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SRM A SOUČASNÉ TRENDY VE SPOLUPRÁCI S DODAVATELI 

Ing. Kateřina Bajaja 

 
e-mail: Katka.bajaja@gmail.com 

Abstrakt 

Účelem příspěvku je popsat a pochopit současné názory a trendy v oblasti řízení vztahů 
s dodavateli (SRM), ale stále s použitím tradičního pohledu. Jako metoda zkoumání byla 
použita systematické rešerše literatury, ve většině případů odborných vědeckých článků. 
Zodpovědné řízení dodavatelského řetězce je klíčem ke komplexní a udržitelné společnosti. 
Rozhodující je proto nejen vybrat ty nejvhodnější dodavatele, ale hlavně vytvořit podmínky 
pro následnou vzájemnou spolupráci. Článek je rozdělen do pěti sekcí dle základního konceptu 
SRM. Příspěvek podává základní přehled o současném možném pochopení řízení vztahů 
s dodavateli. 

Klí čová slova 

Řízení vztahů s dodavateli, spolupráce, kritéria pro výběr dodavatelů, kategorizace dodavatelů 
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ROBOTIZÁCIA V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE S VYUŽITÍM 
SIMULAČNÝCH NÁSTROJOV 

Ing. Matúš Beluško 

TUKE Košice 
e-mail: beluskomatus0@gmanil.com 

Abstrakt 

Robotizácia a priemyselná automatizácia predstavuje efektívny smer pre redukciu celkových 
nákladov spoločnosti a zabezpečenie vysokej spoľahlivosti. Proces výrobného plánovania 
a optimalizácie materiálového toku v tejto oblasti je však náročný a nezaobíde sa bez možnosti 
počítačovej simulácie. V dnešnej dobe sú k dispozícií softvéry, ktoré tieto simulácie umožňujú 
a zároveň zabezpečujú efektívny informačný tok v procese plánovania, implementácie 
a kontroly výrobných procesov. V tejto práci sú prezentované dva z týchto softvérov, ktoré 
v sebe spoja proces návrhu, plánovania a simulácie robotického pracoviska. 

Klí čová slova 

automatizácia, automobilový priemysel, informačný tok, robotizácia, simulácia, simulačné 
nástroje, výroba, výrobný proces 
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MOŽNOSTI EFEKTÍVNEJŠIEHO VYUŽÍVANIA SIMULAČNÝCH 
NÁSTROJOV V LOGISTIKE 

Ing. Matúš Hegeduš 

TUKE Košice 
e-mail: matushegedus@gmanil.com 

Abstrakt 

Počítačová simulácia ako vedecký nástroj čoraz častejšie používa pri riešení problémov 
v reálnom procese. Simulácia ako nástroj riešenia problémov má viacero výhod sú nimi úspora 
času, úspora priestoru a úspora financií. Z dôvodu častého používania simulácií dochádza 
k zjednodušeniu a sprístupneniu väčšiemu kruhu užívateľov tvorby simulačných modelov. 
Z tohto dôvodu došlo k tvorbe knižníc VDA a im podobným. Pri tvorbe modelov pomocou 
VDA knižníc pripomína tvorba simulácia stavebnicu lego. Čo je potrebné to sa vyberie a nie je 
potrebné širšie študovať prácu s blokmi programu a samotným programom. 

Klí čová slova 

logistika, simulácia, simulačné nástroje, VDA 
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POPIS A NÁVRH Z AUTOMATIZOVANÉ PŘEPRAVNÍ POBOČKY TNT 
EXPRESS OSTRAVA 

Ing. Tomáš Jurco 

VŠB – TU Ostrava 
e-mail: JUR544@vsb.cz 

Abstrakt 

Cílem této práce je základní seznámení s pobočkou nadnárodní korporátní firmy TNT express 
která se zabývá celosvětovou logistikou sídlem v Ostravě. V této práci popisuji, jak to nyní 
funguje na této pobočce a následně navrhnout z automatizování této pobočky za pomocí 
zapojení technologie RFID za účelem zkvalitnění a zmodernizování. Pro dosáhnutí větší 
spokojenosti jak zákazníků tak z usnadnění práce pracovníků této firmy. 

Klí čová slova 

Logistika, Doprava, TNT express, RFID , Skladování 

  

1 Seznámení se společností TNT express 

Společnost TNT je rozšířená ve více než 200 zemích a zaměstnává 68 628 lidí po celé zeměkouli. 
Operuje s více než 30 000 vozidly a 46 nákladními letadly. A dosahuje v celosvětovém měřítku 90% 
spokojenosti zákazníku se zakoupenými službami. Tato firma byla založena v roce 1946 pouze s jedním 
nákladním vozem. Ale to se velice brzy změnilo díky neustále se zvětšující potřebě převozu zboží. 

V České republice se nachází celkem 4 pobočky této společnosti. Následně budu popisovat Ostravskou 
pobočku této firmy sídlem v Mariánských Horách. Tato pobočka dosahuje denního příjmu zásilek kolem 
2 000 kusů. A to hlavně díky partnerství se společností Asus, která sídlí nedaleko, a to v Ostravě 
Hrabové. 

Tato ostravská pobočka má celkem 8 denně využívaných aut Fiat Ducato II  (viz. Obrázek 1), se 
standartní kapacitou 4 euro palety/1auto. 
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Obrázek 1 Fiat Ducato II (www.tnt.com) 

 

 

Dvě auta Volkswagen Caddy (viz. Obrázek 2), která jsou využívána na svoz lékařského 
materiálu a listovních zásilek. 

 

Obrázek 2 Volkswagen Caddy (www.tnt.com) 

  

 

A jedno nákladní auto Volkswagen Crafter (viz Obrázek 3), kde je možno naskládat až 10 palet. 
Primárně je toto auto určeno ke zprostředkovávání a dovozu objemnějších zásilek a večernímu 
svozu dílů ze společnosti Asus, které probíhá pravidelně v 17:00 hodin. 
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Obrázek 3 Volkswagen Crafter (www.tnt.com) 

 

 

Posledním a zároveň nejdůležitějším vozem z arzenálu společnosti TNT Express Ostrava je 
jeden tirák společnosti Mercedes-Benz Actros (viz. Obrázek 4). Tento vůz je využíván denně k 
přepravě mezi hlavními pobočkami s cílem vyložení všech leteckých palet a nadrozměrných 
balíku v Praze, kde jsou dále přesunuty na logistické centrum letectví. Následně jsou roztříděny 
a letecky přepraveny do všech koutů světa. 

 

Obrázek 4 Mercedes-Benz Actros (www.tnt.com) 

 

Zajímavostí firmy TNT je, že samotných logistiků starajících se o objednávání přepravy 
a o mezidepovou přepravu je 2 x více, než samotných speditérů a nakladačů balíků. 
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2 Trasy mezi – depové přepravy 

Na následném obrázku jsou vyznačeny 3 trasy, které slouží k spojení s ostatníma pobočkami 
nadnárodní korporace TNT express Czech republik. 

• Bod 1. Je zvolen jako výjezdové místo naší Ostravské pobočky 

• Bod 2 je Brněnská pobočka 

• Bod 3 je pobočka v Hradci králové 

• Bod 4 a to je centrální pražský sklad 

 

Obrázek 5 Mezidepová přeprava (www.tnt.com) 

 

 

3 Odhad výpočtu ceny přepravy 

Nyní zhruba popíšu, jak by měla být cesta dlouhá a jak dlouho by měla trvat za ideálních 
podmínek. Ideálními podmínkami myslím, že na cestě nejsou autonehody a ani uzávěrky nebo 
kolona. A ze znalosti spotřeby aut, nahrubo vypočtu náklad na jednu cestu. Výpočet má odhadní 
charakter ceny, protože na auto má značný vliv zatížení, technického stavu vozidla a to jak sjetí 
gum tak odchylek od ergonomie a mnoho dalších. 

 

Tabulka 1 Spotřeba vozidel. 
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Typ auta Spotřeba L/100km Cena Dieselu Brno Praha Hradec 

Volkswagen Crafter  14 28,1 685 1 507 940 

Mercedes-Benz Actros 20 28,1 978 2 152 1 343 

Volkswagen Caddy 8 28,1 391 861 537 

Fiat Ducato II 12 28,1 585 1 291 806 

Místo cesty Vzdálenost Předpokládaná délka cesty 

 
 
 

Brno 174 Km 1 hodina 38 minut  

Praha 383 Km 3 hodiny 21 minut  

Hradec 239 Km 2 hodiny 53 minut  
 
 

4 Možnosti objednání přepravy 

Zákazník firmy TNT Express, který si chce objednat přepravu svých ať už listovních zásilek, 
nebo přepravu vysoko tonážního nákladu má několik možností, ze kterých si může vybrat. 
 

� Telefonicky 

Stačí, aby člověk zavolal, že potřebuje přepravu na oddělení TNT. A tam sním, bude domluvena 
předběžná cena podle udaných parametrů a požadovaných podmínek. Poté je dohodnuta doba, 
kdy si pro zásilku speditér přijede. Po příjezdu speditéra je zásilka zkontrolována a jsou zapsány 
rozměry 
 

� Emailem  

U této možnosti podání objednávky je procedura stejná jako v předchozím případě, až na rozdíl, 
že jsou všechna potřebná data domluvena pomocí emailu. 

 

� Pomocí Systému MY TNT 

Tohle podání objednávky se diametrálně liší od ostatních podání. Využívají ji především lidé, 
kteří využívají firmu TNT častěji a mají s nimi vedenou „smlouvu“. Pokud tito lidé chtějí poslat 
zásilku, stačí, když si otevřou speciální program, který jim dodá firma TNT. V tomto programu 
vyplní všechny požadované parametry zásilek a vytiskne si čárový kód, který je elektronicky 
vygenerován přímo firmou. Takto označená zásilka ihned po příjezdu jde na vážení a měření a 
není nutné čekat na zadání do systému a přidělení čísla. 

 

 

� Vyplněním objednávky na stránce  

Tato objednávací metoda je podobná jako při využití systému MY TNT. S rozdílem toho, že 
člověk nemá speciální ceny a je nutné vyplňovat celou objednávku znova. 
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� Osobní předání  

Je další možnost jak poslat balík přes společnost TNT Express. Ale je minimálně využívaná. Z 
důvodu že společnost TNT Express je v pronajatém soukromém objektu, který je strážen. Při 
vstupu do objektu je člověk zapsán po předložení občanského průkazu, a až poté je vpuštěn do 
tohoto objektu. Po příjezdu na depo je s ním sepsáno o jakou přepravu se jedná a jsou 
zaznamenány parametry balíku – výška, šířka, váha a další podrobnosti. 

 

5 Přeprava 

Než dojde k závěrečné fázi zásilky, kterou je tížena přeprava, tak musí být ještě vykonáno 
několik důležitých mezikroků.  Pro zásilky, které jdou mimo Evropskou unii  - clení , měření a 
vážení zasílaných balíku. V neposlední řadě samotné naložení zásilek do přepravních aut 
a odvoz.  
 

� Clení 

Pokud se jedná o zásilky posílané, mimo Evropskou unii musí u nich proběhnout ještě jeden 
mezikrok – a to je právě clení, ke kterému dochází ještě dříve, než dojde ke zjišťování 
hmotnostních rozměrů zásilek.  

Když zásilka přesáhne nominální hodnotu s poštovným dle zákonů země, kde je balík posílán, 
vzniká zákonná povinnost dle příslušné směrnice země vytvořit celní papíry. A to jak 
v elektronické podobě, tak i v podobě listovní. Pokud odesilatel udal nízkou cenu a dodal 
zavádějící zásilku, tak je poskytovatel služby zmocněn otevřít a zkontrolovat zásilku. Zda se 
nejedná o podvodné chování, případně zda je vůbec tento artikl vyvažitelný. Pokud je vše 
v pořádku, přechází balík k měření. 
 

� Měření 

Po splnění všech předchozích kroků je zásilka naložena na pás a následně je posunuta na stolní 
váhu doplněnou o metrový kříž (viz. Obrázek 6). Spustí se měření hmotnosti na váze a aktivují 
se rozměrové položky. Načtené velikostní údaje se pomocí čtečky čárových kódů (viz Obrázek 
5) objeví v počítači. Poté je zásilka přesunuta dle destinace do předem připravených klecí a je 
načtena do systému na přepravní klec, ve které bude přepravována. 

 

Obrázek 6 Čtečka čárových kódů a stolní váha (www.tnt.com) 
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� Měření vícerozměrných balíků 

Pokud se zásilka nevleze jak svou hmotností, tak svou velikostí na stolní váhy je převezena 
za pomoci ručních paletových vozíku, nebo elektronickým paletovým vozíkem na podlahovou 
váhu (viz. Obrázek 7), kde je zvážena. Poté je sejmut kód zásilky čtečkou čárových kódů. Po 
zvážení se zpřístupní systém na vkládání rozměrů zásilek. Po ručním změření svinovacím 
certifikovaným metrem jsou následně zapsány míry do systému, a poté je zásilka převezena do 
přistaveného kamionu a alokovaná. 

