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Právní úprava

Nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče a dalších zařízení upravuje nový

zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech (účinnost od 1. 1. 2021). 

Při nakládání s odpady v místě vzniku a v celém cyklu jejich pohybu až do fáze konečného

odstranění, musí být dodržovány také požadavky na ochranu zdraví lidí v pracovním a

komunálním prostředí, vyplývající z předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví:

• zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

• vyhlášky MZ č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních

onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů

sociální péče

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

• a dalších souvisejících právních předpisů.



Zákon č. 541/2020 Sb.

Díl 10

ODPADY ZE ZDRAVOTNÍ A VETERINÁRNÍ PÉČE 

§ 88 

Odpadem ze zdravotní péče je

• odpad uvedený ve skupině 18, podskupině 1801 Katalogu odpadů, který vznikl při
poskytování zdravotní péče podle zákona o zdravotních službách (zákon č. 372/2011
Sb.) v lůžkových, ambulantních nebo jim podobných zdravotnických zařízeních,

• odpad vznikající při zdravotní péči poskytované ve vlastním sociálním prostředí
pacienta, pokud tento odpad vykazuje stejné vlastnosti a rizika a vyžaduje zvláštní
nakládání jako odpad ze zdravotnických zařízení, nebo

• odpad vznikající mimo zdravotnická zařízení, zejména v zařízeních sociální péče,
tetovacích salonech nebo protidrogových centrech, pokud vykazuje stejné vlastnosti a
rizika a vyžaduje zvláštní nakládání jako odpad ze zdravotnických zařízení.



§ 88

Odpadem z veterinární péče je:

• odpad uvedený v Katalogu odpadů v podskupině 1802 je odpad z výzkumu, diagnostiky, 
léčení nebo prevence nemocí zvířat, který vznikl při poskytování veterinární péče.  

§ 89

• Právnická nebo fyzická osoba, která je původcem odpadu ze zdravotní péče, je povinna
zpracovat pokyny pro nakládání s těmito odpady v zařízení, kde tento odpad vzniká.
Pokyny jsou součástí kapitoly nakládání s odpady provozního řádu zařízení
zpracovaného podle zákona o ochraně veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb.).

• V případě zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta je
poskytovatel zdravotních služeb povinen písemně poučit pacienta o způsobu
nakládání s odpadem ze zdravotní péče a o jeho bezpečném uložení tak, aby nedošlo k
ohrožení jeho zdraví, veřejného zdraví a poškození životního prostředí, a pacient je
povinen s odpadem naložit v souladu s tímto poučením. Původcem odpadu ze zdravotní
péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta je poskytovatel zdravotních
služeb.



§ 90

• Požadavky pro nakládání s odpady ze zdravotní nebo veterinární péče, které musí
zajistit právnická nebo fyzická podnikající osoba

• Požadavky na školení zaměstnanců, kteří nakládají s odpady ze zdravotní nebo
veterinární péče.



Vyhláška č. 273/2021 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady

Hlava X

ODPADY ZE ZDRAVOTNÍ A VETERINÁRNÍ PÉČE

§ 72

• Požadavky na oddělené soustřeďování odpadů od okamžiku svého vzniku

• Požadavky na soustřeďovací prostředky na odpady a jejich označování

• Požadavky na odstraňování odpadů z pracoviště zdravotnického zařízení nebo místa

poskytování veterinární péče

• Požadavky na dekontaminaci vysoce infekčních odpadů



Vyhláška č. 273/2021 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady

§ 73

• Pokyny pro nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče (příloha č. 48 k vyhlášce)

• Kategorie zaměstnanců pro účely školení pro nakládání s odpady ze zdravotní a 
veterinární péče (bod č. 1 přílohy č. 49 k vyhlášce)

• Požadavky na obsah školení pro nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče 
(bod č. 2 přílohy č. 49 k vyhlášce) 

§ 74

• Požadavky na obsah provozního řádu v případě provádění úpravy odpadů ze zdravotní 
a veterinární péče (dekontaminace - odstranění nebezpečné vlastnosti HP9 infekčnost)

§ 75

• Požadavky na nakládání s odpady léčiv z domácností (předání do lékáren)



Povinnosti provozovatelů zdravotnických zařízení

„PROVOZNÍ  ŘÁD ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ“ 

schvaluje KHS rozhodnutím  

dle § 15  zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky MZ č. 306/2012 Sb.

