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1.

Účel a předmět

Tato směrnice stanovuje postupy související s nakládáním s odpady vznikajícími ve FN Plzeň, jejich
tříděním, ukládáním a likvidací.
Má za cíl zajistit účinný systém pro nakládání s veškerými odpady vznikajícími při provozní činnosti FN
Plzeň v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a dalších souvisejících zákonů
a vyhlášek.

2.

Pojmy a zkratky

2.1

Pojmy

Pojmy pro účely této směrnice:
Evidence odpadů
FN Plzeň je povinna vést evidenci o odpadech - zejména údaje o množství, způsobu naložení (další využití,
odstranění) a identifikačních údajích oprávněných osob, kterým byl odpad předán, evidenci vede
a zpracovává odpadový hospodář FN
Identifikační list nebezpečného odpadu
obsahuje zákonné informace o shromažďovaném nebezpečném odpadu a musí být umístěn poblíž místa
shromažďování tohoto odpadu. Zpracovává ho odpadový hospodář FN na základě informací poskytnutých
příslušným oddělením. Osoba odpovědná za jeho umístění je příslušný vedoucí zaměstnanec.
Infekční oddělení (pracoviště)
ta zdravotnická oddělení a kliniky, či jejich úseky s výskytem a působením infekčních vlivů na okolí.
Infekčním vlivem je míněna zejména možnost šíření zdraví škodlivých mikroorganismů
Infekční odpad
je nebezpečný odpad s nebezpečnou vlastností infekčnost, což jsou odpady, které obsahují životaschopné
mikroorganismy nebo jejich toxiny a další infekční agens, s dostatečnou virulencí v koncentraci nebo
množství, o nichž je známo nebo spolehlivě předpokládáno, že způsobují onemocnění člověka nebo jiných
živých organismů.
Nakládání s odpady
jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava,
využívání a odstraňování
Nebezpečný odpad
je takový, který svými vlastnostmi (toxicitou, infekčností, dráždivostí, výbušností, hořlavostí, chemickými
vlastnostmi, karcinogenními, teratogenními a mutagenními vlastnostmi) je, nebo může být nebezpečný pro
zdraví obyvatel nebo životnímu prostředí
Odpad
je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé
ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech č. 185/2001 Sb.
Odpad ze zdravotnictví
je odpad z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení, zahrnující
komponenty různého fyzikálního, chemického a biologického materiálu, který vyžaduje zvláštní nakládání
a odstranění vzhledem ke specifickému zdravotnímu riziku. Zahrnuje pevný nebo kapalný odpad, který
vzniká při léčebné péci nebo při obdobných činnostech a je nazýván odpadem ze zdravotnických zařízení.
Odpadový hospodář FN
zaměstnanec organizace odpovědný za zajištění odborného nakládání s odpady dle platné legislativy
Odpovědná osoba
určený zaměstnanec FN Plzeň odpovědný za stav a údržbu shromažďovacího prostředku, odpovědnou
osobu určuje příslušný vedoucí zaměstnanec
Ostatní odpady
odpady, které nemají žádnou z nebezpečných vlastností uvedenou v Zákoně o odpadech,
Přenosné baterie
baterie, knoflíkový článek, napájecí sada nebo akumulátor, které jsou hermeticky uzavřeny a mohou být
ručně přenášeny, pokud nejsou zároveň průmyslovou baterií nebo akumulátorem nebo automobilovou
baterií nebo akumulátorem
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Původce odpadu
pro účely této směrnice se za původce považují jednotlivé organizační celky FN Plzeň
Shromažďovací prostředek
jsou nádoby (většinou odpadkové koše), kontejnery nebo obaly (např. plastové pytle) určené ke
shromaždování odpadů, které splňují obecné technické požadavky kladené na shromažďovací prostředky
odpadů nebo chemických látek. Musí svým provedením umožnit bezpečnost při obsluze a čištění
a dezinfekci po svém vyprázdnění. Svým technickým provedením a vybavením místa, na němž jsou
umístěny, musí zabezpečit, že odpad do nich umístěný je chráněn před nežádoucím znehodnocením,
odcizením nebo únikem do životního prostředí.
Shromažďovací místo
laboratoř, vyšetřovna, ordinace, dílna apod., ve které je umístěn shromažďovací prostředek na odpad
Shromažďováním odpadů
je ukládání odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s ním,
Soustřeďování
uložení odpadů do obalů či přepravních prostředků, které slouží jako konečné uložení před vlastní dopravou
odpadů k jejich odstranění u smluvních partnerů FN Plzeň,
Třídění odpadu
separace odpadů dle charakteru přímo v místě vzniku
Ukládání odpadu
uložení roztříděného odpadu do bezpečných obalů na určeném skladovacím místě
Zneškodňování (likvidace) odpadu
činnost zajišťovaná odbornými firmami s náležitým oprávněním

2.2

Zkratky

ADR
BOZP
FN
KÚ
MTZ
MZ
MŽP
OC
OIV
OÚ
ORP
PET
PVC
SIS
SME
SÚJB
ZOK

3.

přeprava nebezpečných věcí po silnici
bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Fakultní nemocnice Plzeň
Krajský úřad
oddělení materiálně technického zabezpečení
ministerstvo zdravotnictví
ministerstvo životního prostředí
organizační celek
oddělení investiční výstavby
odbor údržby
obec s rozšířenou působností
Polyethylentereftalát
polyvinylchlorid
správa informačního systému
směrnice FN Plzeň
Státní ústav pro jadernou bezpečnost
zdravotnická oddělení a kliniky

Související interní a externí dokumenty

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění - dále jen zákon
o odpadech
Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění
Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, v platném znění
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění
Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu,
v platném znění
Vyhláška č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení, vzniku a šíření infekčních onemocnění
a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech),
v platném znění
Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění
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PRR/03 Pracovní řád
SME/3/005 Manipulace s léčivými přípravky vč. interních objednávek v rámci ZOK FN Plzeň
SME/3/007 Manipulace s návykovými látkami
SME/3/008 Hygienický plán
SME/7/008 Přeprava nebezpečných věcí
SNA/020 Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami

4.

