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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce má za cíl přiblíţit problematiku odpadového hospodářství v podniku 

KOVOSTEEL Recycling s.r.o. společnosti REC Group s.r.o. ve Starém Městě. Teoretická 

část je zaměřena na vysvětlení obecných pojmů. Dále je uvedena legislativa, tzn. zákon  

o odpadech a další právní předpisy o zpracovávání odpadů. Následující kapitola se zabývá 

zejména zpracováváním a recyklací odpadů kovového šrotu a autovraků. Praktická část je 

zaměřena na zpracovávání odpadu v jiţ zmíněném podniku KOVOSTEEL Recycling s.r.o., 

který je pár základními informacemi přiblíţen. Především jsou zde popsány pouţívané 

způsoby pro zpracování odpadů na jednotlivých stanovištích v podniku, a další moţnosti 

nakládání s recyklovaným materiálem. Jako stěţejní analýza je pouţita SWOT analýza, 

kterou se zhodnotí interní a externí faktory podniku. Dále je pouţit Ishikawův diagram, 

díky němuţ jsou zjišťovány moţné příčiny určitého problému.  Pomocí dotazníkového šet-

ření jsou určeny povinnosti podniku z legislativního hlediska. Závěr patří obecným i kon-

krétnějším návrhům pro zlepšení odpadového hospodářství. 

Klíčová slova: Odpad, nakládání s odpady, recyklace, legislativa, kovošrot, autovrak 

 

ABSTRACT 

The aim of this bachelor thesis is to take a closer look on the  issue of waste management 

at the Kovosteel Recycling s.r.o company, part of the REC Group s.r.o., based in Staré 

Město. The theoretical part is focused on explaining the general concepts. The following 

part deals with waste legislation, e.g. the waste management law and other regulations 

dealing with waste processing. Next chapter is mostly about recyclation processing of met-

al scrap and car wrecks. The practical part is focused on waste processing at the aforemen-

tioned Kovosteel Recycling s.r.o. company, which is described in brief. The description of 

different manners of waste recycling employed at individual sites throughout company, 

waste management and other possibilities of dealing with recycled material. As the funda-

mental analysis is used SWOT analysis, where are rated internal and external factors in 

company. Hereinafter is used Ishikawa diagram, where causes of the problem are find out.  

By the means of an questionnaire, some of the legal obligations of the company are speci-

fied. The end belongs to general and specific advices for better waste management. 

Keywords: Waste, waste management, recyclation, legislation, metalscrap, car wreck 
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ÚVOD 

Odpad, v dnešní době často diskutovaný problém, vzniká jako vedlejší produkt při všech 

lidských činnostech, které denně vykonáváme jak v domácnostech, tak ve firmách. Produk-

ci odpadu lze mnoha způsoby sníţit, prvotně je ale třeba vůbec vzniku odpadů předcházet. 

Kdyţ se odpad nahromadí, je potřeba s ním správně zacházet a to uvědomělým tříděním, 

zpracováním a následnou recyklací. Pro tento účel slouţí společnosti jako REC Group 

s.r.o., která má pod sebou dceřiné společnosti, jako je například Kovosteel Recycling s.r.o. 

Na dceřinou společnost Kovosteel Recycling s.r.o., která nakládá s kovošrotem a autovra-

ky, je tato práce primárně zaměřena, a to především na způsob práce a plnění jejích povin-

ností v problematice nakládání s odpady.  

Co se týče právního rámce nakládání s odpady, ten je v dnešní době jiţ důkladně vypraco-

vaný. Odpadovým hospodářstvím se zabývá Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění 

nejnovějšího Předpisu č. 243/2015 Sb., a Norma ČSN 42 0030. Důvodem propracované 

legislativy na téma odpad je, aby se s odpadem nakládalo správně a byla zajištěna ochrana 

ţivotního prostředí a ochrana zdraví člověka. 

Pod slovo odpad spadá široká škála vedlejších a jiţ nepotřebných produktů, materiálů, 

zbytků různého sloţení a vlastností, se kterými se dále nebude nakládat, a jejichţ hodnota 

uţ není téměř ţádná. V bakalářské práci bude tato široká škála odpadů rozdělena a popsána 

se zaměřením na kovošrot a autovraky, stejně jako bude popsána výše zmíněná legislativa 

nakládání s nimi.  

Cílem práce je provést drobnou osvětu o nakládání s odpady, a to zejména s kovovým šro-

tem a autovraky, ve společnosti KOVOSTEEL Recycling s.r.o. Tato problematika bude 

rozebrána z více pohledů. V první řadě se podíváme na procesy v podniku, jeho provoz  

a způsoby zpracování odpadu. Následně bude probrána legislativní stránka věci, a to náhled 

na firmu a její povinnosti pomocí dotazníku. Dále budou následovat dvě analýzy – obsáh-

lejší SWOT analýza, díky které získáme náhled na slabé a silné stránky podniku, a Ishika-

wův diagram. Na závěr budou vypsány obecné a konkrétnější opatření pro zvýšení efektiv-

nosti zpracování a recyklaci odpadů ve společnosti.   
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 ZÁKLADNÍ POJMY 

Pro pochopení oblasti odpadového hospodářství uvedené v zákoně o odpadech, zákoně  

o obalech a jejich prováděcích předpisech a případně dalších dokumentech, je potřeba si 

přiblíţit pár základních pojmů.  

Odpad 

Odpad je kaţdá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí 

zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v Zákoně o odpadech č. 185/2001 

Sb. ve znění Zákona č. 223/2015 Sb. Ke zbavování se odpadu dochází vţdy, kdy osoba 

předává movitou věc příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze tohoto 

zákona, nebo předá-li osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona 

bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. [4] 

Nebezpečný odpad 

Mezi nebezpečné odpady řadíme odpady, které vykazují alespoň jednu nebezpečnou vlast-

nost uvedenou v příloze zákona o odpadech a ve změně některých dalších zákonů. Mezi 

nebezpečné vlastnosti odpadu patří např. toxicita, karcinogenita, mutagenita, infekčnost, 

ekotoxicita atd. [12] 

Elektroodpad 

Elektroodpad je pouţité elektrozařízení, které přestalo slouţit svému účelu. Zpracování 

elektrického a elektronického odpadu je z environmentálního hlediska aktuálním problé-

mem. Tyto odpady obsahují nejen celou řadu látek a materiálů zatěţujících ţivotní prostře-

dí, ale zároveň celou řadu materiálů, které je moţné velmi efektivně druhotně vyuţívat – 

recyklovat. [13] 

Komunální odpad 

Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob,  

a odpad, který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu, 

s výjimkou odpadů vznikajících u právnických nebo fyzických osob oprávněných 

k podnikání. [22] 

 

 

http://www.env.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/8fc3e5c15334ab9dc125727b00339581?OpenDocument
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Odpadové hospodářství 

Činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou 

péči o místo, kde jsou odpady trvale uloţeny, a na kontrolu těchto činností. [22] 

Nakládání s odpady 

Nakládání s odpady znamená jejich obchodování, shromažďování, sběr, výkup, přeprava, do-

prava, skladování, úprava, využití a odstranění. [22] 

Shromaţďování odpadů 

To je krátkodobé soustřeďování odpadů do shromaţďovacích prostředků v místě jejich 

vzniku, před dalším nakládáním s těmito odpady. [22] 

Skladování odpadů 

Skladování odpadů je přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny (shromaţďová-

ny, sesbírány, vykoupeny) do zařízení k tomuto určenému, a jeho ponechání v něm po dobu 

nejvýše 3 let před jejich vyuţitím. [22] 

Skládka odpadů 

Skládka odpadů je technické zařízení určené k odstraňování odpadů, k jeho trvalému a ří-

zenému uloţení na zemi nebo do země tak, aby obsah neohroţoval okolí. [22] 

Sběr odpadů 

Sběr odpadů znamená soustřeďování odpadů od jiných subjektů osobou právnickou nebo 

fyzickou, která je oprávněná k podnikání, za účelem jejich předání k dalšímu vyuţití nebo 

odstranění. [22] 

Výkup odpadů 

To je sběr odpadů v případě, kdy jsou odpady právnickou nebo fyzickou osobou oprávně-

nou podnikat, kupovány za sjednanou cenu. [22] 

Úprava odpadů 

Úpravou odpadů se nazývá kaţdá činnost, která vede ke změně chemických, biologických 

nebo fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění), za účelem umoţnění nebo 

usnadnění jejich dopravy, vyuţití, odstraňování nebo za účelem sníţení jejich objemu, pří-

padně sníţení jejich nebezpečných vlastností. [22] 
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Materiálové vyuţití odpadů  

To je náhrada prvotních surovin látkami získanými z odpadů, které lze povaţovat za dru-

hotné suroviny, nebo vyuţití látkových vlastností odpadů k původnímu účelu nebo k jiným 

účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie, coţ je společně s recyklací nejvhod-

nější způsob vyuţití odpadů. [22] 

Energetické vyuţití odpadů 

Energetické vyuţití odpadů je pouţití odpadů hlavně způsobem obdobným jako paliva, za 

účelem získání jejich energetického obsahu, nebo jiným způsobem k výrobě energie, coţ je 

po recyklaci druhý nejvhodnější způsob vyuţití odpadů. [22] 

Deponování odpadů 

Tak se nazývá dočasné uloţení odpadů do doby jejich dalšího pouţití, obvykle jsou to jeho 

úpravy, recyklace, vyuţití, zpracování nebo zneškodnění. [22] 

Původce odpadů  

Původcem odpadů se nazývá právnická osoba, při jejíţ činnosti vznikají odpady, nebo fy-

zická osoba oprávněná k podnikání, při jejíţ podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro 

komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, 

na něţ se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu povaţuje obec. Obec se 

stává původcem komunálních odpadů v okamţiku, kdy fyzická osoba odloţí odpady na 

místě k tomu určeném, obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů. [22] 

Oprávněná osoba 

Je jí kaţdá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto zákona. [22] 

Recyklace odpadů 

Je získávání výrobků nebo materiálů z odpadů, vlastností, které byly upraveny recyklací, 

tedy úpravou v technologicky vhodném prostoru vybaveném strojním zařízením pomocí 

vhodné technologie, pro jejich další pouţití. [22] 
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2 LEGISLATIVNÍ PŘEDPISY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

ČESKÉ REPUBLIKY 

První zákon o odpadech byl v ČR přijat aţ v roce 1991 (č. 238/1991 Sb.). Do té doby se  

u nás s odpady nenakládalo smysluplně a zodpovědně. Ve vyspělých státech se začalo uva-

ţovat o zpracování odpadu a omezení jeho vzniku ve 20. letech minulého století. [6] 

Za předpokladu, ţe jeden milion obyvatel ţije na ploše 10 000 km
2
, vyprodukují tito lidé za 

10 let tolik odpadů, ţe na 1 km
2
 jejich obývané plochy připadne 1 kt komunálních odpadů. 

V nich nejsou zahrnuty další odpady, např. průmyslové, nebezpečné apod. V roce jedna 

našeho letopočtu ţilo na zemi 250 miliónů lidí, v roce 1600 jiţ 500 miliónů a do třetího 

tisíciletí vstoupilo šest miliard lidí. Předpokládá se, ţe v roce 2050 nás bude aţ patnáct 

miliard. Veškerá výrobní i nevýrobní činnost dnešní společnosti je spojena s vytvářením 

odpadů. Pokud bychom se nezačali starat o to, jak s odpadem cílevědomě naloţit, mohl by 

vzniknout celosvětový kolaps. Proto by naše veškerá zákonodárná činnost měla směřovat 

k omezení vzniku odpadů, případně k vyuţití odpadů jako druhotné suroviny recyklací, 

nebo k jeho vyuţití tepelnému. [6] 

2.1 Zákony o odpadech 

Zákon o odpadech prodělal po dobu jeho trvání řadu velkých změn, kvůli kterým se jeho 

znění stalo téměř nepřehledné. V dnešní době je Odpadové hospodářství ČR vymezeno 

Zákonem č. 185/2001 Sb., dále Zákonem č. 477/2001Sb., o obalech, a jejich prováděcími 

předpisy. 

V březnu 2005 vyšlo ve Sbírce zákonů jeho úplné znění po novelách. Zákon vyšel pod čís-

lem 106/2005 v částce 33 sbírky zákonů ze dne 8. března 2005. Zmocnění k vydání tohoto 

zákona najdeme uţ v Zákoně 7/2005 („elektrošrotová novela“ ze dne 6. ledna 2005), kde se 

v druhém článku předseda vlády zmocňuje, aby vyhlásil úplné znění Zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze zákonů jej měnících. 

Důvodem tohoto zmocnění je lepší orientace adresátů právní normy. [6] 

Zákon č. 106/2005 proto neprocházel běţnou procedurou schvalování v parlamentu ČR. 

Jeho znění bylo připraveno za spolupráce Ministerstva ţivotního prostředí a Legislativní 

rady vlády. 
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V běţném pracovním názvu zákona se však bude dále vyuţívat označení „Zákon  

č. 185/2001 Sb., o odpadech.“ Nedávno vydaný zákon totiţ nepřináší nic nového, jen zpře-

hledňuje stávající zákon o odpadech, a uvádí veškeré změny do jednoho kompaktního cel-

ku, aby ulehčil jeho uţivatelům práci při hledání všech podobných ustanovení. 

Vedle změn obsahuje zákon zhruba padesát odkazů na relevantní právní normy jak evrop-

ské, tak české, a také sedm příloh (skupiny elektrozařízení, seznam nebezpečných vlastnos-

tí odpadů, atd.). [6] 

O tom, jak často se zákon o odpadech mění, si můţeme udělat představu v posledním 

Předpisu č. 243/2016 Sb., který je definován takto:  

„Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění Zákona 

č. 477/2001 Sb., Zákona č. 76/2002 Sb., Zákona č. 275/2002 Sb., Zákona č. 320/2002 Sb., 

Zákona č. 356/2003 Sb., Zákona č. 167/2004 Sb., Zákona č. 188/2004 Sb., Zákona 

č. 317/2004 Sb., Zákona č. 7/2005 Sb., Zákona č. 444/2005 Sb., Zákona č. 186/2006 Sb., 

Zákona č. 222/2006 Sb., Zákona č. 314/2006 Sb., Zákona č. 296/2007 Sb., Zákona 

č. 25/2008 Sb., Zákona č. 34/2008 Sb., Zákona č. 383/2008 Sb., Zákona č. 9/2009 Sb., Zá-

kona č. 157/2009 Sb., Zákona č. 223/2009 Sb., Zákona č. 227/2009 Sb., Zákona 

č. 281/2009 Sb., Zákona č. 291/2009 Sb., Zákona č. 297/2009 Sb., Zákona č. 326/2009 Sb., 

Zákona č. 154/2010 Sb., Zákona č. 31/2011 Sb., Zákona č. 77/2011 Sb., Zákona 

č. 264/2011 Sb., Zákona č. 457/2011 Sb., Zákona č. 18/2012 Sb., Zákona č. 85/2012 Sb., 

Zákona č. 165/2012 Sb., Zákona č. 167/2012 Sb., Zákona č. 69/2013 Sb., Zákona 

č. 169/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., Zákona č. 64/2014 Sb., Zá-

kona č. 184/2014 Sb., Zákona č. 229/2014 Sb. a Zákona č. 223/2015 Sb., se mění takto:“ 

[23] 

2.2 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 

Tento zákon stanovuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při 

dodrţování ochrany ţivotního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udrţitelného roz-

voje, dále určuje práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství. [4] 
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Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady s výjimkou: 

1. odpadních vod, 

2. odpadů z hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ukládaných 

v úvalech, výsypkách a odkalištích, 

3. odpadů drahých kovů, 

4. radioaktivních odpadů, 

5. mrtvých lidských těl včetně mrtvě narozených těl a potratů, částí těl včetně amputo-

vaných končetin, orgánů a ostatků, 

6. konfiskátů ţivočišného původu, 

7. nezachycených emisí znečišťujících ovzduší, 

8. odpadů trhavin, výbušnin a munice, 

9. vytěţených zemin a hlušin, včetně sedimentů vodních nádrţí a koryt vodních toků. 

 

2.3 Další prováděcí předpisy 

Vyhláška č. 94/2016 Sb., Ministerstva ţivotního prostředí a Ministerstva zdravotnictví ČR, 

o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších právních předpisů.  