• PŘ stanoví podmínky provozu zařízení z hlediska předcházení vzniku a šíření
nemocničních nákaz, ochrany zdraví personálu a pacientů

• PŘ obsahuje také pokyny pro nakládání s odpady vznikajícími při poskytování zdravotní

péče v příslušném zařízení (v praxi obvykle „Směrnice pro nakládání s odpady“)

• podmínky pro nakládání s odpady musí být řešeny v souladu s požadavky zákona č.
541/2020 Sb., vyhlášky č. 273/2021 Sb., zákona 258/2000 Sb., vyhlášky č. 306/2012 Sb.
a souvisejících předpisů.



Požadavky na obsah PŘ v části nakládání s odpady

Základní rozlišení 

odpadů a biologických materiálů v místě vzniku

a nakládání s nimi



Části těla, orgány a tkáně 
podléhající zvláštnímu způsobu nakládání (anatomicko-patologický odpad)

Zákon č. 372/2011 Sb., 

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

§ 91

Části těla odebrané v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, plodové vejce, plodové

lůžko (placenta) nebo těhotenská sliznice, odebrané části těla zemřelého nebo tkáně a

buňky, které byly určeny pro výrobu léčiv, k vědeckým, výzkumným nebo výukovým účelům,

nebo orgány, tkáně a buňky určené pro použití podle zákonů upravujících nakládání s

lidskými orgány, tkáněmi nebo buňkami a nebyly pro tyto účely použity (dále jen

„anatomicko - patologický odpad“), se spalují ve spalovně poskytovatele zdravotních

služeb, nemá-li poskytovatel vlastní spalovnu, ve spalovně jiného poskytovatele nebo v

krematoriu, a to na základě smlouvy uzavřené s jiným poskytovatelem nebo

provozovatelem krematoria.



§ 91

Plody po potratu, které nebyly jako jiné lidské pozůstatky vydány k pohřbení postupem podle
zákona o pohřebnictví, se zpopelňují v krematoriu odděleně od anatomicko –
patologického odpadu, a to na základě smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a
provozovatelem krematoria.

Orgány a části těla musí být shromažďovány v neprůhledných obalech, na vyčleněném místě
a v chlazeném prostoru musí být ukládány do pevných, uzavíratelných obalů, běžně
používaných na patologii.



Nakládání s těly zemřelých osob 

zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

(§ 79 - § 90) 

a

zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví



Odpady s obsahem radionuklidů 

Nakládání  s těmito odpady je upraveno v § 87 zákona č. 541/2020 Sb.

(pracoviště s činností dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon) 

ROZLIŠENÍ: podle aktivity - nízko, středně a vysoce aktivní, otevřené a uzavřené zářiče

IZOLACE: v prostorech s bariérou bránící uvolnění nebezpečných látek do okolí

KONTROLA: tak dlouho, dokud jejich radioaktivita neklesne v důsledku samovolného

rozpadu na úroveň vylučující ohrožení jakékoliv složky biosféry

PO ZTRÁTĚ AKTIVITY na bezpečnou úroveň se s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb.

Součástí základního popisu odpadu musí být skutečnosti, na základě kterých mohl být odpad

z pracoviště uvolněn.



Nakládání s nepoužitelnými léky, 
návykovými látkami a jejich prekurzory

upraveno 

zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech (§ 88 a  § 89)

zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách (§ 14)

Seznam provozovatelů zařízení oprávněných k odstraňování nepoužitelných léčiv a
návykových látek – web MZ ČR



Odpady spadající do režimu zákona č. 541/2020 Sb.

Podle přechodného ustanovení k novému zákonu o odpadech se 

do 31. 12. 2023 

odpady zařazují ke druhu odpadu podle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu
odpadů (prováděcí vyhláška k původnímu zákonu č. 185/2001 Sb.)

