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Oběhové hospodářství
• Balíček k oběhovému hospodářství - změny odpadové legislativy byly publikovány v Oficiálním
věstníku Evropské unie 14. června 2018, a to v oblasti odpadů, obalů, skládkování a elektroodpadu
upravil cíle v uvedených oblastech pro státy EU. Strategie EU pro plasty v oběhovém hospodářství,
Směrnice EU o jednorázových plastech 2019
• V březnu 2020 v rámci Zelené dohody pro Evropu a navrhované průmyslové strategie EU
předložila nový akční plán oběhového hospodářství. Ten zahrnuje návrhy na udržitelnější design
výrobků, snižování odpadu a posílení postavení občanů (například v rámci takzvaného „práva na
opravu.

• V únoru 2021 o tomto plánu hlasoval Parlament. Poslanci požadují další opatření, aby se EU
mohla stát do roku 2050 uhlíkově neutrální, ekologicky udržitelnou a netoxickou plně oběhovou
ekonomikou. Součástí by měla být také přísnější pravidla pro
• K dosažení plně oběhového hospodářství je třeba začlenit udržitelnost do všech fází
hodnotového řetězce: od designu přes výrobu až po cestu ke spotřebiteli. Akční plán Komise
stanovuje sedm klíčových oblastí nezbytných pro dosažení oběhové ekonomiky: plasty; textil;
elektronický odpad; jídlo, voda a živiny; obaly; baterie a vozidla; budovy a stavby.
• Přísnější pravidla pro recyklaci a závazné cíle pro rok 2030 pro používání a spotřebu
materiálů.

Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství
Principem oběhového hospodářství je to, že se hodnota produktů a
materiálů zachovává co nejdéle. Minimalizuje se množství odpadu a
jsou využity nové zdroje. Když výrobek doslouží, suroviny se z
hospodářství nevyřadí, ale znovu a znovu se používají k vytváření
nové hodnoty.
Podle EU tímto způsobem lze v Evropě zajistit pracovní místa,
prosazovat inovace přinášející konkurenční výhody a dosáhnout tak
vysoké úrovně ochrany člověka a životního prostředí.

Oběhové hospodářství – klíčová opatření:
• opatření pro omezení potravinového odpadu, mj. prostřednictvím
společné metodiky měření, lepšího označování dat a nástrojů pro dosažení
globálního cíle udržitelného rozvoje snížit plýtvání potravinami do roku
2030 o polovinu,
• vytváření norem kvality druhotných surovin za účelem zvýšení důvěry
hospodářských subjektů v jednotný trh,
• opatření pracovního plánu pro ekodesign, která kromě energetické
účinnosti prosazují i opravitelnost, trvanlivost a recyklovatelnost
výrobků,

• revidované nařízení o hnojivech, jež má za cíl usnadnit uznávání
organických hnojiv a hnojiv na bázi odpadů na jednotném trhu a
podpořit úlohu bioživin,
• strategie pro plasty v oběhovém hospodářství, která se zabývá
otázkami recyklovatelnosti, biologické rozložitelnosti, přítomnosti
nebezpečných látek v plastech a globálním cílem udržitelného rozvoje
výrazně omezit odpad znečišťující moře,
• řada opatření pro opětovné využívání vody včetně legislativního
návrhu týkajícího se minimálních požadavků na opětovné využití
odpadních vod,
• financování ve výši více než 650 milionů EUR v rámci programu
Horizont 2020 a 5,5 miliardy EUR ze strukturálních fondů,

Zelená dohoda pro Evropu – březen 2022
• Akční plán pro oběhové hospodářství- Komise navrhuje nová
pravidla podle kterých by téměř veškeré fyzické zboží na trhu
EU by mělo být v průběhu celého svého životního cyklu šetrnější k
životnímu prostředí, výrazněji oběhové a energeticky účinnější, a to od
návrhu až po každodenní používání, odstranění a nové využívání.

Navrhování udržitelnějších, více oběhových a
energeticky účinnějších výrobků - 2022
Mezi požadavky na ekodesign budou dle potřeb kategorií výrobků, které mají být regulovány,
patřit:
• trvanlivost, spolehlivost, opětovná použitelnost, modernizovatelnost, opravitelnost, snadnost
údržby a renovace výrobku,
• omezení přítomnosti látek, které brání oběhovosti výrobků a materiálů,
• spotřeba energie nebo energetická účinnost výrobků,
• využívání zdrojů nebo účinné využívání zdrojů u výrobků,
• minimální obsah recyklovaných materiálů ve výrobcích,
• snadnost demontáže, repasování a recyklace výrobků a materiálů,
• dopad výrobků na životní prostředí během životního cyklu, včetně jejich uhlíkové a
environmentální stopy,
• předcházení vzniku a omezování odpadů, včetně obalových odpadů.