 

Obrázek 7 zemní váha (www.tnt.com) 

  

� Odvoz 

Každý den po přebírací hodině v 17:00 hodin jsou všechny zásilky a klece přesunuty 
do přistaveného kamionu.  Alokovány na kamion a po naskladnění vyjíždí kamion 
do pražského hlavního sídla společnosti. 

Odvoz do českých měst se dělá tak, že zásilky jsou přepraveny do krajové pobočky pomocí 
menších dodávek FIAT Ducato II, které vyjíždějí před hlavním kamionem směřujícím 
na Prahu. 
 

� Převoz na jiný mezisklad společnosti 

Jakmile dorazí dodávka nebo kamion, jsou všechny zásilky vyskladněny a alokovány na svoje 
přepravní místo. Ať je to již přistavěná klec s názvem města, nebo jenom místo, kde se odkládají 
věci, které čekají na jiný odvoz. 
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� Schéma cyklu přepravy 

Zde jsou shrnuty poznatky, které jsou uvedený výše a jsou vyobrazeny v přehledném schématu, 
které se snaží zastřešit celý průběh dopravy balíků a to jak objednání, tak všechny kroky které 
se dějí v rámci firmy poté přepravu mezi sklady až ke konečnému předání objednané zásilky. 

 

Schéma 1 Cyklus přepravy 

6 Návrh zautomatizování pobočky TNT EXPRESS OSTRAVA 

Cílem této práce je co možná nejpodrobnější návrh technologií, co by pomohly v práci 
stávajícím zaměstnancům jak logistikům, tak speditérům.  V neposlední řadě také zaměření se 
na kontrolu práce a zacházení s přepravovaným zbožím (zásilkami) od zákazníků. 

 

� Vylepšení objednávek 

Na pobočce velmi dlouho neproběhla žádná modernizace. Existuje relativně mnoho možností 
pro vylepšení objednávek, neboť doba se již dávno technologicky rozvinula.  

Jako jedna z možností je, že ihned při převzetí zásilky speditérem bude zásilka označena RFID 
tagem. Do tohoto tagu budou okamžitě nahrány informace, které jsou v tuto chvíli známé -  a 
to je od koho zásilka pochází (jméno, adresa, stát) a pro koho je určen tedy jméno adresáta. 
Dále stát, kam se má dopravit a případně další potřebné údaje, jako je - zda se jedná o jednu ze 
speciálně evidenčních zásilek, jako jsou výbušniny, baterie, pyrotechnika, chemické přípravky 
a mnoho dalších. To by znamenalo, že každý takový vůz by musel být vybaven notebookem 
propojeným se zapisovacím zařízením, přes které by se tato data na RFID čip nahrála. Po 
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příjezdu auta do depa by se zařízení samo napojilo na vnitřní systém a nahrálo převzaté zásilky 
do interního systému, a také veškerá vyplněná data. Tím pádem by ubyla nutnost dodatečného 
pobočkového zapisování převzatých zásilek do systému a větší část zaměstnanců by mohla 
jezdit s řidičem takovéto dodávky a pomáhat mu se zápisem do systému. 

Jako druhá možnost vylepšení by byla možnost předání klíčovým partnerům již 
před přichystané RFID tagy, které by si již samy vyplnily pomocí jednoduchého softwaru. 
Po příjezdu řidiče a převezení všech zásilek do auta by zjistil, zda počet udávaný od dodavatele 
odpovídá skutečnosti a již by nemusel ručně jednotlivé zásilky přepočítávat. 

Jednou z dalších možností je, že když je vytvářena objednávka tak již budou vytištěny 
specifické tagy, které budou předvyplněné daty od objednavatelů a pouze se při převzetí zásilek 
speditérem nalepí na danou zásilku RFID tag. Naloží zásilku do auta a následně bude 
speditérem pokračovat na další štaci. 

V kombinaci všech výše popsaných vylepšení by celý systém vypadal tak, že ráno 
před odjezdem speditéra pro zásilky na svoji štaci by dostal s adresou a jmény, kde má zásilky 
vyzvednout. Předpřipravené RFID tagy, které by byly nahrány daty, které již nahlásily 
při objednávce spedice. Při operativním objednávání by byl již speditér na cestě na své štaci 
vybaven počítačem a zařízením, které umí zapisovat RFID tagy. Při přebírání zásilek, které 
nebyly před připraveny by speditér sám, nebo za asistence asistentky v autě vytvořil tag 
a nalepil na danou zásilku. Po příjezdu na depo by se samo auto přihlásilo na své stanoviště, 
a nahrálo by se do systému, kolik veze zásilek, od koho jsou a pro koho jsou určeny.  Dále údaje 
o tom, zda se jedná o nebezpečné zboží či zemi, která není členem Evropské unie. Po tomto 
načtení by byly balíky předány třídičům k dalšímu zpracování. 

� Vylepšení odvozu 

Díky tomuto systému by odpadlo nutné alokování jednotlivých zásilek na auta, kterými budou 
odvezeny. Když-by projela daná klec se zásilkami do auta. Auto by si je samo načetlo, že je 
naloženo a odepsalo tyto zásilky z centrály. Díky tomuto systému by také odpadlo každodenní 
alokování všech zásilek, které zůstávají na depu. Ať už z důvodů chyby v papírech, nebo clení, 
při kterém jenom čekají na vyzvednutí od zákazníků. Kdyby se tento systém zavedl do provozu, 
znamenal by jistojistě zlevnění nákladů, zrychlení spedice, a také by firma zaznamenala plus u 
zákazníků. Systém by mohl automaticky v aktuálním čase informovat zákazníky co se s jejich 
zásilkami děje. A vypočítávat přibližnou dobu, kterou je možné určit ze statistik. 

Při zavedení tohoto systému by se zkrátila doba, kterou je potřeba na načtení všech příchozích 
zásilek na jinačí depo. Již by nebylo nutné všechny zásilky zase ručně skenovat do systému, ale 
stačilo by projet s nimi jednou branou nebo rovnou přeložit do předpřipraveného auta, které by 
načetlo tyto zásilky a oznámilo systému před vyjetím, že jsou v tom a v tom autě. 

 

Závěr 

Tato práce si cílila za zmapování současné situace, která panuje ve firmě TNT Express Ostrava 
a navrhnout možné zjednodušení jak po logistické stránce, tak po stránce nutnosti obsluhy. 

Při použití navržených úpravách by došlo k značnému zjednodušení celého procesu. 
Domnívám se, že i ke značnému zrychlení díky snížení závislosti na lidském článku. Člověk je 
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omylný a pozice, které by byli nahrazeny, se týkají nejnižší třídy a to dělnické. A byli by 
nahrazeni zkušenějším a vzdělanějším operátorem. V obou případech by došlo ke zvýšení jak 
hodnoty portfolia firmy tak při správné úpravě systému k jeho zefektivnění a zrobustnění. Což 
by vedlo k zlevnění služeb a zvýšení jejich kvality. Díky čemuž by se časem zvýšil počet 
zákazníku využívajících služeb této firmy. A v neposlední řadě, která je vlastně ve firmě 
prvořadá a to je celkové ušetření vydávání měsíčních financí. 
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ŘÍZENÍ VYBRANÝCH RIZIK V ŽELEZNI ČNÍ DOPRAVĚ 

Ing. Blanka Kalupová 

VŠLG Přerov 
e-mail: blanka.kalupova@vslg.cz 

Abstrakt 

Železniční doprava je významným oborem dopravní soustavy mnohých států. V České 
republice je v pořadí druhým nejdůležitějším dopravním oborem za silniční dopravou. 
Zabezpečuje drážní přepravu osob a nákladu ve vnitrostátní i mezinárodní přepravě. Z pohledu 
krizového řízení je důležité si uvědomovat, že také železnici ohrožují různá rizika týkající se 
nejenom bezpečnosti a plynulosti železniční dopravy, ale také jejího fungování jako takového. 
Jedná se nejenom o ohrožení a rizika související s vlastním provozováním dráhy a drážní 
dopravy, ale také ohrožení z okolí tohoto dopravního systému. Příspěvek se zabývá řízením 
vybraných rizik v železniční dopravě. 

Klí čová slova 

dopravní systém, drážní doprava, riziko, řízení rizik, železniční doprava 
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SVĚT 2030 

Mgr. Vladimír Kocour 

 
e-mail: Vladimir.Kocour@seznam.cz 

 

doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. 

 
e-mail: 

Abstrakt 

Příspěvek pojednává o nových technologiích v logistice a telekomunikaci a jejich prognóze 
do roku 2030. Článek pojednává o technologickém, ekonomickém a politickém vývoji, který 
lze očekávat do roku 2030. Věnuje se prognostickému systému TechCast a následné 
technologické a ekonomické prognóze vývoje světa s důrazem na vývoj počítačů a kybernetiku. 

Klí čová slova 

logistické technologie, prognostický systém, prognóza, TechCast, telekomunikace, vývoj světa 
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POČÍTAČOVÉ VIDĚNÍ V LOGISTICE 

Ing. Lukáš Kubáč 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
e-mail: lukas.kubac@vsb.cz 

Abstrakt 

Tento článek stručně přibližuje pojem počítačového vidění a jeho využití v logistice. Tato 
technologie nachází využití nejen ve čtecích zařízeních pro identifikaci, ale například 
i v přepravních robotech či dronech.  

Klí čová slova 

Počítačové vidění, Průmysl 4.0, čárové kódy, roboti, drony 

 

Úvod 

V nejvyspělejších zemích světa řada výrobních provozů reaguje na nastupující čtvrtou 
průmyslovou revoluci, tzv. Průmysl 4.0, postupnou modernizací výrobních procesů využitím 
vyspělého softwaru a chytrých strojů. Především se snaží výrobu automatizovat do té míry, aby 
byly propojeny všechny výrobní celky tak, aby spolu komunikovaly a ideálně se i staly 
autonomními v rozhodování. Tyto kroky směrem k Průmyslu 4.0 znamenají, že i logistika je 
konfrontována s hlavními změnami. Internet věcí bude exponenciálně zvyšovat objem dat. 
Pokud budou logistické firmy chtít držet krok se svými zákazníky, budou muset přizpůsobit své 
procesy a IT novým požadavkům. Klíčovými faktory jsou rychlost, bespečnost, spolehlivost, 
zvýšení efektivity a soustředění se na zákaznický servis. K jejich splnění může významně 
přispět využívání počítačového vidění. 

 

1 Počítačové vidění 

Počítačové vidění patří mezi nejmodernější oblasti výpočetní techniky a vývoje softwaru. Je 
využíváno pro rozpoznávání objektů ze zachyceného obrazu, tedy ke zpracování videa či 
fotografií.  

Podle složitosti můžeme počítačové vidění rozdělit na dvě úrovně dle úrovně zpracování. Nižší 
úroveň, kterou chápeme jako pouhé zpracování obrazu, kdy se nevyužívá sémantika objektů, 
tzn. že se obrazy neinterpretují. Využívá se metoda zpracování signálů, např. 2D Fourierova 
transformace. Cílem nižší úrovně je analyzovat vstupní dvourozměrná data číselného 
charakteru, odstranit šum z obrazu, rozpoznat jednoduché objekty v obraze a nalézt potřebné 
informace pro vyšší úroveň. Vyšší úroveň je chápána již jako porozumění obsahu obrazu. Je 
mnohem složitější a jejím základem jsou znalostní systémy a techniky umělé inteligence. 

 

Základní kroky pro zpracování obrazu se dají charakterizovat takto (Obr. 1): 
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1. Snímání a digitalizace obrazu – Základem pro zpracování obrazu je vlastní získání 
obrazu reálného světa, jeho převod do digitální formy vhodné pro uložení a další 
zpracování v počítači či jiném výpočetním systému.  

Snímání obrazu je převod optické veličiny na elektrický signál, který je spojitý v čase i 
úroni. K získání obrazu obecně může sloužít libovolný přístroj, který obsahuje snímací 
obrazový prvek neboli snímač. V současnosti se převážně využívají snímače CCD 
(Charge-Coupled Device) nebo CMOS (Coplementary Metal Oxide Semiconductor). 
Podle typu či počtu snímače získáváme obraz dvojrozměrný, trojrozměrný nebo 
sekvenci snímků (video). Nejprve dojde k zachycení fotonů rozptýleného světelného 
záření z objektivu obrazovým snímačem a následně k jejich převodu podle jejich 
intenzity (resp. jejich vlnové délky) na elektrický náboj. Intenzita elektrického proudu 
se na obraze projevuje jasnějšími a tmavšími místy. Abychom mohli s obrazem dále 
pracovat, je třeba převést získaný analogový signál na digitální signál a ve formě 0 a 1 
jej uložit na paměťové médium. Snímače jsou zpravidla šeroslepé, proto pro ukládání 
obrazu užíváme RGB barevný model s 8 bity na barvu. Díky RGB modelu pak snadno 
získáme velkou škálu barev (2563 barev). 

