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1. Firmy  
 
1.1. Prehled  
 
Dve nejvetší firmy v této oblasti v Evrope jsou nadále Sita (odpadová divize firmy Suez) a Onyx 
(odpadová divize firmy Veolia). Dalšími v poradí jsou v soucasné dobe firma Remondis, vytvorená 
prevzetím odpadové divize RWE firmou Rethmann, a FCC, která se osamostatnila od Veolie. 
Skupina Sulo ted prohlašuje, že je pátá nejvetší, a to po jejím nákupu firmy Cleanaway Germany. 
 

Hlavní firmy v oblasti nakládání s odpady v Evrope, leden 2006 

Firma  Materská spolecnost a 
internetová adresa  

Do
mo
vsk
á 
ze
me  

Pusobí v zemích   Pocet 
zamest
nancu  

Tržby 
v mil. €  

Sita Suez 
www.sitagroup.com 

FR Belgie, Ceská republika, Dánsko, Finsko, 
Francie, Nemecko Madarsko, Irsko, Itálie, 
Lucembursko, Nizozemí, Polsko, 
Portugalsko, Rumunsko, Španelsko, 
Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie (UK)  

45800 5500 

Onyx Veolia 
www.onyx-
environnement.com/ 

FR Ceská republika, Dánsko, Francie, 
Nemecko, Madarsko, Irsko, Itálie, Norsko, 
Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, 
Španelsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká 
Británie  

71000 6200 

Remondis Remondis  
www.remondis.com  

DE Rakousko, Belgie, Ceská republika, Francie, 
Nemecko, Recko, Madarsko, Itálie, 
Lucembursko, Nizozemí, Polsko, 
Portugalsko, Slovensko, Španelsko, 
Švýcarsko, Turecko, Velká Británie  

17100 3300 

FCC FCC www.fcc.es  ES Francie, Portugalsko, Španelsko, Velká 
Británie  

55000 2090 

Sulo/Altvater Sulo  www.altvater-
umweltservice.de 

DE Rakousko, Estonsko, Ceská republika, 
Nemecko, Polsko, Švýcarsko, Ukrajina  

8000 1200 

Cleanaway Brambles 
www.cleanaway.com 

Aus
tráli
e  

Velká Británii (firma Cleanaway Germany 
prodána skupine Sulo). 

9973 >1300 

Biffa Severn Trent 
www.biffa.co.uk/ 

UK Belgie, Velká Británie  5441 >1050 

Alba Alba www.alba-online.de  DE Bosna a Hercegovina, Nemecko, Polsko  5000 >700 

Cespa Ferrovial 
http://www.cespa.es 

ES Portugalsko, Španelsko  33000 >685 

Van Gansewinkel ING/De Graekt 
www.vangansewinkel
.com/ 

NL Belgie, Ceská republika, Francie, Polsko, 
Portugalsko  

3500 >500 

CNIM CNIM www.cnim.com FR Ceská republika, Francie, Itálie, Velká 
Británie  

2764 554 

Befesa Abengoa 
http://www.befesa.es/  

ES Portugalsko, Rusko, Španelsko,Velká 
Británie, Ukrajina  

1316 359 

AVR CVC (finance capital) 
www.avr.nl  

NL Belgie, Irsko, Nizozemí  2500 522 

AGR Magistrát KVR Ruhr 
www.agr.de  

DE Finsko, Nemecko, Polsko, Velká Británie  2750 >400 

Ragn-Sells Ragn-Sells 
www.ragnsells.se  

SV Dánsko, Estonsko, Norsko, Švédsko  2200 325 

Lassila & 
Tikanoja 

Lassila & Tikanoja 
www.lassila-
tikanoja.com/ 

FI Estonsko, Finsko, Rusko, Totyšsko  5409 337 

Shanks Shanks Group 
www.shanks.co.uk 

UK Belgie, Nizozemí, Velká Británie  4131 >800 
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ASA EdF (France) 100% 
www.asa-group.com   