K zákonu č. 541/2020 Sb. byla vydána vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu
odpadů a posuzování vlastností odpadů (odložená platnost od 1.1.2024)



Zařazování odpadů do kategorií a pod kódy 
dle Katalogu odpadů 

Skupina 18

Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče a /nebo z výzkumu 

s nimi souvisejícího

(s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadu ze stravovacích

zařízení, které se zdravotnictvím bezprostředně nesouvisí)



Podskupina 18 01

Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo 
prevence nemocí lidí



Podskupina 18 02

Odpady z výzkumu, diagnostiky, léčení nebo prevence 

nemocí zvířat



Zdravotní rizika při manipulaci s odpady 

Infekční odpady (biologický činitel – původce přenosného onemocnění)

Ostré předměty (riziko poranění + infekce)

Látky s účinkem genotoxickým, mutagenním, karcinogenním

Toxické chemické a farmakologické přípravky (otravy, alergie…..)

Žíraviny (kyseliny, louhy…poleptání, nekróza tkáně)

Radioaktivní látky - radiofarmaka (ozáření)  



Nebezpečné vlastnosti odpadů
kód HP1 - HP15 

Vlastnosti odpadů, které je činí nebezpečným jsou upraveny 

Směrnicí EP a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. 11. 2008 o odpadech

a zrušení některých směrnic, přílohou III (značení H1 - H15)

a 

nařízením Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. 12. 2014, kterým se

nahrazuje příloha III Směrnice EP a Rady 2008/98 o odpadech 

(značení HP1 - HP15)



Grafické symboly nebezpečných vlastností
(příloha č. 20 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.)





Infekčnost HP9

Definice dle nařízení Komise (EU) č. 1357/2014:

Odpady „infekční“ 

odpady obsahující životaschopné mikroorganismy nebo jejich toxiny, 

o nichž je známo nebo lze spolehlivě předpokládat, že způsobuje 

onemocnění člověka nebo jiných živých organismů



Seznam biologických činitelů a jejich klasifikace

Příloha č. 7  NV č. 361/2007 Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví  při práci, v platném znění

Rozdělení biologických činitelů do skupin 1, 2, 3 a 4.

Klasifikace dle patogenity a rizika šíření do okolí.

Pracoviště, kde se nakládá s biologickými činiteli - BSL 2, BSL 3 a BSL 4

(možnost vakcinace - V, tvorba toxinu - T, alergizace - A, atd.).

Bakterie, Viry, Parasiti, Plísně……



Klasifikace biologických činitelů
podle míry rizika infekce (NV č. 361/2007 Sb.)

Skupina 1: není pravděpodobné, že by mohly způsobit onemocnění člověka

Skupina 2: mohou způsobit onemocnění člověka a být nebezpečné pro

zaměstnance, je ale nepravděpodobné jejich rozšíření mimo pracoviště (profylaxe

a léčba dostupné)

Skupina 3: mohou způsobit závažné onemocnění člověka a jsou závažným

nebezpečím pro zaměstnance a hrozí nebezpečí rozšíření mimo pracoviště (účinná

profylaxe a léčba obvykle dostupné)

Skupina 4: způsobují u člověka závažné onemocnění, jsou závažným

nebezpečím pro zaměstnance a je závažné nebezpečí jejich rozšíření do okolního

prostředí (účinná profylaxe a léčba obvykle nedostupné)



Příklad biologických činitelů skupiny  3 

• Virus hepatitidy B, C, D, G

• Salmonella typhi, Schigella dysenteriae 

• Bacillus anthracis, Brucella abortus, canis, suis….

• Coxiella burnetii,  E. Coli (cytotoxické kmeny) 

• Franciscella tularensis A 

• Mycobacterium tuberculosis, leprae, bovis

• Rickettsia,  Yersinia pestis (mor), Virus vztekliny, nekonvenční 

• činitelé spojení s Kreuzfeld-Jacobsonovou nemocí (BSE) 

• Plasmodium falciparum (spavá nemoc) 

• Echinococcus, Leishmania, Trypanosoma



Příklad biologických činitelů skupiny 4 (viry)

• Virus Ebola

• Virus varioly

• Virus Lassa

• Virus Sabia

• Virus krymskokonžské hemoragické horečky

• Virus Venezuelské hemoragické horečky

• atd.



ZÁSADY NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH



Třídění v místě vzniku

§ 72 zákona č. 541/2020 Sb.

Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče musí být odděleně soustřeďovány od okamžiku 
svého vzniku, a to alespoň v následujícím rozsahu

a) ostré předměty

b) nepoužitelná léčiva

c) odpady určené k dekontaminaci

d) komunální odpad

Současná praxe: třídění všech odpadů podle jednotlivých katalogových čísel



Ukládání odpadů do vhodných obalů

uzavíratelné plastové nádoby opatřené víkem (plastové kontejnery, Klinik boxy…)

silnostěnné PE pytle nebo zdvojené na infekční odpady

(síla 0,2 mm, naplnění pytle do objemu 0,1 m3)

nádoby na ostré předměty - pevné, nepropíchnutelné, uzavíratelné, spalitelné

PAPÍROVÉ OBALY NEBO PLASTOVÉ PROPÍCHNUTELNÉ OBALY na ostré předměty –
NELZE POUŽÍVAT (je to v rozporu s vyhláškou MZ č. 306/2012 Sb.)

pevné nepropustné nádoby na tekuté odpady certifikované pro tento účel

v místě uložení shromažďovacích prostředků s nebezpečnými odpady - identifikační list
nebezpečného odpadu (obsah ILNO - příloha č. 21 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.)



Příklady shromažďovacích prostředků a obalů



Značení shromažďovacích prostředků s nebezpečnými odpady 
povinnost původce odpadů 

Požadavky upravuje 

§ 72 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

Kromě obecných požadavků, vyplývajících ze zákona o odpadech a prováděcí vyhlášky,
musí být soustřeďovací prostředky na odpady ze zdravotní a veterinární péče označeny:

• časem vzniku odpadu

• konkrétním oddělením, kde odpad vznikl

• jménem osoby zodpovědné za nakládání a označení

• údajem o hmotnosti odpadu

• údajem o dalším způsobu nakládání



Pokud shromažďovací prostředky na odpady ze zdravotní péče budou sloužit také jako
přepravní prostředky, musí splňovat podmínky stanovené předpisem ADR - vyhláška MZV
č. 64/1987 o evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve
znění pozdějších předpisů

• odolnost proti roztržení

• odolnost proti nárazu

• odolnost proti úniku odpadů…..



Odstranění odpadů z místa vzniku
a dočasné shromáždění v areálu zdravotnického zařízení

- průběžně denně odstraňovat z místa vzniku (oddělení, ordinace)  - max. 1x/24 hodin

- vyčlenit prostor pro dočasné shromáždění 

- zabezpečené místo s možností očisty, dezinfekce, zajištěním odpadů proti 

odcizení, rozsypání, vniku hmyzu a hlodavců

- zavěšení ILNO ke shromažďovacím prostředkům s nebezpečnými odpady

- pro určité druhy odpadů  zajistit možnost chlazení (chlazené sklady, lednice, mrazničky 
vyčleněné pouze pro tento účel).



Vyhláška  MZ č.  306/2012 Sb., 
o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a 

hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

§ 10 odst. (5)

Odpad se třídí v místě vzniku

Nebezpečný odpad se ukládá do označených, oddělených, krytých, uzavíratelných,

nepropustných a mechanicky odolných obalů, podle možnosti spalitelných bez nutnosti další

manipulace s odpadem.

Ostrý odpad se ukládá do označených, spalitelných, pevnostěnných, nepropichnutelných a

nepropustných obalů.



Nebezpečné odpady, zejména ostré předměty, se neukládají do papírových obalů.

Nebezpečný odpad vznikající u lůžek pacientů se odstraňuje bezprostředně, z pracoviště se

odstraňuje průběžně, nejméně 1x/24 hodin. Shromažďování tohoto odpadu se provádí podle

provozního řádu zařízení v nádobách, které musí odpovídat jiným právním předpisům

(zákon č. 541/2020 Sb., vyhláška č. 273/2021 Sb.).

Shromáždění odpadu před jeho konečným odstraněním ve vyhrazeném uzavřeném

prostoru je možné nejdéle 3 dny (72 hodin).



Skladování nebezpečného odpadu (anatomického a infekčního) je možné po dobu

1 měsíce v mrazicím nebo chlazeném prostoru při teplotě max. 8 st. C.