2. Předzpracování snímku - Cílem předzpracování je potlačit šum vzniklý 
při digitalizace a přenosu obrazu, odstranit zkreslení, která vznikla při snímání. 
Mezi základní metody předzpracování obrazu řadíme převedení na stupně šedi, úprava 
jasu a kontrastu, filtraci, potlačení vlivu osvětlení, ostření,  aj. 

3. Segmentace obrazu na objekty - V počítačovém vidění segmentace odkazuje 
na proces dělení digitálního obrazu do více segmentů. Cílem je zjednodušit informace 
z každého pixelu na něco, co bude mnohem smysluplnější pro analýzu a další 
zpracování. Segmentace se obvykle používá k nalezení objektů v obraze a jejich hranic 
(čáry, křivky). To znamená, že sloučíme skupiny pixelů do tzv. superpixelů, které nám 
dávají bližší informaci o pixelech ve skupinách. Díky podobným vlastnostem je možné 
tyto segmenty dále zpracovat.  Segmenty tvoříme z informací, jako jsou: barva, intenzita 
nebo textura. Výsledkem segmentace je množina segmentů, které společně pokrývají 
celý obraz. 

K segmentaci můžeme využít několik metod: 

• Segmentace prahováním (barva, jas) 

• Segmentace na základě detekce hran 

• Segmentace narůstáním oblastí (spojování oblastí, štěpení oblastí) 

• Segmentace srovnáním se vzorem 

4. Popis objektů - Popis objektů segmentovaných z předzpracovaného obrazu je 
předposledním článkem v řetězci zpracování obrazu a rozumí se jím získání příznaků 
ze segmentovaných dat. Příznaky slouží pro klasifikaci objektů, a proto musí přesně 
vystihovat charakteristické rysy objektů. Existují dva základní způsoby popisu. Jeden 
je založen na kvantitativním přístupu (příznakový), což znamená popis objektů pomocí 
souboru číselných charakteristik. Mohou jimi být např. velikost objektu, kompaktnost 
apod.. Druhou možností je kvalitativní přístup (syntaktický), ve kterém jsou popisovány 
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relace mezi objekty a jejich tvarové vlastnosti. Způsob popisu je zvolen vždy podle toho, 
k čemu bude dál využit. Ve většině případů je tento popis vstupní informací pro 
rozpoznávání (klasifikaci) objektů. Výběr popisu je pak závislý na použitém 
rozpoznávacím algoritmu. 

5. Klasifikace objektů - Finálním krokem při zpracování obrazu je klasifikace objektů, 
tedy rozpoznání a porozumění obrazu. Cílem klasifikace je porozumět sémantice 
obrazu, a to na základě společných příznaků jednotlivých objektů. Proces spočívá 
v zařazování objektů do předem stanovených tříd předmětů, přičemž třídu chápeme jako 
podmnožinu prvků, jejichž atributy mají z hlediska klasifikace společné rysy. 
Klasifikaci nám umožňuje klasifikátor, který rozhoduje o zařazení objektu do třídy. 
Standardně jsou klasifikátoru předkládány objekty, se kterými je předem obeznámen 
a pokud mu je předložen neznámý objekt, většinou nedokáže předmět rozpoznat. 
Existují samozřejmě systémy, které se dokážou adaptovat. 

 

Obrázek 8 Základní kroky pro zpracování obrazu [1] 

 
 

2 Aplikace v logistice 

V aplikacích, jako je skenování čárových kódů byly v průběhu posledního desetiletí četné 
pokusy nahradit 1D čárové kódy technologií RFID nebo 2D čárovými kódy. Nicméně, 1D 
čárový kód byl a i nadále zůstává dominantní metodou pro sledování pohybu balíků po celém 
skladu či v logistickém řetězci. Laserový snímač je stále nejúživanější metodou pro snímání 
čárových kódů, protože to je levné, rychlé a spolehlivé.  

Změnu tohoto stavu může způsobit například iniciativa udržitelnosti přinášející snahu 
o opětovné využítí přepravních kartonů či kontajnerů. Odeslání kartonů s několika čárovými 
kódy jsou velkou výzvou pro tradiční laserový skener, který musí izolovat správný čárový kód 
na obalu. V této oblasti naopak mohou prokázat svojí zdatnost stroje s obrazovými snímači, kde 
kamerové systémy jsou schopny rozeznat platný čárový kód v přeplněném poli na znovu 
použitém kontajneru. 

V celé oblasti logistiky musí automatická třídicí zařízení nabízet neustále vyšší kapacitu 
z hlediska rychlosti, množství a bezpečnosti dat. Musí být zaručeno efektivní zpětné sledování 
během celého řetězce vytváření hodnot, a to až ke konečnému zákazníkovi. Klíčem 
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k budoucímu úspěchu jsou jasné přednosti inteligentních čtecích zařízení založených 
na zpracování obrazu v porovnání s klasickými laserovými skenery. Příkladem může být běžná 
situace u pokladny v supermarketu, kdy není možné laserovou čtečkou přečíst etiketu čárového 
kódu a kód se tak musí zadat manuálně. Důvodem proč nemohl leserový skener přečíst čárový 
kód mohlo být že byl poškozený, vybledlý, špinavý, neostrý, pokřivený, špatně vytištěný apod. 
(Obr. 2). Když si tuto situaci převedeme do celé oblasti logistiky či průmyslu, tak podobná 
váznutí při čtení kódů dnes již nelze z hlediska hospodárnosti, efektivity a kvality u 
automatických třídících zařízení akceptovat. Tyto poruchy při snímání kódů mohou mít za 
následek celou řadu negativních dopadů spojených v neposlední řadě s vyššími náklady nebo 
ručením za kvalitu. Oproti laserovým čtečkám si čtecí zařízení založena na počítačovém vidění 
dokáží pomocí pokročilích algoritmů poradit i s výše uvedenými poškozenými kódy. 

 

Obrázek 9 Ukázka různých poškození 1D a 2D kódů [2] 

 

 

Kromě prostého načítání 1D a 2D kódů k identifikaci je možné kamerové systémy uplatnit i na 
další požadavky, jako je například: 

• dodatečná identifikace nekódovaného písma – tzv. OCR (Optical Character 
Recognition, tedy optické rozpoznávání znaků),  

• správné umístění etiket (např. jejich orientace)  

• přítomnost loga 
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• kontrola kvality 

o kontrola vad povrchu – škrábance, praskliny, celistvot obalu 

o kontrola rozměrů vzhledem k normám a tolerancím  

(přesnost měření až 0,05mm) 

o kontrola obalu – tvar, barva 

• automatické třídění balíčků, atd. 

 

Na Obr. 3 je uveden ukázkový příklad třídící linky, kde je kontrolována správná poloha uzávěru 
pomocí kamerového systému. Je-li uzávěr vpořádku (A), pokračuje výrobek na dopravníku 
k paletování. Je-li zjištěn nesprávně nasazený uzávěr (B), je výrobek automaticky vyřazen. 

 

Obrázek 10 Příklad automatického třídění na základě kontroly kamerovým systémem [3] 

 

 

Obdobně jako v uvedeném případě lze třídit přepravované bedny i na základě jejich velikosti 
a dosáhnout tak například efektivnějšího zaplnění přepravního prostoru kamionů či kontajnerů.  

Některé z předností skenerů založených na zpracování obrazu: 

• vysoká rychlost čtení 

• vysoká spolehlivost 
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• všesměrové čtení kódu a čtení pomocí OCR 

• archivace obrazu úspěšného nebo neúspěšného zachycení 

• zpětná vazba o kvalitě kódů 

 

Čtečky využívající počitačové vidění mouhou být, stejně jako klasické laserové, stacionární 
i ruční. Jako příklad výkonné stacionární čtečky může uvést například DataMan 500 (Obr.4) od 
společnosti Cognex, jež je postavena na jejich vlastní technologii čipu pro počítačové vidění, 
Cognex VsoC (Vison System on a Chip). Tato technologie zajišťuje ultrarychlou automatickou 
expozici a rychlost pořizování snímků až 1.000 záběru za sekundu. Výsledky čtení lze odesílat 
rychlotí až 90 za sekundu a každý výsledek obsahuje až tři řetězce kódů, což dohromady dává 
270 odečtů za sekundu. Významná je schopnost načtení až šest různých kódů v jednom obraze 
a nezávisle na jejich poloze. Oproti laserovým čtečkám mohou uživatelé sledovat přesně to, co 
vidí přístroj, a to buď v reálném čase na monitoru, nebo i později díky archivaci obrazu – ta 
umožňuje důležitou zpětnou vazbu pro analýzu případných poškození kódů a na základě toho 
přijmout příslušná opatření. Tento typ čteček také nemá pohyblivé díly čímž mají dvojnásobnou 
životnost a mnohem vyšší spolehlivost než čtečky laserové. Zajímavostí je, že DataMan 500 je 
prvním snímačem pro logistický průmysl, jenž využívá technologii automatického zaostřování 
s tekutými čočkami, která maximalizuje hloubku ostrosti pro vyšší spolehlivost v situacích, kdy 
se mění pozice snímaného předmětu. 

 

Obrázek 11 Cognex DataMan 500 [4] 

 

 

Využití počítačového vidění v logistice lze najít nejen u identifikačních a kontrolních zařízení, 
ale i u přepravních zařízení. Například firma Amazon v několi svých skladech již provozuje 
mobilní roboty Kiva, které převáží vysoké regály se zbožím (Obr. 5). Tito roboti vjedou pod 
standardizovaný regál a podle automatizovaných instrukcí jej dovezou na místo určení. 
Pohybují se ve speciálně vyhrazeních oblastech, přičemž pro orientaci v prostoru používají 
právě počítačové vidění, neboť po trase jsou v pravidelných intervalech na zemi rozmístěny QR 
kódy, podle nichž se pak orientují, kam zabočit. Aby tyto informace robot získal musí přes QR 
kód přejet a načíst data. Roboti jsou rovněž poseté bočními senzory, skrze které komunikují s 
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okolním prostředím a mezi sebou navzájem. Díky tomu nedochází ke kolizím a provoz je tak 
plynulý a efektivní. Současně na všechny roboty dohlíží plně automatizovaný centrální systém, 
který ví, kde se všichni roboti nacházejí a zajišťuje tak, aby nechocházelo ke kolizím a chybám. 
Sklady Amazon využívající robory pojmou o 50 procent více zboží než sklady tradiční. Je to 
způsobeno tím, že prostory mezi policemi, které pro svůj pohyb potřebují lidé, jsou zde 
zbytečností, neboť roboti Kiva zajíždí přímo pod regály. Díky zapojení strojů do odbavovacího 
procesu se čas zpracování úloh, které dříve trvaly hodiny, zkrátil na minuty. 

 

Obrázek 12 Roboti Kiva a jejich orientace ve skladu pomocí QR kódů [5] 

 

 

K plné automatizaci těchto skladů zbývá navrhnutí robotů, kteří zvládnou nejtěžší část dosud 
závislou na člověku a to je vybírání jednotlivých produktů z regálů. Taková dovednost vyžaduje 
zručnost, rychlost a rozpoznávání objektů. Jsou již testovány první verze robotů s paží, kterou 
lze jakkoli natočit dle potřeby a se systémem 3D kamer, pomocí kterých dochází k měření 
vzdálenosti a k rozpoznávání objektů z obrazu. Avšak prozatím dané úkony u robotů nefungují 
tak dobře a rychle jako je tomu u člověka.  

Další logistickou oblastí, kde se v budoucnu bude využívat počitačové vidění je u přepravy 
pomocí dronů. Velké společnosti jako Amozon, Google či DHL by velice rády již nyní 
využívali drony pro doručování balíčků (Obr. 6). Když pomineme legislativní překážky (letové 
hladiny, řízení letového provozu, atd.), které v řadě zemí aktuálně znemožňují masové 
využívání dronů v dodavatelském řetězci, tak největší překážkou je právě problém s „viděním” 
těchto strojů. Do budoucna je totiž nezbytné, aby se drony dokázali samostatně vyhýbat 
neznámým překážkám a pohybovat se v neznámém prostředí – stejně jak to už částěčně umí ty 
nejpokročilejší autonomní vozy. Bude nutné zajistit dostatečně výkoný hardware a software 
schopný zpracovávat a analyzovat velké množství dat v reálném čase. Tomu by mělo přispět 
využívání neuronových sítí pro strojové učení. Avšak v součastnosti jsou drony závislé na 
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navigaci podle GPS a relativně primitivní techniky vyhýbání se překážkám, které jsou 
postaveny na stejné technologii jako parkovací asistenti u osobních vozů.   

 

Obrázek 13 Doručování balíčků prostřednictvím dronů [6] 

 

 

Závěr 

Technologie nedílně spojené s Průmyslem 4.0, mezi něž patří i počítačové vidění, se nadále 
rozvíjejí velice rychlým tempem a přinášejí logistickým i jiným firmám stále nové možnosti. 
Na konci této cesty stojí plná automatizace. Nyní nelze přesně předpovědět kdy se tak stane, 
ale firmy, které se tomuto trendu včas přizpůsobí, budou mít nepochybně konkurenční výhodu. 