AT Rakousko, Bosna a Hercegovina, Ceská 
republika, Madarsko, Polsko, Slovensko  

2486 198 

Saubermacher www.saubermacher.
at  

 Albánie, Rakousko, Chorvatsko, Ceská 
republika, Recko, Madarsko, Slovinsko  

1209 128 

Becker   www.jakob-
becker.de/ 

DE Rakousko, Chorvatsko, Ceská republika, 
Madarsko, Polsko, Rumunsko  

1800  

Urbaser Dragados www.urbaser.es   ES Francie, Portugalsko, Španelsko, Velká 
Británie  

30000 1050 

Groupe Nicollin www.groupenicollin.c
om/ 

FR Belgie, Francie, Portugalsko 4600 230 

Lobbe www.lobbe.de  DE Rakousko, Belgie, Nemecko, Recko, Polsko, 
Portugalsko, Slovensko, Španelsko, 
Švýcarsko  

2,500  

Rumpold www.rumpold.at   AT Rakousko, Ceská republika, Chorvatsko, 
Slovinsko, Madarsko  

  

Essent Magistrát 26%, provincie 
74% 

NL Belgie, Ceská republika, Francie, Nemecko, 
Nizozemí, Polsko, Portugalsko  

812 414 

Indaver Magistrát (54%) 
www.indaver.be 
 

B Belgie, Ceská republika, Irsko, Itálie, Litva, 
Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Slovinsko, 
Švýcarsko  

824 211 

 
 
1.2. Zmeny vlastnictví  
K významným zmenám vlastnictví došlo u 5 firem zabývajících se odpadem, které jsou aktivní 
v mezinárodním merítku. Jednou je fúze dvou nejvetších nemeckých firem do spolecnosti 
Remondis, dve jsou prípady španelských firem, které prevzaly kontrolu nad španelskými 
spolecnostmi, které pracují s odpadem, ze skupin Suez a Veolia, ctvrtá predstavuje zmenu z 
verejného na soukromé vlastnictví u nejvetšího podílu ve spolecnosti Van Gansewinkel.  
 
1.2.1. Remondis (Rethmann) 
Spolecnost Remondis byla vytvorena v lednu 2005, když firma Rethmann AG prevzala odpadovou 
divizi RWE. Remondis je velká soukromá nemecká spolecnost pusobící mezinárodne v oblasti 
odpadového hospodárství a logistiky. Pusobí v Rakousku, Belgii, Ceské republice, Francii, 
Nemecku, Madarsku, Nizozemí, Polsku, Slovensku, Švýcarsku, Velké Británii a také v Cíne, 
Japonsku, na Taiwanu a v Austrálii. Prohlašuje, že je vedoucí spolecností na polském trhu 
nakládání s odpadem. V Nemecku také podniká v oblasti vodního hospodárství a má uzavreno 
nekolik partnerství s verejnými institucemi. 
 
V roce 2004 souhlasila s tím, že prevezme 70% podniku RWE Umwelt, dceriné spolecnosti RWE 
zabývající se odpadem. Spolecnost Remondis se tak stala tretí nejvetší nadnárodní spolecností 
v oblasti odpadu v Evrope po firmách Veolia-Onyx a Suez-Sita.  
 
Z antimonopolních duvodu zustávají cásti spolecnosti RWE Umwelt vytvárející 30% obratu 
v ekologické divizi a 50% na trhu shromaždování odpadu pro zacátek u RWE. To znamená, že ze 
zacátku 50% smluv RWE Umwelt na odvoz domovního odpadu zustane u RWE, ale RWE má 
v úmyslu tyto cásti prodat behem následujících trí let. 9.6. 2005 FT uvedly, že RWE je blízko 
uzavrení smlouvy na prodej tohoto zbytku: mezi zájemce patrily firmy: Sulo, Cleanaway a 
konsorcium nemeckých podniku verejných služeb.  
 
Po fúzi byl celkový pocet zamestnancu firmy 22 000 a príjmy cinily 2,5 mil. €. Spolecnost 
Rethmann uvedla, že fúze nebude mít vliv na vetšinu pracovních míst cástecne proto, že firma 
RWE Umwelt prošla velice intenzivní restrukturalizací. V lednu 2006 spolecnost Remondis 
vykázala celkové príjmy za rok 2005 ve výši 3300 mil. € a 17 100 zamestnancu.  
 