Organizační opatření a povinnosti při nakládání s odpady

Při nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení je třeba postupovat ve smyslu obecně závazných
předpisů, zejména dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek
a dalších souvisejících zákonů.
Každý zaměstnanec má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku
odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být
využity, popřípadě odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí. Materiálové
využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů.
V rámci FN je jmenován odpadový hospodář, který je organizačně zařazen do Provozního odboru – odd.
energetiky a ekologie FN. Odpadový hospodář odpovídá ve FN Plzeň za zajištění odborného nakládání
s odpady dle platné legislativy a zastupuje FN při jednání s orgány veřejné správy v oblasti odpadového
hospodářství, zejména při výkonu jejich kontrolní činnosti. Jméno a kontakt je uveden na intranetu v části
Technický provoz – Odpadové hospodářství.

4.1

Technická opatření při nakládání s produkovanými odpady ve FN

Při nakládání s odpady je nutno si počínat tak, aby nedošlo jak k ohrožení životního prostředí, tak
i bezpečnosti a zdraví zaměstnanců FN Plzeň, pacientů a ostatních osob pohybujících se ve FN Plzeň.
Základními technickými opatřeními jsou:
1. předcházení vzniku odpadů
2. třídění a ukládání odpadů (jejich shromažďování a soustřeďování)
3. recyklace odpadů
4. odstranění odpadů (likvidace)

Kategorizace odpadů

4.2

4.2.1 Základní druhy odpadů produkovaných ve FN Plzeň:
18

odpady ze zdravotnictví nebo z výzkumu s ním souvisejícího

18 01

odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence

18 01 01

ostré předměty (kromě čísla 18 01 03)

18 01 03*)

odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem
na prevenci infekce

18 01 04

odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem
na prevenci infekce

18 01 06*)

chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

18 01 07

chemikálie neuvedené pod číslem 180106

18 01 08*)

nepoužitelná cytostatika

18 01 09*)

jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 180108

18 01 10*)

odpadní amalgám ze stomatologické péče

*)

nebezpečné odpady
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4.2.2 Třídění a ukládání odpadů
Důkladné třídění vznikajících odpadů dle jejich charakteru vede ke snížení nebezpečí pro zdraví osob
přicházejících do styku s odpadem a v neposlední řadě i k snížení nákladů na jejich odstranění.
Za správné vytřídění odpadů nese zodpovědnost oddělení (resp. jeho vedoucí zaměstnanec) kde odpad
vznikl.
Povinností zaměstnanců každého pracoviště ve FN je třídit vznikající odpad. Třídění odpadu (oddělené
shromaždování odpadu) probíhá v místě jeho vzniku - ordinace, vyšetřovny, pokoje, operační sál, čekárna,
kanceláře, dílenské provozy apod.
Pro tříděné odpady se používá oddělených shromažďovacích prostředků, odpovídajících druhu a povaze
odpadu (např. pevné plastové pytle, plastové nádoby, pevné obaly na jehly a ostatní ostré předměty).
Všechny shromažďovací prostředky musí být pevné uzavíratelné, nepropustné a označené dle
následující kapitoly.

4.2.3 Shromažďování a označování odpadů
Shromažďovací prostředky na odpady:
-

4.2.3.1

musí být tvarově, barevně nebo popisem odlišeny od prostředků nepoužívaných pro nakládání
s odpady, nebo používaných pro jiné druhy odpadů,
musí zajišťovat ochranu před povětrnostními vlivy, pokud jsou umístěny mimo chráněné prostory,
musí být chemicky odolné vůči odpadům v nich shromažďovaným,
v případě, že slouží zároveň jako přepravní obaly, musí splňovat požadavky na přepravu
nebezpečných věcí – SME/7/008 „Přeprava nebezpečných věcí“ a ostatních předpisů dle Dohody
o přepravě nebezpečných věcí – ADR,
musí zabezpečovat odpady před nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením, smícháním
s jinými druhy odpadů nebo únikem,
svým provedením zajistit bezpečnost při obsluze, čištění a dezinfekci.
Označování odpadů

Každý shromažďovací prostředek, v němž jsou soustřeďovány odpady, musí být označen nápisem –
plast, sklo, komunální odpad, infekční odpad apod.
4.2.3.2

Označování nebezpečných odpadů

Každý shromažďovací prostředek na nebezpečné odpady musí být navíc označen:
-

číslem nákladového střediska kde odpad vznikl,
nápisem „NEBEZPEČNÝ ODPAD“,
názvem odpadu dle katalogu odpadů,
kódem nebezpečného odpadu dle katalogu odpadů,
grafickým symbolem označujícím nebezpečnou vlastnost,
jménem odpovědné osoby za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku.