Vysoce infekční odpad musí být bezprostředně v přímé návaznosti na jeho vznik

upraven dekontaminací certifikovaným technologickým zařízením.

Při odstraňování části těla a orgánů se postupuje podle jiného právního předpisu

(viz zákon č. 372/2011 Sb.).



DEKONTAMINACE
odpadů 180103* 

Dekontaminace odpadů ze zdravotní péče je metoda, kterou se snižují zdravotní rizika

pro pracovníky nakládající s infekčními odpady v celém cyklu = od místa vzniku až

po místo konečného odstranění.

Účinnou dekontaminací musí dojít k takovému snížení počtu infekčních mikroorganismů

přítomných v odpadu, kdy nejsou nutná žádná dodatečná opatření na ochranu zdraví

pracovníků nebo ŽP.

Odpady určené k dekontaminaci odvézt do tohoto dekontaminačního zařízení v areálu

nemocnice (pokud takové zařízení je k dispozici).

Prokazatelně dekontaminované odpady 180103* zbavené nebezpečné vlastnosti HP9

se zařazují pod kat. č. 180104 (O) a mohou být odvezeny k odstranění

• do spalovny komunálních odpadů

• odstranění upravených odpadů na skládkách je omezeno



MATACHANA (parní sterilizace odpadů)



Medister 140                                                     Medister 360
mikrovlnný                                                        parní



Medister 560                                             Meditainer
pro tekuté odpady z laboratoří                   nádoba na odpad



Dekontaminace a úprava 
použitých plen a inkontinentních pomůcek 

Vacumet



Dekontaminace odpadů - JmK

Dříve byla prováděna dekontaminace odpadů 180103* v Medisterech například v
níže uvedených zdravotnických zařízeních, která však byla před několika lety
zrušena:

• FN Brno, Jihlavská 20, Brno

• Dětská nemocnice FN Brno, Černopolní 9, Brno

• FN u Svaté Anny, Pekařská 664/53, Brno



Požadavky na odvoz odpadů ze zdravotnického zařízení

Předávání oprávněné osobě, která má rozhodnutím příslušného krajského úřadu udělen
souhlas k provozu mobilního zařízení ke sběru odpadů a zajistí předání odpadů do zařízení
určeného ke konečnému odstranění (spalovna NO).

Dodržovat lhůty stanovené vyhláškou MZ č. 306/2012 Sb. pro předání odpadů ke
konečnému odstranění = 3 dny od okamžiku prvotního shromáždění nebo 1 měsíc v případě
shromáždění infekčních odpadů v chladicím/mrazícím zařízení (teplota max. 8 st. C).



ZPŮSOBY ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ 
ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ OBECNĚ

Spalovny odpadů

Odpad, který nebyl podroben dekontaminaci nebo zbaven jiných nebezpečných

vlastností, je nutno vždy spalovat ve spalovnách nebezpečných odpadů.

Odpady po dekontaminaci (po prokazatelném zbavení odpadů kat. č. 180103*

nebezpečné vlastnosti HP9 a zařazení pod kat. č. 180104 lze spalovat ve spalovně

komunálního odpadu nebo uložit na skládce (podle vyhlášky č. 273/2021 Sb. je však

ukládání odpadů po dekontaminaci na skládkách omezeno….).



Aktualizace Směrnic pro nakládání s odpady 
zdravotnických zařízení dle nového zákona o odpadech

Jednotlivá zdravotnická zařízení aktualizují „Směrnice pro nakládání s odpady“ (nebo
„Místní provozní řády pro nakládání s odpady“) z hlediska souladu s novým zákonem č.
541/2020 Sb. a prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu.

Většina zdravotnických zařízení předává odpady oprávněným osobám k odvozu do
zařízení, určených k jejich konečnému odstranění. Jedná se o:

• provozovatele mobilního zařízení ke sběru odpadů, kteří je odvážejí do spaloven NO
externích provozovatelů

• provozovatele mobilního zařízení ke sběru odpadů, kteří je předávají do spaloven NO,
které sami provozují.

✓ Mobilní zařízení nejsou vybavena chladicím zařízením na odpady.

✓ v některých případech dochází po ukončení mobilního sběru zdravotnických odpadů k jejich
soustřeďování v „překladištích“ odpadů těchto provozovatelů - bez chlazení. Mnohdy dochází
k významnému prodloužení doby předání odpadů do spalovny NO.