1.2.2. FCC (Fomento de Construcciones y Contrata SA)  
FCC je španelská firma, která je kótovaná na burze. Neprímo ji ovládala skupina Veolia 
prostrednictvím holdingové spolecnosti, ale v cervenci 2004 Veolia oznámila dohodu o prodeji 49% 
podílu ve spolecnosti, kterou vlastní, skupine kontrolované predsedkyní španelské stavební 
skupiny, Esther Koplowitz, za 916 mil. € (1,1 mld. $1.1). Tato transakce skoncila pokusem 
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konkurencní španelské stavební spolecnosti Acciona SA prevzít FCC, ale tento obchod prekazila 
Esther Koplowitz, miliardárská dcera zakladatele FCC. FCC úmyslne expanduje do oblasti služeb, 
vcetne vody a odpadu, pricemž tyto oblasti vytvorily v roce 2004 37% príjmu ve srovnání s 30% 
v predešlém roce: 1088 mil. € pocházelo z nakládání s odpady a údržby areálu.  
 
Tento prodej snižuje podíl skupiny Veolia na evropské trhu, ale Veolia nadále zustává partnerem 
50-50 ve spolecnosti Proactiva, mezinárodním spolecném podniku s FCC, který má uzavrené 
smlouvy v Jižní Americe. 
 
1.2.3. CESPA  (ted ve vlastnictví spolecnosti Ferrovial) 
Firmu CESPA puvodne spolecne vlastnily spolecnosti Suez a Aguas de Barcelona a ovládala ji 
spolecnost Suez prostrednictvím holdingové spolecnosti. V roce 2003 byla prodána velké 
španelské stavební spolecnosti Ferrovial. Spolecnost Ferrovial se rozhodla expandovat do oblasti 
verejných služeb a koupila také firmu Amey, jednu z predních britských firem v oblasti správy 
zarízení a infrastruktury. Príjmy spolecnosti CESPA v roce 2004 byly 701 mil. €.   
 
1.2.4. Van Gansewinkel 
Nizozemský podnik mestských verejných služeb Essent puvodne držel 45% akcií spolecnosti Van 
Gansewinkel, která pusobí v Nizozemí, Belgii, Francii, Portugalsku, Ceské republice a Polsku. 
V lednu 2005 koupila tento podíl nizozemská financní slupina ING a investicní kapitálová 
spolecnost De Raekt za nezverejnenou cástku. Spolecnost De Raekt jednala jménem soukromého 
vlastníka Van Gansewinkel, který ted prímo a neprímo vlastní 80% spolecnosti.     
 

1.2.5. Cleanaway Germany 
V ríjnu 2005 koupila firmu Cleanaway Germany skupina Sulo. Do tohoto nákupu rovnež spadají 
aktivity firmy Cleanaway v Rakousku, Švýcarsku, Švédsku a baltských státe. Skupina Sulo již 
vlastní jeden podnik v oblasti nakládání s odpadem, Altvater. Skupina Sulo prohlašuje, že „Nová 
spolecnost se stane druhou nejvetší nemeckou firmou v oblasti nakládání s odpady a pátou 
nejvetší v Evrope s rocním obratem asi 1,2 mld. € a více než 8 000 zamestnanci“.   
 
1.2.6. AVR 
V prosinci 2005 se konsorcium soukromých financních investoru CVC Capital Partners (CVC), 
Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR) a Oranje-Nassau Groep B.V. (ONG) dohodlo na nákupu 
všech akcií AVR od magistrátu mesta Rotterdam. Ocekává se, že tento obchod bude dokoncen 
v breznu 2006. Spolecnost CVC uvedla, že chce postupovat cestou aktivního rustu jak získáváním 
nových smluv, tak prebíráním stávajících, obzvlášte v Beneluxu a sousedních zemích vcetne 
výroby energie z odpadu, ekologických služeb a prumyslových služeb.   
 
1.3. Pokles zisku  
Materské skupiny spolecností Cleanaway a Onyx uvedly, že jejich ziskovost je príliš nízká a 
potrebuje zvýšit. Pokusy o zvýšení návratnosti mohou mít vliv na zamestnance nebo pracovní 
normy.  
 
