 14 085 

11 9 361 10 472 12 168 14 159 16 591 

12 8 124 9 315 10 424 11 159 11 292 

19 7 818 14 338 7 850 7 328 10 385 

10 7 422 6 521 6 317 5 664 5 713 

17 4 624 30 999 4 656 9 906 5 829 

8 4 229 3 535 4 724 3 236 3 330 

15 3 126 3 384 3 356 3 413 3 373 

6 3 054 3 060 2 793 2 604 2 398 

20 440 201 271 225 305 

7 297 306 272 277 262 

14 121 129 124 116 113 

4 41 70 54 41 40 

5 37 23 6 19 16 

3 29 2 2 2 1 

9 24 25 22 17 17 

2 6 8 6 5 5 

1 1 0 0 0 0 

Celkem 81 383 105 812 76 730 84 473 85 233 

Zdroj: databáze ISOH 
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Graf 19: Produkce nebezpečných odpadů z šesti nejvíce zastoupených skupin odpadů dle hmotnosti, Liberecký 
kraj, jednotka (t) 

 
Zdroj: databáze ISOH 

V rámci analyzovaných dat a jejich příslušnosti k jednotlivým skupinám odpadů byla zjišťována 
konkrétní katalogová čísla jejichž produkce v rámci daného kraje byla minimálně ve 3 letech z 5 vyšší 
než 600 t. Data jsou vynesena do následujícího grafu. 
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Graf 20: Nebezpečné odpady s roční produkcí větší než 600t, Liberecký  kraj, jednotka (t) 

  

Zdroj: databáze ISOH 
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Z prvního grafu je patrný trend postupného nárůstu odpadů skupin 11 12 a 19. Odpady skupiny 11 - 
Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů a z 
hydrometalurgie neželezných kovů, jsou charakteristické pro přítomnost strojírenského průmyslu, 
představovaného zejména výrobou dílů pro osobní automobily. Nejvyšší produkce byla evidována u 
katalogových čísel 110111 (Oplachové vody obsahující nebezpečné látky), 110105 (Kyselé mořicí 
roztoky) a 110109 (Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky), vše s maximy v roce 2018. Tyto 
odpady bývají spolu s brusnými kaly z opracování skla zpracovávány ve stabilizačních linkách. 
Vzrůstající produkce je patrná u odpadů skupiny 16 - Odpady v tomto katalogu jinak neurčené, jejímž 
typickým zástupcem s nejvyšší produkcí je katalogové číslo 160104 (Autovraky). Skupina 19 - Odpady 
ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění 
těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely, je 
nejvíce zastoupena odpady katalogových čísel 190304 (Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně 
stabilizovaný, neuvedený pod číslem 19 03 08) a 190205 (Kaly z fyzikálně-chemického zpracování 
obsahující nebezpečné látky). V rámci skupiny 12 - Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy 
povrchu kovů a plastů, byla vykázána nejvyšší produkce za sledované období u katalogových čísel 
120301 (Prací vody) a 120109 (Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny). Stabilní 
produkce ve sledovaném období je patrná u odpadů skupiny 13 - Odpady olejů a odpady kapalných 
paliv (kromě jedlých olejů a odpadů, jejichž produkce trvale v hodnoceném období roste uvedených ve 
skupinách 05 a 12). Nejvyšší produkce byla evidována u odpadu katalogového čísla 13 08 02 (Jiné 
emulze) a 130507 (Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje). 
 

 
Tabulka 46: Produkce nebezpečných odpadů vybraných skupin odpadů v Královéhradeckém kraji, jednotka (t) 

Skupina odpadů 2014 2015 2016 2017 2018 

17 23 440 14 169 8 991 7 558 15 157 

16 12 165 11 547 12 330 14 825 14 683 

19 12 416 12 796 2 909 3 356 5 162 

13 5 151 5 171 4 389 4 583 5 269 

15 4 107 4 619 4 766 5 577 6 164 

12 3 861 3 706 3 796 3 873 4 371 

11 2 820 3 182 2 838 2 735 3 055 

8 2 173 2 053 2 467 2 975 3 141 

2 777 873 346 82 54 

10 740 487 630 620 563 

6 683 670 730 745 708 

20 628 445 460 440 499 

7 468 366 336 309 309 

14 351 264 139 252 262 

5 121 112 102 53 88 

4 87 157 216 207 225 

9 67 59 47 50 50 

3 1 0 0 0 0 

50 0 3 0 20 0 

Celkem 70 056 60 679 45 492 48 260 59 760 

Zdroj: databáze ISOH 
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Graf 21: Produkce nebezpečných odpadů z šesti nejvíce zastoupených skupin odpadů dle hmotnosti, 
Královéhradecký kraj, jednotka (t) 

 
Zdroj: databáze ISOH 

V rámci analyzovaných dat a jejich příslušnosti k jednotlivým skupinám odpadů byla zjišťována 
konkrétní katalogová čísla jejichž produkce v rámci daného kraje byla minimálně ve 3 letech z 5 vyšší 
než 600 t. Data jsou vynesena do následujícího grafu. 
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Graf 22: Nebezpečné odpady s roční produkcí větší než 600t, Královéhradecký kraj, jednotka (t) 

  

Zdroj: databáze ISOH 

 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

170503 160104 161001 170605 150202 130507 120109 120301 150110 110111 191211 130502 080113 170204 130503 160601 190811

tu
n
y

Královéhradecký kraj

2014 2015 2016 2017 2018



 
 
 

98 Podklady pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového 
dokumentu v Operačním programu Životním prostředí 2021 - 2027 
 

Největší, relativně stabilní, nicméně výrazně rostoucí produkce byla za sledované období 
zaznamenána u katalogového čísla 160104 (Autovraky) ze skupiny odpadů 16 – Odpady v tomto 
katalogu jinak neurčené. Rostoucí trend v produkci byl zaznamenán také u katalogového čísla 161001 
(Odpadní vody obsahující nebezpečné látky). Skupiny 17 - Stavební a demoliční odpady a 19 - Odpady 
ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění 
těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely, 
vykazují meziročně značně rozkolísaný trend. Vyšší produkce byla zaznamenána u katalogových čísel 
170503 (Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky), 170605 (Stavební materiály obsahující 
azbest), 191211 (Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu obsahujícího 
nebezpečné látky). Na tomto místě je třeba zmínit, že na výše uvedeném grafu není vynesena produkce 
odpadu 190306 (Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný) z důvodu toho, že uvedený odpad 
vznikl pouze v roce 2014 a 2015, ale ve velmi podstatném množství cca 10000 t/rok. Stabilní produkce 
je patrná u odpadů skupiny 13 - Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů, 
jejichž produkce trvale v hodnoceném období roste uvedených ve skupinách 05 a 12) a skupiny 12 - 
Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů. Nejvyšší produkci vykazují 
odpady katalogových čísel 130507 (Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje), 130502 (Kaly z odlučovačů 
oleje) a 120109 (Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny). Mírně rostoucí trend je 
zaznamenám u odpadů skupiny 15 - Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály 
a ochranné oděvy jinak neurčené, konkrétně u odpadu katalogového čísla 150202 (Absorpční činidla, 
filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami). 
 
 

Tabulka 47: Produkce nebezpečných odpadů vybraných skupin odpadů v Pardubický kraji, jednotka (t) 

Skupina odpadů 2014 2015 2016 2017 2018 

17 30 841 12 563 8 874 7 609 14 996 

13 15 971 21 756 24 249 21 488 21 045 

7 13 600 5 868 5 735 5 006 6 504 

19 13 370 10 296 10 109 4 104 10 297 

16 10 232 10 038 10 136 11 612 11 972 

11 3 927 4 133 4 772 5 640 5 697 

12 3 195 3 468 4 177 4 643 4 381 

15 2 849 3 372 3 384 3 562 3 789 

8 1 939 2 213 2 703 2 566 2 580 

10 1 179 1 316 1 400 1 430 1 475 

6 595 727 933 1450 1 976 

20 362 698 430 421 501 

14 256 283 199 191 189 

5 223 312 445 189 93 

2 102 105 91 76 39 

4 99 93 70 99 73 

9 45 37 27 24 28 

3 11 9 2 0 0 

1 0 0 0 0 1 

Celkem 98 796 77 287 77 736 70 110 85 636 

Zdroj: databáze ISOH 
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Graf 23: Produkce nebezpečných odpadů z šesti nejvíce zastoupených skupin odpadů dle hmotnosti, Pardubický 
kraj, jednotka (t) 

 
Zdroj: databáze ISOH 

V rámci analyzovaných dat a jejich příslušnosti k jednotlivým skupinám odpadů byla zjišťována 
konkrétní katalogová čísla jejichž produkce v rámci daného kraje byla minimálně ve 3 letech z 5 vyšší 
než 600 t. Data jsou vynesena do následujícího grafu. 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

skupina 17 skupina 13 skupina 7 skupina 19 skupina 16 skupina 11

tu
n
y

Pardubický kraj

2014 2015 2016 2017 2018



 
 
 

100 Podklady pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového dokumentu v Operačním programu Životním prostředí 
2021 - 2027 
 

Graf 24: Nebezpečné odpady s roční produkcí větší než 600t, Pardubický kraj, jednotka (t) 

  

Zdroj: databáze ISOH 
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Produkce odpadů generovaných zavedenými a trvale provozovanými výrobami, zejména skupiny 
odpadů 7 - Odpady z organických chemických procesů, 11 - Odpady z chemických povrchových úprav, 
z povrchových úprav kovů a jiných materiálů a z hydrometalurgie neželezných kovů, a částečně i 13 - 
Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve skupinách 05 a 
12), je ve sledovaném období víceméně stabilní s mírnými výkyvy na obě strany. U skupiny 11 mírný 
nárůst v posledních 2 letech, u skupiny 13 výraznější pokles v posledních 3 letech. Nejvýznamějšími 
zástupci uvedených skupin jsou odpady katalogových čísel 070214 (Odpady přísad obsahující 
nebezpečné látky), 110105 (Kyselé mořící roztoky), 110111 (Oplachové vody obsahující nebezpečné 
látky), 130208 (Jiné motorové, převodové a mazací oleje), 130205 (Nechlorované minerální motorové, 
převodové a mazací oleje) a 130507 (Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje). Skupiny 17 - Stavební a 
demoliční odpady a 19 - Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z 
čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí 
a vody pro průmyslové účely, vykazují meziročně rozkolísaný trend s tím, že v případě obou skupin byl 
zaznamenán výraznější nárůst v roce 2018. 
 
 
Tabulka 48: Produkce nebezpečných odpadů vybraných skupin odpadů v Kraji Vysočina, jednotka (t) 

Skupina odpadů 2014 2015 2016 2017 2018 

17 20 169 8 082 19 922 11 872 11 256 

11 14 750 14 400 17 502 19 039 19 414 

16 10 254 9 702 10 151 10 841 11 901 

12 9 862 10 545 9 812 10 178 9 837 

13 4 738 5 469 5 696 6 336 6 888 

15 3 304 3 373 3 358 3 947 4 160 

8 2 746 2 195 2 175 2 062 1 667 

19 1 925 1 541 1 657 2 337 2 055 

10 1 320 1 457 1 132 1 207 1 283 

20 577 296 411 430 432 

6 443 911 411 413 434 

14 252 206 146 153 202 

5 213 110 109 37 94 

7 65 112 52 40 50 

2 43 106 75 66 61 

9 34 38 39 37 27 

3 3 4 281 6 7 

4 1 0 1 0 0 

Celkem 70 699 58 547 72 930 69 001 69 768 

Zdroj: databáze ISOH 
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Graf 25: Produkce nebezpečných odpadů z šesti nejvíce zastoupených skupin odpadů dle hmotnosti, Kraj 
Vysočina, jednotka (t) 

 
Zdroj: databáze ISOH 

V rámci analyzovaných dat a jejich příslušnosti k jednotlivým skupinám odpadů byla zjišťována 
konkrétní katalogová čísla jejichž produkce v rámci daného kraje byla minimálně ve 3 letech z 5 vyšší 
než 600 t. Data jsou vynesena do následujícího grafu. 
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Graf 26: Nebezpečné odpady s roční produkcí větší než 600t, Kraj Vysočina, jednotka (t) 

  

Zdroj: databáze ISOH 
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Ve sledovaném obdobé byla v rámci Kraje Vysočina vykazována významná produkce odpadů skupiny 
11 - Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů a z 
hydrometalurgie neželezných kovů, 12 – Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu 
kovů a plastů a i 16 - Odpady v tomto katalogu jinak neurčené, V prvních dvou případech se jedná o 
odpady z průmyslových výrob, zejména povrchových úprav a úkonů s tím souvisejících. Typickými 
zástupci daných skupin s největší evidovanou produkcí jsou katalogová čísla 110198 (Jiné odpady 
obsahující nebezpečné látky), 110105 (Kyselé mořící roztoky), 120301 (Prací vody), 120109 (Odpadní 
řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny). V rámci skupiny odpadů 17 je i v Kraji Vysočina 
vykazována výrazná variabilita v produkci odpadů. Nejvyšší produkce byla evidována v letech 2014-
2016 u odpadu katalogového čísla 170503 (Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky), nicméně 
v letech 2017 a 2018 byl zaznamenán výrazný pokles v produkci. Opačná tendence je patrná u odpadu 
katalogového čísla 170507 (Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky) a 170605 
(Stavební materiály obsahující azbest), kdy je patrný nárůst produkce v roce 2018. Vysvětlením mohou 
být intenzivnější rekonstrukční a modernizační práce na železničních koridorech apod. Vzrůstající trend 
v produkci je patrný u odpadu katalogového čísla 160104 (Autovraky), ze skupiny odpadů 16 - Odpady 
v tomto katalogu jinak neurčené. Stabilní, mírně vzrůstající tendenci, produkce mají odpady skupiny 13 
Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve skupinách 05 a 
12). Zástupci s nejvyšší produkcí odpadů jsou katalogová čísla 130507 (Zaolejovaná voda z odlučovačů 
oleje) a 130503 (Kaly z lapáků nečistot). 

 

Tabulka 49: Produkce nebezpečných odpadů vybraných skupin odpadů v Jihomoravský kraji, jednotka (t) 

Skupina odpadů 2014 2015 2016 2017 2018 

17 143 426 91 769 45 409 18 993 82 071 

16 21 951 23 157 22 397 25 973 27 959 

10 19 786 16 640 15 706 18 744 16 246 

19 11 801 12 561 11 054 10 571 11 180 

13 11 391 11 718 11 846 12 747 12 170 

12 6 064 6 437 6 161 6 082 6 486 

11 5 168 5 830 6 678 7 442 6 639 

15 3 922 4 230 4 493 4 704 5 181 

8 2 379 2 348 2 572 2 284 2 953 

7 1 457 1 697 1 771 1 616 1 351 

20 945 735 1 011 842 910 

5 840 326 74 114 275 

1 832 3 977 1 508 1 469 546 

6 373 347 417 315 373 

14 231 268 281 288 321 

9 120 94 79 68 79 

4 28 31 15 36 14 

2 15 77 24 164 26 

3 8 0 24 53 2 

50 3 0 0 0 0 

Celkem 230 740 182 242 131 520 112 505 174 782 

Zdroj: databáze ISOH 
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Graf 27: Produkce nebezpečných odpadů z šesti nejvíce zastoupených skupin odpadů dle hmotnosti, 
Jihomoravský kraj, jednotka (t) 

 
Zdroj: databáze ISOH 

V rámci analyzovaných dat a jejich příslušnosti k jednotlivým skupinám odpadů byla zjišťována 
konkrétní katalogová čísla jejichž produkce v rámci daného kraje byla minimálně ve 3 letech z 5 vyšší 
než 600 t. Data jsou vynesena do následujícího grafu. 
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Graf 28: Nebezpečné odpady s roční produkcí větší než 600t, Jihomoravský kraj, jednotka (t) 

  

Zdroj: databáze ISOH 

 
Komentář: 17 05 03 *- reálná hodnota v roce 2014 byla 137 170 t, hodnota byla snížena na 1/3 z důvodu lepší přehlednosti grafu 
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Stejně, jako v některých dalších krajích, byla ve sledovaném období v Jihomoravském kraji výrazně 
vyšší produkce odpadů skupiny 17 - Stavební a demoliční odpady, ve srovnání s dalšími skupinami. 
Z grafu s vynesenými katalogovými čísly s nejvyšší produkcí v daném období, je patrná výrazná 
produkce odpadu katalogového čísla 170503 (Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky) v roce 
2014, poté je zřejmý pokles produkce a její nárůst v roce 2018. V roce 2015 byla zaznamenána výrazná 
produkce odpadu katalogového čísla 170507 (Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné 
látky). Podobné výkyvy nejsou patrné u žádného jiného katalogového čísla. Další, výrazněji 
zastoupenými skupinami odpadů jsou skupiny 10 - Odpady z tepelných procesů a 19 - Odpady ze 
zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto 
vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely, především 
odpady katalogových čísel 100308 (Solné strusky z druhého tavení) a 190107 (Pevné odpady z čištění 
odpadních plynů). V rámci skupiny odpadů 13 - Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých 
olejů a odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12) je patrná stabilní produkce v celém sledovaném 
období, pouze s mírnými, nevýznamnými výkyvy. Největší produkce byla zaznamenána u odpadů 
katalogového číla 130503 (Kaly z lapáků nečistot) a 130502 (Kaly z odlučovačů oleje). Obdobná stabilní 
produkce ve sledovaném období je patrná u skupiny odpadů 12 - Odpady z tváření a z fyzikální a 
mechanické úpravy povrchu kovů a plastů, zejména katalogového čísla 120109 (Odpadní řezné emulze 
a roztoky neobsahující halogeny). Kontinuální nárůst v produkci lze zaznamenat u skupiny 16 - Odpady 
v tomto katalogu jinak neurčené, zejména odpadu katalogového čísla 160104 (Autovraky). Naopak 
stabilní produkce lze sledovat u odpadu katalogového čísla 161001 (Odpadní vody obsahující 
nebezpečné látky). 

Tabulka 50: Produkce nebezpečných odpadů vybraných skupin odpadů v Olomoucký kraji, jednotka (t) 

Skupina odpadů 2014 2015 2016 2017 2018 

17 32 902 14 201 33 966 18 691 20 231 

19 21 048 21 965 15 381 17 876 6 601 

13 12 943 14 876 10 902 9 837 10 365 

16 10 281 9 441 9 870 10 661 11 641 

12 4 715 4 306 4 508 4 776 5 257 

11 2 864 3 113 3 094 3 245 3 338 

15 2 498 2 783 3 213 2 927 2 858 

8 1 632 1 784 1 661 1 444 1 541 

7 654 784 926 894 867 

6 647 595 1 024 2 943 6 628 

10 592 646 691 664 592 

20 434 398 503 664 677 

14 232 238 228 226 210 

5 115 322 308 55 79 

9 67 84 76 62 54 

2 11 16 10 14 49 

3 1 6 5 6 5 

Celkem 91 636 75 558 86 366 74 985 70 993 

Zdroj: databáze ISOH 
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Graf 29: Produkce nebezpečných odpadů z šesti nejvíce zastoupených skupin odpadů dle hmotnosti, Olomoucký 
kraj, jednotka (t) 

 
Zdroj: databáze ISOH 

V rámci analyzovaných dat a jejich příslušnosti k jednotlivým skupinám odpadů byla zjišťována 
konkrétní katalogová čísla jejichž produkce v rámci daného kraje byla minimálně ve 3 letech z 5 vyšší 
než 600 t. Data jsou vynesena do následujícího grafu. 
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Graf 30: Nebezpečné odpady s roční produkcí větší než 600t, Olomoucký kraj, jednotka (t) 

  

Zdroj: databáze ISOH 
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Z hmotnostně nejvýznamnějších odpadů produkovaných v Olomouckém kraji zaslouží  pozornost 
poměrně strmý pokles produkce v rámci skupiny 19 - Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a 
odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z 
výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely v roce 2018. Typickým zástupcem s 
dlouhodobě nejvyšší produkcí je odpad katalogového čísla 190304 (Odpad hodnocený jako 
nebezpečný, částečně stabilizovaný, neuvedený pod číslem 19 03 08), jehož nejvyšší produkce byla 
evidivána v letech 2014 a 2015. U odpadů ostatních skupin lze hovořit o celkem stabilní produkci s 
občasnými výkyvy. Jedná se o skupinu odpadů 13 - Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě 
jedlých olejů a odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12), 12 - Odpady z tváření a z fyzikální a 
mechanické úpravy povrchu kovů a plastů a 11 - Odpady z chemických povrchových úprav, z 
povrchových úprav kovů a jiných materiálů a z hydrometalurgie neželezných kovů. Hmotnostně 
nejvýznamnějšími zástupci jsou katalogová čísla 130208 (Jiné motorové, převodové a mazací oleje) a 
130507 (Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje), 120109 (Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující 
halogeny) a 110105 (Kyselé mořicí roztoky). Poměrně rozkolísaná je opět produkce odpadů skupiny 17 
s nejvýznamějšími zástupci odpadem 170503 (Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky), 170204 
(Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné) a 170507 
(Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky). Stabilně rostoucí produkce je patrná u 
odpadu katalogového čísla 160104 (Autovraky), ze skupiny odpadů 16 - Odpady v tomto katalogu jinak 
neurčené.  
 
 
Tabulka 51: Produkce nebezpečných odpadů vybraných skupin odpadů v Zlínský kraji, jednotka (t) 

Skupina odpadů 2014 2015 2016 2017 2018 

17 25 293 28 599 9 615 5 608 23 098 

19 12 104 6 956 8 837 7 744 7 843 

7 11 203 12 546 13 603 9 869 10 625 

16 9 440 9 381 9 864 10 227 11 634 

10 6 849 9 240 13 515 10 906 13 677 

12 4 582 5 396 5 514 6 328 6 083 

13 4 335 4 977 5 128 5 043 5 177 

15 3 829 3 626 3 734 4 039 4 378 

5 2 314 2 081 3 686 855 2 

8 2 227 2 008 2 113 2 165 2 318 

11 692 834 953 1 608 1 692 

20 564 1 380 674 616 624 

14 485 424 498 543 497 

6 198 131 160 147 173 

9 79 77 90 76 79 

4 11 10 8 9 10 

1 8 50 3 1 0 

2 3 2 55 61 2 

3 2 0 19 347 42 

50 0 0 0 0 0 

Celkem 84 218 87 718 78 069 66 192 87 954 

Zdroj: databáze ISOH 
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Graf 31: Produkce nebezpečných odpadů z šesti nejvíce zastoupených skupin odpadů dle hmotnosti, Zlínský 
kraj, jednotka (t) 

 
Zdroj: databáze ISOH 

V rámci analyzovaných dat a jejich příslušnosti k jednotlivým skupinám odpadů byla zjišťována 
konkrétní katalogová čísla jejichž produkce v rámci daného kraje byla minimálně ve 3 letech z 5 vyšší 
než 600 t. Data jsou vynesena do následujícího grafu. 
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Graf 32: Nebezpečné odpady s roční produkcí větší než 600t, Zlínský kraj, jednotka (t) 

  

Zdroj: databáze ISOH 
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Z obou předchozích grafů je patrné, že i ve Zlínském kraji převažuje v produkci odpadů skupina 17 - 
Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) a její typický zástupce 
odpad katalogového čísla 170503 (Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky). U tohoto odpadu 
je zřejmý propad v produkci v letech 2015 a 2016 a jeho opětovný nárůst v roce 2018. Dalšími skupinami 
jejichž produkce je v rámci kraje významná jsou skupiny odpadů 07 - Odpady z organických chemických 
procesů, 10 - Odpady z tepelných procesů, 19 - Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a 
odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z 
výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely a 12 - Odpady z tváření a z fyzikální a 
mechanické úpravy povrchu kovů a plastů. V případě těchto skupin byla zaznamenána víceméně 
stabilní produkce s občasnými meziročními propady. U skupin 7 a 10 se jedná o odpady z 
technologických procesů, vznikající pravidelně v očekávatelném množství. Nejvýznamnější z pohledu 
produkce jsou katalogová čísla 070108 (Jiné destilační a reakční zbytky), 100308 (Solné strusky z 
druhého tavení), 100808 (Solné strusky z prvního a druhého tavení) a 100309 (Černé stery z druhého 
tavení), 190813 (Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné 
látky), 190205 (Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky) a 120109 
(Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny). Kontinuální nárůst v produkci lze 
zaznamenat u skupiny 16 - Odpady v tomto katalogu jinak neurčené, zejména odpadu katalogového 
čísla 160104 (Autovraky). 
 
 
Tabulka 52: Produkce nebezpečných odpadů vybraných skupin odpadů v Moravskoslezský kraji, jednotka (t) 

Skupina odpadů 2014 2015 2016 2017 2018 

10 54 849 67 115 74 640 118 252 66 839 

19 35 141 27 625 30 646 64 582 159 671 

17 18 535 27 928 25 026 62 638 62 221 

12 18 502 21 122 14 760 11 372 11 119 

16 17 968 21 394 20 951 22 436 25 282 

13 17 945 15 306 16 391 23 673 20 408 

15 6 795 7 306 7 513 7 807 7 485 

11 5 725 5 427 5 385 5 273 5 618 

8 5 200 6 119 7 167 7 204 6 428 

7 4 026 3 976 3 874 3 875 3 707 

20 2 143 1 529 1 037 996 875 

6 1 523 2 071 2 417 1 738 2 091 

5 1 030 1 241 1 403 4 889 3 734 

14 249 280 328 367 756 

9 144 138 143 140 154 

3 5 4 6 5 5 

4 4 0 1 0 0 

2 2 4 3 757 3 

1 0 1 11 0 0 

Celkem 189 786 208 586 211 702 336 004 376 396 

Zdroj: databáze ISOH 
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Graf 33: Produkce nebezpečných odpadů z šesti nejvíce zastoupených skupin odpadů dle hmotnosti, 
Moravskoslezský kraj, jednotka (t) 

 
Zdroj: databáze ISOH 

V rámci analyzovaných dat a jejich příslušnosti k jednotlivým skupinám odpadů byla zjišťována 
konkrétní katalogová čísla jejichž produkce v rámci daného kraje byla minimálně ve 3 letech z 5 vyšší 
než 1000 t. Data jsou vynesena do následujícího grafu. 
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Graf 34: Nebezpečné odpady s roční produkcí větší než 1000t, Moravskoslezský kraj, jednotka (t) 

 

Zdroj: databáze ISOH 

 

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

tu
n
y

Moravskoslezský kraj

2014 2015 2016 2017 2018



 
 
 

116 Podklady pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového 
dokumentu v Operačním programu Životním prostředí 2021 - 2027 
 

Hmotnostně nejvýznamnějšími nebezpečnými odpady v Moravskoslezském kraji jsou odpady ze 
skupiny 10 - Odpady z tepelných procesů, jejichž produkce u některých katalogových čísel je stabilní, 
např. 100211 (Odpady z čištění chladící vody obsahující ropné látky) a 100207 (Pevné odpady z čištění 
plynů obsahující nebezpečné látky). V případě odpadu katalogového čísla 100213 (Kaly a filtrační 
koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky) byla nejvyšší produkce vykázána v roce 2017 a 
poté došlo k výraznému propadu. Pokles může být důsledkem přijetí opatření k minimalizaci nebo 
předcházení vzniku těchto nebezpečných odpadů. Významná produkce, zejména v posledních 2 letech 
sledovaného období je patrná u skupin 19 - Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a 
odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z 
výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely, a 17 Stavební a demoliční odpady (včetně 
vytěžené zeminy z kontaminovaných míst). Nárůst produkce může být vysvětlen stavebními, 
demoličními a rekonstrukčními pracemi v rámci velkých sanačních zakázek v daném kraji. Jejich 
významní zástupci jsou katalogová čísla 190304 (Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně 
stabilizovaný, neuvedený pod číslem 19 03 08), 190205 (Kaly z fyzikálně-chemického zpracování 
obsahující nebezpečné látky), 170503 (Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky), 170507 (Štěrk 
ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky)  a 170903 (Jiné stavební a demoliční odpady 
(včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky). Produkce odpadů 
skupiny 13 - Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve 
skupinách 05 a 12) je v podstatě stabilní, typickým zástupcem s nejvyší produkcí v daném kraji je odpad 
katalogového čísla 130507 (Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje). U skupiny odpadů 12 je v 
posledních 2 letech sledovaného období zřejmý pokles, např. v případě zástupce s nejvyšší produkcí, 
katalogové číslo 120103 (Prací vody). Mírný nárůst v produkci lze zaznamenat u skupiny 16 - Odpady 
v tomto katalogu jinak neurčené, zejména odpadu katalogového čísla 160104 (Autovraky). 
 
 

5.2.1 Shrnutí 

V rámci produkce nebezpečných odpadů je vysledovatejný dlouhodobý pokles v produkci od roku 2010 
do 2016. Mírný nárůst produkce NO byl patrný již mezi lety 2016 – 2017, nicméně významnější nárůst 
přišel následně, mezi lety 2017 – 2018 a to o 17,3%. Jednoznačné vývojové trendy u produkce 
nebezpečných odpadů nelze popsat. Na produkci nebezpečných odpadů mají vliv převážně 
průmyslová odvětví, ale také sanace starých ekologických zátěží a v neposlední řadě také ekonomická 
situace. Právě sanace starých ekologických zátěží a ekonomická situace dlouhodobě způsobují výkyvy 
v produkci některých druhů nebezpečných odpadů v jednotlivých krajích. Produkce nebezpečných 
odpadů může být v některých případech ovlivněna i stavební a demoliční činností.  
 
V rámci hodnocení produkce nebezpečných odpadů bylo z každého kraje vybráno 6 druhů odpadů s 
nějvyšší hmotnostní produkcí v kraji a jejich pořadí v tabulce bylo ohodnoceno body od 6 do 1 (6 bodů 
pro odpad s nejvyšší produkcí, 1 bod pro odpad na šestém místě - řádku). Následně byla vytvořena 
redukovaná tabulka, v níž figurují odpady se skóre vytvořeným ze součtu bodů ze všech tabulek vyšším 
než 10 bodů. 
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Tabulka 53: Hmotnostní tok nebezpečných odpadů v rámci ČR, prvních 7 skupin odpadů 

Pořadí 
Číslo 
skupiny 
odpadů 

Název skupiny odpadů  
Počet 
výskytů ve 
výběru 

Skóre 

1. 17 
Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z 
kontaminovaných míst) 

13 ze 14 krajů 73 

2. 16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené 14 krajů 53 

3. 19 

Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) 
odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo 
jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové 
účely 

12 ze 14 krajů 46 

4. 13 
Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a 
odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12) 

13 krajů ze 14 44 

5. 12 
Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a 
plastů 

13 krajů ze 14 26 

6. 10 Odpady z tepelných procesů 6 krajů ze 14 18 

7. 11 
Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav 
kovů a jiných materiálů a z hydrometalurgie neželezných kovů 

6 krajů ze 14 13 

 Zdroj: vlastní 

 

V následující tabulce jsou uvedena konkrétní katalogová čísla, která se nejvýrazněji podílejí na produkci 
v rámci jednotlivých skupin odpadů, uvedených v Tabulka 53. Produkce je uvažována souhrnně za 
každé katalogové číslo, v rámci celého sledovaného období 2014 – 2018. 

Tabulka 54: Zástupci prvních 7 skupin s největší produkcí v rámci ČR, za celé sledované období 

Číslo 
skupiny 
odpadů 

Katalogová čísla s nejvyšší produkcí v rámci sledovaného období, ve všech krajích 

17 170503, 170507, 170605, 170204, 170903 

16 160104, 161001 

19 190107, 190304, 190205, 191211, 190813, 191206 

13 130507, 130503, 130502, 130208, 130802 

12 120301, 120109, 120101, 120103 

10 100308, 100808, 100309, 100211, 100207, 100213 

11 10111, 110113, 110105, 110198,  

 Zdroj: vlastní 

 

Stavební a demoliční odpady kategorie “nebezpečný” vznikají při stavebních činnostech - výstavba, 
údržba a rekonstrukce staveb, stavebních úpravách a v neposlední řadě i při odstraňování staveb. Na 
meziroční produkci v rámci jednotlivých krajů je patrné, že produkce těchto odpadů je velmi rozkolísaná, 
nejvíce ze všech skupin odpadů, které jsou uvedené v rámci grafů a tabulek. Pro zabezpečení 
přednostního využívání stavebních a demoličních odpadů byl vydán „Metodický návod odboru odpadů 
pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi“. V případě, že je 
postupováno v souladu s tímto metodickým návodem, je pravděpodobné, že se snižuje množství 
stavebních a demoličních odpadů kategorie N. 

Odpady ze skupiny 16 jsou pravděpodobně nejrůznorodější odpady, které se v Katalogu odpadů 
nacházejí. Zpracování těchto odpadů může být řešeno fyzikálně-chemickou úpravou, energetickým 
využíváním, recyklací jednotlivých složek, spálením i jinými cestami. Nejvýraznější produkce je stabilně 
vykazována u odpadu katalogového čísla 16 01 04 autovraky. 

V případě odpadních olejů skupiny 13 je meziročně vykazována téměř stabilní produkce s drobnými 
výkyvy ve všech krajích. Tyto odpady jsou většinou upravovány a dále recyklovány nebo využity 
energeticky.  
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Nebezpečné odpady ze skupiny 19 vznikají zpravidla jako velkokapacitní pevné nebo kašovité odpady 
(kaly), které jsou následně upravovány tak, aby je bylo možné odstranit na skládkách skupiny S-OO, 
energeticky je využít nebo spalovat.  

Nebezpečné odpady ze skupiny 10 jsou shromažďovány v zařízeních, která jsou součástí 
technologických celků, z nichž odpady vystupují (sila, kalové jímky, vanové kontejnery, apod.). Jejich 
další zpracování je prováděno zpravidla technologií stabilizace s cílem změnit jejich kategorii a umožnit 
jejich odstranění na skládkách skupiny S-OO. Při nakládání s těmito odpady je využíván systém 
velkokapacitního transportu - popílky, odprašky, s jehož využitím jsou z místa jejich shromáždění 
převáženy speciálními cisternami do zařízení k jejich zpracování.  

Nebezpečné odpady ze skupiny 12 jsou z pohledu jejich dalšího nakládání po jejich vzniku 
charakteristické využitelnou složkou (kovem) a složkou, která díky svým vlastnostem způsobuje jejich 
nebezpečnost (kapalná složka). Obsah využitelné složky předurčuje odpady k tomu, aby směřovaly do 
zařízení k jejich úpravě nebo využití.  

Poslední identifikovaný prioritní tok nebezpečných odpadů, nebezpečné odpady ze skupiny 11, jsou 
odpadovým tokem, který je nejblíže k systémovému nakládání s nebezpečnými odpady mezi jejich 
vznikem a odstraněním. Systém je spatřován v navazujících postupech shromažďování v bezodtokých 
nádržích, přečerpávání do automobilových cisteren, transportních prostředků, které jsou použity k jejich 
převozu do zařízení k jejich zpracování, vypuštění z transportních prostředků do přijímacích nádrží 
v zařízení pro zpracování odpadu.  

Všechny uvedené skupiny odpadů je možné hodnotit jako prioritní toky nebezpečných odpadů z 
hlediska hmotnosti jejich produkce v krajích. Z hlediska významnosti se jedná o cca 2/3 všech 
produkovaných nebezpečných odpadů v rámci ČR. Z toho vyplává, že právě těmto odpadům by měla 
být věnována pozornost z hlediska předcházení vzniku, využívání, úpravě a odstraňování v případě, že 
se jejich vzniku nepodaří zabránit.  

 

5.3 Nakládání s NO, identifikace hlavních způsobů úpravy a nakládání 

V roce 2018 bylo v České republice nakládáno s 1,4 miliony tun NO. Toto množství se vztahuje na 
všechny kódy nakládání XD, XR a XN1, XN2, XN6, XN7, XN11, XN12, XN13, XN15, XN17 s odpady 
kategorie N nebo O/N, včetně kódů A, B, C. Podle tabulky (Tabulka 55) nejvíce NO v roce 2018 prošlo 
fyzikálně-chemickou úpravou (33 %), dále biologickou úpravou (12 %) a 10% NO bylo použito na 
povrchu terénu. Fyzikálně-chemickou úpravou prošlo v roce 2018 nejvíce odpadů ze skupiny 19 
Odpady ze zařízení na zpracování odpadu, z čistíren odpadních vod (27 %), dále skupiny 13 Odpady 
olejů a kapalných paliv (21 %) a skupiny 11 Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových 
úprav kovů (18 %). Biologická úprava byla použita nejvíce u odpadů skupiny 17 Stavební a demoliční 
odpady vč. vytěžené zeminy z kontaminovaných míst (85 %), dále u skupiny 13 Odpady olejů a 
kapalných paliv (5 %) a skupiny 19 Odpady ze zařízení na zpracování odpadu, z čistíren odpadních 
vod (4 %). Na národní úrovni převládalo odstraňování NO (D kódy: 55 %) nad jejich využíváním (R 
kódy: 26 %) a ostatními způsoby nakládání (N kódy: 19 %). 
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Tabulka 55: Přehled způsobů nakládání s NO v České republice v roce 2018 

Kód způsobu 
nakládání 

Způsob nakládání* 
Množství 
(t) 

Poměr 
(%) 

D9 Fyzikálně-chemická úprava 476 357,4 33,4 

D8 Biologická úprava 165 542,7 11,6 

N1 Využití odpadů na povrchu terénu vyjma skládky 145 925,8 10,2 

R12 Úprava odpadů před využitím 103 010,8 7,2 

R4 Recyklace/zpětné získávání kovů 95 102,4 6,7 

D10 Spalování na pevnině 89 743,5 6,3 

N12 Technologický materiál na zajištění skládky 63 093,4 4,4 

R11 Využití odpadů získaných způsobem R1 až R10 52 456,7 3,7 

N6 Přeprava ze státu EU do ČR 41 330,8 2,9 

D1 Skládkování 40 033,2 2,8 

R1 Energetické využití 34 565,1 2,4 

R3 Recyklace nebo zpětné získávání org. látek 28 424,6 2,0 

D13 Úprava složení, míšení nebo směšování před odstraněním způsobem D1 až D12 28 079,2 2,0 

N7 Přeprava do státu EU z ČR 25 028,9 1,8 

R5 Recyklace/zpětné získávání anorg. materiálů vyjma kovů 12 115,3 0,8 

N11 využití na rekultivaci skládek 10 811,6 0,8 

R2 Zpětné získávání/regenerace rozpouštědel 4 292,9 0,3 

D14 Přebalení odpadů před odstraněním 3 514,5 0,2 

R9 Rafinace olejů, opětovné použití 3 442,0 0,2 

R13 Skladování odpadů před využitím 3 107,8 0,2 

N13 Kompostování 121,6 <0,0 

N17 Vývoz do nečlenské země EU 110,7 <0,0 

R10 Aplikace do půdy 95,3 <0,0 

D15 Skladování odpadů před odstraněním 91,3 <0,0 

Celkem  1 426 397,7 100,0 

Zdroj: ISOH 

* Přesné názvy kódů způsobu nakládání jsou uvedeny v příloze č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. v platném znění. 

 
Způsob nakládání s NO v jednotlivých krajích v roce 2018 byl velmi heterogenní (Graf 35). Značně se 
liší také v rámci krajů. Srovnatelnou skladbu hlavních způsobů nakládání lze vysledovat jen u krajů 
Moravskoslezského, Ústeckého a Zlínského. Od ostatních krajů se jednoznačně odlišuje kraj 
Karlovarský, ve kterém využívání odpadů (R1) zcela převažovalo nad odstraňováním. V tomto kraji bylo 
nakládáno s méně než polovičním množstvím NO, než kolik zde bylo vyprodukováno. Příčinou je 
pravděpodobně nepřítomnost kapacit zařízení na odstraňování odpadů. V krajích Jihočeském, 
Středočeském a Pardubickém ještě využívání převažovalo nad odstraňováním, ale u ostatních krajů 
převládalo zcela nebo částečné odstranění (Graf 36). V Plzeňském kraji bylo využito pouze 1 % NO. 
Způsobům odstraňování dominuje převážně fyzikálně-chemická úprava (D9) související s kapalnými 
odpady. Hlavním způsobem využívání je úprava odpadu před využitím (R 12) a recyklace a zpětné 
získávání kovů (R4). Platí, že kraje s nižším množstvím zpracovaných odpadů (do 50 tis. t za rok) také 
nakládaly s NO méně způsoby (v průměru 6 ti) než kraje, které nakládaly s větším množstvím NO (v 
průměru 13 ti způsoby). Distribuci způsobů nakládání v krajích pravděpodobně ovlivňuje charakter 
produkce odpadů, dostupnost a kapacity relevantních zařízení. 
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Graf 35: Přehled způsobů nakládání s NO v krajích v roce 2018, vztaženo na 100% 

 
Zdroj: ISOH 

Vysvětlivky: Význam uvedených kódů je uveden v Tabulka 55 

 

 
Graf 36: Využití a odstranění NO v krajích v roce 2018 

 
Zdroj: ISOH 
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Identifikace způsobů nakládání (energetické využití, materiálové využití atd.) a odpovídajících kódů 
(XR1, XR2 atd.) byla provedena v souladu s definicí indikátorů pro nebezpečné odpady, jak je definuje 
dokument Matematické vyjádření výpočtu „Soustavy indikátorů OH“ V souladu s Vyhláškou č. 383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění (aktualizace k 9.9.2019). Ke zvoleným 
způsobům nakládání byly tedy přiřazeny následující kódy nakládání pro:   

► energetické využití: XR1 

► materiálové využití: XR2 až XR12, XN1, XN8, N11 až 13, XN 15 (může zahrnovat také 
předcházející úpravu) 

► úpravu před odstraněním: XD2, XD8, XD9, XD13 

► spalování: XD10 

► skládku a jiné uložení: XD1, XD3, XD4, XD5, XD12 

► přeshraniční přepravu: XN6, XN7, XN16, XN17 

Kódy pro přeshraniční přepravu nejsou v posledním aktualizovaném znění definovány s ohledem na 
rozhodnutí MŽP tento indikátor nevyhodnocovat. Nicméně pro zachování kontinuity s předešlou studií 
byl tento způsob nakládání zařazen do analýzy.   
 

5.3.1 Odpady vhodné k biodegradaci 

 
Definice množiny NO vhodných k biodegradaci 
 
Množina katalogových čísel nebezpečných odpadů vhodných k biodegradaci byla definována na 
základě odborného úsudku a zahrnuje odpady se kterými bylo v období 2014 – 2018 nakládáno 
způsobem definovaným podle vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podmínkách nakládání s odpady v platném 
znění jako XD8 Biologická úprava. Způsob nakládání XN14 Biologická dekontaminace nebyl v databázi 
ISOH v letech 2014-2018 používán. Protože biodegradační metody jsou hierarchicky výše postavený 
způsob nakládání, není Biologická úprava XD8 zahrnuta do potenciálního hmotnostního toku spalovna 
NO ani stabilizační a solidifikační linka v další části studie.  
 
Tabulka 56: Odpady vhodné k biodegradaci 

Tok odpadů Katalogové číslo 

Odpady vhodné k 
biodegradaci 

01 04 07, 01 05 05, 01 05 06, 05 01 03, 05 01 05, 05 01 06, 13 05 01, 13 05 02, 13 05 03, 13 05 08, 
16 07 08, 17 01 06, 17 05 03, 17 05 07, 17 09 03, 19 03 04, 19 11 01, 19 13 01, 19 13 03 

Zdroj: vlastní 

 
Produkce odpadů vhodných k biodegradaci 
 
Odpady vhodné k biodegradaci jsou významný odpadový tok, který v letech 2014 až 2018 představoval 
22 až 35% celkové roční produkce NO v ČR. V roce 2018 to bylo více než 580 tisíc tun (Tabulka 57), 
což představuje osmiprocentní nárůst ve srovnání s rokem 2014. Výrazný byl nárůst množství vzniklých 
biodegradovatelných NO mezi roky 2017 a 2018 (o 76 %).  
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Tabulka 57: Produkce NO vhodných k biodegradaci v krajích v období 2014 – 2018, t 

Kraj 2014 2015 2016 2017 2018 

Hlavní město Praha 25 791 32 311 15 192 20 917 58 030 

Jihočeský kraj 33 792 37 431 7 132 17 714 29 105 

Jihomoravský kraj 147 369 99 663 50 348 24 251 83 207 

Karlovarský kraj 4 911 6 942 1 916 8 700 22 897 

Kraj Vysočina 19 414 6 783 17 703 5 167 7 090 

Královéhradecký kraj 21 520 10 548 4 874 5 218 13 032 

Liberecký kraj 7 735 32 585 8 581 13 175 12 030 

Moravskoslezský kraj 19 259 27 352 17 502 69 676 128 972 

Olomoucký kraj 54 377 36 321 44 004 27 375 23 348 

Pardubický kraj 29 927 12 999 9 024 9 536 15 233 

Plzeňský kraj 10 489 35 929 27 773 9 086 20 192 

Středočeský kraj 83 508 69 398 76 422 78 479 113 136 

Ústecký kraj 58 227 31 754 51 027 36 201 34 425 

Zlínský kraj 24 036 28 769 10 182 5 671 22 155 

Celkem 540 355 468 786 341 681 331 168 582 853 

Zdroj: ISOH 

 
Produkce těchto odpadů se výrazně liší mezi jednotlivými kraji, poměrně výrazně se také měnila v 
meziročním srovnání v konkrétních krajích. V období 2014 – 2018 nelze vysledovat obecné trendy, 
kromě výrazného nárůstu v produkci mezi roky 2017 a 2018, který je společný pro většinu krajů s 
výjimkou Libereckého, Olomouckého a Ústeckého, ve kterých produkce klesla. Nejnižší množství 
těchto odpadů vznikalo v Karlovarském (9 tisíc t), Královéhradeckém kraji (11 tisíc t) a Kraji Vysočina 
(11 tisíc t). Naopak Středočeský (84 tisíc t), Jihomoravský (81 tisíc t) a Moravskoslezský (53 tisíc t) kraj 
vyprodukovaly v průměru největší množství těchto nebezpečných odpadů. Produkce těchto odpadů 
souvisí zejména se stavebními a demoličními pracemi a také se sanacemi starých ekologických zátěží.    
 