Navrhování udržitelnějších, více oběhových a
energeticky účinnějších výrobků - 2022
• Nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků EU umožní stanovit požadavky na
označování, například pokud jde o opravitelnost výrobků. Nové energetické štítky EU
budou prostřednictvím doplňujících informací obsahovat aspekty oběhovosti, například
index opravitelnosti. U jiných výrobků budou tyto informace uvedeny na štítku dle
nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků.
• Zastavení likvidace neprodaného spotřebního zboží. Navrhované nařízení o
ekodesignu udržitelných výrobků obsahuje opatření s cílem předcházet a zastavit likvidaci
neprodaného spotřebního zboží. Jako první krok budou muset velké podniky, které
vyřazují neprodané výrobky, zveřejňovat množství výrobků, které ročně vyřadí, uvést
důvody pro takto vyřazená množství a informace o množství vyřazených výrobků
odeslaných k opětovnému použití, repasování, recyklaci, energetickému využití a
likvidaci v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady. Nařízení rovněž umožní
zcela zakázat likvidaci neprodaných výrobků v závislosti na kategoriích výrobků, které
mají být předmětem regulace.

Navrhování udržitelnějších, více oběhových a
energeticky účinnějších výrobků - 2022
• Podpora a nákup udržitelnějších výrobků

Cílem nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků je zvýšit váhu veřejných výdajů za účelem zvýšení poptávky po
výrobcích, které jsou udržitelnější z hlediska životního prostředí, a to stanovením povinných kritérií pro zadávání
veřejných zakázek na tyto výrobky, případně s využitím stávajících dobrovolných kritérií. To znamená, že zadavatelé
budou povinni používat k nákupu konkrétních skupin výrobků pro zelené veřejné zakázky.
• Meziodvětvový přístup k udržitelným výrobkům

Nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků je koncipováno tak, aby bylo soudržné a sladěné se stávajícími a
budoucími odvětvovými právními předpisy a politikami. Jakmile bude tento rámec zaveden, budou požadavky na
výrobky realizovány na základě víceletých pracovních plánů. To Komisi umožní pečlivě posoudit, kde je regulační
opatření nejvíce zapotřebí.
Vytvoření nových pravidel EU pro jednotlivé výrobky: příklad textilních výrobků, spotřební elektroniky
Doplnění stávajících pravidel EU pro jednotlivé výrobky: příklad stavebních výrobků, baterií, obalů a chemických
látek
• Metoda ekodesignu: plánování, konzultace, spoluvytváření
• Oběhové obchodní modely
• Posílení postavení spotřebitelů a jejich ochrana

• Vedoucí postavení v agendě udržitelných a oběhových výrobků a obchodních modelů na celosvětové úrovni

SCHVÁLENÝ BALÍČEK K OBĚHOVÉMU
HOSPODÁŘSTVÍ – LEGISLATIVNÍ ČÁST
✓Balíček k oběhovému hospodářství –
změny odpadové legislativy byly publikovány v Oficiálním věstníku
Evropské unie 14. června 2018:
✓Směrnice, která mění směrnici o odpadech - 2018/851/EU,
✓Směrnice, která mění směrnici o obalech - 2018/852/EU,
✓Směrnice, která mění směrnici o skládkách odpadů 2018/850/EU,
✓Směrnice, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech
s ukončenou životností, 2006/66/ES o bateriích a
akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a
2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických
zařízeních – 2018/849/EU.

Balíček k oběhovému hospodářství 2018 – strategie
EU pro plasty
✓ Strategie EU pro plasty v oběhovém hospodářství – hlavní opatření
✓ Do roku 2030 lze všechny plastové obaly uvedené na trh EU buď
opětovně použít, nebo recyklovat nákladově efektivním způsobem.
✓ Zlepšení designu výrobků.
✓ Zvýšení množství recyklovaných materiálů.
✓ Zlepšení odděleného sběru plastového odpadu.
✓ Omezení jednorázových plastů.
✓ Omezení plastových odpadů v mořích.
✓ Kompostovatelné a biologicky rozložitelné plasty.
✓ Omezení mikroplastů.
✓ Podpora investic.
✓ Celosvětová opatření.