1.3.1. Cleanaway  
V ríjnu 2005 koupila firmu Cleanaway Germany skupina Sulo. Zbytek firmy Cleanaway zustává 
dcerinnou spolecností australské skupiny Brambles, ale uvádí se, že skupina Brambles zvažuje 
prodej této spolecnosti, která „vykázala neprijatelnou návratnost investovaného kapitálu 10,4% 
v polovine prosince, což bylo pod cílovou hodnotou 15%.“  
 
Spolecnost Cleanaway zaznamenala pokles zisku v Nemecku v dusledku výberových rízení na 
smlouvy o recyklaci; její londýnská kancelár se zavírá, což znamená ztrátu 20 pracovních míst a 
presun kompetencí do bruselské kancelári. Spolecnost Cleanaway nedávno celila množství 
problému u smluv ve Velké Británii, v breznu 2005 propustila 4 vedoucí manažery v Litve, 
v prosinci 2004 prodala 50% partnerství s verejnými institucemi v Keile (Estonsko) spolecnosti 
Ragn-Sells a byla obvinena z „úcetních manipulací“ a úctování príliš vysokých cen za nakládání 
s odpadem (pres partnerství) v estonském Tallinu. 
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1.3.2. Veolia-Onyx 
Skupina Veolia se ve své prezentaci zamerila na svoje cíle v ziskovosti definované jako návratnost 
investovaného kapitálu (ROCE).  Uvádí ctyri skupiny svých podniku: Francii, tuto skupinu hodnotí 
jako „vyzrálou“ s hodnotou ROCE 11%, strední a východní Evropu, Velkou Británii a Asii 
s hodnotou ROCE 7% a stoupající, kontinentální Evropu (bez strední a východní) s hodnotou 
ROCE okolo 5% a USA s nedefinovanou, ale problematicky nízkou hodnotou ROCE. Co se týká 
typu služeb, uvádí, že odpad mel v roce 2002 ROCE na hodnote 6,1%, ale preje si tuto hodnotu 
zvýšit – jako v jiných oblastech – na více než 10% do roku 2009.   
 

Graf A. Veolia: cílový zisk (ROCE = návratnost investovaného kapitálu a investovaný kapitál (CE); 
forecast = predpoved; water = voda, waste = odpad; energy services = energetické služby, 
transport = doprava)  

 
 
1.4. Podíl verejných/soukromých podniku  
 
Podíl soukromých dodavatelu na trhu je v ruzných cástech Evropy odlišný. Ve vetšine zemí 
zustává verejný sektor dominantní v oblasti svozu odpadu, ale zpracování je v mnoha zemích do 
velké míry zprivatizováno (obrázek: procentuální zastoupení soukromých spolecností na trhu 
nakládání s odpadem; collection = svoz; treatment = zpracování; zeme: Španelsko, Nemecko, 
Velká Británie, Francie, Nizozemí, Itálie, Švédsko, Finsko). 
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2. Problémy v rámci sektoru  
 
2.1. Platy a zadávání služeb  
Spolecnost Sita byla zapojena do sporu o platech ve spolecnosti Sita Ost, což bylo predmetem 
odsouzení Evropské pracovní rady skupiny Suez, která vyzvala vedení spolecnosti k nalezení 
rešení: „Rozšírení nemuže predstavovat výmluvu pro snižování platu a zhoršování podmínek a 
porušování kolektivních smluv“ (zárí 2004).  
 
Nicméne pod tlakem výberových rízení souhlasili zamestnanci Ost, že dohodnou mzdy pod úrovní 
celostátní dohody, aby si udrželi pracovní místa. V Nemecku probíhají koordinované pokusy o 
snížení platu, ale odbory doufají, že se jim podarí celostátní dohodu obhájit. V Nemecku také došlo 
od roku 2000 ke ztráte 10 000 pracovních míst v dusledku snižování nákladu. Také v ostatních 
zemích firmy pocitují tlaky na snižování mezd a omezování pracovních míst kvuli výberovým 
rízením, což se obzvlášte dotýká malých firem. 
 
Firmy si také stežují na konkurencní tlaky. Spolecnost Rethmann (ted Remondis) si horce stežuje 
na pokles zisku v dusledku výberových rízení na uzavírání smluv na likvidaci odpadu vypisovaných 
nemeckou spolecností necyklující obaly Duales System Deutschland AG (DSD). Ve stížnostech  
firmy Rethmann zaznívají další kritiky systému povinných výberových rízení: riziko zavírání 
podniku, ztráta kvality. Obzvlášte mestské spolecnosti a velké firmy musely prijmout výrazné 
ztráty. (Rethmann Aktuell 3-2004). 
 