V blízkosti shromažďovacího prostředku nebo shromažďovacího místa musí být umístěn identifikační
list nebezpečného odpadu.
Jednotlivé štítky pro shromažďovací prostředky a identifikační listy pro infekční odpad (dle kapitol 4.3.1.,
4.3.2., 4.3.3., 4.3.4., 4.3.5.) jsou zpracovány ve formě příloh č.2 a č.3 k této směrnici a jsou rovněž umístěny
na intranetu v části Technický provoz – Odpadové hospodářství.
Pro ostatní nebezpečné odpady jsou vzory štítků s povinnými údaji a identifikační listy nebezpečných
odpadů zpracovávány odpadovým hospodářem FN Plzeň na základě informací a bezpečnostních listů
poskytnutých příslušným pracovištěm, kde odpad vzniká.
Vedoucí zaměstnanec jednotlivých pracovišť doplní jméno odpovědné osoby a kód nákladového
střediska a zajistí označení jednotlivých shromažďovacích prostředků.
Tekuté nebezpečné odpady (vývojky, ustalovače a další nepoužitelné chemické látky) je nutné skladovat
ve vhodných shromažďovacích prostředcích, umístěných nad záchytnými jímkami či vanami tak, aby
nemohlo dojít k ohrožení životního prostředí.
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Nebezpečné odpady jsou dále v textu označeny *).
4.2.3.3
•

Používaní barevných plastových pytlů ve FN Plzeň
Žluté plastové pytle

Žluté plastové pytle se používají v rámci FN pouze k ukládání infekčního odpadu. Nelze je používat pro
jiné věci. Výjimku tvoří infekční prádlo určené k dopravě do prádelny – takovýto žlutý pytel musí být označen
nápisem „PRÁDLO“.
Do žlutých pytlů se ukládá odpad uvedený v kapitolách 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4., 4.3.5. – za podmínek
uvedených v těchto kapitolách.
Na pracovištích Ústavu mikrobiologie (MIKRO), Infekční kliniky (INF), kliniky TRN (TRN), Ústavu
soudního lékařství (SOUD), Šiklova patologicko–anatomického ústavu (ŠPAÚ), Transfuzního oddělení (TO)
a izolačních jednotek na kterémkoliv pracovišti ZOK je nutné používat pytle o síle stěny 0,1 mm.
Na pracovištích ostatních lze použít i pytle o síle stěny 0,06 nebo 0,08mm s ohledem na složení
ukládaného odpadu.
S ohledem na další nakládání s odpadem lze pytle plnit jen do 2/3 objemu nebo váhy cca 10kg.
•

Černé a modré pytle

Lze do nich ukládat komunální odpad, plast a ostatní odpady.

4.2.4 Soustřeďování odpadů
Jednotlivá soustřeďovací místa a kontejnery na odpady, resp. jejich umístění, je znázorněno v příloze č. 4
pro FN Lochotín a v příloze č.5 pro FN Bory.
Shromažďovací prostředky pro jednotlivé druhy odpadů jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách.

4.2.5 Odstraňování (likvidace) odpadů
Odstraňování odpadů, resp. jejich předávání k odstranění lze z důvodu vedení zákonných evidencí
a kontroly dodržování zákona o odpadech provádět jen prostřednictvím odpadového hospodáře ve FN
Plzeň. Odpadový hospodář musí být vždy informován o likvidaci jakéhokoli odpadu ve FN.
Odpady lze předávat pouze osobě (resp. firmě) oprávněné k jejich převzetí dle zákona o odpadech.

4.3

Podrobnosti nakládání s odpadem ve FN Plzeň – Druhy odpadu

4.3.1 Infekční odpady *)
Jedná se o nebezpečný odpad. Do infekčních odpadů patří např. použité chirurgické materiály, odpady
z laboratoří, dialyzačních zařízení, použité nemocniční podložky, pleny, odpady z laboratoří, kde se provádí
mikrobiologická stanovení (mikrobiologické kultury), biologicky kontaminované odpady, které jsou
kontaminovány lidskou krví, sekrety nebo výkaly, kontaminovaný obvazový materiál, kontaminované
pomůcky, infuzní nástroje bez jehly, obaly transfuzní krve, pomůcky pro inkontinentní pacienty,
kontaminované osobní ochranné pomůcky personálu.
Z infekčních oddělení (a z izolačních jednotek) jsou za infekční považovány odpady ze všech
prostorů, kde odpady mohou být infikovány infekčním činitelem, včetně zbytků jídel.

•

Mezi infekční odpady a do žlutých pytlů nepatří !

Vzhledem ke způsobu likvidace infekčního odpadu ve spalovně nelze do žlutých plastových pytlů
určených na infekční odpad ukládat nespalitelné předměty větších rozměrů, jako jsou kovové tyče, stojany
na infuzní lahve, kovové mísy, porcelán, odpady, které je nutné likvidovat se zvýšeným dohledem např. látky
výbušné a oxidační a tekuté odpady.
Tyto nespalitelné odpady je nutné dekontaminovat a následně s nimi nakládat jako s odpadem
neinfekčním – v případě potřeby je vhodná konzultace s odpadovým hospodářem FN.
Odpady s větším množstvím tekutin nelze ukládat přímo do žlutých pytlů, ale nejprve je uložit do
plastových kontejnerů (boxů).
Žluté pytle (resp. spalovnu infekčního odpadu) rovněž nelze používat jako náhradu za skartaci
dokumentů apod. – likviduje se jako papír (kap. 4.3.10.2.1.) nebo, jde-li o důvěrné materiály, dle SME/6/005
Archivace a skartace.
Ověřil:
M. Sotáková
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4.3.1.1

•

Etapy nakládání s uvedenými odpady - odpovědnost

Shromažďování odpadů

Provádí zdravotnický personál v místě vzniku odpadu do jednotlivých označených shromažďovacích
prostředků (odpadkové koše, pytle ve stojanech, kartónové krabice, apod.) nápisem „INFEKČNÍ“ či
„INFEKČNÍ ODPAD“ a dále označených:
-

nápisem „NEBEZPEČNÝ ODPAD“,

-

názvem odpadu dle katalogu odpadů – „Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny
zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce“,

-

kódem nebezpečného odpadu dle katalogu odpadů – „180103“,

-

grafickým symbolem označujícím nebezpečnou vlastnost,

-

jménem odpovědné osoby za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku,

-

kódem nákladového střediska kde odpad vznikl.