Nakládání s NO vhodnými k biodegradaci 
 
V období mezi roky 2014 a 2018 odpady vhodné k biodegradaci v největším množství procházely 
úpravou před odstraněním a dále materiálovým využitím, kterému mohla předcházet úprava. Poměr 
materiálově využívaných odpadů vzrostl ve sledovaném období z 24 na 45 %. Nejčastěji docházelo 
k využívání odpadů jako technologického materiálu na zajištění skládky a materiálu na rekultivaci 
skládek. Takto využívaným odpadem vhodným k biodegradaci bývaly nejčastěji kontaminované zeminy 
a štěrk ze železničního svršku, případně částečně stabilizovaný NO. V roce 2018 prošlo asi 52 % NO 
úpravou před odstraněním. Z toho 68 % biologickou úpravou a odstraněním (zejména odpady k.č. 17 
05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky), 45 % fyzikálně-chemickou úpravou před 
odstraněním (převážně odpady k.č. 13 05 02 Kaly z odlučovačů oleje), pouze necelá 
3 % prošla úpravou složení, míšením nebo směšováním před odstraněním. Ostatní způsoby nakládání 
s NO vhodnými k biodegradaci, tj. energetické využití případně spalování a skládkování dosáhly v roce 
2018 maximálně 3 %. 
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Graf 37: Nakládání s nebezpečnými odpady vhodnými k biodegradaci v období 2014 – 2018, t 

 
Zdroj: ISOH 

 
Nakládání s nebezpečnými odpady vhodnými pro biodegradaci v krajích  
 
Mezi kraji byly v roce 2018 patrné dva převládající trendy ve způsobu nakládání s danými odpady. 
Jednu skupinu tvořily kraje, ve kterých převažovala úprava a odstranění nad materiálovým využitím. 
Patřily sem kraje Královéhradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Ústecký a Zlínský. Do 
druhé skupiny patřily kraje, kde převažovalo materiálové využití (Kraj Jihočeský, Jihomoravský, 
Vysočina a Středočeský kraj). Pouze v Karlovarském kraji bylo s odpady nakládáno odlišným 
způsobem, v roce 2018 bylo 98 % těchto odpadů (19 03 04 Odpad hodnocený jako nebezpečný, 
částečně stabilizovaný, neuvedený pod číslem 19 03 08) energeticky využito. To souvisí s dostupností 
energetických zařízení v tomto kraji, která mohou využívat odpady k produkci tepelné energie (zejména 
elektrárna a teplárna Vřesová). 
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Graf 38: Nakládání s nebezpečnými odpady vhodnými pro biodegradaci v krajích v roce 2018, t 

 
Zdroj: ISOH 

 

5.3.2 Spalitelné nebezpečné odpady (spalovna NO) 

 
Definice množiny spalitelných nebezpečných odpadů 
 
Jako spalitelné nebezpečné odpady byly definovány ty, které jsou označeny jako nebezpečné 
v katalogu odpadů a se kterými lze nakládat způsobem pod kódem XD10 Spalování na pevnině. Tato 
množina byla určena na základě expertního posouzení vlastností odpadů z hlediska jejich spalitelnosti. 
Do tohoto toku náleží tekuté, polotekuté i tuhé odpady. Takto vytvořený seznam byl dále verifikován 
s veškerými povolenými katalogovými čísly odpadů v ČR pro spalovny ve sledovaném období a dále 
se seznamem veškerých nebezpečných odpadů spálených v ČR v tomto období. Výsledný seznam 
katalogových čísel spalitelných nebezpečných odpadů je uveden viz Tabulka 58, celkem se jedná o 
203 katalogových čísel.  
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Tabulka 58: Seznam katalogových čísel spalitelných nebezpečných odpadů 

Tok odpadů Katalogové číslo 

Spalitelné 
nebezpečné 
odpady 

01 05 05, 02 01 08, 03 01 04, 03 02 01, 03 02 02, 03 02 03, 03 02 05, 04 01 03, 04 02 14, 04 02 16, 
04 02 19, 05 01 03, 05 01 04, 05 01 05, 05 01 06, 05 01 07, 05 01 08, 05 01 09, 05 01 12, 05 06 01, 
05 06 03, 06 08 02, 06 13 02, 06 13 05, 07 01 03, 07 01 04, 07 01 07, 07 01 08, 07 01 09, 07 01 10, 
07 01 11, 07 02 03, 07 02 04, 07 02 07, 07 02 08, 07 02 09, 07 02 10, 07 02 11, 07 02 14, 07 02 16, 
07 03 03, 07 03 04, 07 03 07, 07 03 08, 07 03 09, 07 03 10, 07 03 11, 07 03 12, 07 04 03, 07 04 04, 
07 04 07, 07 04 08, 07 04 09, 07 04 10, 07 04 11, 07 04 13, 07 05 03, 07 05 04, 07 05 07, 07 05 08, 
07 05 09, 07 05 10, 07 05 11, 07 05 13, 07 06 03, 07 06 04, 07 06 07, 07 06 08, 07 06 09, 07 06 10, 
07 06 11, 07 07 03, 07 07 04, 07 07 07, 07 07 08, 07 07 09, 07 07 10, 07 07 11, 08 01 11, 08 01 13, 
08 01 15, 08 01 17, 08 01 19, 08 01 21, 08 03 12, 08 03 14, 08 03 17, 08 03 19, 08 04 09, 08 04 11, 
08 04 13, 08 04 17, 08 05 01, 09 01 03, 09 01 11, 10 02 11, 10 03 15, 10 03 17, 10 04 09, 10 05 08, 
10 05 10, 10 06 09, 10 07 07, 10 08 12, 10 08 19, 10 09 10, 10 09 15, 10 10 13, 10 10 15, 12 01 06, 
12 01 07, 12 01 10, 12 01 12, 12 01 18, 12 01 19, 12 03 02, 13 01 01, 13 01 09, 13 01 10, 13 01 11, 
13 01 12, 13 01 13, 13 02 04, 13 02 05, 13 02 06, 13 02 07, 13 02 08, 13 03 01, 13 03 06, 13 03 07, 
13 03 08, 13 03 09, 13 03 10, 13 04 01, 13 04 02, 13 04 03, 13 05 02, 13 05 03, 13 05 06, 13 07 01 
13 07 02, 13 07 03, 14 06 01, 14 06 02, 14 06 03, 14 06 04, 14 06 05, 15 01 10, 15 01 11, 15 02 02, 
16 01 07, 16 01 09, 16 01 13, 16 01 14, 16 01 21, 16 02 13, 16 02 15, 16 03 05, 16 05 06, 16 05 07, 
16 05 08, 16 06 06, 16 07 08, 16 07 09, 16 08 06, 16 08 07, 16 09 01, 16 09 02, 16 09 03, 16 09 04, 
16 10 03, 17 02 04, 17 03 01, 17 03 03, 17 04 09, 17 04 10, 17 06 03, 18 01 03, 18 01 06, 18 01 08, 
18 01 09, 18 02 02, 18 02 05, 18 02 07, 18 02 08, 19 02 05, 19 02 07, 19 02 08, 19 02 09, 19 08 10, 
19 10 03, 19 10 05, 19 11 02, 19 11 04, 19 12 06, 20 01 13, 20 01 19, 20 01 26, 20 01 27, 20 01 29, 
20 01 31, 20 01 32, 20 01 37 

Zdroj: vlastní 

 
Produkce spalitelných nebezpečných odpadů 
 
Spalitelné NO jsou významný odpadový tok, jehož produkce v letech 2014 – 2018 meziročně vzrůstala 
a představovala 26 až 30% celkové roční produkce NO v ČR. V roce 2018 bylo vyprodukováno 512 
tisíc tun těchto NO (Tabulka 59), což je nárůst o 27 % ve srovnání s rokem 2014. 
 
Tabulka 59: Produkce spalitelných NO v krajích v období 2014 – 2018, t 

Kraj 2014 2015 2016 2017 2018 

Hlavní město Praha 23 842 23 485 24 155 23 975 24 677 

Jihočeský kraj 19 288 22 805 18 105 19 554 23 592 

Jihomoravský kraj 26 221 29 948 29 001 30 057 33 149 

Karlovarský kraj 7 802 7 852 10 146 12 830 16 894 

Kraj Vysočina 13 174 13 630 14 539 19 653 16 483 

Královéhradecký kraj 14 118 16 095 16 278 17 497 19 265 

Liberecký kraj 16 577 19 222 17 338 15 614 16 425 

Moravskoslezský kraj 67 478 71 558 81 257 112 660 150 157 

Olomoucký kraj 18 785 21 168 24 796 24 871 19 801 

Pardubický kraj 41 997 40 942 41 184 35 793 42 400 

Plzeňský kraj 17 782 18 097 16 997 16 361 16 527 

Středočeský kraj 57 096 53 475 54 716 54 498 59 594 

Ústecký kraj 51 485 45 164 60 650 48 924 46 373 

Zlínský kraj 27 467 26 751 30 120 25 719 26 410 

Celkem 403 113 410 192 439 283 458 005 511 748 

Zdroj: ISOH 

 

Produkce se výrazně lišila mezi kraji. Ve všech krajích se pohybovala mezi 8 a 60 tisíci tun za rok s 
výjimkou Moravskoslezského kraje, kde produkce vzrostla z 67 tisíc (2014) na 150 tisíc tun v roce 2018. 
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V průměru v tomto kraji vziklo 97 tisíc tun spalitelných NO za rok. Nejméně spalitelných NO vznikalo v 
Karlovarském (průměrně 11 tisíc t), v Kraji Vysočina (15 tisíc t) a v Královéhradeckém kraji (17 tisíc t). 
V meziročním srovnání v jednotlivých krajích většinou nedocházelo k výrazným změnám s výjimkou 
Moravskoslezského a Ústeckého kraje.   
 
Definice historického hmotnostního toku 
 
Historický hmotnostní tok spalitelných nebezpečných odpadů je určen katalogovými čísly odpadů 
uvedených viz  
Tabulka 58 a následujícími způsoby nakládání, tj. způsoby, kterými bylo s odpady nakládáno v období 
2014 – 2018: XD1, XD2, XD8, XD9, XD10, XD12, XD13, XD14, XN12 XN13 a XR1. Výjimkou jsou k. 
č. 01 05 05, 05 01 03, 05 01 05, 05 01 06, 13 05 02, 13 05 03 a 16 07 08, u kterých není zahrnut kód 
způsobu nakládání XD8. 
 
Nakládání se spalitelnými nebezpečnými odpady 
 
Rozdělení způsobů nakládání s NO je ve sledovaných letech srovnatelné, převládalo materiálové 
využití (v průměru 33 %) a úprava před odstraněním. Její poměr vůči ostatním způsobům postupně 
vzrůstal z 30 % až na 42 % v roce 2018. Tento nárůst se projevil poklesem energetického využití z 12% 
na 4 %. Rovněž klesalo množství přeshraniční přepravy NO s členskými zeměmi EU ze 7 na 3 % v roce 
2018. Množství odpadu uloženého na skládku kleslo pod 0,5 % v letech 2017 a 2018. Nejběžnějším 
způsobem nakládání byla fyzikálně-chemická úprava D9 (28 %), největší množství takto upraveného 
odpadu připadalo na katalogové číslo 13 05 02 Kaly z odlučovačů oleje. V průměru s 19,5 % odpadů 
bylo nakládáno způsobem R12 (úprava před využitím) a to s odpady katalogového čísla 10 02 11 
Odpady z čištění chladící vody obsahující ropné látky. Spalováno bylo 18,5 % odpadů, z toho největší 
množství zdravotnických odpadů pod katalogovým číslem 18 01 03 Odpady, na jejichž sběr a 
odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce.  
 
Graf 39: Nakládání se spalitelnými nebezpečnými odpady v letech 2014 – 2018, t 

 
Zdroj: ISOH 
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Nakládání se spalitelnými nebezpečnými odpady v krajích 
 
Graf 40: Nakládání se spalitelnými nebezpečnými odpady v krajích v roce 2018 

 
Zdroj: ISOH 

 
Struktura nakládání se spalitelnými nebezpečnými odpady se mezi jednotlivými kraji značně liší. K 
energetickému využití odpadů docházelo pouze v šesti krajích v roce 2018. Nad všemi ostatními 
způsoby nakládání převládalo enetgetické využití pouze v Karlovarském kraji (74 %), v Jihomoravském 
kraji dosáhlo 30 % a v Ústeckém a Pardubickém kraji shodně 10 %. Spalování bylo hlavním způsobem 
nakládání s odpady ve třech krajích: Kraji Vysočina (61,4 %), Zlínském (52,2 %) a Moravskoslezském 
kraji (51,7 %). Kraje, kde převažuje úprava odpadů jsou Královéhradecký (81,2 %), Liberecký (77,5 %), 
Olomoucký (75,9 %) a Hlavní město Praha (65,2 %). Materiálové využití výrazně převládalo 
v Pardubickém (84,5 %) a Jihočeském kraji (53,9 %). Skládkování a jiné uložení nepřesáhlo v žádném 
z krajů 2 % v roce 2018. K přeshraniční přepravě odpadů docházelo ve významnější míře u odpadů 
v krajích Ústeckém, Plzeňském, v Hlavním městě Praha a v Královéhradeckém kraji (8 až 10 %). 
  

5.3.3 Kapalné odpady vhodné pro deemulgaci a neutralizaci 

 
Definice množiny odpadů vhodných pro deemulgaci a neutralizaci 
 
Výběr katalogových čísel NO vhodných pro deemulgaci a neutralizaci vychází z expertního výběru 
ekonomických aktivit, které mohou generovat odpady vhodné pro vstup do zařízení typu deemulgace 
a neutralizace, tj. identifikace skupin katalogových čísel. Dále byly posouzeny vlastnosti potenciálních 
odpadů jednotlivých katalogových čísel. Do výběru byly uvažovány výhradně kapalné odpady. Výběr 
byl následně korigován srovnáním se seznamem skutečně odstraněných odpadů způsobem D9 ve 
sledovaném období (Tabulka 60 a Tabulka 61).  
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Tabulka 60: Seznam katalogových čísel kapalných nebezpečných odpadů vhodných pro deemulgaci 

Tok odpadů Katalogové číslo 

Kapalné 
nebezpečné 
odpady vhodné 
pro deemulgaci 

10 03 27, 11 01 11, 11 01 13, 12 01 08, 12 01 09, 12 03 01, 12 03 02, 13 01 04, 13 01 05, 13 05 07, 
13 08 02, 19 11 03 

Zdroj: vlastní 

 
Tabulka 61: Seznam katalogových čísel kapalných nebezpečných odpadů vhodných pro neutralizaci 

Tok odpadů Katalogové číslo 

Kapalné 
nebezpečné 
odpady vhodné 
pro neutralizaci 

06 01 01, 06 01 02, 06 01 03, 06 01 04, 06 01 05, 06 01 06, 06 02 01, 06 02 03, 06 02 04, 06 02 05, 
06 07 04, 07 01 01, 07 02 01, 07 03 01, 07 04 01, 07 05 01, 07 06 01, 07 07 01, 08 03 16, 08 04 15, 
09 01 01, 09 01 02, 09 01 04, 09 01 05, 10 01 09, 11 01 05, 11 01 06, 11 01 07, 11 01 15, 20 01 14, 
20 01 15, 20 01 17  

Zdroj: vlastní 

 
Produkce odpadů vhodných k deemulgaci 
 
Množství kapalných NO vhodných k deemulgaci představovalo 10 až 11 % z cekového množství NO 
vznikých v ČR ve sledovaném období. V roce 2018 bylo produkováno celkem 176 tisíc t těchto odpadů, 
což je nárůst o 16 % oproti roku 2014.  
 
Tabulka 62: Produkce NO vhodných k deemulgaci v krajích v období 2014 – 2018, t 

Kraj 2014 2015 2016 2017 2018 

Hlavní město Praha 6 292 7 146 7 101 9 483 7 523 

Jihočeský kraj 13 346 15 476 16 676 16 772 15 209 

Jihomoravský kraj 10 178 10 164 10 593 11 183 10 786 

Karlovarský kraj 1 192 2 877 1 314 1 953 1 836 

Kraj Vysočina 12 459 13 538 13 279 13 774 13 141 

Královéhradecký kraj 7 443 6 992 6 306 6 505 7 375 

Liberecký kraj 22 076 25 013 27 622 30 869 30 818 

Moravskoslezský kraj 15 321 15 757 17 385 25 795 21 292 

Olomoucký kraj 8 984 9 334 6 344 6 977 7 158 

Pardubický kraj 9 105 9 030 8 988 9 631 8 617 

Plzeňský kraj 6 570 7 396 8 224 8 893 8 737 

Středočeský kraj 17 668 19 395 21 565 20 159 18 494 

Ústecký kraj 15 572 14 128 16 875 16 127 16 314 

Zlínský kraj 5 796 6 974 7 175 8 423 8 559 

Celkem 152 002 163 221 169 447 186 542 175 860 

Zdroj: ISOH 

 
Nejméně NO vhodných k deemulgaci vznikalo v Karlovarském (1,8 tisíc t), Královéhradeckém (6,9 tisíc 
t) a Zlínském kraji (7 tisíc t). Nejvíce v Libereckém (27 tisíc t), Středočeském (19 tisíc t) a 
Moravskoslezském kraji (19 tisíc t). V Hlavním městě Praha, Jihočeském, Karlovarském, Libereckém, 
Moravskoslezském, Olomouckém, Pardubickém a Středočeském kraji docházelo k výrazným změnám 
v roční produkci. Ostatní kraje generovaly meziročně srovnatelná množství odpadů. 
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Produkce odpadů vhodných k neutralizaci 
 
Množství odpadů vhodných k neutralizaci činilo 2 až 3 % z celkové produkce NO v České republice v 
období 2014 až 2018. Toto množství se ve sledovaném období každoročně zvyšovalo. Ve srovnání s 
rokem 2014 vzniklo v roce 2018 o 25% NO více (45 tisíc t). 
 
Tabulka 63: Produkce NO vhodných k neutralizaci v krajích v období 2014 – 2018, t 

Kraj 2014 2015 2016 2017 2018 

Hlavní město Praha 975 1 012 669 746 655 

Jihočeský kraj 1 586 1 431 1 333 1 340 1 787 

Jihomoravský kraj 2 830 3 633 3 582 3 954 4 109 

Karlovarský kraj 64 33 58 151 94 

Kraj Vysočina 2 116 2 460 2 400 1 966 2 145 

Královéhradecký kraj 1 520 1 738 1 491 1 409 1 495 

Liberecký kraj 4 535 4 363 4 488 4 659 4 958 

Moravskoslezský kraj 4 002 3 890 3 995 3 276 3 710 

Olomoucký kraj 1 308 1 398 1 819 1 998 2 121 

Pardubický kraj 2 614 2 804 3 156 4 518 5 406 

Plzeňský kraj 1 744 1 689 1 639 1 756 2 036 

Středočeský kraj 6 168 6 531 6 583 7 415 8 643 

Ústecký kraj 5 074 6 072 5 538 6 894 7 012 

Zlínský kraj 2 219 1 902 1 869 1 535 1 382 

Celkem 36 754 38 957 38 619 41 618 45 553 

Zdroj: ISOH 

 

Ke krajům, ve kterých vzniklo v průměru nejvíce NO vhodných k neutralizaci, patří Středočeský (8,6 
tisíc t), Ústecký (7 tisíc t) a Liberecký (5 tisíc t) kraj. Nejméně NO vzniklo v Kraji Karlovarském (94 t), 
Hlavním městě Praha (655 t) a Jihočeském kraji (1,8 tisíc t). V Hlavním městě Praha, Jihočeském kraji, 
Královéhradeckém, Plzeňském a Libereckém kraji byly meziroční změny poměrně malé. V ostatních 
krajích byl vývoj produkce poměrně dynamický. Pouze ve Zlínském kraji, v Hlavním městě Praha a v 
Karlovarském kraji produkce těchto odpadů klesla mezi roky 2017 a 2018, v ostatních krajích vzrostla. 

 
Definice historického hmotnostního toku  
 
Historický hmotnostní tok pro deemulgační nebo neutralizační stanice v období 2014 – 2018 je 
definován výše uvedenými katalogovými čísly NO a následujícími způsoby nakládání: XD1, XD3, XD4, 
XD5, XD8, XD9, XD12, XD13, XD14. 
 
Nakládání s nebezpečnými odpady vhodnými pro deemulgaci a neutralizaci  
 

Z Graf 41 vyplývá, že ve způsobu nakládání s odpady vhodnými k deemulgaci zcela převládala nad 
ostatními způsoby úprava před odstraněním a že ve sledovaném období se tento trend výrazně 
neměnil. Celkem 95% z úpravy před odstraněním bylo v období 2014 – 2018 dosaženo fyzikálně-
chemickou cestou (D9), předmětem úprav pod kódem D9 byly převážně odpady skupiny 13 (zejména 
zaolejované vody z odlučovačů, nechlorované emulze a jiné emulze). Pouze 3% připadala na úpravu 
složení, míšení nebo směšování před odstraněním (D13). Materiálové využití v roce 2018 
představovalo pouze 2 %. Energetické využití a spalování nikdy nepřesáhlo 0,5 %. 
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Graf 41: Nakládání s nebezpečnými odpady vhodnými pro deemulgaci v letech 2014 – 2018, t 

 
Zdroj: ISOH 

 
V případě odpadů vhodných k neutralizaci byl trend obdobný. Úprava před odstraněním byla zcela 
převažujícím způsobem nakládání (92 – 94 %). Patrný je konstantní poměr materiálového využití, který 
představuje 4 až 5 %. Přeshraniční přeprava odpadů kolísala od 1 do 2 %. Dominantním způsobem 
úpravy je fyzikálně-chemická úprava D9 (93 %), kterou procházely v největší míře odpady skupiny 6 
Odpady z anorganických chemických procesů a skupiny 11 Odpady z povrchových chemických úprav. 
Spalování a energetické využití se pohybovalo v součtu okolo 0,5 % každý rok. 
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Graf 42: Nakládání s nebezpečnými odpady vhodnými pro neutralizaci v letech 2014 – 2018, t 

 
Zdroj: ISOH 

 
Nakládání s nebezpečnými odpady vhodnými pro deemulgaci a neutralizaci v krajích 
 
Na krajské úrovni výrazně převládala úprava a odstranění nad materiálovým využitím, v Libereckém 
kraji a v Hlavním městě Praze téměř výhradně. Pouze v Kraji Vysočina byly NO vhodné pro deemulgaci 
naopak výhradně materiálově využívány. V ostatních krajích přistupovalo k materiálovému využití také 
spalování, případně energetické využití, ale pouze v minimální míře.  
 
 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

2014 2015 2016 2017 2018

tu
n
y

Nakládání s NO k neutralizaci

Energetické využití Úprava a materiálové využití Skládka a jiné uložení

Spalování Úprava před odstraněním Přeshraniční přeprava



 
 
 

132 Podklady pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového 
dokumentu v Operačním programu Životním prostředí 2021 - 2027 
 

Graf 43: Nakládání s nebezpečnými odpady vhodnými pro deemulgaci v krajích v roce 2018, t 

 

Zdroj: ISOH 

 
NO určené k neutralizaci byly vroce 2018 ve všech krajích převážně upravovány před odstraněním, 
pouze v Kraji Vysočina, kde bylo nakládáno pouze s minimálním množství odpadu tohoto typu (4,7 t), 
byly odpady spalovány. V Karlovarském kraji v roce 2018 nedocházelo k nakládání s odpady vhodnými 
k neutralizaci vůbec.  
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Graf 44: Nakládání s nebezpečnými odpady vhodných pro neutralizaci v krajích v roce 2018, t 

 

Zdroj: ISOH 

 

5.3.4 Nebezpečné odpady vhodné pro stabilizaci nebo solidifikaci 

 
Definice množiny odpadů vhodných pro stabilizaci nebo solidifikaci 
 
Seznam katalogových čísel NO vhodných ke stabilizaci nebo solidifikaci, uvedený v Tabulka 64, byl 
vytvořen na základě výčtu všech způsobů nakládání s jednotlivými katalogovými čísly z ISOH v období 
2014 – 2018 a na základě odborného posouzení jejich předpokládaných fyzikálních vlastností. Týká se 
(polo)tekutých i tuhých odpadů kategorie N uvedených v katalogu odpadů. 
 
Definice historického hmotnostního toku 
 
Celkový potenciální historický hmotnostní tok NO vhodných ke stabilizaci nebo solidifikaci v období 
2014 – 2018 je určen katalogovými čísly uvedenými v Tabulka 62 a následujícími kódy způsobu 
nakládání: XD1, XD3, XD4, XD5, XD8, XD9, XD12, XD13, XD14. U odpadů katalogových čísel 01 05 
05, 01 05 06, 01 04 07, 05 01 03, 05 01 05, 05 01 06, 13 05 01, 13 05 02, 13 05 03, 13 05 08, 16 07 
08, 17 01 06, 17 05 03, 17 05 07, 17 09 03, 19 03 04, 19 11 01, 19 13 01, 19 13 03 není do toku zahrnut 
kód způsobu nakládání XD8. Kód XN14 nebyl ve sledovaném období využíván a v databázi ISOH se 
nevyskytoval.  
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Tabulka 64: Katalogová čísla nebezpečných odpadů vhodných pro stabilizaci nebo solidifikaci 

Tok odpadů Katalogové číslo 

Nebezpečné 
odpady vhodné 
pro solidifikaci 
nebo stabilizaci 

05 07 01, 06 01 01, 06 01 02, 06 01 03, 06 01 04, 06 01 05, 06 01 06, 06 02 01, 06 02 03, 06 02 04, 
06 02 05, 06 03 11, 06 03 13, 06 03 15, 06 04 03, 06 04 04, 06 04 05, 06 05 02, 06 06 02, 06 07 01, 
06 07 02, 06 07 03, 06 07 04, 06 09 03, 06 10 02, 06 13 01, 06 13 02, 06 13 04, 06 13 05, 07 01 01, 
07 02 01, 07 02 14, 07 03 01, 07 04 01, 07 05 01, 07 06 01, 07 07 01, 08 01 19, 08 03 14, 08 03 16, 
08 04 13, 08 04 15, 09 01 01, 09 01 02, 09 01 04, 09 01 05, 10 01 04, 10 01 09, 10 01 13, 10 01 14, 
10 01 16, 10 01 18, 10 01 20, 10 01 22, 10 02 07, 10 02 13, 10 03 04, 10 03 08, 10 03 09, 10 03 19, 
10 03 21, 10 03 23, 10 03 25, 10 03 29, 10 04 01, 10 04 02, 10 04 03, 10 04 04, 10 04 05, 10 04 06, 
10 04 07, 10 05 03, 10 05 05, 10 05 06, 10 06 03, 10 06 06, 10 06 07, 10 08 08, 10 08 15, 10 08 17, 
10 09 05, 10 09 07, 10 09 09, 10 09 11, 10 09 13, 10 10 05, 10 10 07, 10 10 09, 10 10 11, 10 11 09, 
10 11 11, 10 11 13, 10 11 15, 10 11 17, 10 11 19, 10 12 09, 10 12 11, 10 13 09, 10 13 12, 10 14 01, 
11 01 05, 11 01 06, 11 01 07, 11 01 08, 11 01 09, 11 01 11, 11 01 13, 11 01 15, 11 01 16, 11 01 98, 
11 02 02, 11 02 05, 11 02 07, 11 03 01, 11 03 02, 11 05 03, 11 05 04, 12 01 14, 12 01 16, 12 01 18, 
12 01 20, 12 03 02, 13 05 01, 13 05 03, 13 05 08, 13 08 01, 15 01 11, 16 01 11, 16 02 12, 16 03 03, 
16 05 07, 16 06 06, 16 08 02, 16 08 05, 16 08 06, 16 08 07, 16 09 01, 16 09 02, 16 09 03, 16 09 04, 
16 10 03, 16 11 01, 16 11 03, 16 11 05, 17 01 06, 17 05 03, 17 05 05, 17 05 07, 17 06 01, 17 06 03, 
17 06 05, 17 08 01, 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03, 18 01 10, 19 01 05, 19 01 07, 19 01 11, 19 01 13, 
19 01 15, 19 01 17, 19 02 04, 19 02 05, 19 02 11, 19 03 04, 19 03 06, 19 04 02, 19 04 03, 19 08 06, 
19 08 07, 19 08 08, 19 08 11, 19 08 13, 19 11 01, 19 11 04, 19 11 05, 19 11 07, 19 12 11, 19 13 01, 
19 13 03, 19 13 05, 19 13 07, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 17 

 Zdroj: vlastní 

 
Produkce odpadů vhodných k solidifikaci nebo stabilizaci 
 
Nebezpečné odpady vhodné ke stabilizaci nebo solidifikaci tvořily 49 až 56 % z celkového množství 
NO produkovaných v ČR v období 2014 – 2018. Jejich množství postupně klesalo do roku 2016, v roce 
2017 vzrostlo a v roce 2018 dosáhlo 960 tisíc tun, tedy nárůst o 10% oproti roku 2014.   
 
Tabulka 65: Produkce nebezpečných odpadů vhodných k solidifikaci nebo stabilizaci podle krajů v období 2014 – 
2018, t 

Kraj 2014 2015 2016 2017 2018 

Hlavní město Praha 32 880 39 487 24 422 29 606 64 525 

Jihočeský kraj 47 817 49 888 19 300 31 213 43 165 

Jihomoravský kraj 182 438 129 351 82 136 58 920 117 066 

Karlovarský kraj 5 972 7 191 2 937 8 883 22 882 

Kraj Vysočina 39 212 27 075 41 069 30 474 32 499 

Královéhradecký kraj 41 157 30 599 15 794 15 417 25 606 

Liberecký kraj 35 070 58 610 37 502 41 784 42 841 

Moravskoslezský kraj 91 425 105 288 100 959 218 775 221 066 

Olomoucký kraj 60 429 42 864 51 695 36 929 33 065 

Pardubický kraj 45 152 27 582 28 397 24 954 39 109 

Plzeňský kraj 20 310 44 369 39 591 24 688 33 082 

Středočeský kraj 130 827 119 941 145 683 144 373 181 651 

Ústecký kraj 97 316 57 186 87 483 67 508 59 126 

Zlínský kraj 48 060 48 286 35 902 28 754 48 555 

Celkem 878 065 787 718 712 871 762 277 964 238 

Zdroj: ISOH 

 
Množství vzniklých NO vhodných ke stabilizaci nebo solidifikaci se výrazně liší mezi kraji i v rámci krajů 
samotných. Karlovarský (9,6 tisíc t), Královéhradecký (25,7 tisíc t) a Plzeňský (32 tisíc t) kraj v období 
2014 – 2018 generovaly nejméně NO, naopak Moravsokslezský (148 tisíc t), Středočeský (145 tisíc t) 
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a Jihomoravský (114 tisíc t) kraj produkovaly v průměru nejvíce odpadů ke stabilizaci. Produkce těchto 
odpadů ve všech krajích více či méně výrazně meziročně kolísá, není patrný jednotný trend. 
 
Nakládání s nebezpečnými odpady vhodnými ke stabilizaci nebo solidifikaci 
 
Nebezpečné odpady vhodné ke stabilizaci byly v období 2014 – 2018 častěji odstraňovány (57%) než 
využívány (43%). Mezi způsoby nakládání výrazně převažují úprava před odstraněním (v průměru 50%) 
a materiálové využití (v průměru 38 %) nad ostatními způsoby, tj. skládkování (5%), energetické využití 
(3%), přeshraniční přeprava a spalování. Přičemž odstranění (vč. předcházející úpravy) a materiálové 
využití byly komplementárně spojeny (tj. když využití stoupalo, klesalo odstranění a obráceně). To se 
projevilo nejvýrazněji v roce 2017, kdy se hodnoty odstranění a využití nejvíce přiblížily. V roce 2018 
opět výrazně převládalo odstranění. 
Způsoby úpravy: D9 fyzikálně-chemická úprava (zahrnující solidifikaci), D8 biologická úprava před 
odstraněním a N1 využití odpadu na povrchu terénu byly nejčastějšími způsoby nakládání (50% 
hmotnosti solidifikovatelných odpadů prošlo těmito způsoby nakládání). Pouhých šest k.č. skupiny 17, 
19, a 10, z celkových 155 ti vyprodukovaných ve sledovaném období, představovalo 52 % (1,8 mil. t) 
solidifikovatelných odpadů. Byla to k.č.: 17 05 03, 19 03 04, 19 02 05, 10 03 08, 17 05 07 a 17 06 05.  
Nejběžnějším způsobem využití odpadů bylo na povrchu terénu N1 (15 %), využití odpadů způsobem 
N12 jako technologický materiál na zajištění skládky (7%) a dále způsobem R11 (6%). 
 
Graf 45: Nakládání s nebezpečnými odpady vhodnými pro stabilizaci nebo solidifikaci mezi roky 2014 a 2018, t 

 
Zdroj: ISOH 

 
Nakládání s NO vhodnými ke stabilizaci nebo solidifikaci v krajích v roce 2018 
 
V krajích byla situace poměrně rozdílná. Kraje, ve kterých jednoznačně převládalo odstraňování (s 
předcházející úpravou) jsou Hlavní mesto Praha, Pardubický, Plzeňský kraj, Kraj Vysočina, Liberecký 
a Olomoucký kraj. V těchto krajích je zároveň nejběžnější způsob nakládání D9 fyzikálně-chemická 
úprava před odstraněním. V Ústeckém a Zlínském kraji také převládalo odstraňování, ale převážně po 
provedené biologické úpravě (D8). Do druhé skupiny patří kraje Jihočeský, Jihomoravský a 
Středočeský s převládajícím materiálovým využíváním. Ve Středočeském kraji bylo v roce 2018 46% 
NO využito na povrchu terénu (N1). V ostatních krajích byl hlavním způsobem využití uložení odpadu 
jako technologického materiálu na zajištění skládky (N12). Karovarský kraj byl výjimkou, protože 92% 
solidifikovatelných NO zde bylo využito k energetickým účelům. 
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Graf 46: Nakládání s nebezpečnými odpady vhodnými pro stabilizaci nebo solidifikaci v krajích v roce 2018, t 

 

Zdroj: ISOH 

 

5.3.5 Shrnutí 

Podle údajů z ISOH měla produkce nebezpečných odpadů v ČR měla vzrůstající trend od roku 2016 
do roku 2018, kdy bylo v České republice nakládáno s 1,4 miliony tun NO. Nebezpečné odpady byly 
nejčastěji odstraňovány (55%), méně často byly využívány (26%) nebo s nimi bylo nakládáno ostatními 
způsoby nakládání (19%). Nejběžnějším způsobem odstranění odpadů byla fyzikálně-chemická úprava 
(zahrnuje hlavně úpravu kapalných odpadů deemulgací, neutralizací, ale i jiné druhy tuhých odpadů), 
dále biologická úprava (úprava kalů, biodegradace kontaminovaných zemin) a spalování na pevnině 
(6,3%). Dohromady tyto způsoby představovaly více než 50 % odstraněných nebezpečných odpadů. 
Materiálově bylo využito 10% nebezpečných odpadů (kódy: R4 > R3 > R5 > R2 > R9 > R10) vč. 
chemické recyklace odpadů a 7,2 % odpadů bylo upraveno před využitím. 
 
Způsob nakládání s NO v jednotlivých krajích v roce 2018 byl velmi heterogenní. Kraje se lišily 
v poměru zastoupení využití odpadů a jejich odstraňování. Zřetelně se liší také struktura hlavních 
způsobů nakládání mezi jednotlivými kraji. Hlavním způsobem odstraňování odpadů je převážně 
fyzikálně-chemická úprava (D9). Hlavním způsobem využívání je úprava odpadu před využitím (R 12) 
a recyklace a zpětné získávání kovů (R4). 
 
Způsoby nakládání jsou prováděny na konkrétních technologických zařízení definovaných v katalogu 
odpadů. Dostupné údaje o kapacitách jednotlivých typových zařízeních (např. skládky) však nebyly 
úplné (např. chybí roční plánovaná kapacita). V případě skupiny katalogu zařízení 7.1.0 fyzikálně-
chemické procesy (konečné odstranění) dostupná data neumožňují provedení jejich deagregace do 
úrovně deemulgační stanice a neutralizační stanice. 
Následující tabulka uvádí přehled způsobů nakládání s NO v jednotlivých typech zařízení a dostupné 
údaje o jejich kapacitách.  
 

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

Nakládání s NO ke stabilizaci/solidifikaci, 2018

Energetické využití Materiálové využití Skládka a jiné uložení

Spalování Úprava před odstraněním Přeshraniční přeprava



 
 
 

137 Podklady pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového 
dokumentu v Operačním programu Životním prostředí 2021 - 2027 
 

Tabulka 66: Přehled vybraných způsobů nakládání s NO v České republice v roce 2018 a kapacity zařízení 

Kód 
způsobu 
nakládání 

Způsob nakládání 
Množství 
odstraněného 
odpadu (t) 

Dostupná 
roční  
kapacita (t) 

Poznámka 

D9 Fyzikálně-chemická úprava 476 357 550 000 
Kapacita zařízení 7.1.0 Fyzikálně-
chemické procesy (konečné odstranění) 

D9 Solidifikace 55 000 290 000 
Odhad z údajů o produkci katalogových 

čísel skupiny 19 03 činil 55 tisíc tun 
v 2018 (v roce 2017: 80 tisíc tun) 

D8 Biologická úprava 165 543 2 600 000 
Kapacity pro biodegradaci a 
dekontaminaci (biologické procesy) 

D10 Spalování na pevnině 89 744 117 000 - 

N12 
Technologický materiál na 
zajištění skládky 

63 093 
9 500 000 

Kapacita se vztahuje ke skládkám NO 

D1 Skládkování 40 033 - 

R1 Energetické využití 34 565 2 000 000 
Do ZEVO směřují i odpady kategorie 
ostatní 

Zdroj: ISOH 

 
S ohledem na hlavní cíl optimalizovat způsob nakládání s NO v ČR v souladu s hierarchií nakládání 
s odpady se jako prioritní jeví skupina zařízení určených k odstraňování NO a jejich dostupných kapacit. 
Pro optimalizaci (optimalizační výpočet) sítě zařízení pro nakládání s odpady byla proto zvolena 
skupina zařízení, kterými v roce 2018 prošla většina nebezpečných odpadů, se kterými bylo nakládáno 
(podle údajů databáze ISOH) následujícími způsoby: 

► D9 Fyzikálně-chemická úprava, 

► D8 Biologická úprava, 

► D10 Spalovna NO, 
 
Tento soubor způsobů nakládání pokrývá více než 50 % způsobů nakládání v roce 2018. Jedná se o 
následující skupiny odpadů k odstranění a odpovídající technologická zařízení. Jsou to odpady vhodné 
k: 

► Biodegradaci, 

► Spálení ve spalovně NO, 

► Deemulgaci a neutralizaci (kapalné odpady), 

► Solidifikaci a stabilizaci. 

Ze srovnání dat o nakládání s vybranými NO a dostupných údajů o kapacitách souvisejících zařízení 
a dále vzhledem k rostoucí produkci NO v posledním období vyplývají dvě prioritní oblasti, tj. kapacity 
zařízení spaloven NO. 
 
Takto definované prioritní okruhy jsou základem pro navazující optimalizační proces.  
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6. Návrh optimální sítě zařízení k nakládání s odpady v rámci celé 
ČR, včetně stanovení toků a subtoků 

V rámci kapitoly 4. byla zpracována analýza současného systému produkce a nakládání 
s nebezpečnými odpady v jednotlivých krajích. Z analýzy vyplývá, že produkce nebezpečných odpadů 
v rámci celé ČR nejprve pokračovala v klesajícím trendu (do roku 2016), což bylo diskutováno v 
dokumentu Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014 – 2020, nicméně od 
roku 2016 je patrný vzrůstající trend v produkci nebezpečných odpadů obecně. Analýza stávající sítě 
naznačila, že nakládání s NO v rámci celé ČR představuje problém, ve smyslu ekologicky šetrného a 
bezpečného nakládání s těmito odpady v souladu s hierarchií nakládání s odpady, dle platného zákona 
o odpadech. 

V případě nebezpečných odpadů se návrh optimální sítě zaměřuje na způsoby nakládání, které spadají 
do stupně „odstranění“. V případě ostatních definovaných sub-toků nebezpečných odpadů je 
předmětem optimalizace návrh kapacitního řešení infrastruktury, která spadá rovněž do kategorie 
odstranění. Nebezpečné odpady, které jsou dnes produkované a v budoucnu budou zpracovávány 
lepším způsobem, v rámci hierarchie nakládání s odpady, nejsou zahrnuty do výpočtu optimální sítě 
nakládání s NO zahrnuty. Množství těchto odpadů je řešeno v prognóze produkce NO (detailně 
popsáno dále v textu). 

V souladu s kapitolou 1.3. bylo uvažováno 5 základních primárních toků nebezpečných odpadů, které 
byly definovány jednotlivými katalogovými čísly odpadů, vstupujících do konkrétního toku. U 
jednotlivých katalogových čísel nebezpečných odpadů byly stanoveny možné způsoby nakládání, resp. 
koncová zařízení vhodná pro zpracování těchto odpadů. 

Jednotlivé definované toky jsou:  

► Biodekontaminovatelné odpady 

► Spalitelné nebezpečné odpady 

► Kapalné odpady vhodné pro deemulgaci 

► Kapalné odpady vhodné pro neutralizaci 

► Nebezpečné odpady vhodné pro stabilizaci nebo solidifikaci 
 

Z důvodu řešitelnosti úlohy byla katalogové čísla nebezpečných odpadů dále rozdělena do 8 sub-toků 
na základě podobných vlastností, tzn. možného způsobu nakládání. 
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6.1 Přístup k prognóze produkce a nakládání s odpady 

Analýza trendu 
Dostupná data o produkci odpadu jsou k dispozici na roční bázi, což znemožňuje v časové řadě 
pozorovat sezónnost. V současnosti je k dispozici časová řada čítající 9 pozorování. Vzhledem 
k charakteru dostupných dat je zvolený přístup pro prognózování produkce odpadu založen na 
modelování trendu v historických datech pomocí matematických křivek a jejich následné extrapolaci. 

Prognóza produkce a nakládání s odpady je tvořena na územním detailu ORP, krajů a ČR. Model trendu 
v datech byl sestaven pro každou časovou řadu, tzn.: 

► 221 územních celků: 206 ORP, 14 krajů, 1 stát, 

► Všechna adekvátní katalogová čísla, 

► 7 způsobů nakládání (produkce + 6 zpracování). 

 
Každá kombinace „území – katalogové číslo – nakládání“ tvoří vlastní časovou řadu. 

Vyšší územní celky vznikly z dostupných dat jejich agregací. Právě agregace dat má schopnost v řadě 
případů eliminovat variabilitu v datech, kde např. chybná hodnota na úrovni ORP se agregací do státní 
úrovně vyhladí. Pro modelování produkce odpadu byla zvolena křivka ve tvaru mocninné funkce: 

𝑚∗ = 𝑎 + 𝑏𝑡𝑐, (1) 

kde 𝒕 je nezávisle proměnná označující rok produkce odpadu. Symbolem 𝒎∗ je označena závisle 

proměnná udávající modelované množství vyprodukovaného odpadu v roce 𝑡 a 𝒂, 𝒃, 𝒄 značí hledané 

regresní parametry. Navíc je požadována kladná hodnota produkovaného množství odpadu 𝑚∗ ≥ 0. 

Dále 𝑐 ≤ 1, aby nebyl připuštěn exponenciální růst. 

Protože se jedná o nelineární tvar regresní funkce, nastává potíž s nelinearitou v rámci řešení metodou 
nejmenších čtverců. V takovém případě není zaručeno nalezení globálního řešení úlohy. Výpočet byl 
tedy prováděn opakovaně s různým nastavením počátečních odhadů regresních parametrů. Zachován 
byl takový model, který dosáhl nejnižší hodnoty 𝑧 účelové funkce, tedy: 

𝑧 = ∑ (𝑚𝑡
∗ − 𝑥𝑡)2

𝑡∈𝑇 , (2) 

kde 𝒎𝒕
∗ je regresní model v čase 𝒕 a 𝒙𝒕 jsou data v čase 𝑡.  

Existují časové řady, které vykazují v některých letech nulovou produkci. Extrapolace podle (1) a (2) je 
provedena pouze pokud jsou k dispozici alespoň tři nenulové body historických dat. V opačném případě 
jsou data extrapolována průměrnou hodnotou dat. 

Dále je aplikováno stejným způsobem pro všechna sledovaná území, frakce odpadu a nakládání. 
S vhodným nastavením regresních parametrů byl poté očekávaný vývoj extrapolován dle 
požadovaného predikčního horizontu. V současnosti je vzhledem ke stanoveným cílům EU prognóza 
cílena do roku 2035.  

  



 
 
 

140 Podklady pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového 
dokumentu v Operačním programu Životním prostředí 2021 - 2027 
 

Vyrovnávání dat 
Nelineární regresní model obecně nezachová vazby dané agregací. Prostý trend v datech byl tedy 
následně korigován s cílem zachovat stromovou strukturu území tak, aby platilo omezení (3). Tedy 
odhadovaná produkce odpadu v konkrétním kraji odpovídá součtu produkci v příslušných ORP a totéž 
platí pro vztah stát – kraj.  

∑ 𝑓𝑘(𝑡, 𝑥𝑘)𝑘∈𝐾 = 𝐹𝑗(𝑡, ∑ 𝑥𝑘𝑘∈𝐾 ), ∀𝑡 ∈ 𝑇, (3) 

𝑚𝑘
∗ = 𝑓𝑘(𝑡𝑟 , 𝑥𝑘), ∀𝑘 ∈ 𝐾; 𝑀𝑗

∗ = 𝐹𝑗(𝑡𝑟 , ∑ 𝑥𝑘𝑘∈𝐾 ), ∀𝑗 ∈ 𝐽, (4) 

𝑚𝑘 = 𝑚𝑘
∗ + 𝜀𝑘

𝑚, ∀𝑘 ∈ 𝐾; 𝑀𝑗 = 𝑀𝑗
∗ + 𝜀𝑗

𝑀, ∀𝑗 ∈ 𝐽. (5) 

Parametr 𝒙𝒌 značí skutečnou produkci odpadu, funkce 𝒇𝒌 je predikční model pro ORP s indexem 𝒌 a 

dále funkce 𝑭𝒋 je model pro příslušný kraj, případně stát 𝒋. Hodnota 𝒕 udává čas. Dle omezení (4) 𝒎𝒌
∗  a 

𝑴𝒋
∗ označí extrapolace dat, které jsou následně korigovány prostřednictvím 𝜺𝒌

𝒎 a 𝜺𝒋
𝑴 v omezení (5). 

Cílem je minimalizovat sumu 𝜺𝒌
𝒎 a 𝜺𝒋

𝑴. Tato úprava zajistí platnost vztahů v hierarchické struktuře při 

minimální změně trendů v datech. Tímto způsobem jsou ošetřeny vazby hierarchické struktury území 
pro všechna katalogová čísla a nakládání s odpady (produkce + 6 způsobů zpracování).  

Na úrovni ČR je bilance opatřena ještě podmínkou pro soulad produkovaného a zpracovaného odpadu. 
Tuto vazbu nelze uvažovat pro nižší celky, protože dochází k převozu a agregaci odpadu, o kterém 
nejsou potřebná data k dispozici. Systém vazeb je pro konkrétní katalogové číslo schematicky 
znázorněn, viz Obrázek 11: Schematické znázornění vazeb uvažovaných pro bilanci v extrapolačním 
modelu. Dochází tedy ke zkorigování hodnot tak, aby odpovídalo množství na vyšší úrovni území 
součtu příslušných území nižší úrovni. Pro ČR dochází k provázání produkce a jednotlivých způsobů 
zpracování. Veškerý vyprodukovaný odpad je tedy pro tento model zpracován. Stejný způsob 
bilančních vazeb zobrazený, viz Obrázek 11, je aplikován pro všechna katalogová čísla. 
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Obrázek 11: Schematické znázornění vazeb uvažovaných pro bilanci v extrapolačním modelu 

 
Zdroj: VUT 
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6.2 Potenciál jednotlivých skupin nebezpečných odpadů zahrnutých do 
výpočtu 

Prognóza produkce a zpracování NO byla provedena pro skupiny katalogových čísel, která jsou 
uvedena v tabulce (Tabulka 68). Celkem se jedná o 228 katalogových čísel nebezpečných odpadů 
evidovaných v rámci ČR. Vybraná katalogová čísla byla pro potřeby modelování prognózy a následné 
optimalizace sítě zařízení, soustředěna do 8 sub-toků. Pro každý z těchto 8 sub-toků byla 
prognózována produkce odpadu a jeho zpracování. Uvažováno bylo 7 způsobů nakládání s odpady, 
viz. Tabulka 67. Přístup k prognóze produkce a zpracování NO je popsán v kapitole 5.1.  

Specifická skupina zdravotnických odpadů byla předběžně vyhodnocena, jako skupina, kdy je cca  
80 % všech odpadů skupiny 18 01 odstraněno způsobem D10. Z tohoto důvodu byla skupina zařazena 
do sub-toku spalovna nebezpečných odpadů. U této skupiny byla vykázána v roce 2018 produkce 
35 481 t, a způsobem D10 bylo odstraněno 28 182 t, což není zanedbatelné množství. V současné 
době se z pohledu dostatečnosti sítě zařízení k nakládání s nebezpečnými odpady včetně 
zdravotnických (D10) a jejich kapacit jeví, že situace není optimální. 

Uvažované sub-toky jsou charakterizovány možným způsobem zpracování. Rozdělení vypadá 
následovně: 

► Deemulgační stanice  - výhradně (7 katalogových čísel); 

► Spalovna NO - výhradně (48 katalogových čísel); 

► Stabilizační linka a následně skládka (86 katalogových čísel); 

► Biodegradace – výhradně (2 katalogová čísla) 

► Biodegradace nebo stabilizace (25 katalogových čísel) 

► Stabilizační linka nebo deemulgační stanice (7 katalogová čísla). 

► Stabilizační linka nebo spalovna NO (24 katalogových čísel); 

► Stabilizační linka nebo neutralizační stanice (31 katalogových čísel) 
 

Tabulka 67: Kódy nakládání s NO 

Skupina nakládání s NO Zařazené kódy nakládání 

Energetické využití XR1 

Úprava a materiálové využití XR2 až XR12, XN1, XN8, XN11 až XN14 

Úprava před odstraněním XD2, XD8, XD9, XD13 

Spalování XD10 

Skládka a jiné uložení XD1, XD3, XD4, XD5, XD12 

Přeshraniční přeprava XN7, XN17 

Ostatní XD14, XD15, XN2, XR13 

Zdroj: vlastní 

Poznámka: označení „X“ zastupuje označení původu odpadu písmeny A, B nebo C. A značí odpad vlastní, B odpad převzatý a 
C odpad jako zůstatek z předchozího roku.  

 

Detailní přehled katalogových čísel zahrnutých do jednotlivých sub-toků uvádí následující tabulka. 
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Tabulka 68: Definice sub-toků nebezpečných odpadů vstupujících do optimalizace 

Název sub-toku 
Označení 
sub-toku 

Typ zařízení Zahrnutá katalogová čísla 

NO výhradně do 
deemulgační stanice 

DEEM 
Deemulgační 

stanice 
020301, 020305, 020401, 020403, 020502, 020603, 020701 (7)  

NO výhradně do 
spaloven NO 

SPAL NO Spalovna NO 

020108, 020704, 050108, 070107, 070204, 070207, 070210, 
070213, 070304, 070308, 070407, 070413, 070513, 070608, 
070703, 070707, 070710, 080121, 100913, 120105, 120107, 
130301, 140601, 150111, 160119, 160209, 160211, 160403, 
160504, 170201, 170204, 170301, 170902, 200123, 200131, 
200132, 200139, 200301, 180103, 180106, 180108, 180109, 

180202, 180205, 180207, 180208, 200131, 200132 (48)  

NO výhradně do 
stabilizační linky 

STAB 
Stabilizační 

linka 

010304, 010407, 050102, 050111, 050115, 050701, 060311, 
060313, 060315, 060403, 060404, 060405, 060502, 060602, 
060703, 061002, 061304, 100104, 100113, 100114, 100116, 
100118, 100120, 100122, 100207, 100213, 100304, 100308, 
100309, 100319, 100321, 100323, 100325, 100329, 100401, 
100402, 100404, 100405, 100407, 100503, 100505, 100506, 
100603, 100808, 100815, 100817, 100909, 100911, 101011, 
101013, 101109, 101111, 101113, 101115, 101117, 101119, 
101209, 101211, 101309, 101312, 110108, 110109, 110198, 
110202, 110205, 110207, 110302, 110503, 161101, 161103, 
161105, 170801, 170901, 190105, 190107, 190111, 190113, 
190115, 190117, 190204, 190211, 190807, 190808, 191101, 

191105, 191307 (86)  
NO výhradně na 
biodegradaci 

BIO 
Biodegradační 

linka 
070211, 100905 (2) 

NO na biodegradaci 
nebo stabilizaci 

BIO/STAB 

Biodegradační 
linka (58%) 

nebo 
stabilizační 
linka (42%) 

010505, 010506, 050103, 050105, 050106, 050109, 100211, 
120118, 120301, 130501, 130502, 130503, 130507, 130508, 
160708, 170106, 170503, 170505, 170507, 170903, 190811, 

190812, 190813, 191301, 191303 (25) 
 

NO do stabilizační 
linky nebo 
deemulgační stanice 

STAB / DEEM 

Stabilizační 
linka nebo 

deemulgační 
stanice 

110111, 110113, 161001, 130502, 130503, 130507, 130802 (7) 

NO do stabilizační 
linky nebo spalovny 
NO 

STAB / SPAL 
NO 

Stabilizační 
linka nebo 

spalovna NO 

010505, 061302, 061305, 070214, 080119, 080314, 080413, 
120114,120116, 120118, 120120, 130801, 160111, 160507, 
160806, 160303, 160807, 160901, 160902, 161003, 170603, 

190205, 170303, 190806 (24) 

NO do stabilizační 
linky nebo 
neutralizační stanice 

STAB / NEUT 

Stabilizační 
linka nebo 

neutralizační 
stanice 

060101, 060102, 060103, 060104, 060105, 060106, 060201, 
060203, 060204, 060205, 060704, 070101, 070201, 070301, 
070401, 070501, 070601, 070701, 080316, 080415, 090101, 
090102, 090104, 090105, 100109, 110105, 110106, 110107, 

200114, 200115, 200117 (31) 

Zdroj: Databáze ISOH Cenia (data do roku 2018, všichni původci, tzn. komunální i nekomunální sféra). Byly uvažovány kódy 
nakládání A00, BN30, AN 60. 