Ve Velké Británii bude mnoho ze soucasných smluv vyžadovat soukromé financní iniciativy. Tyto 
iniciativy nekdy vyžadují koupi spolecnosti na likvidaci odpadu od místního úradu jako napr. 
v Cumbrii jinde spocívají ve výstavbe závodu na zpracování odpadu nebo spaloven jako 
v Bedfordshiru a Cornwallu. Už existují prípady firem, které se stáhly z okruhu uchazecu o verejné 
zakázky na likvidaci odpadu a soustredily se na komercne atraktivnejší aktivity. 
 
2.2. Predpisy o zajištování dodávek a konkurence: interní dodavatelé a partnerství  
Nedávné nálezy Evropského soudu o výberu dodavatelu mají vážné dopady na spolecnosti 
fungující v oblasti nakládání s odpady, které mají formu spolecných podniku mestských úradu a 
soukromých firem. Halleský rozsudek stanovil, že i když má soukromá firma jen nepatrný podíl, 
nelze transakci s príslušným subjektem považovat z interní a musí se vypsat výberové rízení podle 
pravidel EU pro výber dodavatelu. Tento nález znamená, že žádný spolecný podnik v rámci 
partnerství verejné a soukromé spolecnosti se nepovažuje za interní. 
 
Tento prípad se týkal kroku nemeckého mesta Halle, které se rozhodlo udelit zakázku v oblasti 
nakládání s odpadem firme RPL Lochau, v níž melo vetšinu. Mesto Halle si objednalo u firmy RPL 
Lochau vypracování plánu na zarízení na tepelnou likvidaci odpadu a využívání energie z odpadu 
bez výberového rízení a rozhodlo se s ní uzavrít smlouvu o likvidaci odpadu rovnež bez 
výberového rízení. Konkurencní firma, která mela o zakázku zájem, TREA Leuna, tento krok 
napadla. 
 
I další spolecné podniky v oblasti nakládání s odpady v Nemecku celily žalobám ze stejných 
duvodu. Mesto Koblenz vytvorilo korporátní spolecnost, ale ted místo toho radeji uzavrelo smlouvu 
s firmou Cleanaway.  
Nemecko celí stíhání za to, že nezrušilo protiprávní udelení zakázky na shromaždování odpadních 
vod v Bockhornu a likvidaci odpadu v Braunschweigu, obojí v Dolním Sasku. EU také soudne 
napadá prípad, kdy mesto Kolín n.R. uzavrelo v kvetnu 1992 smlouvu na likvidaci odpadu na 33 let 
s firmou Abfallentsorgungs-und Verwertungsgesellschaft Koln mbH (AVG), což je spolecnost 
vlastnená soukromým subjektem z 25%. Nemecko argumentovalo, že smlouva uzavrená s AVG 
byla vynata z pravidel EU, protože mesto Kolín se 75% podílem v AVG melo takovou kontrolu nad 
touto firmou, že se jednalo o interní vztah. Nicméne Komise má za to, že podmínky požadované 
podle precedencního práva Evropského soudu pro výjimku z evropských pravidel pro výber 
dodavatelu nebyly splneny, protože kontrola mesta Kolín nad AVG není stejná jako ta, kterou 
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mesto má nad svými úrady. V polské Wroclavi mesto nahradilo mestské služby nekolika 
soukromými dodavateli.  
 
 
Spolecnost Rethmann (ted Remondis) také uvedla, že ocekává, že evropská legislativa zajistí 
liberalizaci tohoto sektoru: „Jsem si jistý, že se celoevropská liberalizace také dotkne komunálního 
odpadu …….. príslušná smernice by také mela obsahovat pojem „recyklace“. Ruzné clenské státy 
ale mají ruzné názory na to, jak tento pojem definovat. Navzdory tomu se Parlament a komise 
podporované expertními výbory z ruzných zájmových skupin pokoušejí najít spolecné rešení.” 
 