Vyhláška č. 93/2016 Sb., Ministerstva ţivotního prostředí ČR, kterou se stanoví Katalog 

odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovo-

zu a tranzitu, odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, 

ve znění pozdějších právních předpisů (Katalog odpadů). 

Vyhláška č. 504/2004 Sb., Ministerstva ţivotního prostředí ČR, o podmínkách pouţití 

upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění pozdějších právních předpisů. 

Vyhláška č. 83/2016 Sb., Ministerstva ţivotního prostředí ČR, o podrobnostech nakládání 

s odpady, ve znění pozdějších právních předpisů. 

Vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB), ve znění pozdějších právních předpisů. 

Vyhláška č. 353/2005 Sb., Ministerstva ţivotního prostředí ČR, o podrobnostech způsobu 

provedení zpětného odběru některých výrobků, ve znění pozdějších právních předpisů. 

Nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o plánu odpadového hospodářství České republiky pro 

období 2015 – 2024. 
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Vyhláška č. 93/2013 Sb., Ministerstva ţivotního prostředí ČR, o podmínkách ukládání od-

padů na skládky a jejich vyuţívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,  

o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších právních předpisů. 

Vyhláška č. 200/2014 Sb., Ministerstva ţivotního prostředí ČR, o podrobnostech nakládání 

s elektrozařízeními a elektroodpady a o bliţších podmínkách financování nakládání s nimi 

(vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších právních 

předpisů. 

Vyhláška č. 341/2008 Sb., Ministerstva ţivotního prostředí ČR, o podrobnostech nakládání 

s biologicky rozloţitelnými odpady, ve znění pozdějších právních předpisů. 

Vyhláška č. 270/2015 Sb., Ministerstva ţivotního prostředí ČR, o podrobnostech nakládání 

s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence 

odpadů vznikajících v zařízeních a stanovuje podmínky sběru a zpracování autovraků  

a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků, ve znění pozdějších práv-

ních předpisů. 

Vyhláška č. 212/2015 Sb., Ministerstva ţivotního prostředí ČR, o bateriích a akumuláto-

rech, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 257/2009 Sb., Ministerstva ţivotního prostředí ČR, o pouţívání sedimentů na 

zemědělské půdě, ve znění pozdějších právních předpisů. 

Vyhláška č. 248/2015 Sb., Ministerstva ţivotního prostředí ČR, o podrobnostech provádění 

zpětného odběru pneumatik a obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru 

pneumatik, ve znění pozdějších právních předpisů. 

Vyhláška č. 321/2014 Sb., Ministerstva ţivotního prostředí ČR, o rozsahu a způsobu zajiš-

tění odděleného soustřeďování sloţek komunálních odpadů, ve znění pozdějších právních 

předpisů. [8] [9] 

2.4 Předpisy Evropské unie 

Po vstupu České Republiky do Evropské unie v roce 2004 je třeba v oblasti odpadového 

hospodářství brát v potaz legislativní předpisy EU. Orgány Evropské unie vydávají 3 typy 

právních předpisů: [5] 
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1. směrnice – závazné, formu převzetí do právního řádu si kaţdý stát volí sám, 

2. nařízení – jsou obecně závazné pro všechny státy EU a nelze je transponovat do 

vlastních zákonů, 

3. rozhodnutí – závazná stejně jako nařízení, ale pouze pro toho, komu jsou určena 

jmenovitě, nepřebírají se do národních předpisů.  

 

Nejdůleţitějšími evropskými předpisy v oblasti odpadového hospodářství jsou: [5] 

1. směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpa-

dech, 

2. směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů, 

3. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES o spalování odpadů, 

4. směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 o odpadech, 

5. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU o odpadních elektronických 

zařízeních, 

6. směrnice Rady 2000/53/ES o autovracích, 

7. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o statistice  

odpadů, 

8. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 O registraci, hodnocení, 

povolování a omezování chemických látek – REACH. 
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3 ROZDĚLENÍ ODPADŮ 

Praktická část práce je zaměřená na společnost, která zpracovává zejména kovový šrot  

a autovraky, a proto se i v teoretické části více zaměříme na tyto dva typy odpadů. Kromě 

toho budou zmíněny i další druhy odpadů. Průmyslové odpady jsou odpady z velkých fi-

rem, výrob a společností. Škála těchto odpadů je široká, nachází se zde také vysoké mnoţ-

ství nebezpečných odpadů. Další kategorií jsou komunální odpady, jsou to zejména odpady 

z domácností a obecní odpady, jejich škála není tak pestrá jak u průmyslových odpadů, ale 

i zde se můţeme setkat s nebezpečnými odpady. 

3.1 Ţelezný a kovový šrot 

Odpady ze ţelezných kovů, např. ocel či litina, které vznikají průběţně v souvislosti s ob-

čanským a průmyslovým ţivotem, patří do skupiny odpadů, které se poslední dobou stávají 

poměrně „populárními“. Je to zajímavá obchodní komodita, jejíţ negativní působení na 

ţivotní prostředí je poměrně únosné. V současné době vzniká na území České Republiky 

zhruba přes 3 miliony tun kovového šrotu za rok. Z tohoto objemu se přímo v ČR recykluje 

asi 2,5 milionu tun ročně a zbytek se vyváţí, zejména do Rakouska, Německa a Itálie. [4] 

Problémem nakládání s kovovým šrotem je harmonizace našich předpisů s legislativou EU, 

zejména pak v technické normě ČSN 42 0030. Existuje nejednotný způsob rozdělování 

jednotlivých druhů odpadů (podle rozměrů, způsobu zpracování, výchozích materiálů, 

atd.). Jedná se například o nesoulad české normy, která dovoluje kovový šrot z autovraků 

stříhat, oproti normě EU která striktně povoluje jen drcení. [4] 

Paketování a dodávky kovového šrotu musí odpovídat ČSN 42 0030. Dodavatel odpovídá 

za to, ţe v ţelezném odpadu nejsou ţádné výbušné látky, ţe neobsahuje jedovaté látky, 

látky radioaktivní či jinak škodlivé látky, které by mohly při manipulaci ohrozit lidské 

zdraví a ţivotní prostředí. Ocelový a litinový šrot nesmí být mechanicky znečištěný napří-

klad neţeleznými kovy. Silné mechanické znečištění zabrání efektivnímu vyuţití běţnými 

úpravárenskými a hutnickými procesy. [4] 
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Ocelový a litinový odpad se podle zdrojů dělí na 3 základní skupiny: [18] 

1. vratný odpad – vzniká v hutním cyklu výroby, ve slévárnách v ocelárnách, kovár-

nách, atd., jedná se o odstřiţky, výlisky, rozvalky, pásy plechů, zmetkové profily, 

ingoty, odřezky, a jiné kusy surového ţeleza, 

2. zpracovatelský odpad – vzniká při vlastní výrobě strojů, mechanických zařízení či 

jiných kovových zboţí, tzn. během kování, lisování, obrábění, frézování a dalšího 

zpracování polotovarů, 

3. amortizační odpad – je přesně vymezený druh kovového odpadu, zahrnuje staré 

stroje a jejich části, zařízení z likvidovaných průmyslových závodů a domácností, 

dopravní prostředky, kovové konstrukce či jiné kovové výrobky, které jsou určeny 

na šrotiště k sešrotování, a následně k dalšímu vyuţití do hutí. 

3.1.1 Způsoby zpracování a úpravy kovového odpadu 

K základním způsobům úpravy kovového odpadu patří rozčlenění svezeného materiálu na 

menší kusy mechanickým zdrobňováním, které se v hutích lépe vyuţijí. Opakem je zhut-

ňování materiálu za účelem větší hutnosti materiálu, zvláště u lehčího kovového šrotu. Pro 

efektivní vyuţití kovového šrotu v hutích a ocelárnách je nutná vhodná úprava při jeho 

sběru, coţ je dnes provozováno výhradně strojním zařízením. [4] 

Rozlišujeme základní zpracovatelské technologie: ruční třídění, pálení, lisování, řezání, 

stříhání, mletí, drcení, granulování a briketování. 

Ţelezný a ocelový odpad se lisuje, stříhá, mele, láme a briketuje. 

Litinový odpad se pálí, drtí, třísky se briketují. 

Neţelezný kovový odpad se třídí, řeţe, lisuje a stříhá. 

Kabely a vodiče se ručně separují, stříhají a lisují. 

Paketovací lisy vytvářejí bloky s hmotností 2 000 aţ 3 500 kg×m
-3

,
 
a dokáţou zpracovat za 

hodinu aţ 100 tun šrotu. Pohon lisů je hydraulický a vyuţívají se pro materiály, které jsou 

homogenní, tzn. čisté a nesmíchané. Amortizační šrot lze zpracovat do tloušťky aţ 12 mm. 

Ocelový šrot jdoucí do lisu nesmí být větší neţ 600 mm. Tvar finálního paketu je kvádr či 

krychle. Paketovací lisy se rozdělují zejména podle lisovací síly a obecně se vyuţívají spíše 

při zpracování komunálního odpadu. [19] 
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Lisování je nejvíce rozšířenou technologií, kterou se zpracovávají spíše autovraky. Lisy se 

dělí na stacionární a mobilní. Lisování a tváření kovů probíhá na výstředníkových lisech  

o síle 25 – 400 t. Lisy jsou vybaveny podávacími linkami s odvíjením a rovnáním. Šířka 

zpracovávaného pásu je do 300 mm, pro lis 400 tunový aţ 600 mm. [4] 

Stříhání je hojně pouţívanou metodou, coţ je spojeno se zvýšeným zájmem o stříhaný 

kovošrot. Odpad se zpracovává přímo, ale někdy je potřeba předprava pálením. Největším 

výrobcem lisů a stříhacích zařízení jsou Ţďárské strojírny, a.s. (ŢĎAS, a.s.). [4] 

Drcení a mletí jsou metody pouţívány zejména pro drobnější kovový odpad. Jedná se 

hlavně o domácí spotřebiče (kamna, pece, dveřní rámy, atd.). Nejčastější jsou kladivové 

drtiče a šrotovací mlýny. Výsledek drcení je u všech drtičů závislý na tvaru a hmotnosti 

kladiv, které se pohybují v rozmezí 50 aţ 150 kg. Výkony drtičů jsou závislé na typu zaří-

zení a druhu zpracovávaného odpadu. U drtičů s horizontálním rotorem se pohybujeme 

hodinově v rozmezí 20 aţ 150 tun, u drtičů s vertikálním rotorem zase 5 aţ 7 tun za hodi-

nu. [4] 

Briketování je metoda, při které se rozdrcený kovový šrot, včetně hoblin a třísek, zbavený 

různých emulzí a olejů, slisovává do briket různých velikostí. V současnosti není o takový 

odpad zase aţ takový zájem, protoţe si hutě takto odpad zpracovávají samy. [4] 

Granulování je metoda, při které se odpad, zejména z kabelů a vodičů předem zbavených 

izolace, granuluje na granulačních linkách na kusy o poţadované velikosti. Zařízení pro 

granulaci se vyrábějí s různou kapacitou. [4] 

Speciálními metodami pro zpracování kovového šrotu můţe být kryogenní drcení, kdy je 

kov hluboce podchlazen na teplotu -190 °C a po zkřehnutí je drcen. Pro zpracovávání sta-

rých kolejnic se zase pouţívají lamače kolejnic. Pro zdrobňování mohutných kusů kovu, 

jakými jsou například staré mosty nebo konstrukce budov, se pouţívá i rozstřelování po-

mocí malých náloţí trhavin. [1] 

Nezbytnou součástí zpracovávacího procesu kovových odpadů jsou manipulační a naklá-

dací zařízení. Jejich druh a pouţití závisí na objemu a druhu zpracovávaného šrotu. Obvyk-

le jsou pouţívány různé typy vysokozdviţných vozíků či nakládacích vozidel. Pro nakládá-

ní do vagónů a nákladcích aut se pouţívají nejčastěji nakladače značek Fuchs, Liebe-

herr s hydraulickým drapákem či nůţkami, nebo magnetem. [4] 
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3.2 Autovraky 

Autovrakem je kaţdé úplné či neúplné motorové vozidlo, které je určeno k provozu na 

pozemních komunikacích za účelem přepravy osob nebo věcí, které ztratilo svůj uţitek  

a stalo se odpadem, a to z různých důvodů, například amortizace, neopravitelnost, nespo-

lehlivost, finanční náročnost. Autovraky patří mezi odpad, který má silný negativní vliv na 

ţivotní prostředí a představuje významný zdroj druhotných surovin a energie. Proto jsou 

autovraky předávány výhradně osobám provozujícím autovrakoviště. [4] 

Staré a z provozu vyřazené automobily různých značek mají ve svých útrobách nemalý 

podíl materiálů a látek, které jsou zdraví škodlivé. Do kategorie ohroţující zdraví lze zařa-

dit i mnohé dřívější výrobní postupy, při nichţ se pouţívaly zdraví nebezpečné nebo i je-

dovaté látky (olovo, kadmium, ad.). Způsob nakládání s autovraky a postup při trvalém 

vyřazení vozidla z registru silničních vozidel, upravuje Zákona č. 56/2001 Sb. o podmín-

kách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších norem. [15]   

Tabulka 1 – Vývoj počtu vyřazených osobních vozidel v tis. 

rok 1999 2000 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 

počet 300 155 96 175 195 172 172 164 164 

Zdroj: [4] [21] 

Autovrak by měl být odevzdán na autovrakoviště kompletní. Jako prvním krokem před 

zpracováním autovraku je vysušení/odstranění všech provozních kapalin, dále demontáţ 

opravitelných dílů a materiálů, které jsou vhodné k recyklaci před rozdrcením vozu. Po-

sledním krokem je sešrotování všech dále nepouţitelných částí. [6] 

Při sběru, demontáţi a recyklaci mohou z hlediska ochrany ţivotního prostředí vzniknout 

nedostatky, kdy jednotlivé operace neprobíhají vţdy na zabezpečených plochách. Také 

nakládání s provozními náplněmi nemusí být stoprocentně ekologicky zabezpečené. 

V České Republice zatím existuje ucelený systém pro sběr, demontáţ a recyklaci autovraků 

ve smyslu příslušných norem. Jako sběrná místa převaţují autovrakoviště, jejichţ hlavním 

úkolem je částečná ruční demontáţ a odprodej pouţitých dílů. Částečně zde také probíhá 

separace a recyklace získávaných materiálů. Autovrakoviště by měla být vybavena speciál-

ní nepropustnou plochou, která zabrání úniku látek do ŢP. Pro zpracování celého autovraku 
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dostane jeho majitel Protokol o odebrání vozidla k ekologické likvidaci, který mu slouţí 

pro vyřazení z evidence a tím i z provozu. [20] 

Zpracování autovraku je podobná činnost jako u autoservisů, i se stejnými odpady. Pro 

pneumatiky je to smluvně zajištěná speciální firma, pro sklo je to smluvně zajištěná speci-

ální firma, pro autobaterie a NO je to smluvně zajištěná speciální firma, pro plasty je to 

smluvně zajištěná speciální firma, neţ z vozidla nezůstane jen vrak na sešrotování. Hmot-

nostní výtěţnost z autovraku se v dnešní době pohybuje kolem 1 000 kg. Největší podíl 

tvoří ocel, plasty a sklo, avšak vše závisí na stáří vozu. [4] 

Z bezpečnostních důvodů nesmějí být opětovně pouţívány airbagy, bezpečnostní pásy  

a katalyzátory. Z důvodu náročné recyklace se dále nevyuţívají čelní bezpečnostní skla, 

která se skládkují. [4] 

Automobilový průmysl bude i v budoucnu největším zdrojem hořčíku a hliníku k recyklaci. 

