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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 GREEN Solution s.r.o. 
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2. Analýza současného systému sběru, shromažďování 
a skladování odpadů ze zdravotní péče 

2.1 Úvod do problematiky 

Základním cílem nakládání s nebezpečnými odpady je minimalizace dopadů na lidské zdraví a životní 
prostředí v rámci celého životního cyklu daného odpadu, tj. ve fázích nakládání s odpadem – 
shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava (včetně mobilního svozu), skladování, úprava, využití 
a odstranění. 
 
Odpady ze zdravotní péče tvoří skupinu odpadů s vlastními specifiky. Rizika nakládání s odpady ze 
zdravotní péče tkví v nebezpečných vlastnostech odpadů. Jedná se především o odpad ostrý, infekční, 
toxický, karcinogenní a/nebo potenciálně radioaktivní. Řízeným nakládáním s odpady ze zdravotní 
péče je možné předcházet potenciálnímu ohrožení nejen zdravotnického personálu a pacientů, ale také 
osob, jež dále s danými odpady nakládají. V Katalogu odpadů tvoří odpady ze zdravotní a veterinární 
péče skupinu 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). Skupina je tvořena podskupinami 18 01 Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, 
z léčení nebo prevence nemocí lidí a 18 02 Odpady z výzkumu, diagnostiky, léčení nebo prevence 
nemocí zvířat. Jednotlivé druhy odpadů patřící do skupiny 18 uvádí Tabulka č. 1. 
 
Tabulka č. 1: Druhy odpadů patřící do skupiny 18 

Název 
podskupiny 

Katalogové 
číslo 

odpadu 

 
Název odpadu 
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18 01 01 Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03) 

18 01 02 Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv (kromě čísla 18 01 03) 

18 01 03 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce * 

18 01 04 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce 

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

18 01 07 Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06 

18 01 08 Nepoužitelná cytostatika * 

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

18 01 10 Odpadní amalgám ze stomatologické péče * 
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18 02 01 Ostré předměty (kromě čísla 18 02 02) 

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

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

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

18 02 06 Jiné chemikálie neuvedené pod číslem 18 02 05 

18 02 07 Nepoužitelná cytostatika * 

18 02 08 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 02 07 * 

Zdroj: Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů 

 
Odpady ze zdravotní péče vznikají nejen v zařízeních, kde jsou poskytovány zdravotnické 
a ošetřovatelské služby, jako jsou například nemocnice, polikliniky, ordinace lékařů, léčebny 
dlouhodobě nemocných včetně domovů důchodců a ústavů sociální péče a diagnostické laboratoře, 
ale také v zařízeních mimo zdravotnictví, kupříkladu protidrogová centra, tetovací a kosmetické salóny 
atp. Schéma současného systému nakládání s odpady ze zdravotnictví ilustruje Obrázek č. 1. 
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Obrázek č. 1: Schéma současného systému sběru, shromažďování, skladování a odstraňování nebezpečných 
odpadů ze zdravotní péče 

 

Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 

2.1.1 Vztah problematiky k řídicím dokumentům 

Obecný právní rámec problematiky nakládání s odpady ze zdravotní péče utváří zákon 
č. 185/2001 Sb., o odpadech. Stanovuje povinnosti původců a oprávněných osob, jakými jsou: dle § 5, 
§ 6 kategorizace a zařazování odpadů dle Katalogu odpadů, dle § 13 zpracování identifikačních listů 
nebezpečného odpadu, dle § 14 podmínky udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání, 
odstraňování a sběru nebo výkupu odpadů, dle § 24 povinnosti při přepravě odpadů, dle § 39 evidence 
a ohlašování odpadů, dle § 40 ohlašování přepravy nebezpečných odpadů a v § 66 stanovuje sankce 
za porušení zákona o odpadech. Pro odpady ze zdravotní péče nejsou v zákonu o odpadech stanoveny 
zvláštní požadavky. Zákon upravuje povinnosti pro tuto skupinu odpadů shodně s ostatními 
nebezpečnými odpady. 
 
Vyhláškou č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů je definován postup pro zařazování odpadů podle 
Katalogu odpadů, který je uveden v příloze vyhlášky. Vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů jsou v § 4, § 5, § 6 a § 7 stanoveny podmínky pro 
shromažďování, skladování odpadů, včetně základních technických požadavků na shromažďovací 
prostředky. Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů musí být viditelně z volně 
přístupného prostranství označeno informační tabulí, na níž jsou informace o zařízení, včetně druhu 
odpadů, se kterými se zde nakládá. V blízkosti shromažďovacích prostředků nebezpečných odpadů 
musí být umístěny identifikační listy nebezpečného odpadu. Na shromažďovacím prostředku určenému 
pro nebezpečný odpad musí být uvedeno katalogové číslo, název odpadu a jméno osoby odpovědné 
za údržbu shromažďovacího prostředku. Vyhláška dále v § 21 definuje způsoby vedení průběžné 
evidence, již jsou původci a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, povinni vést zvlášť za každou 
samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně při každé jednotlivé produkci odpadů. 
Původci odpadů a oprávněné osoby zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý 
kalendářní rok (dále jen „roční hlášení“) podle přílohy č. 20 vyhlášky. Ohlašování se provádí za každou 
samostatnou provozovnu a činnost zvlášť. Zákonný limit pro původce odpadů je produkce nebo 
nakládání s více než 100 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za 
kalendářní rok. 
 
Původci odpadu jsou povinni zpracovat provozní řád pro nakládání s odpady ze zdravotní péče, který 
je nedílnou součástí provozního řádu zdravotnického zařízení. Provozní řád schvaluje orgán ochrany 
veřejného zdraví, tj. krajská hygienická stanice podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví ve znění pozdějších předpisů. 
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Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění 
a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče ve znění 
pozdějších předpisů v § 10, odst. 5 ukládá původci povinnost odpad třídit v místě vzniku, nebezpečný 
odpad poté ukládat do označených, oddělených, krytých, uzavíratelných, nepropustných a mechanicky 
odolných obalů, podle možnosti spalitelných bez nutnosti další manipulace s odpadem. Nebezpečný 
odpad vznikající u lůžka je třeba bezprostředně odstraňovat z pracoviště průběžně, nejméně jednou za 
24 hodin. Shromažďování odpadu v k tomu vyhrazených prostorách před konečným odstraněním je 
možné nejdéle po dobu 3 dnů. Nebezpečný odpad je možné po dobu jednoho měsíce skladovat 
v mrazicím nebo chlazeném prostoru při maximální teplotě 8 °C. 
 
Původce je povinen postupovat při nakládání s odpady nejen podle zákona o odpadech, ale i podle 
dalších souvisejících předpisů. Kromě výše zmíněných se jedná také o vyhlášku č. 432/2003 Sb., 
kterou jsou stanoveny 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 činiteli, ve znění pozdějších 
předpisů, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 167/1998 Sb. o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 350/2011 Sb., 
o chemických látkách a chemických směsích a o změnách některých zákonů (chemický zákon), 
ve znění pozdějších předpisů a dotčené přímo použitelné předpisy EU. 
 
Pro zdravotnická zařízení a jim podobná zařízení je také doporučeno řídit se Metodikou pro nakládání 
s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení, která byla zpracována 
Státním zdravotním ústavem v rámci projektu TAČR Beta TB050MZP010. 
 
V současné době je projednáván návrh nového zákona o odpadech. Pokud bude přijat v podobě, jaká 
byla k dispozici v době vzniku tohoto dokumentu, čeká oblast odpadů ze zdravotní péče několik 
zásadních změn. Mezi tyto změny patří vyjmutí léčiv z působnosti zákona o odpadech, navýšení 
zákonného limitu povinnosti podat roční hlášení o produkci a nakládání s odpady pro původce ze 
100 kg na 600 kg nebezpečných odpadů a větší důraz na školení pracovníků ve zdravotnictví. Nový 
zákon o odpadech také vymezuje zvláštní povinnosti týkající se odpadů ze zdravotní a veterinární péče. 

2.2 Analýza současného stavu nakládání s odpady ze zdravotní péče 

Samotná analýza je zaměřena na identifikaci původců odpadů ze zdravotní péče, dále se pak 
analýza v této části dokumentu podrobně zaměřuje na produkci odpadů ze zdravotní péče, a to 
v členění za ČR a jednotlivé kraje. Produkce odpadů je pak ve skupině 18 analyzována 
v podskupině 18 01 Odpady z porodnické péče, diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí 
vznikajících ve zdravotním zařízení, která v této skupině jednoznačně převažuje. Data o celkové 
produkci odpadů ze zdravotnictví byla čerpána z veřejného informačního systému odpadového 
hospodářství Ministerstva životního prostředí (VISOH), případně z jeho neveřejné části, tzv. pracovní 
databáze ISOH (PDISOH). Produkce odpadů byla analyzována z let 2009–2018. Dále se pak analýza 
zaměřuje na souhlasy dle §14 odst. 1 zákona o odpadech v oblasti nakládání s odpady podskupiny 
18 01, tedy na mobilní a stacionární zařízení v členění za ČR a jednotlivé kraje. V této části jsou 
analyzovány pouze informace, které se podařilo získat z veřejně dostupných zdrojů a z vlastní aktivity 
zpracovatele. Následně analýza popisuje současnou praxi v oblasti shromažďování a skladování 
odpadů ze zdravotnictví, v oblasti sběru a přepravy odpadů ze zdravotní péče a současnou praxi 
v oblasti odstraňování odpadů ze zdravotní péče. 

2.2.1 Produkce odpadů ze zdravotní péče v ČR 

2.2.1.1 Data o produkci odpadů ze zdravotní péče pro celou ČR 

Celková produkce odpadů ze zdravotní péče zejména v posledních pěti letech (2014–2018) vykazuje 
rostoucí trend, a to na hladině cca 37 000 až 44 000 tun odpadů z podskupiny 18 01 (viz Graf č. 1). Od 
roku 2014 je zaznamenán i trend nárůstu produkce ostatního odpadu ve skupině 18 01 (viz Graf č. 2). 
V roce 2014 bylo vyprodukováno 5 859,530 t, v roce 2018 již 8 823,832 t ostatního odpadu 
z podskupiny 18 01, což představuje nárůst o cca 50 %. V roce 2018 pak tvořil ostatní odpad 18,84 % 
celkové produkce odpadu ze zdravotní péče podskupiny 18 01. Porovnání produkce nebezpečných 



  

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

a ostatních odpadů podskupiny 18 01 v České republice v letech 2009–2018 uvádí Tabulka č. 2. 
Procentuální vyjádření poměru ostatního odpadu k celkové produkci v daných letech zobrazuje Graf č. 
3. Z daného grafu také vyplývá, že klesá podíl nebezpečných odpadů na celkové produkci 
odpadů v podskupině 18 01. 
 
Graf č. 1: Vývoj produkce odpadů podskupiny 18 01 v České republice v letech 2009–2018 

 
Zdroj: VISOH, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Tabulka č. 2: Produkce nebezpečných a ostatních odpadů podskupiny 18 01 v České republice v letech  
2009–2018 

Produkce nebezpečných a ostatních odpadů podskupiny 18 01 v České republice v letech 2009–2018 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Hmotnost 
(t) 

N 29 936 32 467 31 148 31 407 31 035 31 110 31 694 33 041 33 911 35 481 

O 2 792 3 732 4 274 4 334 5 023 5 859 6 880 7 375 7 895 8 238 

Celkem 32 728 36 199 35 422 35 741 36 057 36 969 38 574 40 416 41 806 43 719 

Podíl (%) 

N 91,47 89,69 87,93 87,87 86,07 84,15 82,16 81,75 81,11 81,16 

O 8,53 10,31 12,07 12,13 13,93 15,85 17,84 18,25 18,89 18,84 

Zdroj: VISOH, zpracování GREEN Solution s.r.o. 
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Graf č. 2: Porovnání produkce nebezpečných a ostatních odpadů podskupiny 18 01 v České republice v letech 

2009–2018 

 
Zdroj: VISOH, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Graf č. 3: Podíl nebezpečných a ostatních odpadů na celkové produkci odpadů podskupiny 18 01 v České republice 

v letech 2009–2018 

 
Zdroj: VISOH, zpracování GREEN Solution s.r.o. 
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Největší hmotnostní podíl na produkci odpadů ze skupiny 18 01 má odpad s katalogovým číslem 
18 01 03 Odpad, na jehož sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na 
prevenci infekce. Jedná se o odpady z infekčních oddělení a o odpady, které jsou biologicky 
kontaminované. Nevětší podíl na celkové produkci byl zaznamenán v roce 2009, kdy tento odpad tvořil 
87,13 % celkové hmotnosti. V následujících letech tento podíl klesá, a to na úkor odpadu s katalogovým 
číslem 18 01 04 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem 
na prevenci infekce kategorie ostatní, který je druhým nejvýznamnějším odpadem podskupiny 18 01 co 
do hmotnosti a v roce 2018 tvořil 18,49 %. Odpady 18 01 03 (N) a 18 01 04 (O) tvořily v roce 2018 
93,30 % veškeré produkce v podskupině 18 01. Z minoritního zastoupení v podskupině 18 01 převažují 
odpady s katalogovým číslem 18 01 09 a 18 01 06, dohromady tvořily v roce 2018 celkem 4,98 % 
hmotnosti. Tabulka č. 3 zobrazuje procentuální podíly jednotlivých druhů odpadu v celkové produkci za 
sledované roky 2009–2018 se znázorněním nejvyšší (tučně) a nejnižší (kurzívou) hodnoty pro každé 
katalogové číslo odpadu dané kategorie. Z tabulky je zároveň patrné, že postupně ubývá podíl odpadu 
18 01 01 Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03) kategorie ostatní na úkor kategorie nebezpečný 
v důsledku častějšího zařazování odpadu mezi nebezpečné odpady s ohledem na potenciální 
infekčnost. 
 
Tabulka č. 3: Procentuální podíl jednotlivých druhů odpadů na celkové produkci odpadů 18 01 v letech 2009–2018  

Procentuální podíl jednotlivých druhů odpadů na celkové produkci odpadů 18 01 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Kat. Katalog. č. % % % % % % % % % % 

N 18 01 01 1,217 1,416 1,454 1,983 1,904 1,897 1,922 1,977 2,048 2,350 

N 18 01 02 0,560 0,134 0,200 0,366 0,339 0,361 0,361 0,350 0,365 0,370 

N 18 01 03 87,127 84,716 82,888 81,328 80,057 78,540 76,545 76,259 75,379 74,806 

N 18 01 04 0,002 0,232 0,002 0,271 0,156 0 0 0 0 0 

N 18 01 06 0,678 0,408 0,851 0,723 0,683 0,716 0,671 0,663 0,561 0,654 

N 18 01 08 0,235 0,241 0,329 0,362 0,441 0,513 0,455 0,422 0,396 0,346 

N 18 01 09 1,644 2,538 2,197 2,828 2,482 2,121 2,203 2,076 2,361 2,627 

N 18 01 10 0,007 0,006 0,011 0,012 0,007 0,005 0,006 0,005 0,006 0,005 

O 18 01 01 2,048 1,400 0,890 0,366 0,412 0,442 0,457 0,355 0,376 0,225 

O 18 01 02 0,300 0,378 0,254 0,168 0,201 0,201 0,140 0,122 0,120 0,114 

O 18 01 04 6,179 8,525 10,919 11,587 13,314 15,189 17,237 17,768 18,363 18,488 

O 18 01 07 0,003 0,006 0,004 0,006 0,002 0,015 0,003 0,003 0,007 0,016 

Zdroj: VISOH, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Graf č. 4 znázorňuje procentuální zastoupení jednotlivých druhů odpadů skupiny 18 01 na celkové 
produkci v letech 2009–2018 s přiblížením na 25% podíl minoritně zastoupených druhů odpadu (tedy 
všechna katalogová čísla vyjma odpadu 18 01 03). Od roku 2009 dochází k postupnému nárůstu 
podílu odpadu 18 01 04 na celkové produkci. V roce 2018 jeho podíl na celkové produkci tvořil 
18,49 %, což od roku 2009 činí nárůst téměř o 200 %. Naopak u odpadu 18 01 01 je od roku 2009 
zaznamenán pokles podílu na celkové produkci o 21 %. 
 
Konkrétní vývoj produkce odpadů 18 01 01 a 18 01 02 v letech 2009–2018 zobrazuje Graf č. 5. 
V případě odpadu 18 01 01 je v posledních pěti letech zaznamenán mírný růst, u odpadu s katalogovým 
číslem 18 01 02 dochází v posledních pěti letech ke stagnaci. V roce 2009 bylo vyprodukováno 
1 068,433 t odpadu 18 01 01 a 281,623 t odpadu 18 01 02, v roce 2018 pak 1 125,789 t odpadu 
18 01 01 a 211,506 t odpadu 18 01 02. Graf č. 6 zobrazuje vývoj produkce dominantních druhů 
odpadů s nejvyšším podílem na celkové produkci odpadů ze zdravotní péče v ČR, tedy odpadů 
s katalogovým číslem 18 01 03 a 18 01 04. Nejvyšší produkce odpadu 18 01 03 bylo dosaženo v roce 
2018, kdy vzniklo celkem 32 704,277 t tohoto odpadu. Nejvyšší produkce odpadu 18 01 04 bylo 
dosaženo také v roce 2018, kdy bylo vyprodukováno 8 082,643 t tohoto odpadu. 
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Graf č. 4: Procentuální podíl jednotlivých druhů odpadů na celkové produkci odpadů podskupiny 18 01 v letech 

2009–2018 s přiblížením na 25% podíl minoritně zastoupených druhů odpadu  

 
Zdroj: VISOH, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Graf č. 5: Vývoj produkce odpadů 18 01 01 a 18 01 02 v České republice v letech 2009–2018 

 
Zdroj: VISOH, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

3,3 % 2,8 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % 2,4 % 2,3 % 2,4 % 2,6 %

0,9 %
0,5 %

0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %

6,2 %
8,8 %

10,9 %
11,9 %

13,5 %
15,2 %

17,2 % 17,8 %
18,4 % 18,5 %

0,7 %

0,4 %

0,9 %

0,7 %

0,7 %

0,7 %

0,7 % 0,7 %
0,6 % 0,7 %

0,2 %

0,2 %

0,3 %
0,4 %

0,4 %

0,5 %

0,5 %

0,4 % 0,4 % 0,3 %

1,6 %

2,5 %

2,2 %

2,8 %

2,5 %

2,1 %

2,2 % 2,1 %
2,4 %

2,6 %

87,1 %

84,7 %

82,9 %

81,3 %

80,1 %

78,5 %

76,5 % 76,3 %
75,4 %

74,8 %

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

P
o
d
íl

Rok

18 01 01 18 01 02 18 01 04 18 01 06 18 01 07 18 01 08 18 01 09 18 01 10 18 01 03

1 068,433
1 019,364

830,239 839,661 835,225
864,745

917,351 942,372

1 013,146

1 125,789

281,623

185,420 160,847
190,795 194,643 207,745 193,356 190,808 202,734 211,506

0

200

400

600

800

1000

1200

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

P
ro

d
u
k
c
e
 (

t)

Rok

18 01 01 18 01 02



  

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

Graf č. 6: Vývoj produkce odpadů 18 01 03 a 18 01 04 v České republice v letech 2009–2018 

 
Zdroj: VISOH, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Graf č. 7 a Graf č. 8 zobrazují vývoj produkce odpadů 18 01 06, 18 01 08, 18 01 07, 18 01 09 a 18 01 10 
ve sledovaných letech 2009–2018. V roce 2018 bylo vyprodukováno 1 148,315 t odpadu 18 01 09, což 
představovalo 2,63% podíl na celkové produkci odpadů ze zdravotní péče podskupiny 18 01 v České 
republice. Mezi druhy odpadů s minoritním zastoupením patří také odpad s katalogovým číslem 
18 01 06 s produkcí 285,966 t v roce 2018 (0,65% podíl na produkci podskupiny 18 01). Dále pak byl 
zastoupen odpady s katalogovým číslem 18 01 08 s produkcí 151,080 t v roce 2018, což představovalo 
podíl 0,35 % na produkci odpadu podskupiny 18 01. Následovaly odpady s katalogovým číslem 
18 01 07 a 18 01 10 (viz Graf č. 8). 
 
Graf č. 7: Vývoj produkce odpadů 18 01 06, 18 01 08 a 18 01 09 v České republice v letech 2009–2018 

 
Zdroj: VISOH, zpracování GREEN Solution s.r.o. 
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Graf č. 8: Vývoj produkce odpadů 18 01 07 a 18 01 10 v České republice v letech 2009–2018 

 
Zdroj: VISOH, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
V souvislosti s odpady ze zdravotní péče je třeba zmínit i dva druhy odpadů náležících do 
skupiny 20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady 
a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru, konkrétně odpad katalogových čísel 20 01 31 
Nepoužitelná cytostatika a 20 01 32 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31. 
Svou povahou odpovídají odpadům z podskupiny 18 01 katalogových čísel 18 01 08 a 18 01 09, vznikají 
však na území obce při činnosti fyzických osob a k jejich shromažďování dochází obvykle v lékárnách. 
Graf č. 9 zobrazuje vývoj produkce těchto odpadů v letech 2009–2018. Zatímco produkce odpadu 
20 01 32 stagnuje, produkce odpadu 20 01 31 narůstá. V roce 2018 bylo vyprodukováno 649,434 t 
odpadu 20 01 31 (v porovnání s 151,080 t odpadu 18 01 08) a 14,626 t odpadu 20 01 32 (v porovnání 
s 1 148,315 t odpadu 18 01 09). 
 
Graf č. 9: Vývoj produkce odpadů 20 01 31 a 20 01 32 v České republice v letech 2010–2018 

 
Zdroj: PDISOH, zpracování GREEN Solution s.r.o. 
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2.2.1.2 Data o produkci odpadů ze zdravotní péče na úrovni jednotlivých krajů ČR 

V roce 2018 dosahovala celková produkce odpadu 18 01 03 v České republice 32 704,277 t, což 
představovalo 74,80% podíl na celkové produkci odpadů ze zdravotní péče (podskupina 18 01). 
Nejvyšší podíl na produkci tohoto odpadu má hlavní město Praha (6 679,311 tun odpadu 
18 01 03), což je dáno vyšší relací zdravotnických zařízení v Praze, jejichž působnost je nejen pro 
pacienty hlavního města Prahy, ale i Středočeského kraje, popřípadě celé České republiky. Následuje 
Jihomoravský kraj s produkcí 3 673,515 t odpadu 18 01 03 a Moravskoslezský kraj s produkcí 
3 036,388 t odpadu 18 01 03. I zde spádovost místních zdravotnických zařízení přesahuje hranice 
daného kraje, navíc se jedná o kraje s velkým počtem obyvatel. Dále následuje Středočeský kraj, 
Olomoucký kraj, Ústecký kraj, Plzeňský kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Zlínský kraj, Kraj 
Vysočina a Jihočeský kraj. Nejnižší produkce naopak dosahuje Liberecký kraj a Karlovarský kraj, 
což také koreluje s počtem registrovaných lékařů a počtem obyvatel v daných krajích. 
Karlovarský kraj vykázal v roce 2018 nejnižší produkci odpadu 18 01 03, a to ve výši 1 034,532 t 
(viz Graf č. 10). 
 
K nejvýznamnější produkci odpadů ze zdravotní péče v rámci České republiky dochází v hlavním městě 
Praha, Jihomoravském kraji, Středočeském kraji a Moravskoslezském kraji. Tyto čtyři kraje se pak na 
celé produkci odpadů ze zdravotnictví (18 01) podílely v roce 2018 cca 49,35% hmotnostním podílem. 
Nejvyšší hodnoty dosáhla produkce v hlavním městě Praha v roce 2018, kdy zde bylo vyprodukováno 
7 872,366 t (podskupina 18 01). Jedny z nejnižších produkcí odpadů ze zdravotní péče (podskupiny 
18 01) naopak dlouhodobě vykazují Karlovarský kraj a Liberecký kraj (viz Tabulka č. 4). 
 
Graf č. 10: Produkce odpadu 18 01 03 v České republice na úrovni krajů za rok 2018 

 
Zdroj: VISOH, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 

6 679,311

1 204,715

3 673,515

1 034,532

1 575,212

1 926,467

1 090,214

3 036,388

2 424,683

1 651,154
1 937,597

2 627,864

2 214,253

1 628,373

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

P
ro

d
u
k
c
e
 (

t)

Kraj



  

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

Tabulka č. 4: Vývoj produkce odpadu podskupiny 18 01 v České republice v letech 2009–2018 na úrovni 

jednotlivých krajů 

Vývoj produkce odpadu podskupiny 18 01 v České republice v letech 2009–2018 na úrovni jednotlivých krajů 

Kraj 
Produkce (t) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Hlavní město Praha 6 783 6 776 7 317 6 160 6 248 6 463 6 750 7 309 7 519 7 873 

Jihočeský kraj 1 338 1 382 1 450 1 408 1 377 1 425 1 437 1 508 1 527 1 564 

Jihomoravský kraj 3 387 4182 3 647 4 088 4 052 4 036 4 333 4 587 4 947 4 915 

Karlovarský kraj 849 912 1 058 979 945 1 009 1 009 1 077 1 099 1 190 

Kraj Vysočina 1 388 1 437 1 381 1 473 1 591 1 506 1 520 1 687 1 665 1 820 

Královéhradecký kraj 1 712 3 074 2 352 2 570 2 572 2 665 2 513 2 236 2 320 2 537 

Liberecký kraj 1 220 1 251 1 091 1 114 1 134 1 246 1 222 1 290 1 364 1 428 

Moravskoslezský kraj 3 054 3 252 3 241 3 361 3 335 3 390 3 578 3 719 3 777 4 218 

Olomoucký kraj 2 139 2 274 2 179 2 510 2 349 2 431 2 642 2 865 3 064 3 104 

Pardubický kraj 1 705 1 701 1 732 1 772 1 764 1 806 1 922 1 958 1 934 1 941 

Plzeňský kraj 2 223 2 364 2 317 2 339 2 581 2 324 2 924 3 036 3 142 2 995 

Středočeský kraj 2 887 3 289 3 262 3 378 3 508 3 700 3 874 3 919 4 159 4 569 

Ústecký kraj 2 176 2 310 2 300 2 359 2 469 2 663 2 553 2 859 2 882 3 045 

Zlínský kraj 1 867 1 997 2 095 2 230 2 133 2 302 2 299 2 366 2 408 2 520 

Zdroj: VISOH, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Vezmeme-li v úvahu přepočet vyprodukovaných odpadů ze zdravotní péče na obyvatele v jednotlivých 
krajích, situace vypadá následovně (viz Tabulka č. 5 a Graf č. 11): Nejvyšší produkci odpadů 
podskupiny 18 01 na obyvatele má hlavní město Praha. V roce 2018 měla Praha 1 294 513 
obyvatel, po přepočtu na obyvatele produkce zdravotnického odpadu dosahovala 6,082 kg. 
Druhé nejvyšší produkce na obyvatele v roce 2018 dosahuje Plzeňský kraj. V roce 2018 zde žilo 
580 816 obyvatel a vzniklo 5,156 kg odpadu na obyvatele. Naopak nejnižší produkci vykazuje Jihočeský 
kraj, kde v roce 2018 žilo 640 196 obyvatel a vzniklo 2,442 kg odpadu na obyvatele. 
 
Graf č. 12 zobrazuje vývoj produkce odpadu s katalogovým číslem 18 01 03 v letech 2009–2018. 
Největšími producenty tohoto druhu odpadu jsou hlavní město Praha, Jihomoravský kraj 
a Moravskoslezský kraj. Od roku 2012 dochází k postupnému nárůstu produkce ve většině krajů, tento 
nárůst je pak nejmarkantnější v hlavním městě Praha. Produkce odpadu 18 01 03 ve Zlínském kraji, 
Karlovarském kraji, Plzeňském kraji a Kraji Vysočina stagnuje. Trendy ve vývoji produkce odpadů 
víceméně kopírují vývoj počtu obyvatel v jednotlivých krajích, obecně však dochází i k navyšování 
měrné produkce odpadu na obyvatele. Zatímco v roce 2009 vyprodukoval každý Čech ročně v průměru 
3,1 kg odpadu podskupiny 18 01, v roce 2019 to již bylo 4,1 kg. 
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Tabulka č. 5: Vývoj produkce odpadu podskupiny 18 01 v České republice v letech 2009–2018 na úrovni 

jednotlivých krajů, přepočteno na obyvatele 

Vývoj produkce odpadu podskupiny 18 01 v České republice v letech 2009–2018 na úrovni jednotlivých krajů, přepočteno na 
obyvatele 

Kraj 
Produkce (kg/obyv.) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Hlavní město Praha 5,500 5,425 5,929 4,961 5,011 5,199 5,361 5,767 5,872 6,082 

Jihočeský kraj 2,103 2,167 2,280 2,213 2,163 2,239 2,254 2,364 2,390 2,442 

Jihomoravský kraj 2,952 3,631 3,134 3,505 3,467 3,450 3,695 3,903 4,196 4,154 

Karlovarský kraj 2,753 2,965 3,483 3,228 3,132 3,361 3,370 3,616 3,703 4,025 

Kraj Vysočina 2,692 2,790 2,695 2,877 3,113 2,951 2,980 3,312 3,271 3,577 

Královéhradecký kraj 3,088 5,544 4,241 4,641 4,651 4,829 4,556 4,055 4,211 4,604 

Liberecký kraj 2,790 2,850 2,491 2,539 2,586 2,840 2,784 2,933 3,096 3,237 

Moravskoslezský kraj 2,443 2,607 2,625 2,731 2,719 2,774 2,939 3,066 3,122 3,498 

Olomoucký kraj 3,331 3,541 3,410 3,930 3,684 3,821 4,155 4,514 4,834 4,902 

Pardubický kraj 3,310 3,293 3,354 3,432 3,416 3,501 3,722 3,793 3,741 3,744 

Plzeňský kraj 3,902 4,134 4,055 4,091 4,507 4,052 5,084 5,265 5,429 5,156 

Středočeský kraj 2,346 2,636 2,579 2,640 2,715 2,841 2,945 2,954 3,106 3,377 

Ústecký kraj 2,603 2,762 2,777 2,849 2,986 3,228 3,098 3,475 3,509 3,708 

Zlínský kraj 3,157 3,379 3,551 3,786 3,630 3,927 3,927 4,047 4,126 4,323 

Zdroj: VISOH, Český statistický úřad, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Graf č. 11: Vývoj produkce odpadu podskupiny 18 01 v České republice v letech 2009–2018 na úrovni jednotlivých 

krajů, přepočteno na obyvatele 

 
Zdroj: VISOH, Český statistický úřad, zpracování GREEN Solution s.r.o. 
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Graf č. 12: Vývoj produkce odpadu 18 01 03 v České republice v letech 2009–2018 na úrovni jednotlivých krajů 

 
Zdroj: VISOH, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Grafy Graf č. 13–Graf č. 26 zobrazují vývoj produkce odpadů podskupiny 18 01 dle kategorií 
v jednotlivých krajích ve sledovaných letech 2009–2018. 
 
V hlavním městě Praha od roku 2012 dochází k postupnému navyšování produkce odpadů ze 
zdravotní péče, kdy produkce odpadů podskupiny 18 01 v roce 2018 dosáhla svého maxima (viz 
Graf č. 13). V roce 2018 celková produkce odpadů ze zdravotní péče v hlavním městě Praha 
dosahovala 7 872,584 t, což je oproti roku 2012 téměř 28% nárůst. 
 
V Jihočeském kraji se celková produkce odpadů ze zdravotní péče od roku 2009 téměř nemění 
(viz Graf č. 14), je konstantní a v roce 2018 dosáhla svého maxima ve výši 1563,576 t. 
 
V Jihomoravském kraji od roku 2009 dochází k postupnému navyšování produkce odpadů ze 
zdravotní péče, kdy produkce odpadů podskupiny 18 01 v roce 2017 dosáhla svého maxima (viz 
Graf č. 15). V roce 2017 celková produkce odpadů ze zdravotní péče v Jihomoravském kraji dosahovala 
4 946,511 t, což je oproti roku 2009 asi 46% nárůst. 
 
V Karlovarském kraji od roku 2015 dochází k nepatrnému zvyšování produkce odpadů ze 
zdravotní péče, kdy produkce odpadů podskupiny 18 01 v roce 2018 dosáhla svého maxima (viz 
Graf č. 16). V roce 2018 dosahovala celková produkce odpadů ze zdravotní péče v Karlovarském kraji 
1 190,161 t, což představuje oproti roku 2015 nárůst o 18 %. 
 
V Kraji Vysočina od roku 2014 dochází k postupnému nepatrnému zvyšování produkce odpadů 
ze zdravotní péče, kdy produkce odpadů podskupiny 18 01 v roce 2018 dosáhla svého maxima 
(viz Graf č. 17). V roce 2018 dosahovala celková produkce odpadů ze zdravotní péče v kraji Vysočina 
1 820,222 t, což je oproti roku 2014 asi 21% nárůst. 
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V Královéhradeckém kraji od roku 2014 do roku 2017 dochází k postupnému nepatrnému 
snižování produkce odpadů ze zdravotní péče (viz Graf č. 18). Maximum produkce odpadů 
podskupiny 18 01 v Královéhradeckém kraji bylo v roce 2010. V roce 2018 celková produkce odpadů 
ze zdravotní péče v Královéhradeckém kraji dosahovala 2 537,003 t, což je oproti předchozímu roku 
nárůst o více než 9 %. 
 
V Libereckém kraji je od roku 2009 produkce odpadů ze zdravotní péče (podskupina 18 01) 
stabilní, k nepatrnému nárůstu dochází od roku 2015, kdy v roce 2018 dosáhla svého maxima (viz Graf 
č. 19). V roce 2018 byla celková produkce odpadů ze zdravotní péče v Libereckém kraji 1 428,435 t. 
 
V Moravskoslezském kraji dochází od roku 2009 k postupnému navyšování produkce odpadů 
ze zdravotní péče, kdy produkce odpadů podskupiny 18 01 v roce 2018 dosáhla svého maxima 
(viz Graf č. 20). V roce 2018 dosahovala celková produkce odpadů ze zdravotní péče 
v Moravskoslezském kraji 4 218,208 t, což je oproti roku 2009 více než 38% nárůst. 
 
V Olomouckém kraji od roku 2013 dochází k postupnému zvyšování produkce odpadů ze 
zdravotní péče, kdy produkce odpadů podskupiny 18 01 v roce 2018 dosáhla svého maxima (viz 
Graf č. 21). V roce 2018 dosahovala celková produkce odpadů ze zdravotní péče v Olomouckém kraji 
3 104,041 t, což je oproti roku 2013 více než 32% nárůst. Značný je také nárůst podílu ostatního odpadu 
na celkové produkci (z 0,19 % v roce 2009 na 16,73 % v roce 2018). 
 
V Pardubickém kraji od roku 2009 dochází k postupnému nepatrnému zvyšování produkce 
odpadů ze zdravotní péče, kdy produkce odpadů podskupiny 18 01 v roce 2016 dosáhla svého 
maxima (viz Graf č. 22). V roce 2016 dosahovala celková produkce odpadů ze zdravotní péče 
v Pardubickém kraji 1 957,781 t. Následující roky 2017 a 2018 došlo k mírnému poklesu produkce 
oproti roku 2016.  
 
V Plzeňském kraji od roku 2009 dochází k postupnému navyšování produkce odpadů ze 
zdravotní péče, kdy produkce odpadů podskupiny 18 01 v roce 2017 dosáhla svého maxima 
(viz Graf č. 23). V roce 2017 celková produkce odpadů ze zdravotní péče v Plzeňském kraji dosahovala 
3 141,559 t. Jedná se o více než 41% nárůst oproti roku 2009. Nutno dodat, že za toto postupné 
navyšování je zodpovědný nárůst produkce odpadu kategorie ostatní, zatímco produkce odpadu 
kategorie nebezpečný ve sledovaném období stagnuje.  
 
Ve Středočeském kraji od roku 2009 dochází k postupnému navyšování produkce odpadů ze 
zdravotní péče, kdy produkce odpadů podskupiny 18 01 v roce 2018 dosáhla svého maxima 
(viz Graf č. 24). V roce 2018 celková produkce odpadů ze zdravotní péče ve Středočeském kraji 
dosahovala 4 568,753 t, což je oproti roku 2009 více než 58% nárůst (největší ze všech krajů). Za tento 
nárůst je především zodpovědná zvyšující se produkce odpadu kategorie ostatní. 
 
V Ústeckém kraji od roku 2009 dochází k postupnému navyšování produkce odpadů ze zdravotní 
péče, kdy produkce odpadů podskupiny 18 01 v roce 2018 dosáhla svého maxima (viz Graf č. 
25). V roce 2018 celková produkce odpadů ze zdravotní péče v Ústeckém kraji dosahovala 3 044,633 
t, což je oproti roku 2009 40% nárůst. I zde dochází k mnohem rapidnějšímu nárůstu odpadu kategorie 
ostatní. 
 
Ve Zlínském kraji od roku 2009 dochází k postupnému navyšování produkce odpadů ze 
zdravotní péče, kdy produkce odpadů podskupiny 18 01 v roce 2018 dosáhla svého maxima 
(viz Graf č. 26). Zatímco produkce odpadu kategorie ostatní stabilně roste, u odpadu kategorie 
nebezpečný dochází dokonce k mírnému poklesu produkce. V roce 2018 celková produkce odpadů ze 
zdravotní péče ve Zlínském kraji dosahovala 2 520,465 t, což je oproti roku 2009 35% nárůst. 
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Graf č. 13: Vývoj produkce nebezpečných a ostatních odpadů podskupiny 18 01 v hlavním městě Praha 

v letech 2009–2018 

 
Zdroj: VISOH, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Graf č. 14: Vývoj produkce nebezpečných a ostatních odpadů podskupiny 18 01 v Jihočeském kraji v letech  

2009–2018 

 
Zdroj: VISOH, zpracování GREEN Solution s.r.o. 
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Graf č. 15: Vývoj produkce nebezpečných a ostatních odpadů podskupiny 18 01 v Jihomoravském kraji 

v letech 2009–2018 

 
Zdroj: VISOH, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Graf č. 16: Vývoj produkce nebezpečných a ostatních odpadů podskupiny 18 01 v Karlovarském kraji 

v letech 2009–2018 

 
Zdroj: VISOH, zpracování GREEN Solution s.r.o. 
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Graf č. 17: Vývoj produkce nebezpečných a ostatních odpadů podskupiny 18 01 v Kraji Vysočina v letech  

2009–2018 

 
Zdroj: VISOH, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Graf č. 18: Vývoj produkce nebezpečných a ostatních odpadů podskupiny 18 01 v Královéhradeckém kraji 
v letech 2009–2018 

 
Zdroj: VISOH, zpracování GREEN Solution s.r.o. 
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Graf č. 19: Vývoj produkce nebezpečných a ostatních odpadů podskupiny 18 01 v Libereckém kraji v letech  

2009–2018 

 
Zdroj: VISOH, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Graf č. 20: Vývoj produkce nebezpečných a ostatních odpadů podskupiny 18 01 v Moravskoslezském kraji 

v letech 2009–2018 

 
Zdroj: VISOH, zpracování GREEN Solution s.r.o. 
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Graf č. 21: Vývoj produkce nebezpečných a ostatních odpadů podskupiny 18 01 v Olomouckém kraji 

v letech 2009–2018 

 
Zdroj: VISOH, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Graf č. 22: Vývoj produkce nebezpečných a ostatních odpadů podskupiny 18 01 v Pardubickém kraji 
v letech 2009–2018 

 
Zdroj: VISOH, zpracování GREEN Solution s.r.o. 
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Graf č. 23: Vývoj produkce nebezpečných a ostatních odpadů podskupiny 18 01 v Plzeňském kraji v letech 2009–

2018 

 
Zdroj: VISOH, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Graf č. 24: Vývoj produkce nebezpečných a ostatních odpadů podskupiny 18 01 ve Středočeském kraji 
v letech 2009–2018 

 
Zdroj: VISOH, zpracování GREEN Solution s.r.o. 
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Graf č. 25: Vývoj produkce nebezpečných a ostatních odpadů podskupiny 18 01 v Ústeckém kraji v letech  

2009–2018 

 
Zdroj: VISOH, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Graf č. 26: Vývoj produkce nebezpečných a ostatních odpadů podskupiny 18 01 ve Zlínském kraji v letech  

2009–2018 

 
Zdroj: VISOH, zpracování GREEN Solution s.r.o. 
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2.2.2 Identifikace původců odpadů ze zdravotní péče v ČR 

Odpady ze zdravotní péče vznikají v zařízeních, kde jsou poskytovány zdravotnické a ošetřovatelské 
služby, zejména se pak jedná o subjekty typu nemocnice, polikliniky, odběrová místa, diagnostické 
laboratoře, ordinace lékařů, LDN, protidrogová centra, tetovací a kosmetické salóny atp. Celková 
produkce odpadů ze zdravotní péče z podskupiny 18 01 byla 43 718,871 t v roce 2018. Dle 
dostupných informací a odborných odhadů řešitelského týmu lze usuzovat, že majoritní podíl na této 
produkci odpadů ze zdravotní péče mají subjekty typu nemocnice, a to až ve výši 60–70 %. Druhým 
významným typem zdravotnického zařízení, který se na celkové produkci odpadů ze zdravotní péče 
podílí asi z 10–20 %, jsou subjekty typu LDN včetně domovů důchodců a ústavů sociální péče. Za nimi 
pak následují ostatní poskytovatelé služeb spojených se zdravotní péčí (ordinace lékařů, laboratoře, 
polikliniky, odběrová místa atd.). 
 