2.3. Obaly  
Bulharsko udelilo ctyrem neziskovým družstvum licenci na sber a recyklaci plastových, sklenených, 
kovových a papírových obalu (únor 2005) v Bulharsku. Podle nové smernice EU, která vstoupila 
v platnost v únoru musí prodejci a výrobci baleného zboží shromaždovat, prepravovat a recyklovat 
obaly. Firmy v Bulharsku mohou organizovat sber, prepravu a recyklaci použitých obalu 
individuálne nebo pred licencované družstvo.  
 
2.4. Vliv na energetiku  
Evropské smernice mají v soucasné dobe výrazný vliv na britský energetický trh i trh v oblasti 
nakládání s odpadem. Britský Institut stavebních inženýru (ICE) a Asociace pro obnovitelnou 
energii (RPA) vydaly spolecnou zprávu, která odhaluje velký potenciál výroby energie z odpadu. 
Tato zpráva, Kvantifikace potenciálu výroby energie z odpadu ve Velké Británii shrnuje, že do roku 
2020 by urcité typy odpadu mohly vyrobit až 17% potreby energie ve Velké Británii. Jen v roce 
2003 skoncilo 30 milionu tun domovního odpadu na skládkách. Zpráva uvádí, že více než polovina 
tohoto odpadu by se mohla využít na výrobu energie, která by každý rok osvetlila 2 miliony 
domácností. Velká vetšina tohoto odpadu se podle legislativy EU uznává jako zdroj obnovitelné 
energie.  
 
2.5. Problémy s nakládáním s  odpadem v nových clenských státech  
Nedávná zpráva k projektu LOGON (http://www.ceec-logon.net/reports/studies2004.htm -  
vedenému sdružením rakouských místních úradu) shrnuje problémy v nových clenských státech 
následovne: 
 
1. ORGANIZACNÍ problémy – Nejnápadnejším problémem je nedostatecná komunikace – 

místní úrady spolu málokdy komunikují, mají špatnou vnitrní koordinace mezi jednotlivými 
oddeleními a mají nedostatecný systém konzultací se zúcastnenými stranami na místní 
úrovni. Tyto problémy, pokud zustanou nerešené, mohou vážne podkopat snahy o zavedení 
a prosazení ekologické legislativy.  

2.  FINANCNÍ problémy – Efektivní nakládání s odpadem je nákladné a ve státech strední a 
východní Evropy jsou pro místní úrady typ náklady príliš vysoké. Ustanovení obsažená 
v legislative týkající se odpadu (obzvlášte ta, která se týkají daní a poplatku) se adekvátne 
nezabývají náklady na kvalitní nakládání s odpady. Navíc navzdory prílivu cizí pomoci a 
investic zustává celkový objem techto financních prostredku omezený na centrální úrovni. 
Výsledkem je, že príliš málo penez pronikne až na místní úroven, kde jsou potreba nejvíce.  

3.  KAPACITNÍ problémy – Existuje výrazný nedostatek zdroju jak na centrální, tak na místní 
úrovni. Z toho vyplývá nedostatek lidí, kterí by zajištovali plnení a vynucování úkolu, 
nedostatek odbornosti a hlavne nedostatek zkušeností z dobré praxe. Je potreba vyvinout 
vetší úsilí k vytvorení kapacity posilováním podpurných sítí ve všech nových clenských 
státech.  

 
2.6. Porušování zákona a resty  
Španelsko a Irsko byly shledány vinnými z porušení rámcové smernice o nakládání s odpadem 
75/442/EEC novelizované smernicí 91/156/EEC) za to, že umožnily protiprávní ukládání odpadu. 
Recko navíc obdrželo další predvolání za to, že nezlikvidovalo ilegální skládku na Kréte. V roce 
2001 soud uvalil na Recko pokutu 20 000 EUR za tutéž skládku. Než Recko splnilo rozsudek o 2 
½ roku pozdeji, zaplatilo více než 18 mil. € na pokutách (Evropská zpráva 13., 16. 4 2005). 
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Británie byla pristižena pri pokusu o ilegální vývoz kontaminovaného domovního odpadu do Cíny. 
Nizozemští celníci, kterí náklad zachytili v Rotterdamu ríkají, že se odpadové firmy v celé Evrope 
spolcují, aby nemusely platit stoupající poplatky za skládky a recyklaci (Guardian 7/4/2005). 
 