 

Produkce odpadu je uvažována jako součet produkce od obcí a produkce od firem s kódy nakládání: 
A00, AN60, BN30 Na úrovni ČR je požadován soulad produkovaného a zpracovaného množství všech 
8 sub-toků NO. Pro tuto bilanci je uvažován také odpad importovaný s kódy nakládání XN6 a XN16. 
Množství vyprodukovaného a importovaného NO na území ČR musí odpovídat zpracovanému nebo 
exportovanému odpadu. 
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6.3 Výsledky prognózy 

Detailní popis způsobu prognózování je uveden v samostatné kapitole (viz kapitola 5.1). V následujícím 
textu je uvedena prognóza produkce každého z 8 sub-toků od všech producentů v časové řadě (2010 
- 2018). Prognóza je cílena na roky 2025, 2030 a 2035. V dalších grafech je uvedena také prognóza 
způsobů nakládání v roce 2035. 

Množství odpadů vstupující do optimalizace je dáno, jako produkce odpadu, která je snížena o 
tzv. nakládání hierarchicky lepším způsobem. Výsledné hodnoty vstupující do optimalizace pro 
jednotlivé sub-toky jsou znázorněny v následujících grafech. 

Sub-tok - nebezpečné odpady výhradně do deemulgační stanice 

Graf 47: Prognóza produkce sub-toku: NO výhradně do deemulgační stanice, úroveň ČR 

 
Zdroj: ISOH modelování VUT 

 
V rámci sub-toku výhradně deemulgace je patrné, že byla do prognózy zahrnuta katalogová čísla 
odpadů, jejichž produkce byla v rámci zkoumaného období nízká.  
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Sub-tok - nebezpečné odpady výhradně do spalovny 

Graf 48 Prognóza produkce a zpracování sub-toku: NO výhradně do spalovny, úroveň ČR 

 

 
 

a) prognóza produkce NO b) prognóza zpracování NO v roce 2035 
Zdroj: ISOH, modelování VUT 

 
V rámci sub-toku výhradně spalovna NO je patrná vzrůstající tendence produkovaných odpadů, do sub-
toku zahrnutých katalogových čísel – graf a.). V rámci prognózy lze předpokládat, že množství odpadů 
do sub-toku bude i v dalších letech narůstat. Ve vedlejším grafu b.) je uvedena prognóza zpracování 
nebezpečných odpadů v roce 2035. Jedná se o predikovaný vývoj zpracování dané skupiny NO (sub-
toku) do roku 2035 podle historických dat. Zde se očekává, že cca polovina odpadů z daného sub-toku 
(48 %) bude skutečně spálena, další velká skupina (37 %) bude upravena a materiálově využita. Ostatní 
způsoby zpracování, příp. přeshraniční přeprava nejsou tak významné.  

Sub-tok – nebezpečné odpady výhradně do stabilizační linky, pak na skládku 

Graf 49: Prognóza produkce a zpracování sub-toku: NO výhradně do stabilizační linky, pak na skládku, úroveň 
ČR 

 
 

a) prognóza produkce NO b) prognóza zpracování NO v roce 2035 

Zdroj: ISOH, modelování VUT 

 

Opačný trend, než u spalovny je patrný u sub-toku stabilizace a následně skládka. Zde je zřejmé, že 
odpady do sub-toku zařazených katalogových čísel, vykazovaly nejvyšší produkci v letech 2010 – 2012, 
poté došlo k výraznému propadu a následně postupnému nárůstu do roku 2017, kdy opět došlo 
k propadu produkce. Propady mohou být způsobeny hospodářským poklesem, resp. poklesem výroby 
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v některých průmyslových oblastech. Zde je v rámci prognózy produkce v daném sub-toku patrný mírný 
pokles i v budoucích obdobích – graf a.). Ve vedlejším grafu b.) je uvedena prognóza zpracování 
nebezpečných odpadů v roce 2035. Jedná se o predikovaný vývoj zpracování dané skupiny NO (sub-
toku) do roku 2035 podle historických dat. Zde se očekává, že část odpadů z daného sub-toku bude po 
úpravě využita (43 %), např. k technickému zabezpečení skládek a větší část (48 %) bude po úpravě 
odstraněna na skládce NO.   

Sub-tok – nebezpečné odpady výhradně na biodegradaci 

Graf 50: Prognóza produkce a zpracování sub-toku: NO výhradně na biodegradaci, úroveň ČR 

 
 

a) prognóza produkce NO b) prognóza zpracování NO v roce 2035 
Zdroj: ISOH, modelování VUT 

 
Sub-tok výhradně na biodegradaci nevykazuje relativně žádný jasný trend v rámci historické produkce 
odpadů. Nicméně na základě modelování bylo možno stanovit, že v budoucnu bude mít produkce 
odpadů v daném sub-toku spíše klesající tendenci – graf a.). Z grafu b.) je patrné, že v roce 2035 je 
očekáváno, že většina odpadů z daného toku 88% bude upravena před odstraněním. 
 
Sub-tok – nebezpečné odpady na biodegradaci nebo stabilizaci 

Graf 51: Prognóza produkce a zpracování sub-toku: NO na biodegradaci nebo stabilizaci, úroveň ČR 

 
 

a) prognóza produkce NO b) prognóza zpracování NO v roce 2035 
Zdroj: ISOH, modelování VUT 

 
Sub-tok biodegradace - stabilizace je relativně specifický. Velkou část z produkce tvoří odpady skupiny 
17, vznikající zejména při stavebních a demoličních pracích, rekonstrukcích a také odpady ze skupiny 
19 13 jejichž produkce se váže k sanačním pracím. V tomto směru je daný sub-tok závislý na množství 
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dostupného materiálu. I přes uvedené limitující skutečnosti lze konstatovat, že prognózovaná budoucí 
produkce v rámci definovaného sub-toku bude mít spíše klesající tendenci, viz graf a.). V sousedním 
grafu b.) je uvedena prognóza zpracování nebezpečných odpadů v roce 2035. Jedná se o očekávaný 
vývoj zpracování dané skupiny NO (sub-toku) do roku 2035 podle historických dat. Zde existuje 
předpoklad, že část odpadů z daného sub-toku bude po úpravě materiálově využita (43 %), např. 
k technickému zabezpečení skládek a větší část (56 %) bude po úpravě odstraněna.   
 
Sub-tok – nebezpečné odpady do stabilizační linky nebo deemulgační stanice 

Graf 52: Prognóza produkce a zpracování sub-toku: NO do stabilizační linky nebo deemulgační stanice, úroveň 
ČR 

 
 

a) prognóza produkce NO b) prognóza zpracování NO v roce 2035 

Zdroj: ISOH, modelování VUT 

 
Naprosto jednoznačný trend lze spatřit v produkci odpadů zařazených do sub-toku stabilizační linka – 
deemulgační stanice. Zde je jasně patrné, že trend má vzrůstající tendenci, která bude pokračovat i v 
budoucím období. Dojde tedy k prognózovanému nárůstu množství odpadů v definovaném sub-toku, 
viz graf a.). Ve vedlejším grafu b.) je znázorněn očekávaný vývoj zpracování daného sub-toku NO do 
roku 2035 podle historických dat. Zcela jasně dominuje v prognózovaném zpracování úprava před 
odstraněním (97 %). 
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Sub-tok – nebezpečné odpady do stabilizační linky nebo spalovny 

Graf 53: Prognóza produkce a zpracování sub-toku: NO do stabilizační linky nebo spalovny, úroveň ČR 

 
 

a) prognóza produkce NO b) prognóza zpracování NO v roce 2035 
Zdroj: ISOH, modelování VUT 

 
Také v případě sub-toku stabilizační linka/spalovna NO lze vypozorovat jasný trend v rámci historické i 
prognózované budoucí produkce. Výkyv v produkci je patrný v roce 2011, kdy došlo k výrazně vyšší 
produkci relevantních odpadů v Ústeckém kraji. Nicméně mírně vzrůstající trend lze pozorovat i 
v případě prognózy až do roku 2035 – viz graf a.). V grafu b.) je pro rok 2035 prognózováno zpracování 
nebezpečných odpadů většinou způsobem úprava a materiálové využití (68 %), následováno 
přeshraniční přepravou (20 %) a spalováním (11 %). 

 
NO do stabilizační linky nebo neutralizační stanice 

Graf 54: Prognóza produkce a zpracování sub-toku: NO do stabilizační linky nebo neutralizační stanice, ČR 

 
 

a) prognóza produkce NO b) prognóza zpracování NO v roce 2035 

Zdroj: ISOH,  modelování VUT 

 
Na grafu je patrný výrazný propad v historické produkci odpadů v rámci stanoveného sub-toku v letech 
2010 a 2011. Tento propad je pravděpodobně způsoben hospodářským poklesem, resp. poklesem 
výroby v některých průmyslových oblastech. V dalších letech je zřejmý opětovný nárůst produkce, i 
když velmi pozvolný, který bude pravděpodobně přetrvávat i v budoucnosti – viz graf a.). Z grafu b.) je 
patrné, že prognóza očekávaného vývoje zpracování odpadů v rámci daného sub-toku NO v roce 2035 
zcela upřednostňuje úpravu před odstraněním (96 %). 
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Model trendu v datech byl sestaven pro každou časovou řadu, tzn. územní celky ORP, kraj, stát, 
adekvátní katalogová čísla a 7 způsobů nakládání s odpady. Každá kombinace území – katalogové 
číslo – nakládání“ tvoří vlastní časovou řadu (podrobněji viz kapitola 1.4.1). 
Výsledné hodnoty dostupné produkce po optimalizaci pro rok 2018 a následně prognóza v letech 2025, 
2030 a 2035 za celou ČR jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 69: Sub-toky  nebezpečných odpadů po optimalizaci – produkce 2018 a prognóza v roce 2025, 2030, 
2035 

 Produkce (t/rok) Prognóza produkce (t/rok) 

Označení sub-toku 2018 2025 2030 2035 

DEEM 0 2,25 2,25 2,25 

SPAL NO 83 140 84 049 90 799 97 096 

STAB 166 829 153 502 151 599 150 496 

BIO 323 1 192 1 140 1 063 

BIO/STAB 572 249 410 685 379 229 344 630 

STAB / DEEM 83 721 101 307 110 615 118 732 

STAB / SPAL NO 86 097 88 487 94 650 100 283 

STAB / NEUT 45 553 44 130 46 148 48 132 

Zdroj: ISOH, VUT 

 

6.4 Podmínky výpočtu optimalizace 

Základní struktura výpočtu: 

► Pro jednotlivé sobtoky byly definovány lepší a horší  varianty koncového zařízení v rámci 
hierarchie zařízení.  

► Environmentální pořadí zařízení platí pouze v případě svozové vzdálenosti do 100 km. Cílem 
je zpracovávat NO v regionu, kde byl vyprodukován. Vzdálenost 100 km je dostatečná pro 
zpracování v daném, případně sousedním, kraji. Vzdálenost 100 km přibližně odpovídá 
průměrné vzdálenosti krajských měst. 

 

Kapacity zpracovatelských zařízení na vstupu do výpočtu (během výpočtu byly upravovány dle 
jednotlivých scénářů) byly uvažovány v souladu s výsledky kapitoly 4. 

► všechny spalovny NO - dle informací na webu CHMI, současné kapacity, včetně využití 

► všechny stabilizační linky - dle ISOH, současné kapacity. 

► všechny deemulgační stanice a neutralizační linky - dle ISOH, současné kapacity, 
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V České republice bylo k 31.12. 2018 identifikováno celkem 23 provozovaných spaloven NO (včetně 
spaloven přijímajících primárně odpad ze zdravotnictví). Přehled spaloven NO dle krajů a kapacit je 
uveden v přehledu níže (Tabulka 70). Jmenný seznam, je uveden v příloze ke kapitole 2 tohoto 
dokumentu. 

Tabulka 70: Celková kapacita spaloven NO v rámci jednotlivých krajů v ČR 

Kraj NUTS 3 Počet zařízení Kapacita (t/rok) 

Hlavní město Praha CZ010 1 2 940 

Středočeský kraj CZ020 3 22 500 

Jihočeský kraj CZ031 1 1 500 

Plzeňský kraj CZ032 1 2 500 

Karlovarský kraj CZ041 - 0 

Ústecký kraj CZ042 2 21 000 

Liberecký kraj CZ051 1 2 200 

Královéhradecký kraj CZ052 2 2 900 

Pardubický kraj CZ053 2 1 500 

Kraj Vysočina CZ063 2 2 764 

Jihomoravský kraj CZ064 2 4 020 

Olomoucký kraj CZ071 1 4 000 

Zlínský kraj CZ072 4 11 680 

Moravskoslezský kraj CZ080 1 25 000 

CELKEM ČR  14 23 117 004 

Zdroj: databáze ISOH, CHMI, databáze zařízení IPPC 
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V České republice bylo identifikováno 14 stabilizačních linek s celkovou kapacitou 292 000 tun 
přijatých odpadů za rok (Tabulka 71). V některých případech nebyla kapacita zařízení k dispozici, 
nebyla pro zařízení stanovena nebo byla neznámá. 

Tabulka 71:Kapacity stabilizačních linek v rámci jednotlivých krajů v ČR 

Kraj NUTS 3 Počet zařízení Kapacita (t/rok) 

Hlavní město Praha CZ010 1 neznámá 

Středočeský kraj CZ020 2 60 000 

Jihočeský kraj CZ031 1 2 000 

Plzeňský kraj CZ032 - 0 

Karlovarský kraj CZ041 - 0 

Ústecký kraj CZ042 2 120 000 

Liberecký kraj CZ051 3 44 000 

Královéhradecký kraj CZ052 2 16 000 

Pardubický kraj CZ053 - 0 

Kraj Vysočina CZ063 - 0 

Jihomoravský kraj CZ064 - 0 

Olomoucký kraj CZ071 1 35 000 

Zlínský kraj CZ072 - 0 

Moravskoslezský kraj CZ080 2 15 000 

CELKEM ČR  14 14 292 000 

Zdroj: databáze ISOH 
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V České republice bylo identifikováno celkem 48 deemulgačních a neutralizačních stanic s celkovou 
roční kapacitou 547 907 tun přijatých odpadů (Tabulka 72). 

Tabulka 72: Kapacity deemulgačních a neutralizačních stanic v jednotlivých krajích 

Kraj NUTS 3 Počet zařízení Kapacita (t/rok) 

Praha CZ010 3 33 250 

Středočeský kraj CZ020 8 61 889 

Jihočeský kraj CZ031 1 600 

Plzeňský kraj CZ032 4 31 750 

Karlovarský kraj CZ041 1 3 000 

Ústecký kraj CZ042 10 144 850 

Liberecký kraj CZ051 2 20 402 

Královéhradecký kraj CZ052 - 0 

Pardubický kraj CZ053 5 57 336 

Kraj Vysočina CZ063 4 5 1000 

Jihomoravský kraj CZ064 1 neznámá 

Olomoucký kraj CZ071 1 270 

Zlínský kraj CZ072 5 148 500 

Moravskoslezský kraj CZ080 3 40 960 

CELKEM ČR  14 48 547 907 

Zdroj: databáze ISOH 

 
Skládky NO, z důvodu dostatečných kapacit u zařízení s nakládáním v souladu s vyšším stupněm 
v hierarchii nakládání s odpady, nebyly uvažovány ve výpočtu. 

Ve výpočtu bylo uvažováno s výstupem reziduí (popílku a škváry) ze spalovny NO. Sub-tok výhradně 
do spalovny NO byl v tomto smyslu rozdělen na dvě skupiny odpadů. Jednak ty, u nichž lze 
předpokládat vysoký podíl zbytku po spálení, u nich bylo stanoveno množství popílku na 2 % a množství 
škváry na 40%. Další skupinou byly dobře spalitelné nebezpečné odpady u nichž bylo množství popílku 
a škváry na výstupu odhadnuto na 5% škváry a 4% popílku. Tento výstup bylo nutné odvést na 
stabilizační linku před konečným odstraněním. V případě deemulgační a neutralizační stanice bylo 
uvažováno s výstupem 5 % reziduálního kalu ze vstupního toku. Ten bylo možné dále zpracovat 
biodegradací nebo na stabilizační lince. 

Náklady na zpracování odpadů nehrály do svozové vzdálenosti 100 km žádnou roli. Výpočetní nástroj 
hledal varianty, které jsou nejvíce v souladu s preferencí jednotlivých způsobů nakládání (viz základní 
struktura výpočtu uvedená výše). Náklady na zpracování hrály roli až při svozové vzdálenosti nad 
100 km. U všech zařízení byly nastaveny průměrné náklady na zpracování odpadu podle jejich typu. 
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Protože předběžná analýza dostatečnosti sítě nakládání s NO ukázala, že pro některé sub-toky je síť 
nedostatečná, byly povolené kapacity pro účely optimalizace navyšovány v různých scénářích. Takto 
navýšené kapacity jsou značeny jako výpočtové, resp. výpočtové projektované v případě, kdy se jedná 
o součet kapacit více zařízení v konkrétním území (např. kraj). Uvažované scénáře ve výpočtu byly 
následující: 

► Scénář 1 – Stávající kapacity zařízení DEEM, NEUTR, BIOD, SPAL, STAB. 

► Scénář 2 – Zvýšení kapacit stávajících zařízení DEEM, NEUTR, BIOD, SPAL, STAB o  25%. 

► Scénář 3 – Zvýšení kapacit stávajících zařízení DEEM, NEUTR, BIOD, SPAL, STAB o  50%. 

► Scénář 4 – Zvýšení kapacit stávajících zařízení DEEM, NEUTR, BIOD, SPAL, STAB o 75 % 

► Scénář 5 – Zvýšení kapacit stávajících zařízení DEEM, NEUTR, BIOD, SPAL, STAB o 100 % 

► Scénář 6 – Zvýšení kapacit stávajících zařízení DEEM, NEUTR, BIOD, SPAL, STAB 
desetinásobné, tedy o 1 000 % (V podstatě se jedná o neomezené kapacity) 

 
Výstavba nových projektů je s ohledem na legislativní obtížnost a nevoli ze strany občanů velmi obtížná. 
Pravděpodobnější variantou je potencionální rozšíření stávajících provozů. Proto bylo u všech 
existujících zařízení uvažováno o možném navýšení současných kapacit. 
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7. Vyhodnocení dostatečnosti sítě zařízení k nakládání s NO, 
vyhodnocení nástrojem NERUDA 

7.1 Výsledky pro sub-tok spalovna NO 

Přes modelované snahy o odklon NO ze spaloven do jiných typů zařízení (sub-toky viz Tabulka 69), by 
stávající kapacity spaloven NO ve scénáři 1 byly v roce 2030 nedostatečné ve všech krajích. Ve scénáři 
umožňujícím navýšení kapacit až o 75 % by došlo k zajištění dostatečných kapacit v Ústeckém a 
Zlínském kraji. Při dalším navýšení, celkem o 100 % (Graf 55), budou i v Moravskoslezském kraji 
zajištěny dostatečné kapacity spaloven NO. Ve scénáři desetinásobného navýšení (Graf 56) by byly 
kapacity dostatečné už i pro pokrytí potřeb všech krajů vč. kraje Karlovarského, který nedisponuje 
zařízením typu spalovna NO.  

Graf 55: Přehled potřebných a dostupných kapacit podle predikce pro spalovny NO, scénář navýšení kapacit o 
100 % 

 

Zdroj: databáze ISOH 
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Graf 56: Přehled potřebných a dostupných kapacit podle predikce pro spalovny NO, scénář navýšení kapacit o 
1 000 % 

 
Zdroj: ISOH 

Vysvětlivky: škála na ose Y je pro přehlednost zvolena v logaritmickém měřítku  

 
Potřeba největšího navýšení kapacit ve srovnání se stávajícím stavem je tedy patrná v kraji 
Pardubickém, Jihočeském, Plzeňském, Libereckém a kraji Vysočina. 

Pokud by nemělo dojít k žádnému navýšení kapacit, dopravní vzdálenosti do spaloven NO budou 
v případě některých regionů extrémní, v některých případech přesáhnou 300 km. Jsou to kraje 
Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Vysočina a Královéhradecký. Ze severních částí Olomouckého kraje 
a jižních částí Jihomoravského kraje, dopravní vzdálenosti také překračují 100 km. Lze konstatovat, že 
dopravní vzdálenosti z většiny ORP se blíží vzdálenosti 100 km nebo ji překračují (Obrázek 12). 
S narůstajícími kapacitami by se dopravní vzdálenosti optimalizovaly již při navýšení o 50 %. Při 100 % 
navýšení kapacit zůstávají dopravní vzdálenosti větší než 100 km prakticky jen z krajů Jihočeského, 
Plzeňského, Karlovarského a Pardubického. Navýšení kapacit na desetinásobek (Obrázek 13) by 
způsobilo téměř úplné odstranění dopravních vzdáleností delších než 100 km. Takové navýšení kapacit 
sice není plošně realizovatelné, ale z tohoto srovnání vyplývá, že síť spaloven NO v ČR je poměrně 
dostatečně rovnoměrně rozmístěná, avšak z kapacitního hlediska se jeví jako nedostatečná. Výrazná 
navýšení kapacit v Jihočeském, Plzeňském kraji, v Kraji Vysočina a Pardubickém kraji by výrazně 
optimalizovaly dopravní vzdálenosti z většiny ORP do spaloven NO. 

Potřeba největšího navýšení kapacit ve srovnání se stávajícím stavem je zřejmá v kraji Pardubickém, 
Jihočeském, Plzeňském, Libereckém a kraji Vysočina. 
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Obrázek 12: Přehled dopravních vzdáleností do zařízení spalovna NO, scénář stávající stav kapacit 

 

Zdroj: ISOH 

Obrázek 13: Přehled dopravních vzdáleností do zařízení spalovna NO, scénář navýšení kapacit o 1 000 %  

 

Zdroj: ISOH 

 

7.2 Výsledky pro sub-tok biodegradace 

Za stavu současných kapacit zařízení pro biodegradaci odpadů by jejich kapacita byla v roce 2030 
zcela dostatečná ve většině krajů, pouze v kraji Královéhradeckém by kapacity nedostačovaly 
prognózované potřebě. Při navýšení kapacit o 25 % by byly kapacity dostačující ve všech krajích. V 
Hlavním městě Praze by byly kapacity právě dostačující. 
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Graf 57: Přehled potřebných a volných kapacit podle predikce pro biodegradaci – scénář navýšení kapacit o 25% 

 
Zdroj: ISOH 

Vysvětlivky: škála na ose Y je pro přehlednost zvolena v logaritmickém měřítku  

 
Z přehledu dopravních vzdáleností do zařízení pro biodegradaci vyplývá, že síť jednotlivých zařízení 
ve variantě současných kapacit i kapacit navýšených o 25 % zajišťuje dopravní vzdálenosti do 100 km 
ze všech ORP. Na pomezí Čech a Moravy, tj. území krajů Vysočina, Jihočeského, Pardubického, a dále 
Královéhradeckého kraje je hustota zařízení tohoto typu velmi nízká.  
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Obrázek 14: Přehled dopravních vzdáleností do zařízení pro biodegradaci, scénář navýšení kapacit o 25% 

 

Zdroj: ISOH 

7.3 Výsledky pro sub-tok deemulgační a neutralizační stanice 

Deemulgační stanice, jako součást skupiny zařízení pro fyzikálně-chemickou úpravu odpadů, disponují 
více než dostatečnými kapacitami ve většině krajů kromě krajů Jihočeského, Jihomoravského, 
Olomouckého a Kraje Vysočina i pro predikovanou produkci v roce 2030. Královéhradecký kraj 
nedisponuje žádnou deemulgační stanicí. Ve variantě navýšení kapacit o 50 % (scénář 3), viz Graf 58, 
jsou již kapacity dostačující i v Kraji Vysočina i Olomouckém kraji. Po desetinásobném navýšení kapacit 
zůstávají kapacity v Jihočeském kraji stále nedostatečné, což kompenzují zařízení umístěná v okolních 
krajích v dostupné vzdálenosti.  Z výše uvedeného vyplývá doporučení navýšení kapacit v Jihočeském, 
Jihomoravském, Olomouckém a v Kraji Vysočina.  
V případě neutralizačních stanic se současné kapacity jeví jako dostatečné pro potřeby roku 2030 ve 
většině krajů, kromě krajů Jihočeského, Jihomoravského, Libereckého, Olomouckého a Kraje Vysočina. 
V Královéhradeckém kraji není provozována žádná neutralizační stanice. V Libereckém kraji se situace 
jeví z hlediska požadovaných kapacit jako optimální. V ostatních krajích, kde jsou kapacity dostačující, 
často výrazně přesahují potřebnou kapacitu. 
Zvýšení kapacit o 50 % nemá zásadní vliv na toky odpadů, v kraji Libereckém by v takovém případě 
došlo k vytvoření dostatečné kapacity. Pokud by došlo k navýšení kapacit podle scénáře 6 až na 
desetinásobek, mělo by to za následek změnu toků mezi ORP a zařízeními (viz Obrázek 17 a Obrázek 
18). 
Ve vztahu k volným kapacitám deemulgačních a neutralizačních stanic je třeba zmínit, že ke zpracování 
do těchto zařízení bývají krom kapalných odpadů přijímány tzv. odpadní vody se kterými je nakládáno 
v režimu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). V důsledku 
této skutečnosti není tento materiál evidován jako odpad, a tedy se neeviduje v databázi ISOH. Navíc 
u těchto, ale i jiných zařízení pro nakládání s NO, jsou evidované kapacity zařízení v mnoha případech 
nadhodnoceny ve srovnání se skutečnou kapacitou zařízení. 
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Graf 58: Přehled potřebných a dostupných kapacit podle predikce pro deemulgační stanice, scénář navýšení 
kapacit o 50 % 

 
Zdroj: ISOH 

Vysvětlivky: škála na ose Y je pro přehlednost zvolena v logaritmickém měřítku  

 
Graf 59: Přehled potřebných a dostupných kapacit podle predikce pro neutralizační stanice, scénář navýšení 
kapacit o 50 % 

 
Zdroj: ISOH 

Vysvětlivky: škála na ose Y je pro přehlednost zvolena v logaritmickém měřítku  
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Sít zařízení pro deemulgaci není rozmístěna rovnoměrně po území České republiky. Velké dopravní 
vzdálenosti jsou z Jihočeského kraje a částečně Jihomoravského (více než 100 km). Také z části 
Královéhradeckého kraje jsou dopravní vzdálenosti velké, nepřesahují však 100 km. Ke změně toků a 
dopravních vzdáleností dochází až ve scénáři desetinásobného navýšení kapacit (+ 1 000 %). Hlavní 
změny by se dotkly Jihomoravského kraje a částečně Jihočeského kraje. Model tedy indikuje příležitost 
pro navýšení stávajících kapacit, případně vybudování nových kapacit v Jihočeském kraji a v Brně. 
Navýšení kapacit v Brně by ve scénáři 4 mohlo znamenat výraznou optimalizaci sítě z dopravního 
hlediska (Obrázek 16). 
 

Obrázek 15: Přehled dopravních vzdáleností do zařízení pro deemulgaci, scénář stávající kapacity 

 

 
Zdroj: ISOH 
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Obrázek 16: Přehled dopravních vzdáleností do zařízení pro deemulgaci, scénář navýšení kapacit o 1 000 % 

 
Zdroj: ISOH  

 
Síť neutralizačních stanic je nerovnoměrná stejně jako u deemulgačních stanic (jedná se o zařízení 
evidovaná pod stejnou položkou v katalogu odpadů). Dopravní vzdálenosti z většiny ORP 
v Jihočeském kraji jsou velké, přesahují vzdálenost 100 km (Obrázek 17). Obdobná situace je 
v některých částech Jihomoravského a Královéhradeckého kraje. Při navýšení kapacit o 25 % by došlo 
k mírné změně toku odpadů mezi ORP a zařízeními, která se projeví tam kde sice zařízení existovalo 
v blízkosti dané ORP, avšak nemělo dostatečnou kapacitu pro nakládání s odpadem z této ORP.  
Nejmarkantnější změna v tocích je patrná při maximálně desetinásobném navýšení kapacit (Obrázek 
18). Díky navýšení kapacit v Jihočeském (10ti násobně), Jihomoravském (8,7 násobně) a v menší míře 
Libereckém a Plzeňském kraji by mohlo dojít ke zkrácení dopravních vzdáleností.   
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Obrázek 17: Přehled dopravních vzdáleností do zařízení pro neutralizaci, scénář stávající kapacity 

 

Zdroj: ISOH 

 

Obrázek 18: Přehled dopravních vzdáleností do zařízení pro neutralizaci, scénář navýšení kapacit o 1 000 % 

 
Zdroj: ISOH 

 

7.4 Výsledky pro sub-tok stabilizace a solidifikace 

Tento tok byl zařazen do procesu optimalizace, i přes jeho nízkou pozici v hierarchii nakládání s odpady. 
Odpady směřující do stabilizačních linek jsou alternativou ke spalovnám NO a biodegradaci, a dále 
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deemulgačním a neutralizačním stanicím v případě kapalných odpadů. Odpady po stabilizaci směřují 
na skládky skupiny S-NO případně S-OO. Za současného stavu jsou dostatečné kapacity zařízení pro 
stabilizaci odpadů v roce 2030 pouze v Ústeckém kraji. Kraje Hlavní město Praha, Jihomoravský, 
Karlovarský, Pardubický, Plzeňský, Vysočina a Zlínský nemají žádnou stabilizační linku. Ve scénáři 
navýšení kapacit až o 25 % by byla zajištěna potřebná kapacita zařízení na stabilizaci odpadů 
v Libereckém kraji. Ve scénáři navýšení kapacit o 100 % už se jeví kapacity zařízení ve všech krajích 
se stabilizační jednotkou jako dostatečné, s výjimkou Jihočeského kraje a Moravskoslezského kraje. 
K uvolnění kapacit v těchto krajích dojde až ve scénáři desetinásobného navýšení kapacit. Vzhledem 
k absenci těchto typů zařízení v sedmi krajích a vyplývající velmi dlouhé transportní vzdálenosti je 
indikována potřeba doplnění sítě těchto zařízení zejména v Jihomoravském kraji, případně v kraji 
Plzeňském (pokud se má uplatnit priorita minimální dopravní vzdálenosti). Tento typ zařízení však bývá 
spojen s provozem dalšího zařízení pro nakládání s odpady, kam je po úpravě tento odpad uložen a 
tím jsou skládky odpadů. Budování stabilizačních linek pro skládky odpadů mimo dosah těchto zařízení 
proto nedává smysl. Nominálně největší navýšení kapacit vyžaduje Moravskoslezský kraj. 
 
Graf 60: Přehled potřebných a dostupných kapacit podle predikce pro stabilizaci, scénář navýšení kapacit  
o 100 % 

 
Zdroj: ISOH 

Vysvětlivky: škála na ose Y je pro přehlednost zvolena v logaritmickém měřítku  

 

Jako extrémně dlouhé lze zhodnotit dopravní vzdálenosti NO z naprosté většiny ORP z východní a jižní 
části republiky, tj. Jihočeského, Jihomoravského, Zlínského, Moravskoslezského kraje i z části 
Olomouckého kraje. V případě nejvýchodnějších ORP Zlínského a Jihočeského kraje vzdálenost 
přesahuje 200 km. Při uvolnění kapacit až na 75 % dochází ke změně v dosavadních tocích a četnost 
dopravních vzdáleností nad 100 km se snižuje, dopravní vzdálenosti se zkracují. Tento rozdíl jasně 
vyplývá ze srovnání Obrázek 19 a Obrázek 20. Za účelem optimalizace stávající sítě by se tedy 
nabízelo navýšení kapacit stávajících zařízení ve Středočeském, Jihočeském a Olomouckém kraji, 
případně umístění nového zařízení na pomezí Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Zařízení tohoto 
typu jsou však provozně spojena (omezena) se skládkami odpadů (které nejsou v Jihomoravském kraji 
provozovány) a zřizování nových zařízení, případně navyšování kapacit, je komerční záležitost, řízená 
poptávkou.   
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Obrázek 19: Přehled dopravních vzdáleností do zařízení pro stabilizaci, scénář stávající stav kapacit 

 
Zdroj: ISOH  

 

Obrázek 20: Přehled dopravních vzdáleností do zařízení pro stabilizaci, scénář navýšení kapacit o 75 % 

 
Zdroj: ISOH 

 
Shrnutí 
 
Pro úkol optimalizace sítě zařízení pro nakládání s NO s cílovým rokem 2030 byla vybrána zařízení, 
která v České republice zajišťují většinu způsobů nakládání s NO. Jsou to spalovny NO, deemulgační 
stanice, neutralizační stanice, biodegradační zařízení, a solidifikační linky, na které navazují skládky 
skupiny S-OO a S-NO. Optimalizační úloha pracuje se zjednodušeným schématem, jehož cílem je 
modelovat systém nakládání s částí NO vybranými technologiemi na území republiky, pokud by 
sledoval nastavené optimalizační toky odpadů a další parametry (viz kapitola 1.4.2). V rámci zařízení 
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pro odstraňování NO, na které je optimalizace zaměřena, jsou hierarchicky výše postavená následující 
zařízení: spalovna NO, deemulgační stanice, neutralizační stanice a biodegradace. V hierarchicky 
nejnižší pozici jsou solidifikační linky a skládky. Dostupné údaje o volných kapacitách některých typů 
zařízení nebyly kompletní nebo vzájemně kompatibilní případně nadhodnoceny. Údaje o kapacitách a 
jednotlivých tocích nebylo v některých případech možné s ohledem na strukturu dostupných dat o 
nakládání dezintegrovat na úroveň potřebného detailu (deemulgace, neutralizace). Ze všech výše 
uvedených důvodů je třeba výsledky optimalizační úlohy chápat jako adekvátní stupni provedeného 
zjednodušení a kvalitě dostupných dat. 
 
V roce 2018 bylo spáleno 90 tisíc tun NO a celková kapacita spaloven NO činila 117 tisíc tun za rok. 
Podle provedené prognózy produkce NO u vybraných katalogových čísel NO bude v toku „spalovna“ 
v roce 2030 ca 90 tisíc tun za rok a v toku „spalovna – stabilizace“ dalších 95 tisíc tun za rok. Z výpočtů 
vyplývá, že stávající kapacity spaloven NO nejsou dostatečné pro prognózovanou produkci NO v roce 
2030 v žádném z krajů. Při modelovém navýšení kapacit spaloven NO o 100 % v roce 2030 bude 
dosaženo dostatečnosti sítě těchto zařízení pro nebezpečné odpady vč. odpadů zdravotnických pouze 
v krajích Moravskoslezském, Ústeckém a Zlínském. Navýšení kapacit spaloven NO je potřebné ve 
všech krajích, ale nejvýraznější navýšení kapacit zejména v Jihočeském, Plzeňském, Pardubickém 
kraji a Kraji Vysočina by nejen pokrylo potřeby v roce 2030, ale také výrazně optimalizovalo dopravní 
vzdálenosti z většiny ORP do spaloven NO. Proto lze na národní úrovni doporučit navýšení stávajících 
ročních kapacit zařízení o ca 30 až 40 % (desítky tisíc tun) do roku 2030. Distribuci těchto kapacit je 
však třeba přizpůsobit podmínkám jednotlivých krajů, jak vyplývá z analýzy.   
 
V roce 2018 prošlo biologickou úpravou (D8) 165 tisíc tun NO a celková roční kapacita pro biologické 
procesy byla 2,6 milionů tun. Stávající kapacity by podle prognózované produkce měly být více než 
dostatečné i v roce 2030 u většiny krajů. Při navýšení kapacity o 25 % by byla dostatečná i 
v Královéhradeckém kraji. Vzhledem k poměrně dlouhým přepravním vzdálenostem z některých ORP 
Královéhradeckého a Jihočeského kraje a případně Kraje Vysočina, by zahuštění sítě zařízení pro 
biologickou úpravu právě v těchto krajích mohlo být smysluplné. Je však třeba zvážit množství odpadů 
pro biodegradaci vyprodukovaných v těchto oblastech. 
 
Fyzikálně-chemickou úpravou prošlo v roce 2018 celkem 480 tisíc tun převážně kapalných odpadů. 
Tato skupina metod zahrnuje mj. deemulgační stanice a neutralizační stanice. Na celorepublikové 
úrovni jsou kapacity pro zpracování těchto odpadů podle dostupných dat dostatečné. Existují však 
výrazné rozdíly mezi jednotlivými kraji. Pokud by se situace vyvíjela podle nastavených parametrů 
modelové kalkulace, tak by v roce 2030 byly kapacity zařízení deemulgačních a neutralizačních stanic 
dostatečné ve většině krajů až po jejich navýšení o 50 %. Kraje s nedostatečnou kapacitou by byly 
pokryty kapacitami z okolních krajů. V případě tohoto typu zařízení však údaje o skutečně potřebných 
kapacitách výrazně ovlivňuje fakt, že se na těchto zařízeních nakládá se značným (přesně neznámým) 
množstvím odpadních vod, v režimu zákona 254/2001 sb. o vodách. Mezi kraje, kde je indikována 
největší potřeba navýšení stávajících kapacit jsou Jihočeský a Jihomoravský, Olomoucký a Kraj 
Vysočina. K optimalizaci dopravních vzdáleností (tj. pod 100 km) by došlo až v situaci nastalé podle 
modelu s desetinásobným navýšením kapacit.  
 
Stabilizační linky jsou významným článkem v nakládání s nebezpečnými odpady i když stojí na nízkém 
stupni hierarchie nakládání s odpady. Stabilizované odpady většinou směřují na skládky. Podle 
dostupných údajů jsou v současné době kapacity solidifikačních linek dostatečné na celorepublikové 
úrovni, nikoli však ve všech krajích. Síť těchto zařízení je nerovnoměrná. Za současného stavu jsou 
dostatečné kapacity zařízení pro stabilizaci odpadů pouze v Ústeckém kraji. Kraje jako Hlavní město 
Praha, Jihomoravský, Karlovarský, Pardubický, Plzeňský, Vysočina a Zlínský nemají žádnou 
stabilizační linku. Dopravní vzdálenosti jsou u tohoto typu zařízení značné až extrémní. Ve scénáři 
navýšení kapacit o 75 % se dopravní vzdálenosti výrazně zkracují.  
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8. Analýza budoucích potřeb zařízení pro nakládání s NO 

8.1 Analýza podle stávajících legislativních opatření 

Z hlediska budoucích potřeb zažízení pro nakládání s nebezpečnými odpady jsou klíčové cíle, 
stanovené v rámci státní politiky v oblasti nakládání s odpady vč. předcházení vjejich vzniku. Proto 
zákldním dokumentem pro identifikaci budoucích potřeb je platný Plán odpadového hospodářství 
České republiky (aktuálně 2015 – 2024). POH definuje relevantní cíle následujícím způsobem (cíle 
v následujícím textu nejsou vždy citovány doslovně, jejich znění bylo v některých případech zkráceno 
a omezuje se na předmětnou část nebezpečných odpadů): 
 
Předcházení vzniku (nebezpečných) odpadů 
 
c) Vytvořit podmínky a nastavit motivační prvky pro snižování surovinových a energetických zdrojů ve 
výrobních odvětvích a zvyšování využívání „druhotných surovin“. 
d) Podpořit všemi dostupnými prostředky zavádění nízkoodpadových a inovativních technologií šetřící 
vstupní suroviny a materiály a podpořit výrobní a průmyslovou sféru ve snaze optimalizovat procesy 
řízení výroby z hlediska naplnění cílů Programu předcházení vzniku odpadů. 
i) Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce nebezpečných odpadů s výhledem jejího reálného 
snižování v následujících letech. 
 
Nakládání s nebezpečnými odpady – obecné cíle 
 
b) Zvyšovat podíl materiálově využitých nebezpečných odpadů. 
c) Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady na lidské zdraví a životní 
prostředí. 
d) Odstranit staré zátěže, kde se nacházejí nebezpečné odpady. 
 
Odpadní oleje 
 
Za účelem minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní 
prostředí zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních olejů. 
 
Odpady s obsahem perzistentních organických znečišťujících látek 
 
Za účelem zlepšení nakládání s odpady perzistentních organických znečišťujících látek a minimalizace 
nepříznivých účinků na lidské zdraví a životní prostředí, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách: 
 
a) Zvýšit povědomí o perzistentních organických znečišťujících látkách a jejich účincích na lidské zdraví 
a životní prostředí. 
b) Kontrolovat výskyt perzistentních organických znečišťujících látek zejména u odpadů uvedených v 
příloze V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2019/1021 o perzistentních organických 
znečišťujících látkách, ve znění nařízení Komise (EU) č. 756/2010. 
 
Odpady a zařízení s obsahem PCB 
 
a) Předat veškerá zařízení a odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů do konce roku 2025 
oprávněným osobám, nebo zařízení, a odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů do této doby 
dekontaminovat. 
b) Odstranit odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů v držení oprávněných osob k nakládání s 
odpady do konce roku 2028. 
 
Cíle definované v POH určují základní směr, kterým bude odpadové hospodářství do budoucna 
směřovat. K naplnění těchto cílů implementuje ČR řadu právních předpisů a využívá další nástroje k 
jejich prosazování a implementaci do praxe, včetně nástrojů ekonomických.  
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Přehled hlavního legislativního rámce pro nakládání s nebezpečnými odpady je uveden v Příloze ke 
kapitole 4. Z pohledu této legislativy a znění vládního návrhu zákona o odpadech (2020) vyplývají 
následující klíčové výstupy: 

► Hlavním obecně platným principem odpadového hospodářství v České republice, který musí 
být dodržován, je princip hierarchie způsobu nakládání s odpady, tedy: předcházení vzniku 
odpadů > příprava k opětovnému použití > recyklace odpadů > jiné využití odpadů (např. 
energetické) > odstranění odpadů 

► Připravovaný zákon o odpadech připravuje jednoznačnou definici právního rámce, který má 
řídit přechod materiálu z režimu „odpad“ do režimu „neodpad“ neboli proces, kdy materiál 
přestává být odpadem;  

► Podle vládního návrhu zákona o odpadech má dojít ke snížení sazby poplatku za ukládání 
nebezpečných odpadů na skládky na 2 000 Kč/t; 

► Předpokládaná absence poplatku za spalování NO; 

► Předpokládaný zákaz ukládání odpadu s výhřevností v sušině větší než 6,5 MJ/Kg na skládky 
(od 1.1.2030). 

 
Obě skupiny opatření určují společně rámec pro sektor služeb v oblasti nakládání s odpady a do jisté 
miry regulují tržní prostředí. 
 

8.2 Technologie a opatření k rozvoji systému nakládání s nebezpečnými 
odpady 

 
Následující přehled technologií, případně postupů, je souborem, který lze doporučit pro podporu 
v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady ve vztahu k plnění cílů Plánu odpadového hospodářství 
České republiky 2015 – 2024 (POH). Tyto návrhy jsou základem pro identifikaci návrhů zařízení 
vhodných k podpoře v rámci OPŽP 2021 – 2027, zejména pro oblast materiálové a energetické využití 
odpadů, k následné analýze doporučení. 
 
Předcházení vzniku nebezpečných odpadů 
 
Vazba na cíle POH: 
c) Vytvořit podmínky a nastavit motivační prvky pro snižování surovinových a energetických zdrojů ve 
výrobních odvětvích a zvyšování využívání „druhotných surovin“. 
d) Podpořit všemi dostupnými prostředky zavádění nízkoodpadových a inovativních technologií šetřící 
vstupní suroviny a materiály a podpořit výrobní a průmyslovou sféru ve snaze optimalizovat procesy 
řízení výroby z hlediska naplnění cílů Programu předcházení vzniku odpadů. 
i) Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce nebezpečných odpadů s výhledem jejího reálného 
snižování v následujících letech. 
 
Významným prvkem, který napomáhá k předcházení vzniku odpadů, ke zvýšení materiálového využití 
nebezpečných odpadů, ostatních odpadů i racionalizaci využití energie, prevenci emisí CO2 a konečně 

přispívá k dosažení cílů oběhového hospodářství je průmyslová symbióza
49

. Tento pojem lze definovat 
jako plánovanou dlouhodobou spolupráci mezi podniky, obvykle na vymezeném prostoru (průmyslový 
park), případně na regionální a nadregionální úrovni, které si mezi sebou vyměňují potřebné zdroje 

materiálů a energií
50

. V tomto schématu se odpady a vedlejší produkty jednoho výrobce stávají zdroji 
pro jiného výrobce (materiály, voda, pára, teplo, chemikálie před expirací, po expiraci, atd.). Docházet 

 
49

 Internetové stránky projektu ISSAC, https://fissacproject.eu/en/what-is-industrial-symbiosis/ 
50

 Internetové stránky Nordregio magazine, https://nordregio.org/nordregio-magazine/issues/industrial-symbiosis/what-is-
industrial-symbiosis/ 
 

https://fissacproject.eu/en/what-is-industrial-symbiosis/
https://nordregio.org/nordregio-magazine/issues/industrial-symbiosis/what-is-industrial-symbiosis/
https://nordregio.org/nordregio-magazine/issues/industrial-symbiosis/what-is-industrial-symbiosis/
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může také k efektivnímu sdílení (volných) prostor, distribučních kanálů a dalších logistických prvků 
(centra vybavenosti). Dobrým příkladem může být národní program průmyslové symbiózy (the National 
Industrial Symbiosis Programme), který vznikl ve Velké Británii v roce 2005. Firmy v Anglii 
spolupracující v rámci tohoto schématu ušetřily během 8 let více než 1 miliardu liber na nákladech a 
zvýšily své tržby o stejnou částku. Průmyslová spolupráce vedla ke snížení emisí CO2 o 42 milionů tun. 
Firmy odklonily 47 milionů tun průmyslových odpadů od skládek a 1,8 mil tun nebezpečných odpadů 

bylo využito
51

. Tento přístup může snížit spotřebu primárních surovin, energií, omezit potřebu dopravy 
na dlouhé a střední vzdálenosti, snížit prostředky nutné pro výstavbu inženýrských sítí, dále zlevnit 
provozní náklady, snížit závislost na dodavatelských řetězcích, a další výhody. V českém prostředí jsou 
obdobné snahy koncept finančně podporovat v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost prostřednictvím tzv. inovačních voucherů.  
 
Využívání moderních technologií navržených s ohledem na předcházení/minimalizaci vzniku 
nebezpečných odpadů je zásadní pro budoucnost sektoru nakládání s odpady, ale také v kontextu tzv. 
Zelené dohody pro Evropu a zavádění a zelených technologií. Dotace na prevenci vzniku průmyslových 
odpadů bylo možné získat v rámci OPŽP v programovém období 2014 – 2020, v rámci prioritní osy 3, 
specifického cíle 3.1. – prevence vzniku odpadů. K podpoře byly určeny projekty realizace nebo 
modernizace technologie, jejichž výstupem je méně produkovaného odpadu na jednotku výrobku při 

dané výrobní technologii
52

. Podle dostupných údajů, byl však zájem ze strany žadatelů velmi malý. 
 
Jedním z nejúčinnějších nástrojů předcházení vzniku NO je omezení používání nebezpečných látek ve 
výrobních procesech tam kde to je možné ( v některých případech může náhrada škodlivých látek ve 
výrobku za méně škodlivé vést k tomu, že takový výrobek již nemá potřebné vlastnosti např.  fyzikální). 
Na tomto místě je třeba uvést, že v  České republice existuje množstvím odborných a výzkumných 
pracovišť, která jsou odborně i technicky vybavena na výzkum a vývoj v uvedené oblasti. Tato 
pracoviště se např. dlouhodobě zabývají projekty související se snižováním zátěže životního prostředí 
pesticidy, zachytáváním a rozkladem PCB a POPs, inovací výrobních technologií apod. V současné 
době většinou vyplývá potřeba nahrazování škodlivých látek ve výrobcích těmi méně škodlivými, 
zejména ze zákazu nebo omezení jejich používání v rámci platných právních předpisů EU, přímo 
platných nebo transponovaných do národní legislativy. Vzhledem k tomu, že je otázka nahrazování 
škodlivých látek diskutovaným tématem v rámci EU, jeví se do budoucna jako důležité podpořit rozvoj 
metod na provádění hodnocení kombinace účinků a rizik různých chemických látek. 

Zařízení pro fyzikální, chemickou nebo fyzikálně-chemickou úpravu nebezpečných odpadů pro 
následné materiálové nebo energetické využití, spalování 
 
Vazba na cíl POH: 
b) Zvyšovat podíl materiálově využitých nebezpečných odpadů. 
 