Počítačové vidění přináší do procesu identifikace řadu výhod jako je zvýšení rychlosti, 
přesnosti, nebo například zpětné vazby díky možnosti analýzy pořízených snímků. Pokročilejší 
využití počítačového vidění v automatizovaných strojích, jako jsou přepravní roboti ve 
skladech či drony pro dopravu balíčků přímo k zákazníkům, a to bez nutnosti zapojení člověka 
do procesu jejich obsluhy, umožní budoucí začlenění těchto zařízení do Internetu věcí a tím 
ještě více zlepšit efektivitu v logistickém dodavatelském řetězci. 
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OPATŘENÍ NA NEGATIVNÍ DOPAD SUCHA  
A NEDOSTATKU VODY NA ÚZEMÍ ČR 
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Abstrakt 

Vodní zdroje České republiky jsou prakticky zcela závislé na atmosférických srážkách, neboť 

téměř všechna voda odtéká z území do sousedních států. Z uvedeného důvodu je stav vodních 

zdrojů výrazně více ovlivňován výskytem hydrologických extrémů – povodní a sucha – než je 

tomu ve většině evropských států. 

Klí čová slova 

nedostatek vody, sucho, závlaha, závlahový systém, závlahové zařízení, zdroj vody 

 

Úvod 

V posledních dvaceti letech se vyskytlo na území ČR devět významných až extrémních povodní 

(povodňové škody představovaly cca 190 mld. Kč), zatímco výrazné sucho se objevilo v 

podstatě třikrát – v r. 2003, na jaře 2014 a v letním období 2015 (které stále pokračuje), při 

čemž přesný rozsah škod nebyl vyčíslen. 

Frekvenci výskytu těchto extrémů odpovídá také reakce a rozložení aktivit k omezení 

negativních důsledků těchto hydrologických extrémů. Pozornost veřejné správy se soustředila 

především na prevenci povodní a byla připravena jak legislativa, tak celá řada opatření 

k omezení povodňových škod. Obdobné systémové kroky ke zmírnění dopadů sucha v podstatě 

nebyly zahájeny. Přitom následky sucha jsou z hlediska hospodářství státu závažnější než 

povodňové situace a zejména realizace ochranných opatření je časově výrazně náročnější i 

komplikovanější. Dosvědčují to údaje z hodnocení dopadů sucha na státy EU, které uvádějí 

výši škod následkem sucha za posledních 30 let přes 100 mld. euro. 

S ohledem na méně frekventovaný výskyt sucha (i historicky) na našem území je vnímání 

veřejnosti pro včasné zahájení efektivních opatření k omezení dopadů sucha velmi nízké 

a sucho a nedostatek vody nejsou považovány za vážnou hrozbu. Dosvědčuje to např. 

projednávání územních plánů při zavedení územních rezerv pro lokality vhodné k výstavbě 
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přehradních nádrží v budoucnu v případě, že stávající vodní zdroje nebudou dostatečné. Generel 

lokalit pro akumulaci povrchových vod, ze kterého jsou lokality do územních plánů začleněny, 

byl navržen již v r. 2006 a po pěti letech projednávání (řešení odporu ochránců přírody, 

ministerstva životního prostředí a zastupitelstev některých měst a obcí, které by byly výstavbou 

dotčeny) se z původních 186 lokalit podařilo zachovat 65. A krom toho pro 7 z nich stále panuje 

rozpor samosprávy ze sídel dotčeného území. 

Díky tomu, že 94% obyvatel jsou zásobována z veřejných vodovodů většinou využívajících 

dostatečně kapacitní vodárenské zdroje vody, nebyl ani při suchu v r. 2015 zaznamenán 

vážnější problém s dodávkami pitné vody u měst a větších obcí. Naopak citelné problémy byly 

v obcích využívajících lokální zdroje podzemních vod a u individuálních zdrojů obyvatel 

(studny). Tyto zdroje nejsou schopny (až na výjimky) překlenout delší období sucha. Podobně 

vodní toky, na kterých není dostatečná akumulace vody v nádržích na horních částech toku 

anebo na přítocích z povodí, trpěly nedostatkem vody a průtoky se vyskytly často 

na historickém minimu, což vedlo k devastaci dotčených vodních ekosystémů. 

Určitým impulsem k zahájení činností k omezení následků sucha byl výskyt jarního sucha 

v roce 2014 a v reakci na to byla ministrem zemědělství a ministrem životního prostředí 

založena „Meziresortní komise VODA-SUCHO“, která vypracovala soubor aktivit k zajištění 

potřebných údajů k přípravě koncepce na zmírnění následků sucha. Materiál s názvem 

„Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“ byl 

schválen usnesením vlády č. 620 z 29. července 2015, tedy právě v době, kdy vrcholilo období 

letního sucha, které začalo přinášet vážné problémy především zemědělcům. 

 

1 Podpora výstavby a rekonstrukcí závlahových systémů 

Program „Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu – závlahy“ byl řádně 

notifikován v EK. Cílem programu je snížení potřeby vody na závlahy, energetické náročnosti 

závlah a využití pozitivních environmentálních a mimoekonomických účinků závlah jako 

opatření na zmírnění dopadů klimatické změny a tím zvýšení konkurenceschopnosti 

zemědělských podniků a stabilizace zemědělské produkce. Pro realizaci závlah je rozhodující 

podprogram „Podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových 

sítí“, jehož náplní je modernizace (obnova) závlahových zařízení – koncových částí 

závlahových systémů (závlahový detail) a zefektivnění provozu stávajících závlahových 

soustav. Cílem je zefektivnění provozů a jejich flexibility pro plnění rozdílných požadavků na 
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závlahový režim při snížení spotřeby vody na závlahovou dávku. Podprogram zahrnuje 

investiční akce na pořízení strojů a zařízení. Jedná se o podporu obnovy závlahových zařízení 

(detailů – postřikovačů, zavlažovačů) včetně příslušenství; pořízení a obnovu komplexních 

mobilních závlahových zařízení; pořízení a obnovu trubních či otevřených rozvodů, pořízení 

a obnovu čerpacích stanic, odběrných zařízení a dalších stacionárních prvků závlahových 

soustav; výstavbu závlahových vodních nádrží; pořízení a obnovu optimalizačních prvků 

závlahových soustav. První etapa podprogramu v letech 2009 – 2013 obsahovala 50 akcí dotace 

cca 50 mil. Kč). Po přerušení v letech 2012 – 14 byly dotace obnoveny a ze státního rozpočtu 

bylo na rok 2015 alokováno 60 mil. Kč a stejný objem i na rok 2016.  Od r. 2014 byl podpořen 

nákup 98 ks pásových zavlažovačů, 16 ks čerpadel, zavedeno 16, ha kapkové závlahy, několik 

kilometrů trubních rozvodů a jsou budovány nádrže s celkovým objemem 89 902 m3. Podíl 

dotace na celkových nákladech činí 50 %, pro mladé zemědělce 60 %. 

V roce 2016 bude připraven navazující dotační titul s obdobným obsahem a podmínkami. 

 

2 Požadavky na rozvoj závlah 

V červnu 2015 byl ze Sekce vodního hospodářství rozeslán dopis na adresy profesních sdružení 

s žádostí o vyjádření zájmu o výstavbu nebo rekonstrukce závlah v konkrétních lokalitách, aby 

bylo možné posoudit kapacity disponibilních vodních zdrojů pro jejich budoucí provoz.  

 

Tabulka 1 Adresáti dotazu, zda mají zájem o realizaci závlah na konkrétní lokalitě 

 

Organizace 

Svaz pěstitelů cukrovky Čech 

Svaz vinařů České republiky 

Svaz pěstitelů chmele České republiky 

Svaz pěstitelů cukrovky Moravy a Slezska 

Zelinářská unie Čech a Moravy, o.s. 

Svaz květinářů a floristů České republiky 

Ovocnářská unie České republiky 

Asociace zahradnických společenstev 

Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště 
zahradnické, Valtice, Sobotní 116 
 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství 
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Přehled stávajících požadavků vznikal, podle sdělení předkladatelů, pod časovým tlakem. 

V řadě případů jsou očekávány od budoucích žadatelů prostředky na odběry podzemních vod, 

což není v souladu s předpokladem vodohospodářské politiky, aby podzemní zdroje vody byly 

přednostně chráněny a využívány především pro vodárenské účely. Z tohoto důvodu tento 

materiál vychází ve vztahu k závlahám výhradně z kvantifikace a hodnocení disponibility 

povrchových zdrojů vod. Požadavky budou sloužit s. p. Povodí ke zpracování bilance 

dostupných zdrojů povrchových vod k pokrytí těchto očekávání. Jedná se o prioritní úkol tak, 

aby bylo možné promítnout předpokládané náklady do připravovaného dotačního titulu. 

V Povodí Labe s. p. byl vypracován očekávaný výhled rozvoje závlah (i když bez detailního 

průzkumu u všech odběratelů) na období do r. 2030  

 

Graf 1 Predikce vývoje závlah v povodí Labe 

 

 

 

Z analýzy dostupnosti závlahové vody pro pokrytí dvou scénářů závlahových množství (150 

a 350 mm) pro závlahu chmelnic ve chmelařských oblastech vyplynul následující závěr: Scénář 

350 mm je podle stanoviska chmelařů jakousi maximalistickou a v praxi nereálnou variantou. 

Jednoznačně se ve všech variantách ukazuje, že nejjednodušší hypotéza – pokrytí potřeby vody 

Zdroj: s. p. Povodí Labe 
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pro závlahy z malých vodních nádrží v rámci jednotlivých katastrálních území není reálné. 

Bude nutno sáhnout k převodům vody z větších vodních zdrojů s dostatečnou kapacitou na větší 

vzdálenosti. Již dopravní vzdálenost vody do 10 km (což je i v minulosti celkem běžně 

praktikovaný postup) by řešila do značné míry situaci. 

 

3 Správa, údržba a opravy hlavních závlahových zařízení (dále jen HZZ) 

Během diskuse ve „Strategické skupině ministerstva zemědělství k implementaci opatření proti 

následkům sucha“ vyplynulo, že je naprosto nezbytné zajistit rekonstrukci, obnovu a správu 

existujících závlahových soustav, realizaci nových investic i následný provoz jak nových, tak 

stávajících hlavních závlahových zařízení. Uživatelé závlahových detailů (zemědělci) by se na 

tuto infrastrukturu napojili na hranici zavlažovaných pozemků. V této souvislosti proběhla 

rovněž diskuse o správě, údržbě a provozu „hlavních odvodňovacích zařízení“ (dále jen HOZ), 

které v minulosti zajišťovala Státní meliorační správa (dále jen SMS ) a později Zemědělská 

vodohospodářská správa (dále jen ZVHS). Po zrušení ZVHS náleží správa HOZ Státnímu 

pozemkovému úřadu, neboť převod na vlastníky pozemků není s ohledem na roztříštěnou držbu 

pozemků reálný a navíc většina majitelů půdy na odvodněných pozemcích nehospodaří a nemá 

tedy přímou potřebu se o HOZ starat. (Tím se ČR a zřejmě i další postkomunistické státy 

odlišují od stabilních vlastnických podmínek nemovitostí ve státech západní Evropy, kde se o 

tyto vodní stavby starají majitelé pozemků – zemědělci, kteří na nich hospodaří a do zlepšení 

vodních poměrů sami investují. Existující HZZ jsou v ČR buď v privátním majetku včetně 

provozování anebo v majetku státu spravovaného zejména Státním pozemkovým úřadem a 

menší část také s. p. Povodí Moravy (kam byly převedeny ze ZVHS, neboť byly evidovány 

jako vodní toky v „umělém korytě“). Jejich provoz vesměs zabezpečují nájemci. 

HZZ a HOZ jsou dva typy vodních děl s odlišným účelem, nicméně jsou součástí hospodaření 

s vodou a nakládání s vodami v povodích. S ohledem na uvedenou současnou situaci se nabízejí 

různé varianty, jak zajistit jejich kvalitní správu a provoz: 

 

1. Státní pozemkový úřad (dále jen SPÚ) by ke správě HOZ a HZZ připojil ještě tři další 
HZZ v majetku státu, bylo by potřeba pouze personálně posílit oddělení správy 
vodohospodářských děl na SPÚ k zabezpečení těchto služeb. Tímto postupem by 
nebylo nutné měnit legislativu. 

2. Státní podniky Povodí jakožto správci povodí by rozšířily svoji působnost na správu 
k několika již spravovaným HZZ, které jsou státním majetkem (zatím jen v Povodí 
Moravy s. p.) a postupně by přibývaly další zavlažovací soustavy, které by systémem 
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kanálů, čerpacích stanic a nádrží zajistily dopravu vody ze zdrojů k uživatelům závlah, 
kteří by vlastnili „zavlažovací detaily“ (rozvody vody na polích). V tomto případě by 
bylo nutné upravit stávající legislativu (zákon o vodách). 