Velká Británie má také 4 roky zpoždení se zavádením Smernice o skládkách odpadu. Až ted 
zavedla plán danových srážek na podporu zavedení smernice. Plnení ekologické legislativy EU 
clenskými státy: Ke konci seznamu najdeme Španelsko s 25 prípady porušení evropské legislativy 
nebo prípadu, kdy evropské smernice nebyly aplikovány nebo byly aplikovány jen cástecne. 
Nejhorší zemí byla potom Francie s 38 prípady porušení. 
 
2.6.1. Korupce  
Spolecnost Sita byla pred nekolika lety obvinena z korupce v Belgii ve vztahu k uzavírání smluv. 
Objevily se i korupcní skandály v Nemecku a Portugalsku, které se týkaly privatizace smluv na 
likvidaci odpadu.  
 
 
3. Zamestnanost  
Nedávné diskuse o zamestnanosti v tomto sektoru se zamerily na nové clenské státy. Touto 
otázkou se zabývaly tri príspevky na konferenci v Praze v roce 2004. 
 
• Príspevek EK k socioekonomickým vlivum na nové clenské státy zminoval „Podporu 

zamestnanosti v ekologických oblastech (nekolik set tisíc pracovních míst v nakládání 
odpadem)” (príspevek Otto Linhera z Oddelení Evropské komise pro ekologickou výrobu, 
spotrebu a odpad DGENV A.2  02/04/04 o rozšírení EU a politice v oblasti nakládání 
s odpadem: Výhody dodržování kapitoly 22 komunitárního práva). 

• Príspevek ze spojeného výzkumného centra EU týkající se vyhlídek odpadového sektoru 
poskytuje presnejší odhady (Vývoj produkce odpadu a nakládání s odpady v nových 
clenských státech EU Zheng Luo, Institut Petera Edera pro perspektivní technologické studie  
(IPTS) Sevilla, Španelsko http://ipts.jrc.cec.eu.int  a  http://www.jrc.cec.eu.int  ).  Uvádí 
„Odhad prímé zamestnanosti: 50 000 až 80 000 pracovních míst, asi 70% ve smíšeném 
sberu a 16% ve skládkování. Nízká císla se odhadují v oblasti recyklace a sberu trídeného 
odpadu (ve srovnání s EU15).“ Tento príspevek také obsahuje následující snímek se dvema 
odhady velkého rustu zamestnanosti v odpadovém sektoru mezi roky 2000 a 2020. 
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Odhad poctu pracovních míst v recyklaci odpadu nových clenských státech 

 
 
Tabulka 24: Odhad zamestnanosti podle scénáru BAU a ET  
Number of jobs in = pocet pracovních míst v  
Activity = cinnost:  
Sber smíšeného odpadu  
Sber trídeného odpadu – sklo 
Sber trídeného odpadu – papír 
Sber trídeného odpadu – organické látky 
Kompostování  
Recyklace 
Skládky 
Spalování  
Celkem   
 
Príspevek od výzkumného pracovníka z Wroclavi obsahoval nástin vytvárení pracovních míst 
v Polsku, podle nejž by mohlo vzniknout 1500 nových míst do roku 20015 (Polská strategie pro 
nakládání s komunálním odpadem a situace v Evrope, Ryszard Szpadt, Wroclawská technická 
univerzita, Workshop pro integrované nakládání s odpady a odhady životního cyklu, Praha, 2004) 
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 Príloha 1: Další grafické informace o strukture a vývoji v sektoru  

 
Graf B.  
Z príspevku Vývoj produkce odpadu a nakládání s odpady v nových clenských státech EU Zheng 
Luo, Institut Petera Edera pro perspektivní technologické studie  (IPTS) Sevilla, Španelsko   
http://ipts.jrc.cec.eu.int  a  http://www.jrc.cec.eu.int – Komunální odpad – soucasná situace, sber 
odpadu, celkem: 38 MT; nové zeme: 380 kg na hlavu, EU 505 kg na hlavu  
 
 

4JRC – Seville, 13.04.04
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5JRC – Seville, 13.04.04