V roce 2018 bylo materiálově využito zhruba 36 % nebezpečných odpadů. V souladu s metodikou pro 
vyjádření výpočtu soustavy indikátorů (2019) toto číslo zahrnuje jak jejich smysluplné využití jako zdroje 
druhotných surovin, tak také jejich využití například na skládkách odpadů k technologickým účelům a k 
rekultivaci. Za účelem zvyšování podílu materiálově využitých nebezpečných odpadů, je třeba 
podporovat technologie fyzikální, chemické, případně fyzikálně-chemické úpravy nebezpečných 
odpadů, které umožní separaci nebo úpravu nebezpečných složek a následné využití některé ze složek 
nebezpečných odpadů. K takovým odpadům lze zařadit zejména odpady ze skupin 6, 7, 11, 12, 13, 14, 
také 17. V tabulce 73 je zpracován přehled a stručná charakteristika vybraných technologií podle 
dokumentu BREF pro nakládání s odpady. Kromě těchto více či méně běžně využívaných technologií 
se může dále jednat o méně běžné nebo nové technologie (např. kompostování pro některé perzistentní 
látky). Tyto technologie je možné provozovat jednak v samostatných zpracovatelských provozech, které 
soustřeďují odpadní toky z širšího okolí, jednak v samotných výrobních provozech jako jejich doplněk. 
V takovém případě jsou technologie uzpůsobeny charakteru provozu, adaptovány, případně vyvinuty 

 
51

 Internetové stránky projektu NISP, https://www.international-synergies.com/projects/national-industrial-symbiosis-
programme/ 
52

 http://valfia.cz/prevence-vzniku-prumyslovych-odpadu/ 

https://www.international-synergies.com/projects/national-industrial-symbiosis-programme/
https://www.international-synergies.com/projects/national-industrial-symbiosis-programme/
http://valfia.cz/prevence-vzniku-prumyslovych-odpadu/
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přímo na míru. Druhý případ se jeví jako varianta vhodnější v situaci, kdy je možno dosáhnout získání 
využitelné složky a její opětovné využití v provozu nebo k získání významné výhody z hlediska 
nakládání se zbytkovým odpadem (např. snížení jeho hmotnosti). 
Komunální sféra může významně přispět ke zvýšení materiálového využití nebezpečných odpadů, 
které mohou tvořit několik jednotek hmotnostních procent z celkového množství vyprodukovaných 

odpadů z komunální sféry (SKO)
53

. Cílem je, jednak maximalizovat separaci nebezpečných složek 
z komunálního odpadu, a dále separaci těchto složek od sebe navzájem, případně zajistit včasný sběr 
těchto složek, dokud mohou materiálově sloužit (zejména elektroodpad). Z hlediska optimalizace 
infrastruktury, mimo rozšířenou odpovědnost původce, je tak možné doporučit další zahušťování sítě 
(malých) sběrných dvorů a sběrných míst, a dále rozšiřování vhodně zabezpečených objektů, 
skladovacích prostor, shromažďovacích prostředků vč. mobilních míst pro shromažďování/skladování 
nebezpečných komunálních odpadů. Vybavení sběrných dvorů /míst/ zařízení zajišťující funkci 
sběrného dvoru. 
 
Tabulka 73: Přehled vybraných technologií nakládání s nebezpečnými odpady podle BREF dokumentu pro 

nakládání s odpady 

Název 
zařízení 

dle 
katalogu 
zařízení 

Cíl Příklad odpadů Technologie / proces 

F-
C

H
 m

et
o

d
y 

  k
 d

ek
o

n
ta

m
in

ac
i /

 

im
o

b
ili

za
ci

 

imobilizace 
kontaminantů 

škvára nebo ložový popel; 
popílek; průmyslové kaly; z chemického průmyslu; 

minerální rezidua z chemických procesů i s vysokými 
koncentracemi As; odpady z kovozpracujícího a 

rudního průmyslu; 
výkopky a zemina kontaminované zejména 

anorganickými kontaminanty 

stabilizace / solidifikace 

separace 
kontaminujících 

organických látek 
z 

kontaminovaných 
zemin ex situ 

zeminy s halogenovanými organickými látkami: PCB, 
dioxiny, pesticidy, 

chlor-fluorované uhlovodíky (CFCs) a 
chemické bojové látky 

solvatovaný elektronový proces; 
výstupem je dekontaminovaná 
zemina obohacená o dusík ze 

zbytkového amoniaku 

separace těkavých 
látek z 

kontaminovaných 
zemin ex situ 

zemina kontaminovaná organickými složkami (ropné 
látky), nebezpečnými látkami (dehty, asfalty), které 

jsou obtížně biologicky odbouratelné 

termická desorpce; separát je dále 
upravován 

odstranění 
kontaminované 
frakce z pevné 

matrice, její 
dekontaminace 

zeminy a stavební a demoliční odpady 
kontaminované ropnými látkami vč. těžkých frakcí, 

kovy 

promývání zeminy s cílem rozpustit 
kontaminanty ve vodném roztoku a 

následně dekontaminovat nebo; 
separovat patřičnou zrnitostní frakci 
na kterou je kontaminace vázána 

odstranění frakce 
kontaminované 

těkavými složkami 
z pevné 

(sypké)matrice, její 
dekontaminace 

sedimenty, kaly a zeminy kontaminované VOC, 
ropnými produkty, PCB, halogenovanými 

rozpouštědly 
extrakce organickým rozpouštědlem 

tuhé odpady, výkopová zemina kontaminovaná 
těkavými uhlovodíky, chlorovanými rozpouštědly 

extrakce parou 

odstranění PCB z 
transformátorů 

olejové transformátory, kondenzátory s kapalným 
dielektrikem, rezistory, indukční cívky atd., vakuová 
čerpadla, zařízení plněná elektroizolační kapalinou  

dechlorace kovovými alkáliemi, 
výstupem jsou organické látky 
(minerální olej, který může být 

opětovně použit) a soli. 

dechlorace s použitím KOH a 
polyetylen 

glykolu, výstupem je minerální olej, 
který může být opětovně použit po 

regeneraci a úpravě), a kal 
obsahující KCl 

POPs (DDT, náplně transformátorů) 
hydrogenace; výstupem je v případě 
PCB hlavně metan a HCl; pro PAU je 

 
53

 Adamcová, Dana & Vaverková, Magdalena & Stejskal, Bohdan & Břoušková, Eliška. (2016). Household Solid Waste 
Composition Focusing on Hazardous Waste. Polish Journal of Environmental Studies. 25. 10.15244/pjoes/61011. 
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Název 
zařízení 

dle 
katalogu 
zařízení 

Cíl Příklad odpadů Technologie / proces 

to zejména metan a  
v menší míře lehké uhlovodíkové 

frakce 

R
af

in
ac

e 
o

d
p

ad
u

 

úprava odpadních 
olejů pro výrobu 

maziv 

odpadní oleje 

čištění, opětovná rafinace, úprava 

úprava odpadních 
olejů pro opětovné 

použití  
čištění, opětovná rafinace, úprava 

úprava odpadních 
olejů za účelem 
energetického 

využití 

krakování / chemická úprava / 
zplyňování / destilace 

R
eg

en
e

ra
ce

 o
d

p
ad

u
 

regenerace 
použitých 

rozpouštědel pro 
opětovné použití 

halogenovaná i nehalogenovaná rozpouštědla, 
uhlovodíky, alkoholy, glykoly (nemrznoucí směsi), 
organické kyseliny, čistící prostředky, brzdové a 

chladící kapaliny 

separace znehodnocujících součástí 
(plynu, vody, dalších rozpouštědel a 

rozpustných nečistot) destilací; 
případně extrakce rozpouštědlem; 

pervaporace; 
úprava odstředěním, filtrace, 

sedimentací/odpar/sušení 

regenerace 
adsorbentu 

extrudovaný nebo granulovaný uhlík + nasorbovaný 
chlor; organické látky (pesticidy, chemikálie, 

organická barviva, huminové kyseliny, fenoly); kovy; 
nekovové ionty; fosfor, barviva; rozpouštědla, 

saponáty; výbušniny 

ex situ: tepelná regenerace, sušení, 
termální desorpce,  

in situ: regenerace parou, chemickou 
cestou a biologickými procesy 

regenerace 
iontoměničových 

pryskyřic 

iontoměničové pryskyřice mohou koncentrovat 
toxické ionty (Cr, CN, nebo 

těžké kovy), pesticidy, chlor, fenoly, anorganické 
prvky (Ca, Na, Mn, P) 

parou; horkou vodou; chemickou 
cestou 

recyklace / použití 
zbytkových 

chemikálií ze 
zpracování spalin 

zbytkové chemikálie obsahující Na; 
soli (NaCl, NaF, Na2SO4) 

recyklace zbytkových chemikálií 
obsahujících sodík; 

Izolace solí z kapalných zbytků ze 
zpracování spalin roztokem / 

odpařením 

F-
C

H
 ú

p
ra

va
 o

d
p

ad
u

 k
 

en
er

ge
ti

ck
ém

u
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yu
ži

tí
 -

 t
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é 

p
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o

 

zvýšení 
výhřevnosti 

pastovité: rozpouštědla, kaly z úpravy kalů z 
průmyslu (mechanického, chemického, 

farmaceutického atd.), destilační zbytky, kaly z barev 
a laků, polyol, lepidla, pryskyřice, tuky, maziva a 

další 
práškovité: saze, tonerový prášek, barvy, použité 

katalyzátory, tenzidy, jiné prášky 
tuhé: znečištěné polymery, impregnované piliny, kaly 
z čištění odpadních vod, pryskyřice, barvy, lepidla, 
použité aktivní uhlí, znečištěné půdy, uhlovodíkové 

kaly, znečištěné absorbenty, organické zbytky z 
chem. a farmac. průmyslu, znečištěné plastové 

obaly, odpadní dřevo atd. 

sušení 

zlepšení 
manipulovatelnosti 

homogenizace + impregnace aditivy 

optimalizace 
granulometrie 

agregace, peletizace 

F-
C

H
 ú

p
ra

va
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d
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u
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en
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zajištění 
spalitelnosti 

odpadu 

odpadní rozpouštědla, oleje, zaolejované kaly, 
zbytky z regenerace olejů, olejové emulze, emulze, 

odpad z destilace a regenerace olejů; odpadní 
maziva, lepidla; zbytky z destilace, kaly ze dna 

nádrží, kaly barev, použité iontoměničové pryskyřice, 
barevný prášek, odpad z pracích prášků, alkoholy, 
lepidla, filtrační koláče, zbytky chemických syntéz, 
práškových odpadů (barvy), použité chemikálie, 

další organické kapalné / pastovité odpady 

úprava odpadů nehomogenních  
oddělením 

fází/homogenizací/mícháním  

homogenizace kompatibilní pevné 
(pastovité, práškovité) a kapalné fáze 

(rozpouštědla) fluidizací, oddělení 
nerozpustné pevné frakce 

homogenizace, přídavek chemikálií 
(tenzidy) pro emulgaci 

Zdroj: BREF dokument pro nakládání s odpady, vlastní zdroj 
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Odpadní oleje 

Vazba na cíl POH: 
Za účelem minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a 
životní prostředí zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních olejů. 
 
Odpadní oleje patří z hlediska hmotnostního k méně významným odpadním tokům v České republice. 
V období 2014 až 2018 vzniklo celkem asi 130 tisíc tun odpadních olejů a pouze 4 % byla rafinována 
nebo jinak materiálově využita, 4 % byla energeticky využita. Celkem 45 % odpadních olejů prošlo 
fyzikálně-chemickou úpravou před odstraněním. Většina odpadních olejů je po úpravě spálena. 
 
Jako příklad zařízení pro regeneraci odpadních minerálních olejů provozovaného v ČR lze uvést 
zařízení s kapacitou zhruba 1 tisíc tun za rok. Technologie zpracovává světlé minerální oleje 
(hydraulické, převodové, řezné) funguje na principu „sušení“ oleje (odstranění vody zahřátím) a 
následného odstranění nežádoucích příměsí sorpcí na vhodný sorpční materiál. Takto upravené oleje 
mohou být zbaveny některých žádoucích aditiv, která je třeba po regeneraci doplnit. Technologie 
funguje formou služby, tzn. zákazníci předají olej k regeneraci, který si po úpravě opět vyzvednou. 
Klíčovou roli v rozhodování, zda odeslat olej k regneraci nebo pořídit nový olej, hrají dopravní 
vzdálenost a procesy s tím spojené. Mnohdy tyto aspekty vytváří dostatečnou překážku i když se může 
jednat o levnější variantu. Další překážkou pro navyšování množství využitelných olejů je nedůsledná 
separace odlišných druhů olejů zejména v autoservisech a obdobných provozech. Přehled dalších 
technologií vhodných pro zpracování odpadních olejů v souladu s BREF dokumentem pro nakládání 
s odpady je uveden v tabulce 73. 
 
Podle informací z ISOH a průzkumu zahraničního trhu vyplývá, že rozsah zpracovatelských kapacit 
jednotlivých zařízení může být značný, od jednotek tisíc tun za rok až po desítky či stovky tisíc tun. 
V podmínkách ČR jsou provozována malá zařízení. Přes fungující rozšířenou odpovědnost výrobců 
minerálních olejů jsou oleje většinou odstraňovány tepelnými procesy namísto úpravy a materiálového 
využití. Pravděpodobnou příčinou je nedostatečná finanční motivace pro změnu stávajícího trendu. 
Podle dostupných údajů byl v minulém programovém období OPŽP o projekty tohoto charakteru velmi 
malý zájem. 
 
Zařízení pro odpady s obsahem PCB 

Vazba na cíle POH: 
a) Předat veškerá zařízení a odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů do konce roku 2025 
oprávněným osobám, nebo zařízení, a odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů do této doby 
dekontaminovat. 
b) Odstranit odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů v držení oprávněných osob k nakládání s 
odpady do konce roku 2028. 
 
V období 2010 – 2018 vzniklo přibližně 5 250 tun nebezpečných odpadů s obsahem PCB. Predikovat 
množství těchto odpadů, které mohou vzniknout v období 2021 – 2027, je problematické. Proto je také 
obtížné definovat potřebné zpracovatelské kapacity pro odstranění nebezpečných odpadů s obsahem 
PCB. Produkce této skupiny odpadů je z části definována mezinárodními závazky České republiky 
v oblasti nakládání s persistentními organickými látkami (Stockholmská úmluva), která definuje cíle pro 
likvidaci zařízení obsahující PCB do roku 2025 resp. 2028. Dále to jsou závazky České republiky 
plynoucí z tzv. ekologických smluv, které garantují finanční prostředky na likvidaci starých ekologických 
zátěží, u kterých není znám původce nebo již neexistuje vč. lokalit kontaminovaných PCB. Konečně to 
jsou zbývající zdroje znečištění těchto látek, u kterých je původce znám. Kapacity zařízení odstraňování 
odpadů s PCB v České republice jsou v podstatě omezeny na jedinou spalovnu nebezpečných odpadů 
– zařízení spalovna nebezpečných odpadů v Ostravě s kapacitou 25 000 tun ročně. K provozu 
spaloven je třeba zmínit, že tato zařízení musí splňovat stanovené emisní limity pro jednotlivé 
sledované látky (dáno platnými právními předpisy v oblasti ochrany ovzduší), tudíž tyto limity také 
omezují množství vstupujících kontaminantů do zařízení.  
Odhad množství nebezpečných odpadů s obsahem PCB lze rámcově odvodit ze známého množství 
kontaminovaných lokalit a dále z evidence zařízení obsahujících PCB. Údaje z počátku roku 2020 
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v databázi SEKM uvádí, že existuje 48 lokalit kontaminovaných PCB, u kterých má dojít k sanaci. 
Sanace se může týkat jak zemin, stavebních konstrukcí tak také podzemních vod. U dalších 60ti lokalit 
s potvrzenou kontaminací PCB má dojít k průzkumu, na základě kterého se rozhodne o dalším postupu. 
Bilance kontaminace ale není provedena. V roce 2019 bylo evidováno 85,292 tun náplní obsahující 
PCB v zařízeních, která podléhají evidenci. 

Odpady s PCB jsou kapalné, pevné i sypké konzistence. Může se jednat o kontaminovaná zařízení, 
kapaliny, zeminy i stavební konstrukce. Kromě spaloven NO existují mimo Českou republiku i jiné 
technologie odstraňování odpadů s PCB, které jsou v souladu s mezinárodními environmentálními a 
jinými standardy. Podle referenčního dokumentu BAT pro úpravu odpadů existují i jiné postupy 
umožňující likvidaci PCB obsažených v olejích, jsou to zejména chemické procesy - dechlorace a 
hydrogenace pro odstranění PCB obsažených v olejích. Pro extrakci PCB z pevných matricí je možno 
využít organických činidel nebo vodní páry (viz tabulka 73). Specifický charakter a malé nebo ne zcela 
známé množství materiálu kontaminovaného PCB proto nedává příčinu k instalaci konkrétních zařízení 
v konkrétních regionech. Jejich vznik je otázkou (nejisté) návratnosti investice. Z toho důvodu zůstává 
stávající zařízení klíčové pro budoucí odstraňování NO tohoto typu v ČR. 

Zařízení pro nakládání s kapalnými nebezpečnými odpady 
 
Vazba na cíl POH: 
b) Zvyšovat podíl materiálově využitých nebezpečných odpadů. 
 
Kapalné nebezpečné odpady představují poměrně významnou skupinu nebezpečných odpadů. Jenom 
odpadů skupiny 13 (odpady olejů a kapalných paliv) bylo v roce 2018 vyprodukováno 165 000 tun, což 
je přibližně 9 % z celkové produkce NO v roce 2018. Nejvíce kapalných odpadů vzniká z povrchových 
úprav kovů a jako zaolejované vody. Většina technologií, které zpracovávají kapalné odpady (obsahující 
jako hlavní složku vodu), jsou deemulgační a neutralizační stanice. Odpad, který projde těmito 
zařízeními, je označován v souladu s přílohou č. 4 zákona o odpadech pod kódem nakládání D9 
Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou 
sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze způsobů uvedených pod označením D 1 až D 
12 (například odpařování, sušení, kalcinace). Pod stejným způsobem nakládání jsou však také 
evidovány odpady, které projdou stabilizací a solidifikací, tedy jiným technologickým procesem, který 
zahrnuje zpracování jak tuhých, tak kapalných odpadů. Tato skutečnost poněkud znesnadňuje orientaci 
a vyhodnocování statistických dat. 

Ve shodě s Podklady pro oblast podpory odpadového hospodářství pro programové období OPŽP 

2014 - 2020
54

, je třeba konstatovat, že v rámci právní úpravy nakládání s odpady a s vodami původci 
a provozovatelé těchto zařízení k nakládání s odpadními vodami a kapalnými odpady na bázi vody 
nerozlišují rozdíly mezi působnostmi těchto dvou právních předpisů. V ČR komerčně dostupná zařízení 
jsou provozována v řadě případů jako zařízení podle požadavků zákona o odpadech a současně i 
zařízení provozovaná v souladu s požadavky zákona o vodách. I z těchto důvodů jsou údaje o 
dostupných kapacitách zařízení pro deemulgaci a neutralizaci nejisté a kombinace s narůstající 
produkcí těchto odpadů i predikce do roku 2030 v některých regionech indikují budoucí potřebu 
navýšení zpracovatelských kapacit. 
 
Klíčovým aspektem těchto technologií je skutečnost, že po zpracování kapalného odpadu dochází 
k redukci hmotnosti reziduálního odpadu až na ca 5 % původní hmotnosti. Zbývajících 95 % tvoří 
využitelná voda. Ve srovnání s procesem stabilizace kapalného odpadu je to výhodné řešení, protože 
většina odpadů po stabilizaci končí na skládce. Provoz deemulgačních stanic je zpravidla založen na 
dávkování chemických přísad, které umožní další oddělené zpracování jednotlivých složek emulzí, tj.  
ropnými látkami a vodou. U neutralizace kapalných odpadů s obsahem kovových sloučenin, které jsou 
zpravidla kyselé povahy, dojde přidáním aditiv (zásad) ke změně pH, což způsobuje vysrážení 
hydroxidů kovů obsažených v kapalných odpadech do podoby kalů a po odvodnění kalů dochází k 
samostatnému nakládání se vzniklými kaly (odpady) a odpadní vodou (mimo režim zákona o 

 
54

 Podklady pro oblast podpory odpadového hospodářství pro programové období OPŽP 2014 - 2020, EY 2015 



 
 
 

173 Podklady pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového 
dokumentu v Operačním programu Životním prostředí 2021 - 2027 
 

odpadech). Tyto technologie také umožňují v omezené míře využívat různých vlastností různých 
odpadních vod v procesu úpravy. 
 
Projekty budování zařízení pro úpravu kapalných odpadů malých kapacit mohou mít problémy 
s návratností investic. Budování velkých zařízení s kapacitou desítek tisíc tun není za současného 
stavu rozvinutosti sítě nutné budovat. V případě již provozovaných zařízení je možnou variantou 
modernizace provozu, rozšíření jeho kapacit. Jak vyplynulo z modelové analýzy dopravních vzdáleností 
výrazné navýšení stávajících kapacit ve vybraných krajích (Jihočeském a Jihomoravském) by 
napomohlo významnému zefektivnění z dopravního hlediska.        
 
Spalovny NO 
 
Vazba na cíl POH: 
c) Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady na lidské zdraví a životní 
prostředí 
 
V ČR je v provozu 25 spaloven nebezpečných odpadů, vč. spaloven zdravotnických odpadů s celkovou 
kapacitou 117 tisíc tun za rok. Množství nebezpečných odpadů odstraněných ve spalovnách 
nebezpečných odpadů v období 2014 – 2018 vzrůstá, v roce 2018 bylo spáleno ca 90 tisíc tun 
nebezpečných odpadů. Také z idealizovaného optimalizačního modelu, který zohlednil i odklon 
takových odpadů, které nemusí nezbytně směřovat do spaloven NO, vyplynula potřeba navýšení 
stávajících kapacit do roku 2030. Odhad potřebného navýšení kapacit se pohybuje v řádu desítek 
procent (30 – 40 %) včetně kapacit potřebných pro zdravotnické odpady. 
 
Spalovny nebezpečných odpadů představují klíčový prvek systému nakládaní s nebezpečnými odpady. 
Některé druhy odpadů je prakticky možné odstraňovat pouze v zařízení tohoto typu. To se týká zejména 
zdravotnických nebezpečných odpadů, některých odpadů z chemického průmyslu. Pro jiné odpady 
neexistuje v ČR prozatím jiná alternativa (PCB). Tato zařízení umožňují bezpečné odstranění 
nebezpečných látek, významně snižují objem reziduálních odpadů, které by v případě ukládání na 
skládky představovaly zvýšené riziko pro životní prostředí. I spalovny však produkují emise plynné i 
pevné, kterých je nutné se zbavovat jako zbytkového odpadu. Množství vzniklých popelovin/škváry se 
může pohybovat v širokém rozmezí, které závisí na charakteru odpadu. Proto jednou z cest, jak zmírnit 
budoucí předpokládanou nedostatečnost kapacit spaloven NO je odklon takových odpadů, které je 
možné odstranit případně využít jiným způsobem.   
 
V souvislosti s případnou podporou výstavby nových spaloven je třeba upozornit na vysokou náročnost 
obdobných projektů z hlediska jejich připravenosti, tak také investiční náročnosti a odpor obyvatel 
k těmto záměrům. Záměry spaloven musí úspěšně projít řadou procesů vč. EIA, získat integrované 
povolení a důvěru dotčené veřejnosti. Shodně s doporučeními v rámci Podkladů pro oblast podpory 
odpadového hospodářství pro programové období OPŽP 2014 – 2020 platí, že případná podpora 
budování nových zařízení by měla směřovat do lokalit stávajících zařízení, která nejsou již v provozu. 
Avšak i přes zjevné investiční výhody související s jistou stavební připraveností na takových lokalitách, 
je zkušenost se znovuuvedením do provozu negativní. Výše investice do vybudování zařízení o výkonu 
10 kt za rok v českých podmínkách může dosahovat 400 mil. Kč a náklady na modernizaci ca 60 mil. 

Kč
55

. Vzhledem k negativnímu vnímání těchto zařízení ze strany veřejnosti, lze jako realizovatelnou 
variantu uvažovat navyšování kapacit stávajících provozovaných zařízení a jejich modernizace. 
 
Řada provozovaných spaloven nebezpečných odpadů v ČR je v provozu více než 20 let a vyžaduje 
rekonstrukci. V případě spojení procesu rekonstrukce, modernizace, navýšení kapacity, společně 
s prodloužením životnosti těchto zařízení a s opatřeními, které umožní využití energetického potenciálu 
těchto zařízení, se takové záměry jeví jako vhodnější k podpoře než výstavba nových zařízení. 
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Modernizace stávajících zařízení pro nakládání s NO, automatizace provozů 
 
Vazba na cíl POH: 
c) Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady na lidské zdraví a životní 
prostředí. 

 
K nejdůležitějším opatřením směřujícím k ochraně lidského zdraví i životního prostředí patří 
minimalizace kontaktu osob s nebezpečnými látkami, maximální omezení možnosti úniku těchto látek 
do pracovního a životního prostředí. Dále to je kvalitní provozní monitoring zařízení na úpravu odpadů 
a jejich emisí. 
 
Významným prvkem minimalizace kontaktu osob s nebezpečnými látkami je modernizace a 
automatizace provozů nebo jejich částí. Tento přístup je už běžnou součástí řadyvýrobních provozů 

v tuzemsku
56

 i v zahraničí, nicméně v segmentu nakládání s nebezpečnými odpady ještě není běžný. 
Automatizace (včetně procesů separace), kromě pozitivního vlivu na omezení zdravotních rizik 
související s kontaktem osob s nebezpečnými (toxickými, infekčními, ostrými) látkami a 
manipulací těžkými břemeny, případně ostrými předměty, také zvyšuje výkon zařízení a efektivitu. Může 
být příležitostí k optimalizaci provozu a jeho celkové modernizaci. Bariérou pro zavádění automatizace 
může být stále dostupná levná pracovní síla a nedostatek investičních prostředků. Odpadářský sektor 

patří mezi obory, u kterých se předpokládá vysoká míra automatizace do budoucna (ca 60 %)
57

. Mezi 
provozy vhodné k automatizaci patří místa, kde dochází k nakládce, vykládce, vnitropodnikové 
přepravě a manipulaci s balenými NO, při manipulaci s odpady, které jsou umístěny v netěsných 
obalech nebo obalech znečištěných nebezpečnými látkami. Toto riziko se týká také manipulace 
s nebalenými odpady, při jejich separaci a úpravě, vč. komunálního odpadu, který může obsahovat i 
nebezpečné složky, může být infekční. V takových provozech se uplatňují automatizace dopravních 
cest (pásové dopravníky, jeřáby, zdviže, manipulátory, separátory) se zapojením čidel a senzorů, 
automatizace vymývacích procesů, patří sem také automatizace provozů třídících linek, systémů, které 
jsou založeny na manuálním principu. Automatizace minimalizuje pravděpodobnost havárií. 
 
Pro stávající i plánovaná zařízení určená k nakládání s NO v České republice lze jednoznačně 
doporučit, aby provozy těchto zařízení (kromě odůvodněných výjimek, kde to z provozních důvodů není 
proveditelné) probíhaly v uzavřených budovách a tím byly eliminovány okolní vlivy snižující kvalitu 
zpracovatelského procesu, a naopak aby jednotlivé provozy nemohly ovlivňovat okolní životní prostředí. 
Tato opatření také umožní provádět efektivní monitoring provozního prostředí. K dalším významným 
preventivním prvkům ochrany životního prostředí patří opatření k minimalizaci vzniku odpadních vody 
racionalizací staveb a stavebních konstrukcí a dále provozních podmínek. K tomu slouží tzv. water 
saving action plans (součást EMS), minimalizace využívání pitné vody. Oddílná kanalizace, recirkulace 

vody (závěr BAT 19)
58

. 
 
Monitoringu odpadů ale i dalších materiálů vstupujících do technologického procesu od vstupu (závěr 
BAT 40) po konečný výstup z technologie bývá věnována velká pozornost (závěr BAT 2). Důvodem je 
maximální kontrola nad materiálovými toky, schopnost identifikovat chybu v technologickém procesu, 
minimalizovat ztráty, zajistit jasnou prokazatelnost výrobních procesů úřadům, zákazníkům, sběr dat 
pro vnitropodnikový výzkum, optimalizaci provozu atd. 
 
Projekty tohoto charakteru nemusejí vyžadovat rozsáhlou projektovou přípravu, obzvlášť pokud se 
jedná o doplnění stávajících provozů o mechanizaci nebo úpravu stávajících technologií bez stavebních 

 
56

 ČSÚ: Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - rok 2017, leden 2018 
57
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úprav.  Významnější změny technologie v případě zařízení podléhající IPPC vyžadují změnu 
integrovaného povolení. 
 

8.3 Definování možných opatření pro podporu z OPŽP 

Na základě provedené analýzy stavu produkce a nakládání s nebezpečnými odpady v ČR, dostupných 
technologických zařízení a jejich kapacitách, dále na základě zkušeností z dřívějších programových 
obdobích OPŽP, definovaných prioritních oblastech a v souladu s cíli POH, doporučujeme k podpoře 
následující typy projektů v rámci specifického cíle 1.4 OPŽP Podpora přechodu k oběhovému 
hospodářství: 

► Budování zařízení na chemickou recyklaci nebezpečných odpadů převážně regionálního 
charakteru. Příkladem vhodných typů zařízení jsou: úprava odpadních olejů pro výrobu maziv 
a nebo pro jejich opětovné použití; regenerace použitých rozpouštědel pro opětovné použití; 
regenerace kyselin a zásad; regenerace adsorbentů; regenerace iontoměničů, recyklace / 
použití zbytkových chemikálií ze zpracování spalin atd. 

► Modernizace, automatizace a monitoring provozů k nakládání s nebezpečnými odpady 
lokálního i regionálního charakteru s cílem omezení environmentálních rizik, negativního vlivu 
na lidské zdraví a dále na zvýšení efektivity provozu. Podpora by měla směřovat jak ke 
zpracovatelům nebezpečných odpadů, tak také k původcům těchto odpadů. 

► Budování zařízení pro fyzikální / chemickou / fyzikálně-chemickou úpravu nebezpečných 
odpadů pro následné materiálové /energetické využití / spalování v podnicích i u 
poskytovatelů služeb nakládání s nebezpečnými odpady, lokálního i regionálního charakteru. 
Patří sem např.: technologie separace nebezpečných složek z odpadů, termická desorpce, 
sušárny kalů a další. 

► Zkapacitnění a modernizace stávajících nebo budování nových zařízení pro úpravu 
kapalných odpadů (např. deemulgační a neutralizační stanice) regionálního charakteru ve 
vybraných regionech ČR (zejména Jihomoravském a Jihočeském kraji). 

► Rekonstrukce, modernizace a zkapacitnění stávajících spaloven nebezpečných odpadů 
regionálního charakteru. Celkové žádoucí navýšení kapacit na národní úrovni odpovídá cca 
30 kt za rok včetně kapacit potřebných pro zpracování zdravotnických nebezpečných odpadů. 
Součástí případných rekonstrukcí by mělo být také navýšení stávající kapacity daného 
zařízení minimálně o 10 %.   

 
Výše uvedené projekty, definované na základě identifikovaných priorit pro nadcházející programové 
období OPŽP 2021 – 2027, směřují zejména k omezení množství vznikajících nebezpečných odpadů 
a jejich využívání a dále k omezení jejich negativního vlivu na životní prostředí a lidské zdraví. Zvýšení 
zájmu o realizaci projektů tohoto charakteru by pomohly motivační finanční nástroje, které by směřovaly 
stávající toky směrem k hierarchicky výše postaveným způsobům nakládání s nebezpečnými odpady, 
tj. od skládkování přes spalování a energetické využití, k materiálovému využití až po prevenci jejich 
vzniku. Pokud nebudou poplatky za odstraňování těchto odpadů na skládkách a ve spalovnách 
nastaveny dostatečně motivujícím způsobem, k výraznému posunu v hierarchii nakládání s odpady 
pravděpodobně nedojde. Současně s těmito opatřeními musí být zajištěno dodržování pravidel a 
důsledná kontrola využívání nebezpečných odpadů na skládkách jako technologického materiálu. Tato 
opatření by mohla "uvolnit" kapacity některých klíčových zařízení pro nakládání s nebezpečnými 
odpady, které je velmi obtížné za současných podmínek navyšovat (zejména spalovny). Dostatečnost 
kapacit spaloven může také negativně ovlivnit stanovení hranice výhřevnosti odpadů, které bude možné 
ukládat na skládky (podle vládního návrhu zákona o odpadech (2020) to mají být odpady s výhřevností 
v sušině menší než 6,5 MJ/Kg). Absorpční kapacita pro výše navržená opatření také výrazně závisí na 
jasném právním rámci pro nakládání s odpady a na celkové hospodářské situaci. 
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9. Závěrečné shrnutí  

Na základě analýzy dostupných dat o produkci a nakládání s nebezpečnými odpady v České republice, 
praktických zkušeností původce odpadů, a dále s provozem vybraných zařízení pro nakládání 
s nebezpečnými odpady lze konstatovat, že současná síť zařízení pro nakládání s nebezpečnými 
odpady je dostatečná pro plnění dosavadních kapacitních požadavků. Na trhu existuje rovnováha, která 
doposud umožňovala udržitelný běh systému nakládání s nebezpečnými odpady, který je provázaný 
(integrovaný) se systémem nakládání s ostatními odpady, jejich zpracováním, využitím a řadou dalších 
sektorů včetně výzkumu a vývoje. 
 
Produkce nebezpečných odpadů až do roku 2016 klesala, ale mezi roky 2017 a 2018 vzrostla o více 
než 17 % na 1,77 mil. t. Predikce množství nebezpečných odpadů, které vzniknou v období do roku 
2027 je z pohledu ekonomického útlumu v roce 2020 ještě více nejistá než v období konjunktury. 
Nebezpečné odpady byly v roce 2018 odstraňovány (55 %), využívány (26 %) nebo bylo s nimi 
nakládáno ostatními způsoby (19 %). Nejběžnějším způsobem odstranění odpadů byla fyzikálně-
chemická úprava, biologická úprava a spalování na pevnině. Dohromady tyto způsoby představovaly 
více než 50 % odstraněných nebezpečných odpadů. Materiálově bylo využito 10 % nebezpečných 
odpadů vč. chemické recyklace odpadů a 7,2 % odpadů bylo upraveno před využitím. 
 
Síť klíčových zařízení pro nakládání s NO, ke kterým byly v této studii přiřazeny spalovny, zařízení pro 
biodegradaci odpadů, stabilizační-solidifikační linky, deemulgační a neutralizační stanice pro kapalné 
nebezpečné odpady, skládky skupiny S-NO a S-OO (dohromady jimi prošlo více než 50 % 
nebezpečných odpadů v roce 2018), je převážně dostatečná i když ne zcela rovnoměrně rozmístěna 
po území ČR (nepravidelná je síť zejména v případě zařízení typu stabilizační linky, skládky S-NO, 
zařízení pro biodegradaci). Některé typy zařízení ve vybraných krajích zcela chybí. To způsobuje v 
některých případech velmi dlouhé dojezdové vzdálenosti, přesahující 100 km (např. z Jihočeského 
kraje, Kraje Vysočina nebo i z Jihomoravského a Zlínského kraje). Tato skutečnost není z 
environmentálního hlediska optimální, je však umožněna dynamickým tržním prostředím. Síť zařízení 
pro hierarchicky výše postavené způsoby nakládání s nebezpečnými odpady, kam patří zařízení k 
úpravě odpadů k energetickému využití, regeneraci a rafinaci odpadů, je silně nerovnoměrná. 
 
V případě klíčových zařízení se v horizontu roku 2027, respektive 2030, jeví jako nedostačující kapacity 
spaloven nebezpečných odpadů, kde lze potřebné navýšení kapacit odhadnout na 30 až 40 kt roční 
kapacity vč. kapacit pro nebezpečné zdravotnické odpady. Dále to jsou zařízení pro úpravu kapalných 
nebezpečných odpadů pouze ve vybraných krajích. Zařízení pro kaplané odpady často nakládají také 
s odpadními vodami, mimo rámec zákona o odpadech, což znesnadňuje vyhodnocení skutečných 
volných kapacit těchto zařízení. Také je třeba uvést, že vyhodnocení očekávaných volných kapacit 
zařízení vychází z neúplných a nedokonalých dat databáze ISOH.  
 
Provozy nakládání s nebezpečnými odpady by měly být provozovány, kromě jiných, v souladu s 
platnými požadavky na ochranu lidského zdraví a životního prostředí. Také vzhledem k očekávaným 
zpřísněním environmentálních standardů do roku 2030 a již identifikovanou potřebou významného 
rozšíření a zkvalitnění monitoringu emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší, bude třeba řadu 
stávajících provozů, kde se nakládá s nebezpečnými odpady, modernizovat. Na základě zkušeností z 
praxe vyplývá, že ve stávajících provozech je s nebezpečnými odpady manipulováno ručně, provozy 
často nejsou automatizované a zabezpečení proti jejich vlivu na životní prostředí jsou nedokonalá. 
Celková modernizace a zavedení provozního monitoringu i monitoringu emisí jsou žádoucí i z pohledu 
BAT referenčního dokumentu pro nakládání s odpady (např. závěr BAT 2). 
 

S ohledem na definované priority pro programové období OPŽP 2021 – 2027 lze doporučit k podpoře 

následující typy projektů: 
 

► Budování zařízení na chemickou recyklaci nebezpečných odpadů. 

► Modernizace, automatizace a monitoring provozů nakládajících s nebezpečnými odpady. 
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► Budování zařízení pro fyzikální / chemickou / fyzikálně-chemickou úpravu nebezpečných 
odpadů pro následné materiálové / energetické využití / spalování. 

► Zkapacitnění a modernizace stávajících případně budování nových zařízení pro úpravu 
kapalných odpadů (např. deemulgační a neutralizační stanice) ve vybraných regionech ČR. 

► Rekonstrukce, modernizace a zkapacitnění stávajících spaloven nebezpečných odpadů. 
 

Nad rámec definovaných priorit OPŽP 2021 – 2027 v rámci specifického cíle 1.4 je třeba dále doporučit: 

 

► podporu opatření k předcházení vzniku nebezpečných odpadů, ke kterým se řadí podpora 
průmyslové symbiózy podniků s cílem optimalizace energetických a materiálových toků s 
výslednou redukcí produkce nebezpečných odpadů a negativního vlivu na životní prostředí, 

► modernizace výrobních technologií se zaměřením na snižování produkce nebezpečných 
odpadů a 

► snižování / náhradu užívání nebezpečných látek ve výrobních procesech.  
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13. Příloha ke kapitole 2 - Zařízení 

13.1 Seznam zařízení - biotechnologické metody – kapitola 2.1. 

Tabulka 74: Zařízení k úpravě NO biotechnologickými metodami (kód zařízení 1.1.0 a 1.2.0) 

Kraj NUTS 3 IČZ Provozovatel IČ Ulice Obec kód zařízení Název 
Kapacita 

[t/rok] 

Hlavní město 
Praha 

CZ010 CZA00567 
Ošetřovatelský domov 

Praha 3 
65990641 Habrová 2/2654 Praha 1.2.0 

Dekontaminace 
odpadu 

10 

Hlavní město 
Praha 

CZ010 CZA00577 
Ošetřovatelský domov 

Praha 3 
65990641 Pod Lipami 44/2540 Praha 1.2.0 

Dekontaminace 
odpadu 

10 

Jihomoravský kraj CZ064 CZB00052 CEST, spol. s r.o. 25513231 k.ú. Ladná Ladná 1.2.0 
Dekontaminace 

odpadu 
10206 

Jihomoravský kraj CZ064 CZB00272 
AVE CZ odpadové 
hospodářství s.r.o. 

49356089 - Rajhrad 1.1.0 
Biodegradace 

odpadu 
34500 

Jihomoravský kraj CZ064 CZB00406 
AVE CZ odpadové 
hospodářství s.r.o. 

49356089 lokalita HRANIČKY Šlapanice 1.2.0 
Dekontaminace 

odpadu 
13800 

Jihomoravský kraj CZ064 CZB00505 ENVISERVIS, s.r.o. 29218357 lokalita ROKYTÍ Mutěnice 1.2.0 
Dekontaminace 

odpadu 
4600 

Jihomoravský kraj CZ064 CZB00516 Kaiser servis,spol. s r.o. 26274906 dekontaminační plocha Rajhradice 1.1.0 
Biodegradace 

odpadu 
- 

Jihomoravský kraj CZ064 CZB00637 L.N.O.GREEN, s.r.o. 26309173 - Bavory 1.1.0 
Biodegradace 

odpadu 
14850 

Jihomoravský kraj CZ064 CZB00734 ESET, spol. s r.o. 49975650 - Šakvice 1.2.0 
Dekontaminace 

odpadu 
5400 

Jihomoravský kraj CZ064 CZB00735 PESO EKO s.r.o. 5512484 - Zakřany 1.2.0 
Dekontaminace 

odpadu 
2000 

Jihomoravský kraj CZ064 CZB00803 ENVISERVIS, s.r.o. 29218357 lokalita GENŽE Mutěnice 1.2.0 
Dekontaminace 

odpadu 
4600 

Jihomoravský kraj CZ064 CZB01303 SUEZ CZ a.s. 25638955 Drčkova 2798/7 Brno 1.2.0 
Dekontaminace 

odpadu 
3000 

Jihomoravský kraj CZ064 CZB01425 FCC Žabčice, s.r.o. 48910201 areál skládky Žabčice 1.2.0 
Dekontaminace 

odpadu 
20000 

Jihočeský kraj CZ031 CZC00533 OK PROJEKT s.r.o. 46679189 Všemyslice Všemyslice 1.1.0 
Biodegradace 

odpadu 
- 

Jihočeský kraj CZ031 CZC01097 EKOPUR s. r. o. 26106612 Dobřejovice 97 Hosín 1.2.0 
Dekontaminace 

odpadu 
1690 

Jihočeský kraj CZ031 CZC01385 
RUMPOLD 01 - Vodňany 

s.r.o. 
49023098 Stožická 1333 Vodňany 1.1.0 

Biodegradace 
odpadu 

8000 

Pardubický kraj CZ053 CZE00458 
EKOLA České Libchavy 

s.r.o. 
49813862 České Libchavy 172 České Libchavy 1.2.0 

Dekontaminace 
odpadu 

64800 
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Kraj NUTS 3 IČZ Provozovatel IČ Ulice Obec kód zařízení Název 
Kapacita 

[t/rok] 

Pardubický kraj CZ053 CZE00462 
Bohemian Waste 
Management a.s. 

42194938 Zdechovice Zdechovice 1.1.0 
Biodegradace 

odpadu 
45000 

Pardubický kraj CZ053 CZE00462 
Bohemian Waste 
Management a.s. 

42194938 Zdechovice Zdechovice 1.2.0 
Dekontaminace 

odpadu 
45000 

Pardubický kraj CZ053 CZE00771 
LIKVIDACE ODPADU CZ 

a.s. 
24823473 Štěpánov Přelouč 1.2.0 

Dekontaminace 
odpadu 

12000 

Královéhradecký 
kraj 

CZ052 CZH00435 
FCC Česká republika, 

s.r.o. 
45809712 - Dolní Přím 1.2.0 

Dekontaminace 
odpadu 

- 

Kraj Vysočina CZ063 CZJ00210 LINEO, spol. s r.o. 49454226 Čikov Čikov 1.1.0 
Biodegradace 

odpadu 
7300 

Karlovarský kraj CZ041 CZK00191 
FCC Česká republika, 

s.r.o. 
45809712 Skládka - Biodegradace Březová 1.1.0 

Biodegradace 
odpadu 

- 

Karlovarský kraj CZ041 CZK00393 
AVE CZ odpadové 
hospodářství s.r.o. 

49356089 Činov - Biodegradace 
Doupovské 

Hradiště 
1.1.0 

Biodegradace 
odpadu 

- 

Liberecký kraj CZ051 CZL00008 
Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s. 
49099451 V Lipkách 166 Jilemnice 1.1.0 

Biodegradace 
odpadu 

- 

Liberecký kraj CZ051 CZL00064 
Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s. 
49099451 Sobotecká Turnov 1.1.0 

Biodegradace 
odpadu 

6000 

Liberecký kraj CZ051 CZL00088 
Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s. 
49099451 Londýnská Liberec 1.1.0 

Biodegradace 
odpadu 

25000 

Liberecký kraj CZ051 CZL00126 
Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s. 
49099451 Železnobrodská Tanvald 1.1.0 

Biodegradace 
odpadu 

5830 

Liberecký kraj CZ051 CZL00127 
Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s. 
49099451 U Čističky 

Stráž pod 
Ralskem 

1.1.0 
Biodegradace 

odpadu 
12000 

Liberecký kraj CZ051 CZL00129 
Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s. 
49099451 Poříč 841 Železný Brod 1.1.0 

Biodegradace 
odpadu 

10000 

Liberecký kraj CZ051 CZL00134 
Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s. 
49099451 

Pod Holým vrchem 
3067 

Česká Lípa 1.1.0 
Biodegradace 

odpadu 
80698 

Liberecký kraj CZ051 CZL00136 
Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s. 
49099451 Kampelíkova 1544 

Lomnice nad 
Popelkou 

1.1.0 
Biodegradace 

odpadu 
- 

Liberecký kraj CZ051 CZL00137 
Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s. 
49099451 461 Harrachov 1.1.0 

Biodegradace 
odpadu 

- 

Liberecký kraj CZ051 CZL00138 
Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s. 
49099451 Lidická 712 

Hrádek nad 
Nisou 

1.1.0 
Biodegradace 

odpadu 
- 

Liberecký kraj CZ051 CZL00156 
Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s. 
49099451 Bítouchov 160 Semily 1.1.0 

Biodegradace 
odpadu 

1200 

Liberecký kraj CZ051 CZL00185 EKOSEV, s.r.o. 25915819 Mříčná Jilemnice 1.2.0 
Dekontaminace 

odpadu 
30000 

Liberecký kraj CZ051 CZL00331 Purum s.r.o. 62414402 149 Rynoltice 1.1.0 
Biodegradace 

odpadu 
7000 

Liberecký kraj CZ051 CZL00359 Marius Pedersen a.s. 42194920 Bryndov 
Lomnice nad 

Popelkou 
1.1.0 

Biodegradace 
odpadu 

7000 
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Liberecký kraj CZ051 CZL00492 
Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s. 
49099451 Dolní Rokytnice 

Rokytnice nad 
Jizerou 

1.1.0 
Biodegradace 

odpadu 
1860 

Liberecký kraj CZ051 CZL00849 Marius Pedersen a.s. 42194920 
Košťálov - 

biodegradace 
Košťálov 1.1.0 

Biodegradace 
odpadu 

24000 

Liberecký kraj CZ051 CZL00908 ŽSD a.s. 64511359 Okrouhlická Mimoň 1.1.0 
Biodegradace 

odpadu 
10000 

Liberecký kraj CZ051 CZL00908 ŽSD a.s. 64511359 Okrouhlická Mimoň 1.2.0 
Dekontaminace 

odpadu 
10000 

Olomoucký kraj CZ071 CZM00413 
Jesenická 

vodohospodářská 
společnost, spol. s r.o. 

46580328 
ČOV Česká Ves - 

Jeseník 
Jeseník 1.1.0 

Biodegradace 
odpadu 

560 

Olomoucký kraj CZ071 CZM00700 SUEZ CZ a.s. 25638955 
U Panelárny 2, 

Olomouc - Chválkovice 
Olomouc 1.2.0 

Dekontaminace 
odpadu 

55000 

Olomoucký kraj CZ071 CZM00804 SUEZ CZ a.s. 25638955 Dolní Sukolom 1600 Uničov 1.1.0 
Biodegradace 

odpadu 
- 

Olomoucký kraj CZ071 CZM00804 SUEZ CZ a.s. 25638955 Dolní Sukolom 1600 Uničov 1.2.0 
Dekontaminace 

odpadu 
- 

Olomoucký kraj CZ071 CZM00958 SUEZ CZ a.s. 25638955 k.ú. Hradčany Hradčany 1.1.0 
Biodegradace 

odpadu 
20000 

Olomoucký kraj CZ071 CZM00959 SUEZ CZ a.s. 25638955 Rapotín Rapotín 1.1.0 
Biodegradace 

odpadu 
58000 

Olomoucký kraj CZ071 CZM00959 SUEZ CZ a.s. 25638955 Rapotín Rapotín 1.2.0 
Dekontaminace 

odpadu 
58000 

Olomoucký kraj CZ071 CZM00963 SUEZ CZ a.s. 25638955 Novosady 616 
Němčice nad 

Hanou 
1.1.0 

Biodegradace 
odpadu 

78000 

Olomoucký kraj CZ071 CZM00963 SUEZ CZ a.s. 25638955 Novosady 616 
Němčice nad 

Hanou 
1.2.0 

Dekontaminace 
odpadu 

78000 

Olomoucký kraj CZ071 CZM00971 Bergasto s.r.o. 28340957 Loučka 
Lipník nad 

Bečvou 
1.1.0 

Biodegradace 
odpadu 

- 

Plzeňský kraj CZ032 CZP00089 
Šumavské vodovody a 

kanalizace a.s. 
25232100 Koldinova ul. 530 Klatovy 1.1.0 

Biodegradace 
odpadu 

12000 

Plzeňský kraj CZ032 CZP00091 D+P REKONT s.r.o. 61774456 
dekontaminační plocha 

Doubrava 
Úlice 1.2.0 

Dekontaminace 
odpadu 

- 

Plzeňský kraj CZ032 CZP00095 DEKONTA, a.s. 25006096 
dekontaminační plocha 

Žihle 
Žihle 1.2.0 

Dekontaminace 
odpadu 

- 

Plzeňský kraj CZ032 CZP00698 Marius Pedersen a.s. 42194920 
dekontaminační plocha 

Vysoká 
Dobřany 1.2.0 

Dekontaminace 
odpadu 

- 

Plzeňský kraj CZ032 CZP00788 
KANALIZACE A 

VODOVODY Starý 
Plzenec, a. s. 

