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Abstract: Possibilities of waste prevention in the Czech Republic. The article 

summarizes a set of waste prevention possibilities (especially applicable in production 

sphere) and describes the situation in the Czech Republic in a stage before the start of 

work on the national waste prevention plan.  
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ÚVOD 

 

Základním dokumentem pro odpadové hospodářství v Evropské unii 

(EU) je v současnosti Rámcová směrnice č. 98/2008/ES, o odpadech, která 

stanovila hierarchii nakládání s odpady, na jejímţ vrcholu stojí předcházení 

vzniku odpadů. 

Tato směrnice ukládá v článku 29 členským státům EU vypracovat 

národní programy prevence odpadů do 12. prosince 2013. V současnosti jsou v 

České republice (ČR) základní opatření pro přecházení vzniku odpadů uvedena 

v Plánu odpadového hospodářství ČR na roky 2003 aţ 2013, ovšem bez 

konkrétních postupů a kvantifikovaných cílů. 

Výchozími dokumenty pro tvorbu národního programu prevence jsou 

Státní politika ţivotního prostředí na roky 2004 aţ 2010, která v současnosti 

prochází aktualizací, dále zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, který byl v roce 

2010 harmonizován se směrnicí 98/2008/ES, Strategický rámec udrţitelného 

rozvoje České republiky (SRUR ČR) schválený usnesením vlády ČR č. 37 ze 

dne 11. ledna 2010 a Rámec programů udrţitelné spotřeby a výroby ČR z roku 

2005. 

Povědomí o metodách předcházení vzniku odpadů není v ČR (Krčmařová 

2010), ani v Evropě na příliš vysoké úrovni jak mezi občany, tak ani mezi 

odbornou veřejností. Předcházení vzniku odpadů bývá často zaměňováno se 

separací a (materiálovým) vyuţitím odpadů. Práce na národním programu 

prevence odpadů jsou na Ministerstvu ţivotního prostředí (MŢP) v počátečním 

stadiu, pokusíme se na základě zahraničních i českých zkušeností shrnout 

moţné přístupy podniků k prevenci odpadu a uvést u jednotlivých způsobů 

prevence zdroje dalších informací. Vyjdeme přitom z našich zkušeností, které 

jsme získali v řešení projektů vědy a výzkumu MŢP (Hřebíček et al. 2009). 
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PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ VE VÝROBNÍ SFÉŘE 

 

Předcházení vzniku odpadů se v současnosti opírá o legislativní, 

ekonomické, vzdělávací a dobrovolné nástroje.  

V Rámcové směrnici o odpadech je předcházení vzniku odpadů 

definováno jako: „Opatření přijatá předtím, neţ se látka, materiál nebo výrobek 

staly odpadem, která omezují: 

a) mnoţství odpadu, a to i prostřednictvím opětovného pouţití výrobků nebo 

prodlouţením ţivotnosti výrobků; 

b) nepříznivé dopady vzniklého odpadu na ţivotní prostředí a lidské zdraví 

nebo 

c) obsah škodlivých látek v materiálech a výrobcích“. 

 

Dobrovolné environmentální aktivity 

Mezi výše uvedená opatření můţeme zahrnout dobrovolné 

environmentální aktivity, rozdělované někdy na dobrovolné nástroje a 

doporučené přístupy, coţ jsou nepovinné postupy, metody nebo závazky firem 

obvykle mezinárodně standardizované a jako součást konceptu udržitelné 

spotřeby a výroby (USV) směřující k pouţívání sluţeb a výrobků, které 

uspokojují základní potřeby společnosti a zlepšují kvalitu ţivota, zároveň však 

minimalizují spotřebu přírodních zdrojů, pouţívání toxických látek, produkci 

odpadů a škodlivin v průběhu celého ţivotního cyklu sluţby nebo výrobků tak, 

aby nebylo ohroţeno uspokojování potřeb budoucích generací. Charakter jejich 

působení je především preventivní, eliminují tedy environmentální dopady ještě 

dříve, neţ k nim skutečně dojde. Nezřídka se také podílejí na budování lepšího 

společenského klimatu a vnímání samotného podniku. 