3. Vytvoření speciální instituce obdobnou bývalé Státní meliorační správě (tento přístup 
byl zvolen ve Slovenské republice, kde řešili nedávno podobnou situaci). V případě 
zřízení organizační složky státu v resortu zemědělství by nebylo nutné měnit legislativu. 

 

Pro první variantu svědčí skutečnost, že SPÚ má celostátní působnost, což zabezpečí 

vyrovnanou péči o oba typy vodních staveb (HOZ a HZZ) v ČR a dovolí integrované 

financování. Druhá varianta sice uplatní konkrétní znalost vodohospodářské bilance 

v jednotlivých lokalitách, ovšem bez celoplošné působnosti a přinese další zatížení s. p. Povodí 

– správců povodí, které již převzaly správu drobných vodních toků a nádrží. Třetí varianta by 

zasloužila posouzení po detailním seznámení se situací ve Slovenské republice a příslušné 

analýze ekonomických dopadů (RIA). 

Podstatný problém lze očekávat se zabezpečením financování provozu, oprav a údržby po 

realizaci investice, pořízené s dotační podporou. Tyto činnosti by měly být 

„samofinancovatelné“ z plateb zemědělců využívajících závlahy. Tím se ovšem zavede stejný 

problém, který byl hlavní příčinou nezájmu zemědělců o závlahy po jejich privatizaci. 

Zemědělci považují úhradu nákladů na provoz za nepřiměřenou a nežádoucí. Naopak očekávají 

další dotační titul na pokrytí těchto nákladů (zejména úhradu energie a údržby). Provozní dotace 

by se ovšem dostala do rozporu s unijním právem EU, neboť se nepřipouští zvýhodnění 

určitých subjektů a jejich produktů veřejnou podporou. Z uvedených skutečností vyplývá, že 

nebude-li existovat podpora provozu závlah z dotací, lze předpokládat omezený zájem o jejich 

výstavbu. 

Bez ohledu na uvedenou skutečnost je ovšem nutné u stávajících HOZ i HZZ ve vlastnictví 

státu péči o tento majetek zajistit rozhodnutím o přidělení správy příslušnému subjektu 

a o financování těchto služeb, tedy zvolit některou z uvedených variant. 

 

Použitý zdroj 

Ministerstvo zemědělství České republiky 
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ANALÝZA LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ SOFTWAROVÝMI 
PROSTŘEDKY 

Ing. Hana Neradilová 

VŠLG Přerov 
e-mail: hana.neradilova@vslg.cz 

Abstrakt 

Tempo vývoje logistiky se neustále zrychluje a podniky se tomuto tempu musejí přizpůsobovat. 
V souvislosti s tím, jak se mění podmínky výroby a dalších procesů se i logistika stává stále víc 
klíčovým a dynamickým oborem. Podniky se musí tomuto trendu vývoje přizpůsobovat 
a v rámci vnitropodnikových procesů se stále ve větším rozsahu využívají automatizované 
logistické systémy. V prezentaci budou představeny automatizované logistické systémy 
a možnosti analýzy automatizovaných logistických systémů pomocí vybraných softwarových 
nástrojů a jejich využití pro potřeby z oblasti ekonomie. 

Klí čová slova 

automatizované logistické systémy, ekonomie, podnik, softwarové nástroje, vnitropodnikové 
procesy, výroba 
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ROLE A POSTAVENÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR 
PŘI ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 

Mgr. Kamil Peterek1 

VŠLG Přerov 
e-mail: kamil.peterek@vslg.cz 

Abstrakt 

Článek se zabývá analýzou vybraných postupů Hasičského záchranného sboru ČR v procesu 
řešení mimořádných událostí. Vymezuje legislativní rámec řešené problematiky a působnost 
Hasičského záchranného sboru ČR. Dále se zabývá komunikací Hasičského záchranného sboru 
ČR při řešení mimořádné události, a to uvnitř i vně Hasičského záchranného sboru ČR. 

Klí čová slova 

Hasičský záchranný sbor, krizový management, krizové řízení, Integrovaný záchranný systém 

 

Úvod 

Hasičský záchranný sbor ČR je jednou z nejdůležitějších výkonných složek krizového řízení ČR. 

Jedním z cílů mé dizertační práce je analýza významu, role a postavení Hasičského záchranného sboru 

ČR. Proto má tento článek za cíl se zabývat právě touto problematikou, a to z pohledu vztahů 

Hasičského záchranného sboru ČR k jednotlivým orgánům krizového řízení na místní a regionální 

úrovni.  

1 Integrovaný záchranný systém 

Integrovaný záchranný systém (IZS) není institucí, ale představuje koordinovaný postup jeho složek při 

přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. Potřeba vzniku IZS 

vyplynula z každodenní činnosti záchranářů při odstraňování následků mimořádných událostí nebo 

krizových situací a z nutnosti organizování společné činnosti všech subjektů, které disponují potřebnými 

silami a prostředky a jsou vybaveny nezbytnými kompetencemi.  

                                                           
1 Externí doktorand FBI ŽU v Žilině 
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Působením základních a ostatních složek v IZS není dotčeno jejich postavení a úkoly stanovené 

zvláštními právními předpisy (např. zákon o požární ochraně, zákon o Policii ČR, zákon o zdravotnické 

záchranné službě). 

Jak je zřejmé z Obr. 1 níže, jsou jednotlivé složky IZS při zásahu a koordinaci záchranných 

a likvidačních prací mimořádných událostí, povinny se řídit příkazy velitele zásahu, popřípadě pokyny 

starosty obce s rozšířenou působností, hejtmana kraje nebo MV. Při vyhlášení krizových stavů (nouzový 

stav, stav ohrožení nebo válečný stav) se složky IZS řídí pokyny Ministerstva vnitra. Za stavu nebezpečí 

se složky IZS na území příslušného kraje řídí pokyny hejtmana kraje. 

Jednotlivé složky IZS se v České republice dělí do dvou skupin. Mezi základní složky IZS jsou zařazeny 

ty, které poskytují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její 

vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události. Z tohoto důvodu jsou síly a prostředky 

základních složek rozmístěny po celém území ČR. 

Základními složkami IZS jsou: Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR), jednotky požární 

ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, poskytovatelé zdravotnické 

záchranné služby, Policie České republiky. 

Mezi ostatní složky IZS jsou zařazeny složky, jež poskytují záchranné a likvidační práce plánovanou 

pomocí na vyžádání, a to na základě písemných dohod. Tyto písemné dohody mohou 

s ostatními složkami IZS uzavírat jednotlivé základní složky IZS, obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností, krajské úřady nebo Ministerstvo vnitra. Další možností zařazení těchto složek do IZS je 

uzavření dohody s HZS ČR a následné začlenění do poplachového plánu kraje nebo ústředního 

poplachového plánu IZS. 

Ostatními složkami IZS jsou: ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory (např. obecní policie), ostatní 

záchranné sbory (např. Báňská záchranná služba), orgány ochrany veřejného zdraví (např. hygienická 

služba), havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby (např. energetika), zařízení civilní ochrany, 

vyčleněné síly a prostředky armády ČR, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít 

k záchranným a likvidačním pracím (např. horská služba, vodní záchranná služba, Český červený kříž 

apod.). 
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Obr. 1 Vztah IZS k bezpečnostnímu systému státu [2] 
 

2 Stálé orgány Integrovaného záchranného systému 

Stálými orgány pro koordinaci složek IZS jsou operační a informační střediska IZS, kterými jsou 

operační středisko HZS kraje a operační a informační středisko Generálního ředitelství HZS ČR. Tyto 

orgány mají v povinnosti přijímat a vyhodnocovat informace o mimořádné události, zprostředkovávat 

organizaci plnění úkolů ukládaných velitelem zásahu, plnit úkoly uložené orgány oprávněnými 

koordinovat záchranné a likvidační práce a zabezpečovat v případě potřeby vyrozumění všech složek 

IZS, státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků. Dále jsou oprávněny povolávat 

a nasazovat síly s prostředky HZS ČR a dalších složek IZS, vyžadovat a organizovat pomoc a provádět 

varování obyvatelstva na ohroženém území, pokud by mohlo dojít k prodlení. 

Koordinace záchranných a likvidačních prací IZS včetně řízení jejich součinnosti je prováděna ve třech 

úrovních [1]: 

• na taktické úrovni  velitelem zásahu v místě nasazení složek IZS, 

• na operační úrovni  operačním a informačním střediskem IZS a  
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• na strategické úrovni starostou obce s rozšířenou působností, hejtmanem kraje 

nebo Ministerstvem vnitra a ostatními správními úřady v případech stanovených 

zákonem o IZS. 

3 Úkoly orgánů veřejné správy ve vztahu k IZS [1] 

Ministerstvům a jiným ústředním orgánům správních úřadů, orgánům kraje, orgánům obcí s rozšířenou 

působností a v neposlední řadě také orgánům jednotlivých obcí vyplývají ze zákona o IZS úkoly 

k zajištění přípravy na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a k ochraně 

obyvatelstva.  

Ministerstva ve svých působnostech vedou analýzu zdrojů rizik, provádějí analýzu ohrožení a sjednávají 

nápravu skutečností a stavů, které by mohly vznik mimořádné situace způsobit. Rozhodují o činnostech 

k provádění záchranných a likvidačních prací s cílem minimalizovat následky. Ústředním orgánem 

státní správy pro civilní nouzové plánování a ochranu obyvatelstva je Ministerstvo vnitra, které 

sjednocuje postupy ostatních ministerstev, krajských úřadů a obecních úřadů. Usměrňuje IZS, provádí 

kontrolu a koordinaci poplachových plánů IZS krajů a zpracovává Ústřední poplachový plán IZS. Řídí 

výstavbu a provoz informačních a komunikačních sítí IZS, zpracovává koncept ochrany obyvatelstva, 

organizuje školení v oblasti ochrany obyvatelstva a usměrňuje postup při zřizování zařízení civilní 

ochrany. Ministerstvo zdravotnictví koordinuje na vyžádání kraje činnost poskytovatele zdravotnické 

záchranné služby a poskytovatele zdravotnické dopravní služby a přepravy pacientů neodkladné péče, 

pokud přesáhne mimořádná událost hranice kraje, nebo je-li to nutné z odborných nebo kapacitních 

důvodů. Ministerstvo dopravy zabezpečuje pro správní úřady a základní složky IZS tzv. dopravní 

informační systém, což je celostátní informační systém pro záchranné a likvidační práce v oblasti 

mobilních zdrojů nebezpečí v dopravě. 

Orgány kraje zajišťují přípravu na mimořádné události, provádějí záchranné a likvidační práce a ochranu 

obyvatelstva. Hejtman kraje jako vrcholný představitel kraje organizuje IZS na území kraje, koordinuje 

a kontroluje přípravu na mimořádné události prováděnou orgány kraje a schvaluje havarijní plány kraje. 

Prostřednictvím operačního a informačního střediska pak předává zprávy Ministerstvu vnitra. Úkoly 

krajského úřadu plní HZS kraje, viz níže. 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností zajišťuje (mimo úkolů obce) připravenost správního obvodu 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností na mimořádné události, provádění záchranné a likvidační 

práce a ochranu obyvatelstva. Tyto úkoly za něj opět plní HZS kraje. Starosta obce s rozšířenou 

působností koordinuje práce a nasazení sil při záchranných a likvidačních prací a je opět povinen 

předávat zprávy prostřednictvím operačního a informačního střediska zprávy Ministerstvu vnitra. 
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Obecní úřad v čele se starostou organizuje přípravu obce na mimořádné události, podílí se na provádění 

záchranných a likvidačních prací s IZS, poskytuje HZS kraje podklady a informace potřebné 

ke zpracování havarijního plánu kraje. Starosta zajišťuje varování obyvatel před hrozícím nebezpečím, 

ve spolupráci s velitelem zásahu a starostou obce s rozšířenou působností, kam obec spadá, organizuje 

evakuaci osob z ohroženého území obce a organizuje činnosti obce v podmínkách nouzového přežití 

obyvatel obce. Obec navíc podle zákona o požární ochraně zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů 

obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných 

událostech a plní další úkoly podle zákona o IZS ve svém územním obvodu. 

Je nutné poznamenat, že o Integrovaném záchranném systému hovoříme pouze tehdy, pokud dojde 

v procesu řešení mimořádné události k zapojení dvou a více složek Integrovaného záchranného systému. 

Dominantní postavení ze všech složek IZS má Hasičský záchranný sbor, proto je nutné si blíže popsat 

vzájemný vztah mezi HZS, potažmo požární ochranou, a kraji, a to již proto, že HZS plní úkoly v oblasti 

ochrany obyvatelstva za krajský úřad. 

4 HZS kraje a spolupráce s obcemi kraje [1] 

Hasičský záchranný sbor kraje v oblasti ochrany obyvatelstva kraje organizuje součinnost mezi 

obecními úřady obcí s rozšířenou působností a dalšími správními úřady a obcemi kraje. Zejména se tak 

děje při zpracovávání poplachového plánu IZS. Dále zajišťuje a ověřuje havarijní připravenost. Dále 

usměrňuje IZS na úrovni kraje a sjednocuje postupy obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a 

dalších územních správních celků s krajskou působností v oblasti ochrany obyvatelstva. 