Nynější evropské automobily obsahují hodně hliníkových plechů a mnoho součástí 

s příměsí hořčíku. Vyšší třída aut obsahuje aţ 20 kg hořčíku, menší automobily kolem  

4 kg. V Německu je předpokládaná recyklace aţ 60 tisíc tun hořčíku do roku 2020. Všech-

ny části hliníkového šrotu mohou být pouţity na výrobu recyklovaných slitin. [4] 

3.3 Průmyslové odpady 

Na rozdíl od komunálních odpadů, ve kterých je většinou obsah nebezpečných látek nepa-

trný, lze prakticky všechny odpady z chemického průmyslu i z většiny dalších průmyslo-

vých odvětví, povaţovat za nebezpečné. Tyto odpady mohou být nebezpečné buď akutně, 

nebo chronicky. [7] 

Vzhledem k velké rozmanitosti různých sloučenin, často neznámého původu a sloţení, 

vyţaduje nakládání s těmito odpady specifický přístup, a vţdy maximální mnoţství infor-

mací o jejich sloţení a vlastnostech. Při nakládání s průmyslovými odpady je třeba vychá-

zet z toho, ţe v podstatě není problém nějaký odpad zajistit, zpracovat zneškodnit nebo 

uloţit. Problém je však v tom, ţe je to třeba provést co nejbezpečněji a nejekonomičtěji. [7] 

Chemický průmysl 

Problém chemického odpadu je úplně odlišný od odpadů z mechanických operací. Mecha-

nické odpady v podstatě pouze zabírají místo, a řešení spočívá pouze v organizačních opat-



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 25 

 

řeních. Chemické odpady zpravidla nejsou stálé, navzájem reagují, a působí závaţné změ-

ny v ţivotním prostředí. [6] 

Hutnictví 

Hutnictví jako celek, od výroby surového ţeleza aţ po výrobu a zpracování oceli můţeme 

zařadit mezi hlavní znečišťovatele ţivotního prostředí. Patří mezi stěţejní průmysl České 

Republiky, ve kterém je na jedné straně zpracováváno značné mnoţství odpadu, ale na 

straně druhé zde nemalé mnoţství odpadů také vzniká. [6] 

Akumulátory 

Akumulátory mají tzv. zápornou hodnotu. To znamená, ţe jejich sběr a recyklace stojí víc, 

neţ dokáţe vydělat. Pouţívají se především na startování spalovacích motorů, nebo jako 

pohon menších vozíků určených např. na vnitropodnikovou dopravu materiálů.  Mezi nej-

rozšířenější typy patří olověné akumulátory a nikl-kadmiové akumulátory. Zneškodňování 

pouţitých autobaterií můţe představovat nebezpečí pro ţivotní prostředí. [14] 

Plastové hmoty a gumárenství 

Nebezpečné chemikálie, pouţívané při výrobě a zpracování plastů, jsou zejména monome-

ry pro výrobu polymerů, jako je etylen, fenol, formaldehyd, propylen, vinylchlorid, nebo 

také ftaláty. Mnohé z těchto látek tvoří součást nebezpečných odpadů z výroby polymerů. 

Polymerní odpady se dělí na odpady ze zpracování plastů, a na odpady ze zpracování pryţe  

a kaučuku. [6] 

Potravinářský průmysl 

Recyklace těchto odpadů je velmi důleţitá, protoţe jde převáţně o organický odpad, který 

tvoří cennou druhotnou surovinu vhodnou obzvláště na biochemické zpracování, např. na 

krmiva pro dobytek. [3] 

Těţba dřeva 

Při těţbě dřeva vzniká značné mnoţství odpadů, které je moţné vhodným způsobem 

recyklovat. Jsou to větve, větvičky, kůra, listí, odřezky, jehličí a kořeny. Tyto odpady mů-

ţeme zpracovat přímo v lese, nebo ve specializovaných střediscích, do kterých se odpad 

sváţí. [3] 
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Biomasa 

Biomasu je moţné vyuţívat přímým spalováním, i k výrobě ušlechtilých paliv, které pod-

statně méně zatěţují ţivotní prostředí, neţ jak je tomu u klasických paliv (černé a hnědé 

uhlí). Její výroba je pro ţivotní prostředí spíše přínosem (likvidace odpadů, zalesňování 

nevyuţité půdy), oproti dobývání fosilních paliv. [6] 

Odpady ze sklářských provozů 

Nejjednodušší je recyklace odpadů (střepů) v rámci sklárny. Z tohoto hlediska je moţné 

sklářskou technologii povaţovat za velmi čistou, z hlediska tvorby odpadů. Odpadové sklo 

z komunální sféry musí být roztříděné podle barvy. [6] 

Odpady z textilního průmyslu 

Textilní průmysl zpracovává celou řadu nebezpečných chemikálií pro výrobu syntetických 

polymerních vláken. Četné chemikálie se vyuţívají v různých textilních výrobách, jako je 

bělení, odtučňování vlny, barvení, atd.[6] 

Odpady z energetického průmyslu 

Hlavní druhy odpadů z energetického průmyslu jsou ze všech typů výroby energie (tepelné 

elektrárny, teplárny, kotelny) shodné, např. popel, popílek, škvára. Nepříznivé vlivy popela 

jsou chemické a hlavně mechanické. [6] 

Odpady z těţby a zpracování ropy 

Ropa je jednou z nejvýznamnějších a zatím zcela nepostradatelných průmyslových surovin. 

Ve všech fázích kontaktu s ropou vznikají kapalné i tuhé odpady, například těkavé orga-

nické látky nebo upotřebené mazací oleje. [6] 

Radioaktivní odpady 

Radioaktivními odpady rozumíme ty odpady, které mají radioaktivní vlastnosti, a nevíme, 

co s nimi. Kromě odpadů z energetiky se jedná například o dekontaminační prostředky, 

vyslouţilé pracovní pomůcky, kontaminované kapaliny, vyřazené přístroje, a v neposlední 

řadě i reaktory samotné. Zkrátka cokoli, co je radioaktivní. [16]     
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3.4 Komunální odpad 

Komunálním odpadem (dále jen KO) je veškerý odpad vznikající na území obce při čin-

nosti fyzických osob, a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním před-

pisu, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávně-

ných k podnikání. Z hlediska evidence odpadů je KO chápán v rozšířené podobě jako „Od-

pad z domácností a podobné ţivnostenské, průmyslový odpad a odpad z úřadů, včetně slo-

ţek odděleného sběru“. [10] 

Domovní odpad  

Za domovní odpad se povaţuje odpad z domácností a z činností spojených s úklidem obyt-

ných objektů. Pod pojmem domovní odpad (nebo také odpad z domácností) se rozumí pře-

devším běţný odpad z denního provozu domácností. Domovní odpad je součástí komunál-

ního odpadu a je to ta část, která vzniká na území obce a má původ v činnosti fyzických 

osob (nepodnikatelských subjektů). Domovní odpad tvoří dominantní podíl komunálního 

odpadu. Pojem není v legislativě odpadového hospodářství vymezen. [10] 

Ţivnostenský odpad  

V právní úpravě odpadového hospodářství v ČR není samotný pojem „ţivnostenský od-

pad“ upraven. Pojem ţivnostenský odpad je často spojován s odpadem podobným odpadu 

z domácností, vznikajícím při nevýrobní činnosti právnických osob a fyzických osob 

oprávněných k podnikání na území obcí (např. v úřadech, v kancelářích, v kulturních  

a vzdělávacích zařízeních, v síti obchodů a sluţeb, včetně veřejného stravování). [10] 

Vyuţitelné sloţky komunálního odpadu 

Vyuţitelné sloţky jsou druhy KO získané odděleným sběrem, které lze po úpravě znovu 

pouţít, nebo přímo recyklovat či jinak materiálově vyuţít (např. odděleně sebraný papír, 

sklo, plasty, kovy, textil, aj.) 

Komunální odpad je podle Katalogu odpadů zařazen ve skupině 20 s úplným názvem 

„Komunální odpady (odpady z domácností a podobné ţivnostenské, průmyslové odpady  

a odpady z úřadů) včetně sloţek odděleného sběru.“ 
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Skupina 20 se dále dělí na 3 podskupiny: 

1. sloţky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01), 

2. odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu), 

3. ostatní komunální odpady. 

Kaţdá z podskupin obsahuje jednotlivé druhy odpadů s označením jejich kategorie, pokud 

je odpad nebezpečný značí se (N), nebo nemá ţádnou z nebezpečných vlastností uvedených 

v zákoně o odpadech, je tedy označen jako ostatní (O). [6] 

                                Tabulka 2 – Komunální odpad 

20 01 Sloţky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 

01) 

 

20 01 01 Papír a lepenka O 

20 01 02 Sklo O 

20 01 08 Biologicky rozloţitelný odpad z kuchyní a stravoven O 

20 01 10 Oděvy O 

20 01 11 Textilní materiály O 

20 01 

1311313

* 

Rozpouštědla N 

20 01 14 Kyseliny N 

20 01 15 Zásady N 

20 01 17 Fotochemikálie N 

20 01 19 Pesticidy N 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 

20 01 23 Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky N 

20 01 25 Jedlý olej a tuk O 

20 01 26 Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 N 

20 01 27 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N 

20 01 28 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27 O 

20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky N 

20 01 30 Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29 O 

20 01 31 Nepouţitelná cytostatika N 

20 01 32 Jiná nepouţitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 N 

20 01 33 Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod čís-

lem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie 

N 

20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 O 

20 01 35 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky 

neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 

N 

20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 

20 01 23 a 20 01 35 

O 

20 01 37 Dřevo obsahující nebezpečné látky N 



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 29 

 

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 O 

20 01 39 Plasty O 

20 01 40 Kovy O 

20 01 41 Odpady z čištění komínů O 

20 01 99 Další frakce jinak blíţe neurčené O 

20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)  

20 02 01 Biologicky rozloţitelný odpad O 

20 02 02 Zemina a kameny O 

20 02 03 Jiný biologicky nerozloţitelný odpad O 

20 03 Ostatní komunální odpady  

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

20 03 02 Odpad z trţišť O 

20 03 03 Uliční smetky O 

20 03 04 Kal ze septiků a ţump O 

20 03 06 Odpad z čištění kanalizace O 

20 03 07 Objemný odpad O 

20 03 99 Komunální odpady jinak blíţe neurčené O 

Zdroj: [6] 
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4 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ 

Základ koncepce odstraňování odpadu spočívá ve vybudování sítě regionálních sběren, 

vybudování ústředních zařízení na odstraňování odpadu a vybudování ústředních skládek. 

Důleţitou roli hraje také transport odpadů. Hlavním problémem dopravy je výběr vhod-

ných dopravních prostředků, dostatečné vyuţívání jejich kapacit, a minimalizace doprav-

ních nákladů. To vše musí být podřízeno poţadavku bezpečnosti přepravy, tj. technickému 

a organizačnímu zabezpečení přeprav proti ekologickým haváriím. Souběţně s tím je třeba 

řešit způsoby odstraňování následků případných havárií dopravních prostředků, spojených 

s poškozením nákladu. [6] 

V systému nakládání s nebezpečnými odpady by měla být přeprava omezena na míru ne-

zbytně nutnou. Přepravovat by se měly pouze odpady upravené, balené, solidifikované, 

atd., s cílem sníţit moţná ekonomická rizika. Kapalné odpady by se neměly vůbec přepra-

vovat, s výjimkou svozu menšího mnoţství kapalných odpadů do míst jejich zpracování 

nebo zneškodnění. Důleţitým faktorem ovlivňujícím značně činnost přepravy odpadů je 

volba způsobu manipulace s odpadem, která je zase závislá na rozsahu třídění odpadů, způ-

sobu sběru odpadů a ovlivňuje velikost přepravních obalů. [6] 

4.1  Nakládání s průmyslovými odpady 

Z hlediska nakládání s odpady jsou nejvýhodnější takové technologie, při nichţ lze zamezit 

vzniku odpadů přímo ve výrobě, případně takové, u kterých lze vznikající odpady recyklo-

vat. 

Například moderní zpracovatelský průmyslový závod by měl vzniklé odpady recyklovat 

přímo ve výrobě. Jedná-li se o nebezpečné odpady, je třeba je dopravit do střediska jejich 

zneškodnění. Nebezpečné odpady vznikají zvláště při těch výrobách, ve kterých se zpraco-

vávají toxické chemikálie. [7] 

Nakládání s odpady musí být technologicky, technicky i legislativně řízeno podle následu-

jících zásad, seřazených podle klesající priority: 

1. odpady nevznikají vůbec – bezodpadová či máloodpadová technologie, 

2. nevznikají nebezpečné odpady, 

3. nevznikají zvláštní odpady, 
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4. vzniká pouze minimální mnoţství odpadů, 

5. odpady se vracejí do výroby přímo, 

6. odpady se vracejí do výroby po vytřídění, 

7. odpady se třídí a prodávají jako druhotné suroviny, 

8. toxické odpady se detoxikují, 

9. objem odpadů se zmenšuje drcením, lisováním, oddělením vody, 

10. odpady se přepracovávají do formy vyuţitelné v národním hospodářství, 

11. odpady se fyzikálně, chemicky nebo biologicky přepracovávají za vzniku energie či 

produktů vyuţitelných v národním hospodářství, 

12. odpady se detoxikují za účelem ukládání, 

13. odpady se zpevňují za účelem ukládání, 

14. odpady se ukládají v původní nebezpečné formě, protoţe ţádná úprava není moţná. 

 

4.2 Základní postupy zpracování a zneškodňování odpadů 

K základním způsobům zpracování a zneškodňování odpadů patří, vedle skládkování, po-

stupy tepelné, fyzikální, fyzikálně chemické, chemické a biologické. [7] 

Tepelné způsoby: spálení organických odpadů se zajištěným výstupem spalin podle stupně 

nebezpečnosti, byrokratický rozklad organických odpadů, tavení do strusky nebo škváry,  

a tepelný rozklad (např. kyanidů). 

Fyzikální způsoby: odpařování, destilace, extrakce kapalným či plynným médiem, filtrace  

a tepelná sublimace. 

Chemické způsoby: oxidace, neutralizace a sráţení, redukce a chemické rozráţení. 

Fyzikálně-chemické způsoby: speciální technologie, elektrodekontaminace, odsolování  

a rozklad pomocí ionizujícího záření. 

Biologické způsoby: anaerobní rozklad a bakteriální dekontaminace. 
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Účinný zpracovatelský postup musí být vţdy kombinací několika základních postupů, aby 

procesem bylo dosaţeno: [7] 

1. maximálního moţného vyuţití odpadu jako druhotné suroviny nebo energetického  

zdroje, 

2. produkce minimálního mnoţství druhotných, tzv. konečných odpadů, 

3. tvorba takových konečných odpadů, které není třeba dále upravovat před uloţením, 

tj. odpadů tuhých, nerozpustitelných, nehořlavých, nebobtnavých, nesublimujících, 

atd. 

Na celkovou inventarizaci produkovaných odpadů u jednotlivých původců musí nutně na-

vázat další „informační blok“, který určí: [7] 

1. všechny moţnosti dalšího nakládání s jednotlivými odpady, 

2. výstupní produkty – vyuţitelné sloţky a konečné odpady, 

3. způsob nakládání s konečnými odpady. 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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5 POPIS SPOLEČNOSTI 

Společnost KOVOSTEEL, s.r.o. působí na trhu jiţ od roku 1998. Za dobu svého působení 

se stala významným představitelem v oblasti sběru, výkupu a zpracování odpadů ostatních 

i nebezpečných, dle katalogu odpadů v rámci celé ČR.  

Společnost REC Group s.r.o. (neboli Recyklační Ekologické Centrum) sídlí ve Zlínském 

kraji ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Firma byla zaloţena v roce 1998 v areálu 

bývalého Cukrovaru a aţ do 30. 6. 2012 nesla název KOVOSTEEL s.r.o. Neustálý vývoj 

spojený s rozšiřováním podnikatelských aktivit nejen v oblasti nakládání s odpady, přiměl 

majitele k vytvoření holdingové struktury řízení. Z tohoto důvodu se KOVOSTEEL, s.r.o. 

transformoval na mateřskou společnost – REC Group s.r.o. a aktivity společnosti 

KOVOSTEEL v oblasti nakládání s odpady pokračovaly pod novým názvem firmy 

KOVOSTEEL Recycling, s.r.o. [11] 

Do společnosti REC Group s.r.o. kromě KOVOSTEEL Recycling, s.r.o. patří ještě další 

firmy, RPG RECYCLING, s.r.o. (ekologické zpracování opotřebených pneumatik), 

STEELMET, s.r.o. (sběr, výkup, úprava a zpracování elektroodpadu), OTR-KS, s.r.o. 

(zpracování stavebních odpadů), A-GLASS Recycling, s.r.o., GELPO s.r.o., NEOMA 

Recycling s.r.o., Modrý kvítek s.r.o (chráněná dílna). 