Každý subjekt dle svých poskytovaných zdravotnických a ošetřovatelských služeb také 
produkuje jiný druh odpadu. Například subjekty typu nemocnice a laboratoře mají největší produkci 
odpadu 18 01 03 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem 
na prevenci infekce. U nemocnic se podíl produkce 18 01 03 na celkové produkci za podskupinu 18 01 
odhaduje až ve výši 90 %. U laboratoří je tento podíl u katalogového čísla 18 01 03 nižší, odhaduje se 
cca na 80 %. Je to dáno zejména tím, že laboratoře produkují další specifický odpad z podskupiny 
18 01, zejména pak 18 01 06 Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky a také 15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné. Subjektu typu LDN 
produkují pro změnu větší podíl odpadu kategorie ostatní, konkrétně 18 01 04 Odpady, na jejichž sběr 
a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce. Celorepublikově 
vzrostla produkce tohoto odpadu v letech 2009–2018 téměř čtyřnásobně na současných 8 082,643 t. 
U subjektů, jako jsou odběrová místa a polikliniky, se na celkové produkci odpadu z podskupiny 18 01 
významně podílí již zmiňovaný odpad 18 01 03, dále také odpad 18 01 01 Ostré předměty (kromě čísla 
18 01 03) a 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné. 
Poslední zmíněný druh odpadu sice nepatří do skupiny 18, přesto je třeba ho v souvislosti s produkcí 
odpadu subjektů ve zdravotnictví neopomínat. Za zmínku stojí ještě subjekty typu lékaři, kteří dle svého 
zaměření produkují různé odpady, zejména pak gynekologové (odpad 18 01 03), praktičtí lékaři (odpad 
18 01 03 a 18 01 01) a zubní lékaři (odpad 18 01 10 Odpadní amalgám ze stomatologické péče). 

2.2.2.1 Lékaři 

Dle údajů ze Zdravotnické ročenky ČR byl v roce 2018 v České republice veden evidenční počet 
zaměstnanců, zaměstnavatelů a smluvních pracovníků typu lékař ve výši 42 494,77. Pro typ zubní 
lékař a farmaceut tento údaj dosahoval hodnoty 7 621,20, respektive 6 525,68. Jak ukazuje Graf č. 27 
a Graf č. 28, u všech tří typů pracovníků dochází od roku 2009 k nárůstu. Zatímco v roce 2009 bylo 
v ČR 36,64 pracovníků typu lékař, 6,53 pracovníků typu zubní lékař a 5,63 pracovníků typu farmaceut 
na 10 000 obyvatel, v roce 2018 to již bylo 40,05, respektive 7,18 a 6,15. V roce 2013, z kterého jsou 
dostupné nejnovější údaje, byl podíl aktivních lékařů (fyzických osob) podle hlavního oboru činnosti 
následující: všeobecné praktické lékařství 13,74 %, vnitřní lékařství 9,20 %, chirurgie 6,58 %, 
gynekologie a porodnictví 6,48 %, praktické lékařství pro děti a dorost 5,27 %, anesteziologie 
a intenzivní medicína 5,00 %. 
 
Lékaři (individuální praxe, ordinace) jako původci odpadů produkují odpady z podskupiny 18 01, a to 
zejména odpady kategorie N uvedené pod katalogovým číslem 18 01 01 Ostré předměty (kromě čísla 
18 01 03) a 18 01 03 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem 
na prevenci infekce. V některých případech se jedná i o produkci odpadů pod katalogovým číslem 
18 01 09 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08. Lékaři v rámci nakládání s odpady 
zdravotní péče mají uzavřen smluvní vztah s oprávněnou osobou, která jim zajišťuje svoz 
a odstranění těchto odpadů. Součástí smluvního vztahu je i zajištění ohlašovacích listů pro přepravu 
nebezpečných odpadů po území ČR včetně jejich odeslání prostřednictvím informačního Systému 
evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO). Dále oprávněná osoba na základě smluvního 
vztahu zajišťuje i vedení průběžné evidence včetně zpracování a zaslání ročního hlášení 
prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Lékař ve většině 
případů požaduje v rámci smluvního vztahu i dodávku shromažďovacích prostředků (klinik boxy a pytle) 
a případně i další služby nad rámec nakládání s odpady (např. svoz a praní prádla). 
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Graf č. 27: Vývoj evidenčního počtu zaměstnanců a zaměstnavatelů a smluvních pracovníků kategorie lékař ve 

zdravotnictví v letech 2009–2018 

Zdroj: Zdravotnické ročenky ČR (2009–2018), GREEN Solution s.r.o. 

Graf č. 28: Vývoj evidenčního počtu vybraných zaměstnanců a zaměstnavatelů a smluvních pracovníků kategorií 
zubní lékař a farmaceut ve zdravotnictví v letech 2009–2018 

Zdroj: Zdravotnická ročenka České republiky (2009–2018), zpracování GREEN Solution s.r.o. 

Společnost GREEN Solution s.r.o. zajištuje od roku 2011 původcům odpadů ze zdravotní péče 
poradenství v oblasti odpadového hospodářství. Subjekty typu lékař a informace o nich byly pro potřeby 
tohoto projektu podrobeny analýze, a to z pohledu produkce odpadů v letech 2015–2019. Na vybraném 
vzorku byly sledovány další charakteristiky včetně frekvencí svozu, přičemž vzorek zahrnuje 
lékaře bez ohledu na to, zda dosahují vyšší produkce nebezpečných odpadů než 100 kg/rok. 
 
Jak ukazuje Tabulka č. 6: Přehled počtu a produkce vybraných odpadů ze zdravotní péče vybraných 
subjektů (lékařů) v letech 2015–2019Tabulka č. 6, u sledovaných subjektů (lékařů) se průměrná roční 
produkce hlavních druhů odpadů podskupiny 18 01 (18 01 01, 18 01 03, 18 01 09) pohybuje kolem 
50 kg na provozovnu. Průměrná hmotnost odpadu 18 01 01, 18 01 03 nebo 18 01 09 v jedné předávce 
(neuvedená v tabulce) byla 2,29 kg v roce 2015 a 1,11 kg v roce 2019. Vzhledem k tomu, že celková 
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produkce odpadu u daných subjektů neklesá, tento pokles hmotnosti v jedné předávce nasvědčuje 
tomu, že tyto subjekty svůj odpad předávají častěji oprávněným osobám, než tomu bylo v roce 2015. 
Důvodem může být i tlak úřadů a kontrolních orgánů na dodržování vyhlášky č. 306/2012 Sb., 
o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na 
provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče ve znění pozdějších předpisů, která pro předání 
infekčních odpadů k odstranění stanovuje maximálně třídenní lhůtu (v případě použití chladicího 
zařízení až 1 měsíc). Podíl počtu subjektů (lékařů), jejichž produkce nebezpečného odpadu přesáhla 
zákonný limit 100 kg za rok, související s povinností podat roční hlášení o produkci a nakládání 
s odpady, v průběhu let stoupá. Při plánovaném navýšení zákonného limitu na 600 kg za rok, s kterým 
se počítá v návrhu nového zákona o odpadech, klesne velmi výrazně počet subjektů povinných 
roční hlášení podat. 
 
Tabulka č. 6: Přehled počtu a produkce vybraných odpadů ze zdravotní péče vybraných subjektů (lékařů) v letech 
2015–2019 

Přehled počtu a produkce vybraných odpadů ze zdravotní péče u vybraných subjektů (lékařů) v letech 2015–2019 

Rok 
Počet 

subjektů 

Celková 
produkce odpadu 
18 01 01, 18 01 03 

a 18 01 09 (t) 

Počet 
provozoven 

Průměrná produkce 
odpadu 18 01 01, 

18 01 03 a 18 01 09 
na provozovnu (kg) 

Počet subjektů s produkcí 
NO (18 01) nad 100 kg 

Počet subjektů 
s produkcí NO 

(18 01) nad 600 kg 

2015 711 38,019 875 43 94 (13,2 % subjektů) 3 (0,42 % subjektů) 

2016 811 45,885 984 47 118 (14,6 % subjektů) 3 (0,37 % subjektů) 

2017 936 56,310 1134 50 136 (14,5 % subjektů) 6 (0,64 % subjektů) 

2018 1113 68,407 1357 50 167 (15,0 % subjektů) 4 (0,36 % subjektů) 

2019 1191 77,713 1468 53 193 (16,2 % subjektů) 7 (0,59 % subjektů) 

Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 

 
Graf č. 29 znázorňuje průběh průměrné roční produkce vztažené na provozovnu, který má rostoucí 
tendenci. Jak ukazuje Graf č. 30, průměrná roční produkce odpadu 18 01 01 se pohybovala mezi 
12 a 16 kg na provozovnu s patrnou rostoucí tendencí. Průměrná roční produkce odpadu 
18 01 03 byla vyšší a pohybovala se mezi 33 a 37 kg na provozovnu s taktéž rostoucí tendencí. 
Poměr mezi těmito dvěma dominantními druhy odpadů byl po celé sledované období asi 3:7.  
 
Graf č. 29: Počet provozoven vybraných subjektů (lékařů) a jejich průměrná roční produkce odpadu 18 01 01, 

18 01 03 a 18 01 09 na provozovnu v letech 2015–2019 

 
Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 
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Graf č. 30: Vývoj průměrné roční produkce odpadu 18 01 01 a 18 01 03 vybraných subjektů (lékařů) na provozovnu 

v letech 2015–2018 

Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 

 
Co se týče technického vybavení v souvislosti s nakládáním s odpady podskupiny 18 01, ordinace 
lékařů zpravidla nedisponují žádnými zvláštními prostředky, jako jsou vozíky. Produkovaný odpad je 
lékařům svážen přímo z ordinace, někdy v součinnosti se svozem odebraných vzorků k laboratorní 
analýze, často proto nedisponují ani samostatnou místností ke shromažďování odpadu. Za účelem 
snížení frekvence svozu nebezpečných odpadů využívají někteří lékaři chladicího zařízení v podobě 
malé lednice. V případě existence jedné hlavní provozovny a jedné nebo více vedlejších provozoven 
(např. v menších obcích) je častou praxí malé množství vyprodukovaného odpadu z vedlejší 
provozovny převážet a oprávněné osobě předávat v hlavní provozovně. V takovém případě je však 
nutné, aby daný subjekt získal povolení k nakládání s nebezpečnými odpady a přepravu nebezpečných 
odpadů správně ohlašoval v SEPNO. 

2.2.2.2 Laboratoře 

Laboratoře jako původci odpadů produkují odpady z podskupiny 18 01, a to zejména odpady kategorie 
N uvedené pod katalogovým číslem 18 01 01 Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03), 18 01 03 Odpady, 
na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce 
a 18 01 06 Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky. V některých případech se jedná 
i o produkci odpadů 18 01 09 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08. Laboratoře 
v rámci nakládání s odpady ze zdravotní péče mají uzavřen smluvní vztah s oprávněnou osobou, která 
jim zajišťuje svoz a odstranění vznikajících odpadů. Smluvní vztah je uzavírán zpravidla na základě 
výsledku výběrového řízení, v němž je vybíráno obvykle nejméně ze tří subjektů. 
 
Laboratoře jsou navíc původcem odpadu pod katalogovým číslem 18 01 06, což jsou chemikálie, které 
jsou vypouštěny z laboratorních strojů. Praxe je dvojí. V některých případech dochází ke stáčení tohoto 
odpadu do vhodných nádob (např. kanystry), které jsou s jinými odpady předány oprávněné osobě. 
V ostatních případech je tento odpad vypouštěn po dezinfikování (dle doporučení výrobcem) do 
kanalizace. Pro tento postup je nezbytné, aby daná laboratoř provedla potřebné rozbory a požádala 
příslušný vodoprávní úřad dané ORP k udělení patřičného souhlasu. 
 
Dle Českého institutu pro akreditaci je v ČR akreditováno celkem 251 zdravotnických laboratoří 
(dle normy ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotnické laboratoře – Požadavky na kvalitu 
a způsobilost). 134 zdravotnických laboratoří působí pod nemocnicemi a dalšími 
zdravotnickými zařízeními (léčebny, polikliniky), což představuje více než 53 %. 
102 zdravotnických laboratoří (tedy asi 41 %) působí jako privátní subjekty, ať už jako součást 
nadnárodních společností či laboratorní praxe konkrétního lékaře. 14 zdravotnických laboratoří 
(necelých 6 %) provozují ústavy a instituty (např. Státní zdravotní ústav), 1 zdravotnickou 
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laboratoř má i Masarykova univerzita. 3 největší subjekty vlastnící zdravotnické laboratoře (přímo či 
v rámci vlastnické struktury) disponují 18, respektive 11 a 8 samostatnými laboratořemi, které jsou 
navázány na síť jednotlivých odběrových místností. Dominantními subjekty v této oblasti jsou řetězce 
Unilabs Holding (vlastnící např. laboratoře AeskuLab), synlab czech, EUC Holding a SPADIA. Až tři 
čtvrtiny výkonů v rámci laboratorní diagnostiky jsou realizovány v laboratořích, které jsou součástí 
fakultních, krajských či městských nemocnic (zahrnutých pod samostatnou část této analýzy). 
 
Jako výběrový analyzovaný reprezentativní vzorek byla vzata data o produkci odpadu od 
12 významných laboratoří v ČR, které svou činnost provozovaly nepřerušeně po celé sledované 
období. Jedná se o laboratoře různé velikosti a různého zaměření (biochemie a hematologie, cytologie, 
imunologie atd.). Tyto laboratoře by svým působením a návazností na několik desítek vlastních 
specializovaných odběrových míst a více než 1 000 lékařských praxí, které jsou umístěny ve všech 
krajích ČR, měly představovat významnou část trhu privátních zdravotnických laboratoří. 
 
Tabulka č. 7: Přehled počtu a produkce odpadů podskupiny 18 01 vybraných subjektů (laboratoří) v letech 2015–
2019 

Přehled počtu a produkce odpadů podskupiny 18 01 vybraných subjektů (laboratoří) v letech 2015–2019 

Rok Počet subjektů Celková produkce odpadů podskupiny 18 01 (t) 
Průměrná produkce odpadů podskupiny 18 01 

na laboratoř (t) 

2015 12 81,651 6,804 

2016 12 100,195 8,350 

2017 12 93,754 7,813 

2018 12 90,766 7,564 

2019 12 104,136 8,678 

Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 

 
V rámci zpracovaní dat za vybrané laboratoře (interní analýza spolupracujících subjektů společnosti 
GREEN Solution s.r.o.) vyplynuly následující poznatky. Průměrná produkce odpadů podskupiny 18 01 
za tyto subjekty byla v roce 2015 6,804 tun na laboratoř, v roce 2019 již 8,678 tun na laboratoř. Za růst 
produkce odpadu podskupiny 18 01 je zodpovědný růst činnosti jednotlivých laboratoří (tedy množství 
laboratorních výkonů) i zavedení nových opatření v oblasti odpadové hospodářství (např. s ohledem 
na rozlišování infekčního a neinfekčního odpadu). Hlavními produkovanými druhy odpadů podskupiny 
18 01 jsou 18 01 03, 18 01 06, 18 01 01 a 18 01 02. Je nutno zmínit i produkci odpadu 15 01 10 Obaly 
obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné, která bezprostředně 
souvisí se zdravotnickou činností laboratoří (jedná se o obaly od dezinfekcí a laboratorních reagencií).  
 
Mezi lety 2015 a 2019 dochází k postupnému nárůstu produkce odpadu 18 01 01 a 18 01 06. Zatímco 
v roce 2015 vyprodukovala průměrná analyzovaná laboratoř 454 kg, respektive 365 kg těchto druhů 
odpadu, v roce 2019 to již bylo 849 kg, respektive 924 kg (nárůst o 153 %, respektive 87 %). Nárůst 
těchto druhů odpadu souvisí se zvýšením celkové produkce, ale také s postupným omezováním 
vypouštění odtoku z diagnostických přístrojů do kanalizace s ohledem na potenciální obsah 
nebezpečných látek. Podíl produkce odpadu 18 01 01 na celkové produkci odpadů podskupiny 18 01 
u vybraných laboratoří vzrostl z 6,67 % v roce 2015 na 9,78 % v roce 2019, u odpadu 18 01 06 se pak 
jedná o nárůst z 5,36 % na 10,65 %. Produkce odpadu 18 01 02 je mezi lety 2015–2019 u vybraných 
laboratoří téměř konstantní a pohybuje se mezi 176 kg (maximum z roku 2016) a 148 kg (minimum 
z roku 2018). Produkce tohoto odpadu úzce souvisí s činností patologických laboratoří, v jiných typech 
laboratoří tento odpad v podstatě nevzniká. Podíl odpadu 18 01 02 na celkové produkci je minimální. 
Produkce odpadu 15 01 10 ve sledovaném období roste, a to o téměř 128 % z 247 kg na laboratoř 
v roce 2015 na 563 kg na laboratoř v roce 2019. Tento nárůst je bezpochyby způsoben zaváděním 
správného zařazování tohoto druhu odpadu, které definitivně stanovil i Metodický návod Odboru 
odpadů Ministerstva životního prostředí z června 2019. Průměrná produkce odpadu 18 01 03 ve 
sledovaných letech kolísá. Svého minima dosáhla v roce 2015 s hodnotu 5,640 tun na laboratoř, 
zatímco hned následující rok dosáhla maxima s hodnotou 6,781 tun. Obecně lze říct, že podíl produkce 
tohoto odpadu na celkové produkci se pohybuje kolem 80 % a postupně klesá na úkor dalších druhů 
odpadů. Detailně výše popsané závislosti zobrazují Graf č. 31–Graf č. 34 
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Technické vybavení laboratoře související s nakládáním s odpady podskupiny 18 01 je z velké části 
závislé na velikosti laboratoře a produkci tohoto odpadu. Zdravotnické laboratoře v ČR jsou zpravidla 
vybaveny samostatnou místností pro shromažďování odpadu, jejich velikost však bývá nedostatečná. 
Některé laboratoře komerčních subjektů a nemocnic, které zároveň umožňují svoz/předání odpadů od 
svých klientů, mohou shromažďovací místnost provozovat jako stacionární zařízení. Frekvence svozu 
odpadu závisí na produkci odpadu (především toho s infekčním potenciálem). K zajištění výpadků 
svozu využívají některé laboratoře chladicích zařízení v podobě velkých lednic či chlazených místností. 
Rozsáhlejší laboratoře také mohou disponovat speciálními vozíky pro převoz většího množství odpadu 
do shromažďovací místnosti. Některé laboratoře mohou využívat shromažďovacích místnosti sloužící 
více subjektům provozujícím činnost v daném místě (polikliniky, nemocnice atd.). V takovém případě je 
však třeba dbát na to, aby bylo postupováno v souladu se zákonem o odpadech a nedocházelo 
k neoprávněnému předání odpadu. 
 
Graf č. 31: Průměrná roční produkce odpadů 18 01 01 a 18 01 06 vybraných subjektů (laboratoří) v letech  
2015–2019, přepočteno na laboratoř 

Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 

 
Graf č. 32: Průměrná roční produkce odpadů 15 01 10 a 18 01 02 vybraných subjektů (laboratoří) v letech  
2015–2019, přepočteno na laboratoř 

Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 
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Graf č. 33: Průměrná roční produkce odpadu 18 01 03 vybraných subjektů (laboratoří) na laboratoř v letech  

2015–2019 

Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 

 
Graf č. 34: Podíl produkce vybraných odpadů na celkové produkci odpadů podskupiny 18 01 vybraných subjektů 
(laboratoří) v letech 2015–2019 

 
Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 

2.2.2.3 Polikliniky 

Poliklinika je místem, kde se nacházejí jak původci odpadů – lékaři, tak jsou zde zpravidla i další původci 
odpadů – odběrová místa (zpravidla soukromý subjekt, odběry krve a dalšího biologického materiálu 
probíhají nejčastěji v dopoledních hodinách). V některých poliklinikách bývají umístěny i laboratoře. 
Lékaři a odběrová místa produkují odpady z podskupiny 18 01, a to zejména odpady uvedené pod 
katalogovým číslem 18 01 01 a 18 01 03. Lékaři i odběrová místa zpravidla plní povinnosti v označování 
shromažďovacích prostředků, včetně příslušného umístění identifikačních listů nebezpečného odpadu. 
Svoz odpadů ze zdravotní péče probíhá obvykle 3x týdně. Někteří původci odpadů (zejména dle 
prostorových možností) jsou vybaveni chladicím zařízením, odpad je v něm uskladňován a svážen 1x 
měsíčně. Není to však pravidlem, a to s ohledem na prostorové možnosti lékaře a odběrového místa. 
Odběrové místo většinou disponuje chladicím zařízením, ale to je určené k ukládání vzorků. 
V některých případech se jedná i o produkci odpadů pod katalogovým číslem 18 01 09. V rámci 
polikliniky je zpravidla dostupná jedna shromažďovací místnost, kterou využívá více subjektů. Odpad 
je do ní zpravidla snášen úklidovou firmou zajištěnou pronajímatelem. Pokud subjekt odpovědný za 
shromažďovací místnost (pronajímatel) nedisponuje souhlasem k provozování zařízení ke sběru 
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odpadů, je tak postupováno v rozporu se zákonem o odpadech. Větší polikliniky disponují i speciálními 
vozíky pro převoz odpadů. 

2.2.2.4 Lékárny 

Lékárny jako původci odpadů produkují odpady z podskupiny 18 01, a to odpady uvedené pod 
katalogovým číslem 18 01 09 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08. Lékárny 
nedisponují žádným souhlasem, vyjma své produkce jsou místem, kde může občan odevzdat nepoužitá 
léčiva. Tento odpad je zařazen pod katalogová čísla 20 01 32 a 20 01 31. Lékárna vede za tyto odpady 
samostatnou evidenci, kterou s žádostí o proplacení odstranění těchto odpadů zasílá na příslušný 
krajský úřad, který pak o proplacení těchto nákladů za sběr a odstranění nepoužitých léčiv žádá 
Ministerstvo financí. Lékárny jsou vybaveny odpovídajícími shromažďovacími prostředky a mají 
uzavřený smluvní vztah s osobou oprávněnou k převzetí těchto odpadů. Tyto osoby jsou oznamovány 
Ministerstvu zdravotnictví. Odpady 18 01 09 a 20 01 32 jsou předávány do koncového zařízení 
k odstranění spálením. 
 

2.2.2.5 Léčebny dlouhodobě nemocných 

LDN, obdobně jako domovy důchodců a ústavy sociální péče, jakožto původci odpadů produkují 
odpady z podskupiny 18 01, a to zejména odpady kategorie N, ale i odpady kategorie O. Nejčastěji 
produkovanými druhy odpadů jsou 18 01 01 (O/N), 18 01 03 (N) a 18 01 04 (O). V některých případech 
se jedná i o produkci odpadů pod katalogovým číslem 18 01 09. Léčebny dlouhodobě nemocných 
v rámci nakládání s odpady ze zdravotní péče mají uzavřen smluvní vztah s oprávněnou osobou, která 
jim zajišťuje svoz a odstranění těchto odpadů. LDN, které jsou součástí nemocnice, mají většinou 
zavedeny i příslušné normy řízení (např. ČSN EN ISO 14001). LDN obvykle disponují shromažďovací 
místností, velký důraz bývá kladen i na oddělení nebezpečných odpadů od ostatních, jež jsou primárně 
tvořeny inkontinenčními pomůckami zařazovanými pod katalogové číslo 18 01 04. Velikost 
shromažďovací místnosti a používání chladicího zařízení a speciálních vozíků záleží na velikosti 
provozu a produkci odpadu. 

2.2.2.6 Nemocnice 

Nemocnice jako původci odpadů produkují nejvíce odpadů z podskupiny 18 01 (odhad cca 60–70 % 
celkové produkce v ČR), a to zejména odpady kategorie N, ale i odpady kategorie O. U těchto subjektů 
je kvalita procesu nakládání s odpady ze zdravotní péče zpravidla na vysoké úrovni a jsou zde 
dodržovány veškeré zákonné povinnosti včetně ustanovení odpadového hospodáře dle § 15 zákona 
o odpadech. 
 
U nemocnic proběhlo v rámci řešení tohoto projektu dotazníkové šetření, jehož cílem bylo získat 
validní informace v oblasti nakládání s odpady ze zdravotní péče, včetně zájmu a preferencí 
možnosti podpory v této oblasti. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 93 respondentů, což je 58,1 % 
všech oslovených subjektů, tedy nemocnic. Nejvíce (12) respondentů pocházelo ze Středočeského 
kraje, každý kraj byl zastoupen alespoň jedním subjektem. Výstupy zpracované z dotazníkového 
šetření u subjektů typu nemocnice jsou podrobně popsány v Kapitole 3.1. 
 
První otázka dotazníkového šetření sloužila ke zjištění velikosti daného subjektu. 11,8 % respondentů 
dotazníku produkuje ročně méně než 20 tun odpadu podskupiny 18 01, 18,3 % spadá do kategorie 21–
50 tun, 47,3 % respondentů tvoří kategorii 51–200 tun, kategorie 201–500 tun a více než 501 tun mají 
12,9 %, respektive 9,7 %. Vlastního odpadového hospodáře pro oblast nakládání s odpady ze zdravotní 
péče má 69,9 % dotázaných respondentů. Jednotkové náklady na odstranění odpadu nadpoloviční 
většiny respondentů (55,9 %) se pohybují pod 9 Kč/kg. Velká část respondentů (66,7 %) uvedla, že má 
pro shromažďování odpadů ze zdravotní péče oddělenou místnost včetně dostatečné plochy, dalších 
28,0 % respondentů pak uvedlo, že má pro shromažďování odpadů ze zdravotní péče oddělenou 
místnost, ale její plocha není dostatečná. 38,7 % respondentů využívá ke skladování odpadů ze 
zdravotní péče chladicí zařízení. Nejčastější frekvence odvozu odpadů ze zdravotní péče, která platí 
pro 62,4 % respondentů, je 2–3x týdně. Obecně se tato frekvence odvíjí od velikosti subjektu, množství 
produkovaného odpadu a existence chladicího zařízení. Drtivá většina respondentů (95,7 %) 
nedisponuje dekontaminačním zařízením. Obdobná výše respondentů (92,5 %) uvedla, že není 
vybavena funkčním zařízením ke spalování nebezpečných odpadů. 
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Co se týče technického vybavení pro svoz odpadů, disponují nemocnice často speciálními vozíky pro 
svoz odpadů z jednotlivých oddělení. Nemocnice s většími areály a subjekty provozující více 
zdravotnických zařízení pak využívají i vlastních motorizovaných vozidel. Zde je třeba v případě 
přepravě odpadu po veřejné komunikaci dbát na povinnosti spojené s přepravou nebezpečných 
odpadů. S ohledem na velkou produkci odpadů by chladicí zařízení v podobě lednic nebyla pro potřeby 
nemocnic dostatečná. Častou praxí je využití chlazených místností, kde je teplota konstantně 
udržována pod 8 °C. Ty největší nemocnice v ČR občas shromažďovací místnost nemívají, jelikož 
s ohledem na velké produkované množství je odpad vyzvedáván v místě vzniku a několikrát denně 
odvážen smluvním partnerem. Jak vyplynulo i z dotazníku, jen malé množství nemocnic disponuje 
vlastní spalovnou. Příklady takových nemocnic (dle údajů ČHMÚ) nalezneme v Benešově, v Hradci 
Králové, ve Znojmě nebo v Praze-Motole. Dekontaminace není zdaleka preferovaným způsobem 
zpracování odpadů ze zdravotní péče v českých nemocnicích. 

2.2.2.7 Další subjekty produkující odpady ze zdravotní péče 

Poslední skupinou produkující odpady podskupiny 18 01 jsou subjekty, které sice nejsou zdravotnická 
zařízení, ale jimi produkovaný odpad vykazuje stejné vlastnosti a rizika a vyžaduje taktéž zvláštní 
nakládání. Do této skupiny lze zařadit ústavy sociální péče zmíněné výše, ale také protidrogová centra, 
tetovací a kosmetické salóny, případně holičství (tzv. barber shopy). Produkce odpadů nebývá zpravidla 
vysoká a subjekty tak nepodléhají povinnosti podávat roční hlášení o produkci a nakládání s odpady. 
Nejčastěji produkovanými druhy odpadů jsou odpady 18 01 01 (a to jak kategorie O/N, tak i O) 
a 18 01 03. V případě protidrogových center to může být i odpad 18 01 09. Vzhledem k tomu, že se 
nejedná o klasická zdravotnická zařízení, je i způsob zajištění nakládání s odpady ze zdravotní péče 
částečně omezen. Subjekty nedisponují speciální technikou pro svoz odpadů ani chladicím zařízením, 
často ani samostatnou shromažďovací místností. Spíše než na postupování v souladu se zákonem 
o odpadech je dbáno na přísné dodržování hygienických pravidel. 

2.2.2.8 Porovnání silných a slabých stránek jednotlivých typů subjektů v různých fázích nakládání 
s odpady ze zdravotní péče 

Tabulka č. 8 až Tabulka č. 14 uvádí výčet silných a slabých stránek jednotlivých typů subjektů – lékaři, 
laboratoře, polikliniky, LDN, nemocnice a kosmetické a tetovací salóny. 
 
Tabulka č. 8: Porovnání silných (+) a slabých (-) stránek lékařů v jednotlivých fázích nakládání s odpady ze 
zdravotní péče 

Typ +/- Vznik odpadu Shromažďování odpadu 
Sběr (a výkup) a příp. 

krátkodobé soustřeďování / 
skladování odpadu 

Zpracování 
odpadu 

L
é
k
a
ři

 

+ 

► Nemísení s SKO 

► Nastavené 
postupy v rámci 
schválených PŘ 

► Zajištění shromažďovacích 
prostředků oprávněnou 
osobou 

► Poskytnutí služby 
vyplývající z povinností pro 
přepravu NO (SEPNO) 

► Smluvní vztah 
s oprávněnou osobou na 
sběr a výkup 

► Smluvní vztah 
s oprávněnou 
osobou na 
odstranění NO 

- 

► Neznalost zákona 
o odpadech 

► Neproškolení 
zaměstnanci 
(sestry) 

► Neochota měnit 
postupy 

► Nedostupné odpovídající 
prostory pro 
shromažďování odpadu, 
nedostatečná kapacita 
chladicích zařízení 

► Nedodržování max. lhůty 
pro krátkodobé 
shromažďování infekčních 
odpadů 

► Časté použití špatných 
shromažďovacích 
prostředků 

► Náročnost pro sběr 
plynoucí z malých množství 
odpadů v mnoha různých 
provozovnách 

► Finanční 
náklady na 
odstranění NO 

Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 
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Tabulka č. 9: Porovnání silných (+) a slabých (-) stránek laboratoří v jednotlivých fázích nakládání s odpady ze 

zdravotní péče 

Typ +/- Vznik odpadu Shromažďování odpadu 
Sběr (a výkup) a příp. 

krátkodobé soustřeďování 
/ skladování odpadu 

Zpracování 
odpadu 

L
a
b

o
ra

to
ře

 

+ 

► Nemísení s SKO 

► Správné zařazení NO 

► Nastavené postupy 
v rámci schválených 
PŘ 

► Pravidelná školení 

► Používání správných 
shromažďovacích 
prostředků 

► Poskytnutí služby 
vyplývající z povinností pro 
přepravu NO (SEPNO) 

► Smluvní vztah 
s oprávněnou osobou na 
sběr a výkup 

► Smluvní vztah 
s oprávněnou 
osobou na 
odstraňování 
NO 

- 

► Upuštění od třídění NO 

► Neznalost zákona 
o odpadech 

► Neznalost rizik 
spojených 
s nakládáním s NO 

► Finanční náklady na 
pořízení shromažďovacích 
prostředků a předání NO 
oprávněné osobě 

► Nedostupné odpovídající 
prostory pro 
shromažďování odpadu, 
nedostatečné kapacity 
chladicích zařízení 

► Nesplnění požadavků na 
frekvenci svozu 
oprávněnou osobou 

► Finanční 
náklady na 
odstranění NO 

Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 

 
Tabulka č. 10: Porovnání silných (+) a slabých (-) stránek poliklinik v jednotlivých fázích nakládání s odpady ze 
zdravotní péče 

Typ +/- Vznik odpadu Shromažďování odpadu 
Sběr (a výkup) a příp. 

krátkodobé soustřeďování / 
skladování odpadu 

Zpracování 
odpadu 

P
o
lik

lin
ik

y
 

+ 

► Nemísení s SKO 

► Správné zařazení 
NO 

► Používání správných 
shromažďovacích prostředků 

► Poskytnutí služby vyplývající 
z povinností pro přepravu NO 
(SEPNO) 

► Smluvní vztah s oprávněnou 
osobou na sběr a výkup 

► Smluvní 
vztah 
s oprávněno
u osobou na 
odstranění 
NO 

- 

► Neznalost zákona 
o odpadech 

► Neproškolení 
zaměstnanci 
(sestry) 

► Roztříštěnost do 
několika 
právnických 
subjektů, které si 
sami musí zajistit 
nakládání s NO 

► Nedostatečné kapacity pro 
shromažďování 
nebezpečného odpadu 

► Společné shromažďování 
nebezpečného odpadu od 
více původců 

► Nedostatek kvalifikovaného 
personálu pro zřízení služby 
pro nájemce ve smyslu 
provozu zařízení dle § 14 
odst. 1 

► Náročnost pro sběr plynoucí 
z malých množství odpadů 
v mnoha různých 
provozovnách 

► Finanční 
náklady na 
odstranění 
NO 

Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 
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Tabulka č. 11: Porovnání silných (+) a slabých (-) stránek lékáren v jednotlivých fázích nakládání s odpady ze 

zdravotní péče 

Typ +/- Vznik odpadu 
Shromažďování 

odpadu 

Sběr (a výkup) a 
příp. krátkodobé 
soustřeďování / 

skladování odpadu 

Zpracování 
odpadu 

L
é
k
á
rn

y
 

+ 

► Nemísení s SKO 

► Správné zařazení odpadu 

► Nastavené postupy v rámci 
schválených PŘ 

► Používání správných 
shromažďovacích 
prostředků 

► Poskytnutí služby 
vyplývající z 
povinností pro 
přepravu NO 
(SEPNO) 

► Smluvní vztah 
s oprávněnou 
osobou na sběr a 
výkup 

► Smluvní vztah 
s oprávněnou 
osobou na 
odstranění NO 

► Proplacení 
nákladů 

- 

► Neznalost zákona o odpadech 

► Neproškolení zaměstnanci 
(sestry) 

► Nebezpečí přebírání NO od 
právnických osob (léčiva v případě 
lékařů) 

► Nebezpečí přebírání NO ze 
zdravotní péče od občanů 
(v případě indikace pro 
samoléčbu) 

► Nedostatečné 
kapacity pro 
shromažďování 
nebezpečného 
odpadu a předání 
NO oprávněné 
osobě 

  

Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 

 
Tabulka č. 12: Porovnání silných (+) a slabých (-) stránek LDN v jednotlivých fázích nakládání s odpady ze 
zdravotní péče 

Typ +/- Vznik odpadu 
Shromažďování 

odpadu 

Sběr (a výkup) a příp. 
krátkodobé 

soustřeďování / 
skladování odpadu 

Zpracování odpadu 

L
D

N
 

+ 

► Nemísení s SKO 

► Nastavené postupy 
v rámci schválených 
PŘ 

► Správné zařazení 
odpadu 

► Používání správných 
shromažďovacích 
prostředků 

► Poskytnutí služby 
vyplývající z povinností 
pro přepravu NO 
(SEPNO) 

► Smluvní vztah 
s oprávněnou osobou 
na sběr a výkup 

► Smluvní vztah 
s oprávněnou osobou 
na odstranění NO 

- 

► Neznalost zákona 
o odpadech 

► Neproškolení 
zaměstnanci (sestry) 

► Neznalost rizik 
spojených 
s nakládáním 
s odpady ze zdravotní 
péče 

► Velké finanční náklady 
na pořízení 
shromažďovacích 
prostředků a předání 
NO oprávněné osobě 

► Chybějící vybavenost 
svozovou technikou 
v rámci budov 

► Nedostupné 
odpovídající prostory 
pro shromažďování 
odpadu 

 ► Finanční náklady na 
odstranění NO a OO 

Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 
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Tabulka č. 13: Porovnání silných (+) a slabých (-) stránek nemocnice v jednotlivých fázích nakládání s odpady ze 

zdravotní péče 

Typ +/- Vznik odpadu Shromažďování odpadu 

Sběr (a výkup) a 
příp. krátkodobé 
soustřeďování / 

skladování odpadu 

Zpracování odpadu 

N
e
m

o
c
n
ic

e
 

+ 

► Zajištění odborného 
nakládání s odpady – 
stanovení odpadového 
hospodáře 

► Nastavené postupy 
v rámci schválených 
PŘ 

► Správné zařazení 
odpadu 

► Pravidelná školení 

► Používání správných 
shromažďovacích 
prostředků 

► Poskytnutí služby 
vyplývající z 
povinností pro 
přepravu NO 
(SEPNO) 

► Smluvní vztah 
s oprávněnou 
osobou na sběr a 
výkup 

► Smluvní vztah 
s oprávněnou osobou 
na sběr a zpracování 
nebezpečného 
odpadu 

► Odstranění NO 
v zařízení umístěném 
přímo v areálu 
nemocnice 

- 

 

► Velké množství 
zaměstnanců 
produkujících NO 

► Velké finanční náklady na 
pořízení shromažďovacích 
prostředků a předání NO 
oprávněné osobě (nemají-li 
vlastní zařízení na 
odstranění) 

► Chybějící vybavenost 
svozovou techniku v rámci 
budov a areálu 

► Velký tlak na 
kapacity 
a frekvenci svozu 
oprávněnou 
osobou 

► Třeba velkých 
množství NO pro 
snížení nákladů 

Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 

 
Tabulka č. 14: Porovnání silných (+) a slabých (-) stránek kosmetických a tetovacích salónů v jednotlivých fázích 
nakládání s odpady ze zdravotní péče 

Typ +/- Vznik odpadu 
Shromažďování 

odpadu 

Sběr (a výkup) a příp. 
krátkodobé 

soustřeďování / 
skladování odpadu 

Zpracování odpadu 

T
e
to

v
a

c
í 
a

 k
o
s
m

e
ti
c
k
é

 s
a
ló

n
y
 

+ 
► Nastavené postupy 

v rámci schválených 
PŘ 

► Poskytnutí 
shromažďovacích 
prostředků oprávněnou 
osobou 

► Poskytnutí služby 
vyplývající z povinností 
pro přepravu NO 
(SEPNO) 

► Smluvní vztah 
s oprávněnou osobou 
na sběr a výkup 

► Smluvní vztah 
s oprávněnou osobou 
na odstraňování NO 

- 

► Neznalost zákona o 
odpadech 

► Neproškolení 
zaměstnanci 

► Neznalost rizik 

► Mísení s SKO 

► Finanční náklady na 
pořízení 
shromažďovacích 
prostředků a předání 
NO oprávněné osobě 

► Nedostupné 
odpovídající prostory 
pro shromažďování 
odpadu 

► Velmi malé množství 
NO ekonomicky 
nevýhodné pro 
oprávněné osoby 

► Finanční náklady na 
odstranění NO 

Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 

2.2.3 Přehled zařízení nakládajících s odpady ze zdravotní péče 

2.2.3.1 Přehled mobilních zařízení na úrovni jednotlivých krajů ČR 

Přehledy souhlasů k provozování zařízení (včetně mobilních) k využívání, odstraňování, sběru nebo 
výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech na úrovni jednotlivých krajů 
v České republice byly čerpány z veřejné části internetové aplikace Registr zařízení. V České republice 
je v současné době (k 7. 1. 2020) uděleno 922 souhlasů k provozování mobilních zařízení ke sběru 
odpadů podskupiny 18 01. Tento počet zahrnuje pouze zařízení, která byla ke dni získání dat vedená 
jako „v provozu“. Nejvíce souhlasů je uděleno ve Středočeském kraji, nejméně pak ve Zlínském kraji 
(viz Obrázek č. 2). 
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Obrázek č. 2: Přehled počtu udělených souhlasů k provozování mobilních zařízení ke sběru odpadů podskupiny 
18 01 v jednotlivých krajích České republiky 

 
Zdroj: Registr zařízení, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 

2.2.3.2 Přehled stacionárních zařízení na úrovni jednotlivých krajů ČR 

V České republice je v současné době (k 7. 1. 2020) uděleno 727 souhlasů k provozování 
stacionárních zařízení, jimž je povoleno nakládat s odpady podskupiny 18 01. Tento počet 
zahrnuje pouze zařízení, která byla ke dni získání dat vedená jako „v provozu“. Do této skupiny jsou 
zahrnuty jak zařízení ke sběru a krátkodobému shromažďování odpadu, tak i spalovny a skládky atp. 
 