Obrázek č.1 – vzor štítku na infekční odpad

lze doplnit zkratku
oddělení

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování
Název jsou kladeny zvláštní požadavky s
ohledem na prevenci infekce
Odp. osoba:
Kód: 18 01 03

doplnit jméno
odpovědné osoby
doplnit kód
nákladového střediska

NS

NEBEZPEČNÝ ODPAD!
Zpracované vzory štítků s uvedenými údaji tvoří přílohu č.2 této směrnice. Elektronická verze štítků je
umístěna na intranetu v části Technický provoz – Odpadové hospodářství. Vedoucí jednotlivých pracovišť
doplní jméno odpovědné osoby a kód nákladového střediska (lze doplnit i zkratku oddělení) a zajistí
označení jednotlivých shromažďovacích prostředků.
Každé shromažďovací místo musí být vybaveno identifikačním listem nebezpečného odpadu – je
zpracován ve formě přílohy č.3 k této směrnici a je rovněž umístěn na intranetu v části Technický provoz –
Odpadové hospodářství.
S ohledem na další nakládání s odpadem lze pytle ve stojanech plnit jen do 2/3 objemu nebo váhy
cca 10kg.
Za označení shromažďovacích prostředků, vybavení místa identifikačním listem nebezpečného odpadu
a zajištění nepřeplňování pytlů odpovídá příslušný vedoucí zaměstnanec OC.

•

Soustřeďování

Úklidové firmy (personál) dále provádí soustředění odpadů do žlutých pytlů dostatečné kvality a tloušťky
stěny (zejména s ohledem na kap. 4.2.3.3), aby s ohledem na druh odpadu nemohlo dojít k jejich protržení.
Každý shromažďovací prostředek musí být označen (což je v tomto případě každý jednotlivý plastový pytel)
následujícím způsobem:
-

nápisem „NEBEZPEČNÝ ODPAD“,

-

názvem odpadu dle katalogu odpadů – „Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny
zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce“,

-

kódem nebezpečného odpadu dle katalogu odpadů – „180103“,

-

grafickým symbolem označujícím nebezpečnou vlastnost,

-

jménem odpovědné osoby za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku,

-

kódem nákladového střediska kde odpad vznikl.
Ověřil:
M. Sotáková
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Zpracované vzory štítků s uvedenými údaji tvoří přílohu č.2 této směrnice. Elektronická verze štítků je
umístěna na intranetu v části Technický provoz – Odpadové hospodářství. Vedoucí jednotlivých pracovišť
pouze doplní jméno odpovědné osoby a číslo nákladového střediska (viz. obrázek č.1) a zajistí předávání
připravených štítků úklidovým službám.
Úklidové služby před použitím žlutého plastového pytle provedou řádné nalepení štítku na pytel tak, aby
byl po naplnění a uzavření viditelný.
Za označení odpovídá úklidová firma provádějící úklid na daném pracovišti.
S ohledem na další nakládání s odpadem lze pytle plnit jen do 2/3 objemu nebo váhy cca 10kg.
Uzavřené pytle potom úklidové firmy odnášejí na jednotlivá shromažďovací místa a ukládají do
uzamykatelných kontejnerů. Pytle jsou do kontejnerů ukládány volně (nelze je silou pěchovat) a pokud
možno úvazky nahoru. Manipulace musí probíhat takovým způsobem, aby nedošlo k poškození pytle.
Dojde-li při manipulaci k poškození pytle, musí být tento pytel vložen do dalšího označeného pytle. Do
kontejnerů na infekční odpad nelze ukládat volně ložený odpad, ale pouze odpad v označených plastových
pytlích.
Po každém jednotlivém uložení odpadu do kontejneru je povinnost kontejner uzamknout.
Za uzamčení jednotlivých kontejnerů odpovídá úklidová firma provádějící ukládání odpadů do těchto
kontejnerů.
V případě, že na pracovišti je zajišťován úklid zaměstnanci FN Plzeň, popř. jiné činnosti týkající se
nakládání s odpadem, jsou výše uvedené povinnosti povinni dodržovat tito zaměstnanci.
V areálu FN Lochotín jsou plné kontejnery odváženy oddělením dopravy Lochotín do budovy č. 27
(bývalá spalovna odpadů), kde dochází k překládce na svozové prostředky smluvního partnera a odvoz ke
konečnému odstranění.
4.3.1.2

Specifické infekční sklo – infuzní lahve *)

Použité infuzní lahve představují určité riziko z hlediska infekce. Je tedy s nimi nakládáno jako
s infekčním odpadem. Vzhledem k dalšímu nakládání s tímto odpadem je nutno provádět jeho separaci (bez
příměsí setů, jehel, papíru, plastu apod.) přímo na pracovištích, kde vzniká.
Odpovědnost za jednotlivé etapy v nakládání s uvedenými odpady
Areál Lochotín
•

Shromažďování infuzních lahví

Provádí zdravotnický personál v místě vzniku odpadu do jednotlivých označených shromažďovacích
prostředků, přepravní plastové bedny – označení viz kapitola 4.3.1.1.
•

Soustřeďování

Jednotlivé shromažďovací prostředky odváží odbor dopravy – úsek vnitřní dopravy Lochotín do
uzamykatelného velkokapacitního kontejneru umístěného v lokalitě „U Dubu“. Po uložení odpadu je
povinnost kontejner uzamknout.
Areál Bory
•

Shromažďování infuzních lahví

Provádí zdravotnický personál v místě vzniku odpadu do jednotlivých označených shromažďovacích
prostředků – označení viz kapitola 4.3.1.1.
•