Společnost KOVOSTEEL Recycling, s.r.o. se specializuje zejména na výkup a sběr kovo-

vého odpadu, barevných kovů, nebezpečných odpadů, odpadů ostatních, a na ekologickou 

likvidaci autovraků. Společnost nabízí i prodej hutního materiálu, uhlí a paliv. [11] 

 

5.1 Sluţby provozu ve Starém Městě 

Výkup a sběr: 

1. kovošrot, 

2. barevné kovy, 

3. nebezpečně odpady, 

4. odpady ostatní, 

5. autovraky, 

6. sběrný dvůr. 
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Sluţby: 

1. dopravní obsluţnost včetně kontejnerové dopravy, 

2. váţení na digitální mostové váze, 

3. zajištění demolice. 

 

Prodej: 

1. hutní materiál, 

2. uţitkový materiál, 

3. mulčovací kůra. 

 

 

 

 

Obrázek 1 – Pohled na sběrný dvůr u vjezdu do parku [Kovosteel Recycling] 
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5.2 Výkonnost nakládání s odpady ve společnosti 

      Tabulka 3 – Výkonnost nakládání s odpady ve společnosti 

PROCES JEDNOTKA 
VÝSLEDEK 

2012 2013 2014 

Expedice Fe vagony tuny 34 778 25 362 26 716 

Expedice Fe auta tuny 9 175 10 652 9 461 

Celková expedice měsíční Fe Staré 

Město 
tuny 43 953 36 014 36 178 

Počet expedovaných vagonů ks 886 639 668 

Výkup BK na pracoviště výkup tuny 815 937 582 

Expedice BK tuny 979 1 136 2 001 

Vykoupené Fe + BK na pracovišti 

výkup 
tuny 10 359 8 022 7 490 

Nastřihaný dr. 72 na pracovišti 

výkup 
tuny 537 433 536 

Měsíční výkon expedice Fe+BK  

v normotunách STM 
NTn 165 424 139 312 142 619 

Měsíční výkon oddělení % 667 412 419 

Počet obslouţených zákazníků ks 25 438 23 090 22 341 

Zdroj: Kovosteel Recycling s.r.o. 

 

          Tabulka 4 – Mnoţství zpracovaných odpadů ve společnosti 

Mnoţství přijatých/zpracovaných odpadů 

 2012 2013 2014 

Ţelezo 44 155 529 kg 36,311.123 kg 36 033 091 kg 

Nebezpečné odpady 1 492 714 kg 1,157.022 kg 1 098 126 kg 

Ostatní odpady 5 487 462 kg 5 552 695 kg 4 916 704 kg 

Celkem 51 145 705 kg 43 420 840 kg 42 047 923 kg 



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 37 

 

Mnoţství vlastních odpadů 

rok 2012 2013 2014 

Ţelezo Veškerý ţelezný šrot se zpracuje a odváţí. 

Nebezpečné odpady 97 636 kg 52 002 kg 24 229 kg 

Ostatní odpady 138 427 kg 572 481 kg 4 411 kg 

Celkem 236 063 kg 

 

624 483 kg 

 

28 640 kg 

 Zdroj: Kovosteel Recycling s.r.o. 

 

 

 

Obrázek 2 – Pohled na část areálu společnosti [vlastní] 
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6 ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ VE SPOLEČNOSTI 

Společnost Kovosteel Recycling, s.r.o. můţe nakládat s odpady, které jsou výňatkem 

z katalogu odpadů uvedeny na kaţdý provoz (zařízení) v daném provozním řádu. Nakládá-

ním s odpady je míněn sběr, výkup, zpracování nebo i vyuţívání odpadů v návaznosti na 

uvedené schválené „Provozní řády“ jednotlivých provozů.   

Před zpracováním procházejí všechny přijaté odpady tříděním, i pokud nedochází k jejich 

dalšímu zpracování. Cílem třídění je separace jednotlivých druhů odpadů, jejich uloţení na 

tomu určených plochách nebo v určených obalech, kdy výstupem z třídění jsou ukládky 

stejných druhů odpadů, které jsou buď následně dále zpracovávány, nebo předávány 

k likvidaci. 

Například pneu se zde jen vyzouvá a předává se společnosti RPG Recycling s.r.o., kde se 

pneu postřihá, podrtí, vypadne extra textilie, drátky a guma. Disky se dále zpracovávají 

jako ţelezný odpad. Autobaterie se vykupují, skladují ve speciálních dvouplášťových oba-

lech a poté předávají zpracovatelům. Elektrošrot je odebírán formou zpětného odběru  

a odevzdáván bez zpracování. 

Identifikace během procesů vztahujících se k nakládání s odpady je zabezpečena: 

1. označením katalogovým číslem odpadu, 

2. identifikačním listem nebezpečného odpadu, 

3. označením druhem ocelového a litinového odpadu, 

4. označením druhem odpadů neţelezných kovů a slitin. 

 

Nebezpečné odpady 

 

Po vytřídění a separaci stejných druhů odpadů, jsou odpady dle charakteru předávány 

k likvidaci. 

Kovové odpady 

 

Zpracování je organizováno dle expedičního plánu, který určuje potřebu zpracovávaných 

druhů. Po sloţení odpadu dochází nejdříve k prvotnímu třídění na lehké  

a těţké odpady, a poté jiţ dle expedice dochází  určeným způsobem ke zpracování odpadu. 

Jiţ prvotní třídění kovových odpadů se uskutečňuje strojní technikou – bagry zajišťují se-

paraci odpadů na oddělená uloţiště, která jsou druhově rozdělena dle následného poţado-
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vaného charakteru zpracování. Kovový odpad je zpracováván výrobními operacemi: pálení, 

lisování, stříhání. 

Barevné kovy 

 

Třídění na jednotlivé druhy. V případě nečistot dochází k rafinování BK, kdy jsou neţá-

doucí součásti odděleny, a čisté BK vytěţeny. Takto vyčištěné a roztříděné BK jsou uloţe-

ny ve váţených obalech ve skladové hale BK. Při dosaţení objemu skladových zásob na 

nosnost expedičního automobilu, je odpad prodáván.  

Autovraky 

 

Postup nakládání s autovraky je stanoven v provozních řádech jednotlivých provozů, které 

mají tuto činnost povolenou – Staré město a Hodonín). Nakládání s autovraky je ve společ-

nosti stanoveno v provozním řádu – zařízení slouţící ke sběru, výkupu a vyuţívání odpadů 

autovraků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Obrázek 3 – Jímka s vyzutými disky [vlastní] 
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Materiál je uloţen v následujících typech skladů: 

1. sklady materiálu, kde jsou uloţeny např.: 

 spotřební materiály – oleje a maziva, technické plyny, kyslík, PHM, náhrad-

ní díly, reklamní předměty, 

 

2. sklady zboţí, kde jsou uloţeny např.: 

 ţelezo a barevné kovy, 

 nebezpečné odpady, 

 hutní materiál, 

 palivo. 

 

Dispoziční nákresy rozmístění skladů jsou součástí jednotlivých schválených „Provozních 

řádů zařízení slouţících ke sběru, výkupu a vyuţívání odpadů.“ V řádech je vţdy uveden 

nákres celého příslušného areálu a jednotlivá konkrétní místa uloţení odpadů, dle jejich 

druhového členění. Stanovení podmínek pro skladování je rovněţ součástí jednotlivých 

schválených „Provozních řádů zařízení slouţících ke sběru, výkupu a vyuţívání odpadů.“ 

Jedná se většinou o kryté sklady se zpevněnými plochami, opatřené záchytnými jímkami 

nebo odlučovači ropných látek. 
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7 ZPRACOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH A OSTATNÍCH ODPADŮ VE 

SPOLEČNOSTI  

Popis fungování zařízení pro zpracovávání „N“ a „O“ odpadů dle provozního řádu, který je 

zpracován pro provoz zařízení ke sběru, výkupu a vyuţívání odpadu, a to v souladu se Zá-

konem o odpadech č.185/2001 Sb., § 18, odst. 1, písm. e), ve smyslu Vyhlášky MŢP  

č. 383/2001 Sb. 

Toto zařízení je určeno ke sběru, výkupu, vyuţívání a třídění odpadů – shromaţdiště odpa-

dů. Jedná se o zařízení sestávající z objektů k soustřeďování nebezpečných odpadů, ostat-

ních odpadů, pouţitých olejů, hořlavých kapalin, a k úpravě ostatních odpadů. 

Odhadovaná okamţitá skladovací kapacita nebezpečných odpadů je 48 tun, odhadovaná 

okamţitá skladovací kapacita hořlavých odpadů je 24 tun, a odhadovaná maximální roční 

kapacita zařízení je 80 000 tun odpadu. 

7.1 Popis zařízení 

Zařízení je vybaveno těmito prostředky: 

1. příjezdovou komunikací, 

2. digitálními váhami, 

3. zpevněnými izolovanými betonovými plochami, 

4. posuvnými vjezdovými branami (taktéţ přes původní vjezd do společnosti). 

 

Objekty slouţí ke sběru, výkupu, vyuţívání, třídění, shromaţďování nebezpečných a ostat-

ních odpadů, uvedených v příloze č. 1 provozního řádu. 

Popis zařízení:  

1. hala „shromaţdiště“ odpadů ostatních a nebezpečných, 

2. plocha před halami, 

3. sklad hořlavin, 

4. plocha p. č. 610/1. 
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7.1.1 Hala shromaţdiště 

Hala shromaţdiště je rozdělena dělící stěnou na 2 části a to na sklad odpadů – třídění  

a sklad odpadů – uloţení. Ve skladech budou odpady ukládány na dřevěných paletách, 

v kovových sudech, papírových krabicích, přepravkách MARS nebo ocelových koších, 

kontejnerech, apod. V případě skladování chemických látek kapalných budou tyto látky 

odděleny tak, aby nemohlo dojít k jejich vzájemné reakci (např. záchytná vana). 

Po příjezdu do areálu se vozidlo zváţí, zaeviduje v administrativní budově, a poté je ode-

sláno na místo přejímky. Toto místo se nachází v hale, nebo před halou. Zde pracovníci 

skladu vyloţí pomocí VZV přijaté odpady, roztřídí je na jednotlivé druhy, zváţí, a převe-

zou na místo shromaţďování do haly, nebo do skladu hořlavin.                                                                                                                    

V případě, ţe se od původce přivezou kapalné odpady v menších nádobách neţ 200 l, bu-

dou ve skladu hořlavin jednopruhově, z důvodu následného vyčerpání cisternou, přelity do 

nádob o objemu 200 1. Po nahromadění dostatečného mnoţství jednotlivých druhů odpadů, 

jsou přepravovány oprávněným odběratelům k dalšímu materiálovému vyuţití, recyklaci, 

případně odstranění. 

Před halou dochází k ručnímu třídění, odpady jsou zde rozděleny dle jednotlivých druhů 

nebezpečných i ostatních odpadů. Nebezpečné odpady jsou označeny Identifikačními listy 

nebezpečného odpadu a štítky odpadu, odpady ostatní jsou označeny štítkem odpadu. Od-

pady jsou zabezpečeny proti negativním vlivům ţivotního prostředí, pomocí umístění do 

vhodných nádob nebo pod mobilní přístřešek, a proti úniku látek závadných vodám do ţi-

votního prostředí. Ve skladu jsou umístěny záchytné vany pro umístění sběrných nádob 

s rozdílnými kapalinami (např. kyselina, zásady). 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe firma provádí sběr a výkup odpadů od velkého mnoţství růz-

ných původců, kdy odpady mají různý charakter – jedná se o zařízení s velkým záběrem 

moţných druhů odpadů.  

V hale mohou být umístěny v případě potřeby prázdné nádoby pro vyuţívání k třídění od-

padů (z důvodu ochrany před deštěm a jinými vlivy počasí). 

V zadní části objektu haly je na vymezeném místě umístěn lisovací stroj na úpravu polysty-

renu – typ RUNI SK370 HD, který polystyren hutní do bloků. Před samotnou úpravou liso-

váním probíhá nutné ruční dočišťování polystyrenu (např. na polystyrenových formách se 

mohou vyskytovat zbytky betonu, závisí to na druhu výroby, kde byly formy pouţity), pří-
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padně jeho ruční přetřídění, z důvodu poţadované jakosti dalším oprávněným odběratelem 

odpadu, aby byla zajištěna maximální vyuţitelnost odpadu. 

V blízkosti lisovacího stroje je vymezen prostor pro odpadní polystyren – ukládka dle po-

třeby za pouţití big-bagů, nádob, nebo v případě velkých kusů volně na podlaze. Na pale-

tách vedle lisu jsou pak ukládány monobloky zhutněného polystyrenu.  

Do lisovacího procesu vstupuje polystyren jako odpad 070213, 150102,170203, 191204  

a 200139. Výstupem z procesu je většinou odpad 191204 (moţno také ponechat jako 

070213, 150102, 170203 pro lepší obchodovatelnost s komoditou), případně z dočišťování 

a třídění odpad 191212.  

Kapacita zařízení lisu je cca 180 aţ 200 kg materiálu EPS/hod, tedy odhadovaná maximální 

roční kapacita lisovacího stroje je 500 tun. 

7.1.2 Plocha před halami 

Zpevněná plocha před halami slouţí k uloţení velkoobjemových kontejnerů pro některé 

druhy odpadů: např. 070213, 200139, 150102, 160103, 150103, 170201, 030105, 200301, 

200307, 200201, 160119, 170101, 170102, 170107, 170904, 200140, 150104, 170202, 160120, 

200102 atd. 150202 - tento druh odpadu je taktéţ uloţen ve vhodném velkoobjemovém 

kontejneru a opatřen mobilním přístřeškem nebo je pouţit kontejner s poklopem. Rozmís-

tění jednotlivých sběrných nádob před halou odpadů je vyuţíváno dle aktuální potřeby za-

řízení a dle mnoţství shromaţďovaných odpadů. Kontejnery jsou označeny štítkem odpadu 

ve velikosti A4, A5.  

Kapalné odpady budou soustřeďovány pouze v halách, v případě potřeby jsou zde připra-

veny záchytné vany pro soustřeďování těchto druhů odpadů. Kapalné odpady budou na 

ploše před halami pouze v době vykládky a nakládky, např. kyseliny, zásady. 

Na této ploše jsou ukládány i prázdné nádoby pro další vyuţití při přetřiďování odpadů  

a nádoby pro lepší manipulaci s odpady při svozu od původců odpadů. 

7.1.3 Sklad hořlavin 

Zde jsou hořlaviny skladovány v 200 litrových kovových sudech nebo 1 000 litrových IBC 

kontejnerech do doby předání jiné oprávněné osobě. 
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7.1.4 Plocha p. č 610/1 

Izolovaná část slouţí pro uloţení sběrných nádob s nebezpečnými odpady, nebo i ostatních 

odpadů, dle potřeby. Druhá neizolovaná část slouţí pro uloţení sběrných nádob s ostatními 

odpady a také pro uloţení prázdných nádob. 

Na ploše bude i volná ukládka ostatních velkoobjemových odpadů, včetně velkých kusů 

odpadních polystyrenů, které jsou určeny ke zpracování lisovacím strojem. Ukládka men-

ších kusů polystyrenu bude na této ploše zajištěna  krytými kontejnery (zaplachtované nebo 

uzavíratelné, případně bude vyuţito big-bagů). 

Na ploše před halou p. č. 6408/3 nebo v provozní hale dochází kromě sběru a výkupu také 

k úpravě odpadů, a to těchto druhů: 150104 (kategorie „N“), 150110. 

Tato úprava se provádí ručně, a to odstraněním zbytků vytvrzených tmelů a lepidel 

z kovových plechovek, ovšem pouze v případě potřeby. 

V prostorách haly nebo na ploše před halami (za vhodného počasí) se ručně odděluje kovo-

vý obal (plechovky) od nebezpečné látky – vytvrzeného obsahu. Finálním produktem jsou 

vyuţitelné kovy 150104 a zbytek nevyuţitelného odpadu druhů 080117, 191211. 

