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Celková produkce odpadů v ČR
Celková produkce odpadů v ČR

Vybrané skupiny odpadů
Zastoupení vybraných skupin odpadů - 2013
2 124 872

1 007 637

2 144 323
17 904 590

5 028 289

17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)
20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného
sběru
19 Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro ištění těchto vod mimo místo jejich
vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely
10 Odpady z tepelných procesů
15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené

Zákon a předcházení vzniku odpadů
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
§ 2 - Působnost zákona
(3) Tento zákon se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným
přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno,
že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě,
na kterém byl vytěžen.

§ 3 - Pojem odpad
(5) Movitá věc, která vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem není výroba nebo
získání této věci, se nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud
a) vzniká jako nedílná součást výroby,
b) její další využití je zajištěno,
c) její další využití je možné bez dalšího zpracování způsobem jiným, než je
běžná výrobní praxe, a
d) její další využití je v souladu se zvláštními právními předpisy a nepovede
k nepříznivým účinkům na životní prostředí nebo lidské zdraví

Evidence - stavební a demoliční odpady
Stavební společnosti a § 2 odst. 3) a § 3 odst. 5) zákona
o odpadech
Příčiny nevyužívání těchto ustanovení:
•

neznalost zákona, absence odpadového hospodáře (i u velkých
stavebních společností)

•

obavy před sankcemi ze strany kontrolních orgánů

•

nesprávná rozhodnutí kontrolních orgánů - odpad dle rozhodnutí
vzniká

•

ekonomický aspekt → veřejné zakázky (liniové stavby, výstavba
logistických center apod.)

Evidence - stavební a demoliční odpady

Evidence - stavební a demoliční odpady

Evidence a kovy, kód nakládání XR12
Umělé navyšování produkce odpadů s obsahem kovů
•

zpracovatelská zařízení (zařízení dle § 14 odst. 2) požadují od partnerů
dodávky odpadů určitého katalogového čísla - nejčastěji 17 04 05 (Železo
a ocel)

•

dodavatelé odpadu nuceni odpad „překategorizovat“ - použití kódu XR12
(Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11)

- kód XR12 - pouze administrativní úkon, cílem změnit katalogové číslo
odpadu
- ve většině zařízení nedochází k úpravě odpadu (nezměnila se povaha
nebo složení odpadu)
•

důsledek - umělé navýšení produkce odpadů
- jeden odpad v evidenci veden dvakrát (pokaždé pod jiným
katalogovým číslem)

Evidence a kovy, kód nakládání XR12

Evidence - železné kovy

Předcházení vzniku odpadů
Nezbytné zajistit předcházení vzniku odpadů:
-

Původci odpadů - využívání nových technologií, minimalizujících vznik
odpadů → snižování produkce odpadů, využívání „odpadních materiálů“
v dalším výrobním procesu

-

Veřejné zakázky (liniové stavby apod.) - ošetřit problematiku nakládání
s odpady, nastavit efektivní kontrolní mechanizmy po dobu realizace
veřejné zakázky

-

Státní správa - jednotný postup při povolování zařízení - IPPC, § 14 odst.
1 zákona o odpadech (v provozních řádech řešit předcházení vzniku
odpadů → vzniká x nevzniká odpad)

-

Kontrolní orgány (ČIŽP, KÚ, ORP, obce, SFŽP...) - zajistit jednotný
postup při provádění kontrolní činnosti (ne vždy se jedná o odpad)

Předcházení vzniku odpadů
- Legislativa
→ připravit nový kvalitní zákon o odpadech (včetně prováděcích
předpisů)
→ nastavit zákonné předpisy a normy tak, aby byly použitelné
v praxi
→ nastavit v souladu s novou legislativou účinné mechanizmy pro
předcházení vzniku odpadů

X
→ při porušení zákona ze strany původců odpadů nebo oprávněných
osob (jednoznačně se jedná o odpad) umožnit uložit takové
sankce, které budou citelným postihem pro kontrolovaný subjekt
→ zamezit stávající praxi = bezdůvodné snižování výše udělených
sankcí odvolacími orgány
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