EU15

Municipal waste - current situation
Waste composition
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Komunální odpad – soucasná situace 
Složení odpadu, 100% = 360 kg na hlavu; paper/cardboard = papír / karton, Glass = sklo; Metals = kovy, 
Plastics = plasty, Hazardous = nebezpecný; Organic = organický; Others = ostatní  

3
4

JRC – Seville, 13.04.04

Municipal waste - current situation
Waste composition – AC12 details
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Plastics 35 82 49 40 25 21 23 5 1 49 40 22 40

Metals 9 16 37 13 16 9 6 2 1 14 18 9 28

Glass 21 8 49 9 25 24 23 1 8 26 22 25 20

Paper / cardboard 35 194 90 87 75 39 62 7 1 53 58 41 72
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BG CY CZ EE HU LV LT MT PL RO SK SI

 
Komunální odpad – soucasná situace  
Složení odpadu – podrobnosti AC12 
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Graf C. Predpokládané vlivy zmen v legislative  
 
 
Zpracování odpadu: Integrovaný hodnotvý retezec  
Collection and services = sber a služby 

Tabulka – Hlavní zmeny ocekávané v nakládání s odpady  
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Disposal and treatment = likvidace a zpracování  
MUNICIPAL = komunální  
Local services = místní služby 
Street cleaning = cištení ulic  
Sewage cleaning = cištení kanalizace 
Selective = selektivní 
Traditional = tradicní  
Recycled material = recyklovaný materiál  
Municipal recycling facility = mestské recyklacní stredisko 
Transfer station = prekládací stanice 
Recycling unit = recyklacní jednotka  
On-site services = interní služby 
Industrial clearing = prumyslové cištení  
Sorting = trídení  
Treatment = zpracování  
Non recyclable = nerecyklovatelný  
Recyclable = recyklovatelná  
Hazardous waste = nebezpecný odpad  
Conditioning identification = identifikace stavu  
Recycled products = recyklované produkty  
Grouping platform = plošina pro vytvorení skupiny   
Stabilization = stabilizace  
Landfilling = skládkování  
Treatment = zpracování 
Incineration = spalování  
Physico-chemical = fyzikálne chemické  
Composting = kompostování  
Agricultural fertilizer = zemedelské hnojivo 
Energy = energie ) 
Metal recovery = získávání kovu  
Waste to energy = odpad na energii  
Landfill = skládka  
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Graf D. Integrovaný podnik: od Veolia Environnement 
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 Shrnutí odpadové legislativy EU  
z http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s15002.htm  

 
VŠEOBECNÝ RÁMEC  

• Skládkování odpadu   
• Rámcová smernice o likvidaci odpadu   
• Strategie prevence a recyklace odpadu   
• Aplikace odpadové legislativy   
• Statistiky nakládání s odpadem   
• Konkurenceschopnost recyklacních odvetví   
• Dohled nad preshranicní prepravou odpadu   
• Integrovaná prevence a kontrola znecištování ovzduší: Smernice IPPC   

 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l11022.htm 
 
KONKRÉTNÍ ODPAD   

• Obaly a odpad z obalu   
• Nakládání s odpady z težebního prumyslu   
• Likvidace PCB a PCT   
• Likvidace použitých baterií a akumulátoru   
• Likvidace odpadního oleje   
• Vozidla po skoncení životnosti   
• Demontáž a likvidace morských plošin na težbu ropy a plynu   
• Používání kalu z kanalizace v zemedelství   
• Ekologické problémy PVC   
• Odpadní elektrická a elektronická zarízení   
• Oxid titanicitý   
o Likvidace   
o Dohled a sledování   
o Programy omezování znecištení   

 
SPALOVÁNÍ ODPADU  

• Spalování odpadu   
• Spalování nebezpecného odpadu   
• Spalovny   
• Nové spalovny   

 
NEBEZPECNÝ ODPAD  

• Kontrolované nakládání s nebezpecnými odpady   
• Basilejská konvence o kontrole preshranicních pohybu nebezpecného odpadu   

 
RADIOAKTIVNÍ ODPAD A LÁTKY  

• Predávání radioaktivního odpadu: dohled a kontrola   
• Preprava radioaktivních látek   
• Situace v roce 1999 a vyhlídky pro nakládání s radioaktivními odpady   
• Nakládání se spotrebovaným jaderným a radioaktivním odpadem  