Dále zde dochází k třídění objemného odpadu 200307, vznikají vyuţitelné materiály, a to 

odpady: 191201, 191202, 191203, 191204, 191205, 191207, 191208, 191209, 191212  

a 200301. V případě nepřízně počasí se tak děje v hale k ručnímu třídění. Všechny produk-

ty i meziprodukty jsou soustřeďovány samostatně a odváţeny k dalšímu vyuţití, pokud se 

jedná o nevyuţitelný odpad, tak k odstranění. 

Vytřídění odpadů ze směsných obalů probíhá buď v prostorách haly, nebo na ploše před 

halami – z 150106 vznikají 191201, 191202, 191203, 191204, 191205, 191207, 191212, 

200301. 

Z odpadu kódu 170904 (směsné stavební a demoliční odpady) budou ručně vytřízeny na 

ploše před halou nebo uvnitř haly sloţky 170101, 170102, 170201, 170202, 170405, 

191201, 191202, 191203, 191204, 191205, 191207, 191212, 191212. Vznikající kódy 

170101, 170102, 170201, 170202, 170405 jsou zde uvedeny z důvodu lepšího obchodová-

ní s odpady, v rámci předávání odpadů dále. 
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Při dotřídění odpadů od původce, z důvodu nedostatečného třídění v místě vzniku, vzniká 

z kódů 070213, 150101, 150102, 120105, 160119, 170203, 200139, a to buď mechanicky, 

nebo ručně, kód odpadu 191212. Děje se tak na ploše před halou nebo uvnitř haly. 

Všechny produkty i meziprodukty jsou soustřeďovány samostatně a odváţeny k dalšímu 

vyuţití nebo v případě nevyuţitelného odpadu k jeho odstranění. 

7.2 Způsob nakládání a skládkování odpadů v zařízení 

Při vjezdu do areálu se vozidlo zaeviduje, zváţí na digitální mostové váze a je odesláno na 

místo přejímky. Po převzetí jsou tyto odpady dočasně uloţeny na vymezeném místě. 

Váţní lístky jsou vedeny pod určenou číselnou řadou. Na váţním lístku se uvádí:  

1. firma – fyzická osoba, která odpad přiváţí,  

2. datum,  

3. SPZ váţeného vozidla. 

Dále vozidlo pokračuje na místo přejímky, kde pracovník zařízení vizuálně zkontroluje a roz-

třídí odpad dle jednotlivých druhů. Druh přijatého odpadu uvede na odpovídající váţní lístek. 

Poté probíhá druhé váţení vozidla. Po vyloţení se prázdné vozidlo opět zváţí a váhu uvede 

obsluha na váţní lístek – čistá váha. 

Následně se vystaví příslušný doklad:  

1. příjemka (podklad pro fakturaci),  

2. váţní příjemka v hotovosti.  

Při vystavování dokladů se čerpá z údajů na váţním lístku. 

Tyto údaje jsou vedeny v elektronické podobě, dle vyhlášky 383/2001 Sb. O mnoţství od-

padů je vedena průběţná evidence odpadů v souladu s vyhláškou 383/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 
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7.3 Technologie a obsluha zařízení 

V rámci zařízení je vyuţíván: 

1. vysokozdviţný vozík, 

2. lisovací stroj na zpracovávání polystyrénu se zesíleným předdrtičem o šířce vstupu 

1 200 mm na kusový materiál, dimenzovaný na zpracování polystyrenu do zhutně-

ných bloků o specifické hmotnosti cca 300 kg/m
3
. 

Obsluha zařízení má za povinnost: 

1. provádět přejímku odpadu, 

2. kontrolovat technický stav – závady, které nemůţe odstranit, ihned hlásí svému nadří-

zenému, který sjednává nápravu zjištěné závady, 

3. třídit odpady dle druhu, 

4. odmítat převzít jiné odpady, neţ pro jaké je zařízení určeno, 

5. vést si provozní deník. 

 

Přejímka odpadů do zařízení a předávání informací o vlastnostech přejímaných od-

padů 

Provozovatel zařízení zabezpečí při přejímce odpadu následující činnosti: 

1. vizuální kontrolu kaţdé dodávky odpadu, 

2. namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody odpadu s informacemi poskytnutými 

dodavatelem odpadu, 

3. zaznamenání kódu druhu odpadu, kategorii, hmotnosti odpadu, data dodávky, to-

toţnosti dodavatele odpadu a v případě komunálního odpadu totoţnost firmy, která 

provádí jeho shromaţďování nebo svoz, při dodávkách nebezpečného odpadu i úda-

je o nebezpečných vlastnostech, 

4. zaznamenání údajů o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjištění, zda je moţné  

v příslušném zařízení s daným odpadem nakládat, včetně protokolů o zkouškách  

a k nim příslušné protokoly o odběru vzorků, pokud to vyplývá ze souhlasu k pro-

vozování zařízení nebo z jeho provozního řádu, 

5. vydání písemného potvrzení o kaţdé dodávce odpadu přijatého do zařízení.  
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Pokud jde o jednorázovou nebo o první z řady dodávek, tak je dodavatel odpadu povinen 

poskytnout osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady ná-

sledující písemné informace: 

1. název, adresu sídla a IČ, bylo-li přiděleno, dodavatele odpadu, 

2. kód odpadu, kategorie a při dodávkách nebezpečného odpadu také údaje o jeho ne-

bezpečných vlastnostech, 

3. další údaje o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjištění, zda je moţné v příslušném 

zařízení s daným odpadem nakládat, včetně protokolů o zkouškách a k nim přísluš-

né protokoly o odběru vzorků, pokud to vyplývá ze souhlasu k provozování zařízení 

nebo z jeho provozního řádu. 

7.4 Druhy odpadů vznikající provozem zařízení 

Tabulka 5 – Druhy odpadů vznikající provozem zařízení 

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné  

nebezpečné látky 

N 

08 01 17 Odpady z odstraňování barev a laků obsahující organická rozpouštědla  

nebo jiné nebezpečné látky 

N 

08 01 19 

 

Vodné suspenze obs. barvy nebo laky s obsahem org. rozpouštědel 

 

N 

12 01 01 Piliny a třísky ţelezných kovů 

 

O 

12 01 02 Úlet ţelezných kovů O 

13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly (PET a fólie) O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 10 

 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 

 

N 

15 01 11 Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu N 

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

neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 

látkami 

N 

16 01 03 Pneumatiky O 

16 02 14 Vyřazená zařízení O 

16 06 01 Olověné akumulátory N 
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17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 01 07 

 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 170106 

 

O 

17 02 03 

 

Plasty 

 

O 

17 04 01 

 

Měď, bronz, mosaz 

 

O 

17 04 02 

 

Hliník 

 

O 

17 04 03 Olovo 

 

O 

17 04 04 

 

Zinek 

 

O 

17 04 05 

 

Ţelezo a ocel 

 

O 

17 04 06 

 

Cín 

 

O 

17 04 11 

 

Kabely neuvedené pod 170410 

 

O 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly O 

19 12 01 Papír a lepenka O 

19 10 02 Neţelezný odpad O 

19 12 02 Ţelezné kovy O 

19 12 03 Neţelezné kovy O 

19 12 04 Plasty a kaučuk O 

19 12 05 Sklo O 

19 12 11 Jiné odpady (včetně směsí materiálů) N 

19 12 12 

 

Jiné odpady (včetně směsí materiálů) 

 

O 

20 01 21 

 

Zářivky a jiné odpady obsahující rtuť 

 

N 

20 01 33 Baterie a akumulátory N 

20 01 35 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky  

neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 
N 

20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly  

20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 

O 

20 02 01 Biologicky rozloţitelný odpad O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

20 03 07 Objemný odpad O 

Zdroj: Kovosteel Recycling s.r.o. 
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8 SBĚR, VÝKUP A VYUŢÍVÁNÍ ODPADŮ AUTOVRAKŮ 

Toto zařízení je určeno ke sběru, výkupu a vyuţívání odpadů autovraků uvedených 

v následujícím přehledu druhů odpadu. 

Provoz tohoto zařízení je zajištěn dle provozního řádu v souladu se zákonem o odpadech 

č.185/2001 Sb., § 18, odst. 1, písm. e), ve smyslu vyhlášky MŢP č. 383/2001 Sb.  

Maximální okamţitá skladovací kapacita zařízení je 70 ks, maximální denní kapacita 

recyklace autovraků je 8 t, maximální odhadovaná roční kapacita recyklace autovraků je 

2 500 t, maximální okamţitá kapacita skladu olejů je 6 t. 

Tabulka 6 – Druhy odpadů, pro které je toto zařízení (autovrakoviště) určeno 

Druhy odpadů, které se v tomto zařízení sbírají, vykupují a vyuţívají: 

16 01 04 Autovraky N 

16 01 06 Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí O 

16 01 21 Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 160107 aţ 160111 a 160113  

a 160114 

N 

Druhy odpadů, které vznikají provozem zařízení: 

12 03 02 Odpady z odmašťování vodní parou N 

13 01 13 Jiné hydraulické oleje N 

13 05 07 Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje N 

13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 

13 07 01 Topný olej a motorová nafta N 

13 07 02 Motorový benzín N 

13 07 03 Jiná paliva (včetně směsí) N 

14 06 03 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 

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

neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 

látkami 

N 

16 01 03 Pneumatiky O 

16 01 07 Olejové filtry N 

16 01 10 Výbušné součásti (např. airbagy) N 

16 01 11 Brzdové destičky obsahující azbest N 

16 01 12 Brzdové destičky neuvedené pod číslem 160111 O 

16 01 13 Brzdové kapaliny N 

16 01 14 Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky N 

16 01 15 Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 160114 O 

16 01 16 Nádrţe na zkapalněný plyn O 

16 01 17 Ţelezné kovy O 

16 01 18 Neţelezné kovy O 
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16 01 19 Plasty O 

16 01 20 Sklo O 

16 01 22 Součástky jinak blíţe neurčené (kabely, textil, molitan, apod.) O 

16 06 01 Olověné akumulátory N 

16 08 01 Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, pala-

dium, iridium, nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 160807) 
O 

16 08 03 Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny 

přechodných kovů (kromě odpadu uvedeného pod číslem 160807) 

O 

16 08 04 Upotřebené tekuté katalyzátory z katalytického krakování (kromě odpadu 

uvedeného pod číslem 160807) 

O 

16 08 07 Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami N 

19 12 02 Ţelezné kovy O 

19 12 03 Neţelezné kovy O 

19 12 11 Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu obsahu-

jícího nebezpečné látky 

N 

19 12 12 Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuve-

dené pod číslem 191212 

O 

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 200137 O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

Zdroj: Kovosteel Recycling s.r.o. 

 

8.1 Popis zařízení 

Popis technického a technologického vybavení zařízení: 

1. příjezdová komunikace, 

2. digitální váhy a vrátnice, 

3. zpevněné plochy slouţící ke sběru, výkupu a vyuţívání odpadů autovraků, 

4. demontáţní dílna a skladovací prostory, 

5. kolejová vlečka. 

 

Demontáţ 

Při přejímce odpadů bude provedena vizuální kontrola, zda v autovracích nejsou uloţeny 

jiné neţádoucí odpady. Pokud ano, bude dodavatel vyzván k jejich odebrání. Po přijetí au-

tovraku do zařízení, bude předávající osobě bezplatně vystaveno písemné potvrzení o pře-

vzetí autovraku (v rozsahu přílohy č. 3 vyhl. 352/2008 Sb.). 
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Součástí přejímky bude zváţení autovraku na digitální mostové váze při vjezdu do areálu, 

resp. automobilu nebo jiného dopravního prostředku dodavatele přiváţejícího odpad.  

Po zváţení bude vystaven doklad o převzetí odpadu do zařízení. Přijatý odpad bude umís-

těn na venkovní betonovou izolovanou a zpevněnou plochu svedenou do lapolu o dimen-

zovaném průtoku 15 l/s. Zde bude autovrak do doby, neţ bude přemístěn pomocí VZV do 

demontáţní dílny. 

V prostoru demontáţní dílny bude autovrak nejdříve zbaven provozních náplní a nebez-

pečných částí – akumulátor, nádrţ na zkapalněný nebo stlačený plyn, u osobních automobi-

lů potenciálně výbušné součásti (např. airbag), náplň z klimatizace se odstraní vakuovou 

pumpou, která bude v případě potřeby zapůjčena z autoservisu). Potom bude autovrak po-

stupně rozebrán, zaolejované součástky budou vymyty na mycím stole nebo umístěny do 

vhodné sběrné nádoby. Jako poslední se z autovraku odstraní ostatní součásti a zničí identi-

fikační číslo vybraného (VIN) jeho rozpálením nebo rozstřiháním.  

Odpady jsou rozděleny dle jednotlivých druhů do označených sběrných nádob umístěných 

před touto dílnou (např. HAKI bedny, MARS bedny, kontejnery na barevné kovy nebo jiné 

kabelové svazky nebo vyřazená zařízení a další drobné díly) na vyhrazeném místě. Násled-

ně po naplnění se sběrné prostředky zváţí na digitální váze umístěné ve skladu ostatních 

odpadů, který se nachází v sousední hale, kde jsou odpady vyuţity nebo předány k odstra-

nění jiné oprávněné firmě, například vzniklé pneumatiky jsou převezeny k recyklaci do 

společnosti RPG Recycling, s.r.o.  

Kovové skelety z vraků jsou předávány na pracoviště šrotiště, kde jsou ukládány volně na 

zpevněných izolovaných manipulačních a skladovacích plochách, do doby předání jiné 

oprávněné osobě. Odtud jsou pomocí nakladače umístěny do vagónů a po kolejích dopra-

veny k odběrateli. 

Celá demontáţ je provedena v souladu s poţadavky platných právních předpisů především 

Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a dle platných prováděcích předpisů. 

Vzniklé odpady se předají oprávněným odběratelům k dalšímu vyuţití nebo odstranění. 
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Obrázek 4 – Pohled na areál společnosti, v levém zadním rohu budova pro 

demontování autovraků [Kovosteel Recycling s.r.o.] 

Obrázek 5 – Nalisované balíky Fe, které jsou připraveny na roztavení  

[Kovosteel Recycling s.r.o.] 
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8.2 Technologie a obsluha zařízení 

Obsluha zařízení má za povinnost: 

1. kontrolovat technický stav – závady, které nemůţe odstranit, ihned hlásí svému nadří-

zenému, který sjednává nápravu zjištěné závady, 

2. třídit odpady dle druhu, 

3. odmítat převzít jiné odpady, neţ pro jaké je zařízení určeno, 

4. vést si provozní deník. 

 

Obsluha zařízení provádí zápisy do provozního deníku, který obsahuje záznamy: 

1. druh a mnoţství přijatých a vydaných odpadů (v hmotnostních jednotkách), včetně 

sídla původce odpadů, 

2. druh přijatého odpadu, 

3. provozní poruchy, havárie a způsob jejich odstranění, 

4. časové vyuţití zařízení, popř. jeho odstavení, 

5. provedené údrţby zařízení, 

6. provedené revize a kontroly. 

 

Přejímka odpadů do zařízení a dokladování kvality přejímaných odpadů 

Provozovatel zařízení zabezpečí při přejímce odpadu následující činnosti: 

1. v případě jednorázové nebo první z řady dodávek odpadu do zařízení (za předpo-

kladu, ţe se druh odpadu nebude měnit), předloţí původce nebo oprávněná osoba 

následující doklady:  

 identifikační údaje původce nebo oprávněné osoby (název, sídlo nebo místo 

nebo bydliště a identifikační číslo), 

 čestné prohlášení majitele o skutečném stavu autovraku, 

 zatřídění odpadu podle Katalogu odpadů, jeho hmotnost a skutečný stav au-

tovraku, 
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 popis technologie, při nichţ odpad vznikl – při recyklaci autovraku, bude 

docházet k demontáţi jednotlivých částí, kaţdá poloţka (odpad) bude za-

psán do karty odpadu (jeho skutečná váha a stav), 

 

2. způsob nakládání s odpady během přejímky provozovatelem zařízení: 

  kontrola dokumentace odpadů a kontrola hmotnosti odpadů,  

 vizuální kontrola kaţdé dodávky odpadů,  

 provozovatel zařízení vydá písemné potvrzení o příjmu kaţdé dodávky od-

padů a provede záznam o přijatém mnoţství, kategorií, kód odpadu, původ-

ci, datum dodávky, 

3. do zařízení nebudou přijímány jiné druhy odpadů neţ výše uvedené. 

