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ODDĚLENÍ ODPADOVÉHO A OBĚHOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ

Ing. Jiří Valta
vedoucí oddělení odpadového a oběhového hospodářství

Oddělení odpadového a oběhového hospodářství působí v oblastech odpadového hospodářství, obalů
a odpadů z obalů, zpětného odběru vybraných výrobků a oběhového hospodářství. Hlavní činností oddělení
je sběr, verifikace, správa a hodnocení dat z oblasti odpadového a oběhového hospodářství. Na oddělení
je provozován Informační systém odpadového hospodářství (ISOH) a na něj navazující systémy a databáze
jednotlivých odpadových a oběhových toků.
V rámci projektové činnosti, vědy, výzkumu a mezinárodní spolupráce oddělení rozvíjí metodické přístupy
v oblasti hodnocení odpadového a oběhového hospodářství. Dále se podílí na tvorbě vědeckých, odborných
i popularizačních výstupů z oblasti odpadového a oběhového hospodářství.

Co se podařilo v roce 2018?
V roce 2018 jsme úspěšně zvládli zpracovat všechna zaslaná hlášení a připravit výsledné datové sady
a mnoho dalších datových výstupů sloužících nejen pro potřeby Ministerstva životního prostředí. Proškolili
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jsme v jednotlivých krajích ověřovatele hlášení z úřadů obcí s rozšířenou působností a připravili jsme také
školení pro ohlašovatele. Výstupy z naší činnosti byly prezentovány v odborných časopisech.
V posledních pěti letech jsme byli součástí mezinárodního konsorcia zajišťujícího pro Evropskou agenturu
životního prostředí (EEA) činnost Evropského tematického střediska pro odpady a zelenou ekonomii
(ETC/WMGE). V roce 2018 se nám podařilo uspět v tendru EEA a díky tomu budeme po další 3 roky součástí
konsorcia provozujícího ETCW/MGE.

Jaké jsou největší výzvy pro vaše oddělení v roce 2019?
Rok 2019 pro nás znamená rozšíření činností řešených v oddělení. Kromě stávajících agend se zaměříme na
publikační činnost, vědu a výzkum v oblastech odpadového hospodářství a bezpečnosti environmentálních
technologií. Kromě toho se budeme zabývat přechodem sektoru odpadového hospodářství na nové principy
oběhového hospodářství.

Jaký je váš tým?
V oddělení pracuje deset lidí. Mám velkou radost, že náš tým tvoří nadšení lidé s širokým odborným
zázemím. Počet pracovníků oddělení je v současné době naplněn.

Jaké speciální nástroje pro práci používáte?
Naším hlavním „výrobním“ nástrojem je Informační systém odpadového hospodářství (ISOH) a s ním
související databáze některých odpadových toků. Do ISOH se sbíhají hlášení, která ohlašovatelé zasílají
elektronicky prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Z dalších
významných systémů spravujeme Modul autovraky (MA ISOH), do kterého jsou při přijetí autovraku do
zařízení k jeho zpracování vkládány základní identifikační údaje. Zajímavostí je, že o náš systém sledování
toku vybraných autovraků se zajímají kolegové z Francie, kteří by podobný nástroj rádi vybudovali.
Kromě uvedených systémů spolupracujeme s oddělením správy informačních systémů nejen v ohlašovacím
období, ale rovněž působíme na II., expertní úrovni Environmentálního helpdesku EnviHELP, takže se
s našimi pracovníky můžete potkat při řešení vašich konkrétních dotazů z praxe.

Kolik hlášení ročně zpracujete?
Pokud bychom vzali jen ty nejvýznamnější, tak v roce 2018 jsme zpracovali 639 datových sad ověřovaných
ORP, ve kterých byly informace o produkci a nakládání s odpady za 34 699 ohlašovatelů a jejich celkem
90 996 provozoven, resp. zařízení. K tomu např. 38 494 dokumentů souvisejících s přeshraniční přepravou
odpadů a více jak 1 000 hlášení a ročních zpráv o jednotlivých komoditách zpětného odběru vybraných
výrobků.

K čemu tato zpracovaná data následně slouží?
Získaná data slouží v prvé řadě pro další hodnocení sektoru odpadového a oběhového hospodářství.
Zajišťujeme zpracování datové sady k indikátorům Plánu odpadového hospodářství ČR, zpracováváme
podklady pro Zprávu o životním prostředí ČR a Statistickou ročenku životního prostředí ČR. Datové výstupy
připravujeme pro potřeby Ministerstva životního prostředí, České inspekce životního prostředí, Státního
fondu životního prostředí. V případě potřeby spolupracujeme také s Finanční správou ČR a Celní správou
ČR a Policií ČR. V roce 2018 jsme zpracovávali datové sady sloužící např. pro přípravu nového zákona
o odpadech, obalech a výrobcích s ukončenou životností a mnoho dalších.
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