Obrázek č. 3: Přehled počtu udělených souhlasů k provozování stacionárního zařízení s povolením nakládat 
s odpady podskupiny 18 01 

 
Zdroj: Registr zařízení, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 

2.2.3.3 Přehled spaloven nebezpečných odpadů na úrovni jednotlivých krajů ČR 

V České republice je dle údajů ČHMÚ z roku 2018 provozováno celkem 22 spaloven nebezpečných 
odpadů. Provozovateli těchto zařízení jsou firmy podnikající v oblasti odpadového hospodářství 
(RUMPOLD s.r.o., E K O T E R M E X, a.s., SUEZ CZ a.s.), nemocnice (Fakultní nemocnice v Motole, 
Uherskohradišťská nemocnice a.s.) nebo průmyslové závody (DEZA, a.s.). Obrázek č. 4 uvádí přehled 
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spaloven nebezpečných odpadů v jednotlivých krajích ČR. Nejvyšší počet spaloven nebezpečných 
odpadů má Středočeský a Zlínský kraj, co do roční kapacity je však na prvním místě Moravskoslezský 
kraj s jednou spalovnou. Každý kraj ČR kromě Karlovarského disponuje alespoň jednou spalovnou 
nebezpečného odpadu. 
 
Obrázek č. 4: Přehled počtu spaloven nebezpečných odpadů a jejich ročních kapacit v tunách (v závorce) 

v jednotlivých krajích ČR 

 
Zdroj: Český hydrometeorologický ústav, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Tabulka č. 15 nabízí přehled všech spaloven nebezpečných odpadů v ČR s uvedením roku začátku 
provozu a roční kapacity. 22 spaloven nebezpečných odpadů má celkovou roční kapacitu 107 904 t. 
V roce 2016 v nich bylo zpracováno celkem 59 732 t odpadů (55,4 % kapacity), v roce 2017 to bylo 
89 123 t (82,6 % kapacity) a v roce 2018 92 092 t (85,3 % kapacity). 
 
Tabulka č. 15: Přehled spaloven nebezpečných odpadů v ČR a jejich kapacit 

Přehled spaloven nebezpečných odpadů v ČR a jejich kapacit 

Kraj Provozovna 
Provoz 
od roku 

Kapacita 
(t/rok) 

Hlavní město Praha Fakultní nemocnice v Motole 2005 2 940 

Středočeský AVE Kralupy s.r.o. – Spalovna průmyslových odpadů 1976 18 000 

Středočeský Purum s.r.o. – Spalovna odpadů 1993 3 500 

Středočeský kraj 
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje – 

Kotelna a spalovna 
2001 1 000 

Jihočeský kraj RUMPOLD s.r.o. – Spalovna Strakonice 1 990 1 500 

Plzeňský kraj SUEZ CZ a.s. – Divize Čechy, provoz spalovna Plzeň 1 993 2 500 

Ústecký kraj SUEZ CZ a.s. – Divize Čechy, provoz spalovna průmyslových odpadů Trmice 1 993 16 000 

Ústecký kraj CHS Epi, a.s. 2 002 5 000 

Liberecký kraj SPL Jablonec nad Nisou, s.r.o. – Spalovna nebezpečných odpadů 2 000 2 200 

Královéhradecký kraj Fakultní nemocnice Hradec Králové – Spalovna NO a kotelna 1 996 1 900 

Královéhradecký kraj 
Oblastní nemocnice Trutnov a. s. – Spalovací zařízení spalující plynná paliva, 

Spalovna nemocničního odpadu 
1 996 1 000 

Pardubický kraj Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé 1 993 750 

Pardubický kraj Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Spalovna NO a plynová kotelna Pardubice 1 994 750 
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Přehled spaloven nebezpečných odpadů v ČR a jejich kapacit 

Kraj Provozovna 
Provoz 
od roku 

Kapacita 
(t/rok) 

Kraj Vysočina KÄSTLE CZ, a.s. 1 997 864 

Kraj Vysočina RUMPOLD s.r.o. – Spalovna Jihlava 2 005 1 900 

Jihomoravský kraj E K O T E R M E X, a.s. – Spalovna průmyslových odpadů 2004 3 240 

Jihomoravský kraj Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace – Kotelna a spalovna 1994 780 

Olomoucký kraj MEGAWASTE – EKOTERM, s.r.o. 1993 4 000 

Zlínský kraj DEZA, a.s. – Spalovna průmyslových odpadů 2000 10 000 

Zlínský kraj SUEZ CZ a.s. – Spalovna NO Zlín 1993 4 730 

Zlínský kraj Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Kotelna nemocnice a spalovna NO 1996 350 

Moravskoslezský kraj SUEZ CZ a.s. – Divize SEVER, spalovna NO Ostrava 2000 25 000 

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Naprostá většina odpadu podskupiny 18 01 kategorie N je s ohledem na omezení rizika ohrožení 
jedince a životního prostředí odstraňována spalováním ve spalovnách nebezpečných odpadů, a to 
v kombinaci s jinými nebezpečnými odpady v běžných spalovnách nebo zpravidla samostatně 
v nemocničních spalovnách. Tabulka č. 16 uvádí přehled nemocničních spaloven nebezpečných 
odpadů v ČR. V České republice se jich nachází celkem osm – v Praze, Benešově, Hradci Králové, 
Trutnově, Lužích na Chrudimsku, Pardubicích, Znojmě a Uherském Hradišti. Nejvyšší povolenou roční 
kapacitu, celkem 2 940 t, má spalovna Fakultní nemocnice v Motole.  
 
Tabulka č. 16: Přehled nemocničních spaloven nebezpečných odpadů v ČR, jejich kapacit a množství 
zpracovaných odpadů v letech 2016–2018 

Přehled nemocničních spaloven nebezpečných odpadů v ČR, jejich kapacit a množství zpracovaných odpadů 
v letech 2016–2018 

Provozovna 
Roční 

kapacita (t) 

Množství spáleného odpadu (t/rok) 

(% kapacity) 

Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 

Fakultní nemocnice v Motole 2 940 
1 243 

(42,3 %) 

1 259 

(42,8 %) 

1 347 

(45,8 %) 

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice 
Středočeského kraje – Kotelna a spalovna 

1 000 
874 

(87,4 %) 

844 

(84,4 %) 

805 

(80,5 %) 

Fakultní nemocnice Hradec Králové – Spalovna NO a kotelna 1 900 
181 

(9,5 %) 

980 

(51,6 %) 

1 130 

(59,5 %) 

Oblastní nemocnice Trutnov a. s. – Spalovací zařízení spalující 
plynná paliva, Spalovna nemocničního odpadu 

1 000 
131 

(13,1 %) 

139 

(13,9 %) 

145 

(14,5 %) 

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé 750 
612 

(81,6 %) 

605 

(80,7 %) 

631 

(84,1 %) 

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Spalovna NO a plynová 
kotelna Pardubice 

750 
723 

(96,4 %) 

687 

(91,6 %) 

696 

(92,8 %) 

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace – Kotelna a 
spalovna 

780 
631 

(80,9 %) 

618 

(79,2 %) 

652 

(83,6 %) 

Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Kotelna nemocnice a 
spalovna NO 

350 
332 

(94,9 %) 

325 

(92,9 %) 

326 

(93,1 %) 

Celkem 9 470 
4 727 

(49,9 %) 

5 457 

(57,6 %) 

5 732 

(60,5 %) 

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Celková kapacita všech nemocničních spaloven činí 9 470 t, mezi roky 2016–2018 byla tato kapacita 
využita ze 49,9–60,5 %. Vývoj využití spalovny Fakultní nemocnice v Motole oproti povolené kapacitě 
znázorňuje Graf č. 35. 
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Graf č. 35: Vývoj množství spáleného odpadu oproti roční kapacitě spalovny Fakultní nemocnice v Motole v letech 

2016–2018 

 
Zdroj: Český hydrometeorologický ústav, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

2.3 Závěr kapitoly 

Analytická část shrnuje informace v oblasti nakládání s odpady ze zdravotní péče z pohledu 
vývoje produkce těchto odpadů (v letech 2009–2018), jejich nakládání a dostupných kapacit 
zařízení ke sběru a odstranění. 
  
Dokument analyzuje produkci odpadů ze zdravotní péče v ČR jako celku i na úrovni jednotlivých krajů. 
V rámci krajů existují rozdíly v produkci, vybavenosti, počtu mobilních i stacionárních zařízeních atd. 
Celková produkce odpadů ze zdravotní péče (podskupina 18 01) od roku 2009 roste, a to o 33,6 % 
za posledních deset let. Svého maxima za sledované období deseti let dosáhla produkce odpadů ze 
zdravotní péče v roce 2018, a to ve výši 43 719 tun. Zároveň také z analýzy dat vyplývá, že klesá 
podíl kategorie nebezpečných odpadů na celkové produkci odpadů podskupiny 18 01. V roce 
2018 představoval podíl kategorie N 81,2 % oproti 18,8 % kategorie O. Největší zastoupení na 
skupině 18 01 v roce 2018 měl odpad 18 01 03 kategorie N, a to ve výši 74,8 %. Produkce odpadu 
18 01 03 zaznamenala od roku 2009 klesající trend. Naopak produkce odpadu 18 01 04 kategorie O 
zaznamenala od roku 2009 rostoucí trend a v roce 2018 dosáhla svého maxima ve výši 18,488 tun. 
 
Nejvyšší podíl v roce 2018 na celkové produkci odpadů ze zdravotní péče (podskupina 18 01) 
v České republice mělo hlavní město Praha, což je dáno vyšší koncentrací zdravotnických 
zařízení v Praze, jejichž působnost je nejen pro pacienty hlavního města Prahy, ale 
i Středočeského kraje, popřípadě celé České republiky. V roce 2018 bylo na území hlavního města 
Prahy vyprodukováno 7 873 tun odpadů ze zdravotní péče, následoval Jihomoravský kraj s 4 915 t 
a Moravskoslezský kraj s 4 218 t. Nejnižší produkci těchto odpadů v roce 2018 vykázal Karlovarský kraj 
(1 190 t).  
Hlavní město Praha vykazuje nejvyšší produkci odpadů ze zdravotní péče vztaženou na 
obyvatele. V roce 2018 to bylo 6,1 kg/obyv. Následoval Plzeňský kraj s 5,2 kg/obyv., dále pak kraj 
Olomoucký s 4,9 kg/obyv. Naopak nejmenší produkci odpadů ze zdravotní péče na obyvatele vykazoval 
Jihočeský kraj, a to ve výši 2,4 kg/obyv.  
 
Odpady ze zdravotní péče vznikají v zařízeních, kde jsou poskytovány zdravotnické a ošetřovatelské 
služby, zejména se pak jedná o subjekty typu nemocnice (CZ NACE 86.1 Ústavní zdravotní péče), LDN, 
domovy důchodců a ústavy sociální péče (CZ NACE 87 a 88 Pobytové služby sociální péče 
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a ambulantní nebo terénní sociální služby), lékařské praxe (CZ NACE 86.2 Ambulantní zdravotní péče), 
laboratoře, odběrová místa (CZ NACE 86.9 Ostatní činnosti související se zdravotní péčí), lékárny 
(CZ NACE 47.73 a 47.74 Maloobchod s farmaceutickými přípravky a maloobchod se zdravotnickými 
a ortopedickými výrobky), dále pak protidrogová centra, tetovací a kosmetické salony (uvedené 
ekonomické subjekty nemají přiřazen specifický kód CZ NACE). 
 
Nejvíce odpadů ze zdravotní péče produkují subjekty typu nemocnice – odhaduje se, že na 
celkové produkci těchto odpadů se podílejí ze 60–70 %. U těchto subjektů proběhlo dotazníkové 
šetření, které je blíže popsáno v Kapitole 3.1. 
 
V České republice je v současné době (k 7. 1. 2020) uděleno 922 souhlasů k provozování 
mobilních zařízení ke sběru odpadů podskupiny 18 01. K problematice udělování souhlasů na 
úrovni krajských úřadů je v rámci České republiky přistupováno poměrně odlišně, o čemž svědčí 
i rozdílný počet udělených souhlasů dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Nejméně 
mobilních zařízení je ve Zlínském kraji (4), naopak nejvíce jich je ve Středočeském kraji (114). 
 
V České republice je v současné době (k 7. 1. 2020) uděleno 727 souhlasů k provozování 
stacionárních zařízení, jimž je povoleno nakládat s odpady podskupiny 18 01. Nejvíce 
stacionárních zařízení je ve Středočeském kraji (103), naopak nejméně jich je v Karlovarském kraji 
(13). 
 
V České republice je provozováno celkem 22 zařízení ke spalování nebezpečných odpadů, jejichž 
celková roční kapacita je 107 904 tun. Největší kapacity k odstranění odpadů ze zdravotní péče se 
nacházejí v Moravskoslezském kraji (25 000 tun), Středočeském kraji (21 500 tun) a Ústeckém kraji 
(21 000 tun). Kapacit těchto 22 zařízení ke spalování nebezpečných odpadů bylo využito v roce 2016 
z 55,4 %, v roce 2017 z 82,6 %, v roce 2018 pak z 85,3 %. 
 
Zpracovaná analýza současného systému nakládání s odpady ze zdravotní péče podrobně 
zanalyzovala odpadová data za posledních deset let, která jsou každoročně původci odesílána 
do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností, jenž provoz zajišťuje Česká 
informační agentura životního prostředí. Vývoj produkce odpadů podskupiny 18 01 v České 
republice od roku 2009 roste, což je způsobeno růstem počtu obyvatel včetně růstu podílu 
občanů v důchodovém věku a s tím souvisejícím poskytováním zdravotní péče. 
 
Zpracovaná analýza nepřinesla v dané oblasti informace o vážných nedostatcích ve fungování 
systému, jak z pohledu dodržování požadavků právních předpisů, tak i z pohledu praktického 
nakládání s odpady ze zdravotní péče, naopak dotazníkové šetření u subjektů typu nemocnic 
ukázalo odborné nakládání s odpady ze zdravotní péče. 
 
Je zřejmé, že prosté soustřeďování zájmových odpadů a jejich skladování mimo místo jejich 
vzniku před odvozem k odstranění není z hlediska zdravotních rizik nejvhodnějším řešením 
a tato zařízení by měla být doplněna zařízeními k úpravě (dezinfekci, sterilizaci) odpadu před 
jeho odstraněním spálením nebo energetickým využitím, pokud jim to provozní a ekonomické 
limity umožní. Ve fázi manipulace s odpady a jejich přepravy je takové vyloučení nebezpečných 
vlastností odpadů dalším krokem ke snížení potenciálních zdravotních rizik, z hlediska finálního 
nakládání s odpadem však reálně s ohledem na problematickou recyklovatelnost díky 
nehomogenní skladbě těchto odpadů a jejich složení bude v lepším případě zachován stávající 
stav (spalování), v horším případě pak dojde k negativnímu posunu k méně preferované variantě 
nakládání s odpadem (skládkování). 



  

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

3. Analýza potřeb zdravotnických zařízení – určení vhodných 
technologií pro dané typy zařízení vycházející z jejich potřeb – 
vytipování zařízení vhodných k podpoře v rámci specifického 
cíle č. 2 PO3 OPŽP 

V této kapitole je probrána praxe nakládání s odpady ze zdravotní péče na základě dotazníkového 
šetření zdravotnických zařízení typu nemocnice, modelového řešení vybrané nemocnice v ČR 
a přehledu v dalších evropských zemích (Rakousko a Německo), dále je vyhodnocena dostatečnost 
sítě zařízení k nakládání s odpady ze zdravotní péče a stanoveny návrhy k její optimalizaci, poté jsou 
uvedeny příklady technologií a aktivit používaných v oblasti nakládání s odpady ze zdravotní péče a na 
závěr jsou nastíněna východiska pro veřejnou podporu z OPŽP. 

3.1 Dotazníkové šetření praxe nakládání s odpady ze zdravotní péče 

Odhaduje se, že zdravotnická zařízení se na celkové produkci odpadů ze zdravotní péče podílejí 
přibližně ze dvou třetin. Zdravotnická zařízení typu nemocnice jsou zároveň jednou z hlavních skupin 
příjemců státní podpory v oblasti nakládání s odpady ze zdravotní péče. Pro tuto skupinu původců bylo 
proto provedeno dotazníkové šetření, při kterém realizátor vycházel ze znalostí sektoru a ze zkušeností 
získaných při dotazníkovém šetření provedeném v roce 2015. 
 
V rámci dotazníkové šetření, které bylo realizováno od konce února 2020 do konce dubna 2020, bylo 
osloveno celkem 160 subjektů. Oslovení subjektů proběhlo na základě pověřovacího dopisu 
Ministerstva životního prostředí a zhotovitele projektu společnosti Ernst & Young, s.r.o. Realizátorem 
dotazníkového šetření byla společnost GREEN Solution s.r.o. 

3.1.1 Příprava dotazníkového šetření a struktura dotazníku 

Při přípravě dotazníkového šetření byl zvolen klasický sociologický postup složený ze 4 fází: 
 
1. Formulace výzkumného problému a definice cílů výzkumu 

Jako cíl výzkumu bylo stanoveno získat validní informace v oblasti nakládání s odpady ze zdravotní 
péče, včetně zájmu a preferencí možnosti podpory v této oblasti. 

2. Stanovení reprezentativního vzorku 

Vzorkem (tedy oslovenými subjekty) byla zdravotnická zařízení akutní a následné lůžkové péče určité 
velikosti, konkrétně především nemocnice (fakultní, krajské, oblastní, městské, soukromé), nemocnice 
s poliklinikou, nemocnice následné péče a vybrané léčebny dlouhodobě nemocných. Seznam 
oslovených subjektů z roku 2015 byl aktualizován s ohledem na změny ve vlastnictví a struktuře za 
posledních 5 let. Graf č. 36 uvádí počet oslovených subjektů v jednotlivých krajích z celkového počtu 
160, Tabulka č. 17 pak nabízí abecední seznam všech oslovených subjektů. 
 
Graf č. 36: Počet oslovených subjektů v jednotlivých krajích 

 
Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 
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Tabulka č. 17: Abecední seznam oslovených subjektů 

Abecední seznam oslovených subjektů 

Albertinum, odborný 
léčebný ústav, Žamberk 

BH – Nemocnice 
Vimperk a.s. 

Bílovecká nemocnice, 
a.s. 

Bohumínská městská 
nemocnice, a.s. 

Domažlická nemocnice, a.s. 

EUC Klinika Zlín a.s. 
Fakultní nemocnice 

Brno 
Fakultní nemocnice 

Hradec Králové 
Fakultní nemocnice 
Královské Vinohrady 

Fakultní nemocnice 
Olomouc 

Fakultní nemocnice 
Ostrava 

Fakultní nemocnice 
Plzeň 

Fakultní nemocnice 
u sv. Anny v Brně 

Fakultní nemocnice 
v Motole 

Hornická nemocnice 
s poliklinikou, spol. s r.o. 

Interna Zábřeh s.r.o. 
Jesenická nemocnice 

a.s. 

Karlovarská krajská 
nemocnice, a.s. – 
nemocnice Cheb 

Karlovarská krajská 
nemocnice, a.s. – 

nemocnice Karlovy 
Vary 

Karvinská hornická 
nemocnice, a.s. 

Klatovská nemocnice, 
a.s. 

Klinika Dr. Pírka s.r.o. 

Krajská nemocnice 
Liberec, a.s. - 

nemocnice Liberec, 
Turnov, Frýdlant 

Krajská nemocnice 
T. Bati, a. s. 

Krajská zdravotní, a.s. - 
nemocnice Teplice 

Krajská zdravotní, a.s. – 
Masarykova nemocnice 

Ústí nad Labem 

Krajská zdravotní, a.s. – 

nemocnice Děčín 

Krajská zdravotní, a.s. – 

nemocnice Chomutov 

Krajská zdravotní, a.s. - 

nemocnice Most 

Kroměřížská nemocnice 

a.s. 

Krušnohorská 
poliklinika, s.r.o. 

LDN Červená Voda 
(AESKULAP spol. 

s r.o.) 

Lékařská služba první 
pomoci Třeboň o.p.s. 

Levitovo centrum 
následné péče, p.o. 

Lužická nemocnice 
a poliklinika, a.s. 

Masarykova nemocnice 
Rakovník s. r. o. 

Masarykův onkologický 
ústav 

Městská nemocnice 
Čáslav 

Městská nemocnice 
Duchcov (VITA, s.r.o.) 

Městská nemocnice Městec 
Králové a.s. 

Městská nemocnice 
Neratovice (ALMEDA, 

a.s.) 

Městská nemocnice 
Ostrava, příspěvková 

organizace 

Městská nemocnice 
s poliklinikou Uh. Brod, 

s.r.o. 

Městská nemocnice 
Slavičín, příspěvková 

organizace 

Městská nemocnice 
v Odrách, p.o. 

Městská nemocnice, 
a.s. 

Mulačova nemocnice, 
s.r.o. 

Nemocnice Blansko 
Nemocnice Boskovice 

s.r.o. 
Nemocnice Brandýs nad 

Labem (PP Hospitals, s.r.o.) 

Nemocnice Břeclav, 
p.o. 

Nemocnice České 
Budějovice, a.s. 

Nemocnice Český Brod 
s.r.o. 

Nemocnice Český 
Krumlov, a.s. 

Nemocnice Český Těšín, 
a.s. 

Nemocnice Dačice a.s. 
Nemocnice Havlíčkův 

Brod p.o. 
Nemocnice Hořovice 

(NH Hospital a.s.) 
Nemocnice Hranice a.s. 

Nemocnice Humpolec 
(Vysočinské nemocnice 

s.r.o.) 

Nemocnice Hustopeče 
p.o. 

Nemocnice Jablonec 
nad Nisou, p.o. 

Nemocnice Jihlava, 
příspěvková organizace 

Nemocnice Jilemnice 
(MMN, a.s.) 

Nemocnice Jindřichův 
Hradec a.s. 

Nemocnice Kadaň s.r.o. 
Nemocnice Kralupy nad 

Vltavou (RHG spol. 
s r.o.) 

Nemocnice Kyjov, p.o. 
Nemocnice Letovice, 

příspěvková organizace 
Nemocnice Litoměřice, a.s. 

Nemocnice Louny a.s. 
Nemocnice Mariánské 

Lázně, s.r.o. 

Nemocnice Mělník 
(Mělnická zdravotní, 

a. s.) 

Nemocnice Měšice – 
CIOP, z. s. 

Nemocnice Milosrdných 
bratří, příspěvková 

organizace 

Nemocnice Milosrdných 
sester sv. Karla 

Boromejského v Praze 
Nemocnice Na Bulovce 

Nemocnice Na 
Františku 

Nemocnice Na 
Homolce 

Nemocnice následné péče 
LDN Horažďovice, s.r.o. 

Nemocnice následné 
péče Lomnice nad 

Popelkou, příspěvková 
organizace 

Nemocnice následné 
péče Moravská Třebová 

Nemocnice následné 
péče Svatá Anna, s.r.o. 

Nemocnice následné 
péče VIA, s.r.o. 

Nemocnice Nové Město na 
Moravě, p.o. 

Nemocnice Nový Jičín 
a.s. 

Nemocnice Nymburk, 
s.r.o. 

Nemocnice Ostrov 
(NEMOS PLUS s.r.o.) 

Nemocnice 
Pardubického kraje, a.s. 

– Chrudimská 
nemocnice 

Nemocnice Pardubického 
kraje, a.s. – Litomyšlská 

nemocnice 

Nemocnice 
Pardubického kraje, a.s. 

– Orlickoústecká 
nemocnice 

Nemocnice 
Pardubického kraje, a.s. 

– Pardubická 
nemocnice 

Nemocnice 
Pardubického kraje, a.s. 
– Svitavská nemocnice 

Nemocnice Pelhřimov, 
p.o. 

Nemocnice Písek, a.s. 

Nemocnice Podlesí a.s. Nemocnice Prachatice 
Nemocnice PRIVAMED 

(PRIVAMED, a.s.) 
Nemocnice Roztoky 
(RHG spol. s r.o.) 

Nemocnice Rudolfa a 
Stefanie Benešov, a.s. 

Nemocnice Říčany a.s. 
Nemocnice 

s poliklinikou Česká 
Lípa, a.s. 

Nemocnice 
s poliklinikou Havířov, 

příspěvková organizace 

Nemocnice 
s poliklinikou Karviná-

Ráj, příspěvková 
organizace 

Nemocnice Sedlčany 
(MEDITERRA – Sedlčany, 

s.r.o.) 

Nemocnice Semily 
(MMN, a.s.) 

Nemocnice Slaný 
Nemocnice Strakonice, 

a.s. 
Nemocnice sv. Alžběty 

Na Slupi, s.r.o. 
Nemocnice sv. Zdislavy, 

a.s. 

Nemocnice Šumperk 
a.s. 

Nemocnice Tábor, a.s. 
Nemocnice Tanvald, 

s.r.o. 
Nemocnice TGM 

Hodonín 
Nemocnice Tišnov, 

příspěvková organizace 

Nemocnice Třebíč, 
příspěvková organizace 

Nemocnice Třebotov 
a.s. 

Nemocnice Třinec 
Nemocnice u Sv. Jiří 

s.r.o. 
Nemocnice Valašské 

Meziříčí a.s. 

Nemocnice Valtice, 
s.r.o. 

Nemocnice Varnsdorf 
Nemocnice ve Frýdku-

Místku, příspěvková 
organizace 

Nemocnice Vrchlabí, 
s.r.o. 

Nemocnice Vyškov, p.o. 
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Abecední seznam oslovených subjektů 

Nemocnice Znojmo 
Nemocnice Žatec, 

o.p.s. 

Oblastní nemocnice 
Jičín a.s. – nemocnice 

Jičín 

Oblastní nemocnice 
Jičín a.s. – nemocnice 

Nový Bydžov 

Oblastní nemocnice Kladno, 
a.s. 

Oblastní nemocnice 
Kolín, a.s. – nemocnice 

Kolín 

Oblastní nemocnice 
Kolín, a.s. – nemocnice 

Kutná Hora 

Oblastní nemocnice 
Mladá Boleslav, a.s. 

Oblastní nemocnice 
Náchod a.s. – 

nemocnice Náchod 

Oblastní nemocnice 
Náchod a.s. – nemocnice 

Rychnov nad Kněžnou 

Oblastní nemocnice 
Příbram, a.s. 

Oblastní nemocnice 
Trutnov, a.s. 

Odborný léčebný ústav 
Paseka, p.o. 

OLÚ Jevíčko Podhorská nemocnice a.s. 

Podřipská nemocnice 
s poliklinikou 

Roudnice n. L., s.r.o. 

Poličská nemocnice, 
s.r.o. 

Rehabilitační 
nemocnice Beroun 
(JESSENIA a.s.) 

Rokycanská 
nemocnice, a.s. 

Sdružené zdravotnické 
zařízení Krnov, příspěvková 

organizace 

Slezská nemocnice 
v Opavě, příspěvková 

organizace 

Stodská nemocnice, 
a.s. 

Středomoravská 
nemocniční a.s. 

SurGal Clinic s.r.o. Sušická nemocnice s.r.o. 

Thomayerova 
nemocnice 

Uherskohradišťská 
nemocnice a.s. 

Úrazová nemocnice 
v Brně 

Ústřední vojenská 
nemocnice - Vojenská 

fakultní nemocnice 
Praha 

Vítkovická nemocnice, a.s. 

Vojenská nemocnice 

Brno 

Vojenská nemocnice 

Olomouc 

Vsetínská nemocnice 

a.s. 

Všeobecná fakultní 

nemocnice v Praze 
Vysokomýtská nemocnice 

Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 

 
3. Rozhodnutí o způsobu sběru dat 

Bylo rozhodnuto, že nemocnice budou osloveny primárně prostřednictvím datové schránky jako 
oficiálního prostředku komunikace. V případech, kdy by tento způsob kontaktování nebyl dostupný, bylo 
přistoupeno ke komunikaci poštou a e-mailem. Dotazník bylo možno vyplnit jak v papírové podobě 
s následným zasláním skenu, tak i prostřednictvím Google formuláře snadno dostupného na webové 
adrese http://bit.ly/OdpadyzeZdravotniPece.Tuto možnost zvolila asi polovina respondentů. 
 
4. Návrh výzkumného nástroje 

Zvoleným výzkumným nástrojem byl standardizovaný dotazník. Pro snadnější vyhodnocení 
a interpretaci dat bylo z velké části upuštěno od otevřených otázek. S ohledem na zkušenosti 
z předchozího výzkumného šetření byla snaha formulovat otázky jasně a omezit jejich počet na nejvíce 
15. Důležitým faktorem byla i možnost následné anonymizace dat a důraz na získávání informací, které 
subjekty nejsou již nuceny poskytovat např. v rámci ohlašovacích povinností vycházejících ze zákona 
o odpadech. 
 
Na základě výše zmíněných skutečností byl sestaven dotazníkový formulář s celkem 13 uzavřenými 
otázkami rozdělenými do dvou sekcí. První sekce se zaměřovala na nakládání s odpady ze zdravotní 
péče v daném zdravotnickém zařízení, druhá sekce se pak týkala možností podpory v oblasti nakládání 
s odpady ze zdravotní péče.  
Tabulka č. 18 uvádí seznam otázek dotazníku. 

http://bit.ly/OdpadyzeZdravotniPece
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Tabulka č. 18: Struktura dotazníku 

Sekce 
Číslo 

otázky 
Znění otázky Typ odpovědi 
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A.1 Jaká je Vaše roční produkce odpadů ze zdravotní péče – podskupina 18 01? Výběr 1 možnosti z 5 

A.2 
Má Vaše organizace vlastního odpadového hospodáře pro oblast nakládání 

s odpady ze zdravotní péče? 
Výběr 1 možnosti ze 3 

A.3 Jaké jsou Vaše finanční náklady na odstranění odpadů ze zdravotní péče? Výběr 1 možnosti ze 4 

A.4 
Má Vaše organizace pro shromažďování odpadů ze zdravotní péče oddělenou 

místnost včetně dostatečné plochy? 
Výběr 1 možnosti ze 4 

A.5 Skladujete odpady ze zdravotní péče (18 01 01, 18 01 03) v chladicím zařízení? Výběr 1 možnosti ze 2 

A.6 Jaká je frekvence odvozu odpadů ze zdravotní péče (18 01 01, 18 01 03)? 
Výběr 1 možnosti ze 4 + 
uvedení jiné možnosti 

A.7 Je Vaše organizace vybavena dekontaminačním zařízením? Výběr 1 možnosti ze 2 

A.8 
Kolik procent odpadů ze zdravotní péče bylo zpracováno ve Vašem 

dekontaminačním zařízení? 

Výběr 1 možnosti z 5 

Podmíněno odpovědí „ANO“ 
na otázku A.7 

A.9 Je Vaše organizace vybavena zařízením ke spalování nebezpečných odpadů? Výběr 1 možnosti ze 4 

B
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B.1 
Žádala Vaše organizace o podporu v oblasti odpadů ze zdravotní péče (Operační 

program životního prostředí – prioritní osa 3 – zpracování odpadů)? 

Výběr 1 možnosti ze 2 

Odpověď „NE“ podmíněna 
uvedením důvodu 

B.2 

Chystá se Vaše organizace žádat o podporu v oblasti odpadů ze zdravotní péče 
v nadcházejících 5 letech (Operační program životního prostředí 2021–2027 – 

specifický cíl 4 – Podpora přechodu k oběhovému hospodářství)? 

Výběr 1 možnosti ze 2 

Odpověď „NE“ podmíněna 
uvedením důvodu 

B.3 

Uvítala by Vaše organizace některou z níže uvedených podpor v oblasti 
shromažďování, skladování a sběru odpadů ze zdravotní péče v nadcházejících 
5 letech (Operační program životního prostředí 2021–2027 – specifický cíl 4 – 

Podpora přechodu k oběhovému hospodářství)? 

Výběr libovolného počtu 
možností z 5 + uvedení jiné 

možnosti 

B.4 

Uvítala by Vaše organizace některou z níže uvedených podpor v oblasti využívání 
a odstraňování odpadů ze zdravotní péče v nadcházejících 5 letech (Operační 
program životního prostředí 2021–2027 – specifický cíl 4 – Podpora přechodu 

k oběhovému hospodářství)? 

Výběr libovolného počtu 
možností ze 3 + uvedení jiné 

možnosti 

Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 

3.1.2 Průběh dotazníkového šetření 

K rozesílání dotazníkového šetření a oslovování jednotlivých subjektů bylo přistoupeno na konci února 
2020. Zasílanými dokumenty byl průvodní dopis obsahující základní informace o šetření, odkaz na 
elektronickou verzi dotazníku a kontaktní údaje realizátora, dotazník v editovatelném formátu pro 
snadnější vyplnění, rozdělovník, potvrzení zadavatele (Ministerstvo životního prostředí) pro zhotovitele 
(Ernst & Young, s.r.o.) a pověření zhotovitele pro realizátora (GREEN Solution s.r.o.).  
 
S ohledem na zkušenosti z předchozího dotazníkového šetření byla účast na šetření odměněna 
zařazením do slosování o ceny, které proběhlo na konci dubna 2020. Vylosované subjekty obdržely 
kompaktní fotoaparát (Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Orlickoústecká nemocnice), 100 kusů 0,4l 
nádob na nebezpečný odpad 18 01 01 nebo 18 01 03, tzv. klinik boxů (Nemocnice Kyjov, p.o.), nebo 
90 kusů 120l červených pytlů pro shromažďování nebezpečného odpadu 18 01 03 (Městská nemocnice 
s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.). 
 
Primární cestou oslovení subjektů bylo zaslání Poštovní datové zprávy. U subjektů, které nemají 
aktivovaný příjem datových zpráv, byly dokumenty zaslány fyzicky doporučeně poštou s následnou 
komunikací přes e-mail z důvodu snadnějšího vyplnění dotazníku. Telefonická urgence subjektů bez 
odezvy byla plánována na druhou polovinu března, s ohledem na vyhlášení pandemie COVID-19 
a nouzového stavu však od ní bylo upuštěno. Dotazníkové šetření bylo ukončeno k 30. 4. 2020. 
Konečná úspěšnost dotazníku byla značně ovlivněna mimořádnými událostmi, které měly výrazný 
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dopad na činnost pracovníků v sektoru zdravotnictví a znemožnily příslušným odpovědným osobám se 
dotazníkovému šetření věnovat. 
 
Jak ukazuje Graf č. 37, z celkového počtu 160 oslovených subjektů na dotazník odpovědělo 
93 (58,1 %), 1 subjekt (0,6 %) účast na šetření odmítl a 66 subjektů (41,3 %) neposkytlo žádnou 
odezvu. Graf č. 38 pak ukazuje, že respondenti volili různý způsob komunikace – 45 z nich (48,4 %) 
vyplnilo přímo online formulář, 43 (46,2 %) jich odpovědělo zasláním vyplněného dotazníku e-mailem, 
3 subjekty (3,2 %) zaslaly dotazník datovou schránkou a 2 subjekty (2,2 %) zvolily poštu jako 
preferovaný způsob komunikace. 
 
Abecední seznam všech respondentů nabízí Tabulka č. 19. Počet respondentů v jednotlivých krajích 
uvádí Graf č. 39. Nejvyšší úspěšnosti bylo dosaženo v Karlovarském kraji, kde se dotazníkového 
šetření zúčastnily všechny 4 oslovené subjekty. Více než polovina subjektů odpověděla v hlavním 
městě Praha a dále v Jihočeském, Jihomoravském, Pardubickém, Plzeňském, Středočeském, 
Zlínském kraji a Kraji Vysočina. Jen malá část subjektů se do šetření zapojila v Ústeckém 
a Olomouckém kraji. V Ústeckém kraji je 5 oslovených subjektů oddělenými závody jedné právnické 
osoby, od které se realizátorovi nedostalo žádné reakce. V Olomouckém kraji pak část oslovených 
subjektů spadá pod nadnárodní nemocniční síť, neochota reagovat proto může plynout 
z konkurenčního boje. 
 
Graf č. 37: Reakce oslovených subjektů na dotazníkové šetření 

 
Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 

 
Graf č. 38: Způsob vyplnění dotazníku mezi respondenty 

 
Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 
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Tabulka č. 19: Abecední seznam respondentů 

Abecední seznam respondentů 

Albertinum, odborný 
léčebný ústav, Žamberk 

Bohumínská městská 
nemocnice, a.s. 

Fakultní nemocnice 
Brno 

Fakultní nemocnice 
Hradec Králové 

Fakultní nemocnice 
Královské Vinohrady 

Fakultní nemocnice 
Olomouc 

Fakultní nemocnice 
Ostrava 

Fakultní nemocnice 
Plzeň 

Fakultní nemocnice u sv. 
Anny v Brně 

Fakultní nemocnice 
v Motole 

Hornická nemocnice 
s poliklinikou, spol. s r.o. 

Karlovarská krajská 
nemocnice, a.s. – 
nemocnice Cheb 

Karlovarská krajská 
nemocnice, a.s. – 

nemocnice Karlovy 
Vary 

Karvinská hornická 
nemocnice, a.s. 

Klatovská nemocnice, 
a.s. 

Krajská nemocnice 
Liberec, a.s. - Liberec, 

Turnov, Frýdlant 

Krajská nemocnice 
T. Bati, a. s. 

Krušnohorská 
poliklinika, s.r.o. 

Masarykova nemocnice 
Rakovník s. r. o. 

Městská nemocnice 
Čáslav 

Městská nemocnice 
Neratovice (ALMEDA, 

a.s.) 

Městská nemocnice 
s poliklinikou Uh. Brod, 

s.r.o. 

Městská nemocnice 
v Odrách, p.o. 

Mulačova nemocnice, 
s.r.o. 

Nemocnice Blansko 

Nemocnice Břeclav, p.o. 
Nemocnice Český 

Krumlov, a.s. 
Nemocnice Český 

Těšín, a.s. 
Nemocnice Dačice a.s. 

Nemocnice Havlíčkův 
Brod p.o. 

Nemocnice Hustopeče 
p.o. 

Nemocnice Jablonec 
nad Nisou, p.o. 

Nemocnice Jindřichův 
Hradec a.s. 

Nemocnice Kralupy nad 
Vltavou (RHG spol. s r.o.) 

Nemocnice Kyjov, p.o. 

Nemocnice Letovice, 
příspěvková organizace 

Nemocnice Litoměřice, 
a.s. 

Nemocnice Mariánské 
Lázně, s.r.o. 

Nemocnice Mělník 
(Mělnická zdravotní, a. s.) 

Nemocnice Měšice – 
CIOP, z. s. 

Nemocnice Na Bulovce Nemocnice Na Františku 
Nemocnice Na 

Homolce 
Nemocnice následné péče 
LDN Horažďovice, s.r.o. 