 

 

      Obrázek 6 – Detail hydraulického drapáku [vlastní] 
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9 ŠROTIŠTĚ 

Toto zařízení je určeno ke sběru, výkupu a vyuţívání odpadů a některých dalších druhů 

odpadu, zejména kovošrotu. 

Provoz tohoto zařízení je zajištěn dle provozního řádu, který je v souladu se zákonem  

o odpadech č.185/2001 Sb., § 18, odst. 1, písm. e), ve smyslu vyhlášky MŢP č. 383/2001 

Sb. 

Odhadovaná roční kapacita zařízení je 80 000 t. 

Tabulka 7 – Druhy odpadů, pro které je toto zařízení (šrotiště) určeno 

Druhy odpadů, které se v zařízení sbírají, vykupují a vyuţívají na ploše šrotiště: 

 
12 01 01 Piliny a třísky ţelezných kovů O 

12 01 02   Úlet ţelezných kovů O 

12 01 03   Piliny a třísky neţelezných kovů O 

12 01 04   Úlet neţelezných kovů O 

12 01 13   Odpad ze svařování O 

15 01 04   Kovové obaly O 

16 01 17   Ţelezné kovy O 

16 01 18   Neţelezné kovy O 

16 02 14   Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 160209 aţ 160213 O 

16 02 16   Jiné sloţky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 160215 O 

16 06 01   Olověné akumulátory N 

16 08 01   Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, pala-

dium, iridium, nebo platinu (kromě odpadu   

O 

16 08 03   Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny O 

16 08 04   Upotřebené tekuté katalyzátory z katalytického krakování O 

16 08 07   Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami N 

17 04 01   Měď, bronz, mosaz O 

17 04 02   Hliník O 

17 04 03   Olovo O 

17 04 04   Zinek O 

17 04 05   Ţelezo a ocel O 

17 04 06   Cín O 

17 04 07   Směsné kovy O 

17 04 11   Kabely neuvedené pod 170410 O 

19 01 02   Ţelezné materiály získané z pevných zbytků po spalování O 

19 10 01   Ţelezný a ocelový odpad O 

19 10 02   Neţelezný odpad O 
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19 12 02   Neţelezný odpad O 

19 12 03   Neţelezné kovy O 

20 01 40 Kovy O 

Zdroj: Kovosteel Recycling s.r.o. 

9.1 Popis zařízení 

Shromaţďování a třídění probíhá mechanicky. Velké kusy jsou řezáním (pálení) rozděleny 

na menší kusovitost, nebo třízeny na izolovaných betonových plochách před halami. Dále 

se při manipulaci materiálu vyuţívají nakladače FUCHS/ TEREX. Při další úpravě kusovi-

tosti je vyuţito hydraulických nůţek ke střihu dlouhých tyčí a rozměrného materiálu, např. 

plechů. Lis CPB 100 slouţí pro lisování drobného materiálu stejného druhu do větších ku-

sů. Dále se vyuţívají k úpravě materiálu nůţky s elektrickým pohonem CNS 400 K-E, CNS 

730 s diesel agregátem a nůţky Kajman 600. 

 

 

        Obrázek 7 – Hydraulické nůţky na stříhání ţeleza [Kovosteel Recycling s.r.o.] 
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9.1.1 Hala výkupu 

Odpady označené kódem odpadu 16 06 01 jsou shromaţďovány v plastových bednách (za-

krytých plachtou nebo plastovým poklopem) určených přímo pro tento druh odpadu, jsou 

vyrobeny z tuhého plastu. Sběrná nádoba je označená štítkem odpadu s uvedením jeho kó-

du, názvu, kategorie a jménem osoby, která za sběrný prostředek zodpovídá, a místo shro-

maţďování je označeno identifikačním listem nebezpečného odpadu tohoto druhu. Po na-

plnění sběrných nádob tímto druhem odpadu, budou nádoby předány jinému pracovišti, 

odkud budou předány jinému oprávněnému odběrateli. Dále jsou dodrţeny podmínky vy-

hlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.  

16 08 07 – znečištěné katalyzátory jsou uloţeny do kovové nádoby, označeny štítkem od-

padu a identifikačním listem nebezpečného odpadu, dále jsou předány jinému oprávněné-

mu odběrateli. 

15 01 11 – nebezpečné kovové obaly přiváţejí do zařízení maloobchodní dodavatelé, od-

pad je uloţen v kovové nádobě, označen štítkem a identifikačním listem nebezpečného 

odpadu. 

20 01 01 – odpad z papíru a lepenky vzniká dotříděním dodaných kontejnerů s kovovým 

odpadem od dodavatele. Původce v některých případech netřídí odpady a tudíţ v tomto 

zařízení je nutno odpady od sebe dotřídit. Vyuţitelné odpady z dotřídění se předají do ji-

ných zařízení. 

16 06 01 – olověné akumulátory jsou shromaţďovány v certifikovaných plastových uza-

vřených obalech, určených přímo pro shromaţďování tohoto druhu odpadu od výrobce. 

Vyřazená zařízení jsou dočasně shromaţďována v kovových HAKI kontejnerech. 

9.2 Způsob nakládání a skladování odpadů v zařízení: 

1. ţelezné kovy jsou shromaţďování na zpevněných izolovaných betonových plochách 

opatřených odlučovači ropných látek, které jsou zabezpečeny proti znehodnocení  

a proti případnému úniku látek závadných vod do ţivotního prostředí, 

2. neţelezné kovy, sklo, plasty a papír jsou samostatně dle jednotlivých druhů dočasně 

shromaţďovány v budově nebo na plochách před halami, kde jsou tříděny  
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a upravovány na jednotlivé druhy kovů, skla, plastu a papíru, tyto odpady jsou pře-

dávány jiné oprávněné osobě po předchozím vytřídění, 

3. vyřazené hasicí přístroje (vodní, práškové a pěnové) jsou taktéţ dočasně shromaţ-

ďovány v budově, dále pak jsou rozebírány a tříděny ručně na kovový obal  

a zbytek obsahující náplně, způsob demontáţe je následující: 

 v prvním kroku je demontována hadice s ventilem, následně vyndána tlako-

vá nádobka s obsahem CO2 a vysypána (vylita) náplň (voda, prášek) do při-

pravených nádob, tato náplň (odpady) je v tomto místě dočasně shromaţďo-

vána a následně předána do skladu, 

 v druhém kroku je do obalu zpět umístěna tlaková nádobka s obsahem nezá-

vadného CO2, poté je vypuštěn CO2 volně do ovzduší, dále se celý čistý ko-

vový obal rozšroubuje a rozřízne, po vytřídění je kovový obal předán na 

plochu šrotiště. 

 

 

          Obrázek 8 – HAKI kontejner s kovovým šrotem [vlastní] 
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9.3 Technologie a obsluha zařízení 

Povinnosti obsluhy zařízení: 

1. kontroluje technický stav – závady, které nemůţe odstranit, ihned hlásí svému nadří-

zenému, který sjednává nápravu zjištěné závady, 

2. třídí pneu dle velikosti (osobní, nákladní, speciální), 

3. odmítne převzít jiné odpady, neţ pro jaké je zařízení určeno, 

4. vede provozní deník. 

 

Přejímka odpadů do zařízení a dokladování kvality přejímaných odpadů: 

1. provozovatel zařízení zabezpečí při přejímce odpadu následující činnosti: 

 kontrolu dokumentace o odpadu dle druhého bodu této přílohy, a to v přípa-

dě jednorázové nebo první z řady dodávek v jednom kalendářním roce, 

 vizuální kontrolu kaţdé dodávky odpadu, 

 namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody odpadu s popisem uvedeným 

v dokumentech předloţených vlastníkem odpadu, 

 zaznamenání mnoţství a charakteristik odpadu přijatého k nakládání, zá-

znam obsahuje kód druhu odpadu, kategorii, údaje o hmotnosti odpadu, jeho 

původu, datu dodávky, totoţnosti původce, vlastníka (dodavatele) odpadu, 

 vydání písemného potvrzení o kaţdé dodávce odpadu přijatého do zařízení. 

2. informace a doklady o kvalitě odpadu (základní popis odpadu), které musí dodava-

tel odpadu (vlastník odpadu) poskytnout osobě oprávněné k provozování příslušné-

ho zařízení k nakládání s odpady v případě jednorázové nebo první z řady dodávek 

v jednom kalendářním roce jsou následující: 

 identifikační údaje původce odpadu (název, adresa, IČ bylo-li přiděleno), 

 identifikační údaje dodavatele odpadu (název, adresa, IČ bylo-li přiděleno), 

 kód odpadu, kategorie a popis jeho vzniku, 
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 protokol o vlastnostech odpadu (výsledky zkoušek), zaměřený zejména na 

zjištění podmínek vylučujících odpad z nakládání v příslušném zařízení, ne 

starší neţ 1 rok, 

 předpokládané mnoţství odpadu v dodávce, 

 předpokládaná četnost dodávek odpadu shodných vlastností a předpokládané 

mnoţství odpadu dodaného do zařízení za rok. 

 

 

Obrázek 9 – Manipulační zařízení značky Fuchs s drapákem zpracovávající 

kovový šrot [Kovosteel Recycling s.r.o.] 
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10  VÝBĚR POVINNOSTÍ 

Následující dotazník v tabulce umoţňuje rychlý výběr povinností podle rozsahu nakládání 

s odpady, které se vztahují na společnost. Pokud je odpověď na otázku z dotazníku kladná, 

je příslušná povinnost uvedena v následující podkapitole.  

Tabulka 8 – Dotazníkové šetření 

Ot. 1 Vznikají při činnosti Vaší firmy nějaké odpady? ANO 

Ot. 2 

Předáváte Vámi vyprodukované odpady dalším osobám či 

firmám (při odpovědi NE předpokládáme, ţe veškeré Vaše 

odpady vyuţijete ve Vaší firmě)? 

ANO 

Ot. 3 Mísíte nebo ředíte odpady? Ne jen třídíme 

Ot. 4 Vznikají při Vaší činnosti nebezpečné odpady? 
NE. Jen s nimi 

nakládáme. 

Ot. 5 
Provozujete zařízení k vyuţívání, odstraňování, sběru nebo 

výkupu odpadů? 
ANO 

Ot. 6 
Přijímáte od ostatních odpady do Vámi provozovaného zaří-

zení, které nemá povolení krajského úřadu? 
NE 

Ot. 7 
Nakládali jste v posledních 2 letech s nebezpečnými odpady  

v mnoţství větším neţ 100 t nebezpečného odpadu za rok? 
NE 

Ot. 8 
Jste provozovatel skládky nebezpečných odpadů nebo komu-

nálních odpadů? 
NE 

Ot. 9 
Shromaţďujete nebo potřebujete shromaţďovat odpady spo-

lečně, tj. neroztříděné podle jednotlivých druhů odpadů? 

NE shromaţďu-

jeme roztříděné 

Ot. 10 
Produkujete nebo nakládáte s více neţ 50 kg nebezpečných 

odpadů ročně nebo více neţ 50 tun ostatních odpadů ročně? 
ANO nakládáme. 

Ot. 11 
Produkujete ročně více neţ 10 t nebezpečného odpadu nebo 

více neţ 1000 t ostatního odpadu? 

NE neprodukuje-

me. Jen 

NAKLÁDÁME 

s více jak 1000 t 

ostatního odpadu  

a méně jak 10 t 

NO ročně. 
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Ot. 12 Provozujete zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů? ANO 

Ot. 13 Provozujete zařízení k vyuţívání odpadů? ANO 

Ot. 14 Provozujete zařízení k odstraňování odpadů? NE 

Ot. 15 Přepravujete odpady? ANO 

Ot. 16 
Předáváte někomu, popřípadě sami přepravujete nebezpečný 

odpad? 
ANO 

Ot. 17 

Nakládáte s PCB, odpady PCB, zařízeními obsahujícími PCB 

nebo s odpadem perzistentních organických znečišťujících 

látek? 

NE 

Ot. 18 
Nakládáte s odpadními (pouţitými) oleji (např. výměna ole-

jových náplní)? 
ANO 

Ot. 19 

Jste výrobce, distributor či poslední prodejce baterií nebo 

akumulátorů? Nebo jste provozovatel systémů či zpracovatel 

baterií nebo akumulátorů, které se staly odpadem? 

NE 

Ot. 20 
Jste prodejcem baterií, akumulátorů nebo zařízení, do nichţ 

jsou baterie nebo akumulátory zabudovány? 
NE 

Ot. 21 
Aplikujete kaly z čistíren odpadních vod, septiků a podob-

ných zařízení na půdu, nebo jste původcem těchto kalů? 
NE 

Ot. 22 
Provozujete zařízení ke sběru, výkupu nebo vyuţívání biolo-

gicky rozloţitelných odpadů? 
NE 

Ot. 23 Vzniká při Vaší činnosti odpad obsahující azbest? NE 

Ot. 24 
Zbavujete se autovraku nebo nakládáte s autovraky? Nebo 

jste výrobci vozidel či akreditovaní dovozci vozidel? 
ANO nakládáme 

Ot. 25 

Vyrábíte, dováţíte, uvádíte na trh, prodáváte pod vlastní 

značkou elektrozařízení nebo jste jejich poslední prodejce či 

zpracovatel elektroodpadu? 

NE 

Ot. 26 

Zpětný odběr vybraných výrobků (oleje, elektrické akumulá-

tory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneuma-

tiky, elektrozařízení pocházející z domácností). Vyrábíte, 

uvádíte na trh tyto vybrané výrobky nebo jste jejich poslední 

NE 



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 63 

 

prodejce? 

Ot. 27 
Provádíte přeshraniční dopravu odpadů (přeprava odpadů do 

České republiky, z České republiky a přes Českou republiku)? 
ANO 

Zdroj: [2] 

10.1 Vyhodnocení dotazníku – povinnosti firmy 

10.1.1 Otázka 1 – Zařazování odpadů podle katalogu odpadů 

V katalogu odpadů se odpady zařazují pod šestimístná čísla druhů odpadů. Katalogu odpa-

dů je vydán vyhláškou č. 381/2001 Sb. První dvojčíslí označuje skupinu, druhé dvojčíslí 

podskupinu a třetí dvojčíslí druh odpadu. Při zařazování se postupuje následujícím způso-

bem: [2] 

1. Vyhledá se odpovídající skupina a poté podskupina odpadu, vše dle odvětví, oboru 

nebo technologického procesu, v němţ odpad vzniká. V podskupině se vyhledá ná-

zev druhu odpadu s náleţícím katalogovým číslem. V podskupině je nutné zvolit 

označení určitější před obecným. 

2. Pokud nelze pro odpad v Katalogu odpadů nalézt odpovídající číslo ve skupinách 

01 aţ 12 a 17 aţ 20, hledá se ve skupinách 13, 14 a 15. 

3. Pokud se nenalezne ţádné vhodné číslo ve skupinách 13, 14 a 15, hledá se katalo-

gové číslo ve skupině 16. 

4. Pokud se nenalezne ţádné vhodné katalogové číslo ve skupině 16, přidělí se dané-

mu odpadu katalogové číslo končící dvojčíslím 99 ze skupiny odpadů vyhledané 

postupem podle bodu 1. V názvu se uvede technický nebo běţně dostupný název 

odpadu. 

5. V případě, ţe je odpad sloţen z více sloţek, které mají v katalogu samostatné číslo, 

přiřazuje se odpad k druhu odpadu, který je pro prostředí nejvíce nebezpečný, a to 

z hlediska účinků na člověka a ţivotní prostředí. 

6. Odpady z autovraků patří pod katalogová čísla v podskupině 16 01. Pokud není pro 

odpad v této skupině katalogové číslo, postupuje se dle bodů 1, 2 a 4. 
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7. Do skupiny 20 se řadí odpady pouze, pokud se jde o odpady komunální nebo o od-

pady charakteru komunálního odpadu, který vzniká při nevýrobní činnosti právnic-

kých nebo fyzických osob. 

8. Odděleně sbíraný obalový odpad (včetně jeho směsí) se, i kdyţ byl vytříděn 

z komunálního odpadu, řadí do podskupiny 15 01, nikoli do 20 01. 