Směrnice EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/904
o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí
✓ Povinnosti pro výrobce (EPR): Výrobci se budou podílet na nákladech
spojených s nakládáním s odpady a úklidem a také s osvětovými opatřeními,
pokud jde o nádoby na potraviny, sáčky a obaly (např. od bramborových
lupínků a cukrovinek), nápojové obaly a kelímky, tabákové výrobky s filtry
(např. cigaretové nedopalky), vlhčené ubrousky, balonky a lehké plastové
tašky.
✓ Cíle v oblasti sběru: Členské státy budou povinny do roku 2025 zajistit sběr 90
% jednorázových plastových lahví od nápojů.
✓ Požadavky na označování: Některé produkty budou muset mít jasné a
standardizované označení, které obsahuje informace o tom, jak se má odpad
odstraňovat, o negativním dopadu výrobků na životní prostředí a o přítomnosti
plastů v nich. Jedná se o hygienické vložky, vlhčené ubrousky a balonky.

Směrnice EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/904
o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí

✓Zákaz některých plastových výrobků: Pokud existují dostupné a
cenově přijatelné alternativy, bude prodej plastových výrobků na
jedno použití zakázán.
✓Zákaz se bude vztahovat na plastové vatové tyčinky, příbory, talíře,
brčka, míchátka a tyčky k balonkům, které budou muset být
vyrobeny výlučně z udržitelnějších materiálů. Nápojové obaly na
jedno použití obsahující plasty budou na trhu povoleny pouze v
případě, že jejich uzávěry a víčka zůstanou připevněny k nádobě.
✓Cíle snížení spotřeby: Členské státy budou muset omezit používání
plastových nádob na potraviny a nápojových kelímků. Mohou
například stanovit vnitrostátní cíle pro snižování spotřeby,
poskytovat v místě prodeje alternativní produkty nebo zajistit, aby
plastové výrobky na jedno použití nebyly nabízeny bezplatně.

Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k
evropské „recyklační společnosti“
• V rámci zavádění recyklačních technologií není dosud možným
rizikům pro zdraví věnovaná patřičná pozornost a to jak při
třídění odpadů, tak při vlastní technologii recyklace
tak
hodnocení recyklovaných výrobků.

Vybrané předpisy v odpadovém
hospodářství
Zákon o odpadech č.541/2020 Sb., o odpadech

• Vyhláška č.8/2021 Sb., Katalog odpadů a hodnocení
nebezpečných vlastností odpadů
• Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s
odpady
• Technické pokyny pro klasifikaci odpadu EU (9.4.2018)

Graf 8 Produkce a nakládání s komunálními odpady
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Struktura materiálového využití odpadů za rok 2019 v ČR [%]
Využití odpadů na povrchu terénu s vyjímkou využití odpadů na
skládce

Využití odpadů na rekultivace skládek
Ukládání odpadů jako technologický materiál na zajištění
skládky

11.41
1.53

27.43

Kompostování

Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným
způsobem k výrobě energie

29.59

1.36
2.75

2.09

Získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako
rozpouštědla (včetně kompostování a dalších biologických
procesů)
Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin

Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů

3.82
3.47
4.52

Využití odpadů, které vznikly aplikací některého z postupů
uvedených pod označením R1 až R10
Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených
pod označením R1 až R11
Zdroj: CENIA

Nakládání s komunálním odpadem v EU 2019

Odpadové hospodářství
➢ Vysoká míra skládkování komunálních odpadů a nízká míra recyklace komunálních odpadů.
➢ Vysoká míra využití stavebních odpadů. Nutná orientace na efektivnější využití stavebních
materiálů.
➢ Nedostatečný odklon biologicky rozložitelných odpadů ze směsného komunálního odpadu a
ze skládek.
➢ Nedostatečná úroveň předcházení vzniku odpadů.
➢ Nedostatečná recyklace výrobků s obsahem kritických surovin.
➢ Značná produkce potravinových odpadů.
➢ Nutnost změnit legislativní nastavení v oblasti odpadového hospodářství směrem k podpoře
prevence a recyklace odpadů.