Ze zákona o IZS dále vyplývá, že HZS kraje řídí výstavbu a provoz informačních a komunikačních sítí 

IZS, organizuje školení v oblasti ochrany obyvatelstva, zabezpečuje varování a vyrozumění, koordinuje 

záchranné a likvidační práce, organizuje zajištění a označení nebezpečných oblastí, provádí 

dekontaminaci a další ochranná opatření. V působení HZS kraje je také organizace a koordinace 

evakuací, nouzového ubytování, nouzového zásobování a nezbytnými dalšími prostředky k přežití 

obyvatelstva, z čehož vyplývá tedy i nutnost organizace hospodaření s materiálem civilní ochrany a 

koordinování humanitární pomoci. 

Pro obce s rozšířenou působností plní obdobné úkoly, které plní na úrovni kraje. U obcí, kromě výše 

popsaného, však ještě zajišťuje minimální pomoc k plošnému pokrytí území kraje jednotkami Požární 

ochrany. Počet přiřazených jednotek Požární ochrany pro jednotlivé obce a také stanovení doby jejich 

dojezdu k místu zásahu, se stanoví podle stupně nebezpečí obce, kde rozhodujícími kritérii je počet 

obyvatel, charakter území a počet zásahů. Povinností obce je ze zákona o požární ochraně zřídit jednotku 

Sboru dobrovolných hasičů nebo zřídit společnou jednotku Požární ochrany, a dále je materiálně, 

odborně a finančně zabezpečit. Sbory dobrovolných hasičů nebo jiné jednotky Požární ochrany obcí se 

tak stávají dalšími podpůrnými jednotkami IZS pro HZS kraje v procesu řešení mimořádných událostí. 
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Závěr 

Role a postavení hasičského záchranného sboru hraje důležitou roli při řešení mimořádných událostí 

a krizových situací. Zvláště je tomu tak při vlastní organizaci záchranných a likvidačních prací 

z pohledu a spolupráce s představiteli místní a regionální samosprávy. Pochopení těchto vztahů 

vycházejících ze zákonů [3], [4] je nutnou podmínkou pro další řešení uvedené problematiky. 
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Abstrakt 

Legislativní ukotvení problematiky odpadového hospodářství je zásadní pro zajištění cílů, které 
je dle Evropské unie nutné dosáhnout. Následně pak lze stanovit optimální nástroje pro dosažení 
daných cílů a připravit tak vhodné toky odpadu v systému odpadového hospodářství. 
Problematika odpadového hospodářství není v historii lidstva novinkou, jako obor se ale 
neustále vyvíjí a s životem, jaký vedeme v 21. století, je otázka kam s odpady stále aktuálnější. 

Klí čová slova 

legislativa, odpad, odpadové hospodářství, plán odpadového hospodářství, zpětný tok 

 

Úvod 

V současné době existuje řada platforem, na kterých se řeší otázka odpadového hospodářství. Až už jde 

o to, jak definovat odpad, jak zabránit jeho vzniku nebo jak s ním dále nakládat. Odpadové hospodářství 

je stále se vyvíjející obor, který v poslední době poutá zasluhovanou pozornost. 

Při životě nás všech vzniká odpad, a nemusí při tom jít jen o nějakou špinavou věc. Odpad je mnohdy 

zdrojem surovin. A jeho využívání napomůže omezení spotřeby surovin primárních. 

Problematikou odpadového hospodářství se zabývá mnoho odborníků i laické veřejnosti na všech 

úrovních. Existuje řada výzkumů a projektů Ministerstva životního prostředí a dalších institucí řešících 

problematiku životního prostředí. Dále najdeme nejednu iniciativu nebo asociaci, spolek nebo pouhé 

sdružení obcí, které se problémem, kam s odpady, zabývá. 

Základem pro všechny, kteří se zabývají problematikou nakládání s opady, je samozřejmě legislativa 

Evropské unie, kterou jako členská země musíme průběžně zapracovávat do vlastních zákonů. I přes to 

ale není vše jednoznačné. Každá ze zemí má jiný způsob, jak nakládat s odpady, i mezi kraji v České 

republice najdeme odlišnosti. 
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Článek si klade za cíl zmapovat historii nakládání s opady, zpřehlednit legislativu a v neposlední řadě 

shrnout cíle, ke kterým jako členská země Evropské unie musíme směřovat své úsilí v nakládání s 

odpady. Středem zájmu je nakládání se směsným komunálním odpadem. 

Důležité je, abychom našli rovnováhu mezi ekologií a ekonomickou stránkou věci, což jsou aspekty, 

které bývají často neslučitelné. 

 

1 Odpadové hospodářství v systému reverzní logistiky 

V současné době již víme, co je zpětný odběr dále nepoužívaných výrobků. Víme, kam zanést baterie, 

různá elektrická zařízení, mobilní telefony a podobně. Odpad, který vyprodukujeme v domácnostech, 

nemůžeme zanést tam, kde jsme ho (spolu s nějakým výrobkem) pořídili. Ale pokud třídíme odpad, pak 

využíváme přístupy reverzní logistiky, která zabezpečuje optimální využití i odpadů. 

 

Teoretický aspekt reverzní logistiky 

Pohledem na klasické logistické aktivity, které začínají vývojem nových výrobků a služeb, pokračují 

jejich vlastní realizací ve všech etapách životního cyklu, dále jdou cestou k zákazníkovi a končí likvidací 

zastaralých výrobků a odpadového materiálu, se dostáváme i k částečnému vysvětlení pojmu reverzní 

logistika. 

Tématem reverzní logistiky se v českém prostředí zabývá zejména Škapa, z jehož prací vychází další 

odborníci se svými příspěvky v rámci dílčích pohledů na reverzní logistiku. Škapa pod náplní reverzní 

logistiky vidí „sběr, třídění, demontáž 

a zpracování použitých výrobků, součástek, vedlejších produktů, nadbytečných zásob a obalového 

materiálu, kde hlavním cílem je zajistit jejich nové využití nebo materiálové zhodnocení způsobem, který 

je šetrný k životnímu prostředí a ekonomicky zajímavý“ (Škapa, 2005). 

Postavení odpadového hospodářství v reverzní logistice 

S pojmem zpětné toky se v odborné literatuře setkáváme od 70. let 20. století. Článek vydaný Americkou 

marketingovou asociací ve sborníku „New marketing for social and economic progress“ s názvem 

„Reverse channels for recycling: an analysis for alternatives and public policy implications“ byl prvním 

teoretickým uchopením tohoto pojmu v rámci marketingového řízení. Autory byli Guiltinan a Nwokoye 

v roce 1974 (De Brito, 2003). 
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Od devadesátých let se v rámci logistiky mluví také o reverzní logistice, jejíž součástí má být i nakládání 

s odpady. Rada managementu logistiky publikovala první známou definici reverzní logistiky jako ... 

pojem, který často poukazuje na roli logistiky v recyklaci, nakládání s odpady a řízení toků 

nebezpečného odpadu; širší pohled obsahuje všechny s logistikou související aktivity, které jsou 

realizovány v rámci předcházení vzniku odpadů, recyklace, substituce, znovupoužití materiálů a jejich 

likvidace“ (Stock, 1992). 

Podle Škapy v současné době někteří autoři věnují pozornost pouze materiálovým tokům – zejména 

produktům a obalům, a zájem koncentrují na toky od koncových spotřebitelů směrem k jejich 

dodavatelům. Jiní autoři zdůrazňují tzv. recyklační aktivity a zájem o životní prostředí. Další autoři 

spojují obsah zpětných toků s odpadem surovin a materiálů ve výrobě, který lze po určitých úpravách 

znovu použít, znovu prodat nebo je nutné ho zničit nebo odvézt na skládku (Škapa, 2011). 

Ne všichni autoři považují odpadové hospodářství na součást zpětných toků. Samotný pojem odpad je 

problematický jak z právního hlediska, tak z hlediska jeho uchopení a vymezení ve smyslu produktu a 

jeho vlastností. 

Autoři toho článku se přiklání k přístupu, který odpadové hospodářství řadí do systému reverzní 

logistiky. Odpady jsou pro běžného spotřebitele takové produkty a materiály, které on sám již nevyužije, 

platí tedy pro ně tok od spotřebitele zpět (do místa vzniku nebo do míst následné úpravy či likvidace). 

V tomto systému také lze odpovědět na otázky fungování a řízení zpětných toků, které vymezil kolektiv 

autorů řešící výzkumný projekt REVLOG2. Tyto otázky jsou: PROČ, CO, JAK a KDO. 

O systému nakládání s odpady od místa odložení odpadu občany se můžeme bavit jako o systému 

klasické dopředné logistiky, která má svá specifika, své toky, dopravní prostředky, dodavatele (majitelé 

sběrných dvorů, třídících linek, svozové firmy), odběratele (zpracovatelé papíru, plastů, bio odpadu, 

skla, spalovny, skládky apod.). Na odpadové hospodářství lze tedy pohlížet různou optikou. 

Jak je z odborné literatury zřejmé, jednotliví autoři se zabývají dílčími oblastmi odpadového 

hospodářství. Častým tématem jsou průmyslové odpady, elektro zařízení či pneumatiky. Narůstá zájem 

o zpracování bio odpadu, a v současné době je aktuální téma částečného zákazu skládkování. To se ve 

velké míře týká směsného komunálního odpadu, který je pro článek stěžejní. 

 

2 Strategie odpadového hospodářství 

                                                           
2 Projekt REVLOG skupiny European working group on Reverse Logistics (Škapa, 2011) 



41 

Pro naplnění efektivní strategie odpadového hospodářství je nutné navazovat na úspěšné mechanismy 

práce s nakládání s odpady při současném naplňování platné legislativy. Historie, nedávná a dáno 

minulá, s sebou nese možnosti ponaučení. Legislativa potom stanovuje rámec, ve kterém je nutno se 

pohybovat při nastavování konkrétních opatření a věcném plnění daných cílů. 

Odpadové hospodářství není pro Českou republiku úplnou novinkou, ačkoliv v poslední době je to 

oblast, které se věnuje čím dál větší pozornost. Jako člen Evropské unie musí i Česká republika připravit 

takové prostředí, aby bylo možné plnit společné závazky a cíle. 

Počátky nakládání s odpady 

Odpad není nic nového, nic, s čím by se lidé v minulosti nepotýkali. Odpad patří k lidské činnosti již od 

dob pravěku, kdy lidé kolem svých sídlišť shromažďovali zbytky potravy.  

„Jedno z nejstarších zařízení na zneškodňování odpadů bylo nalezeno na sídlišti doby kamenné v 

Norsku. Byla to obrovská hromada kostí, střepů a popela o délce přibližně 320 m, šířce 65 m a výšce 

8,5 m. Průzkumy ukázaly, že tato hromada byla čas od času podpalována, patrně aby se zabránilo 

nejhoršímu zápachu.“ (Chudárek, 2013).  

Indická společenství v období okolo roku 6 500 př. n. l. využívala systém shozových šachet, Mayové a 

Egypťané se například soustředili na recyklaci stavebních materiálů a na biologické odpady. O cíleném 

zneškodňování odpadu můžeme nalézt zmínky z doby přelomu letopočtu z Jeruzaléma, kde obyvatelé 

města kompostovali organickou část svého odpadu, a spalitelný odpad předávali nikdy neuhasínajícímu 

ohni. 

Středověk přinesl útlum v jakémkoliv rozvoji práce s odpady. Po roce 1148, kdy byla rozpoznána 

souvislost mezi morem a špatnými hygienickými poměry, se začala nabízet služba odvozu odpadu za 

úplatu. „První legislativní normy řešící problematiku odpadového hospodářství známe z Jeruzaléma z 

počátku 1. tisíciletí. Z novějších norem je pak zásadní dokument o zákazu neřízeného ukládání odpadů, 

který byl vydán ve Velké Británii v roce 1388.“ (Chudárek, 2013).  

V USA se v polovině 19. století začínají objevovat připomínky o poškozování životního prostředí. Od 

té doby se touto problematikou začínají zabývat i tamní vlády. Z USA do Evropy se na přelomu 19. a 

20. století také dostal tzv. třídílný systém. „Odpad se třídil na zhodnotitelný suchý odpad, zbytky z 

potravin a popel. V té době si musela každá domácnost pořídit tři různé nádoby na sběr odpadu.“ 

(Chudárek, 2013).  

Třídírny začínají být v provozu pro dotřiďování městského odpadu již od konce 19. století. Mezi 

světovými válkami se využívalo zejména skládkování. Až v 50. letech 20. století se postupně začínal 
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znovuobjevovat zájem o životní prostředí a problematiku odpadového hospodářství. Mezi důležité 

milníky dále patří: 

1972 OSN založila organizaci United National Environment Protection, 

1987 prohlášení Naše společná budoucnost norské premiérky Brundtlantové, 

1991 Podnikatelská charta pro trvale udržitelný rozvoj – Mezinárodní obchodní komora. 

Prevence se tak stala cílem ochrany životního prostředí. Od té doby je právě prevence, nebo přecházení 

vzniku odpadů, na prvním místě v hierarchii nakládání s odpady. 