Zařazování odpadu podle kategorie 

Odpad se musí zařadit do kategorie nebezpečný (N), kdyţ: 

1. uveden v Seznamu nebezpečných odpadů, který je uveden v Katalogu odpadů (pří-

loha č. 2 vyhlášky č. 381/2001 Sb.), nebo 

2. smíšen nebo znečištěn některou ze sloţek uvedených v Seznamu sloţek, které od-

pad činí nebezpečným, uvedené v příloze č. 5 zákona o odpadech, nebo 

3. smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných od-

padů. 

Směsný komunální odpad náleţí kategorii nebezpečný, ovšem průvodce i oprávněná osoba 

nejsou povinni s ním nakládat jako s nebezpečným, ačkoli splňuje podmínky v předchozích 

odstavcích. 

Předcházení vzniku odpadů 

Zákon o odpadech nejvíce řeší předcházení vzniku odpadů a jejich celkovou minimalizaci. 

Vzniká zde následná hierarchie:  

1. předcházení vzniku odpadů,  

2. jejich vyuţívání,  

3. odstraňování. 

Předcházet vzniku odpadů znamená, ţe přijmete změny, které mohou být rozloţeny v ce-

lém ţivotním cyklu výrobku a také ve všech technologií, s nimiţ se výrobek a jeho odpad 

setká.  

Předcházení vzniku odpadů má dopad jak na ţivotní prostředí, tak také na ekonomiku pod-

niku. Zejména vyšší vyuţití vstupních surovin a energií zavedením preventivních opatření, 

je více ekonomicky významné. Dále také většinou poklesnou poplatky za znečišťování 

ţivotního prostředí. [2] 
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Přednostní vyuţívání odpadů 

Nevyţaduje se, jen pokud v daném čase a místě neexistují technické nebo ekonomické 

předpoklady pro její splnění, ovšem musí se postupovat v souladu s plány odpadového 

hospodářství. 

Co se týče posuzování toho, který způsob je vhodnější k odstranění odpadů, tak má vţdy 

přednost ten, který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrnější pro ţivotní prostředí. 

Na skládku se uloţí jen ty odpady, u kterých jiný způsob odstranění není dostupný nebo by 

přinášel vyšší riziko pro ţivotní prostředí nebo riziko pro lidské zdraví.                                                                                                                                                                                                              

Aby byla povinnost přednostního vyuţívání odpadů naplněna, vyuţívají se například inter-

netové burzy odpadů nebo jiné nástroje poptávky a nabídky. Také by se mělo ve smlouvách 

s odpadovými firmami specifikovat způsob vyuţití nebo odstranění odpadů (např. u papí-

rových obalů jejich recyklace). [2] 

Shromaţďování odpadů  

Shromaţdování je krátkodobé soustřeďování odpadů do různých sběrných nádob, a to před 

dalším nakládáním. Jednotlivé odpady se musí utřídit podle druhů a kategorií, poté shro-

maţďovat. 

Zabezpečení odpadů 

Odpady se musí zabezpečit, aby se předešlo neţádoucímu znehodnocení, zneuţití, odcize-

ním nebo úniku. Musí se tedy například chránit venkovní nádoby hlavně před povětrnost-

ními vlivy, nádoby uzamknout. Kapalné odpady pak musí být v nádobách na záchytných 

vanách, těkavé odpady musí být v těsně uzavřených nádobách atd. [2] 

Plnění těchto povinností je velmi častým předmětem kontrol správních orgánů. 

Evidence odpadů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tato evidence musí obsahovat: 

1. datum a číslo zápisu do evidence, 

2. jméno a příjmení osoby zodpovědné za vedení evidence. 

Výše řešená povinnost platí pro všechny původce odpadu, a to bez ohledu na mnoţství 

produkovaných odpadů! Kaţdá firma by tedy měla mít tuto evidenci. V praxi se ale stává, 

ţe není evidence průběţně vedena nebo se nevede vůbec, a to je častý důvod k pokutě.  
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Kontrola vlivů nakládání s odpady na okolí 

Kontrolou vlivů nakládání s odpady se rozumí činnost, kterou vykonává původce, díky 

které získáte informace o skutečném stavu působení odpadů na zdraví lidí a ţivotní pro-

středí. Součástí kontroly je i řízení tohoto vlivu. [2] 

Při kontroly vlivů nakládání s odpady původcem je doporučený následující postup: [2] 

1. Nahromadit informace o způsobu vzniku kaţdého druhu odpadu, o technologii,  

o jeho skutečných vlastnostech a o nakládání s ním. To vše od okamţiku vzniku  

u původce aţ po jeho předání do vlastnictví oprávněné osobě. 

2. Vyhledat, popsat a posoudit skutečné vlivy nakládání s odpady a podle výsledného 

posouzení těchto vlivů vyhledat příslušné zvláštní právní předpisy pro jejich řízení.  

3. Přezkoumat, identifikovat a soustředit poţadavky těchto zvláštních právních před-

pisů, v souladu s nimiţ má být poté kontrola prováděna. 

4. Vymezit postupy nakládání s odpady a organizaci práce. Také zajistit opatření pro 

sníţení nebo úplné odstranění negativních vlivů na zdraví lidí a ţivotní prostředí. 

5. Průvodní dokumentace musí být původcem zpracovaná pro kaţdý produkovaný od-

pad. 

6.  Z vlivů vyplývajících z nakládání s odpady je třeba identifikovat nebezpečí a rizika 

je moţné vyhodnotit podle zvláštních právních předpisů. 

7. Na základě vyhodnocení vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a ţivotní prostředí, 

případně rizik (vše musí být přítomno v dokumentovaných postupech nakládání 

s odpady), je potřeba stanovit a zavést opatření, které budou směřovat k jejich ome-

zování, kontrole, předcházení apod. 

8. Podle opatření stanovených díky odráţce číslo 7 je zapotřebí stanovit interval pře-

zkoumání účinnosti těchto opatření. 

Poplatky za uloţení odpadů na skládky 

Původce povinen platit poplatek za ukládání na skládky. I původce, který je sám provozo-

vatelem skládky a tato skládka je na jeho vlastním pozemku, musí platit poplatek.  
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10.1.2 Otázka 2 – Předávání odpadů dalším osobám či firmám 

Za odpad původce odpovídá aţ do doby předání odpadu do vlastnictví jiné osobě k tomu 

oprávněné. Nelze se zprostit této odpovědnosti. 

Dopravce odpadu není oprávněnou osobou (dle zákonu o odpadech) a za odpad tudíţ od-

povídá pouze po dobu přepravy odpadu. [2]  

10.1.3 Otázka 5 – Zařízení k vyuţívání, odstraňování, sběru, nebo výkupu odpadů 

Zařízení tohoto typu je moţné provozovat pouze na základě příslušného souhlasu (pod-

mínky ţádosti a následného provozu jsou uvedeny § 1, 3-8 Vyhlášky č. 383/2001 Sb.). 

Tento souhlas znamená mimo jiné oprávnění přebírat odpady od původce do svého vlast-

nictví. [2] 

10.1.4 Otázka 10 – Ohlašování produkce odpadů 

Původci a oprávněné osoby jsou povinni zasílat kaţdoročně do 15. února následujícího 

roku pravdivé a kompletní hlášení o druzích, mnoţství odpadů a způsobech nakládání 

s nimi a o původcích odpadů. Povinni jsou ale pouze v případě, ţe produkují nebo nakláda-

jí s více neţ 50 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více neţ 50 tunami 

ostatních odpadů za kalendářní rok. Tato hlášení pak zasílají obecnímu úřadu obce 

s rozšířenou působností, který přísluší místu provozovny. [2] 

10.1.5 Otázka 12 – Zařízení pro sběr a výkup odpadů 

Odpady, které provozovatel zařízení nesmí vykoupit ke sběru od fyzických osob, a odpady, 

za které nesmí při výkupu či odběru poskytovat úplatu v hotovosti, jsou odpady mající po-

vahu: [2] 

1. uměleckého díla nebo jeho části, 

2. pietního nebo bohosluţebného předmětu nebo jeho části, 

3. průmyslového strojního zařízení nebo jeho části,  

4. obecně prospěšného zařízení nebo jeho části (hromadná doprava, dopravní značení, 

součásti příslušenství veřejného prostranství…), nebo 



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 68 

 

5. části vybraného výrobku, vybraného odpadu a vybraného zařízení podle § 25 odst.  

1 písm. c a h (tj. baterie a akumulátory, elektrická a elektronická zařízení). 

10.1.6 Otázka 13 – Zařízení k vyuţívání odpadů 

Provozovatel zařízení musí plnit mimo jiné povinnosti, které stanovuje článek 19. Další 

podrobnosti pro provoz takovýchto zařízení jsou uvedeny v článku 3–7 prováděcí Vyhlášky 

č. 383/2001 Sb. Technické poţadavky a podmínky pro vyuţívání odpadů na povrchu terénu 

jsou stanoveny Vyhláškou č. 294/2005 Sb. [2] 

10.1.7 Otázka 15 – Přeprava odpadů 

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání zúčastněné na přepravě odpadů 

mají povinnost: 

1. zabezpečit přepravu odpadů a to v souladu s poţadavky, které jsou stanoveny ve 

zvláštních právních předpisech (např. zákon č. 111/1994 Sb.), 

2. předloţit doklady související s přepravou odpadů, pokud o ně zaţádají kontrolní or-

gány, musí těmto orgánům poskytnout úplné a pravdivé informace, 

3. uchovávat doklady, které souvisí s přepravou odpadů, a to aţ po dobu 3 let ode dne, 

kdy byla zahájena přeprava, 

4. označit přepravní prostředek, který přepravuje odpad, a musí tak učinit způsobem 

stanoveným prováděcím předpisem (vyhláška č. 374/20008 Sb.), 

5. vést evidenci o přepravě nebezpečných odpadů a ohlašovat přepravované nebez-

pečné odpady v rozsahu, který je stanoven zákonem o odpadech. 

Dopravce je také povinen informovat řidiče vozidla o tom, ţe bude ve vnitrozemí nebo 

přes hranice přepravovat odpady. Musí tedy řidiče vybavit doklady podle druhu přepravo-

vaného odpadu a účelu přepravy a zajistit, aby byly přepravované odpady vybaveny těmito 

doklady po celou dobu jejich přepravy.  

Motorová vozidla, která přepravují odpad po veřejně přístupných pozemních komunika-

cích, musí být označena dvěma pravoúhlými reflexními bílými výstraţnými tabulkami  

s červeným nápisem „A“. [2] 
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10.1.8 Otázka 16 – Evidence při přepravě nebezpečných odpadů 

Odesílatel a příjemce povinni vyplnit evidenční list, kdyţ přepravují nebezpečné odpady. 

Tato evidence se nevede při vnitropodnikové dopravě zabezpečované vlastními dopravními 

prostředky, která nepřesáhne areál provozovny.  

Odesílatel je povinen: 

1. přiloţit vyplněný evidenční list k zásilce nebezpečného odpadu, 

2. zaslat tento list obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který přísluší místu 

zahájení přepravy, a to nejpozději do 10 dnů od zahájení přepravy, 

3. také v případě, ţe neobdrţí do 20 dnů od odeslání odpadu příjemcem potvrzený 

evidenční list o převzetí nebezpečného odpadu, musí informovat obecní úřad obce 

s rozšířenou působností, který přísluší místu zahájení přepravy, a také inspekci. 

Potvrzením o převzetí odpadu a evidenční list o přepravě nebezpečného odpadu je příjemce 

povinen zaslat odesílateli i obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, jenţ přísluší 

místu zahájení a ukončení přepravy, a to nejpozději do 10 dnů od převzetí odpadu. [2] 

10.1.9 Otázka 18 – Nakládání s odpadními oleji 

Odpadní oleje jsou jakékoli minerální, syntetické mazací nebo průmyslové oleje, které pře-

staly být vhodné pro původně zamýšlené pouţití. Jsou to zejména upotřebené oleje ze spa-

lovacích motorů, převodové oleje a také minerální či syntetické mazací oleje, oleje pro 

turbíny a hydraulické oleje. 

Původce odpadních olejů a oprávněná osoba, která nakládá s těmito oleji, jsou povinni: [2] 

1. přednostně zajistit regeneraci odpadních olejů, 

2. zajistit spalování těchto olejů přesně v souladu s poţadavky § 22 a 23 zákona, po-

kud není moţná regenerace, 

3. zajistit skladování nebo odstranění odpadních olejů přesně v souladu s poţadavky 

zákona a poţadavky dalších právních předpisů, pokud z technických důvodů není 

moţná regenerace ani spalování,  

4. zajistit, aby nebyly odpadní oleje vzájemně míchány nebo smíchány s látkami obsa-

hujícími PCB ani s jinými nebezpečnými odpady. 
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10.1.10  Otázka 24 – Autovraky 

Autovrak je kaţdé motorové vozidlo, úplné nebo neúplné, které bylo určeno k provozu na 

pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí, a následně se stalo se odpa-

dem dle § 3 zákona o odpadech. 

Výrobcem vozidla je konečný výrobce, který jej uvedl na trh v České republice, popřípadě 

jeho právní nástupce.  

Zpracovatelem autovraku je právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která 

provádí jednu či více operací zpracování autovraku. Vše musí být na základě souhlasu 

podle § 14 odstavec 1 zákona o odpadech.  

Kaţdý, kdo se autovraku zbavuje, má povinnost předat autovrak pouze osobám, které pro-

vozují zařízení ke zpracování, sběru, výkupu, vyuţívání nebo odstraňování autovraků.  

Vlastník vozidla je před předáním umístit vozidlo na místo, kde neohrozí nebo nepoškodí 

ţivotní prostředí, a ani nenaruší estetický vzhled obce či krajiny nebo přírody. [2] 

10.1.11  Otázka 27 – Přeshraniční přeprava odpadů 

Přeshraniční přepravou odpadů je přeprava odpadů z České republiky, do České republiky 

a také přes Českou republiku.  

Odpad, který vznikl v České republice se přednostně odstraňuje v České republice. Pře-

shraniční přeprava odpadů do České republiky za účelem odstranění je zakázána, výjimku 

mají jedině odpady vzniklé v sousedních státech, a to pouze v důsledku ţivelních pohrom 

nebo za stavu nouze. Odpad, jenţ vznikl zde v České republice se přednostně vyuţívá 

v České republice, pokud se tedy nejedná o jeho vyuţití i v jiných členských státech Evrop-

ské unie. [2] 
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11 SWOT ANALÝZA 

Pouţití SWOT analýzy umoţní detailnější pohled na společnost. Jsou zde rozebrány jak 

silné, tak slabé stránky, dále příleţitosti a hrozby. 

Tabulka 9 – Určení poloţek pro SWOT analýzu 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Přímý ţelezniční spoj Neveliké skladovací kapacity 

Vozový a technický park Nedostatek zaměstnanců 

Sesterské společnosti Absence prostředků pro ukládání odpadu 

Sběrný dvůr Náklady na údrţbu 

Proškolení zaměstnanci Spousta „papírování“ 

Mnohaletá zkušenost  

PŘÍLEŢITOSTI HROZBY 

Reklamní akce (osvěta) Selhání techniky 

Spolupráce s jinými firmami Chybná evidence odpadu 

Motivace zaměstnanců Únik NL 

Modernizace technologického parku Sníţení poptávky po odpadu 

Zdroj: vlastní 

Silné stránky podniku znamenají kvalitnější zpracování odpadu. Výhodou podniku je zave-

dená kolej přímo do areálu, takţe je umoţněna levná a vysokokapacitní distribuce recyklo-

vaného materiálu spolupracujícím firmám. Společnost má také k dispozici široké spektrum 

technických zařízení, jak pro přímo práci s odpadem (drtiče, střihače, atd.), tak vozový park 

pro manipulaci a přepravu odpadu.  

Jak je zmíněno v popisu podniku, kaţdá ze sesterských společností se soustředí na manipu-

laci s určitým druhem odpadu, to přináší širší spektrum zpracovaného odpadu. Areál dis-

ponuje sběrným dvorem, coţ znamená, ţe odpad zde mohou krom firem sváţet a vykupo-

vat i fyzické osoby.  
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Důleţitým aspektem je vědět, jak s odpadem pracovat. Tohoto je dosáhnuto častým proško-

lováním zaměstnanců, coţ vede ke kvalitnějšímu nakládání s odpady.  

Firma působí na trhu od roku 1998, má tedy mnohaleté zkušenosti se sběrem, výkupem  

a nakládání s odpady, zejména pak s kovošrotem. 