Odpady v oběhovém hospodářství
Ke klíčovým prvkům revidovaného návrhu týkajícího se odpadu patří:
• společný unijní cíl recyklovat 65 % komunálního odpadu do roku
2030,
• společný unijní cíl recyklovat 75 % obalových odpadů do roku
2030,
• závazný cíl snížit skládkování na 10 % objemu veškerého odpadu
do roku 2035,
• zákaz skládkování odpadu, který pochází z odděleného sběru,

Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a
přechod na oběhové hospodářství.
• Provádění strategického cíle povede k pozitivnímu nepřímému i
přímému vlivu na jednotlivé složky životního prostředí, zejména
k úsporám primárních surovin.
• Na druhé straně mohou narůstat rizika při zpracovávání odpadů a
jejich následným využíváním.
• Zařízení pro zpracování odpadů jsou často zdrojem negativního vlivu
na životní prostředí a obyvatele ve svém nejbližším okolí, což musí být
velmi pečlivě zohledněno při konkrétním umisťování. Jde o různé
negativní faktory fyzikálního, chemického i biologického charakteru
podle druhu technologií zpracování odpadů. Nelze vyloučit i rizika pro
pracovní prostředí.

Třídění komunálního odpadu
• Obce budou povinny určit místa pro oddělené soustřeďování
komunálního odpadu, a to alespoň nebezpečného odpadu, papíru,
plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků a od 1.
ledna 2025 rovněž textilu, což jsou kromě textilu povinnosti dané již
stávající právní úpravou. Současně však obec nebude povinna
odděleně soustřeďovat odpad plastů, skla a kovů, pokud tím
nedojde s ohledem na další způsob nakládání s nimi k ohrožení
možnosti provedení jejich recyklace.

Cíle odpadového hospodářství
Recyklace komunálních odpadů
Do roku 2025 minimálně na 55% z celkové hmotnosti KO
Do roku 2030 minimálně na 60%
Do roku 2035 minimálně na 65%
Skládkování KO

Do 2030 zákaz skládkování využitelných odpadů (§40)
Do roku 2035 nejvýše 10% skládkovaných KO
Energetické využití KO
Do roku 2035 nejvýše 25 % energetické využívání KO z
celkové hmotnosti KO vyprodukovaných v ČR
Pokud bude skládkování nižší než 10%, může být energetické využití úměrně
vyšší 11

Cirkulární Česko 2040
• Pro strategický rámec bylo vymezeno 10 hlavních oblastí, které
s tématem souvisí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Produkty a design;
Průmysl, suroviny, stavebnictví a energetika;
Bioekonomika a potraviny;
Spotřeba a spotřebitelé;
Odpadové hospodářství;
Voda;
Výzkum, vývoj a inovace;
Vzdělávání a znalosti;
Ekonomické nástroje;
Cirkulární města a infrastruktura.

Strategický rámec cirkulární ekonomiky České
republiky 2040 – Karta odpadového hospodářství
• Karta odpadového hospodářství - obsahuje, aktivity, úkoly, garanty,
spolupracující subjekty, termíny plnění a indikátory.
• Cirkulární ekonomiku je potřeba řešit jako součást transformace celé
společnosti včetně identifikace a regulace negativních dopadů na zdraví, lepší
informovanosti o materiálech a komponentech obsažených v recyklovaných
materiálech i podpory výzkumu tam, kde existují významné mezery, zejména
oblastí týkající se identifikovaných potenciálních dopadů na zdraví.
• MZ prostřednictvím SZU požádalo do zapojení v aktivitách, které mohou
ovlivnit zdraví populace

6. Ministerská konference o životním prostředí a zdraví z roku
WHO Ostrava 2017

Nakládání s odpady je náročný proces ve všech evropských zemích s
významnými důsledky pro lidské zdraví a pohodu, ochranu životního
prostředí, udržitelnost a ekonomiku. Vzhledem k významu oběhovému
hospodářství byl odpad zařazen mezi témata této konference.
• Zdravotní dopady při odstraňování odpadu mohou být významné.
• Moderní technologie pro nakládání s odpady mohou výrazně snížit škodlivé
emise a vystavení člověka nebezpečným látkám, v mnoha případech
přetrvává používání zařízení staré generace, a co je horší, dochází k
neoficiálnímu nekontrolovanému odstranění odpadů.
• Současně některé technologie při recyklaci mohou být zdrojem rizik pro
veřejné zdraví i zdraví pro zaměstnance.

Oběhové hospodářství a zdraví
• Cirkulární ekonomiku je potřeba řešit jako součást transformace
celé společnosti.
• Zdravotní důsledky/dopady oběhového hospodářství.
Hodnocení zdravotních dopadů oběhového hospodářství se zaměřuje na
přímé účinky činností nakládání s odpady (skládkování, recyklace atd.),
ale úplná implementace širší definice oběhového hospodářství může mít
potenciálně významné nepřímé účinky na zdraví, které vyplývají
například ze změn dopadů na životní prostředí plynoucích z těžby,
výroby, mobility a spotřeby.