 

Počátky nakládání s odpady v českých zemích 

Již v roce 1870 lze najít počátky práce s odpady vč. jejich využití. Jak uvádí Benešová a spol., učinili 

zdravotní komitét fysiokratické společnosti (Josef hrabě z Nosticů jako místopředseda společnosti 

a dr. Karel Amerling jako první sekretář společnosti) magistrátu kr. hlavního města Prahy návrhy 

z ohledu lepšího zužitkování výkalů a jiných odpadků. Počátkem 20. století již má Praha funkci 

městského inženýra (Ing. Eduard Zika), do jehož kompetence patří i čištění města. Ten konstatuje, že 

(cit.) " ... zužitkování smetků děje se způsobem hospodářským; smetky odvážejí se buď na smetiště, kde 

se prodávají anebo na nádraží a rozvážejí se na venek; dnes (1908) však poptávka je malá, cena klesá 

a smetky se hromadí na smetištích, což může vésti ke kalamitě. Je tedy nutno uvažovati o různých 

způsobech zužitkování smetků a tu jest u nás výhodné buď: třídění nebo spalování ..." (Benešová, 2011). 

Právě spalování odpadů má na našem území kořeny již od roku 1905, kdy byla v Brně postavena 

první spalovna v tehdejším Rakousko-Uhersku. Roku 1933 následoval provoz pražské 

spalovny, která na svém místě fungovala až do roku 1997. 

Kompostování a obecně práce s biologickým odpadem má také již dlouhou tradici. Moderní 

kompostování na území České republiky má téměř nejstarší tradici v Evropě, neboť první 

kompostárna s řízenou technologií u nás byla uvedena do provozu již v roce 1912 (Chudárek, 

2013). 

Po druhé světové válce se u nás budoval velmi efektivní sběr druhotných surovin. Následovaly 

snahy o materiálové a energetické využívání druhotných surovin i směsných komunálních 

odpadů v důsledku zpráv o možném vyčerpání přírodních surovin. Ačkoliv tato tvrzení byla 

vyvrácena, ani v současné době není otázka využívání druhotných surovin a tím přispění 

životnímu prostředí zatracena. 
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Pojem druhotná surovina není v současně platné legislativě odpadového hospodářství vymezen. 

Jeho definici bychom měli najít v novém zákoně o odpadech, který má podle předpokladu vejít 

v účinnost 1. 1. 2018. S pojmem druhotná surovina se ale v současné době často pracuje, 

a rozumí se tím „materiály, které lze opětovně použít do výroby a jejichž použitím dojde 

k náhradě primárních surovin. Mohou vznikat jako vedlejší produkt výroby, který je dále 

použitelný v jiné výrobě, anebo přímo jako materiál. Nejčastějším příkladem druhotných 

surovin jsou železné a neželezné kovy, sklo, papír, plasty, které třídíme přímo u svých domovů, 

nebo je vykupují sběrny odpadů“ 3. 

V období do roku 1989 bylo k tématu odpadového hospodářství přistupováno poměrně 

negativně. Skladba i množství odpadů byly velice odlišné od těch dnešních, stejně jako přístupy 

k jejich likvidaci. Až po roce 1989 nastal tlak na vytvoření pravidel a zavedení pořádku i v této 

oblasti. 

Již před samotným přistoupením České republiky do Evropské unie bylo v rámci přístupových 

jednáních zřejmé, že Česká republika bude muset implementovat právní úpravu Evropské unie 

do svých zákonů, směrnic nebo vyhlášek, a tím se přiblížit ostatním zemím tehdejší EU 15 

i v oblasti odpadového hospodářství. 

Legislativní prostředí pro nakládání s odpady 

Od roku 2004, kdy se Česká republika stala členem Evropské unie, musí být i zákony v oblasti 

odpadového hospodářství harmonizovány tak, aby bylo možné sledovat společné evropské cíle. V 

dalších kapitolách se blíže seznámíme s právní úpravou v oblasti nakládání s odpady v České republice, 

v samotné Evropské unii a zejména s cíli, které jsou v současné době aktuální. 

 

Počátky právní úpravy nakládání s odpady v České republice 

Před rokem 1991 byla legislativně řešena pouze problematika kovového odpadu (vládní nařízení č. 

68/1960 Sb. o hospodaření kovovým odpadem a sběrnými surovinami).  

V 90. letech 20. století se začala problematika odpadového hospodářství efektivně řešit. První zákon o 

odpadech č. 238/1991 Sb. z roku 1991 stanovil základní rámec odpadového hospodářství a základní 

povinnosti subjektů při nakládání s odpady, a také předepisoval zpracování Programů odpadového 

                                                           
3  Co je druhotná surovina? Dostupné z: http://vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=co_je_druhotna_surovina 

&site=odpady, [cit. 11. 4. 2016] 
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hospodářství, jež ale ne všude byly reálně dodržovány. Z druhého zákona o odpadech č. 125/1997 Sb. 

byly tyto programy zcela vypuštěny, a jako legislativní povinnost byly ustanoveny až v zákoně třetím, 

zákoně č. 185/2001 Sb., který je ve znění pozdějších předpisů platný dodnes. V roce 2001 byl také přijat 

zákon o obalech č. 477/2001 Sb. 

V roce 2001 byla připravena Koncepce odpadového hospodářství ČR a v období 2000 až 2002 byly 

zpracovány krajské koncepce hospodaření s odpady. V roce 2002 byly zahájeny práce na Plánu 

odpadového hospodářství ČR. (Řezníček, 2007). 

Plán odpadového hospodářství ČR vypracovalo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí v roce 

2003. Jeho závazná část byla vyhlášena nařízením vlády č. 197 ze dne 4. června 2003. Platnost Plánu 

byla stanovena na dobu 10 let, do roku 2012 4.  

Na tento plán navazovaly krajské plány odpadového hospodářství, v návaznosti na ně potom plány 

odpadového hospodářství původců odpadu. 

 

Evropská právní úprava nakládání s odpady 

Po přistoupení České republiky do Evropské unie bylo nutné aplikovat společnou legislativu do té 

národní. První kroky byla prováděny již v rámci druhého zákona o odpadech č. 125/1997 Sb. I v této 

oblasti je vývoj velice rychlý a na přelomu let 2015/2016 se Evropskou komisí opět stanovují nové cíle. 

 

Rámcová směrnice EU o odpadech 

Základní legislativa EU byla tvořena Rámcovou směrnicí 75/442/EHS, která byla v platnosti v období 

1975 – 2010. Tu v roce 2008 nahradila Směrnice Rady ES o odpadech č. 98/2008 Sb. Všechny členské 

státy byly povinny tuto směrnici zahrnout do svých zákonů o odpadech s platností od roku 2010 a řídit 

se podle ní. Součástí směrnice jsou základní principy týkající se nakládání s odpady, kterými je každý 

členský stát povinen se řídit. Směrnice zároveň říká, že každý stát má povinnost se o své odpady postarat 

sám a zamezit vysoké produkci odpadu na skládkách, zejm. využívat recyklace. 

                                                           
4 Nařízení vlády ze dne 4. června 2003 o Plánu odpadového hospodářství České republiky. Dostupné z: 

http://www.sagit.cz/info/sb03197, [cit. 2. 3. 2016] 
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Tato směrnice se snaží pohlížet na odpad jako na zdroj energie, kterou je zapotřebí využít. Tato 

podmínka je v České republice splňována na základě spolupráce obcí se společností EKO-KOM a.s. V 

rámci této spolupráce se nejvíce využívá odděleného sběru papíru, plastů, skla a nápojových kartonů. 

Stále častěji jsou také využívány kontejnery na biologicko-rozložitelný odpad. 

 

Další předpisy Evropské unie 

Další úpravu odpadového hospodářství EU tvoří tyto směrnice a nařízení: 

• Směrnice Rady ES o skládkách odpadů č. 31/1996 Sb. 

• Směrnice Rady ES o spalování odpadů č. 76/2000 Sb. 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1013/2006 o přepravě odpadů 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických 

znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS 

• Nařízení Rady (EU) č. 333/2011 ze dne 31. března 2011, kterým se stanoví kritéria vymezující, 

kdy určité typy kovového šrotu přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2008/98/ES 

• Nařízení Komise (EU) č. 1179/2012 ze dne 10. prosince 2012, kterým se stanoví kritéria vymezující, 

kdy skleněné střepy přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2008/98/ES 

• Nařízení Komise (EU) č. 715/2013 ze dne 25. července 2013, kterým se stanoví kritéria vymezující, 

kdy měděný šrot přestává být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES 

• Nařízení Komise (EU) č. ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic. 

I z tohoto výčtu je patrné, že smyslem odpadového hospodářství na evropské úrovni je práce s odpadem 

ve smyslu jeho využití jako druhotné suroviny. 

 

Aktuální česká a evropská právní úprava nakládání s odpady 

Výše zmíněný druhý zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech zahájil harmonizaci národní a evropské 

legislativy v této oblasti.  
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Základní legislativu odpadového hospodářství v rámci české legislativy tvoří v současné době soubor 

zákonů, nařízení a vyhlášek5: 

 

Zákon 

• 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

• 477/2001 Sb. Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) – úplné znění 

Nařízení 

• 111/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných 

zálohovaných obalů 

• 352/2014 Sb. Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-

2024 

Vyhláška 

• 116/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu označování vratných 

zálohovaných obalů 

• 170/2010 Sb. - Vyhláška o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů“ 

• 237/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech způsobu provedení 

zpětného odběru některých výrobků 

• 248/2015 Sb. - Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik 

• 294/2005 Sb. - Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 

terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

• 321/2014 Sb. - Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek 

komunálních odpadů 

• 341/2008 Sb. - Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně 

vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 

terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o 

podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady) 

• 352/2005 Sb. - Vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších 

podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) 

• 352/2008 Sb. - Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o 

způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování 

                                                           
5  MŽP – Platná legislativa. Dostupné z: http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/, [cit. 10. 4. 2016] 
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autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s 

autovraky) 

• 374/2008 Sb. - Vyhláška o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 

Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 

tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), 

ve znění pozdějších předpisů 

• 376/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů 

• 381/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup 

při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

• 382/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podmínkách použití upravených kalů na 

zemědělské půdě 

• 383/2001 Sb. - Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 

• 384/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního prostředí o nakládání s polychlorovanými bifenyly, 

polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlorordifenylmetanem, 

monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi 

obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 60 mg/kg (o nakládání s PCB) 

• 465/2013 Sb. - Vyhláška o stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti 

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

• 641/2004 Sb. - Vyhláška MŽP o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této 

evidence 

•  

Nejnovější aktualizací prošly6: 

1. 93/2016 Sb. - Vyhláška o Katalogu odpadů, 2. 94/2016 Sb. - Vyhláška o hodnocení nebezpečných 

vlastností odpadů, 3. 352/2014 Sb. - Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České 

republiky pro období 2015-2024. 

Vedle výše zmíněné rámcové směrnice EU o odpadech, která je páteří legislativní úpravy v 

rámci odpadového hospodářství zemí EU28 a tedy i platné české legislativy, je nutné také zmínit tyto 

dokumenty a platformy, které dokreslují situaci v nakládání s odpady: 

• Akční programy pro životní prostředí a odpadového hospodářství 

• Plán odpadového hospodářství 2015 – 2024 

• VIZE 2024 

                                                           
6 Právní předpisy. Dostupné z: http://www.envigroup.cz/pravni-predpisy-b-odpady.html, [cit. 10. 4. 2016] 
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Akční programy pro životní prostředí a odpadové hospodářství 
V roce 2013 byl Evropskou komisí přijat již 7. akční program na podporu životního prostředí. 

Po šesti víceletých programech, které se týkaly ochrany životního prostředí, ekologie, udržitelného 

hospodaření s přírodními zdroji, předcházení vzniku odpadů nebo boje proti klimatickým změnám, si 

sedmý akční program klade za cíl, aby se do roku 2020 stala Evropská unie inteligentní, udržitelnou 

ekonomikou se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství účinně využívající zdroje7.  

„Zvláštní pozornost se v Programu věnuje přeměně odpadu na zdroj, velký důraz je kladen 

na předcházení vzniku odpadů. Program předpokládá preferenci opětovného používání výrobků, vyšší 

recyklaci a postupný odklon od skládkování. Požaduje odstranění překážek spojených s recyklací na 

vnitřním trhu Unie a přezkoumání stávajících cílů v oblasti předcházení vzniku, opětovného použití, 

recyklace, využití a snižování množství odpadu ukládaného na skládky. Cílem je přejít k tzv. 