Nemocnice následné 
péče Moravská 

Třebová 

Nemocnice následné péče 
Svatá Anna, s.r.o. 

Nemocnice Nové Město 
na Moravě, p.o. 

Nemocnice Nymburk, 
s.r.o. 

Nemocnice Ostrov 
(NEMOS PLUS s.r.o.) 

Nemocnice 
Pardubického kraje, 
a.s. – Chrudimská 

nemocnice 

Nemocnice Pardubického 
kraje, a.s. – Litomyšlská 

nemocnice 

Nemocnice 
Pardubického kraje, a.s. 

– Orlickoústecká 
nemocnice 

Nemocnice 
Pardubického kraje, 
a.s. – Pardubická 

nemocnice 

Nemocnice Pardubického 
kraje, a.s. – Svitavská 

nemocnice 

Nemocnice Pelhřimov, 
p.o. 

Nemocnice Písek, a.s. Nemocnice Prachatice 
Nemocnice Roztoky 
(RHG spol. s r.o.) 

Nemocnice Rudolfa 
a Stefanie Benešov, a.s. 

Nemocnice 
s poliklinikou Česká 

Lípa, a.s. 

Nemocnice s poliklinikou 
Karviná-Ráj, příspěvková 

organizace 
Nemocnice Slaný 

Nemocnice 
Strakonice, a.s. 

Nemocnice sv. Zdislavy, 
a.s. 

Nemocnice Šumperk 
a.s. 

Nemocnice Tábor, a.s. 
Nemocnice TGM 

Hodonín 

Nemocnice Třebíč, 
příspěvková 
organizace 

Nemocnice Třinec 
Nemocnice Valašské 

Meziříčí a.s. 

Nemocnice Valtice, s.r.o. Nemocnice Varnsdorf 
Nemocnice Vyškov, 

p.o. 
Nemocnice Znojmo 

Nemocnice Žatec, 
o.p.s. 

Oblastní nemocnice Jičín 
a.s. – nemocnice Jičín 

Oblastní nemocnice Jičín 
a.s. – nemocnice Nový 

Bydžov 

Oblastní nemocnice 
Kladno, a.s. 

Oblastní nemocnice Kolín, 
a.s. – nemocnice Kutná 

Hora 

Oblastní nemocnice 
Mladá Boleslav, a.s. 

Oblastní nemocnice 
Příbram, a.s. 

Oblastní nemocnice 
Trutnov, a.s. 

OLÚ Jevíčko Poličská nemocnice, s.r.o. 
Rehabilitační 

nemocnice Beroun 
(JESSENIA a.s.) 

Slezská nemocnice 
v Opavě, příspěvková 

organizace 
Stodská nemocnice, a.s. 

Thomayerova 
nemocnice 

Uherskohradišťská 
nemocnice a.s. 

Úrazová nemocnice 
v Brně 

Vojenská nemocnice Brno 
Vsetínská nemocnice 

a.s. 
Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze 

  

Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 
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Graf č. 39: Počet oslovených subjektů a respondentů v jednotlivých krajích 

 
Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 

3.1.3 Sekce A: Nakládání s odpady ze zdravotní péče 

Sekci A dotazníku tvořilo celkem 9 otázek zaměřujících se na popis způsobu nakládání s odpady ze 
zdravotní péče v dané organizaci, a to konkrétně jejich sběr, skladování a shromažďování a odstranění. 
Všechny otázky disponovaly předem danými možnostmi, které umožňovaly poskytnutí jasné odpovědi, 
zároveň však byly dostatečně obecné pro snadnou anonymizaci a pro zajištění co nejmenší zátěže pro 
pracovníky oslovených organizací. Tato sekce byla svědomitě vyplněna všemi respondenty. V případě 
statistických a logických anomálií byli respondenti kontaktováni telefonicky pro ověření či opravu 
poskytnutých odpovědí. 
 
Otázka A.1, jejíž plné znění uvádí Tabulka č. 20, se zaměřovala na zjištění přibližné celkové roční 
produkce odpadů podskupiny 18 01 Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence 
nemocí lidí. Možnosti odpovědi na tuto otázku představovaly pouze přibližné rozsahy. Z odpovědi na 
otázku A.1 lze usoudit velikost daného zdravotnického zařízení, neboť ta je s určitými omezeními v praxi 
přímo úměrná produkci odpadů ze zdravotní péče (v rámci zařízení stejného druhu a obdobného 
systému nakládání s odpady). Jak ukazuje Graf č. 40, respondenti dotazníkového šetření představují 
reprezentativní vzorek, neboť jejich příslušnost do jednotlivých kategorií dle produkce odpadů ze 
zdravotní péče se podobá normálnímu rozdělení. Téměř polovina respondentů, celkem 44 (47,3 %), 
ročně produkuje 51–200 tun odpadu podskupiny 18 01, 17 respondentů (18,3 %) produkuje 21–50 tun, 
12 respondentů (12,9 %) produkuje 201–500 tun, 11 respondentů (11,8 %) jsou malá zdravotnická 
zařízení produkující méně než 20 tun ročně, 9 respondentů (9,7 %) pak představuje velké nemocnice 
nacházející se především v krajských městech s produkcí vyšší než 501 tun. 
 
Tabulka č. 20: Otázka A.1 

Otázka A.1 

Znění 
otázky 

Jaká je Vaše roční produkce odpadů ze zdravotní péče – podskupina 18 01? 

Odpovědi 
(počet) 

a) < 20 tun (11) 

b) 21–50 tun (17) 

c) 51–200 tun (44) 

d) 201–500 tun (12) 

e) > 501 tun (9) 

Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 
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Graf č. 40: Odpovědi respondentů na otázku A.1 

 
Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 

 
Otázka A.2, již uvádí Tabulka č. 21, se týkala existence odpadového hospodáře v organizaci. Dle § 15 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech jsou povinni zajišťovat odborné nakládání s odpady 
prostřednictvím odborně způsobilé osoby (odpadového hospodáře) ti původci a oprávněné osoby, kteří 
nakládali v posledních 2 letech s nebezpečnými odpady v množství větším než 100 t nebezpečného 
odpadu za rok. Stejná povinnost je uložena i konkrétní provozovně, pokud výše zmíněnou podmínku 
splní. S ohledem na komplexnost oblasti nakládání s odpady (nebezpečnými i ostatními) 
produkovanými zdravotnickými zařízeními přistupují mnohé nemocnice k vytvoření této pozice 
i v případě, že produkují či nakládají s nižšími hmotnostmi nebezpečných odpadů, než uvádí podmínka 
v zákoně o odpadech. Takové subjekty volily odpověď b otázky A.2. Přehled odpovědí respondentů na 
otázku A.2 uvádí Graf č. 41. Více než dvě třetiny respondentů uvedly, že jejich organizace má vlastního 
odpadového hospodáře. 60,2 % respondentů splňuje podmínku uvedenou v § 15 zákona o odpadech, 
zatímco 9,7 % tuto povinnost plní dobrovolně. 30,1 % respondentů nemá vlastního odpadového 
hospodáře. Graf č. 42 nabízí bližší pohled na odpovědi respondentů s ohledem na uvedenou roční 
produkci odpadů ze zdravotní péče. Jak lze očekávat, čím vyšší je produkce odpadů ze zdravotní péče 
dané organizace, tím pravděpodobnější je, že organizace jmenovala vlastního odpadového hospodáře. 
Všechny subjekty s roční produkcí vyšší než 201 tun jmenovaly vlastního odpadového hospodáře. 
Poměr odpovědí „ANO“ ku „NE“ pak klesá s produkcí. Je nutno poznamenat, že informace o roční 
produkci odpadů podskupiny 18 01 nevypovídá nutně o tom, zda daný subjekt musí odpadového 
hospodáře jmenovat. V těchto odpadech mohou být zahrnuty i ostatní (tedy ne nebezpečné, např. 
18 01 02, 18 01 04 nebo 18 01 07) odpady, které do této podmínky nespadají, naopak i subjekty menší 
velikosti mohou nakládat s většími množstvími nebezpečných odpadů jiných původců (např. 
provozováním zařízení pro krátkodobé shromáždění odpadu), kvůli kterým se jich tato povinnost týká. 
 
Tabulka č. 21: Otázka A.2 

Otázka A.2 

Znění 
otázky 

Má Vaše organizace vlastního odpadového hospodáře pro oblast nakládání s odpady ze zdravotní péče (povinnost dle § 15 
ze zákona o odpadech č. 185/2001 při – původce, který nakládal v posledních dvou letech s nebezpečnými odpady v množství 

větším než 100 tun nebezpečného odpadu za rok)? 

Odpovědi 
(počet) 

a) ANO (splňujeme povinnost) (56) 

b) ANO (nesplňujeme povinnost) (9) 
c) NE (28) 

Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 
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Graf č. 41: Odpovědi respondentů na otázku A.2 

 
Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 

 
Graf č. 42: Odpovědi respondentů na otázku A.2 dle roční produkce odpadů podskupiny 18 01 

 
Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 

 
Otázka A.3, kterou popisuje Tabulka č. 22, se zaměřovala na jednotkové náklady spojené 
s odstraněním odpadů ze zdravotní péče. Velká část odpadů podskupiny 18 01 patří do kategorie 
nebezpečné vykazující nebezpečnou vlastnost zejména infekčnost, což znemožňuje jejich další využití. 
Obvyklý způsob odstranění těchto odpadů je v zařízeních ke spalování nebezpečných odpadů (viz 
otázka A.9), uložení na skládku ostatních odpadů (pro ostatní odpady podskupiny 18 01), případně 
zpracování v dekontaminačním/sterilizačním zařízení (viz otázky A.7 a A.8). Odstranění je obvykle 
prováděné externí oprávněnou osobou, může k němu však docházet i v rámci organizace (např. pokud 
nemocnice provozuje vlastní spalovnu). Jednotková cena se na rozdíl od většiny odpadů stanovuje na 
kilogram, nikoliv na tunu. Jak uvádí Graf č. 43, nadpoloviční většina respondentů (55,9 %) platí za 
odstranění odpadů ze zdravotní péče méně než 9 Kč/kg. Pro více než třetinu respondentů (35,5 %) se 
náklady na odstranění odpadů podskupiny 18 01 pohybují mezi 10 a 13 Kč/kg. Méně než desetina 
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respondentů za odstranění platí 14 Kč/kg a více. Graf č. 44 dává do souvislosti jednotkové náklady na 
odstranění odpadů ze zdravotní péče s příslušností do kategorií dle roční produkce odpadů podskupiny 
18 01. Největší zlomek respondentů, již vynakládají nejmenší finanční prostředky (méně než 9 Kč/kg) 
na odstranění odpadů podskupiny 18 01, patří do kategorie subjektů produkujících 51–200 tun. Tato 
kategorie producentů je obecně nejpočetnější a systém nakládání s odpady ze zdravotní péče je jí 
nejlépe uzpůsoben. Důvod, proč producenti větší velikosti mohou poměrně platit více, spočívá 
v nutnosti častějšího odstranění těchto odpadů, jelikož jejich shromažďovací místnosti nedokáží 
pojmout více než denní produkci odpadu (viz Otázka A.4). Žádný z respondentů produkující více než 
201 tun však neplatí více než 13 Kč, oprávněné osoby totiž mohou zvýšené náklady spojené 
s častějším svozem kompenzovat jistotou stabilního přísunu velkého množství odpadu. Oproti tomu 
subjekty produkující malá množství odpadu ze zdravotní péče jsou pro oprávněné osoby ekonomicky 
nevýhodné, a to především pokud nedisponují chladicím zařízením a jsou nuceny infekční odpad 
odvážet několikrát týdně. 
 
Tabulka č. 22: Otázka A.3 

Otázka A.3 

Znění 
otázky 

Jaké jsou Vaše finanční náklady na odstranění odpadů ze zdravotní péče? 

Odpovědi 
(počet) 

a) < 9 Kč/kg (52) 

b) 10–13 Kč/kg (33) 

c) 14–20 Kč/kg (7) 

d) > 20 Kč/kg (1) 

Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 

 
Graf č. 43: Odpovědi respondentů na otázku A.3 

 
Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 
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Graf č. 44: Odpovědi respondentů na otázku A.3 dle roční produkce odpadů podskupiny 18 01 

 
Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 

 
Otázka A.4 (plné znění viz Tabulka č. 23) se zabývala shromažďováním odpadů ze zdravotní péče 
v rámci organizace. Běžná praxe ve zdravotnických zařízeních je vyčlenění oddělené místnosti, jež 
může a nemusí disponovat chladicím zařízením (viz otázka A.5), kde jsou shromažďovány odpady 
produkované pouze daným subjektem nebo i dalšími subjekty. V druhém případě musí subjekt 
provozující shromažďovací místnost od příslušného krajského úřadu získat souhlas k provozování 
zařízení ke sběru odpadů dle § 14 zákona 185/2001 Sb. o odpadech a v případě přijímání 
nebezpečných odpadů vzniklých v provozovnách nacházejících se mimo areál daného zdravotnického 
zařízení je povinen řídit se ustanoveními uvedenými v § 24 zákona o odpadech o přepravě 
nebezpečných odpadů. Uzpůsobení velikosti shromažďovací místnosti produkci shromažďovaných 
odpadů může pro mnohá zdravotnická zařízení představovat výzvu. Alternativním řešením proto může 
být sběr produkovaných odpadů smluvním partnerem přímo v místě produkce po skončení pracovní 
doby (nebo v pravidelných intervalech, pokud zařízení působí nepřetržitě) bez nutnosti provozu 
shromažďovací místnosti. Jak uvádí Graf č. 45, více než dvě třetiny respondentů (66,7 %) disponují 
shromažďovací místností dostatečné velikosti. U dalších 28,0 % respondentů je plocha shromažďovací 
místnosti nedostatečná a byla by potřeba větší. 5,4 % respondentů shromažďovací místnost 
neprovozuje, neboť jsou odpady pravidelně sbírány v místě vzniku. Graf č. 46 dává existenci 
shromažďovací místnosti do souvislosti s roční produkcí odpadů podskupiny 18 01. Všichni respondenti 
patřící do kategorií s roční produkcí do 200 tun shromažďovací místnost provozují, z toho přibližně tři 
čtvrtiny z nich jsou spokojeny s její plochou. Jak lze očekávat, subjekty s roční produkcí vyšší než 
200 tun se častěji potýkají s nedostatečnou plochou shromažďovací místnosti, některé proto radši volí 
výše popsaný režim nevyžadující provoz shromažďovací místnosti. Všichni respondenti, kteří 
nedisponují shromažďovací místností, uvedli, že frekvence odvozu odpadů z jejich organizací je 6–7x 
týdně či dokonce několikrát denně. 
 
Tabulka č. 23: Otázka A.4 

Otázka A.4 

Znění 
otázky 

Má Vaše organizace pro shromažďování odpadů ze zdravotní péče oddělenou místnost včetně dostatečné plochy? 

Odpovědi 
(počet) 

a) ANO (i plocha je dostatečná) (62) 

b) ANO (plocha není dostatečná, byla by potřeba větší) 
(26) 

c) NE (odpady jsou sbírány smluvním partnerem po 
skončení pracovní doby a odváženy ke zpracování) (5) 

Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 
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Graf č. 45: Odpovědi respondentů na otázku A.4 

 
Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 

 
Graf č. 46: Odpovědi respondentů na otázku A.4 dle roční produkce odpadů podskupiny 18 01 

 
Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 

 
Otázka A.5, zabývající se používáním chladicího zařízení pro odpady ze zdravotní péče ve 
zdravotnických zařízeních (plné znění viz Tabulka č. 24), taktéž souvisela se shromažďováním odpadů 
ze zdravotní péče, konkrétně odpadů vykazujících nebezpečnou vlastnost infekčnost, tedy standardně 
odpad 18 01 03, případně 18 01 01 (a také 18 01 02). Odst. 5 § 10 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 
č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických 
požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče uvádí, že „shromáždění odpadu 
před jeho konečným odstraněním ve vyhrazeném uzavřeném prostoru je možné nejdéle 3 dny. 
Skladování nebezpečného odpadu (anatomického a infekčního) je možné po dobu 1 měsíce v mrazicím 
nebo chlazeném prostoru při teplotě maximálně 8 °C.“ Toto ustanovení se týká všech oslovených 
subjektů, jelikož všechny do určité míry produkují alespoň odpad 18 01 03, jak potvrdilo i předchozí 
dotazníkové šetření z roku 2015. Pro splnění tohoto ustanovení volí zdravotnická zařízení dvě různé 
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cesty. Prvním řešením je častější odvoz odpadu (např. 3x, 5x týdně), zde však hrozí rizika spojená 
s výpadkem svozu a omezené možnosti odvozu o víkendech v případě sedmidenního provozu. Druhým 
řešením je instalace chladicího zařízení, ať už v podobě chladničky nebo klimatizované shromažďovací 
místnosti, která organizacím za předpokladu udržení maximální teploty 8 °C umožňuje odpady 
skladovat před konečným odstraněním až 1 měsíc. Přestože by se toto řešení mohlo zdát ekonomicky 
výhodnější, ušetřené náklady na svoz odpadu mnohdy mohou kompenzovat náklady na provoz 
chladicího zařízení. Jak uvádí Graf č. 47, 61,3 % respondentů volí první řešení oproti 38,7 % 
respondentů skladujících odpady ze zdravotní péče (18 01 01, 18 01 03) v chladicím zařízení. 
V odpovědi „NE“ jsou zahrnuty i subjekty, jež uvedly, že nevyužívají oddělené shromažďovací místnosti 
(viz otázka A.4), po jejich vyloučení je poměr odpovědí 59,1 % „NE“ ku 40,9 % „ANO“. Graf č. 48 
znázorňuje rozložení odpovědí na otázku A.5 dle roční produkce odpadů ze zdravotní péče. Jak se dá 
očekávat, největší zastoupení zdravotnických zařízení využívajících chladicího zařízení pro skladování 
odpadů má skupina se „střední“ produkcí 51–200 tun. Menším organizacím se chladicí zařízení 
nevyplatí provozovat z hlediska nákladů na elektrickou energii, zatímco větší organizace volí cestu 
častějšího odvozu odpadu (dokonce i bez jeho shromažďování v oddělené místnosti) s ohledem na 
množství produkovaného odpadu. Graf č. 49 pak nabízí srovnání odpovědí na otázku A.5 s frekvencí 
odvozu odpadu ze zdravotní péče (viz také Otázka A.6). Jak se dá očekávat, všichni respondenti kromě 
jednoho, již odpad svážejí jedenkrát týdně a méně, využívají chladicího zařízení. Není zřejmé, jakým 
způsobem dodržuje výše zmíněné ustanovení vyhlášky Ministerstva zdravotnictví respondent 
s frekvencí odvozu méně než 1x týdně nedisponující chladicím zařízením. Je možné, že v daném 
zdravotnickém zařízení dochází pouze k pravidelné sporadické produkci infekčního odpadu, který je 
následně předán k odstranění. Téměř dvě třetiny respondentů svážejících odpad ze zdravotní péče 
alespoň 2x týdně nevyužívají chladicího zařízení. 
 
Tabulka č. 24: Otázka A.5 

Otázka A.5 

Znění 
otázky 

Skladujete odpady ze zdravotní péče (18 01 01, 18 01 03) v chladicím zařízení? 

Odpovědi 
(počet) 

a) ANO (36) b) NE (57) 

Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 

 
Graf č. 47: Odpovědi respondentů na otázku A.5 

 
Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 
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Graf č. 48: Odpovědi respondentů na otázku A.5 dle roční produkce odpadů podskupiny 18 01 

 
Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 

 
Graf č. 49: Odpovědi respondentů na otázku A.5 dle frekvence odvozu odpadů ze zdravotní péče 

 
Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 

 
Otázka A.6, kterou uvádí Tabulka č. 25, se zabývala frekvencí odvozu těch odpadů ze zdravotní péče, 
které vykazují nebezpečnou vlastnost infekčnost a vztahuje se tedy na ně ustanovení odst. 5 § 10 
vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření 
infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů 
sociální péče. Konkrétně jsou v otázce zmiňovány odpady 18 01 01 a 18 01 03, tzv. anatomický odpad 
(18 01 02) nebyl zmíněn, neboť jeho skladování a odvoz často podléhá jinému režimu nakládání 
(skladování téměř vždy v chladicím zařízení po dobu 1 měsíce). Jak ukazuje Graf č. 50, téměř dvě 
třetiny respondentů (62,4 %) předávají tento odpad k odstranění s frekvencí 2–3x týdně, z toho se ve 
více než 90 % případů jedná o frekvenci 3x týdně (standardně pondělí, středa, pátek). Více než pětina 
subjektů pak odpad ze zdravotní péče (18 01 01, 18 01 03) odváží alespoň 6x týdně, tedy 6–7x týdně 
(10,8 %) nebo několikrát denně (11,8 %). Frekvence odvozu odpadů ze zdravotní péče bezpochyby 
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souvisí i s velikostí zdravotnického zařízení, a tedy produkcí daného odpadu, jak dokládá Graf č. 52. 
Všichni respondenti s produkcí vyšší než 501 tun odvážejí odpad ze zdravotní péče alespoň 6x týdně, 
zároveň žádný subjekt s produkcí vyšší než 200 tun neodváží odpad s frekvencí nižší než 2x týdně. 
 
Tabulka č. 25: Otázka A.6 

Otázka A.6 

Znění 
otázky 

Jaká je frekvence odvozu odpadů ze zdravotní péče (18 01 01, 18 01 03)? 

Odpovědi 
(počet) 

a) Několikrát denně (11) 

b) 3x týdně (53) 

c) 5x týdně (7) 

d) 7x týdně (7) 

e) jiná frekvence, prosím uveďte: (15) 

Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 

 
Graf č. 50: Odpovědi respondentů na otázku A.6 

 
Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 

 
Graf č. 51: Odpovědi respondentů na otázku A.1 v závislosti na odpověď na otázku A6 

 
Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 
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Otázky A.7 a A.8, jež přibližuje Tabulka č. 26 a Tabulka č. 27, zjišťovaly, zda je daná organizace 
vybavena dekontaminačním zařízením a do jaké míry je tohoto zařízení využíváno. Na rozdíl od 
okolních zemí Německa a Rakouska nejsou v ČR zařízení pro dekontaminaci a sterilizaci příliš 
rozšířená, což dokládá i poměr celkové roční produkce odpadu podskupiny 18 01 kategorie N ku 
kategorii O, který v roce 2018 byl 81,2 % ku 18,8 %, zatímco ve zmíněných okolních zemích je tento 
poměr obrácený. Malou rozšířenost dekontaminačních zařízení dokládá i Graf č. 52 – pouze 4,3 % 
respondentů je jimi vybaveno. Jedná se celkem o 4 subjekty, z toho 2 s roční produkcí odpadu ze 
zdravotní péče ve výši 51–200 tun a po 1 subjektu s produkcí 201–500 tun, respektive > 501 tun. 
3 respondenti ve svém dekontaminačním zařízení zpracovávají 1–24 % odpadu ze zdravotní péče 
a 1 respondent na otázku A.8 zvolil odpověď „0 %“, neboť dekontaminuje jen několik kilogramů odpadu 
měsíčně z oddělení klinické mikrobiologie. 
 
Tabulka č. 26: Otázka A.7 

Otázka A.7 

Znění 
otázky 

Je Vaše organizace vybavena dekontaminačním zařízením? 

Odpovědi 
(počet) 

a) ANO (4) b) NE (89) 

Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 

 
Tabulka č. 27: Otázka A.8 

Otázka A.8 

Znění 
otázky 

Kolik procent odpadů ze zdravotní péče bylo zpracováno ve Vašem dekontaminačním zařízení? 

Odpovědi 

(počet) 

a) 0 % (1) 

b) 1–24 % (3) 

c) 25–49 % (0) 

d) 50–74 % (0) 

e) 75–100 % (0) 

Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 

 
Graf č. 52: Odpovědi respondentů na otázku A.7 

 
Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 
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Otázka A.9, již blíže popisuje Tabulka č. 28, zjišťovala, zda jsou respondenti vybaveni zařízením ke 
spalování nebezpečných odpadů. Dle údajů Českého hydrometeorologického ústavu se v České 
republice nachází celkem 8 nemocničních spaloven, které jsou v provozu. Jak ukazuje Graf č. 53, 
7,5 % respondentů (7 subjektů) uvedlo, že je vybaveno zařízením ke spalování nebezpečných odpadů 
a využívá ho ke zpracování vlastní i cizí produkce nebezpečných odpadů, z toho 1 respondent uvedl, 
že v jeho zařízení momentálně probíhá rekonstrukce. 1 respondent (1,1 %) uvádí, že je zařízení ke 
spalování nebezpečných odpadů vybaven, ale nevyužívá ho. V tomto případě se jedná o historickou 
spalovnu, jejíž provoz byl ukončen na konci minulého století. Žádný z respondentů nevyužívá spalovnu 
nebezpečných odpadů pouze ke zpracování vlastní produkce – s ohledem na velké pořizovací náklady 
by byl takový režim ekonomicky nevýhodný a přicházel by v úvahu jen u velkých zdravotnických 
zařízení. Co se týče roční produkce odpadu podskupiny 18 01, 3 respondenti vybavení spalovnou 
nebezpečných odpadů produkují více než 501 tun, 3 spadají do kategorie 201–500 tun a 1 se nachází 
v kategorii 51–200 tun. Vybavenost zařízením ke spalování nebezpečných odpadů nesouvisí s nižšími 
jednotkovými náklady na odstranění odpadu, jak by se mohlo na první pohled zdát – 4 subjekty platí 
10–13 Kč/kg, 1 subjekt dokonce 14–20 Kč/kg. I samotný provoz spalovny je totiž poměrně nákladný, 
což se promítá i do jednotkové ceny, úspora nákladů spočívá především ve zpracování cizí produkce 
nebezpečných odpadů. 
 
Tabulka č. 28: Otázka A.9 

Otázka A.9 

Znění 
otázky 

Je Vaše organizace vybavena zařízením ke spalování nebezpečných odpadů? 

Odpovědi 
(počet) 

a) ANO (využíváme ho ke zpracování vlastní produkce 
nebezpečných odpadů) (0) 

b) ANO (využíváme ho ke zpracování vlastní produkce i cizí 
produkce nebezpečných odpadů) (7) 

c) ANO (nevyužíváme ho) (1) 

d) NE (85) 

Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 

 
Graf č. 53: Odpovědi respondentů na otázku A.9 

 
Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 
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také poskytnut prostor pro doplnění vlastních možností, případně uvedení důvodu. Někteří respondenti 
v této sekci neodpověděli na doplňující otázky (uvedení důvodu) nebo nezvolili žádnou z poskytnutých 
možností. 
 
Otázka B.1, kterou popisuje Tabulka č. 29, zjišťovala, zda respondenti již o podporu z příslušné výzvy 
OPŽP žádali. Jak ukazuje Graf č. 54, drtivá většina (94,6 %) o tuto podporu nežádala. Všechny subjekty, 
jež o podporu žádaly, nedisponují zařízením k dekontaminaci nebezpečných odpadů, až na 1 subjekt 
odpad ze zdravotní péče odvážejí s frekvencí 3x týdně a co do roční produkce odpadu podskupiny 
18 01 spadají do kategorií v rozmezí 21–200 tun. Graf č. 55 se pak blíže věnuje důvodům, proč 
organizace o podporu nežádaly. Čtvrtina respondentů (25,0 %), již o podporu nežádali, důvod neznala 
nebo odmítla uvést. O trochu méně respondentů (23,9 %) jako důvod uvádělo nedostatek informací, 
případně o programu vůbec nevědělo. 22,7 % respondentů uvádí, že o podporu nežádalo, jelikož 
nesplňuje kritéria podpory nebo jsou oblasti podpory nevhodné pro jejich potřeby. Zde respondenti 
například uváděli, že s ohledem na malé množství produkovaného odpadu se jim podpora nevyplatí, 
jiní zmiňovali ekonomickou nevýhodnost vysvětlenou níže, další pak s ohledem na vlastnickou strukturu 
nejsou dle svých slov oprávněnými žadateli. Mnozí také odkazovali na skutečnost, že se odpad 
v nemocnici nezpracovává, prioritní osa 3 – zpracování odpadů se jich tedy dle jejich názoru netýká. 
21,6 % respondentů pak o podporu nežádalo, protože je se současným stavem spokojeno nebo dalo 
přednost jiným prioritám, například stavebním úpravám zdravotnického zařízení. Pro mnohé subjekty 
je rozhodujícím kritériem jednotková cena za odstranění odpadu (viz otázka A.3) – dokud se náklady 
na odstranění, které pro nadpoloviční většinu představují méně než 9 Kč/kg, podstatně nezvýší, 
není dle jejich názoru třeba systém nakládání s odpady ze zdravotní péče měnit či vylepšovat. 
To je samozřejmě ekonomický pohled, který je ale v rozporu s pohledem prevence šíření 
infekčních onemocnění. Malá část respondentů (6,8 %) o podporu nežádala z důvodu administrativní 
náročnosti či nedostatečných personálních kapacit organizace. 
 
Tabulka č. 29: Otázka B.1 

Otázka B.1 

Znění 
otázky 

Žádala Vaše organizace o podporu v oblasti odpadů ze zdravotní péče (Operační program životního prostředí – prioritní osa 3 
– zpracování odpadů)? 

Odpovědi 
(počet) 

a) ANO (5) b) NE, prosím uveďte důvod: (88) 

Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 

 
Graf č. 54: Odpovědi respondentů na otázku B.1 

 
Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 
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Graf č. 55: Důvody odpovědi „NE“ na otázku B.1 

 
Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 

 
Otázka B.2 (viz Tabulka č. 30) zjišťovala, zda se respondenti o podporu z příslušné výzvy OPŽP 
chystají žádat v následujících 5 letech. Jak ukazuje Graf č. 56, celých 52,7 % zvolilo odpověď „ANO“, 
což je více než desetinásobek oproti otázce předchozí. 4 z 5 respondentů, kteří o podporu žádali, se 
o ni chystají žádat i v nadcházejícím období. Všichni respondenti vybavení dekontaminačním zařízením 
se chystají o podporu žádat. Co se týče důvodů, proč se respondenti o podporu žádat nechystají 
(viz Graf č. 57), téměř dvě pětiny z nich (38,6 %) důvod neuvedly nebo neznaly. Téměř jedna pětina 
z nich (18,2 %) nevidí podporu jako potřebnou nebo se zaměřuje na jiné priority, stejné množství 
respondentů nemá k dotačnímu programu dostatečné informace. 15,9 % respondentů uvádí 
nevhodnost podpory pro jejich organizaci, například z důvodu malého množství produkovaného odpadu 
či vlastnické struktury organizace (příspěvková organizace). Téměř desetina respondentů (9,1 %) se 
o podporu nechystá žádat kvůli administrativní náročnosti či nedostatečným personálním kapacitám 
organizace. 
 
Tabulka č. 30: Otázka B.2 

Otázka B.2 

Znění 
otázky 

Chystá se Vaše organizace žádat o podporu v oblasti odpadů ze zdravotní péče v nadcházejících 5 letech (Operační program 
životního prostředí 2021–2027 – specifický cíl 4 – Podpora přechodu k oběhovému hospodářství)? 

Odpovědi 
(počet) 

a) ANO (49) b) NE, prosím uveďte důvod: (44) 

Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 
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Graf č. 56: Odpovědi respondentů na otázku B.2 

 
Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 

 
Graf č. 57: Důvody odpovědi „NE“ na otázku B.2 

 
Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 

 
Otázka B.3, kterou uvádí Tabulka č. 31, blíže prozkoumávala, jaké možnosti podpory v oblasti 
shromažďování, skladování a sběru odpadů ze zdravotní péče by respondenti uvítali. Na tuto otázku 
odpovídali i ti respondenti, kteří o podporu nežádali či neplánují žádat. K dispozici bylo 5 předem daných 
možností, respondenti mohli dále uvést i jiné vlastní možnosti, čehož využilo celkem 5 respondentů. 
Jak uvádí Graf č. 58, 16,1 % respondentů nezvolilo žádnou možnost. Nadpoloviční většina (57,0 %) 
respondentů by uvítala podporu na nákup svozové techniky v rámci areálu původce. Jedná se 
především o nemotorizované vozíky, klece, případně pojízdné nádoby, které usnadňují manipulaci 
s odpadem ze zdravotní péče v rámci zdravotnického zařízení. Realitou mnoha nemocnic je, že jsou 
situovány v několikapatrových budovách, kdežto shromažďovací místnost (pokud jich nemocnice nemá 
více) se často nachází v přízemí/suterénu za účelem snadného předání odpadu oprávněné osobě. 
Pověření pracovníci jsou proto nuceni při sběru odpadu z jednotlivých pracovišť zajistit transport 
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odpadu v rámci areálu. Téměř polovina (49,5 %) respondentů by také uvítala podporu na rozšíření 
nebo nové vybudování vhodných shromažďovacích míst pro odpady ze zdravotní péče. 47,8 % 
respondentů, kteří tuto možnost zvolili, skladuje odpady ze zdravotní péče ve shromažďovací místnosti 
s nedostatečnou plochou. Třetí nejvíce volenou možností (46,2 %) byla podpora na nákup nové 
chladicí techniky nebo instalace chladicího zařízení pro skladování infekčního a anatomického 
odpadu. 58,1 % respondentů, kteří tuto otázku zvolili, v tuto chvíli odpad 18 01 03 a 18 01 01 
v chladicím zařízení neskladuje, 72,1 % z nich však odpad odváží s frekvencí 3x týdně a méně 
a chladicího zařízení by využilo i s ohledem na případné výpadky svozu. Necelá třetina (31,2 %) 
respondentů by pak ocenila podporu na nákup nové svozové techniky pro svoz odpadů ze 
zdravotní péče, 18,3 % respondentů by uvítalo podporu na vybudování samostatných skladů 
pro odpady ze zdravotní péče. Z jiných možností, jež uvedlo 5,4 % respondentů, stojí za zmínku 
vybudování či rozsáhlejší stavební úpravy centrálního shromaždiště odpadů sloužícího i pro 
jiné odpady než ty podskupiny 18 01, oplocení shromažďovacích a skladovacích prostor pro 
zamezení nežádoucího nakládání s odpady, nákup vážního zařízení a rekonstrukce zázemí pro 
personál manipulující s odpady ze zdravotní péče. 
 
Tabulka č. 31: Otázka B.3 

Otázka B.3 

Znění 
otázky 

Uvítala by Vaše organizace některou z níže uvedených podpor v oblasti shromažďování, skladování a sběru odpadů ze 
zdravotní péče v nadcházejících 5 letech (Operační program životního prostředí 2021–2027 – specifický cíl 4 – Podpora 

přechodu k oběhovému hospodářství)? 

Odpovědi 
(počet) 

a) Rozšíření nebo nové vybudování vhodných 
shromažďovacích míst pro odpady ze zdravotní péče 

(46) 

b) Vybudování samostatných skladů pro odpady ze 
zdravotní péče (17) 

c) Nákup svozové techniky v rámci areálu původce 
(speciální vozíky, klece, objemnější shromažďovací 

prostředky aj.) (53) 

d) Nákup nové chladicí techniky nebo instalace chladicího 
zařízení pro skladovací místnost pro skladování 

odpadů ze zdravotní péče (43) 

e) Nákup nové svozové techniky pro svoz odpadů ze 
zdravotní péče (29) 

f) Jiné, prosím uveďte: (5) 

Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 

 
Graf č. 58: Odpovědi respondentů na otázku B.3 

Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 

 
Otázka B.4, kterou blíže popisuje Tabulka č. 32, zjišťovala, jaké možnosti podpory by respondenti uvítali 
v oblasti využívání a odstraňování odpadů ze zdravotní péče. I k této otázce měli možnost se vyjádřit 
všichni respondenti dotazníkového šetření, na výběr měli z 3 předem daných možností, ke kterým mohli 
uvést i jiné vlastní, čehož nevyužil žádný respondent. Jak ukazuje Graf č. 59, téměř polovina (46,2 %) 
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respondentů neuvedla žádnou možnost. To může být dáno tím, že většina zdravotnických zařízení 
odpad ze zdravotní péče nijak nevyužívá ani neodstraňuje a pouze předává k odstranění. Jak vyplynulo 
i z odpovědí na otázky B.1 a B.2, mnozí respondenti jsou za předpokladu stávajících jednotkových 
nákladů na odstranění se současnou situací spokojeni. 39,8 % respondentů by uvítalo podporu na 
nákup dekontaminačního a sterilizačního zařízení. Byli mezi nimi respondenti, kteří jím zatím 
vybaveni nejsou, tak i ti, kteří v otázce A.7 uvedli, že jím již disponují. 14,0 % respondentů by 
uvítalo podporu na modernizaci spalovny pro odpady ze zdravotní péče. Podporu na výstavbu 
nové spalovny pro odpady ze zdravotní péče by uvítalo 7,5 % respondentů. Jeden respondent, 
který v souvislosti s modernizací spalovny o podporu v rámci příslušné výzvy programu OPŽP již 
neúspěšně žádal, zmiňoval nerealistické požadavky programu na navýšení kapacity spalovny 
neslučitelné s požadavky dalších orgánů, jako je příslušný krajský úřad. 
 
Tabulka č. 32: Otázka B.4 

Otázka B.4 

Znění 
otázky 

Uvítala by Vaše organizace některou z níže uvedených podpor v oblasti využívání a odstraňování odpadů ze zdravotní péče 
v nadcházejících 5 letech (Operační program životního prostředí 2021–2027 – specifický cíl 4 – Podpora přechodu 

k oběhovému hospodářství)? 

Odpovědi 
(počet) 

a) Nákup dekontaminačního a sterilizačního zařízení (37) 

b) Modernizace zařízení pro spalování nebo energetické 
využití odpadů ze zdravotní péče (13) 

c) Výstavba nového zařízení pro spalování nebo 
energetické využití odpadů ze zdravotní péče (7) 

d) Jiné, prosím uveďte: (0) 

Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 

 
Graf č. 59: Odpovědi respondentů na otázku B.4 

Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 

3.1.5 Závěry dotazníkového šetření 

Dotazníkové šetření, realizované společností GREEN Solution s.r.o. z pověření zhotovitele projektu, 
proběhlo v období od konce února 2020 do konce dubna 2020. Jeho cílem bylo získat validní 
informace v oblasti nakládání s odpady ze zdravotní péče, včetně zájmu a preferencí možnosti 
podpory v této oblasti. V rámci dotazníkového šetření bylo osloveno celkem 160 vybraných 
zdravotnických zařízení akutní a následné lůžkové péče po celé České republice. Dotazníkový formulář, 
dostupný v elektronické a online formě, byl rozeslán do datových schránek jednotlivých subjektů, 
případně doručen alternativními způsoby. Následovala urgence emailem. Dotazníkového šetření se 
celkem zúčastnilo 93 subjektů, 1 subjekt účast odmítl. Celková úspěšnost šetření, jež dosáhla 58,1 %, 
byla značně ovlivněna globální pandemií COVID-19. 
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Sekce A dotazníku obsahovala celkem 9 otázek a zaměřovala se na oblast nakládání s odpady 
ze zdravotní péče. Otázka A.1 se zaměřovala na roční produkci odpadů podskupiny 18 01. Necelá 
polovina (47,3 %) respondentů spadá do skupiny produkující 51–200 tun, zbytek respondentů připadal 
do skupin produkujících 21–50 tun (18,3 %), 201–500 tun (12,9 %), méně než 20 tun (11,8 %) a více 
než 501 tun (9,7 %). Z odpovědí na otázku A.2 bylo zjištěno, že 69,9 % respondentů využívá služeb 
odborně způsobilé osoby (odpadového hospodáře), a to buď dobrovolně či ze zákonné povinnosti. 
Otázka A.3 zkoumala jednotkové náklady respondentů na zpracování odpadu ze zdravotní péče. 
55,9 % respondentů platí méně než 9 Kč/kg, 35,5 % z nich vynakládá 10–13 Kč/kg. Poměrně nejnižší 
jednotkové náklady platí respondenti ze skupiny s roční produkcí 51–200 tun, jelikož jim je systém 
nakládání s odpady ze zdravotní péče nejlépe přizpůsoben. Zdravotnická zařízení s podprůměrnou 
produkcí platí poměrně výše oproti těm s nadprůměrnou produkcí odpadů ze zdravotní péče. 
Z odpovědí na otázku A.4 bylo zjištěno, že 94,6 % respondentů shromažďuje odpad ze zdravotní péče 
v oddělené místnosti či místnostech, pouze 66,7 % respondentů však považuje plochu této místnosti 
za dostatečnou. 5,3 % respondentů, z nichž všichni produkují alespoň 201 tun odpadu ze zdravotní 
péče ročně, odpady neshromažďuje v oddělené místnosti, neboť jsou pravidelně sbírány smluvním 
partnerem v místě vzniku. Z otázky A.5 vyplynulo, že 61,3 % respondentů nevyužívá s ohledem na 
dodržování ustanovení uvedených v odst. 5 § 10 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb. 
chladicího zařízení pro skladování infekčního odpadu (18 01 03, 18 01 01). Chladicím zařízením jsou 
poměrně nejčastěji vybaveni respondenti produkující 51–200 tun odpadu ze zdravotní péče. 65,4 % 
subjektů svážejících odpad alespoň 3x týdně nevyužívá chladicího zařízení. Otázka A.6 zkoumala 
frekvenci odvozu infekčního odpadu ze zdravotní péče (18 01 03, 18 01 01). 62,4 % tento odpad 
předává k odstranění s frekvencí 2–3x týdně. Až na výjimky lze říct, že frekvence odvozu odpadů je 
přímo úměrná roční produkci odpadu ze zdravotní péče daného zařízení. Otázky A.7 a A.8 se týkaly 
vybavenosti dekontaminačním zařízením. Bylo zjištěno, že pouze 4,3 % respondentů používá zařízení 
k dekontaminaci a sterilizaci, podíl zpracovaného odpadu ze zdravotní péče pak u žádného z nich 
nepřesahuje 25 %. Z odpovědí na otázku A.9 bylo zjištěno, že 7,5 % respondentů je vybaveno 
zařízením ke spalování nebezpečného odpadu, které je v provozu (či rekonstrukci). Do těchto zařízení 
jsou vždy přijímány i odpady jiných producentů pro zajištění ekonomické návratnosti. 
 