Oběhové hospodářství a zdraví
• Koncepce oběhového hospodářství nabízí cestu k udržitelnému růstu,
dobrému zdraví, pracovním místům při zachování životního prostředí a jeho
přírodních zdrojů. Je předpoklad, že změna z lineární ekonomiky k
oběhovému hospodářství významně podpoří dosažení cílů udržitelného
rozvoje (SDG), zejména SDG 12 o odpovědné spotřebě a výrobě.
• Zatímco důsledky týkající se skládkování a spalování odpadů s
odkazem na zařízení na zpracování odpadů, které se obvykle používají
v západní Evropě jsou známé.
• Postupy, které vedou k cílům jako jsou: omezování vzniku odpadu,
jeho opětovné využití a recyklaci nejsou dostatečně zhodnoceny z
hlediska zdravotních rizik.

WHO Oběhové hospodářství a zdraví
• WHO v roce 2018 vydalo zprávu, která usiluje o to, aby se tento
nedostatek začal řešit. Měly by být vytvořeny podmínky pro další rozvoj
politiky, posuzování potřeb výzkumu a zapojení zúčastněných stran do
klíčových důsledků přechodu k oběhovému hospodářství pro zdraví.
• Ukazuje se, že přechod na oběhové hospodářství představuje
významnou příležitost k dosažení významných přínosů pro zdraví, ale
také existují rizika nepříznivých a nezamýšlených účinků na zdraví,
například v procesech, které zahrnují například nebezpečné materiály.
• Na základě realizace přechodu EU k oběhovému hospodářství vyzvalo
WHO všechny státy i zapojené účastníky k nutnosti řešení
problematiky možných zdravotních rizik i benefitů v tomto procesu.

CIRCULAR ECONOMY AND HEALTH:
OPPORTUNITIES AND RISKS

Publications WHO Regional Office for Europe
United Nations City, Marmorvej 51 DK-2100
Copenhagen Ø, Denmark
(http://www.euro.who.int/pubrequest).

Přehled rámce pro posouzení dopadů na zdraví v modelu oběhového
hospodářství
Kategorie (spotřeba nebo výroba)

Typ

Snižte využití primárních zdrojů
(výroba)

Recyklace

Efektivní využití zdrojů
Využití obnovitelných zdrojů energie

Udržte nejvyšší hodnotu materiálů a
produktů (výroba)

Přestavba, rekonstrukce a opětovné použití výrobků a
komponent
Prodloužení životnosti

Změňte vzorce využití (spotřeba)

Produkt jako služba
Model sdílení
Změna spotřebních vzorců

Přehled možných dopadů na zdraví
Dopad na zdraví (přímý nebo
nepřímý)

Proces/Akce

Zdroj možných
zdravotních
důsledků
pozitivní
nebo
negativní

Recyklace,
efektivní využívání
zdrojů, posun ve
spotřebě

Snížené využívání Snížené přímé dopady ze
skládek a spalování znečištěného ovzduší, vody a
půdy a emisí skleníkových
plynů

Recyklace, efektivní Náhrada a
Snížené přímé dopady ze
využívání zdrojů,
omezené používání znečištění vody a půdy
posun ve spotřebě nebezpečných
materiálů, což má
z dlouhodobého
hlediska za
následek snížení
nutnosti
odstraňování

Povaha potenciálního zdravotního
koncového bodu

Snížení rakoviny, negativních
výsledků u novorozenců a
onemocnění dýchacích cest

Mnohonásobné potenciální
dopady včetně rakoviny,
výsledků porodů a nemocí
kardiovaskulárních a nervových
systémů