„oběhovému, cyklickému“ hospodářství založenému na životním cyklu výrobků a vysokém využíváním 

zdrojů.8“  

 

Plán odpadového hospodářství 

Plány odpadového hospodářství pro jednotlivé kraje České republiky vychází z Plánu odpadového 

hospodářství ČR, který byl stanoven Nařízením vlády č. 352/2014 Sb. ze dne 22. prosince 2014 o Plánu 

odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024, které vyšlo v platnost 1. 1. 2015. 

Strategickými cíli POH ČR je „předcházení vzniku odpadu a snižování měrné produkce odpadů; 

minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí; 

udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“; a maximální využívání 

odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové hospodářství.9“ 

 

                                                           
7 Rozhodnutí EP a Rady č. 1386/2013/EU ze dne 20. listopadu 2013 o všeobecném akčním programu Unie pro 

životní prostředí na období do roku 2020 „Spokojený život v mezích naší planety“. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.354.01.0171.01.CES&toc=OJ:L:2013:354:TOC, 

[cit. 11. 4. 2016] 

8 Akční programy pro životní prostředí a odpadové hospodářství, Dostupné z: http://odpady-online.cz/akcni-

programy-pro-zivotni-prostredi-a-odpadove-hospodarstvi/, [cit. 11. 4. 2016] 

9 Nařízení vlády ze dne 22. prosince 2014 o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 

2015-2024. Dostupné z: https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=83232&nr=352~ 

2F2014&rpp=15# local-content. [cit. 11. 4. 2016] 
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Cíle POH ČR10 

Cíli POH ČR v oblasti komunálních odpadů je: 

„a) Do roku 2015 zavést tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla a kovů. 

b) Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému 

použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících z 

domácností, a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z 

domácností.“ 

Cíli POH CŘ v oblasti směsných komunálních odpadů je: 

„a) Významně omezit skládkování směsného komunálního odpadu. 

b) Snižovat produkci směsného komunálního odpadu zavedením nebo rozšířením odděleného 

sběru využitelných složek komunálních odpadů, včetně biologicky rozložitelných odpadů.“ 

Cílem POH CŘ v oblasti biologicky rozložitelných odpadů (BRKO) a biologicky rozložitelných 

komunálních odpadů je: 

Snížit maximální množství BRKO ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 

nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství BRKO vyprodukovaných v roce 1995. 

Za Plán odpadového hospodářství ČR odpovídá Ministerstvo životního prostředí, jednotlivé kraje 

odpovídají za krajské plány, dále obce a původci, kteří mají povinnost POH zpracovat, odpovídají za ty 

své. Všechny kraje ČR mají za povinnost do 30. 6. 2016 zpracovat své plány pro odpadové hospodářství. 

Ve většině krajů ČR jsou již tyto plány přijaty krajskými zastupitelstvy a jsou již v platnosti. 

Vize 2024 

Vize 2024 je platforma, kterou založili odborníci ze sektoru odpadového hospodářství, aby tím přispěli 

k prosazení oběhového hospodářství. Název odkazuje na rok 2024, na kdy je podle návrhu nového 

zákona o odpadech plánováno omezení skládkování. Posunem k cirkulární ekonomice, jak je nazýváno 

oběhové hospodářství, bude zajištěna udržitelná výroba i spotřeba a ukotvena koncepce, že odpad je 

surovinou. Více o oběhovém hospodářství bude zmíněno v další kapitole. 

3 Odpadová hierarchie 

                                                           
10  Nařízení vlády ze dne 22. prosince 2014 o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 

2015-2024. Dostupné z:https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=83232&nr=352~ 

2F2014&rpp=15# local-content, [cit. 11. 4. 2016] 
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Hierarchie způsobů nakládání s odpady je ve své základní podstatě stejná již od prvních pokusů 

systematické práce v oblasti odpadového hospodářství. Prevence vzniku odpadů je cílem ochrany 

životního prostředí, je také na prvním místě na pomyslného žebříčku nakládání s odpady. Aktuální plány 

odpadového hospodářství a jejich cíle vycházejí ze zákona o odpadech, který v § 9a Hierarchie způsobů 

nakládání s odpady říká: 

(1) V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů 

nakládání s odpady: 
 

a) předcházení vzniku odpadů, 

b) příprava k opětovnému použití, 

c) recyklace odpadů, 

d) jiné využití odpadů, například energetické využití, 

e) odstranění odpadů11.  

 

Oběhové hospodářství12 

Evropská Komise přijala 2. prosince 2015 nový balíček týkající se oběhového hospodářství (circular 

economy, cirkulární ekonomika) v Evropě, jehož cílem je stimulovat přechod k oběhovému 

hospodářství, podpořit globální konkurenceschopnost a udržitelný hospodářský růst a vytvořit nová 

pracovní místa. 

Navržená opatření mají přispět k uzavření životního cyklu výrobků (closing the loop) 

prostřednictvím větší míry recyklace a opětovného využívání. Všechny suroviny, výrobky 

a odpady budou podle předložených plánů v maximální míře zhodnoceny a využity, čímž se 

podpoří úspory energie a sníží emise skleníkových plynů. Návrhy zahrnují celý životní cyklus od 

výroby a spotřeby až po nakládání s odpady a trh s druhotnými surovinami. 

Balíček obsahuje také odvětvová opatření a normy kvality pro druhotné suroviny. Ke klíčovým 

opatřením patří: 

                                                           
11 Zákon ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Dostupné z: 

http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/8FC3E5C15334AB9DC125727B00339581/%24file/Z%20185_200

1.pdf [cit. 17. 4. 2016] 

12 Otázky a odpovědi k balíčku o oběhovém hospodářství. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-15-6204_cs.htm, [cit. 18. 4. 2016] 
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• financování ve výši více než 650 milionů EUR v rámci programu Horizont 2020 a 5,5 

miliardy EUR ze strukturálních fondů, 

• 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 na období 2015–2017, 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. 

Ke klíčovým prvkům revidovaného návrhu týkajícího se odpadu patří: 

• společný unijní cíl recyklovat 65 % komunálního odpadu do roku 2030, (ČR pouze 33 %) 

• společný unijní cíl recyklovat 75 % obalových odpadů do roku 2030, 

• závazný cíl snížit skládkování na 10 % objemu veškerého odpadu do roku 2030, 

• zákaz skládkování odpadu, který pochází z odděleného sběru, 

• podpora ekonomických nástrojů odrazujících od ukládání na skládky, 

• zjednodušené a zlepšené definice a harmonizované metody výpočtu míry recyklace v celé EU, 

• konkrétní opatření na podporu opětovného použití a stimulace průmyslové symbiózy – vedlejší 

produkt jednoho odvětví se použije jako surovina jiného odvětví, 

• ekonomická motivace pro výrobce, aby uváděli na trh ekologičtější výrobky a aby podporovali jejich 

využití a recyklaci (např. u obalů, baterií, elektrických a elektronických zařízení a u vozidel). 

Postupné cíle a konkretizace pro komunální odpad13: 

• 60 % v roce 2025, 65 % v roce 2030 

• pro některé země (Estonsko, Řecko, Chorvatsko, Lotyšsko, Malta, Slovensko, Rumunsko) návrh 

pracuje s možností odkladu plnění cílů až o 5 let (tzn. do roku 2035) 

Cíle pro obalové materiály: 

                                                           
13 MŽP – tiskové zprávy – Evropská komise dnes zveřejnila nový balíček k oběhovému hospodářství. 

Dostupné z: http://www.mzp.cz/cz/news_151202_balicek_obehove_hospodarstvi,  [cit. 18. 4. 2016] 
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• 65 % recyklace všech obalových odpadů v roce 2025 

• 75 % recyklace všech obalových odpadů v roce 2030 

 

Postupné cíle recyklace jednotlivých druhů obalových materiálů v roce 2025 a 2030: 

druh materiálu % recyklace v roce 2025 % recyklace v roce 2030 

 plasty 55  

dřevo 60 75 

železné kovy 75 85 

hliník 75 85 

sklo 75 85 

papír 75 85 

 

Cíle a opatření balíčku oběhového hospodářství jsou také zapracovány do nového návrhu rámcové 

směrnice 2008/98/EC o odpadech, který byl Evropskou komisí předložen také 2. prosince 201514. 

Evropský parlament reagoval na balíček oběhového hospodářství návrhy, které jsou ještě přísnější: 

• zvýšit míru recyklace komunálních odpadů na 70 % do roku 2030 (nyní EU 40 %, ČR 33 %) 

• zvýšit míru recyklace obalů na 80 % do roku 2030 (nyní EU 65 %, ČR 70 %) 

• po roce 2020 spalovat pouze nerecyklovatelné odpady 

• zastavit financování výstavby nových spaloven z EU fondů 

• měřit vliv na životní prostředí spojený se spotřebou v EU od roku 2018 

• jako nezávazný cíl zvýšit surovinovou produktivitu EU o 30 %15 

 

Na národní úrovni byla již řada důležitých kroků směrem k oběhovému hospodářství učiněna. Patří 

k nim například aktivity Ministerstva průmyslu a obchodu, které se podílelo na přijetí Politiky 

                                                           
14 Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 

2008/98/EC on waste. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1453384548330&uri=CELEX:52015PC0595, [cit. 18. 4. 2016] 

15 Evropský parlament žádá zvýšit recyklaci, omezit spalování a nastartovat šetrnou cirkulární ekonomiku. 

Dostupné z: http://www.enviweb.cz/clanek/odpady/103464/evropsky-parlament-zada-zvysit-recyklaci-omezit-

spalovani-a-nastartovat-setrnou-cirkularni-ekonomiku, [cit. 18. 4. 2016] 
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druhotných surovin ČR v září 2014. V roce 2015 pak vláda přijala Akční plán na podporu zvyšování 

soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami. 

Ministerstvo životního prostředí kromě jiného vyvíjí řadu aktivit v oblasti aktualizace plánů odpadového 

hospodářství jak na národní, tak na krajské úrovni16. 

 

Závěr 

Diskuse o budoucnost nakládání s odpady je poměrně hlasitá. V současné době existuje jen v České 

republice na 6 300 přístupů k nakládání s odpady. Každá obec má povinnost vydat obecně závaznou 

vyhlášku o nakládání s odpady, kde stanoví, jakým způsobem má vše probíhat. 

Některé záležitosti jsou legislativně ukotvené, tedy obec má povinnost zajistit, co ukládá zákon. Mnoho 

věcí je ale čistě na motivaci a ochotě vedení a samotných občanů. 

Spolupráce obcí v oblasti odpadového hospodářství by ulehčila práci vedení obcí. Je povinností každého 

starosty či starostky obce zajistit fungování odpadového hospodářství v obci, plnit ohlašovací povinnost, 

vést a odevzdávat příslušné statistky a sledovat dění na poli odpadového hospodářství, informovat 

obyvatele, zastupitele a relevantně se rozhodnout pro případné změny. Ze zkušeností vyplývá poměrně 

velký nezájem o tuto problematiku způsobený neznalostí problematiky a časovou tísní. Jde ale o závažná 

rozhodnutí, která mají vliv na životní prostředí i na rozpočet obce i občanů. Jedná se o záležitost, která 

nás bude provázet stále, kterou je třeba se zabývat a efektivně řešit dlouhodobě. 

Článek podal přehled o historii a legislativě nakládání s odpady a zejména shrnul cíle, které jsou aktuálně 

předloženy Evropskou komisí, a které bude nutno zapracovat do aktuálních zákonů, popř. i revidovat 

Plány odpadového hospodářství ČR i krajů. Nutností je sledovat platné zákony, plnit předepsané 

požadavky, aby bylo dosaženo společně stanovených cílů, které mají za úkol ochranu přírodních, 

surovinových i finančních zdrojů. 
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Abstrakt 

Odbytové oddělení (subjekt družstva) pro budování maloobchodní a velkoobchodní 
potravinářské sítě se zdá být pro dnešní dobu velice dobrým nápadem. Jedním z důvodů, proč 
je vhodné zřídit odbytové oddělení je kontrola, jaké produkty se budou v rámci družstva 
prodávat. Systém je koncipován k užití zdarma komukoliv, i s minimálními IT možnostmi. 
Odlišuje se hlavně tím, že umožňuje spotřebiteli zpřístupnit procesy vzniku. Sama značka nic 
negarantuje. Důvěru v produkt si tvoří producent sám, na základě věrohodnosti informací, které 
má možnost o produktu zveřejnit. Na pozadí funguje tak, že každý produkt vzniká v nějakém 
místě a čase. Přidělí se mu kód, který má obraz v elektronické databázi. Při jakékoliv operaci 
s produktem dochází k dotazu do databáze. Vzniká tak elektronická stopa. Každým dalším 
dotazem do databáze lze zjistit, jestli se stejný kód nenachází současně na různých místech. 
Tím se identifikuje padělaný produkt bez historie a kontinuity výskytu. Propagací v rámci 
družstva lze tvořit i sociální vazbu na produkt. Předpokládá se, že by se to mohlo, při správném 
uchopení, stát silnou stránkou dále koncipovaného projektu. 
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