V ČR je většina dobrovolných přístupů shrnuta ve čtveřici národních 

programů: 

a) Národní program označování ekologicky šetrných výrobků a sluţeb 

(usnesení vlády č. 159/1993 Sb. a č. 720/2000 Sb.); 

b) Národní program EMAS (usnesení vlády č. 466/1998 Sb. a č. 651/2002 Sb.); 

c) Národní program čistší produkce (usnesení vlády č. 165/2000 Sb. a č. 

265/2006 Sb.); 

d) Národní program environmentálního značení (usnesení vlády č. 26/2007 a č. 

356/2007 Sb.). 

Celou škálu dostupných dobrovolných aktivit shrnuje Orientační příručka 

pro podniky (Remtová 2005). Nejpodstatnější dobrovolné přístupy jsou: 

Čistší produkce (CP) je preventivní strategie zaměřená na zvyšování efektivity 

výrobních procesů, sníţení dopadu produktů na ţivotní prostředí, vyloučení 

toxických a nebezpečných materiálů a prevenci vzniku odpadů a emisí u 

zdroje. Aplikaci CP – hodnocení moţností čistší produkce lze propojit s 

monitoringem a targetingem, environmentálním manaţerským účetnictvím, 

EMAS či EMS. 
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Metoda LCA neboli analýza ţivotního cyklu výrobku je normalizována 

souborem norem ČSN EN ISO 14 040-49 a umoţňuje zjistit informace o 

vlivech na ţivotní prostředí v průběhu výroby, pouţívání a po ukončení 

ţivotnosti výrobku a je tak vhodným podkladem pro posouzení moţné 

redukce mnoţství vznikajícího odpadu i jako prostředek pro získání 

informací v následujících aktivitách. 

EMAS je program EU, který je popsán v nařízení č. 1221/2009/ES. Jde o část 

celkového systému řízení podniku, která zahrnuje organizační strukturu, 

plánování, odpovědnosti, techniky, postupy a procesy politiky ţivotního 

prostředí díky začlenění všech zaměstnanců do vytvořeného systému pro 

řízení vlivu podniku na ţivotní prostředí. V roce 2008 bylo do systému v ČR 

zapojeno 24 subjektů. 

EMS je obdobný systém, spočívající v normě ČSN EN ISO 14 001:2005 

Systémy environmentálního managementu – Poţadavky s návodem pro 

pouţití, která jej definuje jako součást systému managementu organizace pro 

vytvoření a zavedení její environmentální politiky a řízení jejich 

environmentálních aspektů. V roce 2008 bylo do systému v ČR zapojeno 

3547 subjektů. 

Z dalších dobrovolných aktivit uveďme ještě dobrovolné environmentální 

dohody, ekodesign, environmentální benchmarking, environmentální 

manaţerské účetnictví, environmentální reporting, environmentální značení 

typu III, II a I (ekolabeling), monitoring a targeting, společenskou odpovědnost 

organizací, systém výrobek – sluţba a totální řízení kvality.  

 

Opakovaně použitelné obaly 

Dalším příspěvkem k prevenci vzniku odpadů je omezení vzniku odpadu 

z obalů, jejichţ mnoţství bylo v ČR v roce 2009 odhadováno na 2,42 Mt, tedy 

asi 3,12 % veškerého vyprodukovaného odpadu (MŢP 2007). V minulosti 

běţně pouţívaný systém zálohování a opakovaného pouţití obalů ustoupil v ČR 

současnému systému obalů na jedno pouţití, včetně sběru a vyuţívání takto 

vznikajícího odpadu; v řadě evropských zemí (Rakousko, Belgie, Dánsko, 

Německo, Finsko, Nizozemí, Norsko, Švédsko, Itálie) však tyto systémy stále 

fungují. 

Současný zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, rozlišuje tři systémy pro 

opakovaně pouţitelné obaly: 

− Uzavřený systém, ve kterém je obal trvale ve vlastnictví osoby, která jej 

uvedla na trh a musí jej povinně převzít zpět po správném vyuţití, 

konstrukce obalu je pevně stanovena a podléhá kontrole. 

− Otevřený systém, ve kterém je obal ve vlastnictví uţivatele, který jej můţe 

dobrovolně předat k opakovanému naplnění a konstrukce obalu je pevně 

stanovena a podléhá kontrole. 