Sekce B dotazníku se zabývala možnostmi podpory v oblasti nakládání s odpady ze zdravotní 
péče a obsahovala celkem 4 otázky. Na základě otázky B.1 bylo zjištěno, že pouze 5,4 % 
respondentů již žádalo o podporu v rámci Operačního programu životního prostředí – prioritní osa 3 – 
zpracování odpadů. Hlavními uvedenými důvody, proč organizace o podporu nežádaly, byly neznalost 
programu či nedostatek informací (23,9 %), nesplnění kritérií či nevhodnost podpory (22,7 %), například 
kvůli nízké produkci odpadu či typu subjektu z hlediska vlastnické struktury, a odlišné priority či 
nepotřebnost (21,6 %). Otázka B.2 zjišťovala, zda se respondenti o podporu chystají žádat 
v následujících 5 letech. Odpověď „ANO“ zde uvedlo 52,7 % respondentů, což je více než 
desetinásobek oproti předchozí otázce. U těch respondentů, kteří odpověděli „NE“, byly nejčastějšími 
uvedenými důvody odlišné priority či nepotřebnost (18,2 %) a neznalost programu či nedostatečné 
informace (18,2 %), dalším důvodem bylo nesplnění kritérií či nevhodnost podpory (15,9 %). Otázka B.3 
zkoumala, jaké druhy podpory by respondenti ocenili v oblasti shromažďování, skladování a sběru 
odpadů ze zdravotní péče. 57,0 % respondentů by uvítalo podporu na nákup svozové techniky v rámci 
areálu původce, 49,5 % respondentů by ocenilo podporu na renovaci a výstavbu shromažďovacích 
míst pro odpady podskupiny 18 01, 46,2 % by rádo získalo podporu na zajištění chlazení infekčních 
odpadů. Otázka B.4 se zabývala vítanými možnostmi podpory v oblasti využívání a odstraňování 
odpadů ze zdravotní péče. Respondenti by nejvíce ocenili podporu na nákup dekontaminačního 
a sterilizačního zařízení (39,8 %). 

3.2 Praxe nakládání s odpady ze zdravotní péče v ČR 

V následující kapitole bude blíže popsáno praktické řešení nakládání s odpady znázorněné na příkladu 
vybraného zdravotnického zařízení v České republice. Všechny údaje o daném zařízení byly 
anonymizovány. Důvodem vybrání konkrétního zdravotnického zařízení je, že mnoha svými 
charakteristikami v oblasti nakládání s odpady ze zdravotní péče, jak vyplynulo z dotazníkového 
šetření, odpovídá většinovému vzorku respondentů a představuje tak reprezentativní příklad. 
V poslední části kapitoly je pak nastíněno ekonomické zhodnocení pořízení dekontaminačního zařízení 
na příkladu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 
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3.2.1 Základní charakteristika 

Vybrané zdravotnické zařízení (dále jako „nemocnice“) je nemocnice střední velikosti nacházející se 
v jiném než krajském městě České republiky, jejímž zřizovatelem je soukromá společnost. Nemocnice 
poskytuje zdravotní služby na několika provozovnách, pro účely modelového řešení bude brána 
v potaz pouze hlavní provozovna nedaleko centra města, kde jsou poskytovány zdravotní služby 
ambulantní, jednodenní a akutní lůžkové péče. Z oborů poskytované zdravotní péče lze zmínit 
následující: 
 

► alergologie a imunologie 

► diabetologie 

► gastroenterologie 

► gynekologie 

► hematologie 

► chirurgie 

► infekční lékařství 

► kardiologie 

► neurologie 

► ortopedie 

► otorinolaryngologie 

► pediatrie 

► urologie 

► vnitřní lékařství 

Nemocnice disponuje mimo jiné následujícími odděleními: 
 

► ARO 

► gynekologicko-porodnické 

► infekční 

► interní 

► neurologické 

► ORL 

► ortopedicko-traumatologické 

► radiodiagnostické 

Celková odhadovaná plocha areálu je asi 40 000 m2, nemocnice celkem čítá několik desítek budov. 
Kromě pracovišť provozovatele v nemocnici působí i soukromí ambulantní lékaři, komerční laboratoře, 
lékárna aj., které jsou spravované jinými subjekty. Mezi další nezdravotnická pracoviště spravovaná 
provozovatelem, která se v areálu nachází, patří administrativní provozy (ředitelství), stravovna 
s kuchyní, ubytovna a technické zázemí včetně skladů zdravotnického materiálu a centrálního skladu 
nebezpečného odpadu. 

3.2.2 Produkce odpadu 

Přehled odpadů produkovaných nemocnicí nabízí Tabulka č. 33 a dále Graf č. 60 a Graf č. 61. V roce 
2019 nemocnice vyprodukovala ve vybrané provozovně asi 80 tun odpadu podskupiny 18 01, 
a to pouze kategorie N nebo O/N. Z hlediska dotazníkového šetření proto nemocnice spadá do 
kategorie 51–200 tun společně s téměř polovinou respondentů. Téměř 95 % odpadu ze zdravotní péče 
představoval odpad 18 01 03. Pod toto katalogové číslo je zařazován veškerý (neostrý) odpad ze 
zdravotní péče, který představuje potenciální riziko infekce, tedy např. použitá buničina a další 
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materiály, ochranné pomůcky nebo také zbytky jídla od pacientů. Druhým nejvíce produkovaným 
druhem odpadu ze zdravotní péče je odpad 18 01 01, tedy použité jehly a další ostré předměty. 
V případě nemocnice byl tento odpad vždy považován za infekční. Na třetím místě je odpad 18 01 02, 
také nazývaný patologicko-anatomický odpad. I zde byl v případě nemocnice odpad vždy považován 
za infekční či vykazující jinou nebezpečnou vlastnost. Kromě odpadů ze zdravotní péče nemocnice 
produkuje celou řadu dalších druhů odpadu, vznikajících např. při administrativních činnostech, ve 
stravovně, v rámci údržby a údržby zeleně. 
 
Jelikož provozovatel nemocnice jako původce (celkově za všechny provozovny) pravidelně nakládá 
s nebezpečnými odpady v množství větším než 100 tun za rok, dle § 15 zákona o odpadech je povinen 
zajišťovat odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborně způsobilé osoby. Pro splnění této 
povinnosti proto využívá služeb odpadového hospodáře, podobně jako 60,2 % respondentů 
dotazníkového šetření. 
 
Tabulka č. 33: Přehled odpadů produkovaných vybranou nemocnicí 

Přehled odpadů produkovaných vybranou nemocnicí 

Katalogové 
číslo 

Kategorie Název 
Přibližné 
množství 
(2019) (t) 

Oblast vzniku 

15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly 10–100 

Administrativa, příjem 
zdravotnického materiálu, 

stravovna 

15 01 02 O Plastové obaly 1–10 
Administrativa, příjem 

zdravotnického materiálu, 
stravovna 

15 01 05 O Kompozitní obaly < 1 Stravovna 

15 01 07 O Skleněné obaly 1–10 Stravovna 

15 01 10 N 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné 
1–10 Údržba, zdravotní péče 

16 02 13 N 
Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky 

neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12 
< 1 Údržba 

17 04 05 O Železo a ocel 1–10 Údržba 

18 01 01 O/N Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03) 1–10 Zdravotní péče 

18 01 02 O/N 
Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních 

konzerv (kromě čísla 18 01 03) 
1–10 Zdravotní péče 

18 01 03 N 
Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny 
zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce 

10–100 Zdravotní péče 

18 01 06 N Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky < 1 Zdravotní péče 

18 01 08 N Nepoužitelná cytostatika < 1 Zdravotní péče 

18 01 09 N 
Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 

18 01 08 
< 1 Zdravotní péče 

20 01 01 O Papír a lepenka 1–10 
Administrativa, příjem 

zdravotnického materiálu, 
stravovna 

20 01 08 O Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 10–100 Stravovna 

20 01 25 O Jedlý olej a tuk < 1 Stravovna 

20 01 39 O Plasty < 1 Údržba 

20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad 10–100 Údržba 

20 03 01 O Směsný komunální odpad > 100 Všechny 

20 03 07 O Objemný odpad 10–100 Údržba 

Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 
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Graf č. 60: Poměr produkce veškerého ostatního (O) a nebezpečného (N, O/N) odpadu ve vybrané nemocnici 

v roce 2019 

 
Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 

 
Graf č. 61: Poměr produkce jednotlivých druhů odpadu podskupiny 18 01 ve vybrané nemocnici v roce 2019 

 
Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 

3.2.3 Shromažďování a sběr odpadů ze zdravotní péče 

Oblast nakládání s odpady v nemocnici řídí interní směrnice společnosti, která byla vypracována ve 
spolupráci s odpadovým hospodářem a podrobně se věnuje způsobu shromažďování a sběru odpadu 
ze zdravotní péče.  
 

Všechny provozy nemocnice, kde vzniká odpad ze zdravotní péče, jsou vybaveny odpovídajícími 
shromažďovacími prostředky a slouží zároveň jako shromažďovací místo I. úrovně, tj. místo vzniku. 
Shromažďovací prostředky jsou vždy odpovídajícím způsobem označeny a barevně rozlišeny. Pro 
infekční odpad je využíváno červených pytlů, patologicko-anatomický odpad je ukládán do černých 
pytlů, obaly znečištěné nebezpečnými látkami jsou shromažďovány v modrých pytlech, případně 
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pevnostěnných uzavíratelných nádobách (pro obaly ze skla), ostré odpady, farmaceutické odpady 
a některé patologicko-anatomické odpady jsou umisťovány do červenožlutých klinik boxů s příslušným 
označením a chemické odpady jsou ukládány do pevnostěnných uzavíratelných nádob. Odpad je 
z místa vzniku pravidelně několikrát denně ručně odnášen úklidovou službou do vyhrazené místnosti 
společné pro celé oddělení, tzv. shromažďovací místa II. úrovně, tj. čisticí místnost. Zde mohou být 
jednotlivé menší shromažďovací prostředky umístěny do velkých tlustostěnných pytlů pro snadnější 
následnou manipulaci. Z této místnosti je odpad pravidelně několikrát denně vynášen úklidovou 
službou bez použití jakýchkoliv manipulačních prostředků do shromažďovacích míst III. úrovně 
(uzamykatelný plechový box s odpovídající ochranou životního prostředí), které jsou umístěny 
v bezprostřední blízkosti té dané budovy, kde odpad vznikl. Z těchto shromažďovacích míst odvážejí 
zaměstnanci úseku odpadového hospodářství shromážděné odpady s pomocí speciálně 
uzpůsobeného užitkového vozidla do prostor centrálního shromažďovacího místa. Jedná se 
o budovu s umístěnou místností vybavenou většími shromažďovacími nádobami (dvoukolové nádoby 
o objemu 240 l), ve které je udržována teplota pod 8 °C s pomocí klimatizační jednotky. Součástí je 
další navazující místnost, která slouží k očistě zaměstnanců a ve které jsou mimo jiné umístěny 
dezinfekční a další hygienické potřeby související s řádným provozem jednotlivých shromažďovacích 
míst zdravotnických odpadů. Místnost slouží jako tzv. shromažďovací místo IV. úrovně. Součástí 
odpadového hospodářství nemocnice je také zařízení ke sběru odpadů dle § 14 odst. 1 zákona 
o odpadech pro příjem odpadů ze zdravotní péče od jiných původců, kteří mají své provozovny v areálu 
nemocnice a nemají smlouvu na předání odpadu s jinou oprávněnou osobou. Pro odpad 18 01 08 byly 
nastaveny speciální postupy nakládání pro ochranu zdraví pracovníků, provoz příslušného oddělení je 
již uzavřen. 
 
V dotazníkovém šetření nemocnice uvedla, že odpady ze zdravotní péče jsou shromažďovány 
v oddělené místnosti, podobně jako 94,6 % respondentů. Plocha této místnosti je však nedostačující 
a byla by potřeba větší. Stejnou odpověď zvolilo i 29,5 % respondentů, kteří odpad ze zdravotní péče 
shromažďují. Nemocnice odpady ze zdravotní péče skladuje v chladicím zařízení, podobně jako 38,7 % 
respondentů. 

3.2.4 Předávání oprávněné osobě a zpracování odpadů ze zdravotní péče 

Odpad ze zdravotní péče produkovaný nemocnicí je pravidelně předáván oprávněné osobě. Frekvence 
odvozu odpadu oprávněnou osobou je 3x týdně, podobně jako u 57,0 % respondentů dotazníkového 
šetření. Konečným způsobem nakládání je spalování na pevnině (kód D10). Jednotkové náklady 
nemocnice na odstranění odpadů ze zdravotní péče se pro vybranou nemocnici pohybují pod 9 Kč/kg, 
podobně jako u 55,9 %respondentů. Přestože jednotkové náklady nepřesahují 9 Kč/kg, do celkových 
nákladů souvisejících s nakládáním odpady se promítají i výdaje na mzdy pracovníků nakládajících 
s odpadem a na nepřetržitý provoz chladicího zařízení v centrálním skladu nebezpečného odpadu. 
 
V rámci nemocnice nedochází ke zpracování odpadu ze zdravotní péče. Nemocnice nedisponuje 
funkčním zařízením ke spalování nebezpečného odpadu, podobně jako 91,4 % respondentů, ani 
dekontaminačním zařízením, podobně jako 95,7 % respondentů. V minulosti byla nemocnice oslovena 
s nabídkou instalace elektrického zařízení k dekontaminaci nebezpečného odpadu typu konvertor, ve 
kterém dochází k dekontaminaci a sterilizaci odpadu 18 01 03 za přísunu vody a drcení odpadu 
doprovázené 70% redukcí objemu a 30% redukcí hmotnosti. Po vyčíslení nákladů spojených 
s obsluhou a provozem zařízení však nemocnice došla k závěru, že úspory plynoucí z odstranění 
menšího množství odpadu zbaveného nebezpečných vlastností (tedy odpadu 18 01 04) za současných 
tržních cen nepokryjí pořizovací a provozní náklady. Řešením by mohlo být právě získání finanční 
podpory z dotačního programu. Podrobněji je ekonomické zhodnocení dekontaminačního zařízení 
probráno dále (viz Kapitola 3.2.6). 

3.2.5 Zájem o podporu v oblasti nakládání s odpady ze zdravotní péče 

Vybraná nemocnice dosud o podporu v oblasti nakládání s odpady ze zdravotní péče v rámci 
Operačního programu Životní prostředí nežádala, podobně jako 94,6 % respondentů, ani se o ni žádat 
nechystá, podobně jako 47,3 % respondentů. Hlavním důvodem je administrativní náročnost 
a ekonomická nevýhodnost pro daný typ zdravotnického zařízení. Co se týče konkrétních možností 
podpory v oblasti shromažďování, skladování a sběru odpadů ze zdravotní péče, nemocnice uvedla 
zájem o podporu na rozšíření nebo nové vybudování vhodných shromažďovacích míst pro odpady ze 
zdravotní péče (podobně jako 49,5 % respondentů), jelikož plocha centrálního shromažďovacího místa 
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je nedostačující a také shromažďovací místa nižší úrovně potřebují průběžně obnovovat, a o podporu 
na nákup svozové techniky v rámci areálu původce (podobně jako 57,0 %), která by ulehčila manipulaci 
s odpadem a jeho převoz mezi shromažďovacími místy jednotlivých úrovní. V oblasti využívání 
a odstraňování odpadů ze zdravotní péče nemocnice nezvolila žádnou možnost (podobně jako 46,2 % 
respondentů), jelikož instalace zařízení pro spalování či energetické využití nebezpečného odpadu 
nepřipadá pro nemocnici dané velikosti v úvahu a provoz dekontaminačního zařízení byl dříve shledán 
ekonomicky nevýhodným. 

3.2.6 Ekonomické zhodnocení dekontaminace infekčního odpadu – příklad VFN 

V rámci diplomové práce Návrh na zefektivnění odpadového hospodářství ve Všeobecné fakultní 
nemocnici v Praze vypracované Bc. Radimem Nuskou na Fakultě biomedicínského inženýrství 
Českého vysokého učení technického v Praze v roce 2018 bylo provedeno ekonomické zhodnocení 
pořízení a provozu zařízení k dekontaminaci a sterilizaci infekčního odpadu na Gynekologicko-
porodnické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.  
 
V rámci práce se předpokládá pořízení zařízení s názvem Converter značky Siemens, neboť svými 
vlastnostmi odpovídá požadavkům daného zdravotnického zařízení. Vybraný typ H200, který dokáže 
dekontaminovat 25–40 kg infekčního odpadu za hodinu, je projektovaný pro odpady 18 01 01, 
18 01 02, 18 01 03 a 18 01 04 a funguje jako jednokomorový drtič, v němž je odpad vkládaný 
v původních obalech rozemlet na drobné částečky, které se zahřívají na teplotu 151 °C, následně se 
ochladí a dochází k jejich vyskladnění. Dochází ke snížení objemu o 70 % a hmotnosti o 30–50 %. 
Výsledný produkt je sterilní a 100% suchý a vhodný pro použití jako tuhé alternativní palivo (TAP), 
přestože v současném kontextu by pravděpodobně docházelo k jeho odstraňování pod katalogovým 
číslem 18 01 04. 
 
Pro ekonomické zhodnocení bylo využito metody total cost of ownership (TCO), tj. analýza celkových 
nákladů za dobu vlastnictví. Metoda zahrnuje všechny náklady související s vlastnictvím daného statku, 
a to včetně nákladů na pořízení, servis, provoz a likvidaci. Modelace a predikce dat vstupujících do 
analýzy je v horizontu 10 let, což odpovídá době životnosti daného zařízení a zároveň i době 
odepisování pořizovacích nákladů. Při kalkulaci pro následující roky je počítáno i s diskontní sazbou 
2 %, což přibližně odpovídá míře inflace z roku 2018. Prognóza vývoje cen elektrické energie, vody 
a platu státních zaměstnanců vychází z dat za posledních 5 let. Pokud není uvedeno jinak, ceny jsou 
uváděny včetně DPH. 

3.2.6.1 Náklady na pořízení 

Hlavní položku v nákladech na pořízení tvoří pořizovací cena zařízení, která činí 6 151 035 Kč a je v ní 
zahrnuta i instalace přístroje, školení personálu a počáteční IT podpora. Další nákladovou položkou 
jsou drobné stavební úpravy a související vybavení v ceně 96 800 Kč. Celkové náklady na pořízení 
tedy jsou 6 247 835 Kč. Tyto výdaje se v analýze projeví ve formě odpisů bez DPH (počáteční výdaj je 
tedy 5 163 500 Kč), pro analýzu bylo zvoleno metody rovnoměrného odpisování. Přehled vývoje 
nákladů na pořízení s odpisy v období 10 let nabízí Tabulka č. 34. 
 
Tabulka č. 34: Vývoj nákladů na pořízení dekontaminačního zařízení Converter s odpisy v období 10 let v Kč 

Vývoj nákladů na pořízení dekontaminačního zařízení Converter s odpisy v období 10 let v Kč 

Rok Zůstatková cena Roční odpis Oprávky celkem 
Diskontovaný roční odpis 

(2 %) 

2019 4 879 507 283 993 283 993 278 425 

2020 4 337 339 542 168 826 161 521 115 

2021 3 795 171 542 168 1 368 329 510 897 

2022 3 253 003 542 168 1 910 497 500 879 

2023 2 710 835 542 168 2 452 665 491 058 

2024 2 168 667 542 168 2 994 833 481 430 

2025 1 626 499 542 168 3 537 001 471 990 
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Vývoj nákladů na pořízení dekontaminačního zařízení Converter s odpisy v období 10 let v Kč 

Rok Zůstatková cena Roční odpis Oprávky celkem 
Diskontovaný roční odpis 

(2 %) 

2026 1 084 331 542 168 4 079 169 462 735 

2027 542 163 542 168 4 621 337 453 662 

2028 0 542 167 5 163 500 444 766 

Zdroj: NUSKA, Radim, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

3.2.6.2 Náklady na servis 

Náklady na servis se skládají z výdajů na servisní smlouvu zahrnující bezpečnostně-technické kontroly 
a opravy v hodnotě 40 000 Kč ročně, výdajů na výměnu některých dílů přístroje, již výrobce provede za 
235 000 Kč ročně, a výdajů na aktualizaci softwaru, která každý rok činí 5 000 Kč. Celkem tedy náklady 
na servis činí 280 000 Kč ročně. Celkové diskontované náklady na servis v období 10 let uvádí Tabulka 
č. 35. 
 
Tabulka č. 35: Diskontované náklady na servis dekontaminačního zařízení Converter v období 10 let v Kč 

Diskontované náklady na servis dekontaminačního zařízení Converter v období 10 let v Kč 

Rok  
Náklady na servisní 

smlouvu  
Náklady na náhradní díly 

Náklady na aktualizaci 
softwaru 

Roční náklady 

2019 39 216 230 392 4 902 274 510 

2020 38 447 225 875 4 806 269 127 

2021 37 693 221 446 4 712 263 850 

2022 36 954 217 104 4 619 258 677 

2023 36 229 212 847 4 529 253 605 

2024 35 519 208 673 4 440 248 632 

2025 34 822 204 582 4 353 243 757 

2026 34 140 200 570 4 267 238 977 

2027 33 470 196 637 4 184 234 291 

2028 32 814 192 782 4 102 229 698 

Celkem 359 303 2 110 907 44 913 2 515 124 

Zdroj: NUSKA, Radim, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

3.2.6.3 Náklady na provoz 

Náklady na provoz zařízení závisejí na mnoha faktorech, které se mění v čase, je tedy třeba je 
aproximovat. První proměnnou je celková hmotnost zpracovávaného odpadu. Zkoumané oddělení 
nemocnice nevede samostatnou odpadovou evidenci, předpokládá se však, že jeho podíl na celkové 
produkci infekčního odpadu je asi 15 %. Dále se předpokládá 2% meziroční nárůst produkce infekčního 
odpadu. Denní produkce odpadu na Gynekologicko-porodnické klinice tedy v horizontu 10 let vzroste 
z necelých 320 kg na 380 kg infekčního odpadu. Při kapacitě zařízení 40 kg/cyklus tedy počet 
30minutových cyklů, které je třeba za 1 den provést, vzroste z 8 v roce 2019 na 10 v roce 2028. 
S počtem cyklů souvisí i spotřeba elektrické energie a vody, denní náklady na tyto položky vzrostou ze 
184 Kč, respektive 2,80 Kč v roce 2019 na 287 Kč, respektive 4,76 Kč v roce 2028. Náklady na lidský 
kapitál představují měsíční superhrubou mzdu státního zaměstnance v platovém stupni odpovídajícím 
pozici sanitáře, který je po zaškolení oprávněn přístroj samostatně obsluhovat. Poslední výdajovou 
položkou v nákladech na provoz jsou náklady na odstranění vzniklého odpadu. Zde se předpokládá 
50% redukce hmotnosti, odstranění za cenu odpovídající směsnému komunálnímu odpadu a 4% 
meziroční nárůst tržních cen za svoz a odstranění odpadu. Denní výdaje na odstranění odpadu 
vzrostou z 239 Kč v roce 2019 na 406 Kč v roce 2028. Celkové diskontované náklady na provoz uvádí 
Tabulka č. 36. 
 



  

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

Tabulka č. 36: Diskontované náklady na provoz dekontaminačního zařízení Converter v období 10 let v Kč 

Diskontované náklady na provoz dekontaminačního zařízení Converter v období 10 let v Kč 

Rok  Náklady na vodu  
Náklady na 

elektrickou energii 
Náklady na lidský 

kapitál 
Náklady na 

odstranění odpadu 
Roční náklady 

2019 1 036 67 489 200 819 87 031 356 375 

2020 1 054 68 006 205 742 90 760 365 561 

2021 1 203 76 672 210 784 94 132 382 791 

2022 1 217 77 047 215 951 97 898 392 113 

2023 1 235 77 425 221 243 101 813 401 717 

2024 1 257 78 018 226 666 106 176 412 117 

2025 1 272 78 186 232 222 110 121 421 801 

2026 1 291 78 569 237 913 114 526 432 299 

2027 1 455 87 727 243 744 119 107 452 034 

2028 1 480 88 399 249 719 124 211 463 809 

Celkem 12 500 777 538 2 244 803 1 045 776 4 080 617 

Zdroj: NUSKA, Radim, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

3.2.6.4 Náklady na likvidaci 

Posledním druhem nákladů jsou náklady spojené s likvidací přístroje po ukončení jeho životnosti. 
Předpokládá se, že zařízení má životnost 10 let. Výdaji v této kategorii jsou poplatek za odbornou 
demontáž přístroje v ceně 10 000 Kč, náklady spojené s ekologickou likvidací ve výši 35 000 Kč 
a poplatky za nakládku a odvoz přístroje v hodnotě 5 000 Kč, celkem tedy 50 000 Kč. Celkové 
diskontované náklady na likvidaci proto činí 41 017 Kč. 

3.2.6.5 Souhrn nákladů 

Celkový souhrn nákladů v období 10 let představuje Tabulka č. 37. Celkové náklady na vlastnictví 
dekontaminačního zařízení Converter v období 10 let činí 11 253 715 Kč. Nejnákladnější položkou 
tvořící 41,0 % celkových nákladů jsou náklady na pořízení. Tuto výdajovou kategorii by bylo možné 
snížit díky státní podpoře. Náklady na provoz tvoří 36,3 % celkových nákladů, z toho více než polovinu 
představují náklady na lidský kapitál. Náklady na servis pak tvoří 22,3 % celkových nákladů, náklady 
na likvidaci představují zanedbatelných 0,4 %. 
 
Tabulka č. 37: Diskontované celkové náklady na vlastnictví dekontaminačního zařízení Converter v období 10 let 

v Kč 

Diskontované celkové náklady na vlastnictví dekontaminačního zařízení Converter v období 10 let v Kč 

Rok 
Náklady na 

pořízení 
Náklady na servis Náklady na provoz 

Náklady na 
likvidaci 

Celkové náklady 
na vlastnictví 

2019 278 425 274 510 356 375 - 909 310 

2020 521 115 269 127 365 561 - 1 155 803 

2021 510 897 263 850 382 791 - 1 157 538 

2022 500 879 258 677 392 113 - 1 151 669 

2023 491 058 253 605 401 717 - 1 146 380 

2024 481 430 248 632 412 117 - 1 142 179 

2025 471 990 243 757 421 801 - 1 137 548 

2026 462 735 238 977 432 299 - 1 134 011 

2027 453 662 234 291 452 034 - 1 139 987 

2028 444 766 229 698 463 809 41 017 1 179 290 
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Diskontované celkové náklady na vlastnictví dekontaminačního zařízení Converter v období 10 let v Kč 

Rok 
Náklady na 

pořízení 
Náklady na servis Náklady na provoz 

Náklady na 
likvidaci 

Celkové náklady 
na vlastnictví 

Celkem 4 616 957 2 515 124 4 080 617 41 017 11 253 715 

Zdroj: NUSKA, Radim, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

3.2.6.6 Porovnání nákladů při různých scénářích vývoje 

Studie se také zabývá porovnáním nákladů 3 variant zpracování infekčního odpadu na 
Gynekologicko-porodnické klinice při 4 různých scénářích vývoje ceny za svoz a odstranění 
infekčního odpadu v horizontu 10 let. První a druhou variantou je zpracování infekčního odpadu 
v dekontaminačním zařízení Converter pořízeném za vlastní prostředky, respektive s podporou od 
Ministerstva životního prostředí na 85 % nákladů na pořízení, s následným odstraněním výstupu za 
cenu odpovídající směsnému komunálnímu odpadu. Třetí variantou je zachování současného systému, 
tedy předání infekčního odpadu oprávněné osobě bez předchozího zpracování. Uvažované scénáře 
vývoje ceny za svoz a odstranění infekčního odpadu jsou následující: 

► zachování současné smluvní ceny dodavatele 8,50 Kč/kg (scénář A) 

► 2% meziroční nárůst smluvní ceny dodavatele (scénář B) 

► 5% meziroční nárůst smluvní ceny dodavatele (scénář C) 

► zachování současné smluvní ceny dodavatele 8,50 Kč/kg do roku 2024, poté skokový nárůst 
na 20 Kč/kg (scénář D) 

Tabulka č. 38 představuje porovnání výhodnosti jednotlivých variant při různých scénářích. Pro každý 
scénář je uvedena nejdražší a nejlevnější varianta při porovnání kumulativních nákladů v období 2019–
2028, zároveň je také uveden bod zlomu, tedy první rok, kdy se daná varianta stala s ohledem na 
kumulativní náklady tou nejdražší, respektive tou nejlevnější. Jak lze vidět, varianta zpracování 
infekčního odpadu v dekontaminačním zařízení pořízeném s 85% státní podporou je zdaleka 
nejlevnější pro všechny uvažované scénáře po celé sledované období. Nejdražší variantou je pak 
pořízení dekontaminačního zařízení bez dotace, při zvyšování ceny za odstranění infekčního odpadu 
se však výhodnost současného stavu snižuje. Ve scénáři C jsou kumulativní náklady na pořízení 
dekontaminačního zařízení bez dotace pouze o 8 000 Kč vyšší než náklady na předání oprávněné 
osobě bez přechozího zpracování, ve scénáři D se pořízení dekontaminačního zařízení bez dotace 
dokonce oproti současnému stavu vyplatí již od roku 2024. Nutno podotknout, že studie ve svém 
porovnání nezohledňuje možný nárůst smluvních cen na odstranění směsného komunálního odpadu, 
který by mohl negativně ovlivnit výhodnost variant pořízení dekontaminačního zařízení, neboť náklady 
na likvidaci odpadu představují téměř desetinu celkových nákladů na vlastnictví. 
 
Tabulka č. 38: Porovnání variant zpracování infekčního odpadu při různých scénářích vývoje smluvní ceny za svoz 
a odstranění infekčního odpadu dle kumulativních nákladů v období 2019–2028 

Porovnání variant zpracování infekčního odpadu při různých scénářích vývoje smluvní ceny za svoz a odstranění 
infekčního odpadu dle kumulativních nákladů v období 2019–2028 

Scénář Nejdražší varianta 
Rok 

zlomu 
Nejlevnější varianta 

Rok 
zlomu 

A 
Pořízení dekontaminačního zařízení Converter bez 

státní podpory 
2020 

Pořízení dekontaminačního zařízení Converter 
s 85% státní podporou 

2019 

B 
Pořízení dekontaminačního zařízení Converter bez 

státní podpory 
2020 

Pořízení dekontaminačního zařízení Converter 
s 85% státní podporou 

2019 

C 
Pořízení dekontaminačního zařízení Converter bez 

státní podpory 
2021 

Pořízení dekontaminačního zařízení Converter 
s 85% státní podporou 

2019 

D 
Předávání infekčního odpadu oprávněné osobě 

bez předchozího zpracování 
2024 

Pořízení dekontaminačního zařízení Converter 
s 85% státní podporou 

2019 

Zdroj: NUSKA, Radim, zpracování GREEN Solution s.r.o. 
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3.3 Praxe nakládání s odpady ze zdravotní péče v dalších evropských zemích 

3.3.1 Německo 

Dle údajů Spolkového statistického úřadu z roku 2014 bylo v Německu 1 980 nemocnic a přibližně 
1 200 pečovatelských a rehabilitačních zařízení. Kromě toho bylo v provozu kolem 75 000 lékařských 
ordinací, 42 000 zubních ordinací a 1 700 zdravotnických laboratoří. 

3.3.1.1 Právní rámec 

Nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení se stejně jako další odpady řídí zákonem o oběhovém 
hospodářství z roku 2012 (Kreislaufwirtschaftsgesetz, zkráceně KrWG). Pro odpady ze zdravotní péče 
jsou zavedena opatření, která mají přednost před pořadím stanoveným v hierarchii nakládání s odpady 
s ohledem na zajištění co nejlepší ochrany zdraví člověka a životního prostředí při vzniku a nakládání 
s těmito odpady. Opatření vycházejí zejména z principu předběžné opatrnosti. Požadavky zákona 
o oběhovém hospodářství ale také vyžadují environmentálně orientované zaměření daného subjektu. 
Oblast nakládání s odpady ze zdravotnických a obdobných zařízení se dotýká dalších právních 
předpisů a norem. Důležitými dokumenty pro praxi v oblasti nakládání s odpady ze zdravotnických 
zařízení jsou „Metodika k nakládání s odpady ze zařízení zdravotní péče“ (Vollzugshilfe zur Entsorgung 
von Abfällen aus Einrichtungen des Gesundheitsdienstes) vydaná pracovní skupinou pro oblast 
odpadového hospodářství LAGA a dále aktualizovaný Seznam dezinfekčních prostředků a postupů 

otestovaných a schválených Institutem Roberta Kocha
1

, jenž obsahuje i kapitolu týkající se 
dekontaminace odpadů.  
 
Nemocnice a kliniky s více než 800 lůžky musí dle § 54 zákona o oběhovém hospodářství jmenovat 
odpovědnou osobu pro nakládání s odpady pracující na plný úvazek a informovat příslušný úřad. 

3.3.1.2 Zařazování odpadů ze zdravotní péče 

Odpady ze zdravotnických a obdobných zařízení jsou zařazovány dle druhu, vlastností a složení na 
základě Evropského odpadového katalogu (dříve byly zařazovány do pěti skupin A–E, v některých 
odborných podkladech se s tímto rozdělením můžeme stále setkat).  
 
Jednotlivé druhy odpadů ze zdravotnických zařízení popisuje již zmiňovaná metodika pracovní skupiny 
LAGA (dále také „Metodika LAGA M18“)“. Metodika LAGA M18 pro jednotlivé kategorie odpadů 
poskytuje jejich popis, včetně typického místa vzniku a doporučení pro shromažďování a nakládání 
s nimi. Tabulka č. 39 uvádí základní a orientační výtah informací z Metodiky LAGA M18. 
 
Tabulka č. 39: Základní popis odpadů ze zdravotní péče (podskupina 18 01) a požadavky na sběr a další nakládání 

dle německé Metodiky LAGA M18 

Katalogové 
číslo 

Název odpadu 

Popis 

18 01 01  

Ostré předměty 
(kromě čísla 

18 01 03) 

• Odpady z použitých ostrých zdravotních nástrojů, jako jsou kanyly, skalpely a předměty s podobným rizikem 
poranění, musí být shromažďovány v nepropíchnutelných a nerozříznutelných jednorázových nádobách, pevně 
uzavíratelných, zabezpečených proti vniknutí a bezpečných k přepravě a následnému nakládání. 

• Musí být zajištěno bezpečné zabalení, dokud odpad není umístěn do sběrné nádoby pro předání k dalšímu nakládání 
(např. lisovací kontejner). 

• Společné nakládání s odpady 18 01 04 je možné při zohlednění hygienického hlediska a bezpečnosti práce (zejména 
ochrana před poraněním). 

• Stlačení je povoleno, pouze pokud jsou zajištěny požadavky na bezpečnost práce až do konečného odstranění. 

• Materiálové využití spočívající v otevření sběrné nádoby není ani po dekontaminaci přípustné. 

• Z procedurálního hlediska musí být vždy zajištěno, aby se při nakládání s tímto odpadem brala v úvahu všechna 
zdravotní rizika spojená s kontaminací krví. 

 
1

 Aktuální seznam z roku 2017 k dispozici na 
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Desinfektionsmittel/Downloads/BGBl_60_2017_Desinfektionsmittelli
ste.pdf?__blob=publicationFile 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Desinfektionsmittel/Downloads/BGBl_60_2017_Desinfektionsmittelliste.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Desinfektionsmittel/Downloads/BGBl_60_2017_Desinfektionsmittelliste.pdf?__blob=publicationFile
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Katalogové 
číslo 

Název odpadu 

Popis 

18 01 02 

Části těla 
a orgány včetně 
krevních vaků 

a krevních 
konzerv 

• Části těla a orgánů, včetně nádob naplněných krví nebo tekutými krevními produkty (např. nepoužité krevní 
konzervy), se shromažďují odděleně v místě vzniku a předávají se ke speciálnímu odstranění (spalovna s povolením 
pro daný druh odpadu) bez předchozího smíchání s komunálním odpadem. 

• Odpady musí být přepravovány ve vhodných, bezpečně uzavřených nádobách do centrálního shromažďovacího 
místa ve zdravotnickém zařízení k předání k dalšímu nakládání. 

• Překládání nebo třídění odpadu není povoleno. 

• U jednotlivých krevních vaků: možné vyprázdnění do kanalizace (za respektování hygienických a infekčně 
preventivních hledisek, dále musí být zohledněny příslušné místní stanovy pro odpadní vody). 

• Prioritu by měla mít recyklace jednotlivých složek krve (např. derivátů plazmy) ve farmaceutickém průmyslu. 

• Tento odpad musí být shromažďován takovým způsobem, aby nedocházelo k tvorbě plynu, např. skladovací teplota 
pod 15 °C po dobu nejvýše 1 týden. Pokud je teplota skladování pod 8 ° C, může být doba skladování prodloužena 
po konzultaci s osobou odpovědnou za hygienu. Zmrazený odpad lze ve zdravotnických zařízeních skladovat až 
6 měsíců. 

• Extrahované zuby nejsou v tomto smyslu součástí těla. 

• Zařazení pod toto katalogové číslo se vztahuje pouze na odpady, které nejsou klasifikovány pod katalogovým číslem 
18 01 03*. 

18 01 03* 

Odpady, na 
jejichž sběr 

a odstraňování 
jsou kladeny 

zvláštní 
požadavky 

s ohledem na 
prevenci infekce 

• Jedná se o odpady, které vyžadují zvláštní pozornost dle § 17 zákona o ochraně před infekcemi (předměty, které 
jsou kontaminovány patogeny podléhajícími oznamovacím povinnostem). 

• Institut Roberta Kocha poskytuje na svých webových stránkách aktuální informace o infekčních chorobách, z nichž 
některé mohou být také důležité z pohledu eliminace přenosu přes odpad (infekční odpad). 

• Zahrnuty také: ostré předměty, části těla a orgánů od pacientů s odpovídajícími nemocemi (infekční odpad). 

• V každém případě tyto odpady zahrnují všechny neinaktivované/nesterilizované mikrobiologické kultury, které 
vznikají např. v ústavech pro hygienu, mikrobiologii a virologii, dále v laboratořích a v ordinacích nebo jiných 
obdobných zařízeních a v zařízeních, ve kterých došlo ke zvýšení výskytu jakéhokoliv druhu patogenů. Přednostně 
je třeba dodržovat nařízení vyhlášky o biologických látkách a technická pravidla pro biologické činitele. 

• V případě infekčních nemocí, které jsou obecně přenosné inokulací, je důraz kladen na zdraví a bezpečnost při práci. 