61778079 - Nepomuk 1.1.0 
Biodegradace 

odpadu 
30 

Středočeský kraj CZ020 CZS00145 
Vodovody a kanalizace 

Beroun, a.s. 
46356975 

poz. p.č. 775/9, 775/4 a 
775/18 k.ú. Beroun 

Beroun 1.1.0 
Biodegradace 

odpadu 
- 
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Středočeský kraj CZ020 CZS00242 Limek plus spol. s r.o. 28818709 Chržín Chržín 1.2.0 
Dekontaminace 

odpadu 
48000 

Středočeský kraj CZ020 CZS00345 Lubomír Tomášek 18594590 
v areálu AGRO-EKO 
Jankov, p.č. 228-31 a 

283, k.ú 
Jankov 1.1.0 

Biodegradace 
odpadu 

- 

Středočeský kraj CZ020 CZS00484 
Středočeské vodárny, 

a.s. 
26196620 Ke Koupališti 

Kralupy nad 
Vltavou 

1.1.0 
Biodegradace 

odpadu 
- 

Středočeský kraj CZ020 CZS00486 
Vodovody a kanalizace 

Mladá Boleslav, a.s. 
46356983 Podlázky Mladá Boleslav 1.1.0 

Biodegradace 
odpadu 

36500 

Středočeský kraj CZ020 CZS00556 
Středočeské vodárny, 

a.s. 
26196620 

Mlazická ul., 
poz.parc.č. 2770/8,11-

13 k.ú. Měln 
Mělník 1.1.0 

Biodegradace 
odpadu 

20000 

Středočeský kraj CZ020 CZS00586 
Vodovody a kanalizace 

Beroun, a.s. 
46356975 k.ú. Hořovice Hořovice 1.1.0 

Biodegradace 
odpadu 

- 

Středočeský kraj CZ020 CZS00649 
Středočeské vodárny, 

a.s. 
26196620 Vrapická ul. Kladno 1.1.0 

Biodegradace 
odpadu 

100000 

Středočeský kraj CZ020 CZS00801 
AVE CZ odpadové 
hospodářství s.r.o. 

49356089 Hejdof 1666 Čáslav 1.1.0 
Biodegradace 

odpadu 
- 

Středočeský kraj CZ020 CZS00801 
AVE CZ odpadové 
hospodářství s.r.o. 

49356089 Hejdof 1666 Čáslav 1.2.0 
Dekontaminace 

odpadu 
- 

Středočeský kraj CZ020 CZS00820 
AVE CZ odpadové 
hospodářství s.r.o. 

49356089 Průmyslová 1002 
Benátky nad 

Jizerou 
1.2.0 

Dekontaminace 
odpadu 

- 

Středočeský kraj CZ020 CZS00859 1. SčV, a.s. 47549793 ČOV Říčany Říčany 1.1.0 
Biodegradace 

odpadu 
800 

Středočeský kraj CZ020 CZS00878 1. SčV, a.s. 47549793 Průmyslová Český Brod 1.1.0 
Biodegradace 

odpadu 
200 

Středočeský kraj CZ020 CZS00924 ALFA SYSTEM s.r.o. 62581678 
areál  šachty č.16 - 

Příbram - Háje 
Příbram 1.2.0 

Dekontaminace 
odpadu 

600 

Středočeský kraj CZ020 CZS00967 
Vodohospodářská 

společnost Dobříš spol. s 
r.o. 

49549677 ČOV Dobříš Dobříš 1.1.0 
Biodegradace 

odpadu 
- 

Středočeský kraj CZ020 CZS00970 
Plastic Technologies & 

Products s.r.o. v likvidaci 
26444151 

Areál Spolana a.s., 
poz.p.č.1256 k.ú. Libiš 

Libiš 1.2.0 
Dekontaminace 

odpadu 
- 

Středočeský kraj CZ020 CZS00974 1. SčV, a.s. 47549793 ČOV Příbram Příbram 1.1.0 
Biodegradace 

odpadu 
1800 

Středočeský kraj CZ020 CZS01019 
PURE SOLVE Česká 
republika,spol. s r.o. 

25133918 
AREÁL ZZN Polabí 
a.s., K Vinici 1304 

Kolín 1.2.0 
Dekontaminace 

odpadu 
9000 

Středočeský kraj CZ020 CZS01152 
FCC Česká republika, 

s.r.o. 
45809712 k.ú. Žerčice Žerčice 1.2.0 

Dekontaminace 
odpadu 

16000 

Středočeský kraj CZ020 CZS01163 
BIO CENTRUM spol. s 

r.o. 
62958542 Nosačická Slaný 1.2.0 

Dekontaminace 
odpadu 

20000 

Středočeský kraj CZ020 CZS01166 DEKONTA, a.s. 25006096 Mratín Mratín 1.2.0 
Dekontaminace 

odpadu 
10000 
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Středočeský kraj CZ020 CZS01167 DEKONTA, a.s. 25006096 Netřebice 33 Netřebice 1.2.0 
Dekontaminace 

odpadu 
10000 

Středočeský kraj CZ020 CZS01178 
REAL ECO TECHNIK, 

spol. s r.o. 
26179113 

k.ú. Vrapice a 
Stehelčeves 

Kladno 1.2.0 
Dekontaminace 

odpadu 
- 

Středočeský kraj CZ020 CZS01189 RAVOS, s.r.o. 47546662 nábř. Dr. Beneše 2506 Rakovník 1.1.0 
Biodegradace 

odpadu 
- 

Středočeský kraj CZ020 CZS01217 
AHV ekologický servis, 

s.r.o. 
26741172 Svojšovice 40 Strančice 1.2.0 

Dekontaminace 
odpadu 

720 

Středočeský kraj CZ020 CZS01341 ProfiOdpady s.r.o. 28414691 Strážnická 4045 Mělník 1.2.0 
Dekontaminace 

odpadu 
9500 

Středočeský kraj CZ020 CZS01661 
Vodohospodářská 

společnost Benešov, 
s.r.o. 

47535865 ČOV Benešov Benešov 1.1.0 
Biodegradace 

odpadu 
37440 

Středočeský kraj CZ020 CZS01753 
STAVOKOMPLET spol.s 

r.o. 
47052945 k.ú. Stará Boleslav 

Brandýs nad 
Labem-Stará 

Boleslav 
1.1.0 

Biodegradace 
odpadu 

1000 

Středočeský kraj CZ020 CZS01787 
Vodohospodářská 

společnost Benešov, 
s.r.o. 

47535865 
Provozní budova ČOV 

Vlašim 
Vlašim 1.1.0 

Biodegradace 
odpadu 

10296 

Středočeský kraj CZ020 CZS01833 
Technické služby 

Hostivice 
875210 k.ú.Hostivice Hostivice 1.1.0 

Biodegradace 
odpadu 

25000 

Středočeský kraj CZ020 CZS01988 
AVE CZ odpadové 
hospodářství s.r.o. 

49356089 areál skládky Hořovice 1.1.0 
Biodegradace 

odpadu 
20000 

Středočeský kraj CZ020 CZS02054 1. SčV, a.s. 47549793 ČOV Sedlčany Sedlčany 1.1.0 
Biodegradace 

odpadu 
250 

Moravskoslezský 
kraj 

CZ080 CZT00136 
Severomoravské 

vodovody a kanalizace 
Ostrava a.s. 

45193665 Malostranská 
Šenov u 

Nového Jičína 
1.1.0 

Biodegradace 
odpadu 

11000 

Moravskoslezský 
kraj 

CZ080 CZT00822 
FCC Česká republika, 

s.r.o. 
45809712 K Čističce 1 Sviadnov 1.1.0 

Biodegradace 
odpadu 

12000 

Moravskoslezský 
kraj 

CZ080 CZT00866 ESET, spol. s r.o. 49975650 Butovická 48 Studénka 1.1.0 
Biodegradace 

odpadu 
16000 

Moravskoslezský 
kraj 

CZ080 CZT00866 ESET, spol. s r.o. 49975650 Butovická 48 Studénka 1.2.0 
Dekontaminace 

odpadu 
16000 

Moravskoslezský 
kraj 

CZ080 CZT00868 ECOCOAL, s.r.o. 61946770 Slovenská Ostrava 1.2.0 
Dekontaminace 

odpadu 
35000 

Moravskoslezský 
kraj 

CZ080 CZT00873 AWT Rekultivace a.s. 47676175 Podzámčí Ostrava 1.2.0 
Dekontaminace 

odpadu 
180000 

Moravskoslezský 
kraj 

CZ080 CZT00887 EKO - Chlebičov a.s. 47676591 Chlebičov Chlebičov 1.1.0 
Biodegradace 

odpadu 
60280 

Moravskoslezský 
kraj 

CZ080 CZT00890 
MS UTILITIES & 
SERVICES a.s. 

29400074 Revoluční Bohumín 1.1.0 
Biodegradace 

odpadu 
44000 
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Moravskoslezský 

kraj 
CZ080 CZT00901 EPS biotechnology, s.r.o. 26295059 Podzámčí Ostrava 1.2.0 

Dekontaminace 
odpadu 

90000 

Moravskoslezský 
kraj 

CZ080 CZT01006 TALPA - RPF, s.r.o. 64615391 Zábřeh, Dolní Benešov, Dolní Benešov 1.2.0 
Dekontaminace 

odpadu 
30500 

Moravskoslezský 
kraj 

CZ080 CZT01238 
Severomoravské 

vodovody a kanalizace 
Ostrava a.s. 

45193665 - Karviná 1.1.0 
Biodegradace 

odpadu 
4000 

Moravskoslezský 
kraj 

CZ080 CZT01248 
Severomoravské 

vodovody a kanalizace 
Ostrava a.s. 

45193665 - Třinec 1.1.0 
Biodegradace 

odpadu 
10000 

Moravskoslezský 
kraj 

CZ080 CZT01252 
Severomoravské 

vodovody a kanalizace 
Ostrava a.s. 

45193665 - Sviadnov 1.1.0 
Biodegradace 

odpadu 
11000 

Ústecký kraj CZ042 CZU00030 
Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s. 
49099451 ČOV Kadaň 1.1.0 

Biodegradace 
odpadu 

320 

Ústecký kraj CZ042 CZU00031 
Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s. 
49099451 Jezerská Jirkov 1.1.0 

Biodegradace 
odpadu 

380 

Ústecký kraj CZ042 CZU00032 
Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s. 
49099451 Potoční 690 Podbořany 1.1.0 

Biodegradace 
odpadu 

2000 

Ústecký kraj CZ042 CZU00033 
Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s. 
49099451 ČOV Radonice 1.1.0 

Biodegradace 
odpadu 

310 

Ústecký kraj CZ042 CZU00034 
Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s. 
49099451 ČOV 

Klášterec nad 
Ohří 

1.1.0 
Biodegradace 

odpadu 
810 

Ústecký kraj CZ042 CZU00036 
Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s. 
49099451 Klostermanova Žatec 1.1.0 

Biodegradace 
odpadu 

5330 

Ústecký kraj CZ042 CZU00079 
Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s. 
49099451 ČOV Libochovice 1.1.0 

Biodegradace 
odpadu 

950 

Ústecký kraj CZ042 CZU00081 
Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s. 
49099451 Veslařská Ústí nad Labem 1.1.0 

Biodegradace 
odpadu 

11213 

Ústecký kraj CZ042 CZU00156 CELIO a.s. 48289922 V Růžodolu 2 Litvínov 1.1.0 
Biodegradace 

odpadu 
200000 

Ústecký kraj CZ042 CZU00204 
Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s. 
49099451 Zeyerova Šluknov 1.1.0 

Biodegradace 
odpadu 

1190 

Ústecký kraj CZ042 CZU00206 
Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s. 
49099451 - 

Česká 
Kamenice 

1.1.0 
Biodegradace 

odpadu 
510 

Ústecký kraj CZ042 CZU00207 
Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s. 
49099451 K přívozu 149 Děčín 1.1.0 

Biodegradace 
odpadu 

6262 

Ústecký kraj CZ042 CZU00209 
Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s. 
49099451 - Chlumec 1.1.0 

Biodegradace 
odpadu 

3210 

Ústecký kraj CZ042 CZU00211 
Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s. 
49099451 Chánovská 1095 Obrnice 1.1.0 

Biodegradace 
odpadu 

12230 

Ústecký kraj CZ042 CZU00212 
Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s. 
49099451 Chudeřice Bílina 1.1.0 

Biodegradace 
odpadu 

4950 
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Ústecký kraj CZ042 CZU00213 
Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s. 
49099451 Novodvorská 264 Bystřany 1.1.0 

Biodegradace 
odpadu 

11950 

Ústecký kraj CZ042 CZU00318 SUEZ CZ a.s. 25638955 Podhoří 328/28 Ústí nad Labem 1.1.0 
Biodegradace 

odpadu 
80000 

Ústecký kraj CZ042 CZU00463 Lovochemie, a.s. 49100262 Terezínská 57 Lovosice 1.2.0 
Dekontaminace 

odpadu 
1520 

Ústecký kraj CZ042 CZU00468 VAPO, spol. s r.o. 40230082 Žatecká 660 Podbořany 1.2.0 
Dekontaminace 

odpadu 
- 

Ústecký kraj CZ042 CZU00504 AQUATEST a.s. 44794843 
areál UNIPETROL RPA 

s.r.o. - blok 42 
Litvínov 1.1.0 

Biodegradace 
odpadu 

4800 

Ústecký kraj CZ042 CZU00509 
Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s. 
49099451 ČOV Doksany 1.1.0 

Biodegradace 
odpadu 

10 

Ústecký kraj CZ042 CZU00565 BauGeo, s.r.o. 25007491 Stranná Březno 1.1.0 
Biodegradace 

odpadu 
10000 

Ústecký kraj CZ042 CZU00568 ACTHERM, spol. s r.o. 48024091 Tovární 5533 Chomutov 1.1.0 
Biodegradace 

odpadu 
14800 

Ústecký kraj CZ042 CZU00707 ALFA SYSTEM s.r.o. 62581678 biodegradační plocha Chomutov 1.1.0 
Biodegradace 

odpadu 
14850 

Ústecký kraj CZ042 CZU00708 EPS biotechnology, s.r.o. 26295059 V Růžodolu 2 Litvínov 1.1.0 
Biodegradace 

odpadu 
50000 

Ústecký kraj CZ042 CZU00760 LADEO Lukavec s.r.o. 28715292 biodegradační polocha Lukavec 1.1.0 
Biodegradace 

odpadu 
95500 

Ústecký kraj CZ042 CZU00932 Mondi Štětí a.s. 26161516 Litoměřická 272 Štětí 1.1.0 
Biodegradace 

odpadu 
- 

Ústecký kraj CZ042 CZU01134 Obec Snědovice 264385 ČOV Snědovice 1.1.0 
Biodegradace 

odpadu 
- 

Ústecký kraj CZ042 CZU01162 SUEZ CZ a.s. 25638955 Podhoří 328/28 Ústí nad Labem 1.2.0 
Dekontaminace 

odpadu 
200000 

Ústecký kraj CZ042 CZU01204 Skládka Tušimice a.s. 25005553 biodegradační plocha Kadaň 1.1.0 
Biodegradace 

odpadu 
15000 

Zlínský kraj CZ072 CZZ00617 Biosolid, s.r.o. 26136830 Kostelanská 2128 Staré Město 1.1.0 
Biodegradace 

odpadu 
200000 

Zlínský kraj CZ072 CZZ00687 RUMPOLD UHB, s.r.o. 60704756 Centrum Prakšická Prakšice 1.2.0 
Dekontaminace 

odpadu 
10000 

Zlínský kraj CZ072 CZZ00889 SUEZ CZ a.s. 25638955 Kostelanská 2128 Staré Město 1.2.0 
Dekontaminace 

odpadu 
80000 
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13.2 Seznam zařízení – Fyzikálně -chemické metody – kapitola 2.2. 

Tabulka 75: Zařízení k úpravě NO – rafinace odpadu – souhrn (kód zařízení 2.3.0) 

Kraj NUTS 3 IČZ Provozovatel IČ Ulice Obec kód zařízení Název 
Kapacita 

[t/rok] 

Liberecký kraj CZ051 CZL00161 ELLBOGEN s.r.o. 26758270 Kubelíkova 604 Liberec 2.3.0 Rafinace odpadu - 

Olomoucký kraj CZ071 CZM00507 Jaromír Vissek 42063485 Nádražní 25 Mohelnice 2.3.0 Rafinace odpadu - 

Středočeský kraj CZ020 CZS01859 AHV ekologický servis, s.r.o. 26741172 Svojšovice 40 Strančice 2.3.0 Rafinace odpadu 900 

Zlínský kraj CZ072 CZZ00626 Rovina Energy a.s. 28628896 areál Aliachem a.s. Chropyně 2.3.0 Rafinace odpadu 14400 

Zlínský kraj CZ072 CZZ00634 MALCOM spol. s r.o. 60716665 tř.T.Bati 1726 Otrokovice 2.3.0 Rafinace odpadu 1000 

Zlínský kraj CZ072 CZZ00646 ČEPRAMO, s.r.o. 25136640 Lípa 275 Lípa 2.3.0 Rafinace odpadu 5000 
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Tabulka 76: Zařízení k úpravě NO – regenerace odpadu – souhrn (kód zařízení 2.4.0) 

Kraj NUTS 3 IČZ Provozovatel IČ Ulice Obec kód zařízení Název 
Kapacita 

[t/rok] 

Hlavní město 
Praha 

CZ010 CZA00818 Linde Gas a.s. 11754 
U Technoplynu 

1324 
Praha 2.4.0 Regenerace odpadu 40 

Hlavní město 
Praha 

CZ010 CZA00889 EKOTEZ, spol. s r.o. 15268462 Budovatelská 287/8 Praha 2.4.0 Regenerace odpadu 15 

Karlovarský kraj CZ041 CZA00900 FCC Česká republika, s.r.o. 45809712   2.4.0 Regenerace odpadu - 

Karlovarský kraj CZ041 CZK00157 ESTO Cheb s. r. o. 49196511 
Podnikatelská 

160/4 
Cheb 2.4.0 Regenerace odpadu 10 

Karlovarský kraj CZ041 CZK00408 EAF protect s.r.o. 2142384 
Podnikatelská 

160/4 
Cheb 2.4.0 Regenerace odpadu 10 

Karlovarský kraj CZ041 CZU00949 PATOK a.s. 27356248 - - 2.4.0 Regenerace odpadu - 

Jihomoravský 
kraj 

CZ064 CZB00119 Jiří Pištělák 10534695 Jahodová Brno 2.4.0 Regenerace odpadu 17 

Jihomoravský 
kraj 

CZ064 CZB00287 
BAMBAS Elektroodpady 

s.r.o. 
27671089 

Skalice nad 
Svitavou 24 

Skalice nad 
Svitavou 

2.4.0 Regenerace odpadu 600 

Jihomoravský 
kraj 

CZ064 CZB00686 ADC služby, s.r.o. 47900334 - Podbřežice 2.4.0 Regenerace odpadu 600 

Jihomoravský 
kraj 

CZ064 CZB00986 BOHEMIACOLOR s.r.o. 26143437 Syrovice 343 Syrovice 2.4.0 Regenerace odpadu 100 

Jihomoravský 
kraj 

CZ064 CZB01205 RAPID OIL, s.r.o. 25579941 Podbřežice Podbřežice 2.4.0 Regenerace odpadu 260 

Jihomoravský 
kraj 

CZ064 CZB01652 
BAMBAS Elektroodpady 

s.r.o. 
27671089 

Skalice nad 
Svitavou 24 

Skalice nad 
Svitavou 

2.4.0 Regenerace odpadu 600 

Jihomoravský 
kraj 

CZ064 CZE00726 EVT Stavby s.r.o. 25260766 - - 2.4.0 Regenerace odpadu - 

Jihočeský kraj CZ031 CZC00424 Protec Reifen s.r.o. 62509314 Nihošovice 93 Volyně 2.4.0 Regenerace odpadu 100 

Jihočeský kraj CZ031 CZC00428 TERMAX, s.r.o. 63272008 Hraniční 2115 České Budějovice 2.4.0 Regenerace odpadu 200 

Jihočeský kraj CZ031 CZC00694 RM Chemicals, spol. s r.o. 26092336 Božejovice 124 Jistebnice 2.4.0 Regenerace odpadu 200 

Jihočeský kraj CZ031 CZC00725 EGE, spol. s r.o. 15771695 Novohradská 34 České Budějovice 2.4.0 Regenerace odpadu 0,002 

Jihočeský kraj CZ031 CZC01223 
WOOD Transport Energo 

a.s. 
29025362 Tovární Volary 2.4.0 Regenerace odpadu 20000 

Kraj Vysočina CZ063 CZJ00724 KLEE s.r.o. 29259312 - - 2.4.0 Regenerace odpadu - 

Olomoucký kraj CZ071 CZM00232 Martin Menšík 73285277 - - 2.4.0 Regenerace odpadu - 

Středočeský kraj CZ020 CZS00087 TEMPLAST, s.r.o. 25648063 
č.poz. 201/12 k.ú. 
Slapy nad Vltavou 

Slapy 2.4.0 Regenerace odpadu -- 
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Kraj NUTS 3 IČZ Provozovatel IČ Ulice Obec kód zařízení Název 
Kapacita 

[t/rok] 

Středočeský kraj CZ020 CZS00088 Restap CZ s.r.o. 26212749 
par.č.354/15,16,18,

20,23,30,31,59 
k.ú.Háje u Pří 

Příbram 2.4.0 Regenerace odpadu 3000 

Středočeský kraj CZ020 CZS00293 
MARMOT - laboratoře pro 
chemickou výrobu a služby 

elektronikům 
10144196 Roztocká 145 Velké Přílepy 2.4.0 Regenerace odpadu - 

Středočeský kraj CZ020 CZS00320 Ing. Jiří Kapička 16468783 Minická 635 
Kralupy nad 

Vltavou 
2.4.0 Regenerace odpadu 9 

Středočeský kraj CZ020 CZS00545 
TONER RECYCLING 

SERVICE s.r.o. 
26433508 Choťánky 180 Choťánky 2.4.0 Regenerace odpadu 1 

Středočeský kraj CZ020 CZS01080 
AHV ekologický servis, 

s.r.o. 
26741172 Svojšovice 40 Strančice 2.4.0 Regenerace odpadu 2880 

Středočeský kraj CZ020 CZS01850 DEKONTA, a.s. 25006096 - - 2.4.0 Regenerace odpadu - 

Středočeský kraj CZ020 CZS02069 DREXX s.r.o. 26512858 Líský 72 Líský 2.4.0 Regenerace odpadu 850 

Moravskoslezský 
kraj 

CZ080 CZT01171 AMAZE AGENCY s.r.o. 3602982 Sedlnice 531 Sedlnice 2.4.0 Regenerace odpadu 3200 

Ústecký kraj CZ042 CZU00637 Aroma Praha, a.s. 60192348 90 Židovice 2.4.0 Regenerace odpadu 300 

Ústecký kraj CZ042 CZU01072 Roman Kudrna 67245021 - - 2.4.0 Regenerace odpadu - 

Zlínský kraj CZ072 CZZ00296 COLORLAK, a.s. 49444964 Tovární 1076 Staré Město 2.4.0 Regenerace odpadu 800 

Zlínský kraj CZ072 CZZ00510 Odpady Hrbáč s.r.o. 29197538 Nivnická 1763 Uherský Brod 2.4.0 Regenerace odpadu 39 

Zlínský kraj CZ072 CZZ00517 Puruplast, a.s. 25537121 
Kostelany nad 
Moravou 67 

Kostelany nad 
Moravou 

2.4.0 Regenerace odpadu 4000 

Zlínský kraj CZ072 CZZ00739 
Jednota spotřební družstvo 

v Uherském Ostrohu 
32310 Ve Dvoře 838 Uherský Ostroh 2.4.0 Regenerace odpadu 160 

Zlínský kraj CZ072 CZZ00744 Fatra, a.s. 27465021 Komenského 75 Chropyně 2.4.0 Regenerace odpadu 10000 
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Tabulka 77: Zařízení k úpravě NO – solidifikace – souhrn (kód zařízení 2.5.0) 

Kraj NUTS 3 IČZ Provozovatel IČ Ulice Obec kód zařízení Název 
Kapacita 

[t/rok] 

Hlavní mesto 
Praha 

CZ010 CZA01158 EKOM CZ a.s. 26462061 - - 2.5.0 Solidifikace odpadu - 

Jihočeský kraj CZ031 CZC00408 RUMPOLD s.r.o. 61459364 Heydukova 1111 Strakonice 2.5.0 Solidifikace odpadu 2000 

Královéhradecký 
kraj 

CZ052 CZH00448 FCC HP, s.r.o. 49623877 - Lodín 2.5.0 Solidifikace odpadu 16000 

Královéhradecký 
kraj 

CZ052 CZH00823 GEMEC - UNION a.s. 25916581 - Lampertice 2.5.0 Solidifikace odpadu - 

Liberecký kraj CZ051 CZL00155 Purum s.r.o. 62414402 Stará Lužice Hamr na Jezeře 2.5.0 Solidifikace odpadu 30000 

Liberecký kraj CZ051 CZL00321 Marius Pedersen a.s. 42194920 Bryndov 
Lomnice nad 

Popelkou 
2.5.0 Solidifikace odpadu 7000 

Liberecký kraj CZ051 CZL00331 Purum s.r.o. 62414402 149 Rynoltice 2.5.0 Solidifikace odpadu 7000 

Olomoucký kraj CZ071 CZM00960 SUEZ CZ a.s. 25638955 Rapotín Rapotín 2.5.0 Solidifikace odpadu 20000 

Středočeský kraj CZ020 CZS00803 
AVE CZ odpadové 
hospodářství s.r.o. 

49356089 Hejdof 1666 Čáslav 2.5.0 Solidifikace odpadu 50000 

Středočeský kraj CZ020 CZS00822 
AVE CZ odpadové 
hospodářství s.r.o. 

49356089 Průmyslová 1002 
Benátky nad 

Jizerou 
2.5.0 Solidifikace odpadu 10000 

Moravskoslezský 
kraj 

CZ080 CZA01158 EKOM CZ a.s. 26462061 - - 2.5.0 Solidifikace odpadu - 

Moravskoslezský 
kraj 

CZ080 CZT00888 EKO - Chlebičov a.s. 47676591 Chlebičov Chlebičov 2.5.0 Solidifikace odpadu 15000 

Ústecký kraj CZ042 CZU00168 CELIO a.s. 48289922 V Růžodolu 2 Litvínov 2.5.0 Solidifikace odpadu 120000 

Ústecký kraj CZ042 CZU00552 GUTRA s.r.o. 27283739 - - 2.5.0 Solidifikace odpadu - 
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Tabulka 78: Zařízení k úpravě NO – k energetickému využití – souhrn (kód zařízení 2.10.0) 

Kraj NUTS 3 IČZ Provozovatel IČ Ulice Obec kód zařízení Název 
Kapacita 

[t/rok] 

Jihomoravský 
kraj 

CZ064 CZB00730 E K O T E R M E X, a. s. 15526305 
Pustiměřské Prusy 

268 
Pustiměř 2.10.0 

Úprava odpadu k 
energetickému využití 

1800 

Královéhradecký 
kraj 

CZ052 CZH00980 
Královéhradecká provozní, 

a.s. 
27461211 V Mlejnku 625 Hradec Králové 2.10.0 

Úprava odpadu k 
energetickému využití 

2000 

Liberecký kraj CZ051 CZL00185 EKOSEV, s.r.o. 25915819 Mříčná Jilemnice 2.10.0 
Úprava odpadu k 

energetickému využití 
30000 

Liberecký kraj CZ051 CZL00509 
GLOBODERA GROUP 

s.r.o. 
24267431 Valdštejnská 314 Doksy 2.10.0 

Úprava odpadu k 
energetickému využití 

5000 

Liberecký kraj CZ051 CZL00981 Ecostore s.r.o. 6443044 Zlatá Olešnice Zlatá Olešnice 2.10.0 
Úprava odpadu k 

energetickému využití 
2400 

Liberecký kraj CZ051 CZL00986 EF Recycling s.r.o. 7836058 Jablonecká Smržovka 2.10.0 
Úprava odpadu k 

energetickému využití 
4000 

Středočeský kraj CZ020 CZS02236 MK metal Beroun s.r.o. 25136054 Tyršova 135 Beroun 2.10.0 
Úprava odpadu k 

energetickému využití 
600 

Středočeský kraj CZ020 CZS02240 GOLDHIT s.r.o. 3786358 k.ú. Neratovice Neratovice 2.10.0 
Úprava odpadu k 

energetickému využití 
2000 

Moravskoslezský 
kraj 

CZ080 CZT01068 OZO Ostrava s.r.o. 62300920 Frýdecká 680/444 Ostrava 2.10.0 
Úprava odpadu k 

energetickému využití 
48000 

Moravskoslezský 
kraj 

CZ080 CZT01594 Marius Pedersen a.s. 42194920 - Markvartovice 2.10.0 
Úprava odpadu k 

energetickému využití 
5000 

Ústecký kraj CZ042 CZU01162 SUEZ CZ a.s. 25638955 Podhoří 328/28 Ústí nad Labem 2.10.0 
Úprava odpadu k 

energetickému využití 
200000 

Ústecký kraj CZ042 CZU01244 Eco-optima spol. s r.o. 5474256 areál ACTHERM Chomutov 2.10.0 
Úprava odpadu k 

energetickému využití 
5000 

Zlánský kraj CZ072 CZZ00814 
Moravská skládková 

společnost a.s. 
46343687 Kvítkovice 343 Otrokovice 2.10.0 

Úprava odpadu k 
energetickému využití 

30000 
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Tabulka 79: Zařízení k úpravě NO – fyzikálně-chemické procesy (konečné odstranění) – souhrn (kód zařízení 7.1.0) 

Kraj NUTS 3 IČZ Provozovatel IČ Ulice Obec kód zařízení Název 
Kapacita 

[t/rok] 

Hlavní mesto 
Praha 

CZ010 CZA00287 DEKONTA, a.s. 25006096 Beranových 130 Praha 7.1.0 
Fyzikálně-chemické 

procesy 
12250 

Hlavní mesto 
Praha 

CZ010 CZA00513 A.P.E. s.r.o. 25748777 Kolbenova 616/34 Praha 7.1.0 
Fyzikálně-chemické 

procesy 
13000 

Hlavní mesto 
Praha 

CZ010 CZA00528 Purum s.r.o. 62414402 Ke Kablu 378 Praha 7.1.0 
Fyzikálně-chemické 

procesy 
8000 

Jihomoravský 
kraj 

CZ064 CZB00061 Kaiser servis,spol. s r.o. 26274906 Trnkova 137 Brno 7.1.0 
Fyzikálně-chemické 

procesy 
6 

Jihočeský kraj CZ031 CZC00686 
Recyklace odpadů a 

skládky a.s. 
45021511 Písecká 1279 Strakonice 7.1.0 

Fyzikálně-chemické 
procesy 

600 

Pardubický kraj CZ053 CZE00066 Domov seniorů Drachtinka 27520269 Erbenova 1631 Hlinsko 7.1.0 
Fyzikálně-chemické 

procesy 
18 

Pardubický kraj CZ053 CZE00071 Domov Na cestě 15053822 Předhradí 17 Předhradí 7.1.0 
Fyzikálně-chemické 

procesy 
18 

Pardubický kraj CZ053 CZE00467 
LIKVIDACE ODPADU CZ 

a.s. 
24823473 Tovární 1553 Přelouč 7.1.0 

Fyzikálně-chemické 
procesy 

30300 

Pardubický kraj CZ053 CZE00815 Služby města Králíky s.r.o. 26007959 Předměstí 207 Králíky 7.1.0 
Fyzikálně-chemické 

procesy 
2000 

Pardubický kraj CZ053 CZE00887 
Vodovody a kanalizace 

Pardubice, a.s. 
60108631 Stará obec 313 Rybitví 7.1.0 

Fyzikálně-chemické 
procesy 

25000 

Kraj Vysočina CZ063 CZJ00051 
AGROSTROJ Pelhřimov, 

a.s. 
9971 U nádraží 1967 Pelhřimov 7.1.0 

Fyzikálně-chemické 
procesy 

- 

Kraj Vysočina CZ063 CZJ00059 MikroChem LKT spol. s r.o. 49060007 Humpolecká 313/5 Jihlava 7.1.0 
Fyzikálně-chemické 

procesy 
- 

Kraj Vysočina CZ063 CZJ00244 MikroChem LKT spol. s r.o. 49060007 Topolová 816 Jemnice 7.1.0 
Fyzikálně-chemické 

procesy 
1500 

Kraj Vysočina CZ063 CZJ00897 J & Co., s.r.o. 61062774 Pávovská 3138/75 Jihlava 7.1.0 
Fyzikálně-chemické 

procesy 
3600 

Karlovarský kraj CZ041 CZK00187 CHEVAK Cheb, a.s. 49787977 Tršnická 4/11 Cheb 7.1.0 
Fyzikálně-chemické 

procesy 
3000 

Liberecký kraj CZ051 CZL00063 Festool s.r.o. 658251 Chelčického 1932 Česká Lípa 7.1.0 
Fyzikálně-chemické 

procesy 
- 

Liberecký kraj CZ051 CZL00371 Marius Pedersen a.s. 42194920 Belgická 4858 Jablonec nad Nisou 7.1.0 
Fyzikálně-chemické 

procesy 
20402 

Olomoucký kraj CZ071 CZM00869 
Vak - Vodovody a 

kanalizace Jesenicka, a. s. 
65138066 Polská 452 Česká Ves 7.1.0 

Fyzikálně-chemické 
procesy 

270 

Plzeňský kraj CZ032 CZP00717 SUEZ CZ a.s. 25638955 Vejprnická Plzeň 7.1.0 
Fyzikálně-chemické 

procesy 
4600 

Plzeňský kraj CZ032 CZP00725 
Domažlická nemocnice, 

a.s. 
26361078 Kozinova 292 Domažlice 7.1.0 

Fyzikálně-chemické 
procesy 

150 
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Kraj NUTS 3 IČZ Provozovatel IČ Ulice Obec kód zařízení Název 
Kapacita 

[t/rok] 

Plzeňský kraj CZ032 CZP01096 VODÁRNA PLZEŇ a.s. 25205625 Jateční Plzeň 7.1.0 
Fyzikálně-chemické 

procesy 
15000 

Plzeňský kraj CZ032 CZP01194 
Vodárny a kanalizace 

Karlovy Vary, a.s. 
49789228 Na Příkopech Stříbro 7.1.0 

Fyzikálně-chemické 
procesy 

12000 

Středočeský kraj CZ020 CZS00111 METLA s.r.o. 61680419 
poz.č.1876/4 k.ú. 

Dubí u Kladna 
Kladno 7.1.0 

Fyzikálně-chemické 
procesy 

900 

Středočeský kraj CZ020 CZS00179 Sellier & Bellot a.s. 28982347 Lidická 667 Vlašim 7.1.0 
Fyzikálně-chemické 

procesy 
- 

Středočeský kraj CZ020 CZS00281 SPOLANA s.r.o. 45147787 p.č. 962 k.ú. Libiš Libiš 7.1.0 
Fyzikálně-chemické 

procesy 
- 

Středočeský kraj CZ020 CZS00924 ALFA SYSTEM s.r.o. 62581678 
areál  šachty č.16 - 

Příbram - Háje 
Příbram 7.1.0 

Fyzikálně-chemické 
procesy 

600 

Středočeský kraj CZ020 CZS01174 Purum s.r.o. 62414402 Průmyslová 1343 Kladno 7.1.0 
Fyzikálně-chemické 

procesy 
12000 

Středočeský kraj CZ020 CZS01177 Purum s.r.o. 62414402 
Areál  SCREEWS & 
WIRE Libčice  a.s, 

č.p.40 
Libčice nad Vltavou 7.1.0 

Fyzikálně-chemické 
procesy 

27000 

Středočeský kraj CZ020 CZS01294 
AHV ekologický servis, 

s.r.o. 
26741172 Svojšovice 40 Strančice 7.1.0 

Fyzikálně-chemické 
procesy 

17885 

Středočeský kraj CZ020 CZS02431 AVE Kralupy s.r.o. 27935574 
Areál ACHV 
Kralupy nad 

Vltavou, SO 3412 

Kralupy nad 
Vltavou 

7.1.0 
Fyzikálně-chemické 

procesy 
3504 

Moravskoslezský 
kraj 

CZ080 CZT00057 
LIKVIDACE ODPADU CZ 

a.s. 
24823473 Panská 1460/1 Kopřivnice 7.1.0 

Fyzikálně-chemické 
procesy 

10000 

Moravskoslezský 
kraj 

CZ080 CZT01371 OKD, HBZS, a.s. 47676019 - Karviná 7.1.0 
Fyzikálně-chemické 

procesy 
30000 

Moravskoslezský 
kraj 

CZ080 CZT01628 RUMPOLD UHB, s.r.o. 60704756 K Šachtě 49 Ostrava 7.1.0 
Fyzikálně-chemické 

procesy 
960 

Ústecký kraj CZ042 CZU00035 
Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s. 
49099451 Říční Louny 7.1.0 

Fyzikálně-chemické 
procesy 

12940 

Ústecký kraj CZ042 CZU00037 United Energy, a.s. 27309959 Teplárenská 2 Most 7.1.0 
Fyzikálně-chemické 

procesy 
94000 

Ústecký kraj CZ042 CZU00205 
Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s. 
49099451 Žitavská 3039 Varnsdorf 7.1.0 

Fyzikálně-chemické 
procesy 

14010 

Ústecký kraj CZ042 CZU00208 
Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s. 
49099451 Písečný ostrov Litoměřice 7.1.0 

Fyzikálně-chemické 
procesy 

8100 

Ústecký kraj CZ042 CZU00386 
Technické služby Děčín 

a.s. 
64052257 Březová 402 Děčín 7.1.0 

Fyzikálně-chemické 
procesy 

800 

Ústecký kraj CZ042 CZU00576 PATOK a.s. 27356248 Želénky Zabrušany 7.1.0 
Fyzikálně-chemické 

procesy 
100 

Ústecký kraj CZ042 CZU00586 PATOK a.s. 27356248 U Porcelánky 2903 Louny 7.1.0 
Fyzikálně-chemické 

procesy 
2000 
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Kraj NUTS 3 IČZ Provozovatel IČ Ulice Obec kód zařízení Název 
Kapacita 

[t/rok] 

Ústecký kraj CZ042 CZU00590 
Zásobování vodou VTCH 

s.r.o. 
28745159 Dukelská Chomutov 7.1.0 

Fyzikálně-chemické 
procesy 

1500 

Ústecký kraj CZ042 CZU00733 EKOPURG s.r.o. 2791749 Vidhostická 457 Vroutek 7.1.0 
Fyzikálně-chemické 

procesy 
11400 

Zlínský kraj CZ072 CZZ00299 Česká zbrojovka a.s. 46345965 Svat. Čecha 1283 Uherský Brod 7.1.0 
Fyzikálně-chemické 

procesy 
- 

Zlínský kraj CZ072 CZZ00434 Purum s.r.o. 62414402 Wolkerova 845 Hulín 7.1.0 
Fyzikálně-chemické 

procesy 
6000 

Zlínský kraj CZ072 CZZ00679 Purum s.r.o. 62414402 
areál AIRCRAFT 
Industries, a.s. 

Kunovice 7.1.0 
Fyzikálně-chemické 

procesy 
0 

Zlínský kraj CZ072 CZZ00701 TOMA odpady, s.r.o. 28306376 
tř. Tomáše Bati 

1566 
Otrokovice 7.1.0 

Fyzikálně-chemické 
procesy 

40000 

Zlínský kraj CZ072 CZZ00703 TOMA, a.s. 18152813 
tř. Tomáše Bati 

1566 
Otrokovice 7.1.0 

Fyzikálně-chemické 
procesy 

40000 
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13.3 Seznam zařízení – tepelné procesy – kapitola 2.3. 

Tabulka 80: Zařízení k využití odpadů jako paliva nebo k výrobě energie (kód zařízení 4.1.0) 

Kraj NUTS 3 IČZ Provozovatel IČ Ulice Obec kód zařízení Název 
Kapacita 

[t/rok] 

Hlavní mesto 
Praha 

CZ010 CZA00096 
Pražské vodovody a 

kanalizace, a.s. 
25656635 Papírenská 6/199 Praha 4.1.0 

Využití odpadu jako paliva 
nebo k výrobě energie 

20000 

Hlavní mesto 
Praha 

CZ010 CZA00387 Pražské služby, a.s. 60194120 Průmyslová 615/32 Praha 4.1.0 
Využití odpadu jako paliva 

nebo k výrobě energie 
330000 

Hlavní mesto 
Praha 

CZ010 CZA00390 
Českomoravský cement, 

a.s. 
26209578 

K cementárně 
1261/25 

Praha 4.1.0 
Využití odpadu jako paliva 

nebo k výrobě energie 
175000 

Jihomoravský 
kraj 

CZ064 CZB00216 PETKA CZ, a.s. 26892537 U Vlečky 592 Modřice 4.1.0 
Využití odpadu jako paliva 

nebo k výrobě energie 
8322 

Jihomoravský 
kraj 

CZ064 CZB00226 
SAC Plastic Czech 

Republic s.r.o. 
25597078 Čs. Armády 1082 Slavkov u Brna 4.1.0 

Využití odpadu jako paliva 
nebo k výrobě energie 

2400 

Jihomoravský 
kraj 

CZ064 CZB00307 Jaroslav Janíček 42276748  Šakvice 4.1.0 
Využití odpadu jako paliva 

nebo k výrobě energie 
3000 

Jihomoravský 
kraj 

CZ064 CZB00341 SAKO Brno, a.s. 60713470 Jedovnická 2 Brno 4.1.0 
Využití odpadu jako paliva 

nebo k výrobě energie 
248000 

Jihomoravský 
kraj 

CZ064 CZB00342 
Českomoravský cement, 

a.s. 
26209578 závod Mokrá Sivice 4.1.0 

Využití odpadu jako paliva 
nebo k výrobě energie 

115000 

Jihomoravský 
kraj 

CZ064 CZB00473 FCC Česká republika, s.r.o. 45809712 Líšeňská 35 Brno 4.1.0 
Využití odpadu jako paliva 

nebo k výrobě energie 
50000 

Jihomoravský 
kraj 

CZ064 CZB01430 
CARMEUSE CZECH 

REPUBLIC s.r.o. 
25340905 Mokrá 359 Mokrá-Horákov 4.1.0 

Využití odpadu jako paliva 
nebo k výrobě energie 

18000 

Jihomoravský 
kraj 

CZ064 CZB01547 AREMA, s.r.o. 26975599 Topolová Slavkov u Brna 4.1.0 
Využití odpadu jako paliva 

nebo k výrobě energie 
3500 

Jihočeský kraj CZ031 CZC01292 KOVOSVIT MAS, a.s. 26047284 Náměstí T. Bati Sezimovo Ústí 4.1.0 
Využití odpadu jako paliva 

nebo k výrobě energie 
12000 

Pardubický kraj CZ053 CZE00034 Agrochem a.s. Lanškroun 47452811 159 Damníkov 4.1.0 
Využití odpadu jako paliva 

nebo k výrobě energie 
1000 

Pardubický kraj CZ053 CZE00051 BOCUS, a.s. 64829707 Orlice 282 Letohrad 4.1.0 
Využití odpadu jako paliva 

nebo k výrobě energie 
8000 

Pardubický kraj CZ053 CZE00398 VOPOL a.s. 25968459 Pomezí 415 Pomezí 4.1.0 
Využití odpadu jako paliva 

nebo k výrobě energie 
10000 

Kraj Vysočina CZ063 CZJ00169 RUMPOLD s.r.o. 61459364 Humpolecká 313/5 Jihlava 4.1.0 
Využití odpadu jako paliva 

nebo k výrobě energie 
1900 

Kraj Vysočina CZ063 CZJ00797 Dřevozpracující družstvo 28631  Lukavec 4.1.0 
Využití odpadu jako paliva 

nebo k výrobě energie 
30000 

Kraj Vysočina CZ063 CZJ00849 IROMEZ s.r.o. 24707341 U Agrostroje Pelhřimov 4.1.0 
Využití odpadu jako paliva 

nebo k výrobě energie 
30000 

Karlovarský kraj CZ041 CZK00116 
Sokolovská uhelná, právní 

nástupce, a.s. 
26348349 

sekce 
Generátorovna 

Vřesová 4.1.0 
Využití odpadu jako paliva 

nebo k výrobě energie 
150000 
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Kraj NUTS 3 IČZ Provozovatel IČ Ulice Obec kód zařízení Název 
Kapacita 

[t/rok] 

Liberecký kraj CZ051 CZL00088 
Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s. 
49099451 Londýnská Liberec 4.1.0 

Využití odpadu jako paliva 
nebo k výrobě energie 

25000 

Liberecký kraj CZ051 CZL00125 NELI servis, s.r.o. 25028138 Husova 357/10 Liberec 4.1.0 
Využití odpadu jako paliva 

nebo k výrobě energie 
460 

Liberecký kraj CZ051 CZL00262 TERMIZO a.s. 64650251 
Dr. Milady 

Horákové 571 
Liberec 4.1.0 

Využití odpadu jako paliva 
nebo k výrobě energie 

117600 

Olomoucký kraj CZ071 CZM01095 MJM Litovel a.s. 45193592 U dráhy Šternberk 4.1.0 
Využití odpadu jako paliva 

nebo k výrobě energie 
2500 

Olomoucký kraj CZ071 CZM01106 
Cement Hranice, akciová 

společnost 
15504077 Bělotínská Hranice 4.1.0 

Využití odpadu jako paliva 
nebo k výrobě energie 

160000 

Plzaňský kraj CZ032 CZP01095 Plzeňská teplárenská, a.s. 49790480 areál skládky Chotíkov 4.1.0 
Využití odpadu jako paliva 

nebo k výrobě energie 
95000 

Středočeský kraj CZ020 CZS00530 

Nemocnice Rudolfa a 
Stefanie Benešov, a.s., 

nemocnice Středočeského 
kraje 

27253236 Máchova 400 Benešov 4.1.0 
Využití odpadu jako paliva 

nebo k výrobě energie 
1000 

Středočeský kraj CZ020 CZS01147 FCC Česká republika, s.r.o. 45809712 areál KORAMO a.s. Kolín 4.1.0 
Využití odpadu jako paliva 

nebo k výrobě energie 
12000 

Středočeský kraj CZ020 CZS01231 KUKU, spol. s r.o. 42714770 
Areál Auto Škoda 
Mladá Boleslav 

Mladá Boleslav 4.1.0 
Využití odpadu jako paliva 

nebo k výrobě energie 
2000 

Moravskoslezský 
kraj 

CZ080 CZT00061 SUEZ CZ a.s. 25638955 Štamberská Příbor 4.1.0 
Využití odpadu jako paliva 

nebo k výrobě energie 
7500 

Moravskoslezský 
kraj 

CZ080 CZT01068 OZO Ostrava s.r.o. 62300920 Frýdecká 680/444 Ostrava 4.1.0 
Využití odpadu jako paliva 

nebo k výrobě energie 
48000 

Moravskoslezský 
kraj 

CZ080 CZT01380 SOMA Markvartovice a.s. 47677902  Markvartovice 4.1.0 
Využití odpadu jako paliva 

nebo k výrobě energie 
25000 

Ústecký kraj CZ042 CZU00516 Lafarge Cement, a.s. 14867494 27 spalovna Čížkovice 4.1.0 
Využití odpadu jako paliva 

nebo k výrobě energie 
100000 

Ústecký kraj CZ042 CZU01154 Mondi Štětí a.s. 26161516 Litoměřická 272 Štětí 4.1.0 
Využití odpadu jako paliva 

nebo k výrobě energie 
250000 

Ústecký kraj CZ042 CZU01330 AFC Servis DC a.s. 27274691 Březová 62/137 Děčín 4.1.0 
Využití odpadu jako paliva 

nebo k výrobě energie 
100 
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Tabulka 81: Zařízení ke spalování NO (kód zařízení 9.1.0) 

Kraj NUTS 3 IČZ Provozovatel IČ Ulice Obec kód zařízení Název 
Kapacita 

[t/rok] 

Hlavní mesto 
Praha 

CZ010 CZA00118 
Fakultní nemocnice v 

Motole 
64203 V Úvalu 84 Praha 9.1.0 

Spalování nebezpečných 
odpadů 

2940 

Jihomoravský 
kraj 

CZ064 CZB00129 E K O T E R M E X, a. s. 15526305 
Pustiměřské Prusy 

268 
Pustiměř 9.1.0 

Spalování nebezpečných 
odpadů 

3240 

Jihomoravský 
kraj 

CZ064 CZB00198 
Nemocnice Znojmo, 

příspěvková organizace 
92584 

MUDr. J. Jánského 
11 

Znojmo 9.1.0 
Spalování nebezpečných 

odpadů 
780 

Jihočeský kraj CZ031 CZC00417 RUMPOLD s.r.o. 61459364 Heydukova 1111 Strakonice 9.1.0 
Spalování nebezpečných 

odpadů 
1500 

Pardubický kraj CZ053 CZE00131 
Hamzova odborná léčebna 

pro děti a dospělé 
183024 Košumberk 80 Luže 9.1.0 

Spalování nebezpečných 
odpadů 

750 

Pardubický kraj CZ053 CZE00244 
Nemocnice Pardubického 

kraje, a.s. 
27520536 Kyjevská 44 Pardubice 9.1.0 

Spalování nebezpečných 
odpadů 

750 

Královéhradecký 
kraj 

CZ052 CZH00163 
Fakultní nemocnice Hradec 

Králové 
179906 Sokolská 581 Hradec Králové 9.1.0 

Spalování nebezpečných 
odpadů 

1900 

Královéhradecký 
kraj 

CZ052 CZH00802 
Oblastní nemocnice 

Trutnov a.s. 
26000237 

Maxima Gorkého 
77 

Trutnov 9.1.0 
Spalování nebezpečných 

odpadů 
1000 

Kraj Vysočina CZ063 CZJ00169 RUMPOLD s.r.o. 61459364 Humpolecká 313/5 Jihlava 9.1.0 
Spalování nebezpečných 

odpadů 
1900 

Kraj Vysočina CZ063 CZJ00170 KÄSTLE  CZ, a.s. 15531457 U Pohledce 1347 
Nové Město na 

Moravě 
9.1.0 

Spalování nebezpečných 
odpadů 

864 

Liberecký kraj CZ051 CZL00394 
SPL Jablonec nad Nisou, 

s.r.o. 
25024922 Belgická 4613/1A Jablonec nad Nisou 9.1.0 

Spalování nebezpečných 
odpadů 

2200 

Olomoucký kraj CZ071 CZM00645 
MEGAWASTE-EKOTERM, 

s.r.o. 
26227274 U spalovny 6/4225 Prostějov 9.1.0 

Spalování nebezpečných 
odpadů 

4000 

Plzeňský kraj CZ032 CZP00806 SUEZ CZ a.s. 25638955 Skladová 488/10 Plzeň 9.1.0 
Spalování nebezpečných 

odpadů 
2500 

Středočeský kraj CZ020 CZS00962 Purum s.r.o. 62414402 Ovčárecká 314 Kolín 9.1.0 
Spalování nebezpečných 

odpadů 
3500 

Středočeský kraj CZ020 CZS01158 BDW LINE, spol. s r.o. 40766411 

par.č.2086-
2091,2858/2-

5,2867/5 a 3594/2 
k.ú. Ly 

Lysá nad Labem 9.1.0 
Spalování nebezpečných 

odpadů 
3500 

Středočeský kraj CZ020 CZS01183 AVE Kralupy s.r.o. 27935574 O. Wichterleho 810 
Kralupy nad 

Vltavou 
9.1.0 

Spalování nebezpečných 
odpadů 

18000 

Moravskoslezský 
kraj 

CZ080 CZT00097 SUEZ CZ a.s. 25638955 Slovenská 2071 Ostrava 9.1.0 
Spalování nebezpečných 

odpadů 
25000 
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Kraj NUTS 3 IČZ Provozovatel IČ Ulice Obec kód zařízení Název 
Kapacita 

[t/rok] 

Ústecký kraj CZ042 CZU00539 SUEZ CZ a.s. 25638955 Na Rovném 865 Trmice 9.1.0 
Spalování nebezpečných 

odpadů 
16000 

Ústecký kraj CZ042 CZU01103 CHS Epi, a.s. 28207882 Revoluční 1930/86 Ústí nad Labem 9.1.0 
Spalování nebezpečných 

odpadů 
5000 

Zlínský kraj CZ072 CZZ00528 SUEZ CZ a.s. 25638955 tř. 3.května 1180 Zlín 9.1.0 
Spalování nebezpečných 

odpadů 
4730 

Zlínský kraj CZ072 CZZ00642 
Uherskohradišťská 

nemocnice a.s. 
27660915 J.E. Purkyně 365 Uherské Hradiště 9.1.0 

Spalování nebezpečných 
odpadů 

350 

Zlínský kraj CZ072 CZZ00678 DEZA, a.s. 11835 
Masarykova 753, 

Krásno nad Bečvou 
Valašské Meziříčí 9.1.0 

Spalování nebezpečných 
odpadů 

10000 

Zlínský kraj CZ072 CZZ00319 DESTRA Co., spol. s r.o. 60709286 Komenského 832 Chropyně 9.1.0 
Spalování nebezpečných 

odpadů 
5600 
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Tabulka 82: Zařízení k odstraňování NO – skládky skupuny NO – souhrn (kód zařízení 8.2.0) 

Kraj NUTS 3 IČZ Provozovatel IČ Ulice Obec kód zařízení Název 
Kapacita 

[t] 

Jihomoravský 
kraj 

CZ064 CZB00337 Fosfa a.s. 152901 skládka Břeclav 8.2.0 
Skládkování - Zařízení S-
NO (nebezpečný odpad) 

58538 

Jihomoravský 
kraj 

CZ064 CZB00367 FCC Únanov, s.r.o. 46966803 skládka Únanov Únanov 8.2.0 
Skládkování - Zařízení S-
NO (nebezpečný odpad) 

270000 

Jihočeský kraj CZ031 CZC00510 SKLÁDKA LOVĚŠICE a.s. 28618238 Lověšice Přídolí 8.2.0 
Skládkování - Zařízení S-
NO (nebezpečný odpad) 

69760 

Jihočeský kraj CZ031 CZC00523 
RUMPOLD 01 - Vodňany 

s.r.o. 
49023098 Stožická 1333 Vodňany 8.2.0 

Skládkování - Zařízení S-
NO (nebezpečný odpad) 

12614 

Pardubický kraj CZ053 CZE00455 SUEZ CZ a.s. 25638955 STOH V Rybitví 8.2.0 
Skládkování - Zařízení S-
NO (nebezpečný odpad) 

7700 

Královéhradecký 
kraj 

CZ052 CZH00447 FCC HP, s.r.o. 49623877 - Lodín 8.2.0 
Skládkování - Zařízení S-
NO (nebezpečný odpad) 

198000 

Olomoucký kraj CZ071 CZM00306 SUEZ CZ a.s. 25638955 k.ú. Hradčany Hradčany 8.2.0 
Skládkování - Zařízení S-
NO (nebezpečný odpad) 

319606 

Olomoucký kraj CZ071 CZM00374 SUEZ CZ a.s. 25638955 k.ú. Rapotín Rapotín 8.2.0 
Skládkování - Zařízení S-
NO (nebezpečný odpad) 

436504 

Olomoucký kraj CZ071 CZM00410 SUEZ CZ a.s. 25638955 Novosady 616 
Němčice nad 

Hanou 
8.2.0 

Skládkování - Zařízení S-
NO (nebezpečný odpad) 

896028 

Plzeňský kraj CZ032 CZP00656 SUEZ CZ a.s. 25638955 Břasy Břasy 8.2.0 
Skládkování - Zařízení S-
NO (nebezpečný odpad) 

0 

Středočeský kraj CZ020 CZS00755 SYNTHOS Kralupy a.s. 28214790 
p.č.463/10,433/204,

433/205... 
k.ú.Veltrusy 

Veltrusy 8.2.0 
Skládkování - Zařízení S-
NO (nebezpečný odpad) 

40000 

Středočeský kraj CZ020 CZS00799 
AVE CZ odpadové 
hospodářství s.r.o. 