Slabé stránky znamenají především prostor pro zlepšení. Obrat odpadu roste, při zpracová-

vání kovošrotu či NO je potřeba jej na nějakou dobu někde uskladnit, například před expe-

dicí, coţ vyvolává potřebu skladovacích prostor a hlavně jejich rozšíření. Je třeba šetřit 

místem a vyuţít kaţdý volný metr čtvereční.  

Dalším problémem je nedostatek kvalitní pracovní síly. Bohuţel manuálně zručných lidí 

ubývá a je obtíţné sehnat kvalifikovaného zaměstnance.  

S nevelikými skladovacími prostory souvisí také zastaralé a chybějící kontejnery, vaky či 

speciální nádoby na ukládání odpadu, to také sniţuje kapacity zpracovaného kovošrotu. Na 

nakládání zejména s kovošrotem je potřeba široký a rozmanitý vozový a technický park, 

který je pro správnou funkci potřeba pravidelně udrţovat.  

Pro chod areálu podniku jsou proto potřeba nemalé finanční prostředky. Avšak podnik není 

čistě jen o zpracování odpadů. Shromaţďování informací, evidence, distribuce, logistika, 

to sebou obnáší ohromné mnoţství papírování, v lepším případě v elektronické formě. 

Společnost pořádá kaţdoročně ve svém areálu celou řadu akcí – od pořádání přednášek jak 

pro děti, tak dospělé, aţ po Den země, kdy je celý areál otevřen veřejnosti, společnost pre-

zentuje hlavně svou KovoZOO (sochy zvířat poskládaných a svařených z kovošrotu).  

V areálu je také nově zrekonstruovaná tovární budova bývalého cukrovaru, v jejíchţ mo-

derních prostorách sídlí kanceláře společnosti, kde mají zaměstnanci příjemné pracovní 

prostředí, coţ spolu se zajímavým platovým ohodnocením můţe zvyšovat jejich motivaci.  

Společnost se také snaţí navazovat spolupráci s jinými firmami na výkup a distribuci zvláš-

tě kovového odpadu.  

V poslední řadě je zde prostor pro náhradu zastaralých technických zařízení a modernizaci 

vozového parku, coţ umoţní efektivnější zpracovávání kovošrotu. 

Omezení efektivního nakládání s opady můţe být způsobeno selháním techniky poruchou 

či nesprávnou manipulací.  
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Chybná evidence odpadů můţe způsobit zbytečný zmatek a práci navíc, v horším případě 

například smíchání dvou druhů kovů.  

Hrozbou pro podnik je havárie s následným únikem NL, coţ můţe vyřadit z provozu téměř 

celý areál. Podnik pracuje s NO, proto je potřeba tento druh odpadu řádně zpracovat  

a ukládat do speciálních nádob. Můţe se také stát, ţe společnost neseţene firmy, do kterých 

je zpracovaný odpad distribuován či o zpracovaný kovošrot není zájem, tím pádem se plní 

skladovací prostory, společnost recykluje míň odpadu a klesá odbyt. 

Následující tabulka SWOT analýzy obsahuje hodnocení poloţek. U silných stránek a příle-

ţitostí poloţky jsou hodnoceny od 1 do 5, přičemţ 5 znamená největší spokojenost. Slabé 

stránky a hrozby jsou hodnoceny od -1 do -5, kde -5 znamená absolutní nespokojenost. 

Váhou jsou vyjádřeny důleţitosti jednotlivých poloţek. Součet vah v dané kategorii musí 

být roven jedné. Čím vyšší číslo, tím vyšší důleţitost. Dále je zkoumána bilance externí  

a interní části SWOT analýzy. 

Tabulka 10 – SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY Váha Hodnocení  

Přímý ţelezniční spoj 0,2 

 

5 1 

 
Vozový a technický park 0,3 3 0,9 

Sesterské společnosti 0,05 4 0,2 

Sběrný dvůr 0,05 3 0,15 

 
Proškolení zaměstnanci 0,15 3 0,45 

 
Mnohaletá zkušenost 0,25 5 1,25 

 
Součet    3,95 

SLABÉ STRÁNKY    

Neveliké skladovací kapacity 0,25 -4 -1 

Nedostatek zaměstnanců 0,25 -2 -0,5 

Absence prostředků pro ukládání  

odpadu 

0,15 -2 -0,3 

Náklady na údrţbu 0,3 -3 -0,9 

Spousta „papírování“ 0,05 

 

-3 -0,15 

Součet   -2,89 

PŘÍLEŢITOSTI    

Reklamní akce (osvěta) 0,25 

 

5 1,25 

Spolupráce s jinými firmami 0,2 

 

3 0,6 

 
Motivace zaměstnanců 0,2 

 

3 0,6 

Modernizace technologického parku 0,35 2 0,7 

Součet   3,15 
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HROZBY    

Selhání techniky 0,3 -4 -1,2 

Chybná evidence odpadu 0,25 

 

-2 -0,5 

Únik NL 0,35 -3 -1,05 

Sníţení poptávky po odpadu 0,1 

 

-2 -0,2 

Součet   -2,95 

    

Interní Silné + slabé stránky 1,06 

Externí Příleţitosti + hrozby 0,2 

Celkem  1,08 

Zdroj: vlastní 

Celková bilance je součet interní a externí části SWOT analýzy. Z tabulky vyplívá 1,08, 

coţ je poměrně příznivá hodnota. Znamená to tedy, ţe podnik je na tom interně poměrně 

dobře, avšak stále je co zlepšovat, například jako největší problém se jeví absence sklado-

vacích prostor. Na druhé straně „tahounem“ firmy je mnohaletá zkušenost a přímý ţelez-

niční spoj. Co se externí části týče, tak největší hrozbou se jeví únik nebezpečné látky  

a největší příleţitostí jsou reklamní akce, coţ přináší pozornost a osvětu o odpadovém hos-

podářství.  
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12 ISHIKAWŮV DIAGRAM 

Diagram rybí kosti, nebo-li diagram příčin a následků. Jak jiţ z názvu vypovídá, jedná se  

o analytickou metodu hledání příčin určitého problému. Pro téma nakládání odpadu ve spo-

lečnosti bylo jako první problém zvoleno „nevhodné nakládání s odpadem“. Jako příčiny je 

moţno zvolit procesy, odpady, techniku, prostředí a lidi. 

Můţe se stát, ţe v procesech nastane určitá chyba, odchylka od předpokládaného a poţado-

vaného stavu. Například u výkupu můţe být odpad chybně zváţen, nevhodně skladován či 

expedováno jiné mnoţství, atd. Vinu za nevhodné nakládání s odpady mohou mít i zaměst-

nanci, zejména kvůli nepozornosti a únavě. Nevědomost a nezkušenost by měly být vyře-

šeny příslušnými školeními a zaučením.  

Ve společnosti se vyskytuje rozmanité mnoţství kovošrotu, je proto třeba kontrolovat, zda 

odpad není znehodnocený, a zda je správně roztřízen. Prostředí můţe mít na chod firmy 

zásadní vliv, od názoru lidí, přes počasí, ochotu spolupracujících firem, stav trhu, aţ po 

legislativní vývoj. Největší vliv na nevhodné nakládání s odpady můţe mít technika, která 

se dostává s odpadem do přímého kontaktu. Stroje pro efektivní fungování potřebují údrţ-

bu a správné nastavení. Např. u lisu se můţe stát, ţe se nastaví jiná, neţ poţadovaná veli-

kost výlisku či jiný tvar. U drtiče zas jiná jemnost rozdrceného šrotu. 

Obrázek 10 – Ishikawův diagram [vlastní] 



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 76 

 

13 NÁVRHY PRO ZLEPŠENÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VE 

SPOLEČNOSTI 

Aby společnost dosahovala plánovaných ekonomických výsledků, naplňování strategických 

cílů, politiky systémů řízení nakládání s odpadem a navazujících cílů, je třeba vyuţívat 

v systému řízení různých nástrojů a mechanismů: 

1. interní audity,  

2. porady vedení,  

3. přezkoumání vedením,  

4. opatření k nápravě a prevenci a ukládání úkolů.  

Finálním realizačním opatřením vţdy předchází analýza příčin zjištěných stavů, které ne-

odpovídají stanoveným kritériím. Pro zajištění správné funkce a efektivnosti procesů jsou 

zpracovány organizační směrnice a další systémová dokumentace. Výsledkem těchto metod 

je potom ucelený přehled plnění cílů společnosti, kde se pracuje zejména se slabými strán-

kami společnosti. 

Pro lepší nakládání s odpadem je obecně potřeba pracovat efektivně s lidskými zdroji, ka-

pacitami zařízení a technickým zázemím zařízení.  

U lidských zdrojů platí hlavně spokojenost, jak na straně zaměstnanců, tak zákazníků. Zá-

kazníci by měli být s nabízenými sluţbami společnosti spokojení, aby i nadále sváţeli od-

pad do podobných zařízení zpracovávající odpady a neskládkovali jej u kontejnerů či  

v horším případě někde v přírodě. Zde se jedná zejména o sběrný dvůr, se kterým se lidé, 

kteří sem přišli vykoupit starý a nepotřebný šrot, setkají nejčastěji. Zaměstnanci na praco-

višti by měli být řádně proškoleni a zaučeni. Například nového zaměstnance, který bude 

separovat kovošrot, je třeba zaučovat, jak ovládat manipulační zařízení po dobu tří měsíců, 

a to pod dohledem nadřízené osoby. Součástí zaučení by mohly být také povinné a volitel-

né školení a semináře, mezi volitelnými např. ekologie či základy managementu a mezi 

povinné BOZP či recyklace kovošrotu.  

Ve společnosti je vhodné zabývat se důkladně otázkou jiţ zmíněného BOZP. V  zařízení se 

pracuje s těţkými kusy kovového šrotu a nebezpečnými odpady. Zaměstnavatel by měl 

proto zajistit všem zaměstnancům na pracovišti poţadované prostředky osobní ochrany, 

jakými jsou například ochranné helmy a brýle, pracovní rukavice, reflexní vesty, apod.  
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Co se týče pracovního prostředí, tak je důleţité udrţovat pořádek a čistotu na pracovištích 

tak, aby se minimalizovalo riziko nehody či úrazu. To znamená například řádné a systema-

tické skladování autobaterií do příslušných kontejnerů, aby nedošlo k úniku NL, nebo čiš-

tění příjezdových komunikací v areálu, zejména u míst zpracovávání kovošrotu, aby nedo-

šlo k defektu nákladního automobilu způsobeným najetím na ostrý kov.  

Bylo by také vhodné zaměstnance správně motivovat. Jsou tři druhy motivace: 

1. movitá,  

2. nemovitá,  

3. finanční.  

Do movité motivace spadá zajištění BOZP pomocí ochranných osobních prostředků a pří-

jemné pracovní prostředí. Do nemovité například teambuildingové akce, které by měl čas 

od času zařídit zaměstnavatel.  

Finanční motivace by mohla vypadat tak, ţe kdyţ má společnost za uplynulý měsíc výrazný 

zisk, vyplatí zaměstnancům, kteří se nějakým způsobem na zisku podíleli, prémie 

k základnímu platu. 

Společnost má k dispozici nevyuţitý tovární objekt z původního cukrovaru a kapacity je 

vţdy potřeba navyšovat, a to zejména skladovací kapacity. Bylo by proto vhodné tento ob-

jekt zrekonstruovat a zprovoznit, například pro skladovací účely. Co se týče absence pro-

středků pro skladování, společnost by si měla pořídit více kontejnerů typu ABROLL pro 

větší objemy šrotu, dále menší MARS a HAKI bedny pro menší odpad viz obr. 8. Díky 

většímu počtu skladovacích kontejnerů se zvýší přehlednost a ušetří se místo pro skladová-

ní. 

Společnost disponuje moderním vozovým parkem a technologickými zařízeními, jako jsou 

například lisy, manipulační zařízení, VZV, atd. Pro přehled je to například manipulační 

zařízení značky Terex Fuchs MHL 340 a 350 viz obr. 9, nákladní vozy značky MAN 

s hydraulickou nakládací rukou, nákladní vozy značky SCANIA upravené pro převáţení 

kontejnerů, VZV značky DESTA DV 35, hydraulické nůţky ŢĎAS CNS 730/190 atd. Vo-

zový a technický park netřeba modernizovat, avšak pro správnou funkci a delší ţivotnost je 

vhodná pravidelná údrţba. Společnost by ovšem mohla zváţit nákup dalších hydraulických 

zařízení značky ŢĎAS. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo, jak z názvu vyplývá, podle zásad pro vypraco-

vání přiblíţit zpracování odpadů ve vybraném podniku. Vybraný podnik je společnost Ko-

vosteel s.r.o.  

Problematika popsaného tématu je z obecného hlediska významná, proto vznikají společ-

nosti, které si s vybranými odpady dokáţí poradit. Touto společností je například REC 

Group s.r.o., která zastřešuje KOVOSTEEL s.r.o., zpracovávající zejména kovový odpad  

a autovraky, RPG RECYCLING, s.r.o., která se soustřeďuje na ekologické zpracování opo-

třebených pneumatik, STEELMET, s.r.o., kde se sbírá, vykupuje, upravuje a zpracovává 

elektroodpad a OTR-KS, s.r.o. zpracovávající stavební odpady.  

Tato práce je zaměřena na zpracovávání odpadů v provozu Kovosteel s.r.o. ve Starém Měs-

tě, který disponuje sběrným dvorem a autovrakovištěm, z tohoto důvodu nejsou v práci 

další společnosti dále uváděny a rozebírány. 

Teoretická část řeší zejména legislativní podobu odpadového hospodářství, zákon 

185/2001 Sb., aneb zákon o odpadech, který byl v minulosti kvůli nepřehlednosti nesčetně-

krát měněn, avšak v dnešní době jiţ poskytuje ucelený základ informací. To však nezna-

mená, ţe jej není třeba dále upravovat a modernizovat, a také hlavně zjednodušovat a zpře-

hledňovat. Ze zákona o odpadech jsem do své práce čerpal především základní pojmy  

a katalog odpadů uvedený v příloze tohoto zákona. 

Praktická část je rozdělena na dvě sekce. První část je zaměřena na zpracovávání přísluš-

ných druhů odpadů přímo v provozu. Jedná se o stanoviště sběrného dvora, autovrakoviště 

a šrotiště.  

V druhé části jsem prováděl SWOT analýzu, která ukazuje silné a slabé stránky, příleţitosti 

a hrozby spojené s odpadovým hospodářstvím podniku. Tato analýza poskytuje podniku 

zejména pohled na poloţky, kde se podnik můţe zlepšovat. Dále je pouţit Ishikawův dia-

gram, kde jsem hledal, jaké můţou být příčiny pro nevhodné nakládání s odpady 

v podniku.  

V neposlední řadě jsem zjišťoval, jaké má společnost legislativní povinnosti co se nakládá-

ní s odpady týče, a to pomocí dotazníku vyplněného společností. Tyto povinnosti vycházejí 

se zákona o odpadech a společnost by je měla náleţitě plnit.  
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V závěru této části jsou shrnuty jak obecné, tak konkrétní návrhy pro zlepšení či zefektiv-

nění zpracování odpadů ve společnosti. 

Informace a podklady poskytnuté společností Kovosteel s.r.o. jsem zuţitkoval a cíle práce 

„Nakládání s odpady ve vybraném podniku v regionu“, tzn. přiblíţit zpracovávání odpadů 

v podniku, jsem dosáhl. Při práci jsem nenarazil na výraznější problémy. 

Pozitivním zjištěním je fakt, ţe mnoţství odpadů vznikající při zpracovávání odpadů ve 

společnosti Kovosteel s.r.o. je rok od roku niţší, coţ znamená, ţe se větší mnoţství odpadu 

správně zpracuje a dále znovu zuţitkuje. Můţeme tedy doufat, ţe tento trend bude pokra-

čovat i do budoucna. 
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BK 
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EU 

 Barevné kovy 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Evropská unie 

KO 

MŢP 

 Komunální odpad 

Ministerstvo ţivotního prostředí 

NO 

O 

VIN 

VZV 

 Nebezpečné odpady 

Ostatní odpady 

Identifikační číslo vozidla 

Vysokozdviţný vozík 

ŢP  Ţivotní prostředí 
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