• Je nutné bezprostředně v místě vzniku opatřit tyto odpady nádobou, která je pevná v tahu, odolná vůči vlhkosti 
a nepropustná (obal schválený pro nebezpečný odpad). 

• Sběr a skladování před odstraněním v pečlivě uzavřených jednorázových nádobách (schválené nádoby vhodné 
k termické úpravě). 

• Označení všech nádob symbolem „biohazard“. 

• Není povoleno přelívání/přesypávání nebo třídění. 

• K předcházení tvorby plynů je omezena doba skladování před vlastním procesem nakládání s odpadem. 

• V každém případě je třeba zabránit kontaminaci sběrných nádob zvenčí. 

• Nádoby by neměly být příliš velké, aby byla zajištěna bezpečná manipulace; 

• Odstranění jako nebezpečný odpad s dokladem o příslušném nakládání s odpadem: odstranění ve spalovnách 
odpadů s povolením pro daný druh odpadu (spalovny nebezpečných odpadů) nebo v dekontaminačních zařízeních, 
jejichž konstrukční parametry a funkčnost odpovídají požadavkům normy DIN 58949 a jejichž účinnost ve vztahu 
k dekontaminaci odpadů je doložena od výrobce pomocí nezávislého posudku dle normy DIN 58949-3, případně se 
jedná o proces schválený Institutem Roberta Kocha. Po dekontaminačním procesu následuje odstranění jako 
u katalogového čísla 18 01 04 (po zohlednění existujícího rizika poranění kvůli ostrým předmětům). 

• Zařízení, která dekontaminují, drtí, hutní apod., musí být provozovány centrálně mimo prostory, které slouží 
pacientům a k zásobování. 

• Existují určitá omezení u některých patogenů (např. Creutzfeldt-Jakobova choroba). 

18 01 04 

Odpady, na 
jejichž sběr 

a odstraňování 
nejsou kladeny 

zvláštní 
požadavky 

s ohledem na 
prevenci infekce 

• Patří sem např. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, jednorázové oděvy, pleny, případně i odpad obsahující krev, sekrety 
nebo exkrety, jako jsou obvazy na rány, obvazy na sádru, jednorázové prádlo, pleny, jednorázové výrobky apod. 
mimo jiné z přímé zdravotní péče, pokud nejsou zahrnuty v 18 01 03*. 

• V místě vzniku shromažďovat do nádob, které jsou pevné v tahu, odolné vůči vlhkosti a nepropustné. Bez přesypání 
nebo třídění jsou přemístěny na centrální shromažďovací místo (ani zde nesmí být sypány nebo tříděny). 

• Nádoby s větším množstvím lidských tekutin (např. moč, tekutiny z drenáží) mohou být při zohlednění hygienického 
hlediska vyprázdněny do kanalizace (nutno zohlednit příslušné místní ustanovení ohledně odpadních vod). 
Alternativně je nutné pomocí vhodných opatření zajistit, aby žádné tekuté látky nevytékaly. 

• Odpad 18 01 04 musí být shromažďován odděleně od směsného komunálního odpadu a předáván do povolených 
zařízení. 

• Z důvodu bezpečnosti práce musí být tyto odpady předávány na termické zpracování (spalovnu) bez předúpravy 
(třídění, prosévání, drcení atd.) v rámci zdravotnického zařízení (pokud příslušný úřad nerozhodne jinak). 

• Při společném odstranění se směsným komunálním odpadem je nutné použít katalogové číslo 18 01 04. 

• Nakládání v povolených spalovnách (spalovny pro komunální odpad) nebo v jiném povoleném termickém procesu. 
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Katalogové 
číslo 

Název odpadu 

Popis 

18 01 06* 

Chemikálie, které 
jsou nebo 
obsahují 

nebezpečné látky 

• Odpadní chemikálie, které se ve větším množství vyskytují odděleně, jsou odděleně shromažďovány a je s nimi 
nakládáno podle odpovídajících druhů (např. oddělený sběr kyselin a zásad), tj. při velkém množství jsou 
nebezpečné chemikálie (odpady) přiřazovány pod speciální katalogová čísla (např. 06 01 06*, 06 02 05*, 07 01 03*, 
07 01 04*, 09 01 01*, 09 01 03*, 09 01 04*, 09 01 05*, 16 05 06*, 16 05 07*, 16 05 08*). 

• Při zařazování a nakládání se zohledňují informace poskytnuté výrobci (bezpečnostní listy aj.). 

• Chemikálie, které vznikají jako odpady z diagnostických přístrojů a nesmí být vypouštěny do odpadních vod, jsou 
shromažďovány odděleně a jsou zařazovány pod katalogová čísla 18 01 06* nebo 18 01 07. 

18 01 07 

Chemikálie 
neuvedené pod 
číslem 18 01 06 

• Pokud určitá odpadní chemikálie bez nebezpečných složek vzniká ve velkém množství, lze ji zařadit pod speciální 
katalogové číslo odpadu. 

• Při zařazování a dalším nakládání se zohledňují informace poskytnuté výrobci (bezpečnostní list aj.). 

• Zahrnují se sem např. chemické odpady z diagnostických přístrojů, které nesmějí být vypouštěny do odpadních vod, 
ale které na základě nízké koncentraci chemikálií nemusí být zařazeny pod 18 01 06*. 

• Nakládání odpovídá složení jednotlivých druhů odpadu. 

18 01 08* 

Nepoužitelná 
cytostatika 

• Oddělený sběr nepoužitelných cytostatik a virostatik (nekompletně využitá balení k léčbě, chybné šarže, zbytky 
rozlomených tablet, infuzní sety a jinak cytostatiky kontaminované materiály (> 20 ml), materiály kontaminované při 
přípravě cytostatik či osobní ochranné prostředky, filtry z přípravných skříní atd.) za použití schválených 
jednorázových sběrných nádob, které jsou odolné vůči propíchnutí a porušení. 

• Není povoleno přesypávání nebo třídění ani žádná předúprava. 

• Transport do zařízení na odstranění (schválené spalovny nebezpečných odpadů) v nádobách schválených pro daný 
druh odpad (ADR). 

• Případně lze velmi málo kontaminované odpady jako respirátory, rukavice, jednorázové pláště atd. zařadit jako 
18 01 04. 

18 01 09* 

Jiná nepoužitelná 
léčiva neuvedená 

pod číslem 
18 01 08 

• Oddělený sběr. 

• Důležité je zajistit sběr a shromažďování a další nakládání takovým způsobem, aby bylo vyloučeno zneužití třetí 
osobou. 

• Termická úprava v povolených spalovnách (spalovny pro nebezpečné odpady, spalovny komunálních odpadů). 

• U malých množství je možné nakládání s 18 01 04 (za podmínky vyloučení zneužití třetí osobou). 

18 01 10* 

Odpadní 
amalgám ze 

stomatologické 
péče 

• Amalgámový odpad ze stomatologie zahrnuje zejména obsah odlučovačů amalgámu, zbytky amalgámu 
a extrahované zuby s náplní amalgámu. 

• Oddělený sběr. 

• Pravidelné nakládání (odvoz v pravidelných intervalech). 

• Nakládání s cílem získání kovu. 

Zdroj: Vollzugshilfe zur Entsorgung von Abfällen aus Einrichtungen des Gesundheitsdienstes, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
V zařízeních poskytujících zdravotní péči vznikají i další odpady nespadající do podskupiny 18 01. 
Podle Metodiky LAGA M18 neexistuje žádné hygienické omezení proti materiálovému využití skla, 
papíru, kovu a jiných materiálů, pokud jsou již v jednotlivých úsecích zdravotnického zařízení odděleně 
shromážděny a neobsahují žádnou krev, sekrety, exkrementy nebo nebezpečné znečištění (biologický 
nebo chemický agens) nebo těmito látkami nejsou zatíženy. To stejné platí pro využitelné materiály, 
které vznikají v souvislosti s přípravou nebo aplikací léků a nespadají k zařazení pod katalogové číslo 
18 01 08*. Takovéto odpady mohou být shromážděny jako jednodruhové nebo jako směsi a mohou být 
zařazeny například pod tato katalogová čísla: 

► 09 01 07 Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra 

► 09 01 08 Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra 

► 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

► 15 01 02 Plastové obaly 

► 15 01 03 Dřevěné obaly 

► 15 01 04 Kovové obaly 

► 15 01 05 Kompozitní obaly 

► 15 01 06 Směsné obaly 

► 15 01 07 Skleněné obaly 
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► 20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 

► 20 03 01 Směsný komunální odpad 

V případě odpadu 20 03 01 se jedná o směsi odpadů, které druhem a složením odpovídají směsnému 
komunálnímu odpadu. S těmito odpady je nakládáno jako s komunálními odpady a jsou odpovídajícím 
způsobem oddělovány od odpadů skupiny 18 01 04. Při splnění podmínek stanovených pro odpady 
skupiny 18 01 04 je možné společné nakládání s odpady 18 01 04. 
Může se také jednat i o specifické nebezpečné odpady, např. 15 01 10 Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné. 
 
Odpady, jež nejsou nebezpečné (např. z malých lékařských, stomatologických, veterinárních praxí, 
rodinných pečovatelských center, lékáren), mohou být při malé produkci předávány veřejnoprávnímu 
subjektu v rámci pravidelného svozu směsného komunálního odpadu (je třeba dbát na místní předpisy 
ohledně nakládání s odpady). 
 
Detailní popis klasifikace a postupy pro sběr, shromažďování a nakládání s jednotlivými druhy odpadů 
ze zdravotnických zařízení jsou součástí Metodiky LAGA M18, která se musí uplatňovat jako celek. 
Výše je uveden pouze základní orientační popis. 

3.3.1.3 Produkce odpadů ze zdravotní péče 

Dle dat Spolkového statistického úřadu bylo v Německu za rok 2014 vyprodukováno přibližně 
334 000 tun odpadu ze zdravotní nebo veterinární péče. Připočtou-li se k těmto údajům i všechny 
ostatní druhy odpadů produkovaných nemocnicemi, odhadem je vyprodukováno cca 4,8 milionu tun 
odpadu ročně za všechny nemocnice. Celkové množství odpadu v Německu je pro srovnání kolem 
401 milionů tun. Jedná se o pátého největšího původce odpadů v Německu. V průměru se na pacienta 
a den počítá přibližně šest kilogramů odpadu. 
 
Podle německé Agentury pro životní prostředí představuje specifický odpad ze zdravotní péče přibližně 
30 % z celkového množství. Asi 60 % tvoří převážně odpady podobné tomu z domácností. Kromě toho 
existuje asi 10 % nebezpečného odpadu, z nichž 3 % jsou infekční a 7 % odpady obsahující 
nebezpečné látky. Množství pro jednotlivé druhy odpadu uvádí Tabulka č. 40. Je z ní patrné, že největší 
množství představují odpady s katalogovým číslem 18 01 04. 
 
Tabulka č. 40: Příklady množství produkce odpadů ze zdravotní a veterinární péče v Německu v roce 2014 

Příklady množství produkce odpadů ze zdravotní a veterinární péče v Německu v roce 2014 

Katalogové číslo odpadu Název odpadu Produkce (t) 

18 01 01 Ostré předměty 800 

18 01 02 Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv 2 600 

18 01 03* 
Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem 

na prevenci infekce 
9 900 

18 01 04 
Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky 

s ohledem na prevenci infekce 
309 000 

18 01 06* Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 200 

18 01 07 Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06 200 

18 01 08* Nepoužitelná cytostatika 1 800 

18 01 09 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08 6 500 

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

na prevenci infekce 
400 

18 02 03 
Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky 

s ohledem na prevenci infekce 
2 200 

Zdroj: Entsorgung medizinischer Abfälle in Krankenhäusern und Kliniken, zpracování GREEN Solution s.r.o. 
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3.3.1.4 Nakládání s odpady ze zdravotní péče 

Požadavky na centrální shromažďovací místa v rámci zdravotnického zařízení popisuje také Metodika 
LAGA M18. Centrální shromažďovací místa musí být odvětrávána tak, aby nedocházelo k usazování 
prachu a zápachu a aby se zabránilo přístupu škůdců. Shromažďovací místa pro odpady 18 01 02 
a 18 01 03* musí být navržena tak, aby povrchy mohly být dezinfikovány. V prostorové jednotce 
s centrálním shromažďovacím místem musí být k dispozici možnosti pro dezinfekci a čištění rukou i pro 
výměnu ochranných oděvů. Místnosti nebo kryté prostory pro centrální shromažďování odpadu by měly 
být umístěny tak, aby jimi nebyly ovlivněny okolní oblasti (kuchyň, ošetřovatelské úseky atd.). 
 
Volba určitého zařízení pro nakládání se zdravotnickými odpady je realizována s ohledem na zákon 
o oběhovém hospodářství, ale i s ohledem na předpisy té dané spolkové země a daného okresu nebo 
města. Na základě zákona o oběhovém hospodářství musí všechny provozy, včetně zařízení zdravotní 
a obdobné péče, povinně dodržovat v první řadě preventivní opatření (především pomocí snížení 
množství a/nebo nebezpečných vlastností odpadů) a v druhé řadě princip materiálového nebo 
energetického využití vznikajících odpadů, pokud je to technicky možné, hygienicky obhajitelné 
a ekonomicky únosné.  
 
Důležité a v praxi také uplatňované je důsledné třídění odpadů v místě jejich vzniku, především pak 
oddělené shromažďování ostrých předmětů, neupotřebených cytostatik, infekčních a potenciálně 
infekčních odpadů od zbývajících odpadů, bezpečné skladování a doprava do zařízení určených 
k nakládání s jednotlivými specifickými odpady. Pro ostatní odpady a odpady podobné komunálním 
odpadům je možné využívat zařízení, která jsou k dispozici pro nakládání s běžnými komunálními 
a živnostenskými odpady. Také z kontaminovaných specifických zdravotnických odpadů mohou být po 
dekontaminaci, respektive pomocí využití šrédrovacího dekontaminačního zařízení, odděleny 
využitelné frakce.  
 
S odpady ze zdravotnických a obdobných zařízení musí být nakládáno podle Metodiky LAGA M18 
a zároveň musí být k dekontaminaci použity procesy schválené Institutem Roberta Kocha. 
K dekontaminaci odpadu musí být použity termické procesy. Kromě spalování (oblasti působení pro 
skupiny A až D) a vaření s vodou jsou k dispozici také procesy využívající páru (proces proudění páry, 
frakcionovaný vakuový proces). Existují také speciální postupy pro kapalný odpad a mokrý odpad 
(systém Meteka) a pro ošetření HEPA-filtrů v bezpečnostních skříních (třída 2), jako je systém STERIS 
nebo systém za použití formaldehydu. 
 
Teprve po dekontaminaci lze odpady v případě potřeby komprimovat. Zařízení na zpracování odpadu, 
např. dekontaminaci, drcení nebo zhutňování, lze použít pouze centrálně a mimo úseky, které jsou 
určeny pro pacienty a ošetřovatelskou péči. Musí být dodrženy postupy uvedené k obalům odpadů 
z odborných posudků, respektive ze seznamu schválených dekontaminačních prostředků a procesů. 
Drcení a/nebo zhutňování odpadu je povoleno, pouze pokud je zaručena bezpečnost práce. Přepravu 
odpadu a nakládku odpadu do zařízení smí provádět pouze personál, který byl příslušně poučen. 
Systém plnění odpadem a jeho provoz musí být navržen tak, aby nemohly unikat kapaliny nebo pevné 
materiály. Systémy drcení musí být navrženy tak, aby mohly být v případě potřeby dezinfikovány 
nasycenou parou (např. při opravách v případě poruchy) včetně obsahu. 
 
Na několika v místech v Německu jsou v provozu zařízení pro samostatné zpracování a odstranění 
specifických odpadů ze zdravotnictví. Jedná se i o běžné komunální spalovny odpadu, které jsou 
vybaveny oddělenými spalovacími agregáty pro infekční odpady. Jedná se o spalovnu v Augsburgu 
a v Bielefeldu. V Německu existuje speciální zařízení na spalování nemocničního odpadu, a to ve 
spalovně v Kiel/Wellsee. S částí infekčních odpadů a nebezpečných odpadů ze zdravotnických zařízení 
je nakládáno ve spalovnách pro nebezpečné odpady. 

3.3.1.5 Příklad z praxe – nemocnice St. Georg v Lipsku 

Klinika infekčních chorob, tropické medicíny, nefrologie a revmatologie v nemocnici St. Georg v Lipsku 
je nadregionální klinikou zaměřenou na léčbu infekčních chorob pro Svobodný stát Sasko. Zde jsou 
léčeni pacienti s vysoce nakažlivými, život ohrožujícími infekčními chorobami. V roce 2017 obdržela 
klinika nový průchozí autokláv k ještě bezpečnějšímu zajištění kontaminovaných odpadů od vysoce 
infekčních pacientů. Autokláv typu Vakulab PL dodal výrobce MMM (Münchner Medizin Mechanik 
mbH). Finanční podporu obdržela klinika od Saského ministerstva sociálních věcí a ochrany 
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spotřebitele ve výši 987 300 eur (přibližně 26,5 milionu Kč). Všechny potenciálně kontaminované 
předměty, pracovní materiály, kapaliny, sekret a výkaly, které vznikají při péči o vysoce infekční pacienty, 
musí být po použití kompletně dekontaminovány. Současným základem pro povinné používání 
autoklávu je nařízení o biologických látkách (BioStofN) ve spojení s technickým pravidlem pro látky 
s biologickým činitelem 250 (TRBA 250). Za účelem integrace tohoto zdravotnického zařízení bylo třeba 
provést na klinice infekčních chorob stavební rozšíření. Autokláv umožňuje bezpečnější odstraňování 
kontaminovaného odpadu od vysoce infekčních pacientů. Všechny bakterie se ničí vysokým tlakem 
a párou při teplotě 160 °C. Pokud na klinice dojde k výpadku napájení, může být autokláv nadále 
provozován. Dle informací z roku 2017 je St. Georg jedinou nemocnicí v Sasku, která takovým 
autoklávem disponuje. 

3.3.1.6 Souhrn 

Z výše uvedených informací vyplývá, že v německých zdravotnických zařízeních se snaží důsledně 
třídit v místě vzniku a striktně oddělovat jednotlivé toky odpadů. Pokud jsou důsledně oddělovány 
infekční a nebezpečné odpady, může se s velkou částí odpadů nakládat jako s běžným komunálním 
odpadem. Pokud se s odpadem 18 01 04 nakládá společně se směsným komunálním odpadem, musí 
být zajištěny pro celý tok povinnosti stanovené pro odpady 18 01 04, následuje odstranění ve spalovně. 
Infekční odpady jsou dekontaminovány přímo ve zdravotnickém zařízení v zařízeních, která mají 
příslušné hodnocení nebo jsou schváleny Institutem Robertem Kocha. K dispozici jsou také speciální 
spalovny nebezpečných odpadů. V případě nutnosti přepravy infekčních odpadů se jedná o velmi 
komplikovaný proces z pohledu nádob a ošetření těchto nádob dezinfekcí, proto je jednoznačně 
upřednostňována dekontaminace v rámci zdravotnického zařízení. 

3.3.2 Rakousko 

V Rakousku existuje téměř 280 nemocnic s 65 000 lůžky. Většina nemocnic, v Rakousku označovaných 
jako kliniky, je relativně malá, s výjimkou Všeobecné nemocnice ve Vídni. Množství produkovaného 
odpadu ze zdravotní péče může mít během roku kolísavý průběh v důsledku cestovního ruchu. 

3.3.2.1 Právní rámec 

Základní rámec pro nakládání s odpady ze zdravotní péče a obdobných činností je dán zákonem 
o odpadech a řadou dalších zákonů a vyhlášek. Regulace pro sběr a odstranění nebezpečných odpadů 
je v kompetenci spolkových úřadů, regulace pro sběr a nakládání ostatních odpadů přísluší úřadům 
jednotlivých spolkových zemí. Platné právní předpisy pro zdravotnická zařízení pak doplňují rakouské 
normy ÖNORM a koncepty pro jednotlivé oblasti produkce odpadů ze zdravotnických činností.  
 
Podle zákona o odpadech musí každý subjekt s více než 100 zaměstnanci jmenovat odborně 
způsobilou osobu pro nakládání s odpady, stejně jako jejího zástupce. 
 
Vyhláška Spolkového ministerstva zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství 
o povinnostech nakládání s odpady stanovuje v oddíle 4 pro odpady ze zdravotní péče s rizikem 
poranění následující: 

► Kanyly a jiné ostré předměty představující nebezpečí poranění, jako jsou lancety, skalpely nebo 
zbytky ampulí, se shromažďují v nádobách, které jsou dostatečně odolné proti propíchnutí 
a proříznutí, nepropustné pro kapaliny, pevně uzavíratelné a neprůhledné. 

► Takto naplněné nádoby se podrobí termické úpravě. Nádoby podle odstavce 1, které obsahují 
pouze neinfekční odpad ze zdravotnictví, mohou být shromažďovány společně se směsným 
komunálním odpadem v souladu se zemskými předpisy za předpokladu, že jsou bezpečně 
přepraveny k termickému zpracování. 

► Nádoby musí být před předáním autorizovanému zařízení ke sběru nebo zpracování nebo před 
odevzdáním do sběru směsného komunálního odpadu natrvalo pevně uzavřeny. 

Pro oblast zařazování a nakládání s odpady ze zdravotní péče je klíčová norma Rakouského 
normalizačního institutu ÖNORM S 2104 „Odpady z oblasti zdravotnictví“ (Abfälle aus dem 
medizinischen Bereich). Cílem této normy je řádné nakládání s odpady ze zdravotní péče vedoucí 
k zabránění poranění, šíření infekce nebo ohrožení životního prostředí. Tato norma musí být aplikována 
všemi osobami, jejichž činnost se vztahuje k produkci či dalšímu nakládání (shromažďování, sběr, 
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transport, meziskladování, využití, odstranění) s odpady ze zdravotní péče, stejně jako původci 
z dalších obdobných oblastí, jako jsou kosmetické salóny, jejichž činnost upravuje zvláštní vyhláška. 

3.3.2.2 Zařazování odpadů ze zdravotní péče 

Tzv. „odpady z oblasti zdravotnictví“ (Abfälle aus dem medizinischen Bereich) jsou odpady pocházející 
ze zařízení, která podléhají vybraným zákonům (nemocnice, ordinace lékařů, ústavy kosmetiky, ústavy 
pro lékařský a veterinární výzkum). 
 
Odpady jsou zařazovány dle Evropského katalogu odpadů (EWC) a zároveň dle jemu odpovídajících 
rakouských evidenčních čísel (SN). Rakouský způsob zařazení je na právoplatné úrovni. Odpady ze 
zdravotní péče jsou dle rakouského způsobu rozděleny do čtyř hlavních skupin (dle normy ÖNORM 
S 2104).  
 
Skupina 1: Odpady, které nepředstavují jak ve zdravotnickém zařízení, tak ani mimo něj žádné 
nebezpečí. 
Do této skupiny nespadají nebezpečné odpady, ale komunální odpady a jim podobné odpady, objemné 
odpady, bioodpady, uliční smetky a recyklovatelné složky (např. obaly z plastu, skla, papíru, kovů, 
kartonu či rentgenové filmy).  
 
Konkrétně to jsou odpady z lékařských, veterinárních a stomatologických praxí, z péče o nemocné 
v domácím prostředí, z kosmetických zařízení, pokud se jedná o: 

► odpad podobný směsnému komunálnímu odpadu (EWC 20 03 01; SN 91 101) 

► objemný odpad (EWC 20 03 07; SN 91 401) 

► biologicky rozložitelný odpad (EWC 20 02 01; SN 91 701, SN 91 104) 

► uliční smetky (EWC 20 03 03; SN 91 501) 

► recyklovatelné odpady včetně obalů (EWC 20 01 XX, 15 01 XX). 

 
Skupina 2: Odpady, které pouze v rámci zdravotnických zařízení mohou představovat nebezpečí 
z pohledu infekčnosti nebo možného poranění, nicméně nemusí s nimi být nakládáno jako 
s nebezpečnými odpady.  
Odpady v této skupině jsou dále děleny na odpady bez nebezpečí poranění, odpady s nebezpečím 
poranění a tekuté odpady.  
 
Mezi odpady bez nebezpečí poranění se řadí například směsi z obvazů, obvazy ze sádry, pleny, 
jednorázové prádlo, podložky, jednorázové nástroje (rukavice, injekční stříkačky bez jehly apod.), 
vyprázdněné systémy na moč a infuzní sety nebo podobné (také pokud jsou potřísněny krví) apod. 
Jedná se o odpady s kódy: EWC 18 01 04, EWC 18 02 03; SN 97 104. 
 
Odpady s nebezpečím poranění jsou např. kanyly a další předměty představující nebezpečí poranění 
jako lancety, skalpely, zbytky ampulí apod. Všechny odpady tohoto druhu musí být shromažďovány 
a přepravovány v (předepsaných) nádobách zabezpečených proti nehodě. Jedná se o odpady s kódy: 
EWC 18 01 01, EWC 18 02 01; SN 97 105. 
 
Tekuté odpady jsou odpady, které obsahují nevyprázdněné zbytky, např. jednorázové systémy 
naplněné odsátými sekrety, u kterých existuje při dopravě nebezpečí vylití tekutiny. Sběr a přeprava 
těchto odpadů musí být v dostatečně těsných nádobách, přepravních kontejnerech nebo vhodných 
vozidlech. Při nakládání s plazmou, infuzními roztoky, krví a močí musí být přihlédnuto k vodoprávním 
ustanovením. Při vyprazdňování nádob musí být dodržována příslušná hygienická opatření. Jedná se 
o odpady s kódy: EWC 18 01 04, EWC 18 02 03, EWC 18 01 02; SN 97 104, SN 97 103 (části těl 
a orgánů). 
 
Skupina 3: Odpady, které jak v rámci zdravotnického zařízení, tak i mimo něj představují nebezpečí a je 
potřeba v obou oblastech zajistit příslušné nakládání.  
 
Jedná se o odpady: 
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► EWC 18 01 03*, EWC 18 02 02*; SN 97 101 

► nedekontaminované mikrobiologické kultury podle ADR kategorie A a B (rizikové skupiny 2, 3 
a 4 podle Směrnice 2000/54 /ES a rakouské vyhlášky o biologických činitelích) 

► odpad s nebezpečnými patogeny (kategorie A dle ADR) 

► odpad s nebezpečnými patogeny (kategorie B dle ADR), s výjimkou mikrobiologických kultur 

Jsou-li tyto odpady dekontaminovány, lze je přiřadit k odpovídajícímu odpadu ze skupiny 2.  
 
Skupina 4: Další odpady vznikající v oblasti medicíny, pro které existují zvláštní předpisy ke 
shromažďování a nakládání s nimi. Jedná se o odpady léčiv, dezinfekčních prostředků, zbytky 
laboratorních odpadů a chemikálií, fotochemikálií, rtuť a předměty obsahující rtuť, pokusná zvířata, 
zvířecí zdechliny, zvířecí fekálie, odpady z kuchyní a stravoven, elektrická a elektronická zařízení.  

Konkrétně se jedná o:  

► cytostatika (EWC 18 01 08*, EWC 18 02 07*; SN 53 510) 

► léčiva (EWC 18 01 09, EWC 18 02 08; SN 53 501) 

► dezinfekční prostředky (EWC 18 01 06*, EWC 18 02 05*; SN 53 507) 

► rtuť a odpady obsahující rtuť (EWC 20 01 21*, EWC 18 01 10*; SN 35 326, SN 35 326); 

► fotochemikálie (EWC 09 01 04*, EWC 09 01 01*; SN 52 707, 52 723) 

► laboratorní odpady a zbytky chemikálií (EWC 18 01 06*, EWC 18 01 07, EWC 18 02 05*, 
EWC 18 02 06; SN 59 305) 

► části těl a orgánů (EWC 18 01 02; SN 97 103) 

► pokusná zvířata, zvířecí zdechliny, části zvířecích těl (EWC 18 02 02*, EWC 02 01 02; 
SN 13 401, SN 13 403, SN 13 404) 

► zvířecí fekálie (EWC 02 01 06, 18 02 02*; SN 13701, SN 13702, SN 13703, SN 13 704, 
SN 13 705, SN 13 706, SN 13 707) 

► odpady z kuchyní a stravoven (EWC 20 01 08, EWC 19 08 09, 20 01 25; SN 91 202, SN 12 501, 
SN 12 302) 

► elektrická a elektronická zařízení 

 
Více podrobností je k nalezení v normě ÖNORM S 2104. Odpovědnost za zařazení do odpovídající 
skupiny rizika leží na původci odpadu, v případě pochyb musí být stanovena vyšší skupina rizikovosti. 
Odpady, které nemohou být jednoznačně zařazeny do skupiny 1 nebo 2, musí být zařazeny do skupiny 
3 nebo 4. 
 
Každé zařízení se zdravotnickým úsekem (více než 20 zaměstnanců) musí vytvořit tzv. koncept 
odpadového hospodářství. Ten musí být pravidelně aktualizován dle příslušných požadavků. V něm 
musí být obsaženo: 

► jméno odpovědné osoby (pověřený odpadový hospodář) 

► druh, množství (minimální roční), případně určení odpadů dle katalogu odpadů 
(ÖNORM S 2100) 

► údaje o místě vzniku a sběru s ohledem na konečné nakládání 

► údaje o dopravě (dopravní cesty, dopravní prostředky, četnost odstranění) 

3.3.2.3 Produkce odpadů ze zdravotní péče 

Produkce odpadů ze zdravotní péče (bez podílu komunálního odpadu) představovala v Rakousku 
v roce 2009 cca 49 300 tun ročně, z toho podíl nebezpečných infekčních odpadů se pohyboval okolo 
4,4 %. V roce 2012 došlo ke snížení produkce na cca 35 000 tun, přičemž podíl nebezpečných 
infekčních odpadů byl cca 3,7 %. V roce 2015 došlo k dalšímu snížení na 32 000 tun. V roce 2018 byla 
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produkce odpadu ze zdravotnictví (bez podílu komunálního odpadu) cca 46 957 tun. Podíl 
nebezpečného infekčního odpadu byl cca 1,9 %. 
 
Tabulka č. 41 ukazuje strukturu produkce jednotlivých druhů odpadu ze zdravotní a obdobné péče 
v letech 2009, 2012 a 2018. Zdroje, ze kterých se čerpalo, uvádí zařazení dle rakouského způsobu 
označování jednotlivých druhů odpadů (SN), katalogová číslo dle Evropského katalogu odpadů (EWC) 
proto nejsou uvedena. 
 

Tabulka č. 41: Produkce odpadů ze zdravotní a obdobné péče v Rakousku (2009, 2012, 2018) 

Produkce odpadů ze zdravotní a obdobné péče v Rakousku (2009, 2012, 2018) 

Katalogové 
č. odpadu 

(SN) 
Název odpadu 

Produkce 
(rok 2009) 

(t) 

Podíl 
(%) 

Produkce 
(rok 2012) 

(t) 

Podíl 
(%) 

Produkce 
(rok 2018) 

(t) 

Podíl 
(%) 

97 101 

Odpady, které by mohly ve zdravotnickém 
zařízení i mimo něj představovat nebezpečí, 

např. s obsahem nebezpečných patogenů dle 
ÖNORM S 2104 

2 149 4,4 1 308 3,7 892 1,9 

97 102 
Dekontaminované odpady, kromě 

nebezpečných odpadů 
3 974 8,1 3 885 11,0 1 045 2,2 

97 103 Odpady z částí těl a orgánů 498 1,0 20 0,1 53 0,1 

97 104 
Odpady, které mohou představovat nebezpečí 

infekce a poranění dle ÖNORM S 2104 jen 
v rámci zdravotní péče 

41 904 85,0 29 422 83,2 43 822 93,3 

97 105 
Kanyly a další ostré předměty, jež mohou 

způsobit poraněn, např. lancety, skalpely atd. 
dle ÖNORM S 2104 

747 1,5 722 2,0 1 143 2,4 

97 105 77 

Kanyly a další ostré předměty, jež mohou 
způsobit poranění, např. lancety, skalpely atd. 

dle ÖNORM S 2104 – nebezpečně 
kontaminované 

  2 0,0 1 0,0 

Celkem 49 272 100,0 35 359 100,0 46 957 100,0 

Zdroj: Bundes-Abfallwirtschaftsplan 2011: Band 1, Die Bestandsaufnahme der Abfallwirschaft in Österreich Statusbericht 2013, 
Die Bestandsaufnahme der Abfallwirtschaft in Österreich Statusbericht 2020 (Referenzjahr 2018), zpracování 
GREEN Solution s.r.o. 

3.3.2.4 Příklad z praxe – Štýrsko 

V roce 1985 se zásadně změnila správa štýrských nemocnic. Státní nemocnice byly převedeny na 
novou společnost fungující podle soukromého práva – Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft 
m.b.H. (zkráceně KAGes), která je ze 100 % vlastněna spolkovou zemí Štýrsko. S touto „privatizací 
veřejných nemocnic“ učinilo Štýrsko průkopnický krok v rakouském zdravotnictví. Byla vytvořena jedna 
z největších soukromých společností, která se zároveň stala největším zaměstnavatelem ve Štýrsku. 
Jedenáct štýrských zemských nemocnic spravovaných společností KAGes poskytuje lékařskou 
a ošetřovatelskou péči více než 250 000 hospitalizovaných pacientů a téměř 1 000 000 ambulantních 
pacientů. Jako celek má KAGes 6 315 systematizovaných lůžek a 1 810 079 obsazených dnů. 
 
V roce 2006 vyprodukovala všechna zdravotnická zařízení spravovaná společností KAGes celkově 
okolo 8 500 tun odpadů v následujících skupinách: 

► nebezpečné odpady ze zdravotní péče: infekční odpady a části těl a orgánů (70 t; 1 %), 

► ostatní odpady: ostatní odpady ze zdravotní péče, další živnostenské odpady, objemný odpad, 
uliční smetky (4 454 t; 53 %), 

► recyklovatelné odpady: papír, sklo, plastové a kovové obaly (2 074 t; 24 %), 

► bioodpady: biologicky rozložitelné odpady, biologicky rozložitelné odpady z kuchyní a stravoven 
a odpady ze zeleně (1 716 t; 20 %), 

► další nebezpečné odpady: chemikálie, léčiva, radioaktivní odpady, baterie, zářivky (164 t; 2 %). 

Nebezpečné odpady v případě důsledného třídění obsahují z velké části jen skutečně infekční odpady 
z infekčních oddělení, nedekontaminované biologické kultury a odpady částí těl a orgánů. Náklady na 
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odpady činily v roce 2006 1,97 milionu € (cca 55,6 milionů Kč), cena za ostatní odpady činila průměrně 
0,35 €/kg (cca 10 Kč/kg) a za nebezpečné odpady ze zdravotní péče 3,39 €/kg (cca 96 Kč/kg). 
 
Celkové množství odpadu produkovaného společností KAGes zůstává v průběhu let přibližně stejné. 
V roce 2018 byl zaznamenán mírný nárůst o 1,7 % ve srovnání s rokem 2017. 

3.3.2.4.1 Zemská nemocnice Mürzzuschlag-Mariazell 

Nemocnice patří mezi nejenvironmentálnější nemocnice Evropy. Během šesti let investovala 305 000 € 
do environmentálních opatření a současně na nich jako vedlejší efekt ušetřila 518 000 €. Například od 
roku 2004 do roku 2006 došlo k úspoře 950 000 litrů vody, omezení produkce nebezpečných odpadů 
ze zdravotní péče o 1 790 kg (snížení nakládání s těmi nejdražšími odpady díky důslednému třídění), 
redukce spotřeby praní prádla o 10 620 kg díky nově nastavené logistice. 

3.3.2.4.2 Fakultní nemocnice Štýrský Hradec 

LKH-Universitätsklinikum Graz je centrálním zdravotnickým zařízením pro celou spolkovou zemi 
Štýrsko. Zahrnuje všechny lékařské obory a v roce 2018 čítala celkem 1 556 nemocničních lůžek (1 381 
normální péče, 175 intenzivní) a zaměstnávala celkem 7 043 osob. Tabulka č. 42 uvádí produkci 
a náklady na odpady vyprodukované nemocnicí v roce 2018 s přepočtem na Kč a jednotkové náklady 
na kilogram odpadu. Náklady na zpracování nebezpečných odpadů jsou mnohanásobně vyšší, 
minimalizace jejich produkce, již lze dosáhnout především důkladným tříděním v místě vzniku, má 
pozitivní dopad nejen na životní prostředí a zdraví člověka, ale i na ekonomiku zdravotnického zařízení. 
Data o produkci odpadů nemocnice lze porovnat s daty o produkci odpadů občany v rakouských obcích. 
Množství ostatního odpadu ze zdravotní péče (tedy ve své podstatě směsný komunální odpad) 
odpovídá dvěma obcím s počtem obyvatel 14 000, 99 tun obalového plastu potom obci s 4 500 
obyvateli, 471 tun papíru (včetně skartovaného papíru) obci s 5 300 obyvateli, 584 tun zbytků jídel 
cca 259 600 kWh elektrické energie nebo 453 200 kWh tepla. 
 
Tabulka č. 42: Produkce a náklady na odpady vyprodukované Fakultní nemocnicí Štýrský Hradec v roce 2018 

Produkce a náklady na odpady vyprodukované Fakultní nemocnicí Štýrský Hradec v roce 2018 

Skupina odpadů 
Množství 

(tuny) 
Podíl 
(%) 

Náklady 
Jednotkové 

náklady 

(€) (Kč) (€/kg) (Kč/kg) 

Zbytky chemikálií 15,69 0,4 7 667 195 470 0,49 12 

Nebezpečný odpad ze zdravotní péče (černá nádoba) 24,68 0,7 78 960 2 013 085 3,20 82 

Radioaktivní odpady 1,17 0,0 184 595 4 706 250 157,77 4022 

Další nebezpečné odpady (elektroodpad,…) 57,40 1,5 8 494 216 555 0,15 4 

Celkem nebezpečné odpady 98,95 2,6 279 716 7 131 359 2,83 72 

Recyklovatelné odpady (papír, plastové obaly,…) 653,43 17,5 24 910 635 080 0,04 1 

Bioodpad (zbytky jídel) 586,49 15,7 65 204 1 662 376 0,11 3 

Ostatní odpad ze zdravotní péče (rukavice, pleny, sádrové 
odpady, podložky, hadičky od infuzí,…) 

2 122,92 56,8 513 465 13 090 790 0,24 6 

Další ostatní odpady (objemný odpad,…) 276,09 7,4 24 800 632 276 0,09 2 

Celkem ostatní odpady 3 638,92 97,4 628 379 16 020 523 0,17 4 

Celkem 3 737,87 100,0 908 095 23 151 882 0,24 6 

Zdroj: KENNZAHLEN LKH-Univ. Klinikum Graz, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 

3.3.2.5 Příklady z praxe – Nemocnice císaře Františka Josefa 

Vídeňská nemocnice Kaiser-Franz-Josef-Spital patří do sdružení vídeňských zdravotnických zařízení 
Wiener Krankenanstaltenverbund. Do sdružení spadá 9 nemocnic, 8 pečovatelských domů 
a 1 geriatrické centrum a centrum sociální terapie. Společně s nemocnicí Krankenanstalt Rudolfstiftung 
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zajišťuje nemocnice zdravotní péči pro jižní část Vídně. Nemocnice má 730 lůžek a 2 426 zaměstnanců, 
za rok 2018 evidovala 27 895 nemocničních pobytů a 631 162 ambulantních návštěvníků. 
 
Dříve byly infekční odpady odstraňovány ve spalovně (mimo areál nemocnice) spolu s jednorázovými 
60l kontejnery. Tento způsob byl nejenom komplikovaný, ale také finančně náročný a s negativními 
dopady na životní prostředí. Na základě zavedení EMAS, a tedy i přísnějšího programu pro životní 
prostředí byly zakoupeny 2 zařízení Medister (nejprve 1 Medister 160 od společnosti Meteka pouze pro 
odpady z jednoho oddělení, po ověření bylo pořízeno i druhé zařízení). Potenciálně infekční odpady 
jsou shromažďovány na jednotlivých odděleních, transportovány do centrálního shromaždiště, kde jsou 
dekontaminovány ve 45minutových cyklech, následně může být s výstupními odpady nakládáno jako 
s ostatním odpadem ze zdravotní péče (následné odstranění obdobně jako u směsného komunálního 
odpadu – spalovna komunálního odpadu). Tento způsob vedl také k výraznému poklesu nákladů na 
nakládání s odpady.  
 