− Smíšený systém, v němţ obal zůstává vţdy konečnému uţivateli, je v jeho 

vlastnictví a je jím opakovaně plněn s pouţitím pomocného výrobku podle 

informací od osoby, která obal uvedla na trh. 
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Prodloužení životnosti výrobků a opakované použití 

Významným prvkem v předcházení vzniku odpadů ze strany výrobců 

jsou opatření pro prodlouţení ţivotnosti výrobku, zahrnutá z velké části pod 

termín Ekodesign, coby jeden z dobrovolných přístupů. Problematickou však 

zůstává protichůdná tendence zvyšování doby pouţitelnosti a ekonomických 

zájmů výrobce spočívajících v maximalizaci zisku a tedy prodeje nových 

produktů. 

Tlak ze strany legislativy, ale i konkurence a prostředí spotřebitelů v 

některých případech můţe vést k realizaci opatření, která umoţňují nejen 

prodlouţení ţivotnosti, ale i výrobu takových produktů, které je moţné pouţívat 

opakovaně pro tentýţ účel (plastové nádobí pro hromadné akce, textilní nákupní 

tašky a pod.). 

 

Dárcovské iniciativy 

Nadbytečná produkce výrobků, které podléhají rychlé zkáze, často vede k 

situaci, kdy se odpadem stává plnohodnotný produkt. Nejobvyklejším případem 

jsou hotová jídla v jídelnách, hotelech a restauracích, jejichţ trvanlivost je v 

řádu hodin. Obvyklou praxí restauračních zařízení je kaţdodenní odstranění 

nezkonzumovaných jídel, zejména v souvislosti s platností vyhlášky č. 94/2010 

Sb., o některých veterinárních a hygienických poţadavcích na přepravu a 

zpracování vedlejších ţivočišných produktů, která de facto zakazuje zkrmování 

nespotřebovaných jídel. 

V řadě evropských měst tak fungují iniciativy zaloţené na distribuci 

neprodaných pokrmů do charitativních středisek, kde jsou k dispozici lidem v 

hmotné nouzi. Zajímavým příkladem můţe být brněnská aktivita, do které se v 

roce 2010 zapojilo 7 restauračních zařízení. 

Podobné projekty se však nemusí nutně vztahovat pouze na 

provozovatele pohostinství a potraviny obecně, distribuce oděvů nebo dalších 

druhů zboţí z některého důvodu nevhodných k prodeji můţe ve výrobních 

podnicích znamenat nezanedbatelné sníţení mnoţství produkovaného odpadu. Z 

ekonomického hlediska je ovšem pro zúčastněné subjekty nutný takový provoz 

systému, kdy se vyřazené zboţí nedostane mezi potenciální zákazníky, jejichţ 

zájem o koupi nových výrobků by tak mohl poklesnout. 

 

Výroba recyklátu z demolic a zemních prací 

Zavedeným druhem prevence je výroba recyklátu z materiálů získaných 

při demolici staveb a zemních pracích. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

vyjímá v § 2 odst. j) z materiálů definovaných jako odpady zeminu a jiné 

přírodní materiály vytěţené během stavebních činností, pokud vlastník prokáţe, 

ţe budou pouţity v přirozeném stavu v místě stavby a ţe jejich pouţití 

nepoškodí nebo neohrozí ţivotní prostředí nebo lidské zdraví. Přestoţe 

mnoţství i kvalita recyklovaných stavebních hmot neustále vzrůstají, je 

recyklace těchto materiálů nadále prostorem pro předcházení vzniku stavebních 

odpadů (Svoboda 2010). 
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Vyšší míra využití elektronických dokumentů 

Redukce papírového odpadu lze dosáhnout omezením vyuţívání 

papírových dokumentů a dokladů na úrovni podniků, státní správy i jednotlivců. 

Mimo projektů e-governmentu, jako jsou datové schránky, elektronický podpis 

nebo Czech point, jde o e-bankovnictví, emailovou korespondenci, elektronické 

doklady, jízdenky, zpravodajství a další sluţby. 