Posuzování provozních řádů zařízení 
k nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb.

§ 133

Krajská hygienická stanice

a) vydává závazné stanovisko v řízení o vydání povolení, že movitá věc přestává být odpadem podle § 10
odst. 1, a v řízení o změně nebo zrušení tohoto povolení, vždy když se změna nebo důvod zrušení týkají oblastí
ochrany veřejného zdraví, v závazném stanovisku může stanovit podmínky k zajištění ochrany zdraví lidí,

b) vydává závazné stanovisko v řízení o vydání povolení k provozu zařízení podle § 21 odst. 2 a v řízení o
změně nebo zrušení tohoto povolení, vždy když se změna nebo důvod zrušení týkají oblasti ochrany veřejného
zdraví, v závazném stanovisku může stanovit podmínky k zajištění ochrany zdraví lidí,

c) spolupracuje s ostatními správními úřady v oblasti ochrany veřejného zdraví při nakládání s odpady a

d) provádí kontrolu provozu zařízení určených pro nakládání s odpady z hlediska dodržování podmínek
provozu vázaných na ochranu zdraví lidí a minimalizaci zdravotních rizik uvedených v provozním řádu.



Zařízení k odstraňování odpadů 
spalovny na území Jihomoravského kraje

EKOTERMEX a.s., Pustiměřské Prusy 268, Pustiměř: spalovna průmyslových odpadů,
zajišťující spalování odpadů ze zdravotnických zařízení

Spalovna Nemocnice Znojmo, p.o., MUDr. Jana Janského 11, Znojmo: spalovna 
zdravotnických odpadů, umístěná přímo v areálu zdravotnického zařízení

Spalovna SAKO BRNO, a.s., Jedovnická 4247/2, Brno: spalovna komunálních odpadů a 
vybraných odpadů ze zdravotnických zařízení (pleny)



Spalovna průmyslových odpadů EKOTERMEX, a.s., Pustiměř
2 linky HOVAL GG24 + muflová pec na tekuté odpady



Spalovna HOVAL GG 24                  Muflová pec na tekuté odpady



Spalovna EKOTERMEX, a.s.

V r. 2021/2022 byl utlumen provoz spalovny průmyslových a zdravotnických odpadů.

To vyústilo do stavu, kdy byly odpady ze zdravotnických zařízení hromaděny, aniž by
docházelo k jejich odstranění !

Zčásti jsou nyní odpady převáženy ke spálení do jiných zařízení mimo Jm kraj…..





PROVOZNÍ ŘÁD „Spalovna průmyslových odpadů“
EKOTERMEX a.s.

V zařízení jsou 2 linky HOVAL MultiZon GG24, topné médium – zemní plyn 

• I. stupeň = pyrolýzní komory, II. stupeň = termoreaktory (850 - 1 200 st. C) 

Aktuální roční kapacita zařízení = 3 300 t/rok (3 100 t/rok N, 200 t/rok O)

• kapacita linky č. 101 HOVAL MultiZon GG24 = 4,85 t/24 hod.

• kapacita linky č. 103 HOVAL MultiZon GG24 = 4,85 t/24 hod.

Provoz nepřetržitý (3 směny)

Vybavení – přístřešky na přijaté odpady. Záměrem provozovatele je výstavba chladicího 
zařízení (chybí legislativní podklad). Lze tolerovat v případě mimořádných situací v provozu.

Uváděné provozní podmínky, rozporované KHS JmK: spalování odpadů ze
zdravotnictví do 48 hod. max. do 72 hod. od jejich dodávky do zařízení !!!



Upozornění KHS JmK v závazném stanovisku

Pro konečné odstranění odpadů ze zdravotnictví ve spalovně ve fázi po jejich převzetí
od původců (nebo oprávněných osob), nejsou lhůty nijak upraveny zákonem č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, vyhláškou č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření
infekčním onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a
ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů, ani jinými prováděcími předpisy k
zákonu č. 258/2000 Sb.