Potenciálně nebezpečný odpad se shromažďuje na každé stanici v nádobě Meditainer. Jedná se 
o nádoby odolné proti propíchnutí, které byly vyvinuty speciálně pro dekontaminaci odpadu v zařízeních 
Medister. Pověření zaměstnanci shromažďují každý den vyprodukovaný a shromážděný nebezpečný 
odpad z příslušných oddělení, což lze provést rychle a bezpečně tak, že vymění nádoby Meditainer, 
které mohou být také uzavřeny uzamykatelným víkem. Tím se zabrání kontaktu mezi personálem 
a kontaminovaným materiálem a zajišťuje se nejvyšší možná úroveň bezpečnosti pro zaměstnance 
a zároveň i pro pacienty. 
 
Patentovaná mikrovlnná technologie snižuje objem odpadu až o 30 %. Pytle jsou zavěšeny 
v kontejnerech Meditainer, které jsou naplněny kontaminovaným odpadem a mohou být po 
dekontaminačním cyklu odstraněny. Tímto způsobem lze samotné kontejnery Meditainer znovu použít 
až 1 000krát. Termický proces založený na mikrovlnné technologii generuje teplo přímo z předem 
navlhčeného odpadu. Teplota 97 až 100 °C se udržuje konstantní po dobu 25 minut. Díky tomuto 
patentovanému procesu rovnoměrného zahřívání je infekční agens rychle a bezpečně zneškodňován 
– dokonce i při nehomogenním složení odpadu. 

3.3.2.6 Souhrn 

Nakládání s odpady ze zdravotnictví se v Rakousku řídí pravidlem zajištění co nejlepší ochrany člověka 
a životního prostředí. Opatření vycházejí z principu předběžné opatrnosti a udržitelnosti. Důraz je 
kladen především na důsledný oddělený sběr (např. infekční/neinfekční) a shromažďování v místě 
vzniku a následné nakládání v souladu s povoleními pro jednotlivé druhy odpadu. Rakousko má 
k dispozici detailní metodickou pomoc pro oblast nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení 
(rakouská norma ÖNORM S 2104). Na externí nakládání s nebezpečnými infekčními odpady jsou 
vydávány nemalé finanční náklady (jednorázové nádoby k převozu, náklady na spalování), trend je tedy 
dekontaminovat infekční odpady přímo ve zdravotnickém zařízení, a to i z pohledu prevence šíření 
infekčních nemocí. S dekontaminovaným odpadem se potom může nakládat jako se směsným 
komunálním odpadem, pokud je k dispozici vhodné zařízení k odstranění (zpravidla spalovna 
komunálního odpadu, upraveno regionální legislativou). 

3.4 Vyhodnocení dostatečnosti sítě zařízení k nakládání s odpady ze 
zdravotní péče a návrh její optimalizace 

3.4.1 Vyhodnocení dostatečnosti sítě zařízení k nakládání s nebezpečnými odpady 
podskupiny 18 01 

V České republice je dle údajů ČHMÚ z roku 2018 provozováno celkem 22 spaloven nebezpečných 
odpadů. Své spalovny provozují některé nemocnice, např. Fakultní nemocnice v Motole, Fakultní 
nemocnice Hradec Králové nebo Uherskohradišťská nemocnice a.s. Mezi firmy provozující zařízení 
k odstranění nebezpečných odpadů podskupiny 18 01 spalováním na pevnině (způsob nakládání D10) 
patří např. AVE Kralupy s.r.o., SUEZ CZ a.s., RUMPOLD s.r.o., E K O T E R M E X, a.s. a PURUM s.r.o. 
Nejvyšší počet spaloven nebezpečných odpadů je ve Středočeském a Zlínském kraji, co do roční 
kapacity je však na prvním místě Moravskoslezský kraj s jednou spalovnou. Každý kraj ČR kromě 
Karlovarského kraje disponuje alespoň jednou spalovnou nebezpečného odpadu. Celková 
kapacita spaloven nebezpečných odpadů byla 107 904 tun/rok v roce 2018. Volná kapacita spaloven 
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nebezpečných odpadů v ČR v témže roce byla 18 161 tun/rok. Přehled množství nebezpečného 
odpadu obecně a zvlášť pro podskupinu 18 01 odstraněného spalováním na pevnině v roce 2018 
v porovnání s kapacitami spaloven nebezpečných odpadů nabízí Tabulka č. 43. 
 
Tabulka č. 43: Množství NO odstraněného způsobem nakládání D10 v porovnání s kapacitami spaloven NO v roce 
2018 

Množství NO odstraněného způsobem nakládání D10 v porovnání s kapacitami spaloven NO v roce 2018 

Kraj 

Sloupec 1 Sloupec 2 Sloupec 3 Sloupec 4 Sloupec 5 Sloupec 6 

Množství NO 
(18 01 XX) 

odstraněného 
D10 (t) 

Množství NO 
(XX XX XX) 

odstraněného 
D10 (t) 

Podíl 
Sloupce 1 na 
Sloupci 2 (%) 

Podíl Sloupce 
1 na produkci 
NO (18 01 XX) 

(%) 

Maximální 
roční kapacita 
spaloven NO 

(t) 

Vypočítaná 
volná roční 

kapacita 
spaloven NO 

(t) 

Hlavní město Praha 1 326 1 329 99,8 18,6 2 940 1 611 

Jihočeský kraj 773 1 250 61,9 57,3 1 500 250 

Jihomoravský kraj 1 933 2 308 83,7 47,5 4 020 1 712 

Karlovarský kraj 0 0 - - 0 0 

Kraj Vysočina 1 546 2 052 75,3 93,2 2 764 712 

Královéhradecký kraj 1 262 1 264 99,9 63,9 2 900 1 636 

Liberecký kraj 1 509 1 927 78,3 135,0 2 200 273 

Moravskoslezský kraj 4 664 22 734 20,5 122,4 25 000 2 266 

Olomoucký kraj 1 252 3 381 37,0 48,4 4 000 619 

Pardubický kraj 1 091 1 356 80,5 62,6 1 500 144 

Plzeňský kraj 1 335 2 331 57,3 68,0 2 500 169 

Středočeský kraj 2 940 18 477 15,9 102,8 22 500 4 023 

Ústecký kraj 6 024 17 193 35,0 248,6 21 000 3 807 

Zlínský kraj 2 527 14 141 17,9 146,9 15 080 939 

ČR 28 182 89 743 31,4 79,4 107 904 18 161 

Zdroj: PDISOH, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Z pohledu dostatečnosti sítě zařízení k nakládání s nebezpečnými odpady (D10) a jejich kapacit 
v jednotlivých krajích není situace optimální, a to z důvodu, že volná kapacita spaloven nebezpečného 
odpadu činila v roce 2018 18 161 tun, což představuje pouhých 16,8 % celkové kapacity. Vyšší volná 
kapacita je v některých krajích, kde se nacházejí nemocniční spalovny nebezpečného odpadu, např. 
v Královéhradeckém kraji a na území hlavního města Prahy. V těchto spalovnách nebezpečného 
odpadu je zpravidla spalován výhradně nebo z velké části nebezpečný odpad podskupiny 18 01. Jak 
uvádí Tabulka č. 44, produkce nebezpečného odpadu podskupiny 18 01 v hlavním městě Praha je ale 
pětinásobná a k odstranění tohoto odpadu s velkou pravděpodobností dochází v zařízeních ve 
Středočeském kraji a Ústeckém kraji. Dále například nebezpečný odpad vzniklý v Karlovarském kraji 
s velkou pravděpodobností končí na zařízeních v Ústeckém kraji. Podobné trendy lze vysledovat po 
celé území ČR. Tento fakt je způsoben jednak vyšší kapacitou odpovídajících zařízení, tak 
i logistickou dostupností a také smluvními podmínkami na bráně daného zařízení pro jednotlivé 
subjekty působící v oblasti sběru nebezpečného odpadu podskupiny 18 01 (922 mobilních 
zařízení k 7. 1. 2020, viz Kapitola 2.2.3.1). Zejména ve Středočeském kraji jsou to pak i další zařízení, 
která s nebezpečným odpadem podskupiny 18 01 nakládají jiným způsobem, než je spalování na 
pevnině, a to D14 (úprava jiných vlastností odpadů před jejich odstraněním D1 až D13), R1 (využití 
odpadu jako paliva nebo k výrobě energie), D9 (fyzikálně-chemická úprava) a R12 (předúprava odpadů 
k využití R1 až R11). Těmito způsoby nakládání bylo v roce 2018 ve Středočeském kraji nakládáno 
s 4 666 tunami NO podskupiny 18 01. 
 
V hlavním městě Praha, v Jihočeském kraji, v Jihomoravském kraji, v Karlovarském kraji, v Kraji 
Vysočina, v Královéhradeckém kraji, v Pardubickém kraji a v Plzeňském kraji bylo v roce 2018 množství 
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nebezpečného odpadu podskupiny 18 01 odstraněné spalováním na pevnině nižší, než je samotná 
produkce tohoto odpadu v příslušném kraji. Opačná situace byla v Libereckém kraji, 
Moravskoslezském kraji, Středočeském kraji, Ústeckém kraji a Zlínském kraji, kde množství 
nebezpečného odpadu podskupiny 18 01 odstraněného spálením vykázalo vyšší hodnotu, než je 
samotná produkce těchto odpadů v daném kraji. 
 
Z pohledu nemocničních spaloven spalujících nebezpečný odpad podskupiny 18 01 byla v roce 
2018 využita kapacita spalovny ve Fakultní nemocnici v Motole ze 45,8 %, v Nemocnici Rudolfa 
a Stefanie Benešov, a.s. z 80,5 %, ve Fakultní nemocnici Hradec Králové z 59,5 %, v Oblastní 
nemocnici Trutnov a.s. ze 14,5 %, v Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé z 84,1 %, 
v Nemocnici Pardubického kraje, a.s. z 92,8 %, v Nemocnici Znojmo, příspěvková organizace z 83,6 %, 
v Uherskohradišťské nemocnici, a.s. z 93,1 %. Celková kapacita spaloven NO v areálu nemocnic 
spalující téměř výhradně nebezpečný odpad podskupiny 18 01 byla využita v roce 2018 z 60,5 %. 
Volná kapacita nemocničních spaloven nebezpečného odpadu byla v roce 2018 9 470 tun. 
 
Ze 79,9 %, tedy ze čtyř pětin, je nebezpečný odpad podskupiny 18 01 odstraněn spalováním na 
pevnině. Z 20,1 % je s ním nakládáno jiným způsobem – především bývá upraven pro následné 
odstranění, a to zejména ve Středočeském kraji (viz Tabulka č. 44), kde se úpravou nebezpečného 
odpadu podskupiny 18 01 zabývají např. společnosti EKOPUR s.r.o. (Zařízení sloužící k dekontaminaci 
a odstranění zdravotnického odpadu katalogového čísla 18 01 03), AHV ekologický servis, s.r.o. 
(Vacumet – Dekontaminace zdravotnických odpadů), AVE Kralupy s.r.o. (Zařízení parního sterilizátoru 
pro infekční zdravotnický odpad) a WASTECH a.s. (Dekontaminace a odstranění odpadů ze 
zdravotnických zařízení – sterilizační parní autokláv). 
 
Tabulka č. 44: Produkce NO a množství NO podskupiny 18 01 se způsobem nakládáním D10 a jinými způsoby 
nakládání v roce 2018 

Produkce NO a množství NO podskupiny 18 01 se způsobem nakládáním D10 a jinými způsoby nakládání v roce 
2018 

Kraj 

Sloupec 1 Sloupec 2 Sloupec 3 Sloupec 4 Sloupec 5 

Produkce NO 
(18 01 XX) (tuny) 

Produkce NO 
(XX XX XX) (tuny) 

Množství NO 
(18 01 XX) 

odstraněného D10 
(tuny) 

Množství NO 
(18 01 XX) s jiným 
nakládáním než 

D10 (tuny) 

Poměr Sloupce 3 
a Sloupce 4 

Hlavní město Praha 7 139 104 728 1 326 267 83 : 17 

Jihočeský kraj 1 348 87 286 773 239 76 : 24 

Jihomoravský kraj 4 072 175 241 1 933 1 071 64 : 36 

Karlovarský kraj 1 068 48 327 0 0 - 

Kraj Vysočina 1 659 70 366 1 546 0 100 : 0 

Královéhradecký kraj 1 974 60 428 1 262 0 100 : 0 

Liberecký kraj 1 118 85 303 1 509 0 100 : 0 

Moravskoslezský kraj 3 810 377 025 4 664 0 100 : 0 

Olomoucký kraj 2 585 72 057 1 252 0 100 : 0 

Pardubický kraj 1 744 86 127 1 091 39 97 : 3 

Plzeňský kraj 1 962 65 922 1 335 477 74 : 26 

Středočeský kraj 2 859 267 383 2 940 4 666 39 : 61 

Ústecký kraj 2 423 122 575 6 024 4 100 : 0 

Zlínský kraj 1 720 88 056 2 527 316 89 : 11 

ČR 35 481 1 710 824 28 182 7 080 80 : 20 

Zdroj: PDISOH, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Stávající síť zařízení k odstranění NO podskupiny 18 01 je z pohledu střednědobého horizontu 
kapacitně nedostačující. 
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3.4.2 Návrh optimalizace sítě zařízení k nakládání s nebezpečnými odpady 
podskupiny 18 01 

Podíl množství nebezpečného odpadu podskupiny 18 01 odstraněného způsobem D10 na množství 
veškerého nebezpečného odpadu odstraněného způsobem D10 se v jednotlivých krajích liší, což je 
způsobeno samotnou kapacitou spaloven nebezpečného odpadu a rozdíly v přijímaných množstvích 
různých druhů odpadu pro jednotlivé spalovny. Čím je vyšší kapacita spaloven nebezpečného odpadu, 
tím bývá tento podíl nižší (viz Tabulka č. 43). Vezmeme-li průměr za celou Českou republiku, 31,4 % 
nebezpečného odpadu odstraněného ve spalovnách představoval v roce 2018 odpad ze 
zdravotní péče. Tato hodnota se za poslední roky drží na hladině 30,9 % až 34,9 %, což ukazuje 
i Tabulka č. 45. Množství nebezpečného odpadu podskupiny 18 01 odstraněného způsobem 
nakládání D10 zaznamenalo od roku 2010 do roku 2018 nárůst o 42 %, zatímco produkce daného 
odpadu v daném období vzrostla jen o 9 %. Na základě dostupných dat o množství odpadu 
zpracovávaného ve spalovnách (viz Tabulka č. 45) byl metodou lineární regrese proveden odhad vývoje 
pro období 2019–2030 (viz Tabulka č. 46 a Tabulka č. 47). Regresní křivku i s příslušnou lineární rovnicí 
pro výpočet uvádí Graf č. 62, její extrapolovaný průběh v letech 2019–2032 ilustruje Graf č. 63. Jak je 
z tohoto grafu patrné, současná kapacita zařízení k odstranění nebezpečného odpadu 
spalováním na pevnině bude při zachování současného stavu a lineárního vývoje vyčerpána 
v polovině roku 2025. Současně graf zobrazuje i varianty navýšení kapacity spaloven nebezpečného 
odpadu. Pokud budou současné kapacity rozšířeny o 10 000 tun, jsme schopni způsobem nakládání 
D10 odstraňovat NO do poloviny roku 2028, pokud budou současné kapacity rozšířeny o 20 000 
tun, vystačí až do roku 2031. Předpokladem těchto odhadů je zachování lineárního vývoje množství 
nebezpečného odpadu odstraněného způsobem nakládání D10 v dalších letech. 
 
Tabulka č. 45: Množství NO odstraněného způsobem nakládání D10 obecně a podskupiny 18 01 v letech 2010–
2018 

Množství NO odstraněného způsobem nakládání D10 obecně a podskupiny 18 01 v letech 2010–2018 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Množství NO (18 01 XX) 
odstraněného D10 (tuny) 

19 858 22 124 23 382 23 757 24 678 25 976 26 827 27 739 28 182 

Množství NO (XX XX XX) 
odstraněného D10 (tuny) 

58 066 71 637 70 943 73 014 74 884 75 479 76 947 86 934 89 743 

Podíl Řádku 1 na Řádku 2 (%) 34,2 30,9 33,0 32,5 33,0 34,4 34,9 31,9 31,4 

Zdroj: PDISOH, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Tabulka č. 46: Odhad množství NO odstraněného způsobem nakládání D10 obecně a podskupiny 18 01 v letech 

2019–2025 

Odhad množství NO odstraněného způsobem nakládání D10 obecně a podskupiny 18 01 v letech 2019–2025 

Rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Množství NO (18 01 XX) odstraněného D10 (tuny) 29 662 30 650 31 637 32 625 33 612 34 600 35 587 

Množství NO (XX XX XX) odstraněného D10 (tuny) 90 883 94 001 97 119 100 237 103 355 106 473 109 591 

Podíl Řádku 1 na Řádku 2 (%) 32,6 32,6 32,6 32,5 32,5 32,5 32,5 

Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 

 
Tabulka č. 47: Odhad množství NO odstraněného způsobem nakládání D10 obecně a podskupiny 18 01 v letech 

2026–2032 

Odhad množství NO odstraněného způsobem nakládání D10 obecně a podskupiny 18 01 v letech 2026–2032 

Rok 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Množství NO (18 01 XX) odstraněného D10 (tuny) 36 575 37 562 38 550 39 537 40 524 41 512 42 499 

Množství NO (XX XX XX) odstraněného D10 (tuny) 112 709 115 826 118 944 122 062 125 180 128 298 131 416 

Podíl Řádku 1 na Řádku 2 (%) 32,5 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,3 

Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 
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Graf č. 62: Vývoj množství NO odstraněného způsobem nakládání D10 obecně a podskupiny 18 01 v letech 2010–
2018 

 
Zdroj: PDISOH, zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Graf č. 63: Odhad vývoje množství NO odstraněného způsobem nakládání D10 obecně a podskupiny 18 01 
v letech 2019–2032 

Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 

 
Navýšení kapacity spaloven nebezpečného odpadu o 20 000 tun ročně by pravděpodobně 
garantovalo dostatečnou síť zařízení k nakládání s nebezpečným odpadem spalováním na 
pevnině (D10), zejména pak pro nebezpečný odpad podskupiny 18 01. 
 
V rámci ČR se dají v současné době zmínit dva potenciální záměry výstavby nových zařízení 
k odstranění NO spálením (D10). Na jednom z nich v posledních letech pracuje společnost 
SUEZ Využití zdrojů a.s. v Ostravě – Mariánských Horách. Záměr počítá s rozšířením spalovny 
nebezpečného odpadu, která by svojí novou kapacitou byla schopna pokrýt produkci 15 000 tun 
nebezpečného odpadu za rok. V roce 2019 získal tento záměr kladné stanovisko EIA od Ministerstva 
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životního prostředí, které se tedy ztotožnilo se závěry posudku o vlivech projektu na životní prostředí, 
podle kterého budou tyto vlivy přijatelné. Dle dostupných informací a předpokládaného harmonogramu 
by v roce 2020 měla být zpracována projektová dokumentace, zažádáno o územní rozhodnutí a 
stavební povolení včetně příslušných vyjádření dotčených orgánů. Předpokládaným termínem pro 
získání stavebního povolení by mohl být pak rok 2021. V roce 2022 by se dala předpokládat výstavba 
samotného zařízení a v roce 2023 by mohla spalovna nebezpečného odpadu spustit zkušení provoz. 
Spuštění této spalovny nebezpečného odpadu v Ostravě do roku 2025 by garantovalo 
kontinuální a dostatečné odstranění nebezpečného odpadu spalováním na pevnině (D10) i po 
roce 2025. 
 
Druhým potenciálním záměrem je obnovení spalovny nebezpečného odpadu v areálu podniku 
Synthesia v Rybitví nedaleko Pardubic. Spalovna nebezpečného odpadu byla v roce 1994 uvedena do 
provozu, odstavena byla v roce 2004 kvůli neplnění emisních limitů a dalším problémům, mezi které 
patřil hluk a zápach. Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. koupila odstavenou spalovnu od 
chemického závodu Synthesia v roce 2006 a chtěla spalovnu zmodernizovat a provozovat. Od té doby 
se snaží získat potřebná povolení. Společnost na doporučení úřadů navrhuje více variant: Kromě 
původně plánovaných 20 000 tun spalovaného materiálu má i variantu, že spálí 15 800 tun za rok, dále 
bude v provozu 6 000 namísto 7 000 hodin ročně. To podle dokumentace zveřejněné v informačním 
systému EIA znamená snížení dopravního zatížení i vypouštění emisí o 20 %. Ze studie také vyplývá, 
že spalovna nebude významným zdrojem škodlivin v ovzduší. Bezpochyby je záměr společnosti 
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. oproti společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s. na samém počátku 
a jeho prosazení bude otázkou několika let. 
 
Oba výše uvedené záměry by přispěly k dostatečnému rozšíření potřebných kapacit pro 
odstranění nebezpečného odpadu spalováním na pevnině (D10), zejména pak těch z podskupiny 
18 01, a zajistily by dostatečnost sítě zařízení k nakládání s nebezpečnými odpady pro 
podskupinu 18 01 v jednotlivých krajích České republiky pro období budoucích let. 
 
Alternativní technologií k odstraňování nebezpečného odpadu podskupiny 18 01 spalováním na 
pevnině je úprava odpadů (odstranění jejich nebezpečné vlastnosti H9 – infekčnost) před jejich 
konečným odstraněním. Pokud by nedošlo k realizaci výše uvedených potenciálních kapacit spaloven 
nebezpečného odpadu, pak je jedinou možností, jak snížit toky nebezpečných odpadů podskupiny 
18 01 na spalovnách nebezpečného odpadu, cílit na důsledné třídění těchto odpadů v místě vzniku, 
podporovat odstranění nebezpečných vlastností těchto odpadů v místě vzniku (menší dekontaminační 
zařízení o kapacitě 50–200 tun/rok v nemocnicích) nebo podporovat vznik nových zařízení 
k dekontaminaci odpadů ze zdravotní péče v jednotlivých krajích (např. parní sterilizátor, kapacita 
1 000–5 000 tun/rok). Pro docílení dostatečnosti kapacit zpracování nebezpečného odpadu podskupiny 
18 01 bez rozšíření nových kapacit spaloven nebezpečného odpadu by bylo odpovídající 
vybudovat minimálně čtyři zařízení (kapacita 4 × 5 000 tun/rok) pro úpravu nebezpečného odpadu 
podskupiny 18 01 před jejich konečným odstraněním. 
 
Vezmeme-li v potaz finanční náklady pouze na zpracování nebezpečných odpadů podskupiny 18 01, 
celkové finanční náklady za odstranění nebezpečných odpadů podskupiny 18 01 v roce 2018 činily cca 
350 milionů Kč (průměrná cena za odstranění 10 Kč/kg, produkce 35 000 tun). Jak ukázalo 
i dotazníkové šetření, současná cenová hladina za odstranění nebezpečných odpadů 
podskupiny 18 01 se pohybuje pro větší subjekty typu nemocnic ve většině případů do 10 Kč/kg. 
Subjekty produkující odpady ze zdravotní péče tudíž nejsou ekonomicky nuceny k většímu třídění 
těchto odpadů (kategorie O a N). Současně nejsou nuceny ani k tomu, aby investovaly do menšího 
zařízení k dekontaminaci infekčních odpadů ze zdravotní péče. Vybavenost nemocnic zařízením 
k dekontaminaci infekčních odpadů podskupiny 18 01 je malá, což dokazují i výsledky dotazníkového 
šetření (viz Kapitola 3.1). Případná vyšší cenová hladina za odstranění těchto odpadů ve spalovnách 
nebezpečného odpadu je dána vyšší frekvencí svozu nebo delší dojezdovou vzdáleností do 
odpovídajícího zařízení. K navýšení ceny (např. z 10 Kč/kg na 20 Kč/kg) za likvidaci spálením NO 
podskupiny 18 01 by mohlo dojít v případě razantnějšího navýšení poplatku za uložení nebezpečného 
odpadu na skládku. Při skokovém navýšení ceny za likvidaci nebezpečného odpadu podskupiny 18 01 
by mohlo dojít k tomu, že by původci těchto odpadů začali více třídit (došlo by ke změně poměru 
kategorie O a N u podskupiny 18 01, jak tomu je např. v Rakousku nebo v Německu) a začali by 
pravděpodobně více investovat do zařízení k dekontaminaci těchto odpadů v místě vzniku. To by také 
přispělo ke snížení epidemiologických rizik. V případě dekontaminace odpadů by stále bylo nutno řešit 
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nakládání se vzniklým dekontaminovaným odpadem. Právě země jako Rakousko a Německo mohou 
využít husté sítě spaloven komunálních odpadů (viz Kapitola 3.3). 
 
Na základě dostupnosti stávajících zařízení k odstranění nebezpečného odpadu spalováním na 
pevnině (D10) v rámci ČR a analyzovaných dat o produkci a způsobech nakládání z posledních let se 
jako optimální řešení jeví v dlouhodobém horizontu rozšířit kapacity spaloven nebezpečného 
odpadu o dalších 15 000–20 000 tun/rok. Vzhledem k přesunu nebezpečného odpadu podskupiny 
18 01 v rámci ČR není až zas tak podstatné definování umístění nového zařízení do konkrétního kraje. 
Samozřejmě finální lokace takového typu zařízení bude záviset na mnoha vlivech, např. ekonomické 
náročnosti, kladném stanovisku EIA, ale hlavně ochotě místních obyvatel akceptovat daný záměr. 
Poslední zmíněný vliv je u staveb tohoto druhu hlavním důvodem nerealizovatelnosti záměru. 
Alternativou ke zpracování nebezpečného odpadu podskupiny 18 01 ve spalovnách 
nebezpečného odpadu je výstavba zařízení k dekontaminaci odpadů ze zdravotní péče o stejné 
kapacitě, tedy 15 000–20 000 tun/rok. 
 

► Varianty návrhu optimalizace sítě zařízení k nakládání s NO podskupiny 18 01 

► 1. varianta: rozšíření nebo rekonstrukce stávajících kapacit zařízení k odstranění 
nebezpečného odpadu (navýšení kapacity o 15 000–20 000 tun/rok – dlouhodobý 
horizont) 

► 2. varianta: rozšíření stávajících kapacit zařízení k dekontaminaci nebezpečného odpadu 
podskupiny 18 01 (navýšení kapacity 15 000–20 000 tun/rok – krátkodobý horizont) 

3.5 Doporučení a návrhy aktivit a technologií vhodných pro podporu 

V následující kapitole jsou blíže popsány jednotlivé aktivity a technologie používané při nakládání 
s odpady ze zdravotní péče v jednotlivých fázích procesu, tedy vznik, shromažďování a sběr, eventuální 
úprava a konečné odstranění, případně využití. V případě uvedení konkrétních komerčních technologií 
se jedná o ryze ilustrační příklady, které nemusí nutně představovat ekonomicky nejvýhodnější ani 
provozně nejefektivnější varianty. 
 
Základním předpokladem implementace technologie v jakékoliv fázi procesu nakládání s odpady ze 
zdravotní péče je zajištění dostatečné ochrany zdraví člověka a životního prostředí. Dalším důležitým 
faktorem je pak ekonomická stránka. Zde lze hovořit o spotřebě/úspoře energie, nákladech na provoz 
a obsluhu, pořizovacích nákladech nebo o výdajích spojených s předúpravou vstupních / likvidací 
výstupních proudů. Odpady ze zdravotní péče představují širokou škálu materiálů různých 
(nebezpečných) vlastností a implementace dané aktivity či technologie nakládání s nimi musí vždy 
vycházet z potřeb a povahy konkrétního zdravotnického zařízení, případně konkrétního oddělení 
a pracoviště. 

3.5.1 Vznik, sběr a shromažďování odpadů ze zdravotní péče 

3.5.1.1 Shromažďovací prostředky v místě vzniku 

V souladu se zákonem o odpadech jsou odpady ze zdravotní péče zařazovány podle Katalogu odpadů, 
tedy tříděny dle jednotlivých katalogových čísel. Obvyklou praxí je ukládání do nádob 
a shromažďovacích prostředků hned v místě vzniku, v případě nebezpečných odpadů (např. 
infekčních) je tato praxe dokonce nezbytná. Dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 
o podrobnostech nakládání s odpady musí shromažďovací prostředky být mimo jiné odlišeny od 
prostředků nepoužívaných k nakládání s odpady (případně používaných pro jiné druhy odpadů) 
a zabezpečit, že je odpad chráněn před nežádoucím zhodnocením, zneužitím, odcizením, smícháním 
s jinými druhy odpadů nebo únikem ohrožujícím zdraví lidí nebo životní prostředí. V případě zejména 
odpadů ze zdravotní péče musí zároveň svým provedením umožnit bezpečnost při obsluze a čištění 
a dezinfekci po svém vyprázdnění, jedná-li se o prostředky používané opakovaně. 
 
Nejčastěji používaným shromažďovacím prostředkem pro pevné (neostré) odpady ze zdravotní péče 
jsou pytle vyrobené z materiálu LDPE či PVC různé tloušťky v závislosti na povaze shromažďovaného 
odpadu – např. pro infekční odpad je nutné použít pytle s minimální tloušťkou stěny 0,2 mm. Přestože 
se nejedná o povinnost, dobrou praxí je barevně odlišit jednotlivé shromažďované odpady, aby 
nedocházelo k záměně. Pytel na infekční odpad bývá obvykle červený. 



  

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

Pro ostré, potenciálně infekční odpady je dalším požadavkem na vlastnosti shromažďovacího 
prostředku i pevnost a odolnost proti propíchnutí. Shromažďovací prostředky proto musí splňovat 
požadavky uvedené v normě ČSN EN ISO 23907 (854002). V kontextu českého zdravotnictví jsou 
často používané tzv. klinik boxy. Jedná se o kónickou nádobu z polypropylenu opatřenou víkem, které 
lze průběžně uzavírat a po naplnění do ¾ objemu pevně uzavřít. Na trhu jsou dostupné klinik boxy 
různých objemů, cca 0,5–60 l. 
 
Tekuté odpady ze zdravotní péče se pak ukládají do pevných nepropustných nádob pro odstranění 
odpadu certifikovaných k danému účelu. 
 
Na trhu jsou také k dispozici shromažďovací nádoby opatřené potiskem (např. nápis „BIOHAZARD“, 
případně označení katalogového čísla odpadu, uvedení UN kódu atd.), je však na původci, aby si ověřil, 
že potisk odpovídá požadavkům na označení vycházejícím z příslušných právních předpisů. 
 
Vzniká-li daný odpad v místě, které je volně přístupné, vhodným řešením jsou uzamykatelné skříně 
pro ostré předměty a léčiva. Odpad je vkládán horním otvorem a po uložení nelze znovu vyndat bez 
odemčení postranních dveří. Existují i varianty, na jejichž odemčení je třeba dvou klíčů, pokud to místní 
předpisy vyžadují (např. v případě léčiv). 
 
Pevné odpady ze zdravotní péče lze také shromažďovat v krabicích ze speciální třívrstvé lepenky se 
zámkovým víkem.  
 
Speciálním případem jsou shromažďovací prostředky dodávané jako příslušenství ke konkrétním 
zařízením pro zpracování odpadu. Příkladem je nádoba Meditainer, která slouží jak ke shromažďování 
infekčního odpadu, tak i k jeho přepravě a následné dekontaminaci v zařízení Medister. Nádobu lze 
použít opakovaně až pro 1 000 cyklů. 

3.5.1.2 Prostředky pro manipulaci 

Odpad ze zdravotní péče vzniká na jednotlivých pracovištích, na kterých je zdravotní péče poskytována. 
Není-li předáván oprávněné osobě přímo v místě vzniku, zpravidla je nutné ho přesunout na 
shromažďovací místo. Pro manipulaci s odpadem v rámci areálu zdravotnického zařízení se používá 
celá řada prostředků. 
 
Nejjednodušším řešením je plošinový či skladový vozík vhodný pro převoz odpadů především uvnitř 
budovy. Pojme jen poměrně malé množství odpadu a má velmi malou nosnost. Existuje i policová 
varianta. Podobným řešením je kárka s nafukovacími koly. Díky bočním stěnám ji lze naplnit větším 
množstvím odpadu, nafukovací kola pak umožňují převoz i po nerovné ploše vně budovy. Obdobný 
účel splňuje i běžný nákupní vozík. Jsou-li odpady z jednotlivých pracovišť sbírány v rámci úklidu, 
může být k daným účelům využito i úklidového vozíku. Existují také speciální vozíky na nádoby 
určené přímo pro převoz shromažďovacích prostředků na odpad ze zdravotní péče. 
 
Sofistikovanější variantu prostředku pro převoz odpadu pak představují skříňové a klecové vozíky, 
též zvané rollkontejnery či pojízdné vozíky. Na trhu existují jak kovové s mřížovanými stěnami, tak 
plastové s ocelovými výztuhami se stěnami pevnými. Jejich další výhodou je, že jsou uzamykatelné. 
Nosnost skříňových a klecových vozíků se běžně pohybuje okolo 500 kg. 
 
V případech, kdy je třeba odpad přesunout v rámci areálu na větší vzdálenosti, lze uvažovat 
i o motorizovaných manipulačních prostředcích. Možným řešením je pohonná jednotka s přívěsným 
valníkem, která umožňuje převoz odpadu mezi budovami ve velkých zdravotnických zařízeních. 
Produkuje-li zdravotnické zařízení velké množství odpadu ve velkém areálu, vhodným řešením může 
být i speciálně uzpůsobený užitkový vůz. Pokud je odpad přepravován po veřejné komunikaci, musí 
navíc vozidlo splňovat požadavky na vybavení s ohledem na Evropskou dohodu o mezinárodní silniční 
přepravě (ADR). Na trhu jsou například dostupné přepravní boxy s UN certifikací. 

3.5.1.3 Vybavení shromažďovacího místa 

V místech, kde dochází ke shromažďování odpadu, je třeba zabezpečit, že odpad, který je zde 
shromažďován, je mimo jiné chráněn před povětrnostními vlivy, nežádoucím zhodnocením a odcizením. 
Běžně se proto pro shromažďování odpadů ze zdravotní péče vyčleňuje samostatná místnost, která 
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zůstává zamčená a splňuje příslušné hygienické požadavky (stěny s omyvatelným nátěrem, snadno 
omyvatelná podlahová krytina, okno pro větrání opatřené mřížemi atd.). K dočasnému shromáždění 
menšího množství odpadu mohou sloužit i uzamykatelné kovové skříně. 
 
Odpad je v těchto místnostech shromažďován obvykle v nádobách, které lze snadno dezinfikovat. 
Příkladem jsou klasické dvoukolové nádoby na odpad (případně opatřené potiskem), jejichž výhodou 
je i snadná manipulace při předávání odpadu oprávněné osobě. Pro tekutý odpad lze použít 
dvouplášťových kontejnerů či speciálních sudů. 
 
V případech, kdy je infekční nebo anatomický odpad shromažďován před předáním k odstranění po 
dobu delší než 3 dny, je v souladu s příslušnou vyhláškou Ministerstva zdravotnictví nutno ho skladovat 
v mrazicím nebo chlazeném prostoru při maximální teplotě 8 °C, a to nejvýše po dobu 1 měsíce. Pro 
splnění této podmínky využívají zdravotnická zařízení různých systémů. Tím nejjednodušším je 
pořízení volně stojící chladničky či pultové mrazničky. Takové řešení je vhodné pro zařízení s velmi 
malou produkcí infekčního odpadu či jednotlivá pracoviště, případně pro situace, kdy dojde k výpadku 
pravidelného svozu odpadu. Pro chlazení většího množství odpadu bývá upřednostňováno provedení 
stavebních úprav shromažďovacího místa, které zajistí chlazení celé místnosti. K tomu slouží chladicí 
a mrazicí jednotky. Dostupnou alternativou jsou také chladicí kontejnery a chladicí komory 
vybavené chladicím agregátem. 

3.5.1.4 Přehled příkladů 

Tabulka č. 48 uvádí souhrnný přehled příkladů aktivit a technologií používaných v oblasti vzniku, sběru 
a shromažďování odpadů ze zdravotní péče s ilustrativními odkazy na komerčně dostupné výrobky. 
 
Tabulka č. 48: Přehled příkladů aktivit a technologií používaných v oblasti vzniku, sběru a shromažďování odpadů 
ze zdravotní péče 

Přehled příkladů aktivit a technologií používaných v oblasti vzniku, sběru a shromažďování odpadů ze zdravotní 
péče 

Oblast Název aktivity/technologie Příklad 

Shromažďovací 
prostředky v místě 

vzniku 

Pytle 
„Pytel červený s potiskem, 700x1100, 200 mi, objem 120l, cena/ks“ – Workstation 

a.s. 

Klinik boxy „Nádoba na zdravotnický odpad (použité jehly) 1,5l – žlutá“ – HARPA s.r.o. 

Nádoby na kapalný odpad „Kanystr 25 l UN“ – TBA Plastové obaly s.r.o. 

Uzamykatelné skříně pro 
ostré předměty a léčiva 

„INDOOR SHARPS DISPOSAL BIN, 19 GALLONS“ – Securr 

Krabice „Rifiuti Sanitari Lt 20“ – Ecoplast 2000 S.a.s. 

Meditainer „Meditainer“ – Puro-klima, a.s. 

Prostředky pro 
manipulaci 

Plošinový vozík 
„Plošinový vozík LIGHT, plošina 780x450 mm, kola s šedou pryží“ – B2B Partner 

s.r.o. 

Kárka s nafukovacími koly „VOZÍK KÁRKA NAFUKOVACÍ KOLA 100KG“ – Kola Pirkl s.r.o. 

Úklidový vozík 
„EASTMOP ÚKLIDOVÝ VOZÍK CLAROL PLUS VI PLNÁ VÝBAVA“ – HAMIFRO 

s.r.o. 

Vozík na nádoby „Vozík na nádoby na medicínsky odpad“ – MEVA-TEC s.r.o. 

Klecový vozík „Pojízdný rollkontejner Manutan, do 600 kg, uzamykatelný“ – MANUTAN s.r.o. 

Skříňový vozík „Pojízdný kontejner SAFE“ – KAISER+KRAFT Europa GmbH 

Pohonná jednotka 
s přívěsným valníkem 

„Panter FD-2H s valníkem HV-220S“ – DAKR spol. s r.o. 

Užitkový vůz „Citroën Berlingo Van“ – C Automobil Import s.r.o. 

Přepravní box 
„PLASTOVÝ BOX 1200 x 1000 x 740 MM, S UN CERTIFIKACÍ, MODRÝ” – OBAL 

CENTRUM s.r.o. 

Vybavení 
shromažďovacího 

místa 

Uzamykatelné kovové skříně „Svařovaná policová skříň 1800x800x380 mm“ – RUDETA s.r.o. 

Dvoukolové nádoby „NÁDOBA NA ZDRAVOTNICKÝ ODPAD 120 L“ – Petr Soukup a spol. s.r.o. 

Dvouplášťové kontejnery 
„KONTEJNER DVOUPLÁŠŤOVÝ OCEL-PLAST 1000 L SAMOSTATNÝ“ – TRASO 

s.r.o. 

Sudy „Plastový sud na nebezpečné kapaliny 120 l” – REO AMOS, spol. s r.o. 