Rizika recyklace a využívání odpadů
Ad 1) V ČR nejsou ani zvláštní právní předpisy, ani zvláštní pravidla . Hygienické limity látek v ovzduší jsou
stanoveny v Nařízení vlády č 361/2007 Sb., Kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, které jsou
závazné ve všech odvětvích, včetně recyklace odpadů.
Ad 2) Nejsou k dispozici žádné specifické TLVs výhradně pro odvětví recyklace odpadů, existují obecné limity

expozice na pracovišti, povinné pro každého zaměstnavatele.
Ad 3) Ministerstvo zdravotnictví neprovádí žádný výzkum. Nicméně, některé instituce zřízené Ministerstvem
zdravotnictví , zejména Státní zdravotní ústav v Praze se touto oblastí zabývá.
Ad 4) Národní registr nemocí z povolání sleduje agens, druh práce, zaměstnavatele . Recyklace odpadů je
evidována obdobným způsobem jako jakékoli jiné odvětví.
Ad 5) Obecně platí, že Česká republika plánuje zvýšení množství recyklovaného odpadu podle strategických
plánů Ministerstva životního prostředí ČR.
Ad 6) Nejsou nám známy žádné z právě probíhajících projektů v této oblasti; přesto, že nevylučuje, že bude
jakákoliv. NRC plánuje instituciální výzkum pro vybrané materiálové toky odpadů
Ad 7) Chybí indikátory zdravotní nezávadnosti v normách pro recyklované výrobky

Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s
nimi na lidské zdraví a životní prostředí.
• Oběhové hospodářství by mělo vést ke snížení, či minimalizaci zdravotních
rizik při vzniku odpadů a nakládání s nimi. Lze tedy očekávat minimalizaci
rizika pro zdraví v kontextu odpadového hospodářství.
• Velmi důležitým bodem při naplňování strategického cíle bude kontrola
nakládání s odpady z hlediska možných rizik pro zdraví v celém cyklu
nakládání s odpady od jejich vzniku, shromažďování, úpravy až po jejich
odstranění nebo využití.
• Pro minimalizaci rizik u jednotlivých komodit odpadu i způsobu jejich
nakládání je nutné vycházet z hodnocení jednotlivých toků odpadů a jejich
potencionálních dopadů na lidské zdraví a životní prostředí.
• Na druhé straně, při naplňování strategie nakládání s odpady ve smyslu
předkládaného POH, je nezbytná identifikace nových rizik, která například
souvisí s tříděním odpadů, jejich recyklací a využíváním.

Problematika zdravotních rizik v rámci OH v ČR
• V ČR dosud nejsou dostupná data pro posouzení zdravotních rizik pro obecnou populaci či jednotlivé
populační skupiny, které přicházejí jednak do kontaktu s výrobky z recyklovaných materiálů nebo jsou
vystaveny biologickým, chemických a fyzikálním vlivům pracovního prostředí při zpracování odpadů
• Problematika zdraví týkající se recyklovaných výrobků určených pro styk s potravinami a pokrmy,
hračky a výrobky pro děti, povrchy a zařízení dětských a sportovních hřišť, včetně vybavení mateřských
škol či obdobných školských zařízení a sportovišť a další nové aplikace nejsou dosud dostatečně známé.
• Absence relevantních údajů, jejichž analýzou by bylo možné vyhodnotit, zda a v jaké míře jsou
obyvatelé, zejména děti a mladiství, exponováni toxickými látkami, představuje zvláště závažný
problém. Seriózní a validní informace o tom, jak jsou exponováni uživatelé či spotřebitelé uvolňovanými
toxickými látkami a zda expozice je takové míře, aby nedošlo k negativnímu ohrožení jejich zdraví, dosud
chybí. Většina toxických látek se v recyklátech nesleduje ani nejsou stanoveny limity pro jejich
bezpečné užívání.
• Není bráno v úvahu riziko infekčnosti, které vzniká při nesystematických převozech odpadů na velké
vzdálenosti k odstranění. Nejsou podporovány technologie úpravy odpadů, které by odstranily infekční
agens, a tím významné snížení rizika pro celý cyklus nakládání s těmito odpady, tak jak s běžné ve státech
EU.

Kompetence ministerstva zdravotnictví – zákon o
odpadech
• § 132
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví vykonává kontrolu na úseku státní
správy vykonávané podle tohoto zákona v oblasti ochrany
veřejného zdraví při nakládání s odpady; kontroluje, jak správní
orgány vykonávající státní správu na úseku odpadového
hospodářství dodržují ustanovení tohoto zákona a předpisů
vydaných k jeho provedení v oblasti ochrany veřejného zdraví při
nakládání s odpady.

Kompetence hygienické služby - zákon o odpadech
• § 133
Krajská hygienická stanice
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 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.

Budeme aktivně hodnotit vliv nových technologií

nebo zvolíme pštrosí politiku????

Budeme

????

????

preferovat

????

kvantitu

před

????

kvalitou?

Neměli bychom se bát vstoupit do hry protože jde o zdraví a chránit zdraví máme v pracovní
náplni.