Soustřeďování

Provádí pracovníci jednotlivých oddělení do uzamykatelných červených plastových kontejnerů,
označených nápisem „Infuzní lahve“, umístěných u jednotlivých budov. Smluvním partnerem je důsledně
kontrolována absence nežádoucích příměsí. Za separaci tohoto specifického skleněného odpadu (bez
příměsí setů, jehel, papíru, plastu apod.) odpovídá vedoucí zaměstnanec příslušného pracoviště ZOK.
Každé shromažďovací místo musí být vybaveno identifikačním listem nebezpečného odpadu – je
zpracován ve formě přílohy č.3 k této směrnici a je rovněž umístěn na intranetu v části Technický provoz –
Odpadové hospodářství.
Ověřil:
M. Sotáková
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4.3.2 Ostré odpady *)
Mezi tyto odpady patří všechny ostré předměty, které mohou poškodit pokožku, všechny věci a materiály
s nimiž je spojeno potenciální riziko poranění a infekce - jehly, kanyly, injekční stříkačky s jehlou, bodce,
kontejnery s Vaccuette jehlami, skleněné střepy, ampule, pipety, čepele skalpelu, lancety, prázdné lékovky,
zkumavky, apod.
Tyto odpady musí být shromaždovány odděleně od jiných odpadů.
Shromažďovací prostředky na ostré předměty musí být nepropustné, nepropíchnutelné a musí být
bezpečně uzavíratelné – tak, aby nemohlo dojít k jejich otevření při následné manipulaci. Až poté co jsou
ostré odpady uloženy v těchto obalech, mohou být dále ukládány do žlutých pytlů.
4.3.2.1
•

Etapy nakládání s ostrými odpady - odpovědnost
Shromažďování odpadů

Provádí zdravotnický personál v místě vzniku odpadu do jednotlivých označených shromažďovacích
prostředků, které musí umožňovat bezpečné uzavření – označení viz kapitola 4.3.1.1.
Ostré předměty, které jsou nebezpečné pro pokožku a mohou způsobit její poranění, především jehly,
bodce apod., je nutné shromažďovat v plastových nepropíchnutelných uzavíratelných kontejnerech –
NELZE ukládat do kartónových (papírových) krabic.
Drobné sklo (např. zkumavky, lékovky, infuzní lahve max. 80ml.) a ostatní předměty, které svým
charakterem mohou způsobit protržení či propíchnutí plastového pytle, je nutné shromažďovat do
silnostěnných kartónových krabic za předpokladu, že nedojde k prosáknutí tekutin stěnou.
•

Soustřeďování

Po naplnění shromažďovacího prostředku (plastový kontejner, kartónová krabice) z cca 3/4 je
zdravotnickým personálem provedeno jeho bezpečné uzavření, popř. přelepení a uložení do žlutých pytlů
k ostatním infekčním odpadům.

4.3.3 Patologicko – anatomické odpady *)
Nakládání s mrtvými těly a jejich částmi je stanoveno Zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví,
v platném znění, Zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění a Zákonem č. 285/2002 Sb.,
o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů, v platném znění a není předmětem této směrnice.
V případě drobných anatomických odpadů typu vlasů, nehtů, zubů, tkání po drobných ošetřeních, tkání
určených k vyšetření, produktu potratu do ukončeného dvanáctého týdne těhotenství a další biologický
materiál včetně úklidu z míst, kde anatomické odpady vznikají, se postupuje jako v případě infekčního
odpadu.
4.3.3.1
•

Etapy nakládání s patologicko-anatomickými odpady - odpovědnost
Shromažďování patologicko – anatomických odpadů

Provádí zdravotnický personál v místě vzniku odpadu do jednotlivých označených shromažďovacích
prostředků na infekční odpad – označení viz kapitola 4.3.1.1.
•

Soustřeďování

Úklidové firmy (personál) dále provádí soustředění odpadů do žlutých pytlů dostatečné kvality, aby
s ohledem na druh odpadu nemohlo dojít k jejich protržení. Tyto pytle musí být označeny stejným způsobem
jako shromažďovací prostředky – označení viz kapitola 4.3.1.1.
S ohledem na další nakládání s odpadem lze pytle plnit jen do 2/3 objemu nebo váhy cca 10kg.

4.3.4 Farmaceutické odpady *) – nepoužitelná léčiva, návykové látky
Povinnosti původců odpadu (nepoužitelných léčiv) při jejich odstraňování se řídí § 88 zákona č. 378/2007
Sb., o léčivech.
Nepoužitelná léčiva jsou léčiva nevyhovující jakosti, s prošlou dobou použitelnosti, uchovávaná nebo
připravená za jiných než předepsaných podmínek, zjevně poškozená nebo nespotřebovaná a musí být
odstraněna včetně jejich obalů tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí nebo zvířat anebo životního
prostředí.
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Odstraňování nepoužitelných návykových látek, přípravků a prekursorů, jakož i odpadu je obsahujícího,
které jsou léčivem, se řídí zákonem o léčivech.
Odstraňování nepoužitelných návykových látek, přípravků a prekursorů, jakož i odpadu je obsahujícího,
které nejsou léčivem podle zákona o léčivech, lze provádět jedině za přítomnosti zástupce krajského úřadu.
Osoba provádějící zneškodnění o něm sepíše zápis, který podepíše přítomný zástupce krajského úřadu.
S návykovými látkami je nakládáno v souladu se směrnicí FN Plzeň SME/3/007 – Manipulace
s návykovými látkami.
4.3.4.1
•

Etapy nakládání s nepoužitými léčivy odpady - odpovědnost
Shromažďování odpadů

V souladu se směrnicí FN Plzeň SME/3/005 jsou nepoužitá léčiva vracena do lékárny FN Plzeň.
•

Soustřeďování

Personál lékárny dále provádí soustředění odpadů do žlutých pytlů dostatečné kvality, aby s ohledem
na druh odpadu nemohlo dojít k protržení. Tyto pytle musí být označeny stejným způsobem jako
shromažďovací prostředky na infekční odpad – viz kapitola 4.3.1.1.
S ohledem na další nakládání s odpadem lze pytle plnit jen do 2/3 objemu nebo váhy cca 10kg.