Povinností původců odpadů ze zdravotnických zařízení je předat odpady ve lhůtách
stanovených vyhláškou č. 306/2012 Sb. (do 3 dnů bez chlazení, do měsíce při chlazení) KE
KONEČNÉMU ODSTRANĚNÍ…..očekává se tedy bezprostřední odstranění po jejich
předání do spalovny.



COVID-19
Mimořádné opatření MZ ze dne 23. 12. 2020 

č. j. MZDR 62040/2020-1/MIN/KAN

vydané podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb. a § 69 odst. 1 písm. i) a odst.
2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a
rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2:

• všem provozovatelům spaloven NO odstraňujících infekční odpady ze zdravotnických
zařízení nebo jim podobných zařízení, se s účinností od 24. 12. 2020 do ukončení
nouzového stavu nařizuje, při zachování požadavků na bezpečné nakládání s infekčními
odpady ze zdravotnických zařízení, před jejich konečným odstraněním ve spalovnách NO,
soustřeďovat tyto odpady nejdéle:

• 72 hodin (3 dny), nebo

• 60 dnů, pokud jsou umístěny v mrazicím nebo chlazeném prostoru při teplotě do 8 st. C.



Zařízení pro energetické využití odpadů
ZEVO SAKO

SAKO Brno, a.s., Jedovnická 4247/2, Brno



ZEVO SAKO

Spalovna komunálních odpadů SAKO Brno, a.s., je provozována od r. 1992

Rekonstrukce proběhla v letech 2008 - 2010 (ZEVO SAKO)

V současnosti v provozu spalovací linky K2 + K3 (roštové parní kotle)

Celková stávající kapacita = 224 000 t/rok

Odpady jsou ze zásobníku do spalovacích linek dávkovány jeřábem s polypovým drapákem

Záměr vybudovat spalovací linku K1 o kapacitě 132 000 t odpadů/rok (max. 144 000 t/rok)

Výhledová kapacita K1 + K2 + K3 = 392 000 t/rok

ZEVO SAKO slouží k odstraňování směsných komunálních odpadů, vybraných průmyslových
odpadů, odpadů ze zdravotnictví 180103*, 180104 O/N (pouze pleny)

Teplo uvolněné při spalování odpadů je využíváno k výrobě páry, horké vody a elektrické energie.
Teplo je dodáváno do soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE) města Brna

Integrované povolení podle zákona č. 76/2002 Sb. vydáno v dubnu 2004.



ZEVO SAKO

Akutní nedostatek kapacit pro spalování nebezpečných odpadů, včetně odpadů ze
zdravotnictví v širším regionu, vyvolal tlak na ZEVO SAKO odstraňovat všechny infekční
zdravotnické odpady 180103* (zejména ze zdravotnických zařízení na území Brna).

Návrh ZEVO SAKO na úpravu provozních podmínek s cílem spalování odpadů:

• 180103* Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s
ohledem na prevenci infekce (180101 O/N = ?), 170204* Sklo, plasty a dřevo obsahující
nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné, 191206* Dřevo obsahující
nebezpečné látky, 200137* Dřevo obsahující nebezpečné látky.

Návrh úpravy provozních podmínek (PŘ) projednán na KHS JmK a KrÚ JmK.

Realizace záměru je spojena s vyššími nároky na koordinaci dovozu odpadů od původců tak, 
aby každá dodávka odpadů byla v den převzetí neprodleně odstraněna ve spalovně.

Vyšší nároky na manipulaci s odpady před spálením (bunkr + polypový jeřáb). 

Případná realizace záměru bude podléhat změně IP podle zákona č. 76/2002 Sb.



Spalovny nebezpečných odpadů v okolí 

RUMPOLD s.r.o., Jihlava

SPORTEN, a.s., Nové Město na Moravě 

SUEZ Využití zdrojů a.s., Ostrava

SUEZ využití zdrojů a.s., Zlín - Malenovice

MEGAWASTE EKOTERM s.r.o., Prostějov

DEZA a.s., Valašské Meziříčí 

Uherskohradišťská nemocnice a.s., Uherské 
Hradiště

Nemocnice Znojmo p.o, Znojmo

Seznam spaloven, které mohou odstraňovat
nepoužitelná léčiva a návykové látky, jsou
uvedeny na webových stránkách MZ ČR
(aktualizace 3. 2. 2020)



Děkuji za pozornost