49356089 Hejdof  1666 Čáslav 8.2.0 
Skládkování - Zařízení S-
NO (nebezpečný odpad) 

1240000 

Středočeský kraj CZ020 CZS00809 SPOLANA s.r.o. 45147787 
p.č.355/7, st.p.393-

395 k.ú. Tišice 
Tišice 8.2.0 

Skládkování - Zařízení S-
NO (nebezpečný odpad) 

40000 

Středočeský kraj CZ020 CZS00819 
AVE CZ odpadové 
hospodářství s.r.o. 

49356089 Průmyslová 1002 
Benátky nad 

Jizerou 
8.2.0 

Skládkování - Zařízení S-
NO (nebezpečný odpad) 

1864000 

Moravskoslezský 
kraj 

CZ080 CZT00832 SMOLO HB s.r.o. 25834061 Leskovská 572 Horní Benešov 8.2.0 
Skládkování - Zařízení S-
NO (nebezpečný odpad) 

47278 

Moravskoslezský 
kraj 

CZ080 CZT00862 TALPA - RPF, s.r.o. 64615391 
Zábřeh, Dolní 

Benešov, 
Dolní Benešov 8.2.0 

Skládkování - Zařízení S-
NO (nebezpečný odpad) 

166886 

Moravskoslezský 
kraj 

CZ080 CZT00872 AWT Rekultivace a.s. 47676175 Podzámčí Ostrava 8.2.0 
Skládkování - Zařízení S-
NO (nebezpečný odpad) 

149000 

Moravskoslezský 
kraj 

CZ080 CZT00879 FCC Česká republika, s.r.o. 45809712 Cihelní Řepiště 8.2.0 
Skládkování - Zařízení S-
NO (nebezpečný odpad) 

85800 
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Kraj NUTS 3 IČZ Provozovatel IČ Ulice Obec kód zařízení Název 
Kapacita 

[t] 
Moravskoslezský 

kraj 
CZ080 CZT00883 EKO - Chlebičov a.s. 47676591  Chlebičov 8.2.0 

Skládkování - Zařízení S-
NO (nebezpečný odpad) 

168500 

Ústecký kraj CZ042 CZU00157 CELIO a.s. 48289922 V Růžodolu 2 Litvínov 8.2.0 
Skládkování - Zařízení S-
NO (nebezpečný odpad) 

356200 

Ústecký kraj CZ042 CZU00537 LADEO Lukavec s.r.o. 28715292 skládka S-NO Lukavec 8.2.0 
Skládkování - Zařízení S-
NO (nebezpečný odpad) 

295590 

Ústecký kraj CZ042 CZU00540 SUEZ CZ a.s. 25638955 Podhoří 328/28 Ústí nad Labem 8.2.0 
Skládkování - Zařízení S-
NO (nebezpečný odpad) 

1443892 

Ústecký kraj CZ042 CZU00567 Skládka Tušimice a.s. 25005553 

vnější výsypka 
Libouš, k.ú. 

Tušimice a k.ú. 
Břez 

Kadaň 8.2.0 
Skládkování - Zařízení S-
NO (nebezpečný odpad) 

1429152 
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14. Příloha ke kapitole 3 – PCB 

14.1 Lokality s potvrzenou kontaminací PCB 

Tabulka 83: Přehled lokalit s potvrzenou kontaminací PCB (dle databáze SEKM) 

Kraj 
Katastrální 

území 
Název lokality Identifikátor Typ Doporučený další postup 

Pardubický kraj Pohora Kaliště 264 14638001 skládka TKO nápravné opatření žádoucí 

Zlínský kraj Zubří DTS 5452 Zubří - Bořkov 93787001 neznámo nápravné opatření žádoucí 

Moravskoslezský 
kraj 

Bílá DTS 92813 Bílá - kamenolom 3911001 neznámo nápravné opatření žádoucí 

Moravskoslezský 
kraj 

Horní Datyně DTS 6915  Horní Datyně - Kubínek 42720001 neznámo nápravné opatření žádoucí 

Zlínský kraj Halenkov DTS 6163 Halenkov u hřiště 36878001 neznámo nápravné opatření žádoucí 

Moravskoslezský 
kraj 

Sedliště ve 
Slezsku 

DTS 6832 Sedliště okály 46983001 neznámo nápravné opatření žádoucí 

Moravskoslezský 
kraj 

Kaňovice DTS 6838 Kaňovice - vojsko 63051001 neznámo nápravné opatření žádoucí 

Moravskoslezský 
kraj 

Frýdek DTS 7464 Frýdek - Místek, kpt. Nálepky 34956002 neznámo nápravné opatření žádoucí 

Moravskoslezský 
kraj 

Čeladná DTS 7417 Čeladná u koupaliště 19116002 neznámo nápravné opatření žádoucí 

Středočeský kraj 
Nepomuk pod 

Třemšínem 
Skládka Nepomuk pod Třemšínem 3443001 skládka TKO nápravné opatření žádoucí 

Jihočeský kraj Bošice Skládka Bošice 851001 skládka TKO nápravné opatření žádoucí 

Hlavní město 
Praha 

Vysočany Barvy Tebas s.r.o. 12702016 
kontaminovaný areál - 

průmyslová či komerční 
lokalita 

nápravné opatření žádoucí 

Karlovarský kraj Bochov Strabag Bochov obalovna 675001 
výroba/skladování/manipulace 

s nebezpečnými látkami 
(mimo ropných) 

nápravné opatření žádoucí 

Zlínský kraj 
Kunovice u 
Uherského 

Hradiště 
Olšávka 72844001 

kontaminace dnových 
sedimentů 

nápravné opatření žádoucí 
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Kraj 
Katastrální 

území 
Název lokality Identifikátor Typ Doporučený další postup 

Ústecký kraj Růžodol Řeka Bílina v okolí Mostu 9959010 
kontaminace dnových 

sedimentů 
nápravné opatření žádoucí 

Středočeský kraj Kročehlavy Kladno - bývalá plynárna 65061001 
kontaminovaný areál - 

průmyslová či komerční 
lokalita 

nutnost realizace nápravného opatření 

Plzeňský kraj Doudlevce HQU Int.,a.s. ŠKODA a.s. Doudlevce 12198004 
kontaminovaný areál - 

průmyslová či komerční 
lokalita 

nutnost realizace nápravného opatření 

Ústecký kraj Dolní Podluží TOS Varnsdorf a.s. 17697007 
kontaminovaný areál - 

průmyslová či komerční 
lokalita 

nutnost realizace nápravného opatření 

Karlovarský kraj Stará Chodovská Skládka TDK Stará Chodovská 53777001 průmyslová skládka nutnost realizace nápravného opatření 

Středočeský kraj 
Rožmitál pod 
Třemšínem 

Obalovna Rožmitál p. Třemšínem - SSŽ 
a.s. 

14284002 
výroba/skladování/manipulace 

s nebezpečnými látkami 
(mimo ropných) 

nutnost realizace nápravného opatření 

Hlavní město 
Praha 

Vysočany KCD a.s. SEVER 12702026 
kontaminovaný areál - 

průmyslová či komerční 
lokalita 

nutnost realizace nápravného opatření 

Plzeňský kraj Ledce u Plzně Skládka Ledce - Krkavec 7963001 průmyslová skládka nutnost realizace nápravného opatření 

Hlavní město 
Praha 

Řeporyje Řeporyje - obalovna IPS 12702055 neznámo nutnost realizace nápravného opatření 

Liberecký kraj 
Horní Rokytnice 

nad Jizerou 
Areál bývalé společnosti SEBA 40934001 

kontaminovaný areál - 
průmyslová či komerční 

lokalita 
nutnost realizace nápravného opatření 

Olomoucký kraj Bělotín Jelení kopec I. 200002 skládka TKO nutnost realizace nápravného opatření 

Moravskoslezský 
kraj 

Radvanice Radvanice - areál koupaliště 11352029 skládka TKO nutnost realizace nápravného opatření 

Olomoucký kraj Vikantice Sklad Cd kalů 18181001 
kontaminovaný areál - 

průmyslová či komerční 
lokalita 

nutnost realizace nápravného opatření 

Liberecký kraj 
Lomnice nad 

Popelkou 
Technolen technický textil 8675005 neznámo nutnost realizace nápravného opatření 

Plzeňský kraj Horní Bříza Oprámy Horní Bříza 4263003 průmyslová skládka nutnost realizace nápravného opatření 

Kraj Vysočina 
Proseč u 
Humpolce 

Proseč skládka 13315001 průmyslová skládka nutnost realizace nápravného opatření 
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Kraj 
Katastrální 

území 
Název lokality Identifikátor Typ Doporučený další postup 

Hlavní město 
Praha 

Dolní Měcholupy KOVOŠROT PRAHA, a.s. 12702022 
kontaminovaný areál - 

průmyslová či komerční 
lokalita 

nutnost realizace nápravného opatření 

Zlínský kraj Otrokovice TOMA a.s. Otrokovice 11673002 
kontaminovaný areál - 

průmyslová či komerční 
lokalita 

nutnost realizace nápravného opatření 

Ústecký kraj 
Roudnice nad 

Labem 
Roudnické strojírny a slévárny, a.s. (v 

konkurzu) 
14164003 

kontaminovaný areál - 
průmyslová či komerční 

lokalita 
nutnost realizace nápravného opatření 

Jihočeský kraj Vyšší Brod Čertova Stěna 8713001 skládka TKO nutnost realizace nápravného opatření 

Jihomoravský 
kraj 

Kyjov Šroubárna Kyjov, spol.s.r.o. 7843002 
kontaminovaný areál - 

průmyslová či komerční 
lokalita 

nutnost realizace nápravného opatření 

Moravskoslezský 
kraj 

Mariánské Hory DIAMO, s.p. OZ laguny OSTRAMO 11352030 odkaliště nutnost realizace nápravného opatření 

Kraj Vysočina Kaliště Skládka u obce Kaliště 62241001 průmyslová skládka nutnost realizace nápravného opatření 

Pardubický kraj Pardubičky Mazutové hospodářství Černá za Bory 17835001 
výroba/skladování/manipulace 

s ropnými látkami 
nutnost realizace nápravného opatření 

Středočeský kraj Mladá Boleslav ŠKODA AUTO a.s. zákl.závod 9629900 
kontaminovaný areál - 

průmyslová či komerční 
lokalita 

nutnost realizace nápravného opatření 

Jihočeský kraj Lhenice EBC Lhenice 8088002 
výroba/skladování/manipulace 

s nebezpečnými látkami 
(mimo ropných) 

nutnost bezodkladného nápravného opatření 

Středočeský kraj 
Milovice nad 

Labem 
Milovice-letiště Boží Dar 9519001 

střelnice / vojenské výcvikové 
prostory 

nutnost bezodkladného nápravného opatření 

Středočeský kraj Dubí u Kladna Poldi 6506030 
kontaminovaný areál - 

průmyslová či komerční 
lokalita 

nutnost bezodkladného nápravného opatření 

Středočeský kraj Kladno Koněv - západ 6506031 
kontaminovaný areál - 

průmyslová či komerční 
lokalita 

nutnost bezodkladného nápravného opatření 

Pardubický kraj Polička Modřec a okolí obalovny 12535001 jiné nutnost bezodkladného nápravného opatření 

Karlovarský kraj Dolní Rychnov Kovošrot - divize Sokolov 15230001 obchodní / logistický areál nutnost bezodkladného nápravného opatření 
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Kraj 
Katastrální 

území 
Název lokality Identifikátor Typ Doporučený další postup 

Moravskoslezský 
kraj 

Kunčice nad 
Ostravicí 

Arcelor Mittal Steel Ostrava a.s. 11352002 
kontaminovaný areál - 

průmyslová či komerční 
lokalita 

nutnost bezodkladného nápravného opatření 

Královéhradecký 
kraj 

Skuhrov nad 
Bělou 

Areál strojírny J.PORKERT Seykorovna 49109001 
kontaminovaný areál - 

průmyslová či komerční 
lokalita 

nutnost bezodkladného nápravného opatření 

Královéhradecký 
kraj 

Skuhrov nad 
Bělou 

Areál slévárny J.PORKERT Růženina 
huť 

49109002 
havárie jiných nebezpečných 

látek (mimo ropných) 
nutnost bezodkladného nápravného opatření 

Královéhradecký 
kraj 

Jedlová v 
Orlických horách 

Na křižovatce 2581001 skládka TKO nutný další monitoring vývoje a šíření kontaminace v čase 

Královéhradecký 
kraj 

Horní Radechová Horní Radechová-Studýnka 4387001 průmyslová skládka nutný další monitoring vývoje a šíření kontaminace v čase 

Královéhradecký 
kraj 

Dvůr Králové nad 
Labem 

Městská, Elišákova cihelna 3396001 skládka TKO nutný další monitoring vývoje a šíření kontaminace v čase 

Jihočeský kraj 
České Budějovice 

2 
Motor Jikov,skládka Suchomel 2191003 průmyslová skládka nutný další monitoring vývoje a šíření kontaminace v čase 

Liberecký kraj Mříčná Autobrzdy 10020001 průmyslová skládka nutný další monitoring vývoje a šíření kontaminace v čase 

Liberecký kraj Česká Lípa Sosnová obalovna 15246001 jiné nutný další monitoring vývoje a šíření kontaminace v čase 

Pardubický kraj Osík Osík 97 11310001 skládka TKO nutný další monitoring vývoje a šíření kontaminace v čase 

Pardubický kraj Dražkovice Skládka Dražkovice I. 11765002 skládka TKO nutný další monitoring vývoje a šíření kontaminace v čase 

Pardubický kraj 
Jablonné nad 

Orlicí 
ISOLIT 5619002 

kontaminovaný areál - 
průmyslová či komerční 

lokalita 
nutný další monitoring vývoje a šíření kontaminace v čase 

Ústecký kraj Tušimice 
Areál společnosti JETCON s.r.o. v 

Tušimicích 
6168030 

kontaminovaný areál - 
průmyslová či komerční 

lokalita 
nutný další monitoring vývoje a šíření kontaminace v čase 

Středočeský kraj Chocerady Na Šibeničkách 5202001 skládka TKO nutný další monitoring vývoje a šíření kontaminace v čase 

Středočeský kraj 
Kostelec nad 
Černými lesy 

Kostelec nad Černými Lesy 70162001 
střelnice / vojenské výcvikové 

prostory 
nutný další monitoring vývoje a šíření kontaminace v čase 

Středočeský kraj Lysá nad Labem Kruhovka 8950001 skládka TKO nutný další monitoring vývoje a šíření kontaminace v čase 

Středočeský kraj Buštěhrad Dříň 1639001 
kontaminovaný areál - 

průmyslová či komerční 
lokalita 

nutný další monitoring vývoje a šíření kontaminace v čase 
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Kraj 
Katastrální 

území 
Název lokality Identifikátor Typ Doporučený další postup 

Středočeský kraj Niměřice Bývalý závod MOTOTECHNA 4601001 
kontaminovaný areál - 

průmyslová či komerční 
lokalita 

nutný další monitoring vývoje a šíření kontaminace v čase 

Olomoucký kraj Grygov Olomouc - Grygov 36266001 
střelnice / vojenské výcvikové 

prostory 
nutný další monitoring vývoje a šíření kontaminace v čase 

Olomoucký kraj Velká Střelná Daskabát - střelnice 2476003 
střelnice / vojenské výcvikové 

prostory 
nutný další monitoring vývoje a šíření kontaminace v čase 

Olomoucký kraj Slavonín Slavotín-Stará pískovna 11050013 skládka TKO nutný další monitoring vývoje a šíření kontaminace v čase 

Olomoucký kraj Chválkovice Olomouc - Bystrovany 10911001 
střelnice / vojenské výcvikové 

prostory 
nutný další monitoring vývoje a šíření kontaminace v čase 

Jihomoravský 
kraj 

Ždánice Ždánice - Habrový 19496002 skládka TKO nutný další monitoring vývoje a šíření kontaminace v čase 

Jihomoravský 
kraj 

Bučovice Areál UP, Bučovice 15161001 
kontaminovaný areál - 

průmyslová či komerční 
lokalita 

nutný další monitoring vývoje a šíření kontaminace v čase 

Plzeňský kraj Horšovský Týn STS - FuFa Horšovský Týn 4487002 obchodní / logistický areál nutný další monitoring vývoje a šíření kontaminace v čase 

Plzeňský kraj 
Kladruby u 

Radnic 
Kladruby 6534002 skládka TKO nutný další monitoring vývoje a šíření kontaminace v čase 

Plzeňský kraj Kaznějov Kaznějov 64553001 
výroba/skladování/manipulace 

s nebezpečnými látkami 
(mimo ropných) 

nutný další monitoring vývoje a šíření kontaminace v čase 

Moravskoslezský 
kraj 

Drnholec nad 
Lubinou 

Skládka KBV 87961001 skládka TKO nutný další monitoring vývoje a šíření kontaminace v čase 

Moravskoslezský 
kraj 

Rýmařov Okal skládka, Janovice 14446001 skládka TKO nutný další monitoring vývoje a šíření kontaminace v čase 

Zlínský kraj Chropyně Spálený les 54230001 jiné nutný další monitoring vývoje a šíření kontaminace v čase 

Pardubický kraj Česká Třebová Česká Třebová kasárna 21757001 
střelnice / vojenské výcvikové 

prostory 
nutný další monitoring vývoje a šíření kontaminace v čase 

Hlavní město 
Praha 

Libeň České loděnice - dnové sedimenty 30891002 
kontaminace dnových 

sedimentů 
nutný další monitoring vývoje a šíření kontaminace v čase 

Jihočeský kraj Měšice u Tábora Smyslov - obalovna 93456001 
kontaminovaný areál - 

průmyslová či komerční 
lokalita 

nutný je průzkum kontaminace 

Jihočeský kraj Vodňany Sedimenty rybníka Čežárka 18428002 neznámo nutný je průzkum kontaminace 

Jihočeský kraj Milevsko Pod Spojkou 9467002 skládka TKO nutný je průzkum kontaminace 
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Kraj 
Katastrální 

území 
Název lokality Identifikátor Typ Doporučený další postup 

Jihočeský kraj Sepekov Sedimenty rybníka Tovaryš 14760003 neznámo nutný je průzkum kontaminace 

Jihočeský kraj Bor Skládka Bor 59147001 skládka TKO nutný je průzkum kontaminace 

Jihočeský kraj Klikov Skládka Klikov 59147002 skládka TKO nutný je průzkum kontaminace 

Liberecký kraj Machnín Machnín obalovna drtě 8203064 
výroba/skladování/manipulace 

s ropnými látkami 
nutný je průzkum kontaminace 

Liberecký kraj Jesenný U lomu Skalička 5897001 skládka TKO nutný je průzkum kontaminace 

Liberecký kraj Syřenov Pod Kumburkem 16185001 skládka TKO nutný je průzkum kontaminace 

Liberecký kraj Semily skládka s.p. Technometra (LIKO) 5483001 skládka TKO nutný je průzkum kontaminace 

Liberecký kraj Bratříkov Skládka Štěbrov - lom 11912003 průmyslová skládka nutný je průzkum kontaminace 

Liberecký kraj Semily starší skládka s.p. Technometra 54833001 průmyslová skládka nutný je průzkum kontaminace 

Liberecký kraj Rváčov Lomnice n.P. Rváčov -  Skuhrov 8675001 skládka TKO nutný je průzkum kontaminace 

Jihomoravský 
kraj 

Letovice Letovické strojírny, s.r.o. 8071002 
kontaminovaný areál - 

průmyslová či komerční 
lokalita 

nutný je průzkum kontaminace 

Jihomoravský 
kraj 

Rudice u Blanska Žegrov 14323001 průmyslová skládka nutný je průzkum kontaminace 

Jihomoravský 
kraj 

Rajhradice Rajhradice - obalovna 13895001 
výroba/skladování/manipulace 

s nebezpečnými látkami 
(mimo ropných) 

nutný je průzkum kontaminace 

Jihomoravský 
kraj 

Mašovice u 
Znojma 

Mašovická střelnice 92247001 
výroba/skladování/manipulace 

s ropnými látkami 
nutný je průzkum kontaminace 

Jihomoravský 
kraj 

Kotvrdovice Nad Benzinkou 7112001 skládka TKO nutný je průzkum kontaminace 

Jihomoravský 
kraj 

Doubravník Propadlí 3138001 skládka TKO nutný je průzkum kontaminace 

Jihomoravský 
kraj 

Lesná u Znojma Lesná u Znojma - bývalá ČS PHM 80176001 
výroba/skladování/manipulace 

s ropnými látkami 
nutný je průzkum kontaminace 

Plzeňský kraj Starý Plzenec Letkov obalovna 8062001 
kontaminovaný areál - 

průmyslová či komerční 
lokalita 

nutný je průzkum kontaminace 

Plzeňský kraj Chodová Planá Chodová Planá - obalovna 52211001 neznámo nutný je průzkum kontaminace 
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Kraj 
Katastrální 

území 
Název lokality Identifikátor Typ Doporučený další postup 

Královéhradecký 
kraj 

Borohrádek Borohrádek obalovna 761002 neznámo nutný je průzkum kontaminace 

Královéhradecký 
kraj 

Vrchlabí Vrchlabí - bývalá plynárna 86306002 
kontaminovaný areál - 

průmyslová či komerční 
lokalita 

nutný je průzkum kontaminace 

Královéhradecký 
kraj 

Hořice v 
Podkrkonoší 

ZEZ Hořice - Jesva s.r.o 4516003 
výroba/skladování/manipulace 

s nebezpečnými látkami 
(mimo ropných) 

nutný je průzkum kontaminace 

Královéhradecký 
kraj 

Slemeno u 
Rychnova nad 

Kněžnou 
Skládka Jedlinská Lhotka (Jedlina) 16181001 skládka TKO nutný je průzkum kontaminace 

Královéhradecký 
kraj 

Josefov u 
Jaroměře 

Jaroměř - Brdce obalovna 5733004 neznámo nutný je průzkum kontaminace 

Královéhradecký 
kraj 

Semechnice Nad drůbežárnou 14718001 skládka TKO nutný je průzkum kontaminace 

Středočeský kraj Poříčany Poříčany - bývalá obalovna 25986001 neznámo nutný je průzkum kontaminace 

Středočeský kraj Bradlec Bradlec - obalovna 8980001 neznámo nutný je průzkum kontaminace 

Středočeský kraj Voznice Kytín - obalovna 85059001 neznámo nutný je průzkum kontaminace 

Středočeský kraj Netvořice Šiberný 10412001 skládka TKO nutný je průzkum kontaminace 

Středočeský kraj 
Divišov u 
Benešova 

Ke Všechlapům /Na Spravedlnost 2626001 skládka TKO nutný je průzkum kontaminace 

Středočeský kraj Stará Huť Stará Huť 15375001 skládka TKO nutný je průzkum kontaminace 

Moravskoslezský 
kraj 

Kunčice nad 
Ostravicí 

Kunčice, obalovna 11352087 
kontaminovaný areál - 

průmyslová či komerční 
lokalita 

nutný je průzkum kontaminace 

Moravskoslezský 
kraj 

Nový Jičín-Dolní 
Předměstí 

Nový Jičín, obalovna 10741004 
kontaminovaný areál - 

průmyslová či komerční 
lokalita 

nutný je průzkum kontaminace 

Moravskoslezský 
kraj 

Město Albrechtice Městská skládka odp.Biskupice 9339001 skládka TKO nutný je průzkum kontaminace 

Moravskoslezský 
kraj 

Brumovice u 
Opavy 

Pustý Mlýn 1310001 skládka TKO nutný je průzkum kontaminace 

Moravskoslezský 
kraj 

Přívoz Depo kolejových vozidel 11352094 neznámo nutný je průzkum kontaminace 
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Kraj 
Katastrální 

území 
Název lokality Identifikátor Typ Doporučený další postup 

Moravskoslezský 
kraj 

Karviná-město DTS 10000 Karviná - Italy servis 63824002 jiné nutný je průzkum kontaminace 

Hlavní město 
Praha 

Košíře Trafostanice VÚSTE 12702056 
havárie jiných nebezpečných 

látek (mimo ropných) 
nutný je průzkum kontaminace 

Kraj Vysočina 
Moravské 
Budějovice 

Moravské Budějovice - areál bývalé 
STS 

98903001 
kontaminovaný areál - 

průmyslová či komerční 
lokalita 

nutný je průzkum kontaminace 

Kraj Vysočina 
Ostrov nad 

Oslavou 
Ostrov nad Oslavou - obalovna 11600001 neznámo nutný je průzkum kontaminace 

Kraj Vysočina Kotlasy Kotlasy - obalovna 7106001 neznámo nutný je průzkum kontaminace 

Kraj Vysočina Ptáčov Ptáčov - obalovna 16973008 neznámo nutný je průzkum kontaminace 

Kraj Vysočina Přibyslav Agrostroj Přibyslav 13569003 
kontaminovaný areál - 

průmyslová či komerční 
lokalita 

nutný je průzkum kontaminace 

Ústecký kraj Varnsdorf Skládka Gerhus 17697006 skládka TKO nutný je průzkum kontaminace 

Pardubický kraj Stará Trnávka U okálů 77 9334001 skládka TKO nutný je průzkum kontaminace 

Pardubický kraj 
Hradec nad 

Svitavou 
Hradec nad Svitavou obalovna 4723003 neznámo nutný je průzkum kontaminace 

Pardubický kraj 
Hradec nad 

Svitavou 
Hradec nad Svitavou 185 4723002 skládka TKO nutný je průzkum kontaminace 

Zlínský kraj Sady 
Kunovice u Uherského Hradiště - 

úložiště pražců ČD 
72917001 neznámo nutný je průzkum kontaminace 

Zlínský kraj 
Krásno nad 

Bečvou 
Valašské Meziříčí - obalovna 76360002 neznámo nutný je průzkum kontaminace 

Olomoucký kraj 
Leština u 
Zábřeha 

DTS 724 Leština-za hřištěm 80524001 jiné nutný je průzkum kontaminace 

Olomoucký kraj Postřelmov DTS 937 Postřelmov-u klubu 26176006 jiné nutný je průzkum kontaminace 

Olomoucký kraj Velké Losiny DTS 312 Velké Losiny-u OÚ 79083001 jiné nutný je průzkum kontaminace 

Olomoucký kraj Postřelmov DTS 926 Postřelmov-ČOV+sklárny 26176002 jiné nutný je průzkum kontaminace 

Olomoucký kraj Postřelmov Vyhnálov 12617001 skládka TKO nutný je průzkum kontaminace 

Olomoucký kraj Kolšov DTS 456 Kolšov-řadovky 68613003 jiné nutný je průzkum kontaminace 

Olomoucký kraj Postřelmov DTS 934 Postřelmov-u přejezdu 26176004 jiné nutný je průzkum kontaminace 
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Kraj 
Katastrální 

území 
Název lokality Identifikátor Typ Doporučený další postup 

Olomoucký kraj Svébohov DTS 805 Svébohov-u ZD 60285001 jiné nutný je průzkum kontaminace 

Zdroj: Databáze SEKM 
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14.2 Lokality s potvrzenou kontaminací pesticidy a/nebo herbicidy 

Tabulka 84: Přehled lokalit s potvrzenou kontaminací pesticidy a/nebo herbicidy (dle databáze SEKM) 

Kraj 
Katastrální 

území 
Název lokality Identifikátor Typ Doporučený další postup 

Olomoucký kraj Město Libavá Šibeniční vrch 9342004 střelnice / vojenské výcvikové prostory nápravné opatření žádoucí 

Jihomoravský 
kraj 

Předklášteří Skládka Předklášteří 16749001 skládka TKO nápravné opatření žádoucí 

Pardubický kraj Stojice Skládka V Důlní 38731002 skládka TKO nápravné opatření žádoucí 

Jihočeský kraj Dačice STS Dačice 2440002 
kontaminovaný areál - průmyslová či komerční 

lokalita 
nutnost realizace nápravného opatření 

Karlovarský kraj Hroznětín Výsypka lomu Hájek 3668001 výsypka nutnost realizace nápravného opatření 

Jihomoravský 
kraj 

Hustopeče u 
Brna 

MSQUATRO - sklad pesticidů 49864002 
výroba/skladování/manipulace s nebezpečnými 

látkami (mimo ropných) 
nutnost realizace nápravného opatření 

Plzeňský kraj 
Týnec u 

Janovic nad 
Úhlavou 

Bývalý sklad pesticidů 72313002 
výroba/skladování/manipulace s nebezpečnými 

látkami (mimo ropných) 
nutnost realizace nápravného opatření 

Středočeský kraj Dubno Dubno - skládka 3368002 průmyslová skládka nutnost realizace nápravného opatření 

Ústecký kraj Račiněves Skládka Račiněves Na ladech 13739001 skladování živočišných odpadů v zemědělství nutnost realizace nápravného opatření 

Pardubický kraj Klešice Klešice 38731005 skládka TKO nutnost realizace nápravného opatření 

Ústecký kraj 
Háj u Loučné 

pod 
Klínovcem 

Bývalý zemědělský areál 87049001 
kontaminovaný areál - průmyslová či komerční 

lokalita 
nutnost realizace nápravného opatření 

Středočeský kraj Neratovice SPOLANA s.r.o. 10356001 havárie jiných nebezpečných látek (mimo ropných) 
nutnost bezodkladného nápravného 

opatření 

Karlovarský kraj Prameny Prameny 13284001 
kontaminovaný areál - průmyslová či komerční 

lokalita 
nutnost bezodkladného nápravného 

opatření 

Královéhradecký 
kraj 

Petrovice nad 
Orlicí 

Vodní zdroj Třebechovice pod 
Orebem - Bědovice 

69452001 jiné 
nutnost bezodkladného nápravného 

opatření 

Středočeský kraj 
Benešov u 

Prahy 
Bedrč studna 2053002 

výroba/skladování/manipulace s nebezpečnými 
látkami (mimo ropných) 

nutný další monitoring vývoje a šíření 
kontaminace v čase 

Středočeský kraj Chocerady Na Šibeničkách 5202001 skládka TKO 
nutný další monitoring vývoje a šíření 

kontaminace v čase 

Pardubický kraj Dražkovice Skládka Dražkovice I. 11765002 skládka TKO 
nutný další monitoring vývoje a šíření 

kontaminace v čase 
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Kraj 
Katastrální 

území 
Název lokality Identifikátor Typ Doporučený další postup 

Pardubický kraj Bor u Skutče Bor u Skutče 741001 průmyslová skládka 
nutný další monitoring vývoje a šíření 

kontaminace v čase 

Moravskoslezský 
kraj 

Bruntál-město Kasárna SA 1316003 střelnice / vojenské výcvikové prostory 
nutný další monitoring vývoje a šíření 

kontaminace v čase 

Jihočeský kraj Branná Bývalý státní statek 9421001 skladování živočišných odpadů v zemědělství 
nutný další monitoring vývoje a šíření 

kontaminace v čase 

Jihočeský kraj Mutná Mutná - sklad pesticidů 17890001 
výroba/skladování/manipulace s nebezpečnými 

látkami (mimo ropných) 
nutný další monitoring vývoje a šíření 

kontaminace v čase 

Jihočeský kraj 
Jindřichův 

Hradec 
STS, spol. s r.o. 6052001 

výroba/skladování/manipulace s nebezpečnými 
látkami (mimo ropných) 

nutný další monitoring vývoje a šíření 
kontaminace v čase 

Jihomoravský 
kraj 

Boršov u 
Kyjova 

Boršov - objekt ZZN Hodonín 7843003 
výroba/skladování/manipulace s nebezpečnými 

látkami (mimo ropných) 
nutný další monitoring vývoje a šíření 

kontaminace v čase 

Jihomoravský 
kraj 

Ždánice Ždánice - Habrový 19496002 skládka TKO 
nutný další monitoring vývoje a šíření 

kontaminace v čase 

Kraj Vysočina 
Nový 

Rychnov 
Na horách 10788001 průmyslová skládka 

nutný další monitoring vývoje a šíření 
kontaminace v čase 

Olomoucký kraj 
Předměstí u 
Města Libavá 

Anenský vrch 90191001 střelnice / vojenské výcvikové prostory 
nutný další monitoring vývoje a šíření 

kontaminace v čase 

Středočeský kraj 
Divišov u 
Benešova 

Ke Všechlapům /Na 
Spravedlnost 

2626001 skládka TKO nutný je průzkum kontaminace 

Středočeský kraj 
Mšecké 

Žehrovice 
Bývalé ZD Mšecké Žehrovice 240001 výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami nutný je průzkum kontaminace 

Středočeský kraj Netvořice Šiberný 10412001 skládka TKO nutný je průzkum kontaminace 

Zlínský kraj Bylnice Skládka Cihelna 1306001 neznámo nutný je průzkum kontaminace 

Jihomoravský 
kraj 

Čejkovice Čejkovice - zámek 1900001 skladování živočišných odpadů v zemědělství nutný je průzkum kontaminace 

Královéhradecký 
kraj 

Dobřenice Dobřenice 2774001 odkaliště nutný je průzkum kontaminace 

Plzeňský kraj Nedaničky Nedaničky - lom - Silnice 9244002 skládka TKO nutný je průzkum kontaminace 

Plzeňský kraj Vstiš Zemědělský areál Vstiš 
PXIuo24BijP8PNS

dNg90 
výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami nutný je průzkum kontaminace 

Moravskoslezský 
kraj 

Jelení u 
Bruntálu 

Jelení - skládka toxického 
odpadu 

9518001 průmyslová skládka nutný je průzkum kontaminace 

Moravskoslezský 
kraj 

Dívčí Hrad Dívčí Hrad - toxická skládka 2614001 průmyslová skládka nutný je průzkum kontaminace 

Liberecký kraj Žernov Sýkořice - v sadech 19654002 skládka TKO nutný je průzkum kontaminace 
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Kraj 
Katastrální 

území 
Název lokality Identifikátor Typ Doporučený další postup 

Liberecký kraj 
Doksy u 
Máchova 

jezera 
Zámecký dvůr Doksy 28212002 výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami nutný je průzkum kontaminace 

Liberecký kraj Tatobity Pod skálou 16520002 skládka TKO nutný je průzkum kontaminace 

Kraj Vysočina 
Moravské 
Budějovice 

Moravské Budějovice - areál 
bývalé STS 

98903001 
kontaminovaný areál - průmyslová či komerční 

lokalita 
nutný je průzkum kontaminace 

Jihočeský kraj Větřní Vrakoviště Větřní 81231006 výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami nutný je průzkum kontaminace 

Zdroj: Databáze SEKM 
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15. Příloha ke kapitole 4 – Legislativní rámec 

 

15.1 Přehled vybraných platných právních předpisů  

15.1.1 Národní právní předpisy 

► Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů; 

► Vyhláška č. 93/2006 Sb., o Katalogu odpadů; 

► Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů; 

► Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady; 

► Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady; 

► Vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými 
terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, 
monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek 
v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB); 

► Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a 
o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními 
a elektroodpady); 

► Nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro 
období 2015 – 2024; 

► Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů …; 

► Zákon č. 25/2008 Sb. Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a 
integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně 
některých zákonů; 

► Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném 
registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci); 

► Vyhláška č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci; 

► Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); 

► Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí); 

► Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých 
zákonů; 

► Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší; 

► Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí; 

► Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů; 

► Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o léčivech); 

► Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů; 

► Zákon č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o biocidech), v platném znění;  

► Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR, Řád pro 
mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží – RID a letecká přeprava – IATA DGR; 
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► Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 
zákonů (chemický zákon); 

► Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií). 

 

15.1.2 Přímo použitelné předpisy EU 

► Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o 
perzistentních organických znečišťujících látkách; 

► Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se 
zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 
91/689/EHS a 96/61/ES; 

► Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o 
zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008;  

► Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o 
přepravě odpadů; 

► Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o 
hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které 
nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších 
produktech živočišného původu); 

► Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých 
směrnic;  

 
 

15.2 Vybraná ustanovení národních právních předpisů 

15.2.1 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
v platném znění 

15.2.1.1 Ustanovení týkající se nakládání s nebezpečnými odpady 

Působnost zákona o odpadech - §2 

§ 2 odst. 1  - V odstavci 1 je uvedeno, že zákon o odpadech se vztahuje na nakládání se všemy odpady 
s výjimkou: 
 

a) odpadních vod v rozsahu, v jakém se na ně vztahují jiné právní předpisy 

b) radioaktivních odpadů 

c) mrtvých těl zvířat, která uhynula jiným způsobem než porážkou, včetně zvířat usmrcených 
za účelem vymýcení nákazy zvířat odstraňovaných v souladu se zvláštním právním předpisem, 

d) exkrementů, nejedná-li se o vedlejší produkty živočišného původu, slámy a jiných přírodních 
látek pocházejících ze zemědělské výroby nebo lesnictví, které nevykazují žádnou 
z nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie 
o nebezpečných vlastnostech odpadů a které se využívají v zemědělství a lesnictví v souladu 
se zvláštním právním předpisem nebo k výrobě energie prostřednictvím postupů nebo metod, 
které nepoškozují životní prostředí ani neohrožují lidské zdraví, 
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e) nezachycených emisí látek znečišťujících ovzduší, oxidu uhličitého zachyceného za účelem 
jeho ukládání do přírodních horninových struktur a uloženého v těchto strukturách v souladu 
s jiným právním předpisem nebo oxidu uhličitého zachyceného za účelem výzkumu, vývoje 
nebo zkoušení nových výrobků a postupů a uloženého v úložišti s kapacitou nižší než 
100 kilotun, 

f) vyřazených výbušnin a vyřazeného střeliva, 

g) sedimentů přemísťovaných v rámci povrchových vod za účelem správy vod a vodních cest, 
předcházení povodním, zmírnění účinku povodní a období sucha nebo rekultivace půdy, je-li 
prokázáno, že nevykazují žádnou z nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo 
použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů 

§ 2 odst. 2 - V odstavci 2 je uvedeno, že zákon o odpadech  se vztahuje take na nakládání s těžebním 
odpadem, nepoužitámi léčivy a návykovými látkami a s vedlejšími živočišnými produkty, pokud  zvláštní 
právní předpisy nestanoví jinak. 

Vybrané základní pojmy 

§ 3 odst. 1 - Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí 
zbavit. 

§ 4 odst. 1 písm. a) - Nebezpečným odpadem je odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných 
vlastností uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných 
vlastnostech odpadů (Nařízení komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým 
se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení 
některých směrnic. Nařízení Rady (EU) č. 2017/997 ze dne 8. června 2017, kterým se mění příloha III 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost 
HP 14 ekotoxický). 

§ 4 odst. 1 písm. e) – Nakládáním s odpady se rozumí obchodování s odpady, shromažďování, sběr, 
výkup, přeprava, doprava, skladování, úprava, využití a odstranění odpadů. 

§ 4 odst. 1 písm x) - Původcem odpadů je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, 
při jejichž činnosti vznikají odpady, nebo právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, 
které provádějí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení 
odpadů, a dále obec od okamžiku, kdy nepodnikající fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu 
určeném; obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu. 

§ 4 odst. 1 písm. y) - Oprávněnou osobou je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady 
podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů. 

Zařazování odpadů podle Katalogu odpadů - §5 

§ 5 odst. 1  - Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad zařadit 
podle Katalogu odpadů, …; 

§ 5 odst. 2  - V případech, kdy nelze odpad jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů, zařadí odpad 
ministerstvo na návrh příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Na toto řízení se 
nevztahuje správní řád. 

Zařazování odpadů podle kategorií - §6, Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů - § 7-9 

K dané problematice se vztahují především § 6 až 9, ale také vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu 
odpadů a vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

https://esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=AZ&CP=32014R1357&maxDate=01032019
https://esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=AZ&CP=32008L0098&maxDate=01032019
https://esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=AZ&CP=32008L0098&maxDate=01032019
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§ 6 odst. 1 - Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad 
do kategorie nebezpečný, pokud: 

a) vykazuje alespoň jednu z nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelného 
předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů 

b) je uveden v Katalogu odpadů jako nebezpečný odpad, nebo 

c) je smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Katalogu odpadů jako nebezpečný. 

 
§ 6 odst. 1 - V případě, že se původce odpadů nebo oprávněná osoba domnívají, že odpad uvedený 
v odstavci 1 písm. b) nebo c) nebo nebezpečný odpad po úpravě nemá žádnou z nebezpečných 
vlastností a mají v úmyslu s ním nakládat jako s odpadem kategorie ostatní, jsou povinni požádat 
pověřenou osobu nebo osoby podle § 7 odst. 1 o hodnocení nebezpečných vlastností. V případě, 
že má Česká inspekce životního prostředí důvodnou pochybnost, že původce odpadu nebo oprávněná 
osoba odpad správně zařadili, může původci odpadu nebo oprávněné osobě rozhodnutím uložit 
povinnost požádat pověřenou osobu nebo osoby podle § 7 odst. 1 o hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadu. 

§ 6 odst. 4 - Pokud původce nebo oprávněná osoba osvědčením o vyloučení nebezpečných vlastností 
odpadu prokáží, že odpad uvedený v odstavci 1 písm. b) nebo c) nebo nebezpečný odpad po úpravě 
nemá žádnou z nebezpečných vlastností, nejsou povinni dodržovat režim stanovený pro 
nebezpečné odpady, jsou však povinni ověřovat, zda odpad tyto nebezpečné vlastnosti nemá. Způsob 
a četnost ověřování stanoví pověřená osoba nebo osoby v osvědčení o vyloučení nebezpečných 
vlastností odpadu. 

§ 6 odst. 5 - Autovrak, ze kterého byly způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem 
demontovány všechny nebezpečné části a odčerpány všechny provozní náplně, lze zařadit do 
kategorie ostatní odpad bez provedení hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 

§ 7 odst. 1 -  Nebezpečné vlastnosti odpadů uvedené v příloze přímo použitelného předpisu Evropské 
unie o nebezpečných vlastnostech odpadů pod označením kódem HP 1 až HP 3, HP 12, 
HP 14 a HP 15 hodnotí právnická osoba nebo fyzická osoba pověřená Ministerstvem životního 
prostředí, ostatní nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie 
o nebezpečných vlastnostech odpadů hodnotí právnická osoba nebo fyzická osoba pověřená 
Ministerstvem zdravotnictví. 

§ 9 odst. 1 - Nebezpečné vlastnosti odpadu hodnotí jedna nebo více pověřených osob na základě 
žádosti původce nebo oprávněné osoby. Žádost se podává prostřednictvím integrovaného systému 
plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Zjistí-li pověřená osoba nebo osoby, 
že odpad žádnou nebezpečnou vlastnost nemá, vydá žadateli osvědčení o vyloučení 
nebezpečných vlastností odpadu (dále jen osvědčení). V opačném případě pověřená osoba nebo 
osoby sdělí s odůvodněním žadateli, že odpad má jednu nebo více nebezpečných vlastností (dále 
jen sdělení). Osvědčení a sdělení se vydávají prostřednictvím integrovaného systému plnění 
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a zároveň v listinné podobě. V případě, 
že nebezpečné vlastnosti odpadu hodnotí více pověřených osob, vydávají osvědčení nebo sdělení 
společně. Z osvědčení musí být zřejmé, která pověřená osoba odpovídá za hodnocení konkrétní 
nebezpečné vlastnosti. Na vydávání osvědčení a sdělení se nevztahuje správní řád. 