4.3.5 Cytostatika *)
Odpady z cytostatických přípravků jsou odpady, které vznikají při léčbě, výrobě a přípravě léčivých
přípravků s cytostatickým účinkem. Potenciální riziko pro osoby, které zacházejí s těmito přípravky, vzniká
především z mutagenních, karcinogenních a teratogenních vlastností těchto přípravků.
Riziko, které představují cytostatické léčivé přípravky je významné zejména pro ty, kteří s nimi přicházejí
do styku v průběhu jejich přípravy, použití nebo po něm. Vedoucí zaměstnanci příslušných oddělení jsou
povinni přijmout taková organizační opatření, aby okruh osob, které s těmito výrobky přicházejí do styku, byl
co nejmenší.
4.3.5.1
•

Etapy nakládání s odpady obsahujícími cytostatika - odpovědnost
Shromažďování cytostatických odpadů

Provádí zdravotnický personál v místě vzniku odpadu do jednotlivých označených shromažďovacích
prostředků na infekční odpad – označení viz kapitola 4.3.1.1.
•

Soustřeďování

Úklidové firmy (personál) dále provádí soustředění odpadů do žlutých pytlů dostatečné kvality, aby
s ohledem na druh odpadu nemohlo dojít k jejich protržení. Tyto pytle musí být označeny stejným způsobem
jako shromažďovací prostředky – viz kapitola 4.2.1.1.
S ohledem na další nakládání s odpadem lze pytle plnit jen do 2/3 objemu nebo váhy cca 10kg.

4.3.6 Radioaktivní odpady
Radioaktivní odpady a nakládání s nimi se řídí Zákonem č. 18/1997 Sb., o mírovém používání jaderné
energie a ionizujícího záření (atomový zákon), v platném znění.
Do této skupiny odpadu se zařazují specifické odpady z radiodiagnostických a radioterapeutických
pracovišť nukleární medicíny, radiologických oddělení a výzkumných pracovišť.
Nakládání s těmito odpady podléhá zvláštním předpisům jednotlivých pracovišť, kde se vyskytují a je
podmíněno povolením Státního ústavu pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

4.3.7 Chemické odpady *)
Do této skupiny patří pevné a kapalné chemické látky a chemické přípravky např. z laboratoří nebo látky,
které vznikají při diagnostických vyšetřeních, experimentálních pracích, čištění nebo dezinfekci, nepoužité či
nepoužitelné chemikálie, organické rozpouštědla a jejich směsi apod..
Chemické odpady lze obecně dělit do dvou skupin na:
•

nebezpečné chemické odpady – mají nebezpečné vlastnosti, např.: toxické, toxické s chronickými
účinky (karcinogenní, mutagenní, teratogenní), dráždivé, hořlavé, žíravé, nebezpečné pro životní
prostředí,
Ověřil:
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•

ostatní chemické odpady, které nemají nebezpečné vlastnosti

Organická rozpouštědla jsou ve FN používána při některých vyšetřeních, při údržbě apod. Organická
rozpouštědla jsou většinou hořlavá nebo velmi hořlavá je proto nutné dodržovat ostatní předpisy a pokyny
uvedené v Bezpečnostních listech – BOZP, předpisy požární ochrany apod.
4.3.7.1
•

Etapy nakládání s chemickými odpady - odpovědnost
Shromažďování chemických odpadů

Provádí zdravotnický personál do určených a označených shromažďovacích prostředků na tento odpad.
Tyto shromažďovací prostředky musí být odolné vůči shromažďovaným odpadům. Jedná-li se o nepoužité,
vyřazené či nepoužitelné chemikálie v původních obalech, mohou být tyto látky shromažďovány na určených
místech v těchto obalech.
Vzory štítků k označení zpracovává odpadový hospodář FN Plzeň na základě informací
a bezpečnostních listů poskytnutých příslušným pracovištěm, kde odpad vzniká. Vedoucí zaměstnanci
jednotlivých pracovišť OC doplní jméno odpovědné osoby a kód nákladového střediska a zajistí označení
jednotlivých shromažďovacích prostředků.
Každé shromažďovací místo musí být vybaveno identifikačním listem nebezpečného odpadu –
zpracovává odpadový hospodář FN Plzeň na základě informací a bezpečnostních listů poskytnutých
příslušným pracovištěm, kde odpad vzniká. Vedoucí zaměstnanci jednotlivých pracovišť OC zajistí umístění
identifikačních listů na shromažďovací místa.
Za označení shromažďovacích prostředků odpovídá příslušný vedoucí zaměstnanec OC.
Pokud se odpady shromažďují do obalů, které slouží zároveň jako přepravní obaly, musí tyto obaly
splňovat podmínky dle směrnice SME/7/008/01 „Přeprava nebezpečných věcí“ a ostatních předpisů dle
Dohody o přepravě nebezpečných věcí - ADR. Označení provádí v souladu s uvedenou směrnicí oddělení
předávající nebezpečnou věc k dopravě.
Odpadní chemikálie nebo jakékoliv tekuté odpady nelze vylévat do kanalizace.
•

Soustřeďování

Areál Lochotín
Po naplnění a označení shromažďovacích prostředků jsou tyto předány oddělení vnitřní dopravy, které
zajistí jejich převoz do skladu nebezpečných odpadů – budova č.29.
Areál Bory
Po naplnění a označení shromažďovacích prostředků jsou tyto předány pracovníkům oddělení zahrady
kteří zajistí jejich převoz do skladu nebezpečných odpadů – budova č.49.

•

Vývojky a ustalovače

Odpadní vývojky a ustalovače jsou soustřeďovány přímo na jednotlivých pracovištích. Po naplnění
shromažďovacích prostředků je informován odpadový hospodář FN Plzeň, který zajistí odvoz odpadu
k odstranění.