Chladničky „NORDline UR 600 ST statická“ – KOHR Invest s.r.o. 

https://eshop.wsas.cz/pytel-%C4%8Derven%C3%BD-s-potiskem-700x1100-200-mi
https://eshop.wsas.cz/pytel-%C4%8Derven%C3%BD-s-potiskem-700x1100-200-mi
https://www.dopner.cz/nadoba-na-zdravotnicky-odpad-1-5l-zluta/
https://www.tbaplast.cz/kanystr-25-l-un
https://trash-cans.com/collections/medical-waste-containers-kiosks-trash-cans-bins/products/copy-of-indoor-pharmaceutical-disposal-kiosk-square-19-gallons-mw06-p
https://www.ecoplast2000.it/prodotti/ecologia/rifiuti-speciali/rifiuti-sanitari-lt-20.html
http://www.puro-klima.cz/CZ/117/meditainer/
https://www.b2bpartner.cz/plosinovy-vozik-light-plosina-780x450-mm-kola-s-sedou-pryzi/
https://www.b2bpartner.cz/plosinovy-vozik-light-plosina-780x450-mm-kola-s-sedou-pryzi/
https://www.kolapirkl.cz/vozik-karka-nafukovaci-kola-100kg
https://www.vladcemopu.cz/uklidove-voziky-2/eastmop-uklidovy-vozik-clarol-plus-vi-plna-vybava/
https://www.vladcemopu.cz/uklidove-voziky-2/eastmop-uklidovy-vozik-clarol-plus-vi-plna-vybava/
https://www.mevatec.cz/Vozik-na-nadoby-na-medicinsky-odpad-d4353.htm?tab=description
https://www.manutan.cz/cs/mcz/pojizdny-rollkontejner-manutan-do-600-kg-uzamykatelny-mig5993767
https://www.kaiserkraft.cz/voziky/pojizdne-kontejnery/pojizdny-kontejner-safe/logisticky-box-v-x-s-x-h-1785-x-720-x-810-mm/p/M1024192/
https://www.dakr.com/panter-fd-2h-s-valnikem-hv-220s.html
https://business.citroen.cz/uzitkove-vozy/citroen-berlingo-van.html
https://www.obalcentrum.cz/plastovy-box-1200-x-1000-x-740-mm-s-un-certifikaci-modry
https://www.obalcentrum.cz/plastovy-box-1200-x-1000-x-740-mm-s-un-certifikaci-modry
https://rudeta.cz/cs/policova-skrin-e288a.html
https://www.cenyprizemi.cz/nadoba-na-zdravotnicky-odpad-120-l
https://www.traso.cz/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=266
https://www.traso.cz/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=266
https://www.reoamos.cz/plastovy-sud-na-nebezpecne-kapaliny-120-l/d-3753/
https://www.onlinegastro.cz/nordline-ur-600-st-staticka
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Přehled příkladů aktivit a technologií používaných v oblasti vzniku, sběru a shromažďování odpadů ze zdravotní 
péče 

Oblast Název aktivity/technologie Příklad 

Pultové mrazničky „Beko HSA 24530“ – Internet Mall, a.s. 

Chladicí a mrazicí jednotky „Polair MM 115 SF“ – NOSRETI velkoobchod s.r.o. 

Chladicí kontejnery „KONTEJNER ISO 1C CHLADICÍ – DVOUKOMOROVÝ“ – KARBOX s.r.o. 

Chladicí komory „Chladící a klimatizační komory“ – DENIOS s.r.o. 

Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 

3.5.2 Využití a odstranění odpadů ze zdravotní péče 

Speciální povaha odpadů ze zdravotní péče často brání tomu, aby s nimi bylo nakládáno dle hierarchie 
nakládání s odpady. V drtivé většině případů je proto s ohledem na prevenci šíření infekce 
upřednostňováno odstranění před využitím. V roce 2018 bylo v ČR využito (tedy nakládáno způsoby 
označenými kódy R1–R13) pouze 6,7 % odpadu podskupiny 18 01. Nejčastějším způsobem využití 
bylo využití odpadu jako paliva nebo k výrobě energie (R1). Majoritní způsob odstranění v ČR 
představuje spalování na pevnině (D10) ve spalovnách nebezpečného odpadu. Pro odpady ze 
zdravotní péče vykazující nebezpečnou vlastnost infekčnost se stále rozšířenější alternativou jeví 
zpracování v zařízeních pro dekontaminaci a sterilizaci. 

3.5.2.1 Spalovny nebezpečného odpadu 

Spalování, také nazývané termické zpracování, je efektivní metodou odstranění celé řady odpadů, 
jmenovitě především komunálních, nebezpečných, plynných a kapalných odpadů a kalů. 
U nebezpečných odpadů se často jedná o jedinou či jednu z mála možností, jak tyto látky účinně zbavit 
nebezpečných vlastností a snížit tak jejich negativní vliv na životní prostředí a zdraví člověka. Spalovna 
nebezpečného odpadu je zařízením k nakládání s odpady ve smyslu zákona o odpadech. Pro jeho 
provozování je tedy třeba získat souhlas od příslušného krajského úřadu, který je dále podmíněn 
kladným stanoviskem EIA a integrovaným povolením v souladu se zákonem č. 76/2002 Sb. 
o integrované prevenci. Souhlas s provozováním zařízení také obsahuje konkrétní katalogová čísla 
a kategorie odpadu, které mohou být ve spalovně nebezpečného odpadu zpracovány. 
 
Nejčastějším typem spaloven, ve kterých je zpracováván nebezpečný odpad a konkrétně odpad ze 
zdravotní péče, jsou rotační pece. Dalšími rozšířenými druhy pecí jsou roštové pece, ve kterých může 
docházet ke spalování pevných nebezpečných odpadů společně s ostatními odpady, a fluidní lože. Při 
spalování odpadů ze zdravotní péče dochází k úplné hygienizaci materiálu a značnému snížení 
hmotnosti a objemu. Tabulka č. 49 uvádí základní fáze procesu zpracování odpadu ve spalovnách 
nebezpečného odpadu s popisem specifik pro zpracování odpadů ze zdravotní péče. 
 
Tabulka č. 49: Fáze procesu zpracování odpadu ve spalovně nebezpečných odpadů 

Fáze 
procesu 

Popis Specifika zpracování odpadů ze zdravotní péče 

Předúprava, 
skladování a 

plnění 

Návoz materiálu a jeho skladování. 

Pevný nebezpečný odpad je obvykle skladován v bunkrech, 
plnění probíhá s pomocí jeřábu. 

Vhodné je nadále uchovat nebezpečné odpady v obalech 
použitých pro přepravu (např. sudy). 

Mísení odpadu za účelem dosažení požadované 
výhřevnosti. 

Při skladování je třeba dbát na ochranu životního prostředí 
a zdraví člověka s ohledem na infekční potenciál 

zpracovávaného odpadu (např. samostatné skladování, 
automatické plnění, chlazení atd.). 

Vhodnými způsoby předúpravy jsou parní sterilizace 
a vaření s vodou, případně mechanická úprava. 

Termické 
zpracování 

Dochází k úplnému spálení materiálu za teploty cca 1000 °C 
za vzniku tepla, popílku, strusky a spalin (skleníkové plyny, 
oxidy dusíku, polycyklické aromatické uhlovodíky, dioxiny a 

furany). 

Skládá se z vysušení, zplyňování, zapálení, hoření a 
dohoření. 

Dochází k úplné hygienizaci materiálu. 

Toxicita polycyklických aromatických uhlovodíků 
vznikajících při spalování odpadu ze zdravotní péče je kvůli 
obsahu PVC vyšší než při spalování komunálního odpadu. 

Energetické 
využití 

Využití energie ze spalování pro výrobu tepla a/nebo 
elektrické energie. 

Pokud je tato fáze přítomna, jedná se o zařízení pro 
energetické využití odpadu. 

V ČR je v zařízeních zpracovávajících odpady ze zdravotní 
péče tato fáze v podstatě nepřítomná. 

https://www.mall.cz/truhlicove-mrazaky/beko-hsa-24530
https://www.abcelektrodum.cz/chladici-jednotky-polair/d-72379/
http://www.karbox.cz/kontejner-iso-1c-chladici-dvoukomorovy
https://www.denios.cz/individualni-reseni-na-miru/tepelna-technika/chladici-a-klimatizacni-komory/
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Fáze 
procesu 

Popis Specifika zpracování odpadů ze zdravotní péče 

Čištění 
výstupních 

proudů 

Čištění spalin (popílek, oxidy dusíku, dioxiny a furany), 
čištění odpadních vod, získávání železných kovů, 

zpracování pevných odpadních proudů. 
Výstupní proud je materiál bez infekčního potenciálu. 

Zdroj: NEUWAHL, Frederik a kol., zpracování GREEN Solution s.r.o. 

 
Oblasti vhodné pro podporu v souvislosti se spalovnami zpracovávajícími odpad ze zdravotní péče 
představují rozšíření stávajících a vybudování nových spaloven nebezpečného odpadu, případně 
modernizaci ovlivňující jednu či více zmíněných fází, například: 

► rekonstrukce skladovacích prostor či zavedení automatického plnění odpadu, 

► oprava spalovacího prostoru, 

► instalace parní turbíny či renovace vedoucí ke zvýšení produkce tepla a elektrické energie, 

► zavedení nových technologií čištění spalin pro snížení emisí. 

3.5.2.2 Zařízení pro dekontaminaci a sterilizaci 

Nebezpečnou vlastností velké části odpadů ze zdravotní péče je infekčnost (H9). Proces, při kterém je 
materiál zbaven své infekčnosti, tedy dochází k redukci počtu choroboplodných zárodků v něm, se 
nazývá dekontaminace. Sterilizace pak představuje souhrn opatření vedoucích k usmrcení všech 
mikroorganismů a inaktivaci virů v daném prostředí. Efektivita dekontaminace je často uváděna 
parametrem tzv. log redukce, který udává, o kolik řádů se snížil počet mikroorganismů v materiálu. 
Běžné dekontaminační metody poskytují redukci o cca 6 řádů, úplná sterilizace, prováděná např. pro 
opakovaně používané zdravotnické pomůcky, zajišťuje redukci až o 12 řádů. 
 
V praxi existují 4 základní dekontaminační procesy: 
 
1. Nízkoteplotní termické procesy 

Nízkoteplotní termické procesy jsou takové procesy, které k dekontaminaci odpadu využívají tepelné 
energie, avšak při teplotách, které nezpůsobují chemický rozklad materiálu, pyrolýzu či spalování. 
Běžné teplotní rozmezí pro tyto procesy je 93 °C až 177 °C. Dekontaminaci lze provádět vodní parou, 
při jejímž použití dochází i k svévolnému nárůstu tlaku, nebo suchým teplem (horkým vzduchem). 
Dekontaminace suchým teplem obvykle vyžaduje delší doby zdržení. Pro vývoj vodní páry lze využít 
přirozené vlhkosti, nebo může být voda dodána externě (často v uzavřené smyčce). Nejčastěji 
používaným zařízením pro tento druh procesů je autokláv. Příkladem použití autoklávu je sterilizace 
vodní parou teploty 121 °C po dobu 23 minut při tlaku 101,3 kPa. Pro zahřátí systému lze použít 
mikrovlnného záření, které poskytuje efektivní dekontaminaci pouze u procesů využívajících vodní páry. 
 
2. Chemické procesy 

Chemické procesy využívají k inaktivaci mikroorganismů dezinfekční činidla. Nejčastěji používaným 
dezinfekčním činidlem je chlornan sodný. Kvůli obavám z kontaminace vody sloučeninami na bázi 
chloru je snaha ho nahradit jinými činidly, jako jsou kyselina peroctová, glutaraldehyd, hydroxid sodný, 
plynný ozon či vápno. Ve zdravotnických laboratořích je dekontaminace menších množství tekutých 
potenciálně infekčních odpadů (např. vzorky moči) vylitých do kanalizace čisticím prostředkem na bázi 
chloru běžnou praxí. Komerčně dostupná dekontaminační zařízení využívající nízkoteplotních 
termických procesů často obsahují zásobník chemického dezinfekčního činidla, které je vpraveno do 
dekontaminační komory v případě, že dekontaminace selže. Efektivní aplikaci chemických procesů 
často předchází dezintegrace materiálu, aby bylo zajištěno proniknutí činidla do všech částí 
dekontaminovaného materiálu. Speciální a zřídka používanou odnoží chemických procesů je tzv. 
solidifikace (anglicky encapsulation, „zapouzdření“), při které je odpad zalit směsí, která obklopí 
jednotlivé složky odpadu a ztuhne. 
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3. Radiační procesy 

Radiační procesy využívají pro dekontaminaci odpadu tzv. ionizujícího záření, které v buňkách napadá 
DNA a při dostatečně dlouhé expozici efektivně usmrcuje všechny živé organismy. Lze ho získat 
z radioaktivních materiálů, jako je kobalt-60 generující vysokorychlostní paprsky gama záření, nebo 
také z krátkovlnného UV záření (UV-C), vyráběného ve speciálních lampách. Radiační procesy nejsou 
z důvodu rizika ohrožení zdraví člověka příliš rozšířené pro dekontaminaci odpadu, sterilizační UV 
lampy jsou však běžnou součástí mikrobiologických laboratoří. 
 
4. Biologické procesy 

Biologické procesy využívají k rozkladu organického materiálu enzymy. Tento typ procesů má zatím 
velmi omezenou aplikaci a v Evropě se prakticky nepoužívá. 
 
V neposlední řadě je třeba zmínit mechanické procesy, jako je drcení, mletí, fragmentace, míchání, 
oddělení fází a zhutňování, jejichž aplikace sama o sobě nevede k dekontaminaci a sterilizaci, přesto 
jsou tyto procesy často hojně využívány v řadě komerčních dekontaminačních zařízení jako podpůrné 
procesy zvyšující celkovou efektivitu dekontaminace. 
 
Dekontaminací mohou být zpracovány primárně pouze infekční odpady, tedy odpad s katalogovým 
číslem 18 01 03 (a podobně 18 02 02), eventuálně odpad 18 01 02, vykazuje-li nebezpečnou vlastnost 
infekčnost. Jsou-li součástí dekontaminace i mechanické procesy jako drcení a mletí, může být vhodná 
i pro odpad 18 01 01 (především pokud vykazuje nebezpečnou vlastnost infekčnost) a 18 01 04. 
Výstupním materiálem je odpad s katalogovým číslem 18 01 04 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování 
nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce kategorie ostatní, který lze odstranit 
v zařízeních pro zpracování ostatního odpadu (např. skládky nebo spalovny komunálního odpadu). Při 
mechanické úpravě drcením je pak výstupem odpad 19 12 12 Jiné odpady (včetně směsí materiálů) 
z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11. Někteří výrobci dekontaminačních 
zařízení deklarují i možnost použití mechanicky zpracovaného výstupu jako tuhého alternativního paliva 
(tedy katalogové číslo 19 12 10 Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)), tato praxe však v ČR 
zatím nenašla uplatnění. 
 
Na trhu existuje celá řada zařízení pro dekontaminaci a sterilizaci infekčního odpadu, Tabulka č. 50 
nabízí přehled vybraných příkladů. Zařízení pro dekontaminaci a sterilizaci jsou vhodná jak pro 
jednotlivá pracoviště (např. pro dekontaminaci odpadu pocházejícího z mikrobiologické laboratoře), tak 
pro celá zdravotnická zařízení nebo pro společnosti specializované na odpadové hospodářství, které 
odpad od zdravotnických zařízení přebírají. Příkladem takového zařízení je parní sterilizátor 
provozovaný společností AVE Kralupy s.r.o. s maximální roční kapacitou 4 000 tun odpadu. Výběr 
vhodného zařízení by měl vždy vycházet z potřeb daného subjektu (množství a druhy produkovaného 
odpadu, infekčnost odpadu, požadavky na výstupní materiál, prostorové dispozice atd.). 
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Tabulka č. 50: Přehled příkladů vybraných komerčně dostupných zařízení pro dekontaminaci a sterilizaci 

v abecedním pořadí 

Přehled příkladů vybraných komerčně dostupných zařízení pro dekontaminaci a sterilizaci v abecedním pořadí 

Název zařízení – výrobce Příklad 

Converter – Siemens, s.r.o., 
Česká republika 

Converter funguje jako jednokomorový drtič, v němž je odpad rozemlet na drobné částečky, které se 
zahřívají na teplotu 151 °C, následně se ochladí a dochází k jejich vyskladnění. 

ECODAS – ECODAS, Francie 
Inovativní, zcela uzavřený a automatizovaný systém pro sterilizaci zdravotnického odpadu a snížení 

jeho objemu. Ve válcovém reaktoru nejprve probíhá proces drcení následovaný ohřevem vodní parou za 
vysokého tlaku. Výhodou systému je také nízká náročnost na prostor. 

Ecosteryl – AMB Ecosteryl, 
Belgie 

Komplexní zařízení pro zpracování zdravotnických odpadů vhodné do středních a velkých 
zdravotnických zařízení. Základem všech systémů je drtič se čtyřmi rotory a mikrovlnná trouba, která 

ohřívá vstupující odpad na teplotu 100°C, čímž dochází k dekontaminaci. 

HYDROCLAVE – Hydroclave 
Systems Corp, Kanada 

Autoklávy využívající procesů míchání, fragmentace a sušení pro lepší sterilizaci odpadu, dostupné v 10 
standardních modelech s možností vlastních sestav. 

Matachana – Matachana Group, 
Španělsko 

K dispozici jsou parní sterilizátory různých velikostí s přídavným zařízením na drcení a zhutňování 
výstupního materiálu. 

Medister – Meteka GmbH, 

Rakousko 

Zařízení využívají patentované technologie založené na mikrovlnném vysokofrekvenčním ohřevu. Při 
procesu dochází ke snížení objemu odpadů až o 30 %. Společnost nabízí celý systém prevence 

z pohledu hygieny a infekce pro kontaminované infekční odpady (včetně nádob MEDITAINER 
a dopravního systému MEDITRANS). 

Newster – Newster System S.r.l., 
Itálie 

Společnost nabízí několik modelů různé velikosti pracujících na principu parní sterilizace, teplo je 
generováno nárazem a třením odpadu. K dispozici je i zařízení pro sterilizaci nádob na infekční odpad 

vyrobených ze speciálního plastu. 

STERISHRED – Tesalys, Francie 
Jedná se o dekontaminaci vodní parou bez přidání chemických činidel s následným rozdrcením, vhodné 

i pro tekuté a ostré odpady. 

Tuttnauer – Tuttnauer, Nizozemí 
Tato globální společnost s 90letou tradicí nabízí klasické autoklávy pro zpracování odpadu ze zdravotní 

péče ve 3 velikostech (160 l, 250–1 300 l, 1 500–4 000 l). 

Vacumet – Kasu GmbH, 
Německo 

Kompaktní přístroj pro dekontaminaci použitých inkontinenčních pomůcek. Použité inkontinenční 
pomůcky jsou ukládány do speciálního silnostěnného vícevrstvého pytle. Vlastní dekontaminace probíhá 

vstříknutím dezinfekčního roztoku do pytle. Poté je z pracovní komory odčerpán vzduch a pytel je 
hermeticky uzavřen zatavením. Dezinfekčním postřikem je dekontaminován také vnější povrch pytle. 

Nakonec je do komory opět vpuštěn vzduch. Objem materiálu se sníží cca na jednu třetinu. 

VARIOKLAV – HP 
Medizintechnik GmbH, Německo 

Parní sterilizátory vhodné pro široké spektrum aplikací. 

ZIRBUS Technology GmbH, 
Německo 

Společnost nabízí autoklávy různých velikostí – stolní (25–450 l), vertikální (80–150 l), horizontální (72–
770 l) a velké (400–8 000 l). 

Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 

3.6 Definování možných opatření pro podporu z OPŽP 

Cílem Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 je ochrana a zajištění kvalitního prostředí 
pro život obyvatel Česka, přechod k oběhovému hospodářství a podpora efektivního využívání zdrojů, 
omezení negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a klima, zmírňování dopadů změny 
klimatu a příspěvek k řešení problémů životního prostředí a klimatu na evropské a globální úrovni. 
 
Jednou z priorit pro nadcházející programové období jsou i odpady ze zdravotní péče 
a specifickým cílem je budování a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady 
včetně odpadů ze zdravotní péče. 
 
Na základě analýzy současného systému sběru, shromažďování a skladování odpadů ze zdravotní 
péče se zaměřením na produkci těchto odpadů a jejich nakládání a identifikaci původců odpadů ze 
zdravotní péče včetně přehledu zařízení nakládajících s těmito odpady byly získány dílčí potřebné 
informace pro stanovení východisek pro veřejnou podporu. Dalšími doplňujícími informacemi pro 
komplexní definování zaměření a rozsahu podpory byly výstupy z dotazníkového šetření realizovaného 
u zdravotnických zařízení typu nemocnic (odpovědělo 93 ze 160 oslovených subjektů). Nezbytnými 
rozhodujícími faktory pro stanovení návrhu možné podpory pro OPŽP 2021–2027 v oblasti nakládání 
s odpady ze zdravotní péče byly i konzultace s odborníky či pracovníky z provozu daných zařízení 
a diskuze s kolegy z řešitelského týmu. Po analýze a vyhodnocení všech těchto dostupných 
informací byla stanovena východiska (stručná charakteristika podpory, cíl opatření, typ 
žadatele, rozpětí podpory, průměrné investiční náklady na tunu vstupu, priorita podpory) pro 
veřejnou podporu, která uvádí Tabulka č. 51. 
 
Na základě výsledků dotazníkového šetření jsou možnosti podpory v oblasti shromažďování, 
skladování a sběru odpadů ze zdravotní péče (viz Kapitola 3.5.1) následující: 
 

https://www.siemens.cz/press/siemens-uvedl-do-provozu-unikatni-zarizeni-pro-likvidaci-infekcniho-odpadu-tzv-converter
https://www.siemens.cz/press/siemens-uvedl-do-provozu-unikatni-zarizeni-pro-likvidaci-infekcniho-odpadu-tzv-converter
https://www.ecodas.com/en/our-waste-treatment-products/
http://ecosteryl.com/#products
http://ecosteryl.com/#products
https://www.hydroclave.com/products/
https://www.hydroclave.com/products/
https://www.matachana.com/en/healthcare-en/tratamiento-de-residuos-en/integral-solutions-rbe-en.html
https://www.matachana.com/en/healthcare-en/tratamiento-de-residuos-en/integral-solutions-rbe-en.html
https://www.meteka.com/en/products/abfalldekontamination/
https://www.meteka.com/en/products/abfalldekontamination/
http://www.newstergroup.com/healthcare_waste_hcw
http://www.newstergroup.com/healthcare_waste_hcw
https://www.tesalys.fr/en/treatment-technology/sterishredtm-range/
https://tuttnauer.com/medical-autoclaves/medical-waste-autoclaves
https://www.kasu-gmbh.com/vacumet.html
https://www.kasu-gmbh.com/vacumet.html
http://hp-med.com/en/varioklav-steam-sterilizers-2/
http://hp-med.com/en/varioklav-steam-sterilizers-2/
https://www.zirbus.de/autoklaven/
https://www.zirbus.de/autoklaven/
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► podpora nákupu svozové techniky v rámci areálu původce (57,0 % respondentů) 

► např. speciální vozíky, klece, objemnější shromažďovací prostředky aj. 

► podpora rozšíření nebo nového vybudování vhodných shromažďovacích míst pro odpady 
ze zdravotní péče (49,5 % respondentů) 

► stavební práce a stavební úpravy 

► podpora nákupu nové chladicí techniky nebo instalace chladicího zařízení pro skladovací 
místnost pro skladování odpadů ze zdravotní péče (46,2 % respondentů) 

► např. chladicí zařízení vestavěné nebo volně stojící (chladicí kontejnery) 

► podpora nákupu nové svozové techniky pro svoz odpadů ze zdravotní péče (31,2 % 
respondentů) 

► např. speciálně upravené automobily (ADR) aj. 

► podpora vybudování samostatných skladů pro odpady ze zdravotní péče (18,3 % 
respondentů) 

► stavební práce a stavební úpravy 

► podpora jiných aktivit (5,4 % respondentů) 

► např. oplocení shromažďovacích a skladovacích prostor, nákup vážních zařízení, 
rekonstrukce zázemí pro personál manipulující s odpady ze zdravotní péče 

V oblasti využívání a odstraňování odpadů ze zdravotní péče (viz Kapitola 3.5.2) jsou pak možnosti 
podpory následující: 
 

► podpora nákupu dekontaminačního a sterilizačního zařízení (39,8 % respondentů) 

► např. autoklávy, sterilizační zařízení, dekontaminační přístroje včetně vlastních nádob aj. 

► podpora modernizace spalovny pro odpady ze zdravotní péče (14,0 % respondentů) 

► stavební práce, modernizace technologie aj. 

► podpora výstavby nové spalovny pro odpady ze zdravotní péče (7,5 % respondentů) 

► stavební práce, výstavba technologie aj. 

► podpora jiných zařízení (0 % respondentů) 
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Tabulka č. 51: Východiska pro podporu specifického cíle č. 2 PO3 OPŽP v oblasti nakládání s odpady ze zdravotní péče 

Východiska pro podporu specifického cíle č. 2 PO3 OPŽP v oblasti nakládání s odpady ze zdravotní péče 

Podskupina 
/ kategorie 

odpadů 

Oblast nakládání 
s odpady 

Stručná charakteristika Cíl opatření Typ žadatele 

Rozpětí 
podpory 

(Kč) 

Investiční náklady 
na tunu vstupu2 

(Kč) 

Priorita 

18 01 / N 

Shromažďování, 
skladování a sběr 

odpadů ze zdravotní 
péče 

Podpora nákupu svozové techniky 

v rámci areálu původce 

Zajistit efektivnější 
a bezpečnější nakládání 

s odpady podskupiny 18 01 

Nemocnice, laboratoře, další 
zdravotnická zařízení (nezisková 

a příspěvková organizace, podnikatelský 
subjekt) 

50 000–250 000 400–2 000 Střední 

18 01 / N 

Shromažďování, 
skladování a sběr 

odpadů ze zdravotní 
péče 

Podpora rozšíření nebo nového 
vybudování vhodných shromažďovacích 

míst pro odpady ze zdravotní péče 

Zajistit efektivnější 
a bezpečnější nakládání 

s odpady podskupiny 18 01 

Nemocnice, laboratoře, další 
zdravotnická zařízení (nezisková 

a příspěvková organizace, podnikatelský 
subjekt) 

50 000–150 000 400–1 200 Střední 

18 01 / N 

Shromažďování, 
skladování a sběr 

odpadů ze zdravotní 
péče 

Podpora nákupu nové chladicí techniky 
nebo instalace chladicího zařízení pro 

skladovací místnost pro skladování 
odpadů ze zdravotní péče 

Zajistit efektivnější a 
bezpečnější nakládání 

s odpady podskupiny 18 01 

Nemocnice, laboratoře, další 
zdravotnická zařízení (nezisková 

a příspěvková organizace, podnikatelský 
subjekt) 

50 000–150 000 400–1 200 Střední 

18 01 / N 

Shromažďování, 
skladování a sběr 

odpadů ze zdravotní 

péče 

Podpora nákupu nové svozové techniky 
pro svoz odpadů ze zdravotní péče 

Zajistit efektivnější 
a bezpečnější nakládání 

s odpady podskupiny 18 01 

Nemocnice, laboratoře, další 
zdravotnická zařízení (nezisková 

a příspěvková organizace, podnikatelský 

subjekt) 

300 000 

– 

1 000 000 

2 400–8 000 Nízká 

18 01 / N 

Shromažďování, 
skladování a sběr 

odpadů ze zdravotní 
péče 

Podpora vybudování samostatných 
skladů pro odpady ze zdravotní péče 

Zajistit efektivnější 
a bezpečnější nakládání 

s odpady podskupiny 18 01 

Nemocnice, laboratoře, další 
zdravotnická zařízení (nezisková 

a příspěvková organizace, podnikatelský 
subjekt) 

 

50 000–150 000 
400–1 200 Střední 

18 01 / N 

Shromažďování, 
skladování a sběr 

odpadů ze zdravotní 
péče 

Podpora dovybavení původců (např. 
oplocení, vážní zařízení, kamerové 

systémy) 

Zajistit efektivnější 
a bezpečnější nakládání 

s odpady podskupiny 18 01 

Nemocnice, laboratoře, další 
zdravotnická zařízení (nezisková 

a příspěvková organizace, podnikatelský 
subjekt) 

5 000–50 000 40–400 Nízká 

18 01 / N 

Využívání a odstraňování 
odpadů ze zdravotní 

péče 

Podpora nákupu dekontaminačního 
a sterilizačního zařízení 

Zajistit dostatečné kapacity 
pro nakládání 

s nebezpečnými odpady 
podskupiny 18 01 

Nemocnice, laboratoře, další 
zdravotnická zařízení (nezisková 

a příspěvková organizace, podnikatelský 
subjekt), podnikatelské subjekty 

6 000 000 

– 

20 000 000 

1 500–5 000 Vysoká 

18 01 / N 
Využívání a odstraňování 

odpadů ze zdravotní 
péče 

Podpora dovybavení, rekonstrukce 
a modernizace spalovny nebezpečného 
odpadu pro odpady ze zdravotní péče 

Zajistit dostatečné kapacity 
pro nakládání 

s nebezpečnými odpady 
podskupiny 18 01 

Nemocnice, další zdravotnická zařízení 
(nezisková a příspěvková organizace, 
podnikatelský subjekt), podnikatelské 

subjekty 

10 000 000 

– 

50 000 000 

500–2 500 Vysoká 

18 01 / N 
Využívání a odstraňování 

odpadů ze zdravotní 
péče 

Podpora výstavby spalovny 
nebezpečného odpadu pro odpady ze 

zdravotní péče 

Zajistit dostatečné kapacity 
pro nakládání 

s nebezpečnými odpady 
podskupiny 18 01 

Nemocnice, další zdravotnická zařízení 
(nezisková a příspěvková organizace, 
podnikatelský subjekt), podnikatelské 

subjekty 

750 000 000 

– 

1 000 000 000 

37 500–50 000 Vysoká 

Zdroj: GREEN Solution s.r.o. 

 
2

 Uvažováno s průměrnou produkcí nebezpečných odpadů podskupiny 18 01 pro zdravotnická zařízení (nemocnice) ve výši 125 t/rok, s roční kapacitou sterilizačního zařízení 4 000 t/rok, s roční kapacitou spalovny 
nebezpečných odpadů 20 000 t/rok. Investiční náklady na tunu vstupu jsou mnohonásobně vyšší u menšího dekontaminačního zařízení, prostřednictvím kterého je dekontaminováno za rok např. pouze 300–500 tun. 
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Na základě získaných informací byly sestaveny 4 scénáře vývoje v oblasti nakládání s odpady ze 
zdravotní péče v ČR s ohledem na podporu OPŽP. V rámci každého scénáře byl definován hlavní 
pozitivní a negativní dopad. 
 

► Scénář 0 (výchozí stav) – V oblasti nakládání s odpady ze zdravotní péče nedojde k žádné 
podpoře z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027. 

► pozitivní dopad: Trh si v rámci tržního systému a svých mechanismů tuto oblast a její 
vývoj upraví sám, například se najde investor, který postaví spalovnu nebezpečného 
odpadu bez dotace či podpory. 

► negativní dopad: Dojde ke zhoršení stavu nakládání s odpady ze zdravotní péče 
a zvýšení rizik spojených s jejich obsahem, např. infekční agens, genotoxické látky, 
toxické chemické látky, ostré předměty, a nepoužitelná léčiva, které mohou ohrozit zdraví 
člověka a životní prostředí. 

 
► Scénář 1 (podpora původců nebezpečných odpadů) – Z Operačního programu Životní 

prostředí 2021–2027 budou podpořeny aktivity v oblasti shromažďování, skladování a sběru 
odpadů ze zdravotní péče v rozsahu do 75 milionů Kč. 

► pozitivní dopad: Dojde ke zlepšení a zefektivnění stavu nakládání s odpady ze zdravotní 
péče v místě vzniku včetně důkladnějšího třídění a dekontaminace a dojde ke snížení 
rizik spojených s jejich obsahem. 

► negativní dopad: Nedojde ke zvýšení potřebných kapacit pro odstranění nebezpečných 
odpadů podskupiny 18 01. 

 
► Scénář 2 (podpora zařízení k odstranění nebezpečných odpadů podskupiny 18 01) – 

Z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 budou podpořeny aktivity v oblasti 
odstranění nebezpečných odpadů podskupiny 18 01 v rozsahu do 1 miliardy Kč. 

► pozitivní dopad: Dojde ke zvýšení potřebných kapacit pro odstranění nebezpečných 
odpadů podskupiny 18 01 v rozsahu 15 000–20 000 t/rok. 

► negativní dopad: Realizace se může setkat s nesouhlasem části široké veřejnosti 
v dotčeném místě. 

 
► Scénář 3 (podpora zařízení k úpravě nebezpečných odpadů podskupiny 18 01 před jejich 

odstraněním nebo využitím) – Z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 budou 
podpořeny aktivity v oblasti úpravy nebezpečných odpadů podskupiny 18 01 před jejich 
odstraněním nebo využitím v rozsahu do 100 milionů Kč. 

► pozitivní dopad: – Dojde ke zvýšení potřebných kapacit pro odstranění nebezpečných 
odpadů podskupiny 18 01 v rozsahu 15 000–20 000 t/rok. 

► negativní dopad: – Po úpravě nebezpečných odpadů je nutné dále nakládat s odpady 
kategorie ostatní. 

 
Optimálním doporučením v rámci podpory z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 
je kombinace scénářů 1, 2 a 3 s ohledem na pozitivní dopady toho daného scénáře v případě, že 
socioekonomické dopady, možnosti veřejné podpory, zachování rovného přístupu k trhu a další 
měkké faktory, které ovlivňují dopady, budou v souladu s navrženými scénáři. 

3.7 Závěr kapitoly 

Analytická část shrnuje informace o potřebách zdravotnických zařízení (dotazníkové šetření) 
v oblasti nakládání s odpady ze zdravotní péče včetně praxe nakládání s těmito odpady v ČR 
a dalších evropských zemích. Současně je doplněna informacemi o vyhodnocení dostatečnosti 
sítě zařízení k nakládání s odpady ze zdravotní péče. Na základě komplexního vyhodnocení 
dostupných informací byla navržena optimalizace sítě zařízení k nakládání s nebezpečnými 
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odpady podskupiny 18 01, doporučeny a navrženy aktivity, technologie a zařízení vhodné 
k podpoře v rámci specifického cíle č. 2 PO3 OPŽP. 
 
V dokumentu je podrobně vyhodnoceno dotazníkové šetření, jehož cílem bylo získat validní informace 
v oblasti nakládání s odpady ze zdravotní péče, včetně zájmu a preferencí možnosti podpory v této 
oblasti. Dotazníkového šetření se celkem zúčastnilo 93 subjektů, 1 subjekt účast odmítl (celkem 
osloveno 160 subjektů). Celková úspěšnost šetření, jež dosáhla 58,1 %, byla značně ovlivněna 
globální pandemií COVID-19. Sekce A dotazníku obsahovala celkem 9 otázek a zaměřovala se na 
oblast nakládání s odpady ze zdravotní péče. Sekce B dotazníku se zabývala možnostmi podpory 
v oblasti nakládání s odpady ze zdravotní péče a obsahovala celkem 4 otázky. Výstupy dotazníkového 
šetření přinesly zajímavé výsledky, např. necelá polovina (47,3 %) respondentů spadá do skupiny 
produkující 51–200 tun odpadů podskupiny 18 01 za rok. Služeb odborně způsobilé osoby (odpadového 
hospodáře), a to buď dobrovolně či ze zákonné povinnosti, využívá 69,9 % respondentů. Za odstranění 
odpadů podskupiny 18 01 platí 55,9 % respondentů méně než 9 Kč/kg. Odpověď „ANO“ na otázku, 
zda se respondenti o podporu chystají žádat v následujících 5 letech, uvedlo 52,7 % 
respondentů. Jedna z otázek zkoumala, jaké druhy podpory by respondenti ocenili v oblasti 
shromažďování, skladování a sběru odpadů ze zdravotní péče. Na tuto otázku odpovědělo 57,0 % 
respondentů, že by uvítalo podporu na nákup svozové techniky v rámci areálu původce, 49,5 % 
respondentů by ocenilo podporu na renovaci a výstavbu shromažďovacích míst pro odpady podskupiny 
18 01, 46,2 % by rádo získalo podporu na zajištění chlazení infekčních odpadů. Další otázka se např. 
zabývala vítanými možnostmi podpory v oblasti využívání a odstraňování odpadů ze zdravotní péče. 
Respondenti by ocenili i podporu na nákup dekontaminačního a sterilizačního zařízení (39,8 %). 
 
Praxe nakládání s odpady ze zdravotní péče v ČR byla popsána na zdravotnickém zařízení, které 
odpovídá průměrnému respondentovi z dotazníkového šetření, tedy subjektu produkující 51-200 tun 
odpadů podskupiny 18 01 za rok. V rámci této kapitoly byly popsány základní charakteristiky, produkce 
odpadů, shromažďování a sběr těchto odpadů a následné předání oprávněné osobě. Vybraný subjekt 
má nastavené řízení nakládání s odpady ze zdravotní péče na odborně velmi dobré úrovni. Důležité 
jsou pak informace o potřebách a zájmu o veřejnou podporu. Doplňující informace v této kapitole přináší 
řešení ekonomického zhodnocení dekontaminace infekčního odpadu. Zde je hlavním výstupem 
informace, že pokud nedojde k navýšení ceny za odstranění nebezpečných odpadů ze zdravotní 
péče (D10 spalování na pevnině) nebo poskytnutí investiční dotace na pořízení 
dekontaminačního zařízení, pro původce těchto odpadů je tato alternativa nerentabilní 
a nákladově provozně dražší než současný stav odstranění těchto odpadů. 
 
Praxe nakládání s odpady ze zdravotní péče v Německu a Rakousku je poněkud odlišná. Např. pouze 
10 % odpadů vznikajících ve zdravotnických zařízeních v Německu jsou nebezpečného původu, 
z čehož 3 % jsou infekční a 7 % jsou odpady obsahující nebezpečné látky. Naproti tomu v České 
republice byl v podskupině 18 01 podíl nebezpečných a ostatních odpadů 81,2 % ku 18,8 %. Toto 
je dáno odlišnými přístupy v třídění odpadů ze zdravotní péče a také jinými možnostmi 
k nakládání s nimi (provoz dekontaminačních zařízení v místě vzniku a síť spaloven 
komunálních odpadů). 
 
Na základě dostupnosti stávajících zařízení k odstranění nebezpečného odpadu spalováním na 
pevnině (D10) v rámci ČR a analyzovaných dat o produkci a způsobech nakládání z posledních let se 
jako optimální řešení jeví v dlouhodobém horizontu rozšířit kapacity spaloven nebezpečného 
odpadu o dalších 15 000–20 000 t/rok. Vzhledem k přesunu nebezpečného odpadu podskupiny 
18 01 v rámci ČR není až zas tak podstatné definování umístění nového zařízení do konkrétního kraje. 
Samozřejmě finální lokace takového typu zařízení bude záviset na mnoha vlivech, např. ekonomické 
náročnosti, kladném stanovisku EIA, ale hlavně ochotě místních obyvatel akceptovat daný záměr. 
Poslední zmíněný vliv je u staveb tohoto druhu hlavním důvodem nerealizovatelnosti záměru. 
Alternativou ke zpracování nebezpečného odpadu podskupiny 18 01 ve spalovnách 
nebezpečného odpadu je výstavba zařízení k dekontaminaci odpadů ze zdravotní péče o stejné 
kapacitě, tedy 15 000–20 000 tun/rok. Obě dvě varianty však sebou přináší významné 
epidemiologické riziko z pohledu převozu infekčních odpadů. Toto riziko by se eliminovalo, pokud by 
pro původce, tj. v místě vzniku bylo ekonomicky výhodné provozovat dekontaminační zařízení (žadatel 
– zdravotnické zařízení). 
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Východiska pro podporu specifického cíle č. 2 PO3 OPŽP v oblasti nakládání s odpady ze 
zdravotní péče podrobně uvádí Tabulka č. 51. Vysoká priorita podpory v této oblasti je navržena 
do rozšíření nebo vybudování nových kapacit pro odstranění nebezpečných odpadů 
podskupiny 18 01 nebo do úpravy nebezpečných odpadů podskupiny 18 01 před jejich 
odstraněním nebo využitím. Střední priorita podpory v této oblasti je navržena do budování a 
modernizace shromažďovacích a skladovacích míst u původců nebezpečných odpadů 
podskupiny 18 01.  
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4. Seznam zkratek 

ADR Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 
EU Evropská unie 
EWC European Waste Catalogue 
ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností 
IT informační technologie 
KAGes Steiermärkische Krankenanstalten-gesellschaft m.b.H. 
LDN léčebna dlouhodobě nemocných 
NO nebezpečný odpad 
OO ostatní odpad 
OPŽP Operační program Životní prostředí 
ORP obec s rozšířenou působností 
PDISOH Pracovní databáze informačního systému odpadového hospodářství 
PŘ provozní řád 
SEPNO Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů 
SKO směsný komunální odpad 
TAČR Technologická agentura České republiky 
VISOH Veřejný informační systém odpadového hospodářství 
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