 

Pohyblivá cena zboží 

Většina potravin vyřazených z prodeje a stávajících se odpadem, je 

tvořena ovocem, zeleninou a pečivem (Salhofer 2008). Důvodem 

neupotřebitelnosti zboţí jsou však často pouze optické nebo nevelké nedostatky 

a větší objemová část ovoce nebo zeleniny je po úpravě stále pouţitelná jako 

surovina pro přípravu jídla. Vhodná regulace ceny zboţí v čase, kdy dochází k 

výraznému zlevnění před ukončením doby trvanlivosti a logistické zefektivnění 

výroby a distribuce potravin můţe nezanedbatelně sníţit mnoţství neprodaného 

zboţí z pekáren a od zemědělců. 

Pilotní aktivitu tohoto typu realizuje rakouský institut odpadového 

hospodářství univerzity BOKU. 

 

Vedlejší produkty a druhotné suroviny 

Dlouho očekávaná novela zákona o odpadech, která byla schválena v 

roce 2010 jako zákon č. 154/2010 Sb., navrátila do českého odpadového 

hospodářství institut vedlejšího produktu, ale také postup, kterým můţe odpad 

přestat být odpadem. 

V §3 odst. 5 a 6 tohoto zákona jsou definovány podmínky pro vedlejší 

produkt a pro případ, kdy odpad přestává být odpadem: 

Vedlejším produktem se můţe stát někdejší odpad, pokud vznikl jako 

nedílná součást při výrobě jiného produktu, je zajištěno jeho další vyuţití v 

souladu s legislativou běţným zpracováním a nemá nepříznivé účinky na 

ţivotní prostředí nebo lidské zdraví. 

Vedle toho v případech, kdy je daná věc běţně vyuţívána ke konkrétním 

účelům, existuje po ní poptávka a splňuje technické, environmentální a 

legislativní poţadavky kladené na obdobné výrobky, můţe tato věc přestat být 

odpadem. V praxi můţe jít o (na některých místech běţné) odkupování 

předmětů ze sběrných dvorů a středisek odpadu v obcích, resp. od firem 

zajišťujících svoz a skladování odpadu. 

Obě definice s sebou nesou riziko nesprávného postupu při převádění 

odpadů mimo reţim odpadu, které by mohlo vést k environmentálně 

nepřijatelným situacím, kdy bude s odpadem nakládáno jako s materiálem. Z 

tohoto důvodu probíhá práce na nařízeních, která stanoví jednotná kritéria pro 

rozhodování, zda je látka odpadem, nebo vedlejším produktem. 

Návrhy nařízení z října 2010 (ţelezný, ocelový a hliníkový šrot) poţadují 

po výrobci zavedení systému řízení kvality nutného pro vydání prohlášení o 
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shodě, které musí být součástí kaţdé dodávky vedlejších produktů. Dále návrh 

nařízení obsahuje technické poţadavky na kvalitu materiálu. 

Evropská komise předpokládá schválení nařízení postupně pro 18 

objemově nejvýznamnějších vedlejších produktů (hliník, ţelezo a ocel, papír, 

měď, sklo, plasty, další kovy, textil, stavební a demoliční odpady, popílek a 

kaly, pneumatiky, kompost, digestát, bioplyn, bio diesel, odpadní olej, 

rozpouštědla, dřevo, alternativní paliva). Kritéria pro další odpadové toky budou 

pravděpodobně ošetřena v národních legislativách (MŢP 2010). 

V souvislosti s přípravou dvojice nových zákonů o odpadech a o 

výrobcích s ukončenou dobou ţivotnosti je dále zvaţováno zavedení termínu 

druhotná surovina pro vedlejší produkt, se kterým se běţně a trvale 

obchoduje, tedy je nabízen na regulovaném či neregulovaném trhu za určitou 

cenu. 

 

 

ZÁVĚR 

 

V příspěvku jsme se pokusili o shrnutí prevenčních postupů ve výrobním 

sektoru. Zhodnocení skutečného potenciálu zavedení jednotlivých opatření by si 

vyţádalo výrazně rozsáhlejší studii, která by překročila vymezený rozsah textu. 

Na základě podrobných studií (Šuta 2010) lze však očekávat, ţe důraz bude v 

národních preventivních plánech států EU v příštích dvou letech kladen 

především na dobrovolné dohody, ekodesign, a informační kampaně v rámci 

environmentálního vzdělávání a osvěty. 
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