§ 7 odst. 2 - V osvědčení vymezí pověřená osoba nebo osoby vždy druh a původ odpadu, na který 
se osvědčení vztahuje, vyhodnocení nebezpečných vlastností odpadu a stanoví podmínky a dobu 
platnosti osvědčení; tato doba nesmí být delší než 4 roky. Osvědčení pozbývá platnosti okamžitě, když 
u původce nebo oprávněné osoby dojde ke změně technologie nebo vstupní suroviny, která ovlivní 
složení odpadu nebo jeho vlastnosti. 

Hierarchie nakládání s odpady - §9a 
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§ 9a odst. 1 - V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání 
s odpady: 

a) předcházení vzniku odpadů, 

b) příprava k opětovnému použití, 

c) recyklace odpadů, 

d) jiné využití odpadů, například energetické využití, 

e) odstranění odpadů. 

 

§ 9a odst. 2 „Od hierarchie způsobů nakládání s odpady je možno se odchýlit v případě odpadů, u nichž 
je to podle posouzení celkových dopadů životního cyklu zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním 
vhodné s ohledem na nejlepší celkový výsledek z hlediska ochrany životního prostředí. 

§ 9a odst. 3 - Při uplatňování hierarchie se zohlední: 

a) celý životní cyklus výrobků a materiálů, zejména s ohledem na snižování vlivu nakládání 
s odpady na životní prostředí a lidské zdraví, 

b) technická proveditelnost a hospodářská udržitelnost, 

c) ochrana zdrojů surovin, životního prostředí, lidského zdraví a hospodářské a sociální dopady. 

 

Povinnosti při nakládání s odpady - předcházení vzniku odpadů - §10 

§ 10 odst. 1 - Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku 
odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí 
být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který 
je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.15) 

§ 10 odst. 2 - Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí výrobky, je povinna 
tyto výrobky vyrábět tak, aby omezila vznik nevyužitelných odpadů z těchto výrobků, zejména pak 
nebezpečných odpadů. 

Povinnosti při nakládání s odpady - obecné povinnosti - §12 

§ 12 odst.1 - Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným 
tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání 
s nebezpečnými odpady se řídí též zvláštními právními předpisy platnými pro výrobky, látky 
a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, pokud není v tomto zákoně nebo 
prováděcích právních předpisech k němu stanoveno jinak. 

§ 12 odst. 2 - Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady podle tohoto zákona nakládat pouze 
v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Při tomto nakládání 
s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí 
a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy. 

§ 12 odst. 3 - K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická 
osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo 
ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle 
§ 14 odst. 2 nebo provozovatelem zařízení podle § 33b odst. 1 písm. b), nebo za podmínek 
stanovených v § 17 též obec. To neplatí pro předávání nezbytného množství vzorků odpadů 
k rozborům, zkouškám, analýzám pro účely stanovení skutečných vlastností a splnění požadavků pro 
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převzetí odpadů do zařízení, pro účely vědy a výzkumu nebo jiné účely, které nejsou nakládáním 
s odpady podle § 4 odst. 1 písm. e). 

§ 12 odst. 4 - Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto 
zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán. 

§ 12 odst. 5 - Ředění nebo míšení odpadů za účelem splnění kritérií pro jejich přijetí na skládku 
je zakázáno. 

§ 12 odst. 6 - Míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady, látkami nebo materiály 
je zakázáno. Přípustné je pouze ve výjimečných případech, a to se souhlasem krajského úřadu 
příslušného podle místa nakládání s odpady. Krajský úřad tento souhlas udělí pouze tehdy, pokud 
míšením nebezpečných odpadů nedojde k ohrožení zdraví lidí nebo životního prostředí, je v souladu 
s nejlepšími dostupnými technikami a je prováděno zařízením k využívání nebo odstraňování odpadů 
provozovaným na základě souhlasu podle § 14 odst. 1 nebo zařízením podle § 14 odst. 2. Pokud již 
došlo ke smíšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady, látkami nebo materiály, 
musí být provedeno jejich roztřídění, je-li to technicky a ekonomicky proveditelné a je-li to nezbytné pro 
zajištění ochrany životního prostředí a zdraví lidu. Tato povinnost se nevztahuje na míšení 
nebezpečných odpadů, pro které je vydán souhlas krajského úřadu. 

Povinnosti při nakládání s odpady - balení a označování nebezpečných odpadů - §13 

§ 13 odst. 1  - Balení nebezpečných odpadů se řídí přiměřeně zvláštními právními předpisy. 

§ 13 odst. 2 - Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečnými odpady, jsou povinni zajistit, 
aby nebezpečné odpady byly označeny písemně způsobem a v rozsahu stanoveném prováděcím 
právním předpisem a grafickým symbolem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 
o klasifikaci, označování a balení látek a směsí v rozsahu stanoveném prováděcím právním 
předpisem. Nebezpečný odpad s nebezpečnou vlastností HP 9 Infekční se označuje grafickým 
symbolem stanoveným prováděcím právním předpisem. 

§ 13 odst. 3 - Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečným odpadem, jsou povinni 
zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto 
listem vybavit. 

Povinnosti při nakládání s odpady - Odpadový hospodář §15 

§ 15 odst. 1  - Původce a oprávněná osoba, kteří nakládali v posledních 2 letech s nebezpečnými 
odpady v množství větším než 100 t nebezpečného odpadu za rok, a provozovatel první a druhé fáze 
provozu skládky jsou povinni zajišťovat odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborně způsobilé 
osoby. 

§ 15 odst. 2  - Splňuje-li podmínky uvedené v odstavci 1 i jednotlivá samostatná provozovna, je původce 
nebo oprávněná osoba povinna určit odpadového hospodáře i pro tuto samostatnou provozovnu. 

§ 15 odst. 3  - Odpadový hospodář odpovídá původci nebo oprávněné osobě, která jej svým odpadovým 
hospodářem určila, za zajištění odborného nakládání s odpady.  Odpadový hospodář zastupuje 
původce nebo oprávněnou osobu při jednání s orgány veřejné správy v oblasti odpadového 
hospodářství, zejména při výkonu jejich kontrolní činnosti. 

§ 15 odst. 4  - Povinnost určit odpadového hospodáře se nevztahuje na dopravce, i když splňují 
podmínky uvedené v odstavci 1. 

§ 15 odst. 5 - Odpadovým hospodářem může být určena pouze fyzická osoba, která má dokončené 
vysokoškolské vzdělání a nejméně 3 roky praxe v oboru odpadového hospodářství v  posledních 10 
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letech, nebo střední vzdělání ukončené maturitou a nejméně 5 let praxe v oboru odpadového 
hospodářství v posledních 10 letech. 

Povinnosti pro jednotlivé fáze nakládání s odpady - povinnosti původců odpadů - §16 

§ 16 odst. 1 - Původce odpadů je povinen: 

a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6, 

b) zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 9a, 

c) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími 
právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 
odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby, 

d) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich 
skutečných vlastností, 

e) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, 

f) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, 

g) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat 
příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím 
právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahujících PCB a 
podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto 
zákonem nebo prováděcím právním předpisem, 

h) vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se 
zvláštními právními předpisy, 

i) ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15, 

j) platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v tomto 
zákoně. 

 

§ 16 odst. 2  - Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění 
nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce upustit se souhlasem místně příslušného 
orgánu státní správy s navazujícími změnami v kompetencích. 

§ 16 odst. 3 -  S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a 
místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích, pokud na tuto 
činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14; shromažďování a přeprava nebezpečných 
odpadů nepodléhají souhlasu. 

§ 16 odst. 4 - Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo 
odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení do 
vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3. Za dopravu odpadů odpovídá dopravce. 
Na každou oprávněnou osobu, která převezme do svého vlastnictví odpady od původce, přecházejí 
povinnosti původce, podle odstavce 1, s výjimkou písm. i). 

Povinnosti původce – obce podle vyhlášky č. 321/2014 Sb.: 

§ 4 vyhlášky - Povinnost zajištění místa pro oddělené soustřeďování nebezpečných odpadů obec splní 
určením místa k soustřeďování nebezpečných odpadů ve stanovených termínech, minimálně však 
dvakrát ročně. 

Povinnosti při přepravě odpadů - §24 
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§ 24 odst. 1 - Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání zúčastněné na přepravě odpadů 
jsou povinny 

a) zabezpečit přepravu odpadů v souladu s požadavky stanovenými ve zvláštních právních 
předpisech, (ADR, RID, atd.) 

b) uchovávat doklady související s přepravou odpadů po dobu 3 let ode dne zahájení přepravy, 

c) označit přepravní prostředek přepravující odpad způsobem stanoveným prováděcím právním 
předpisem, 

d) při přepravě nebezpečných odpadů vést evidenci a ohlašovat přepravované nebezpečné 
odpady v rozsahu stanoveném tímto zákonem. 

 
Povinnosti při nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými zařízeními – část 
čtvrtá zákona 

§ 25 - Pro účely tohoto zákona se vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými zařízeními rozumí 

a) odpady perzistentních organických znečišťujících látek a PCB, 

b) odpadní oleje, 

c) baterie a akumulátory, 

d) kaly z čistíren odpadních vod a další biologicky rozložitelné odpady, 

e) odpady z výroby oxidu titaničitého, 

f) odpady azbestu, 

g) autovraky, 

h) elektrická a elektronická zařízení. 

 

Přeshraniční přeprava odpadů – část devátá  

§53 - Tato část upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství o přepravě 
odpadů (Nařízení (ES) č. 1013/2006) přepravu odpadů do České republiky, z České republiky a přes 
Českou republiku. Příslušným orgánem pro přeshraniční přepravu odpadů za Českou republiku je 
Ministerstvo životního prostředí. 

§ 54 odst. 1 - Odpad vzniklý v České republice se přednostně odstraňuje v České republice. 

§ 54 odst. 2 - Přeshraniční přeprava odpadů do České republiky za účelem odstranění je zakázána s 
výjimkou odpadů vzniklých v sousedních státech v důsledku živelních pohrom nebo za stavu nouze. 

§ 54 odst. 3 - Odpad vzniklý v České republice se přednostně využívá v České republice, nejedná-li se 
o jeho využití v jiných členských státech Evropské unie.  

§ 54 odst. 4 - Zásady pro rozhodování ve věcech přeshraniční přepravy odpadů stanoví vláda 
nařízením. 

§ 55 odst. 1 - Oznámení o přeshraniční přepravě odpadů podává oznamovatel podle přímo 
použitelného předpisu Evropských společenství o přepravě odpadů, a to v českém, slovenském nebo 
anglickém jazyce. Účastníkem řízení zahájeného oznámením podle tohoto odstavce je pouze 
oznamovatel. 
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15.2.1.2 Ustanovení týkající se zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady 

Poznámka: V zařízeních pro nakládání s nebezpečnými odpady jsou odpady skladovány, upravovány, využívány nebo 
odstraňovány. 

 

Vybrané pojmy 

§ 4 odst. 1 písm. f) -  Zařízením je technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby. 

§ 4 odst. 1 písm. g) - Shromažďováním odpadů se rozumí krátkodobé soustřeďování odpadů 
do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady. 

§ 4 odst. 1 písm. h) - Skladováním odpadů je přechodné soustřeďování odpadů v zařízení k tomu 
určeném po dobu nejvýše 3 let před jejich využitím nebo 1 roku před jejich odstraněním. 

§ 4 odst. 1 písm. i) - Skládkou je zařízení zřízené v souladu se zvláštním právním předpisem (stavební 
zákon) a provozované ve třech na sebe bezprostředně navazujících fázích provozu, včetně zařízení 
provozovaného původcem odpadů za účelem odstraňování vlastních odpadů a zařízení určeného pro 
skladování odpadů s výjimkou skladování odpadů podle písmene h),“; 

§ 4 odst. 1 písm. j) - První fází provozu skládky je provozování zařízení podle písmene i) k odstraňování 
odpadů jejich ukládáním na nebo pod úrovní terénu,  

§ 4 odst. 1 písm. k)  - Druhou fází provozu skládky je provozování zařízení podle písmene i) k 
případnému využívání odpadů při uzavírání a rekultivaci skládky,“; 

§ 4 odst. 1 písm. l) - Třetí fází provozu skládky - provozování zařízení podle písmene i) neurčeného k 
nakládání s odpady za účelem zajištění následné péče o skládku po jejím uzavření, 

§ 4 odst. 1 písm. p) - Úpravou odpadů je každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických 
nebo fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem umožnění nebo usnadnění jejich 
dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich objemu, případně snížení jejich 
nebezpečných vlastností. 

§ 4 odst. 1 písm. r) -  Využitím odpadů je činnost, jejímž výsledkem je, že odpad slouží užitečnému 
účelu tím, že nahradí materiály používané ke konkrétnímu účelu, a to i v zařízení neurčeném k využití 
odpadů podle § 14 odst. 2, nebo že je k tomuto konkrétnímu účelu upraven. 

§ 4 odst. 1 písm t) -  Materiálovým využitím odpadů je způsob využití odpadů zahrnující recyklaci a další 
způsoby využití odpadů jako materiálu k původnímu nebo jiným účelům, s výjimkou bezprostředního 
získání energie. 

§ 4 odst. 1 písm u) - Recyklací odpadů je jakýkoliv způsob využití odpadů, kterým je odpad znovu 
zpracován na výrobky, materiály nebo látky pro původní nebo jiné účely jejich použití, včetně 
přepracování organických materiálů; recyklací odpadů není energetické využití a zpracování 
na výrobky, materiály nebo látky, které mají být použity jako palivo nebo zásypový material. 

§ 4 odst. 1 písm v) - Odstraněním odpadů je činnost, která není využitím odpadů, a to i v případě, 
že tato činnost má jako druhotný důsledek znovuzískání látek nebo energie. 

§ 4 odst. 1 písm w) - Zpracováním odpadů je využití nebo odstranění odpadů zahrnující i přípravu před 
využitím nebo odstraněním odpadů. 

Obecné povinnosti 

§ 12 zákona – viz kapitola 2.1.1 
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Balení a označování nebezpečných odpadů 

§ 13 zákona – viz kapitola 2.1.1 

Povinnosti při nakládání s odpady  - souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, 
sběru nebo výkupu odpadů - §14 

§ 14 odst. 1 - Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů lze provozovat pouze 
na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zařízení 
a s jeho provozním řádem (dále jen souhlas k provozování zařízení). Jednotlivé fáze provozu skládky 
mohou být provozovány pouze na základě souhlasu s provozním řádem příslušné fáze provozu 
skládky. V řízení předcházejícím vydání tohoto rozhodnutí musí krajský úřad posoudit všechna zařízení, 
která s těmito činnostmi souvisejí. Souhlas k provozování skládek nebezpečných odpadů 
se uděluje na dobu určitou, nejvýše na 4 roky. Dobu platnosti souhlasu krajský úřad prodlouží 
na základě žádosti provozovatele skládky nebezpečných odpadů vždy nejvýše na další 4 roky, pokud 
jsou splněny podmínky a plněny povinnosti při provozování skládky stanovené tímto zákonem 
a prováděcím právním předpisem. 

§ 14 odst. 2 - V zařízeních, která nejsou podle tohoto zákona určena k nakládání s odpady, je možné 
využívat pouze odpady, které splňují požadavky stanovené pro vstupní suroviny, a při nakládání 
s těmito odpady nesmějí být porušeny zvláštní právní předpisy, v souladu s nimiž je zařízení 
provozováno, a právní předpisy na ochranu zdraví lidí a životního prostředí. K provozování takovýchto 
zařízení není požadován souhlas k provozování zařízení podle odstavce 1. 

§ 14 odst. 3 - Před zahájením činností spojených s odstraňováním odpadů na skládce provede krajský 
úřad místní šetření, aby ověřil, že skládka splňuje podmínky stanovené v jím vydaném souhlasu. 

§ 14 odst. 4 - Pokud další provozovatel zařízení požádá krajský úřad o nový souhlas k provozování 
zařízení nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne převodu nebo přechodu užívacího práva 
k zařízení, dosavadní souhlas k provozování zařízení platí i pro dalšího provozovatele, dokud o žádosti 
dalšího provozovatele nebude pravomocně rozhodnuto. 

§ 14 odst. 5 - Kolaudační souhlas a kolaudační rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu 
(stavební zákon č. 183/2006 Sb.) pro stavby určené k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu 
odpadů nelze vydat bez rozhodnutí, kterým byl udělen souhlas k provozování zařízení podle odstavce 
1.  

Poznámka: K povolování zařízení pro nakládání s odpady krajskými úřady vydalo MŽP Metodický pokyn, který je zveřejněn ve 
Věstníku MŽP, ročník XXI, částka 7, červenec 2011. 

 

Odpadový hospodář 

§ 15 zákona – viz kapitola 2.1.1 

Povinnosti při sběru a výkupu odpadů - §18 

§ 18 odst. 1 - Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů je povinen 

a) zařazovat odpady podle druhů a kategorií podle § 5 a 6, 
b) zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 9a, 
c) ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15, 
d) sebrané nebo vykoupené odpady převádět do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich 

převzetí podle § 12 odst. 3, 
e) provozovat zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů v souladu s jeho schváleným provozním 

řádem, 
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f) zveřejňovat druhy sbíraných nebo vykupovaných odpadů a podmínky jejich sběru nebo výkupu 
a odebírat nebo vykupovat zveřejněné druhy sbíraných nebo vykupovaných odpadů 
za stanovených podmínek, 

g) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich 
skutečných vlastností, 

h) sbírané nebo vykupované odpady soustřeďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, 
i) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, 
j) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat 

příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím 
právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahujících PCB 
a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou 
tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem. 

 
§ 18 odst. 2 - Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění 
nebo oddělené soustřeďování odpadů nutné, může od něj provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu 
odpadů se souhlasem příslušného krajského úřadu upustit. 

§ 18 odst. 3 - Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů provádějící sběr nebo výkup odpadů 
stanovených prováděcím právním předpisem podle odstavce 11 je povinen při odběru nebo výkupu 
těchto odpadů identifikovat osoby, od kterých má v úmyslu odpady odebrat nebo vykoupit, identifikovat 
odebírané nebo vykupované odpady, vést podle odstavců 4 až 8 evidenci o těchto skutečnostech, 
a to včetně data a hodiny odebrání nebo vykoupení odpadů. K plnění této povinnosti je provozovatel 
oprávněn vyžadovat k nahlédnutí průkazy totožnosti těchto osob; při nakládání s osobními údaji 
fyzických osob postupuje provozovatel podle zvláštního zákona. 

§ 18 odst. 4 - Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nesmí vykupovat odpady stanovené 
prováděcím právním předpisem podle odstavce 11, s výjimkou autovraků, od fyzických osob. 

§ 18 odst. 5 - Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů může za vykoupený nebo odebraný 
odpad stanovený prováděcím právním předpisem podle odstavce 11 poskytovat úplatu pouze 
převodem peněžních prostředků prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo provozovatele 
poštovních služeb formou poštovního poukazu. 

§ 18 odst. 6 - Identifikací osob podle odstavce 3 se pro účely tohoto zákona rozumí zjištění obchodní 
firmy nebo názvu právnické osoby, adresy jejího sídla, identifikačního čísla osoby nebo obdobného 
čísla přidělovaného v zahraničí a identifikace fyzické osoby jednající jménem této právnické osoby při 
odběru nebo výkupu odpadů. 

§ 18 odst. 7 - Identifikací odebíraných nebo vykupovaných odpadů podle odstavce 3 se pro účely tohoto 
zákona rozumí zjištění názvu druhu a množství odebraného nebo vykoupeného odpadu podle Katalogu 
odpadů. Pokud dochází ke sběru nebo výkupu odpadu, který má povahu strojního zařízení nebo 
obecně prospěšného zařízení26a), uměleckého díla či pietních a bohoslužebných předmětů nebo jejich 
částí, je provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů povinen uvést u jednotlivých odebraných 
nebo vykoupených předmětů jejich stručný popis, umožňující dodatečnou identifikaci, a doplnit jej 
uvedením písmen, číslic, popřípadě dalších symbolů, na těchto předmětech se nacházejících. 

§ 18 odst. 8 - Identifikační údaje podle odstavců 3, 6 a 7 je provozovatel povinen evidovat a uchovávat 
po dobu 5 let od odebrání nebo vykoupení odpadů. 

§ 18 odst. 9 - Bez ověření údajů podle odstavců 6 a 7 provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu 
odpadů nesmí odpad odebrat nebo vykoupit. 

§ 18 odst. 10 - Odebraná nebo vykoupená strojní zařízení, obecně prospěšná zařízení, umělecká díla 
či pietní a bohoslužebné předměty nebo jejich části nesmí provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu 
odpadů po dobu 48 hodin od jejich odebrání nebo vykoupení rozebírat, jinak pozměňovat nebo 
postupovat dalším osobám. 
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Povinnosti při využívání odpadů - §19 

§ 19 odst. 1 - Provozovatel zařízení k využívání odpadů je povinen 

a) ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15, 

b) zveřejňovat seznam odpadů, k jejichž využívání je oprávněn, 

c) provozovat zařízení k využívání odpadů v souladu s jeho schváleným provozním řádem, 

d) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, 

e) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat 
příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím 
právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahujících PCB 
a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou 
tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem, 

f) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich 
skutečných vlastností, 

g) oznámit bez zbytečného odkladu příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 
nepříznivé vlivy nakládání s odpady na zdraví lidí nebo životní prostředí, které jsou v rozporu 
s vlivy očekávanými nebo popsanými v provozním řádu zařízení, nebo vlivy, které překračují 
stanovené limitní hodnoty. 

 

§ 19 odst. 2 - Na provozovatele zařízení podle § 14 odst. 2 se vztahují povinnosti uvedené v odstavci 
1 písm. e). 

Povinnosti při odstraňování odpadů - společná ustanovení - §20 

§ 20 - Provozovatel zařízení k odstraňování odpadů je povinen  

a) ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15, 

b) zveřejňovat seznam odpadů, k jejichž odstraňování je oprávněn, 

c) provozovat zařízení k odstraňování odpadů v souladu s jeho schváleným provozním řádem, 

d) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, 

e) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat 
příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím 
právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahujících PCB a 
podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto 
zákonem nebo prováděcím právním předpisem, 

f) odstranit odpady v mimořádných případech na základě rozhodnutí obecního úřadu obce s 
rozšířenou působností, je-li to nezbytné z hlediska ochrany životního prostředí, a pokud je to 
pro provozovatele technicky možné; náklady vzniklé tímto rozhodnutím hradí obecní úřad obce 
s rozšířenou působností, který rozhodnutí vydal; náhradu nákladů takto vynaložených je 
povinna obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností uhradit osoba za odpad odpovědná, 

g) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich 
skutečných vlastností, 

h) oznámit bez zbytečného odkladu příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 
nepříznivé vlivy nakládání s odpady na zdraví lidí nebo životní prostředí, které jsou v rozporu s 
vlivy očekávanými nebo popsanými v provozním řádu zařízení, nebo vlivy, které překračují 
stanovené limitní hodnoty. 
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Zvláštní ustanovení pro skládkování odpadů - §21 

§ 21 odst. 1 - Provozovatel skládky odpadů je dále povinen 
 

a) před zahájením provozu skládky prokázat, že nemá evidován nedoplatek s výjimkou 
nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady 
na splátky, u orgánů Finanční správy České republiky nebo u orgánů Celní správy České 
republiky a že zřídil zvláštní účet podle § 50 při provozování skládky vytvářet a vést finanční 
rezervu na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu v rozsahu 
stanoveném tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, 

b) finančně zajistit první fázi provozu skládky nebo její části podle § 48a, 

c) zabezpečit po ukončení provozu skládky její asanaci, rekultivaci a následnou péči a zamezit 
negativnímu vlivu skládky na životní prostředí; tyto činnosti zajišťovat z vlastních prostředků 
a prostředků finanční rezervy po dobu nejméně 30 let, 

d) vybírat poplatky za uložení odpadů na skládku, odvádět je příjemci poplatku a informovat 
příjemce poplatku o dlužných poplatcích, 

e) archivovat evidenci uložených odpadů po celou dobu provozu skládky a následné péče 
o skládku podle písmene b), 

f) zajistit, aby odpadový hospodář každoročně prokazatelně proškolil všechny zaměstnance 
provozovatele skládky o řádném provozu zařízení a o bezpečném nakládání s odpady tak, aby 
nedošlo k ohrožení životního prostředí. 

 
§ 21 odst. 2 - Umístění a technické provedení skládky odpadů musí zajistit ochranu životního prostředí 
po celou dobu provozu skládky i po jeho ukončení a podmínky pro rekultivaci skládky a následné 
využití skládkového prostoru v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. 

§ 21 odst. 3 - Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují 
požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky 
je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodném výluhu. 

§ 21 odst. 4 -  Na skládky je zakázáno ukládat odpady stanovené prováděcím právním předpisem, 
odpady, které mohou mít při jejich smísení negativní vliv na životní prostředí, a neupravené odpady, 
s výjimkou odpadů stanovených prováděcím právním předpisem, a odpadů, u nichž ani úpravou nelze 
dosáhnout snížení jejich objemu nebo snížení nebo odstranění jejich nebezpečných vlastností. 

§ 21 odst. 6 - Jako technologický materiál na technické zabezpečení skládky je možné využívat pouze 
odpady stanovené prováděcím právním předpisem, které svými technickými parametry tomuto účelu 
odpovídají. 

 
Zvláštní ustanovení pro spalování odpadů - § 22 až 23 

§ 22 odst. 1 - Odpady lze spalovat, jen jsou-li splněny podmínky stanovené právními předpisy o ochraně 
ovzduší a o hospodaření energií 

§ 22 odst. 2 - Technické požadavky pro nakládání s odpady vzniklými při spalování nebezpečného 
odpadu ve spalovnách stanoví ministerstvo vyhláškou. 

§ 23 odst. 1 - Spalování odpadu ve spalovně komunálních odpadů, která dosahuje vysokého stupně 
energetické účinnosti, se považuje za využívání odpadů způsobem uvedeným pod kódem R1 v příloze 
č. 3 k tomuto zákonu. Výše požadované energetické účinnosti a vzorec pro její výpočet je uveden v 
příloze č. 12 k tomuto zákonu.“; 
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§ 23 odst. 2 - Spalovny odpadů, u nichž nejsou splněny podmínky spalování uvedené v odstavci 1, jsou 
zařízeními k odstraňování odpadů. 

15.2.2 Vyhláška č. 93/2016 Sb. O Katalogu odpadů, v platném znění 

Tato vyhláška zapracovává evropské předpisy, jako je Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2008/98/ES, o odpadech a o zrušení některých směrnic a Rozhodnutí Komise 2014/955/EU, 
kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES o seznamu odpadů podle směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2008/98/ES.  

Příloha č. 1 - Katalog odpadů..  

Povinnost zařazovat odpady podle Katalogu odpadů má původce a oprávněná osoba. Postup 
zařazování je uveden v § 4 až 8 vyhlášky  

15.2.2.1 Ustanovení týkající se nakládání s nebezpečnými odpady 

Postup zařazování odpadů podle kategorií 

§ 7 odst. 1 - Nebezpečné odpady jsou označeny v Katalogu odpadů symbolem „ * “ 

§ 7 odst. 2 -  Pokud jsou v Katalogu odpadů jednomu druhu odpadu přiřazena dvě katalogová čísla 
odpadu, z nichž jedno je označeno jako nebezpečný odpad a druhé nikoliv, odpad se zařazuje pod 
katalogové číslo podle toho, zda se podle § 6 odst. 1 písm. a) a c) zákona o odpadech jedná 
o nebezpečný odpad či nikoliv. 

§ 7 odst. 3 - Nebezpečná vlastnost odpadu se posuzuje podle koncentrace látek v odpadech nebo, 
nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008)  jinak, provedením zkoušky 
v laboratořích nebo odborných pracovištích, akreditovaných podle technické normy ČSN EN ISO/IEC 
17025 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních 
laboratoří. V případě zkoušek na zvířatech a na lidech se přihlédne k článku 7 přímo použitelného 
předpisu Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. 

§ 7 odst. 4 -  Nebezpečná vlastnost odpadu infekčnost se posuzuje na základě popisu vzniku odpadu, 
z odborného posudku technologie, v níž dochází k produkci nebo úpravě odpadu, a popisu odpadu 
z hlediska možného obsahu infekčního agens ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky o hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadů. 

§ 8 odst. 3 - Odpady obsahující polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD/PCDF), 
1,1,1-trichlor- 2,2-bis(4-chlorfenyl) ethan (DDT), chlordan, hexachlorcyklohexany (včetně lindanu), 
dieldrin, endrin, heptachlor, hexachlor-benzen, chlordekon, aldrin, pentachlorbenzen, mirex, toxafen, 
hexabrombifenyl a/nebo PCB, které překračují koncentrační limity uvedené v příloze IV přímo 
použitelného předpisu Evropské unie o perzistentních organických znečišťujících látkách (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021), se klasifikují jako nebezpečné. 

§ 8 odst. 4 -  Koncentrační limity stanovené v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie 
o nebezpečných vlastnostech odpadů (Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ) se nevztahují na čisté 
slitiny kovů v kompaktní formě, které nejsou znečištěny nebezpečnými látkami. Čisté slitiny kovů 
v kompaktní formě, které se považují za nebezpečné odpady, jsou jmenovitě uvedeny a označeny jako 
nebezpečné v příloze k této vyhlášce. 

https://esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=AZ&CP=32008L0098&maxDate=01042016
https://esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=AZ&CP=32014D0955&maxDate=01042016
https://esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=AZ&CP=32000D0532&maxDate=01042016
https://esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=AZ&CP=32008L0098&maxDate=01042016
https://esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=AZ&CP=2001s185&maxDate=01042016#C02_H01_P006
https://esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=AZ&CP=32008R1272&maxDate=01042016
https://esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=AZ&CP=32014R1357&maxDate=01042016
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15.2.3 Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 
v platném znění 

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie (Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2008/98/ES ), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie (Nařízení 
Komise (EU) č. 1357/2014 ,) a upravuje 

a) obsah žádosti o udělení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 

c) obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 

d) kritéria, metody a postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 

e) obsah žádosti o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 

f) obsah osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů, 

g) obsah sdělení o přítomnosti nebezpečných vlastností v hodnoceném odpadu  

15.2.4 Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném 
znění 

Vyhláška stanovuje mimo jiné  

► náležitosti žádosti o souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo 
výkupu odpadů (§1) 

► náležitostižádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (§2) 

► technické požadavky na zařízení a seznam odpadů, při jejichž odběru nebo výkupu 
je provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů povinen vést evidenci osob, od kterých 
odpady odebral nebo vykoupil (§ 3 až 9) 

► technické požadavky na nakládání s odpadními oleji (§14 a §15, příloha č. 13), seznam látek se 
kterými nesmějí být smíšeny odpadní oleje (příloha č. 15)  

► způsob vedení průběžné evidence (§21) a ohlašování evidence odpadů (§22) 

► rozsah a způsob ohlašování údajů o zařízení a činnosti dopravců odpadů (§23) 

► způsob ohlašování přepravy odpadů (§25) 

► způsob a rozsah označování nebezpečných odpadů (příloha č. 29) 

► obsah provozního řádu a provozního deníku zařízení (příloha č. 1) 

► postup přejímky odpadů do zařízení a předávání informací o vlastnostech přejímaných odpadů 
(příloha č. 2) a obsah identifikačního listu nebezpečného odpadu (příloha č. 3) 

15.2.4.1 Ustanovení týkající se nakládání s nebezpečnými odpady 

§ 5 odst. 1 - Jako shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů mohou sloužit zejména speciální 
nádoby, kontejnery, obaly, jímky a nádrže, které splňují technické požadavky kladené 
na shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů touto vyhláškou a které splňují požadavky 
stanovené zákonem a zvláštními právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí.  
 
§ 5 odst. 2 - Shromažďovací prostředky odpadů musí splňovat tyto základní technické požadavky: 
 

a) odlišení shromažďovacích prostředků odpadů (tvarově, barevně nebo popisem) od prostředků 
nepoužívaných pro nakládání s odpady, nebo používaných pro jiné druhy odpadů, 

b) zajištění ochrany odpadů před povětrnostními vlivy, pokud jsou shromažďovací prostředky 
určeny pro použití mimo chráněné prostory a nejsou-li určeny pouze pro odpady inertní, 

https://esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=AZ&CP=32008L0098&maxDate=01092019
https://esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=AZ&CP=32014R1357&maxDate=01092019
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c) odolnost proti chemickým vlivům odpadů, pro které jsou určeny, 

d) v případě, že shromažďovací prostředky slouží i jako přepravní obaly, musí splňovat 
požadavky zvláštních právních předpisů upravujících přepravu nebezpečných věcí a zboží, 
https://esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=AZ&CP=2001s383-2019s200 - note_2 

e) shromažďovací prostředky pro komunální odpad musí odpovídat příslušným technickým 
normám,  

f) svým provedením samy o sobě nebo v kombinaci s technickým provedením a vybavením 
místa, v němž jsou umístěny, zabezpečují ochranu okolí před druhotnou prašností, zejména 
u pevných odpadů vzniklých při spalování nebezpečných odpadů ve spalovnách odpadů 
a odpadů s obsahem azbestu, 

g) zabezpečují, že odpad do nich umístěný je chráněn před nežádoucím znehodnocením, 
zneužitím, odcizením, smícháním s jinými druhy odpadů nebo únikem ohrožujícím zdraví lidí 
nebo životní prostředí, 

h) umožní svým provedením bezpečnost při obsluze a čištění a dezinfekci po svém vyprázdnění, 
zejména u odpadů ze zdravotnických zařízení. 

 
§ 5 odst. 4 - V blízkosti shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu nebo shromažďovacího 
místa nebezpečného odpadu nebo na nich musí být umístěn identifikační list shromažďovaného 
odpadu.  

§ 5 odst. 5 -  Shromažďovací prostředek nebezpečného odpadu musí být označen v souladu s přílohou 
č. 29 a popřípadě jménem a příjmením osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího 
prostředku. 

§ 5 odst. 7 - Na shromažďování nebezpečných odpadů, které mají nebezpečné vlastnosti uvedené 
v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů, popřípadě 
stejné nebezpečné vlastnosti jako mají chemické látky nebo přípravky, na které se vztahuje zvláštní 
právní předpis, se také vztahují obdobné technické požadavky jako na shromažďování těchto 
chemických látek a přípravků podle zvláštních právních předpisů. 

§ 7 odst. 3 - Sklad nebezpečných odpadů musí být vybaven identifikačními listy nebezpečných odpadů 
v nich skladovaných podle přílohy č. 3. 

15.2.4.2 Ustanovení týkající se zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady 

Obecné požadavky na zařízení k využívání a odstraňování, sběru a výkupu odpadů jsou stanoveny v 
§ 4 vyhlášky. V příloze 1 je pak stanoven obsah provozního řádu a provozního deníku zařízení. 
V příloze 2 je uveden postup přejímky odpadů do zařízení a předávání informací o vlastnostech 
přejímaných odpadů. 

Poznámka: Provozní řád zpracovává i původce nebo oprávněná osoba, kteří odpady skladují, sklad odpadů je zařazen podle 
přílohy 1, budu 4 do skupiny zařízení A. 

 

15.2.5 Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu, v platném znění 

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a v souladu s nimi upravuje 
 

a) technické požadavky na skládky odpadů (dále jen skládky) a podmínky jejich provozování, 

b) seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládku, případně které lze ukládat na skládku 
pouze za určitých podmínek, 

https://esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=AZ&CP=2001s383-2019s200%20-%20note_2
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c) způsob hodnocení odpadů podle vyluhovatelnosti a mísitelnosti a způsob prokazování 
přijatelnosti odpadu do zařízení k využívání a odstraňování odpadů, 

d) technické požadavky pro nakládání s odpady vzniklými při spalování nebezpečných odpadů, 

e) požadavky na ukládání odpadů z azbestu na skládky, 

f) požadavky na prozatímní uložení odpadní rtuti, 

g) požadavky na ukládání odpadů jako technologického materiálu na zajištění skládky, 

h) způsob vytváření a čerpání finanční rezervy, 

i) technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu. 

15.2.5.1 Ustanovení týkající se nakládání s nebezpečnými odpady 

§ 2 písm. o) - Nereaktivním nebezpečným odpadem je odpad podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona, který 
při normálních klimatických podmínkách nehoří, ve vodě se snadno nerozpouští ani jinak fyzikálně či 
chemicky nereaguje v prostředí místa, kam je ukládán, s jinými odpady nebo věcmi, s nimiž přijde do 
styku, způsobem, který by mohl vést k poškození životního prostředí či k ohrožení lidského zdraví 

§ 2 písm. t) - Odpadem z azbestu jsou nebezpečné odpady katalogových čísel 06 13 04, 10 13 09, 16 
01 11, 16 02 12, 16 02 15, 16 11 01, 16 11 03, 16 11 05, 17 06 01, 17 06 05, 17 09 03, pokud 
nebezpečnou látkou, kterou obsahují, je azbest 

§ 2 písm. w) - Prozatímním uložením odpadní rtuti - skladování odpadní rtuti v souladu s přímo 
použitelným předpisem Evropské unie způsobem uvedeným v příloze č. 4 zákona pod kódem D15 po 
dobu delší než jeden rok. 

V § 4 je stanoven způsob hodnocení odpadů podle vyluhovatelnosti (viz také příloha č. 2 vyhlášky) a 
mísitelnosti (viz také příloha č. 3 vyhlášky), seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky všech 
skupin nebo se na skládky ukládají jen za určitých podmínek (viz také příloha č. 5 vyhlášky), a další 
podmínky pro ukládání odpadů na skládky (viz také příloha č. 4, 6, 7, 8). 

V § 6 jsou stanoveny technické požadavky na ukládání odpadů jako technologického materiálu na 
zajištění skládky (viz také příloha č. 5 a 4 vyhlášky). 

V § 7 jsou stanoveny technické požadavky na ukládání odpadů z azbestu na skládky. 

§ 7 odst.1 - Odpady z azbestu mohou být ukládány pouze na skládkách kategorie S-OO a S-NO při 
splnění následujících požadavků: 

a) budou dodrženy obecné požadavky § 4 odst. 3 a požadavky zvláštních právních předpisů, 

b) odpad přijímaný na skládku skupiny S-OO do vyhrazených sektorů nesmí obsahovat jiné 
nebezpečné látky než azbest, jehož vlákna jsou vázána pojivem, nebo odpad z azbestu 
zabalený v utěsněných obalech, 

c) plocha pro ukládání odpadů musí být denně před jejím hutněním překryta vhodným materiálem, 
a pokud odpad není zabalený, musí být pravidelně skrápěna, 

d) na skládce se nesmí provádět žádné vrtné, výkopové a jiné práce, které by mohly vést 
k uvolnění vláken azbestu, 

e) musí být přijata vhodná opatření, aby se zabránilo jakémukoliv kontaktu lidí s odpadem 
obsahujícím azbest po dobu provozu i po uzavření skládky. 

 
§ 7 odst. 3 - Dokumentace s plánkem umístění odpadu z azbestu na skládce je součástí evidence 
uložených odpadů, archivované v souladu s § 21 odst. 1 písm. d) zákona. 
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V § 8 jsou stanoveny technické požadavky na nakládání s odpady vzniklými při spalování 
nebezpečných odpadů. Popílky ze spaloven nebezpečných odpadů lze ukládat pouze v odděleném 
sektoru skládky po jejich předchozí úpravě některým z postupů uvedených v příloze č. 6. 

V § 9 jsou stanoveny technické požadavky na ukládání odpadů upravených stabilizací na skládky: 

§ 9 odst. 1 - Nebezpečné odpady, upravené stabilizací podle § 4 odst. 7 písm. b), mohou být ukládány 
na skládkách skupiny S-ostatní odpad až po ukončení technologického procesu stabilizace a dosažení 
nejvýše přípustných hodnot výluhu odpadu stanovené výluhové třídy. 

§ 9 odst. 2 - Způsob hodnocení odpadů upravených stabilizací před jejich uložením na skládku je 
stanoven v příloze č. 7. 

V § 9a jsou stanoveny technické požadavky na prozatimní a trvalé uložení odpadní rtuti. 

§ 9a odst. 1 - Zařízení k prozatímnímu uložení odpadní rtuti je skládkou skupiny S-nebezpečný odpad. 
Na prozatímní uložení odpadní rtuti se vztahují zvláštní požadavky podle přílohy č. 13 k této vyhlášce. 

§ 9a odst. 2 - Odpadní rtuť může být odstraněna pouze na skládce skupiny S-nebezpečný odpad. 
Kromě požadavků této vyhlášky pro skládku skupiny S-nebezpečný odpad musí být při trvalém uložení 
odpadní rtuti splněny požadavky pro prozatímní uložení odpadní rtuti uvedené v části A a v části 
B bodech 6 a 8 přílohy č. 13 k této vyhlášce. 

§ 12 odst. 1 - Na povrchu terénu nelze využívat odpady nebezpečné, odpady kategorie ostatní 
odpad, které vznikly úpravou nebezpečných odpadů s výjimkou případů odstranění 
nebezpečných složek v odpadu, směsné komunální odpady, odpady uvedené v příloze 
č. 5 a výstupy z úpravy směsných komunálních odpadů. Na povrchu terénu dále nelze využívat 
stavební a demoliční odpady s výjimkou zeminy, jalové horniny, hlušiny, sedimentů, recyklátu 
ze stavebního a demoličního odpadu a vybouraných betonových nebo železobetonových bloků 
využívaných jako náhrada za lomový kámen k účelům, pro které není technicky možné využít recyklát 
ze stavebního a demoličního odpadu. Zákaz využívání stavebních a demoličních odpadů podle tohoto 
odstavce se nevztahuje na jejich využívání při uzavírání skládek k vytváření uzavírací těsnicí vrstvy 
skládky. 

15.2.5.2 Ustanovení týkající se zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady 

§3 - Technické požadavky na skládky a podmínky jejich provozu 

§ 3 odst. 1 - Technické požadavky na skládky odpadů včetně podmínek pro jejich umístění, technické 
zabezpečení provozu skládek, těsnění, monitorování a podmínek jejich uzavření a rekultivace 
se pokládají za splněné, odpovídají-li technickým normám ČSN 83 8030 Skládkování odpadů 
- Základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek, ČSN 83 8032 Skládkování odpadů - Těsnění 
skládek, ČSN 83 8033 Skládkování odpadů - Nakládání s průsakovými vodami ze skládek, ČSN 
83 8034 Skládkování odpadů - odplynění skládek, ČSN 83 8035 Skládkování odpadů - Uzavírání 
a rekultivace skládek a ČSN 83 8036 Skládkování odpadů - Monitorování skládek. 
 
Poznámka: Uvedené technické normy byly aktualizovány v roce 2018.  

 
§ 3 odst. 2 - Skládky se dělí podle technického zabezpečení na skupiny: 

a) skupina S-inertní odpad - určená pro inertní odpady podle § 2 písm. a). Pro účely evidence 
a ohlašování odpadů a zařízení se skládky této skupiny označují S-IO, 

b) skupina S-ostatní odpad - určená pro odpady kategorie ostatní odpad. Pro účely evidence 
a ohlašování odpadů a zařízení se tyto skládky označují S-OO. Tato skupina se dále dělí 
na podskupiny: 

1. S-OO1 - skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů kategorie ostatní 
odpad s nízkým obsahem organických biologicky rozložitelných látek, stanoveným 
v bodě 6 písm. c) přílohy č. 4, a odpadů z azbestu za podmínek stanovených v § 7, 
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2. S-OO3 - skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů kategorie ostatní 
odpad včetně odpadů s podstatným obsahem organických biologicky rozložitelných 
látek, odpadů, které nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu, a odpadů 
z azbestu za podmínek stanovených v § 7. Na tyto skládky nebo sektory nesmějí být 
ukládány odpady na bázi sádry, 

c) skupina S-nebezpečný odpad - určená pro nebezpečné odpady. Pro účely evidence 
a ohlašování odpadů a zařízení se skládky této skupiny označují S-NO. 
 

§ 3 odst. 3 - Odpady lze na skládky jednotlivých skupin přijímat pouze podle druhu a kategorie odpadů, 
podle jejich skutečných vlastností, podle třídy vyluhovatelnosti odpadů vodou podle přílohy č. 2, 
na základě jejich vzájemné mísitelnosti podle přílohy č. 3, podle obsahu škodlivin v sušině a při 
dodržení dalších podrobností uvedených v přílohách č. 4 a 5. 

§ 3 odst. 4 - Celkové množství vznikajících průsakových vod po uložení inertních odpadů na skládku 
a obsah znečišťujících látek v těchto odpadech stejně jako ekotoxicita průsakových vod musí být 
zanedbatelné a nesmí poškozovat jakost povrchových nebo podzemních vod. Koncentrace škodlivin 
v sušině a ve výluhu tohoto odpadu nesmí překročit žádný z ukazatelů stanovených pro skládky 
skupiny S-inertní odpad v přílohách č. 2 a 4 k této vyhlášce. 

§ 3 odst. 5 - Na skládky odpadů se odpady ukládají tak, aby nemohlo dojít k nežádoucí vzájemné reakci 
za vzniku škodlivých látek, narušení těsnosti, k nežádoucím deformacím nebo k narušení stability 
a konstrukce skládky. 

§ 3 odst. 6 - Záznam o umístění každého druhu nebezpečného odpadu na skládce je součástí 
průběžné evidence odpadů. Způsob záznamu a měřítko rastrové mapy, podle které se záznam provádí, 
jsou stanoveny v provozním řádu. 

§ 3 odst. 7 - Každá ze skládek může mít zřízeny sektory určené pro oddělené ukládání odpadů, 
srovnatelných svým složením a vlastnostmi, uvnitř jedné skládky, pokud technické provedení 
jednotlivých sektorů zabrání smíchání a sloučení odpadů do nich ukládaných po celou dobu jejich 
uložení. 

§ 3 odst. 8 - Údaje o odpadu nutné pro jeho posouzení pro účely přijetí odpadu na skládku nebo 
do jiných zařízení podle § 2 písm. n) se uvádějí v základním popisu odpadu, jehož obsah je stanoven 
v bodě 2 přílohy č. 1. 

V § 10 je stanoven způsob vytváření finanční rezervy provozovatelem skládky. 

V § 11 je stanoven způsob čerpání finanční rezervy 

§ 11 odst. 1 Žádost provozovatele skládky o souhlas příslušného krajského úřadu s čerpáním z 
prostředků finanční rezervy podle § 51 odst. 1 zákona musí obsahovat  

a) stavební povolení ke stavebním pracím pro účely rekultivace skládky, 
b) projektovou dokumentaci rekultivačních prací, rozpočtové náklady a časový harmonogram 

rekultivačních prací, 
c) výpis stavu finančních prostředků uložených n a vázaném bankovním účtu ne starší než 3 

měsíce.“; 
 

§ 11 odst. 2 - Prostředky finanční rezervy se postupně čerpají v souladu s projektovou dokumentací 
skládky až do výše 90 % rozpočtových prostředků na uzavření a provedení rekultivačních prací, nejvýše 
však do výše 90 % finanční rezervy vytvořené ke dni podání žádosti o uvolnění prostředků z ní, a 
zbývajících 10 % bude uvolněno až po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí o řádném provedení 
stavby a stavebních prací potřebných k rekultivaci a asanaci skládky. 
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15.2.6 Vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s  polychlorovanými bifenyly, 
polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, 
monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a 
veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší 
než 50 mg/kg (o nakládání s PCB), v platném znění 

Vyhláška stanoví: 

► technické požadavky na nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, 
monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, 
monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek 
v koncentraci větší než 50 mg/kg (dále jen PCB) a technické požadavky na zařízení obsahující 
tyto látky včetně opatření na ochranu zdraví lidí a životního prostředí (§1),  

► rozhodčí metody a postup stanovení celkové koncentrace PCB v látkách a zařízeních, které 
je obsahují (§2, příloha č. 1), 

► podrobnosti o způsobu prokazování neexistence PCB (§3, příloha č. 2) 

► způsoby označování zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci (§4, příloha č. 3) 

► způsob označování dekontaminovaných zařízení (§5, příloha č. 4) 

► evidence zařízení a látek s obsahem PCB a způsob jejich ohlašování (§6) 

 

15.2.7 Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů … 

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství o přepravě 
odpadů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ) rozsah informací 
a dokumentace podle jeho části 3 přílohy II pro jednotlivé druhy přepravy a označení motorového 
vozidla přepravujícího odpad. 

15.2.8 Nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České 
republiky pro období 2015 – 2024 

V souladu s právem Evropské unie byla Nařízením Vlády vyhlášena závazná část Plánu odpadového 
hospodářství České republiky pro období 2015-2024, uvedená v příloze k tomuto nařízení. 

  

https://esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=AZ&CP=32006R1013&maxDate=01042016
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15.2.9 Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o 
integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o 
integrované prevenci), v platném znění 

Účelem zákona je, v souladu s právem Evropské unie, dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního 
prostředí jako celku uplatněním integrované prevence a omezování znečištění vznikajícího činnostmi 
uvedenými v příloze č. 1 k tomuto zákonu. 

§ 1 odst. 2 - Tento zákon 

a) stanoví povinnosti provozovatelů zařízení (§4, §4a, §16, §16a, §17)  

b) upravuje postup při vydávání integrovaného povolení a další řízení a postupy týkající se 
integrovaného povolení (§3, §3a, §8 až 15a, §18 až 20a), ,  

c) stanoví působnosti orgánů veřejné správy podle tohoto zákona, 

d) upravuje náležitosti systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách, zřízení a 
činnost technických pracovních skupin a zveřejňování informací o nejlepších dostupných 
technikách, 

e) stanoví sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem, 

f) upravuje vedení informačního systému integrované prevence a stanoví jeho obsah. 

 

§ § 1 odst. 3 - Tento zákon se nevztahuje na 

a) znečištění způsobené vniknutím radioaktivních látek do životního prostředí, 

b) vypouštění radioaktivních látek do životního prostředí a emisní limity stanovené pro tyto látky 
podle zvláštního právního předpisu, 

c) nakládání s geneticky modifikovanými organismy podle zvláštního právního předpisu. 

 

15.2.9.1 Ustanovení týkající se nakládání s nebezpečnými odpady a zařízení pro 
nebezpečné odpady: 

§ 2 – Základní pojmy - pro účely tohoto zákona se rozumí 

a) zařízením stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či více průmyslových činností 
uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, a jakékoli další s tím přímo spojené činnosti, které 
po technické stránce souvisejí s průmyslovými činnostmi uvedenými v příloze č. 1 k tomuto 
zákonu probíhajícími v dotčeném místě a mohly by ovlivnit emise a znečištění, nejde-li 
o stacionární technickou jednotku používanou k výzkumu, vývoji a zkoušení nových výrobků 
a procesů; za zařízení se považuje i stacionární technická jednotka, ve které neprobíhá žádná 
z činností uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, jestliže pro ni bylo požádáno o vydání 
integrovaného povolení, 

b) znečištěním lidskou činností přímo či nepřímo způsobené vniknutí látek, vibrací, hluku, tepla 
nebo jiných forem neionizujícího záření do ovzduší, vody nebo půdy, které může být škodlivé 
pro zdraví člověka nebo zvířat nebo může nepříznivě ovlivnit kvalitu životního prostředí nebo 
může vést ke škodám na hmotném majetku nebo může omezit či zabránit využívání hodnot 
životního prostředí, které jsou chráněny zvláštními právními předpisy, 

c) emisí přímé nebo nepřímé vypouštění látek, šíření vibrací a vyzařování hluku, tepla nebo jiných 
forem neionizujícího záření ze zařízení do životního prostředí, 
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e) nejlepšími dostupnými technikami nejúčinnější a nejpokročilejší stadium vývoje technologií 
a způsobů jejich provozování, které ukazují praktickou vhodnost určitých technik jako základu 
pro stanovení emisních limitů a dalších závazných podmínek provozu zařízení, jejichž smyslem 
je předejít vzniku emisí, nebo pokud to není možné, omezit emise a jejich nepříznivé dopady 
na životní prostředí jako celek, přičemž 

1. technikami se rozumí jak použitá technologie, tak způsob, jakým je zařízení navrženo, 
vybudováno, provozováno, udržováno a vyřazováno z provozu, 

2. dostupnými technikami se rozumí techniky vyvinuté v měřítku umožňujícím zavedení 
v příslušném průmyslovém odvětví za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek 
s ohledem na náklady a přínosy, pokud jsou provozovateli zařízení za rozumných 
podmínek dostupné bez ohledu na to, zda jsou používány nebo vyráběny v České 
republice, 

3. nejlepšími se rozumí nejúčinnější techniky z hlediska dosažení vysoké úrovně ochrany 
životního prostředí; 

při určování nejlepší dostupné techniky se přihlíží k hlediskům uvedeným v příloze 
č. 3 k tomuto zákonu jako celku, 

g) integrovaným povolením rozhodnutí, kterým se stanoví podmínky k provozu zařízení a které 
se vydává namísto rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních 
právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany veřejného zdraví a v oblasti 
zemědělství, pokud to tyto předpisy umožňují, 

h) provozovatelem zařízení právnická osoba nebo fyzická osoba, která skutečně provozuje nebo 
bude provozovat zařízení; není-li taková osoba známa nebo neexistuje, považuje 
se za provozovatele zařízení vlastník zařízení, 

i) podstatnou změnou změna v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, která může mít 
významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí; za podstatnou změnu 
se vždy považuje 

1. změna v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, pokud sama o sobě 
dosahuje prahových hodnot uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, 

2. změna provozu v zařízení k tepelnému zpracování odpadu zpracovávajícího v zařízení 
uvedeném v příloze č. 1 k tomuto zákonu pouze ostatní odpad, která se dotkne 
tepelného zpracování nebezpečného odpadu, 

3. změna v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, která zahrnuje výjimku 
z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami (§ 14 odst. 5) nebo 
vyplývá z výsledků přezkumu závazných podmínek integrovaného povolení 
provedeného na základě § 18 odst. 2 písm. d), 

j) referenčním dokumentem o nejlepších dostupných technikách dokument, jenž je výsledkem 
výměny informací uspořádané na úrovni Evropské unie podle čl. 13 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2010/75/EU, je vypracován pro určené činnosti a popisuje zejména použité 
techniky, současné úrovně emisí a spotřeby, zvažované techniky pro určení nejlepších 
dostupných technik, jakož i závěry o nejlepších dostupných technikách a jakékoli nově 
vznikající techniky, se zvláštním přihlédnutím ke kritériím uvedeným v příloze č. 3 k tomuto 
zákonu, 

k) závěry o nejlepších dostupných technikách dokument obsahující části referenčního dokumentu 
o nejlepších dostupných technikách stanovící závěry o nejlepších dostupných technikách, 
jejich popis, informace k hodnocení jejich použitelnosti, úrovně emisí spojené s nejlepšími 
dostupnými technikami, související monitorování, související úrovně spotřeby a případně 
příslušná sanační opatření, 

p) základní zprávou informace o stavu znečištění půdy a podzemních vod příslušnými 
nebezpečnými látkami. 

https://esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=AZ&CP=32010L0075&maxDate=01012018
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Příloha č. 1 – Kategorie činností, bod 5 Nakládání s odpady 

5.1. Odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 10 t za den a zahrnující 
nejméně jednu z těchto činností 

a) biologická úprava, 

b) fyzikálně-chemická úprava, 

c) míšení nebo směšování před zahájením některé z dalších činností uvedených v bodech 5.1 a 
5.2, 

d) opětovné balení před zahájením některé z dalších činností uvedených v bodech 5.1 a 5.2, 

e) zpětné získávání či regenerace rozpouštědel, 

f) recyklace či zpětné získávání anorganických látek jiných než kovy nebo sloučeniny kovů; 

g) regenerace kyselin nebo zásad, 

h) zpětné získávání složek používaných ke snižování znečištění, 

i) zpětné získávání složek katalyzátorů, 

j) rafinace olejů nebo jiné opětovné použití olejů, 

k) ukládání do povrchových nádrží. 

 
5.2. Odstranění nebo využití odpadu v zařízeních určených k tepelnému zpracování odpadu 

b) při kapacitě větší než 10 t za den v případě nebezpečného odpadu. 
 

5.4. Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25000 
t odpadu, s výjimkou skládek inertního odpadu. 

5.5. Skladování nebezpečného odpadu, na něž se nevztahuje bod 5.4, před provedením činností 
uvedených v bodech 5.1 a 5.2 o celkovém objemu větším než 50 t, s výjimkou shromažďování před 
sběrem na místě, kde odpad vzniká. 

5.6. Podzemní uložení nebezpečného odpadu o celkové kapacitě větší než 50 t. 
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15.2.10 Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního 
prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti 
životního prostředí a o změně některých zákonů, v platném znění 

Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství integrovaný 
registr znečišťování životního prostředí (IRZ) ve formě veřejně přístupného informačního systému úniků 
a přenosů znečišťujících látek, jehož výstupy jsou součástí registru úniků a přenosů znečišťujících látek 
na úrovni Evropských společenství. 

§ 3 odst. 1 - Provozovatel uvedený v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ohlašuje 
ministerstvu  

a) úniky a přenosy znečišťujících látek a přenosy odpadů podle přímo použitelného předpisu 
Evropských společenství (nařízení 166/2006),  

b) b) úniky znečišťujících látek při překročení jejich prahových hodnot; vláda stanoví nařízením 
seznam znečišťujících látek a jejich prahové hodnoty a 

c) c) přenosy znečišťujících látek, při překročení jejich prahových hodnot, v odpadech mimo 
provozovnu, které vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení; 
vláda stanoví nařízením seznam znečišťujících látek a jejich prahové hodnoty. 

 

Poznámka: seznam znečišťujících látek a jejich prahové hodnoty a údaje požadované pro ohlašování do IRZ ŽP jsou 
stanoveny v nařízení vlády č. 145/2008 Sb.; 

 

§ 3 odst. 2 - Provozovatel, kterým je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba provozující 
provozovnu, kterou tvoří jedna nebo více stacionárních technických jednotek provozovaných v jedné 
lokalitě, v níž je prováděna činnost se stanovenou prahovou hodnotou pro kapacitu uvedená v příloze 
k tomuto zákonu, ohlašuje ministerstvu úniky a přenosy znečišťujících látek a přenosy odpadů podle 
odstavce 1. 

(4) Provozovatel ohlašuje požadované údaje podle odstavců 1 až 3 vždy do 31. března běžného roku 
za předchozí kalendářní rok. 

Pro odpady jsou povinnosti uvedeny v § 17 s odkazem na změnu v zákoně o odpadech č. 185/2001 
Sb., ve znění pozdějších předpisů v § 82 odst. 3.   

 



  
 

 

241 Podklady pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového 
dokumentu v Operačním programu Životním prostředí 2021 - 2027 
 

15.2.11 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění 

§1 odst. 1 - Tento zákon upravuje ve věcech územního plánování zejména cíle a úkoly územního 
plánování, soustavu orgánů územního plánování, nástroje územního plánování, vyhodnocování vlivů 
na udržitelný rozvoj území, rozhodování v území, možnosti sloučení postupů podle tohoto zákona 
s postupy posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pro 
přípravu veřejné infrastruktury, evidenci územně plánovací činnosti a kvalifikační požadavky pro 
územně plánovací činnost. 

Poznámka: Při dstraňování staveb vznikají odpady včetně odpadů nebezpečných 

§ 128 odst. 5 -  Vlastník stavby je povinen zajistit, aby odstranění stavby bylo provedeno stavebním 
podnikatelem. Stavbu, která k uskutečnění nevyžaduje stavební povolení, může její vlastník odstranit 
svépomocí, pokud zajistí provádění stavebního dozoru. U staveb, v nichž je obsažen azbest, zajistí 
provádění dozoru osobou, která má oprávnění pro odborné vedení provádění stavby podle zvláštního 
právního předpisu. Povinnosti vlastníka odstraňované stavby, stanovené zvláštními právními předpisy 
(zákon č. 360/1992 Sb., výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění), nejsou dotčeny. 

§ 128 odst. 1 -  Vlastník stavby je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu, s výjimkou 
staveb uvedených v § 103, nejde-li o stavbu podle § 103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8 nebo stavbu, 
v níž je obsažen azbest. Ohlášení obsahuje základní údaje o stavbě, předpokládaný termín započetí 
a ukončení prací, způsob odstranění stavby, identifikaci sousedních pozemků nezbytných k provedení 
bouracích prací, statistické ukazatele u budov obsahujících byty. Jde-li o stavby, které vyžadují stavební 
povolení nebo ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. a) až e), připojí k ohlášení dokumentaci bouracích 
prací, závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů ke způsobu odstranění 
vyžadovaná zvláštními právními předpisy, vyjádření dotčených vlastníků veřejné dopravní a technické 
infrastruktury; doklad prokazující vlastnické právo ke stavbě připojí, nelze-li vlastnické právo ověřit 
v katastru nemovitostí dálkovým přístupem. Dokumentace bouracích prací, která obsahuje situaci 
odstraňované stavby, její stručný popis, organizaci bouracích prací, informaci o dodržení požadavků 
dotčených orgánů, se předkládá ve dvojím vyhotovení, a není-li obecní úřad v místě stavby stavebním 
úřadem, vyjma staveb v působnosti vojenských a jiných stavebních úřadů, předkládá se trojmo. 
Ohlášení záměru odstranit stavbu se podává u stavebního úřadu, který stavbu povolil; zanikl-li, podává 
se u stavebního úřadu, který by byl příslušný k povolení. 

Zákon o odpadech, v postavení zvláštního zákona ke stavebnímu zákonu, stanovuje obecním úřadům 
obcí s rozšířenou působností podle § 79 odst. 4 písm. b) povinnost vydávat vyjádření zejména ke 
zřízení zařízení k odstraňování odpadů, k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, 
které mají vliv na nakládání s odpady, k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého, ke zřízení 
malých zařízení pro biologické zpracování využitelných biologicky rozložitelných odpadů. 

V případě, že příslušný záznam (protokol) o prohlídce stavby nebude součástí dokumentace stavby, je 
možné se oprávněně domnívat, že v průběhu stavebních činností při údržbě, změně dokončené stavby 
nebo odstranění stavby nebudou naplněny povinnosti původce odpadů podle § 12 odst. 6 (míšení 
nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními je obecně zakázáno, povoleno jen výjimečně se 
souhlasem krajského úřadu) a podle § 16 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech (shromažďovat odpady 
utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií).  

Při prohlídce stavby je mimo jiné nutné identifikovat části stavby obsahující azbest a v případě, 
že je stavba obsahuje postupovat (je to povinnost vlastníka stavby) v souladu s ustanovením § 
128 stavebního zákona a odstranit je ze stavby pod dozorem osoby, která má oprávnění pro 
odborné vedení provádění stavby podle zvláštního právního předpisu. 
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15.2.12 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů, v platném znění  

§1 odst. 1 - Zákon v souladu s právem Evropské unie upravuje posuzování vlivů na životní prostředí 
a veřejné zdraví (dále jen posuzování vlivů na životní prostředí) a postup fyzických osob, právnických 
osob, správních orgánů a územních samosprávných celků (obcí a krajů) při tomto posuzování. 

§1 odst. 2 - Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v tomto zákoně vymezené záměry 
a koncepce, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí. 

§1 odst. 3 - Účelem posuzování vlivů na životní prostředí je získat objektivní odborný podklad pro 
vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů, a přispět tak k udržitelnému 
rozvoji společnosti. 

§2 - Posuzují se vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy 
na živočichy a rostliny, ekosystémy, biologickou rozmanitost, půdu, vodu, ovzduší, klima a krajinu, 
přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní dědictví, vymezené zvláštními právními předpisy a na jejich 
vzájemné působení a souvislosti. Vlivy na biologickou rozmanitost se posuzují se zvláštním zřetelem 
na evropsky významné druhy, ptáky a evropská stanoviště 

§4 odst. 1 – předmětem posuzování podle tohoto zákona jsou  

a) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii I a změny těchto záměrů, pokud 
změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li 
uvedena; tyto záměry a změny záměrů podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí 
vždy, 

b) změny záměru uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii I, které by mohly mít 
významný negativní vliv na životní prostředí, zejména pokud má být významně zvýšena jeho 
kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo 
způsob užívání a nejedná-li se o změny podle písmene a); tyto změny záměrů podléhají 
posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení, 

c) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii II a změny těchto záměrů, pokud 
změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li 
uvedena, nebo které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, zejména pokud 
má být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění jeho 
technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a změny záměrů podléhají 
posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení, 

d) podlimitní záměry, které dosáhnou alespoň 25 % příslušné limitní hodnoty, nacházejí 
se ve zvláště chráněném území nebo jeho ochranném pásmu podle zákona o ochraně přírody 
a krajiny a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení; tyto záměry podléhají 
posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení, 

e) změny podlimitních záměrů, které vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhnou alespoň 
25 % příslušné limitní hodnoty, v jejichž důsledku podlimitní záměr současně naplní příslušnou 
limitní hodnotu nebo kritéria podle písmene d) a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat 
zjišťovacímu řízení; tyto změny záměrů podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, 
pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení, 

f) záměry podle § 3 písm. a) bodu 2; tyto záměry podléhají posouzení vlivů záměru na životní 
prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení, 

g) změny záměru, které by podle závazného stanoviska příslušného úřadu vydaného podle 
§ 9a odst. 6 mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí; tyto změny záměrů 
podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím 
řízení, 
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h) části nebo etapy záměru podle § 9a odst. 5; tyto části nebo etapy záměru podléhají posouzení 
vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení. 

Příloha č. 1  

► Kategorie I (záměry podléhají posuzování vždy): 

53 - Zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů spalováním, fyzikálně-
chemickou úpravou nebo skládkováním. 

► Kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení: 

55 - Zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů s kapacitou od 
stanoveného limitu 250 t/rok. 

Příloha č. 3 – Náležitosti oznámení 

Příloha č. 4 – Náležitosti dokumentace 

 

15.2.13 Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o 
změně některých zákonů, v platném znění 

§1 odst. 1 - Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropských společenství a upravuje práva 
a povinnosti osob při předcházení ekologické újmě a při její nápravě, došlo-li k ní nebo hrozí-li 
bezprostředně na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin, na přírodních 
stanovištích vymezených tímto zákonem, na vodě nebo půdě, a dále výkon státní správy v této oblasti. 

(2) Tento zákon se vztahuje na ekologickou újmu nebo bezprostřední hrozbu jejího vzniku, jsou-li 
způsobeny 

a) provozní činností uvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu, nebo 

b) provozní činností neuvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu, za předpokladů stanovených 
v § 5 odst. 2. 

§2 - Ekologickou újmou nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho 
funkcí, která se může projevit přímo nebo nepřímo. Jedná se o změnu na chráněných druzích volně 
žijících živočichů či plane rostoucích rostlin nebo přírodních stanovištích, na podzemních nebo 
povrchových vodách, včetně přírodních léčivách zdrojů a zdrojů přírodních mionerálních vod, na půdě. 

Zákon stanovuje: 

► povinnosti k předcházení ekologické újmě a k její nápravě (§3 až 7) 

► podmínky, za nichž vzniká povinným osobám (podnikatelé a další osoby vykonávající rizikovou 
provozní činnost – příloha č. 1 zákona) povinnost provádět preventivní (v případě bezprostřední 
hrozby ekologické újmy) nebo nápravná (v případě vzniku ekologické újmy) opatření (§12, §14) 

Zákon č. 167/2008 Sb. vychází z toho, že ke vzniku ekologické újmy může dojít na základě právně 
kvalifikované události mající původ v prováděné provozní činnosti.  

Příloha č. 1 – Seznam provozních činností. Jedná se o výčet těch provozních činností považovaných 
za rizikové pro životní prostředí a lidské zdraví, s nimiž se spojuje objektivní odpovědnost za 
ekologickou újmu vyvolanou samotnou povahou takové provozní činnosti (bez ohledu na porušení 
právního předpisu nebo povolení vydaného na jeho základě). Pouze v případě ekologické újmy na 
chráněných druzích a přírodních stanovištích, která byla provozovatelem způsobena provozní činností 
neuvedenou v příloze č. 1, je povinnost k prevenci a nápravě ekologické újmy založena na porušení 
právních předpisů (§ 5 zákona č. 167/2008 Sb.). 

https://esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=AZ&CP=2008s167-2019s098#C1_H2_P05
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Příloha č. 1 k zákonu - Seznam provozních činností souvisejících s nakládáním s nebezpečnými 
odpady: 

1. Provozování zařízení podléhající vydání integrovaného povolení podle zákona č.76/2002, ve znění 
pozdějších předpisů,  

2. Provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů, podléhajících souhlasu 
podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  

13. Přeshraniční přeprava odpadů do České republiky, z České republiky a přes Českou republiku. 

 

15.2.14 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění 

§1 odst. 1 – Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje, 

a) přípustné úrovně znečištění a znečišťování ovzduší, 

b) způsob posuzování přípustné úrovně znečištění a znečišťování ovzduší a jejich vyhodnocení, 

c) nástroje ke snižování znečištění a znečišťování ovzduší, 

d) práva a povinnosti osob a působnost orgánů veřejné správy při ochraně ovzduší, 

e) práva a povinnosti osob uvádějících motorové benziny nebo motorovou naftu do volného 
daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely a osob, které dodávají 
na daňové území České republiky pro dopravní účely motorové benziny nebo motorovou naftu 
uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie (dále 
jen dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty) a působnost orgánů veřejné správy 
při sledování a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot v dopravě. 

 

§2 Pro účely tohoto zákona se rozumí 

b) znečišťující látkou je každá látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít škodlivé 
účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje zápachem, 

e) stacionárním zdrojem je ucelená technicky dále nedělitelná stacionární technická jednotka 
nebo činnost, které znečišťují nebo by mohly znečišťovat, nejde-li o stacionární technickou 
jednotku používanou pouze k výzkumu, vývoji nebo zkoušení nových výrobků a procesů, 

f) mobilním zdrojem se rozumí samohybná a další pohyblivá, případně přenosná technická 
jednotka vybavená spalovacím motorem, pokud tento slouží k vlastnímu pohonu nebo 
je zabudován jako nedílná součást technologického vybavení, 

g) spalovacím stacionárním zdrojem stacionární zdroj, ve kterém se oxidují paliva za účelem 
využití uvolněného tepla, 

h) provozovatelem právnická nebo fyzická osoba, která stacionární zdroj skutečně provozuje; 
není-li taková osoba známa nebo neexistuje, považuje se za provozovatele vlastník 
stacionárního zdroje, 

l) palivem spalitelný materiál v pevném, kapalném nebo plynném skupenství, určený jeho 
výrobcem ke spalování za účelem uvolnění energetického obsahu tohoto materiálu, 

o) tepelným zpracováním odpadu oxidace odpadu nebo jeho zpracování jiným termickým 
procesem, včetně spalování vzniklých látek, pokud by tím mohlo dojít k vyšší úrovni 
znečišťování oproti spálení odpovídajícího množství zemního plynu o stejném energetickém 
obsahu, 
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p) spalovnou odpadu stacionární zdroj určený k tepelnému zpracování odpadu, jehož hlavním 
účelem není výroba energie ani jiných produktů, a jakýkoliv stacionární zdroj, ve kterém více 
než 40 % tepla vzniká tepelným zpracováním nebezpečného odpadu nebo ve kterém 
se tepelně zpracovává neupravený směsný komunální odpad, 

 

Příloha č. 1  - Imisní limity a povolený počet jejich překročení za kalendářní rok. 

Příloha č. 2 – Vyjmenované stacionární zdroje, nakládání s nebezpečnými odpady se týkají kódy 

2.1. – Tepelní zpracování odpadu ve spalovnách 

2.2.  - Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší 
než 25 000 t 

2.3.  - Kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů o celkové projektované 
kapacitě 10 t nebo větší na jednu zakládku nebo větší než 150 tun zpracovaného 
odpadu ročně 

2.4. Biodegradační a solidifikační zařízení 

15.2.15 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění 

§1 - Zákon vymezuje základní pojmy a stanoví základní zásady ochrany životního prostředí a povinnosti 
právnických a fyzických osob při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí a při využívání 
přírodních zdrojů; vychází přitom z principu trvale udržitelného rozvoje. 

Povinnosti při ochraně životního prostředí: 

§ 17 odst. 1 - Každý je povinen, především opatřeními přímo u zdroje, předcházet znečišťování nebo 
poškozování životního prostředí a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí. 

§ 17 odst. 2 - Každý, kdo využívá území nebo přírodní zdroje, projektuje, provádí nebo odstraňuje 
stavby, je povinen takové činnosti provádět jen p o zhodnocení jejich vlivů na životní prostředí a zatížení 
území, a t o v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zvláštními předpisy; 

§ 17 odst. 3 - Každý, kdo hodlá zavést do výroby, oběhu či spotřeby technologie, výrobky a látky, či kdo 
je hodlá dovážet, je povinen zabezpečit, aby splňovaly podmínky ochrany životního prostředí a aby v 
případech stanovených tímto zákonem a zvláštními právními předpisy byly posouzeny z hlediska jejich 
možných vlivů na životní prostředí.  

§ 18 odst. 1 - Každý, kdo svou činností znečišťuje nebo poškozuje životní prostředí, nebo kdo využívá 
přírodní zdroje, je povinen na vlastní náklady zajišťovat sledování tohoto působení a znát jeho možné 
důsledky. 

§ 18 odst. 2 - Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání jsou povinny v rozsahu a za 
podmínek stanovených zvláštními předpisy poskytovat informace o svém působení na životní prostředí. 

§ 19 - Každý, kdo zjistí, že hrozí poškození životního prostředí, nebo že k němu již došlo, je povinen 
učinit v mezích svých možností nezbytná opatření k odvrácení hrozby nebo ke zmírnění následků a 
neprodleně ohlásit tyto skutečnosti orgánu státní správy; povinnost zasáhnout nemá ten, kdo by tím 
ohrozil život nebo zdraví své nebo osoby blízké. 
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Odpovědnost za porušení povinností při ochraně životního prostředí: 

§ 27 odst. 1 - Každý, kdo poškozováním životního prostředí nebo jiným protiprávním jednáním způsobil 
ekologickou újmu, je povinen obnovit přirozené funkce narušeného ekosystému nebo jeho části. Není-
li to možné nebo z vážných důvodů účelné, je povinen ekologickou újmu nahradit jiným způsobem 
(náhradní plnění); není-li to možné, je povinen nahradit tuto újmu v penězích. Souběh těchto náhrad 
se nevylučuje. Způsob výpočtu ekologické újmy a další podrobnosti stanoví zvláštní předpis. 

15.2.16 Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů 

Odstraňování léčiv 

§ 88 odst. 1 - Léčiva nevyhovující jakosti, s prošlou dobou použitelnosti, uchovávaná nebo připravená 
za jiných než předepsaných podmínek, zjevně poškozená nebo nespotřebovaná musí být odstraněna 
včetně jejich obalů tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí nebo zvířat anebo životního prostředí. 

§ 88 odst. 2 - Při nakládání s nepoužitelnými léčivy se postupuje stejně jako při nakládání s 
nebezpečnými odpady, včetně vedení jejich evidence podle zvláštního právního předpisu (zákona o 
odpadech). Nepoužitelné transfuzní přípravky a přípravky pro moderní terapii se likvidují jako odpad, 
na jehož sběr a odstraňování se vztahují zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce. 

§ 88 odst. 3 - Odstraňování nepoužitelných léčiv provádějí právnické nebo fyzické osoby na základě 
souhlasu uděleného orgánem kraje v přenesené působnosti anebo, jde-li o radiofarmaka, Státním 
úřadem pro jadernou bezpečnost. O udělení souhlasu informuje úřad, který souhlas udělil, Ministerstvo 
zdravotnictví, jde-li o humánní léčivo, nebo Ministerstvo zemědělství, jde-li o veterinární léčivo, přičemž 
sdělená informace obsahuje i název technického zařízení sloužícího k odstraňování nepoužitelných 
léčiv, jehož je příslušná právnická nebo fyzická osoba provozovatelem. 

§ 88 odst. 4 - Osoby uvedené v odstavci 3 jsou povinny vést a uchovávat evidenci odstraněných 
nepoužitelných léčiv v souladu se zvláštními právními předpisy (vyhláška č. 383/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů). 

§ 89 odst. 1 - Provozovatelé jsou povinni odevzdat nepoužitelná léčiva osobám uvedeným v § 88 odst. 
3. 

§ 89 odst. 2 - Nepoužitelná léčiva odevzdaná fyzickými osobami lékárně je lékárna povinna převzít. 
Osoby uvedené v § 88 odst. 3 přebírají nepoužitelná léčiva od lékáren bezúplatně s tím, že náklady 
vzniklé s odevzdáním nepoužitelných léčiv a s jejich odstraněním hradí osobám uvedeným v § 88 odst. 
3 stát prostřednictvím krajského úřadu. Pokud krajský úřad lékárně oznámí, které z osob uvedených 
v § 88 odst. 3 jsou krajským úřadem určeny k bezúplatnému přebírání nepoužitelných léčiv, je lékárna 
povinna nepoužitelná léčiva předávat těmto osobám, jinak si náklady vzniklé s odevzdáním 
nepoužitelných léčiv a s jejich odstraněním nese sama.  
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15.2.17 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, v platném znění 

§1 - Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje v návaznosti na přímo 
použitelné předpisy Evropské unie 

Komentář: 

Všechny složkové právní předpisy pro ochranu životního prostředí, včetně zákona o odpadech, zohledňují požadavky 
uvedeného zákona a jsou s ním v souladu.  

 

Vybraná ustanovení týkající se nakládání s nebezpečnými odpady: 

V § 37 až 39 zákon stanoví povinnosti týkající se kategorizace prací. 

V § 39 a § 40 je uvedena definice Rizikové práce včetně povinností zaměstnavatele. Rizikovou prací, 
kterou se pro účely tohoto zákona rozumí práce, při níž je nebezpečí vzniku nemoci z povolání nebo 
jiné nemoci související s prací, je práce zařazená do kategorie třetí a čtvrté a dále práce zařazená do 
kategorie druhé, o níž takto rozhodne příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. 

K zákonu č. 258/2000 Sb., je vydána vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 
zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 
odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací 
s azbestem a biologickými činiteliV § 5 uvedené vyhlášky jsou stanoveny náležitosti hlášení prací s 
azbestem a jiných prací, které mohou být zdrojem expozice azbestu. 

Požadavky na ochranu zdraví lidí při nakládání s azbestem, včetně odpadů obsahujících azbest, 
zjišťování a hodnocení expozice azbestu, hodnocení zdravotního rizika jsou obsaženy v § 41 a , ve 
vyhl. č. 432/2003 Sb., nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany při práci, 
v platném znění).  

15.2.18 Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých 
souvisejících zákonů, v platném znění 

Zákon v § 46c Správná distribuční praxe stanovuje v odstavci 1, písm. n) povinnost zajistit, aby likvidace 
odpadů a obalů od přípravků a pomocných prostředků, vznikajících při činnosti distributora, byla  

Ve vyhlášce č. 294/2001 Sb., v příloze č. 5 skupině A, kde je uveden seznam odpadů, které je zakázáno 
ukládat na skládky jsou v bodě 7 stanoveny odpady - biocidy (pesticidy).   

15.2.19 Zákon č. 324/2016 Sb. O biocidních přípravcích a ůčinných látkách a o změně 
některých souvisejících zákonů, v platném znění  

§1 - Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující 
dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání 

 

a) některé povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob při dodávání biocidních 
přípravků na trh na území České republiky a jejich používání, 

b) povinnost poskytovatele zdravotních služeb hlásit údaje o otravách biocidními přípravky 
a účinnými látkami do Národního zdravotnického informačního systému, 

c) působnost správních orgánů při výkonu státní správy v oblasti dodávání a používání biocidních 
přípravků, v oblasti účinných látek a v oblasti dodávání ošetřených předmětů, 



  
 

 

248 Podklady pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového 
dokumentu v Operačním programu Životním prostředí 2021 - 2027 
 

d) sankce za porušení povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie 
upravujícími dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání a tímto zákonem. 

Zákon se nezabývá problematikou vzniklých odpadů z biocidních přípravků a účinných látek, tzn., že 
se na nakládání s těmito odpady (nebezpečnými odpady) vztahuje plně zákon o odpadech a jeho 
prováděcí předpisy.  

15.2.20 Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR, 
Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží – RID a 
letecká přeprava – IATA DGR  

Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí - ADR, vyhlášená ve Sbírce 
zákonů pod č. 64/1987 Sb., v platném znění 

Řád pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečného zboží (RID), který je přípojkem C k  Úmluvě o 
mezinárodní železniční přepravě (COTIF), vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 8/1985 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. 

Dohody obsahují ustanovení týkající se přepravy nebezpečných látek a předmětů včetně ustanovení o 
dopravních prostředcích. Nebezpečnými předměty mohou být nebezpečné odpady. 

Poznámka: Státní zdravotní ústav v Praze vydal metodické doporučení Státního zdravotního ústavu pro přepravu 
nebezpečných odpadů ze zdravotnických zařízení z hlediska požadavků Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě 
nebezpečných věcí - ADR, Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica, číslo 1/2010. 

 

 

15.2.21 Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o 
změně některých zákonů (chemický zákon), v platném znění 

Chemický zákon upravuje nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi kromě jejich 
odstraňování. Neupravuje jejich nakládání od okamžiku, kdy se stávají odpadem.  

15.2.22 Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně 
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), v platném znění. 

§1 odst 1 – Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie a stanoví systém prevence 
závažných havárií pro objekty, ve kterých je umístěna nebezpečná látka, s cílem snížit 
pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií na životy a zdraví lidí a zvířat, životní 
prostředí a majetek v těchto objektech a v jejich okolí. 

§1 odst 2 -  Tento zákon stanoví 

a) povinnosti právnických nebo podnikajících fyzických osob, které užívají nebo budou užívat 
objekt, ve kterém je umístěna nebezpečná látka a 

b) působnost orgánů veřejné správy na úseku prevence závažných havárií způsobených 
nebezpečnými látkami. 

§1 odst 3 - Pokud jiný právní předpis nestanoví jinak, tento zákon se nevztahuje na 

a) vojenské objekty a vojenská zařízení, 

b) nebezpečí spojená s ionizujícím zářením, 

c) silniční, drážní, leteckou a vodní přepravu nebezpečných látek mimo objekty, včetně 
dočasného skladování, nakládky a vykládky během přepravy, 
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d) přepravu nebezpečných látek v potrubích, včetně souvisejících přečerpávacích, kompresních 
a předávacích stanic postavených mimo objekt v trase potrubí, 

e) geologické práce, hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem6) v dolech, 
lomech nebo prostřednictvím vrtů, s výjimkou povrchových objektů chemické a termické úpravy 
a zušlechťování nerostů, skladování a ukládání materiálů na odkaliště, jsou-li v souvislosti 
s těmito činnostmi umístěny nebezpečné látky, 

f) průzkum a dobývání nerostů na moři, včetně uhlovodíků, 

g) skladování plynu v podzemních zásobnících v pobřežních vodách, a to jak na místech 
určených ke skladování, tak na místech, kde se rovněž provádí průzkum a dobývání nerostů, 
včetně uhlovodíků, s výjimkou pevninských podzemních zásobníků plynu v přirozených 
vrstvách, vodonosných vrstvách, solných kavernách a opuštěných dolech, 

h) skládky odpadu, včetně podzemního skladování odpadu (zákon o odpadech). 

 

15.3 Vybraná ustanovení v přímo použitelných předpisech Evropské unie 

15.3.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 ze dne 20. června 
2019 o perzistentních organických znečišťujících látkách, v platném znění 

Článek 1 - Zejména s ohledem na zásadu předběžné opatrnosti je cílem tohoto nařízení chránit lidské 
zdraví a životní prostředí před POP tím, že se zakáže, co nejdříve zastaví nebo omezí výroba, uvádění 
na trh a používání látek, na něž se vztahuje Stockholmská úmluva o perzistentních organických 
znečišťujících látkách (dále jen „úmluva“), nebo Protokol k Úmluvě z roku 1979 o dálkovém 
znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (dále jen „protokol“), tím, že se minimalizují úniky 
těchto látek, s cílem pokud možno co nejdříve je vyloučit, a že se zavedou ustanovení týkající se 
odpadů, které jsou tvořeny některou z uvedených látek, uvedené látky obsahují nebo jsou jimi 
kontaminovány. 

Článek 7 – Nakládání s odpady 

1.   Původci a držitelé odpadů vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby pokud možno zabránili kontaminaci 
tohoto odpadu látkami uvedenými v příloze IV. 

2.   Aniž je dotčena směrnice Rady 96/59/ES (24), musí být odpady, které jsou tvořeny některou z látek 
uvedených v příloze IV tohoto nařízení, tyto látky obsahují nebo jsou jimi kontaminovány, odstraněny 
nebo využity bez zbytečného odkladu a v souladu s částí 1 přílohy V tohoto nařízení, a to tak, aby bylo 
zajištěno zničení nebo nevratná přeměna obsažených POP a zbývající odpad a úniky nevykazovaly 
vlastnosti POP. Při takovém odstraňování nebo využívání může být jakákoliv látka uvedená v příloze IV 
z odpadu izolována za předpokladu, že je následně odstraněna v souladu s prvním pododstavcem. 

3.   Postupy odstranění nebo využití, které mohou vést k využití, recyklaci, zpětnému získávání nebo 
opětovnému použití látek uvedených v příloze IV jako takových, se zakazují. 

4.   Odchylně od odstavce 2: 

a) odpad, který obsahuje některou z látek uvedených v příloze IV nebo je jí kontaminován, může 
být odstraněn nebo využit jiným způsobem v souladu s příslušnými právními předpisy Unie, 
pokud v odpadu nejsou u látek uvedených v seznamu překročeny koncentrační limity 
stanovené v příloze IV 

b) členský stát nebo příslušný orgán jmenovaný tímto členským státem může ve výjimečných 
případech povolit, aby s odpady uvedenými v části 2 přílohy V, které obsahují některou z látek 
uvedených v příloze IV nebo jsou jí kontaminovány do výše koncentračních limitů stanovených 

https://esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=2015s224#note_6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32019R1021#ntr24-L_2019169CS.01004501-E0024
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v části 2 přílohy V, bylo nakládáno jiným způsobem v souladu s metodami uvedenými v části 2 
přílohy V, a to za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky: 

 

i. dotyčný držitel uspokojivě prokázal příslušnému orgánu daného členského státu, že 
dekontaminace odpadu, pokud jde o látky uvedené v příloze IV, není proveditelná a že 
zničení nebo nevratná přeměna obsažených POP provedená v souladu s nejlepšími 
postupy šetrnými k životnímu prostředí nebo s nejlepšími dostupnými technikami 
nepředstavuje nejvhodnější možnost z hlediska životního prostředí, a příslušný orgán 
následně povolil náhradní postup 

ii. dotyčný držitel předložil příslušnému orgánu informace o obsahu POP v odpadu, 

iii. postup je v souladu s příslušnými právními předpisy Unie a s podmínkami stanovenými 
v příslušných doplňujících opatřeních uvedených v odstavci 5 a 

iv. příslušný členský stát informoval ostatní členské státy, agenturu a Komisi o svém 
povolení a o jeho důvodech. 

5.   Komise může podle potřeby přijmout prováděcí akty týkající se provádění tohoto článku, přičemž 
přihlédne k technickému vývoji a příslušným mezinárodním pokynům a rozhodnutím a rovněž k 
povolením uděleným podle odstavce 4 a přílohy V členským státem nebo jím jmenovaným příslušným 
orgánem. Komise může zejména upřesnit formát informací, které mají členské státy předkládat podle 
odst. 4 písm. b) bodu iv). Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 20 odst. 3. 

6.   Členské státy přijmou v souladu s článkem 17 směrnice 2008/98/ES nezbytná opatření k zajištění 
kontroly a vysledovatelnosti odpadu obsahujícího látku uvedenou v příloze IV tohoto nařízení nebo 
kontaminovaného touto látkou. 

15.3.2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě 
odpadů  

Nařízení č. 1013/2006 stanoví pravidla pro přeshraniční přepravu odpadů a je závazné a přímo 
použitelné ve všech členských státech EU. 

Odpady k využití jsou v rámci EU přepravovány přes hranice podle jejich zařazení do tzv. barevných 
seznamů (do „zeleného“ a do „žlutého“). Zelený seznam je stanoven v příloze III k Nařízení, která 
obsahuje odpady uvedené v příloze IX Basilejské úmluvy (odpady jsou označené kódem B a 
čtyřmístným číslem) a další „zbytkové“ odpady zeleného seznamu (odpady jsou označené kódem 
začínajícím písmenem G). Žlutý seznam je stanoven v příloze IV k Nařízení, která obsahuje odpady 
uvedené v přílohách II a VIII Basilejské úmluvy (odpady jsou označené kódem A a čtyřmístným číslem) 
a další „zbytkové“ odpady žlutého a červeného seznamu (odpady jsou označeny kódem začínajícím 
písmenem A nebo R).  

Zatímco odpady uvedené ve žlutém seznamu odpadů a odpady nezařazené podléhají kontrolnímu 
režimu příslušných správních úřadů členských států včetně MŽP, odpady uvedené v zeleném seznamu 
jsou uvnitř EU přepravovány přes hranice jako volně obchodovatelné zboží a kontrolní režim se na ně 
nevztahuje a jejich přeprava je provázena pouze základními informacemi uvedenými v článku 18 
Nařízení.  

Vývoz odpadů určených k využití a uvedených v zeleném seznamu do nečlenských zemí OECD je 
velmi omezen.  

K přepravě odpadů určených k využití a uvedených ve žlutém seznamu je vždy třeba písemného 
souhlasu příslušných úřadů ve všech zemích, které jsou přepravou odpadu dotčeny. Tzv. „tichý souhlas“ 
může udělit pouze země tranzitu. 

Vývoz odpadů, považovaných za nebezpečné, je do nečlenských zemí OECD zakázán. 
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Pokud jsou odpady uvedené v zeleném seznamu znečištěny škodlivými složkami (majícími 
nebezpečné vlastnosti) v takové míře, že je nutné je zařadit do kategorie „nebezpečný odpad“ a nebo 
jsou zvýšena rizika spojená s nakládáním s těmito odpady nebo je zabráněno jejich využití šetrným 
způsobem k životnímu prostředí, není možné s nimi nakládat jako s odpady zařazenými v zeleném 
seznamu, je nutné je zahrnout do žlutého seznamu (případně mezi odpady, pro něž je vývoz zakázán) 
a přepravovat je v režimu stanoveném pro odpady uvedené v tomto seznamu (postup předchozího 
písemného oznámení a souhlasu). 

15.3.3 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 
2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a 
získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení 
(ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) 

Toto nařízení stanoví hygienická a veterinární pravidla pro vedlejší produkty živočišného 
původu a získané produkty s cílem zabraňovat rizikům pro zdraví lidí a zvířat, která v souvislosti 
s těmito produkty vznikají, a snižovat je na minimum, a zejména chránit bezpečnost 
potravinového a krmivového řetězce. 

Podle čl. 2 odst. 2 písm. g) se toto nařízení nevztahuje na kuchyňský odpad, s výjimkou odpadu 
pocházejícího z dopravních prostředků mezinárodní přepravy, určeného ke krmným účelům, určeného 
ke zpracování tlakovou sterilizací nebo ke zpracování metodami uvedenými v čl. 15 odst. 1 prvním 
pododstavci písm. b) nebo k přeměně na bioplyn nebo ke kompostování. 

Poznámka: Jedná se o odpady, které mohou být nebezpečné (s nebezpečnou vlastností „infekčností“). 

 

15.3.4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 
2006 , kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek 
a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES 

Toto nařízení zřizuje integrovaný registr úniků a přenosů znečišťujících látek na úrovni Společenství 
(dále jen „evropský PRTR“) ve formě veřejně přístupné elektronické databáze a stanoví pravidla pro 
jeho fungování za účelem provádění Protokolu EHK OSN o uvolňování a přenosu znečišťujících látek 
Registruje (dále jen „protokol“) a usnadňuje účast veřejnosti na rozhodování v oblasti životního prostředí 
a přispívá k prevenci a snižování znečištění životního prostředí. 

Článek 5  - Ohlašování provozovateli 

1. Provozovatel každé provozovny, která vykonává jednu nebo více činností uvedených 
v příloze I nad příslušné prahové hodnoty pro kapacitu stanovené v uvedené příloze, ohlásí svému 
příslušnému orgánu každoročně množství následujících úniků a přenosů spolu s uvedením, zda 
se jedná o informace založené na měření, výpočtu či odhadu: 

a) úniky jakékoliv znečišťující látky uvedené v příloze II do ovzduší, vody a půdy, u které byla 
překročena příslušná prahová hodnota stanovená v příloze II; 

b) přenosy nebezpečných odpadů překračující 2 tuny za rok nebo nikoliv nebezpečných odpadů 
překračující 2 000 tun za rok mimo lokalitu, a to pro jakýkoli způsob využití nebo odstranění 
s výjimkou odstranění úpravou půdními procesy a hlubinnou injektáží, jak je uvedeno 
v článku 6, s uvedením „R“ nebo „D“ podle toho, zda je odpad určen k využití nebo 
k odstranění, a v případě přeshraničního pohybu nebezpečných odpadů s uvedením názvu 
a adresy subjektu provádějícího využití nebo odstranění tohoto odpadu a lokality skutečného 
využití nebo odstranění; 

c) přenosy jakékoliv znečišťující látky uvedené v příloze II a obsažené v odpadních vodách 
určených k čištění mimo lokalitu, u které byla překročena prahová hodnota stanovená 
v příloze II, sloupci 1b. 
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3. Provozovatel každé provozovny shromažďuje s odpovídající četností informace potřebné ke 
stanovení, na které z úniků a přenosů mimo lokalitu z dané provozovny se podle 
odstavce 1 vztahuje ohlašovací povinnost. 

4.   Při přípravě hlášení použije dotčený provozovatel nejlepší dostupné informace, které mohou 
zahrnovat údaje získané na základě monitorování, emisní faktory, rovnice hmotnostních bilancí, 
nepřímé monitorování nebo jiné výpočty, technické úsudky a jiné metody v souladu s čl. 9 odst. 1 a 
podle mezinárodně schválených metodik, pokud jsou k dispozici. 

5.   Provozovatel každé dotčené provozovny uchovává pro příslušné orgány členského státu k dispozici 
evidenci údajů, ze kterých byly ohlášené informace získány, a to po dobu pěti let od konce daného 
ohlašovacího roku. Tato evidence rovněž obsahuje popis metodiky použité ke shromáždění údajů. 

Příloha I – Činnosti 

Příloha II – Znečišťující látky 

 

15.3.5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 
2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008 

Toto nařízení stanoví opatření a podmínky, pokud jde o používání a skladování rtuti, sloučenin rtuti 
a směsí rtuti, obchodování se rtutí, sloučeninami rtuti a směsmi rtuti, výrobu a používání výrobků 
s přidanou rtutí a obchodování s nimi a o nakládání s odpadní rtutí s cílem zajistit vysokou míru 
ochrany lidského zdraví a životního prostředí před emisemi a úniky rtuti a sloučenin rtuti způsobenými 
lidskou činností. 

Kapitola IV – odstraňování odpadu a odpadní rtuti 

Článek 11 - Aniž je dotčen čl. 2 bod 5 tohoto nařízení, považuje se rtuť a sloučeniny rtuti jak v čisté 
formě, tak ve směsích, z kteréhokoli z následujících velkých zdrojů za odpad ve smyslu směrnice 
2008/98/ES a odstraňují se způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a nepoškozuje životní prostředí 
v souladu s uvedenou směrnicí: 

a) z průmyslu výroby chloru a alkalických hydroxidů 

b) z čištění zemního plynu 

c) z těžby a hutnictví neželezných kovů 

d) z extrakce cinabaritu v Unii. 

 

Toto odstranění nesmí vést k žádné formě zpětného získání rtuti. 

Článek 13 - Uložení odpadní rtuti 

1.   Odchylně od čl. 5 odst. 3 písm. a) směrnice 1999/31/ES lze odpadní rtuť prozatímně uložit 
v kapalné formě, jsou-li splněny specifické požadavky na prozatímní uložení odpadní rtuti v přílohách 
I, II a III uvedené směrnice a je-li toto uložení prováděno v nadzemních zařízeních zvlášť určených 
a vybavených pro prozatímní uložení odpadní rtuti. 

Výjimka uvedená v prvním pododstavci přestane platit od 1. ledna 2023. 

2.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 21 za 
účelem změny tohoto nařízení, jimiž prodlouží dobu povolenou pro prozatímní uložení odpadní rtuti 
podle odstavce 1 tohoto článku až o tři roky. 

3.   Před trvalým odstraněním musí odpadní rtuť projít konverzí a má-li být odstraněna v nadzemních 
zařízeních, konverzí a solidifikací. 
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Odpadní rtuť, která prošla konverzí a případně solidifikací, může být trvale odstraněna výhradně 
v následujících zařízení pro trvalé uložení s povolením pro odstraňování nebezpečného odpadu: 

a) v solných dolech, které jsou uzpůsobeny k trvalému uložení odpadní rtuti, která prošla konverzí, 
nebo v hlubokých podzemních skalních formacích, které poskytují rovnocennou nebo vyšší 
úroveň bezpečnosti a zadržení než zmiňované solné doly, nebo 

b) v nadzemních zařízeních zvlášť určených a vybavených pro trvalé uložení odpadní rtuti, která 
prošla konverzí a solidifikací, jež poskytují rovnocennou nebo vyšší úroveň bezpečnosti 
a zadržení než zařízení uvedená v písmenu a). 

Provozovatelé zařízení pro trvalé uložení zajistí, aby byla odpadní rtuť, která prošla konverzí a případně 
solidifikací, uložena odděleně od ostatního odpadu a byl rozdělena po šaržích, ve kterých byla 
odstraňována, a umístěna ve skladovacím prostoru, který je zapečetěn. Tito provozovatelé dále zajistí, 
aby byly dodrženy požadavky stanovené směrnicí 1999/31/ES, včetně specifických požadavků pro 
prozatímní uložení odpadní rtuti stanovených v příloze I oddílu 8 třetí a páté odrážce a příloze II 
uvedené směrnice, pokud jde o zařízení pro trvalé uložení. 

 

15.3.6 Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se 
nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES 
o odpadech a o zrušení některých směrnic;  

Příloha III směrnice 2008/98/ES obsahuje seznam vlastností odpadů, které je činí nebezpečnými.
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15.3.7 Seznam použitých zkratek 

Seznam zkratek 

ES Evropský Parlament a Rada 

PCB Polychlorované bifenyly 

ADR Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

RID Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí 

ČSN Česká technická norma 

NO Nebezpečný odpad 

IRZ Integrovaný registr znečišťování 

COTIF Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě 

IATA Mezinárodní asociace leteckých dopravců 

DGR Regulace nebezpečného zboží 

POPs Perzistentní organické polutanty 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

OECD Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 

BAT Nejlepší dostupná technika 

EMS Systém environmentálního managementu 

OPŽP Operační program Životní prostředí 

POH ČR Plán odpadového hospodářství České republiky 

IPPC Integrovanéá prevence 

ISOH Informační systém odpadového hospodářství 

CENIA Česká informační agentura životního prostředí 

PAHs Polycyklické aromatické uhlovodíky 

NO Nebezpečné odpady 
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Kontakt na Ministersto životního prostředi 

Odkaz na webové stránky: www.opzp.cz a www.mzp.cz 

Zelená linka: 800 260 500 

Email: dotazy@sfzp.cz 