4.3.8 Specifické nemocniční odpady vznikající v rámci FN Plzeň
•

vyoperované kloubní náhrady a další kovové implantáty

Vyoperované kloubní náhrady, osteotomický materiál, šrouby apod. z ušlechtilých materiálů musí být po
svém vyjmutí z těla pacientů dekontaminovány. Shromažďovány musí být zvlášť od ostatních odpadů
a předávány musí být protokolárně přímo odpadovému hospodáři FN (příp. jeho zástupci ve FN Lochotín),
který následně opět protokolárně předá odpad firmě provádějící likvidaci tohoto odpadu. V protokolu bude
zaznamenán druh, počet, den převzetí a jména a podpisy předávajících.

4.3.9 Kontaminované obaly
Pokud jsou obaly kontaminovány nebezpečnými látkami, je nutno s nimi nakládat jako s odpady
nebezpečnými, řadit je do skupin odpadu podle charakteristiky kontaminantu a nakládat s nimi stejným
způsobem (infekční, chemické apod.).

4.3.10 Ostatní odpady vznikají pří činnosti FN Plzeň
Zde jsou uvedeny některé další odpady vznikající při činnosti FN Plzeň.
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V případě výskytu některého neuvedeného odpadu bude způsob nakládání a následné odstranění
odpadu řešit vedoucí zaměstnanec příslušného OC, kde odpad vznikl, individuálně s odpadovým
hospodářem FN Plzeň.
Žádný odpad uvedený v kap. 4.3.9. NELZE ukládat do kontejnerů určených pro komunální odpad (mimo
kapitoly 4.3.9.1.) nebo infekční odpad.
4.3.10.1 Komunální odpady
Vznikají na jednotlivých pracovištích FN Plzeň. Jedná se odpady, které nejsou kontaminovány
chemickými nebo biologickými látkami a nepředstavují nebezpečí pro člověka. Jde o běžný
nekontaminovaný odpad např. odpad z odpadkových košů z denních místností a kanceláří a z technickohospodářských provozů, obaly od zdravotnických prostředků a jiných jednorázových prostředků
(pokud je nelze vytřídit na papír, plast), použité jednorázové ručníky, čisté igelitové obaly, porcelán,
zbytky potravin, ostatní nekontaminovaný odpad.
•

Shromažďování komunálních odpadů

Provádí zaměstnanci FN v místě vzniku odpadu do jednotlivých označených shromažďovacích
prostředků – nápisem „komunální odpad“.
•

Soustřeďování

Úklidové firmy (personál) dále provádí soustředění odpadů do modrých pytlů. Tyto pytle potom odnáší
do jednotlivých shromažďovacích prostředků - klasické kontejnery na komunální odpad nebo
velkoobjemové kontejnery. Tyto kontejnery jsou rozmístěny po areálech FN dle aktuálních potřeb. Jejich
umístění je rovněž znázorněno v přílohách č.4 a 5 této směrnice.
Komunální odpad uložený ve velkých kontejnerech následně odváží vozidlo odboru dopravy FN na
skládku smluvního partnera.
4.3.10.2 Vytříděný odpad
4.3.10.2.1. Papír
Kancelářský papír, sešity, časopisy, noviny, krabice, lepenka a karton, skartované dokumenty. Mezi
vytříděný separovaný papír nepatří voskovaný, mastný či znečištěný papír, např. použité papírové ručníky.
Kartónové krabice je nutno rozebrat, složit a svázat pro další manipulaci. Ostatní papírový odpad je na
jednotlivých pracovištích ukládán do vhodných shromažďovacích prostředků (nejlépe papírové krabice).
Obrázek č.2 – Příklady značení papírových obalů patřících do tříděného sběru:

•

Shromažďování papírového odpadu

Tuto činnost zajistí pracoviště, které odpad produkuje, tzn. zdravotnické, administrativní či technickohospodářské provozy – označení shromažďovacích prostředků – nápisem „papír“.
Kartónové krabice musí být rozebrány, složeny a svázány.
•

Soustřeďování

Zajišťuje pracoviště, kde byl papírový odpad vyprodukován. V manipulovatelném stavu je tento odpad
soustřeďován na určených místech ve FN Plzeň. V areálu Lochotín jsou to jednotlivá stanoviště s vozíky,
v areálu Bory jsou k tomuto účelu klece u jednotlivých pavilonů (viz. přílohy č. 4 a 5).
•

Další nakládání

Odpad je odvážen z místa uložení ve FN Lochotín denně na centrální sběrné místo pracovníky vnitřní
dopravy. Odvoz odpadu z centrálního sběrného místa do Sběrných surovin je následně zajišťován odborem
dopravy podle okamžité potřeby. Ve FN Bory je odpad ukládán na sběrná místa příslušná danému pavilonu
a odvážen 2x týdně do Sběrných surovin odborem dopravy FN.
Ověřil:
M. Sotáková

Správce dokumentů:
M. Laštovková, kl. 2788

Vedoucí ZT/datum:
Ing. D. Kuzma/29.4.2011

Strana 12 (celkem 25)

Schválil/datum:
Ing. J. Kunová/29.4.2011

SME 7/002 VERZE 02
Likvidace odpadu

4.3.10.2.2. Plast
Při činnosti FN Plzeň vzniká nezanedbatelné množství plastového odpadu, který je nutné separovat od
odpadů ostatních. Především se jedná o PET lahve - sešlápnuté či jinak minimalizovaného objemu; plastové
kelímky od potravin; plastové nádoby, které neobsahují zbytky nebezpečných látek; polystyrén; obalové
materiály - fólie, igelity; nejrůznější plastové obaly lékařských pomůcek, rovněž sem patří nápojové kartony.
Nepatří sem obaly znečištěné nebezpečnými látkami, nebyli-li dekontaminovány (chemikáliemi, barvami
apod.), nádoby od olejů, podlahové krytiny, PVC plastové trubky.
Obrázek č.3 – Příklady značení plastových obalů patřících do tříděného sběru:

•

Shromažďování plastového odpadu

Tuto činnost zajišťují příslušná pracoviště, které odpad produkují, tzn. zdravotnické, administrativní či
technicko-hospodářské provozy do označených shromažďovacích prostředků – nápisem „plast“.
•

Soustřeďování

Zajišťují úklidové firmy, které jsou odpovědné za oddělené soustřeďování tohoto odpadu od ostatních
odpadů. Soustřeďování provádějí do určených sběrových prostředků.
V areálu Lochotín jsou to jednotlivé klece s nápisem PLAST, které denně odváží oddělení vnitřní dopravy
do prostoru bývalé spalovny (budova č. 27), kde dochází k překládce na svozové prostředky smluvního
partnera, popř. žluté kontejnery. V areálu Bory se jedná o žluté kontejnery pro separovaný odpad.
4.3.10.2.3. Sklo
Většinou se jedná o prázdné potravinové obaly ze skla, skleněné nádoby, tabulové sklo. Mezi tento
separovaný odpad nepatří – keramika a porcelán, zrcadla, autoskla, drátoskla, skleněné lahve od chemikálií,
infekční sklo.
Obrázek č.4 – Příklady značení skleněných obalů patřících do tříděného sběru:

•

Shromažďování skleněného odpadu

Tuto činnost zajišťují příslušná pracoviště, která odpad produkují, tzn. zdravotnické, administrativní či
technicko-hospodářské provozy do označených shromažďovacích prostředků – nápisem „sklo“.
•

Soustřeďování

Zajišťují úklidové firmy, které jsou odpovědné za oddělené soustřeďování tohoto odpadu od ostatních
odpadů, popř. pracoviště FN. Soustřeďování provádějí do určených sběrových prostředků – zelené
kontejnery pro separovaný odpad.
4.3.10.3 Objemný odpad
Objemným odpadem se rozumí odpad větších rozměrů, např. skříně, postele, matrace, židle apod.
V případě matrací z infekčních oddělení musí být s tímto odpadem nakládáno jako s infekčním
odpadem, při jeho vzniku je informován odpadový hospodář FN, který v součinnosti s oddělením, kde odpad
vznikl, zajistí další nakládání a odstranění odpadu.
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Po administrativním vyřazení z evidence je tento odpad shromažďován ve skladech oddělení operativní
evidence a následně odstraňován v součinnosti s odpadovým hospodářem FN Plzeň.
Tento odpad nelze ukládat do kontejnerů na komunální odpad.
4.3.10.4 Železný odpad
Železný odpad je v případě jeho vzniku vhodně shromažďován v provozech údržby. V případě potřeby je
v součinnosti s odpadovým hospodářem FN realizován odvoz k druhotnému využití.
4.3.10.5 Odpad obsahující rtuť *)
Především se jedná o vyřazené či rozbité rtuťové teploměry.
V případě rozbití a rozlití rtuti je rtuť okamžitě shromážděna do vhodného nepropustného a
uzavíratelného obalu (např. skleněné uzavíratelné lahve, popř. plastového kontejnerku používaného na
jehly) a je zdravotnickým personálem předána do skladu MTZ Bory a skladu nebezpečných odpadů ve FN
Lochotín, kde se ukládá do označeného nepropustného obalu (přepravní box). Po naplnění sběrových
nádob je odpadovým hospodářem FN zajištěno odstranění těchto odpadů.
4.3.10.6 Odpadní vývojka, ustalovač *)
Tento odpad je shromažďován na příslušných pracovištích v souladu s příslušnými zákonnými
podmínkami. Po naplnění shromažďovacích prostředků je informován odpadový hospodář, který zajistí
odstranění odpadu.
•

Shromažďování

Provádějí zaměstnanci příslušného oddělení do určených a označených (viz kapitola 4.2.3.2.)
shromažďovacích prostředků na tento odpad. Tyto shromažďovací prostředky musí být odolné vůči
shromažďovaným odpadům a umístěny nad záchytnými jímkami či vanami tak, aby nemohlo dojít k ohrožení
zdraví nebo životního prostředí.
Vzory štítků k označení zpracovává odpadový hospodář FN Plzeň na základě informací
a bezpečnostních listů poskytnutých odborem dopravy. Odpovědný vedoucí zaměstnanec OC doplní jméno
odpovědné osoby a kód nákladového střediska a zajistí označení jednotlivých shromažďovacích prostředků.
Každé shromažďovací místo musí být vybaveno identifikačním listem nebezpečného odpadu –
zpracovává odpadový hospodář FN Plzeň na základě informací a bezpečnostních listů poskytnutých
příslušným pracovištěm kde odpad vzniká. Vedoucí zaměstnanci jednotlivých pracovišť OC zajistí umístění
identifikačních listů na shromažďovací místa.
Za označení shromažďovacích prostředků a shromažďovacího místa odpovídá příslušný vedoucí
zaměstnanec.
Pokud se odpady shromažďují do obalů, které slouží zároveň jako přepravní obaly, musí tyto obaly
splňovat podmínky dle směrnice SME/7/008 „Přeprava nebezpečných věcí“ a ostatních předpisů dle Dohody
o přepravě nebezpečných věcí - ADR.
Po naplnění shromažďovacích prostředků je informován odpadový hospodář FN, který zajistí další
nakládání.
4.3.10.7 RTG snímky
Jedná se o vyřazené rentgenové snímky. Tyto snímky jsou shromážděny ve vhodném shromažďovacím
prostředku (pytel, papírové krabice, plastové bedny) bez dalších příměsí, jako jsou papír, železo.
V případě potřeby odstranění tohoto odpadu je informován odpadový hospodář FN, který zajistí jeho
odvoz.
4.3.10.8 Odpady z automobilového provozu *)
Jedná se především o olejové filtry, vyjetý motorový olej, příp. jiné ropné látky a textil znečištěný ropnými
látkami. Tento odpad se skladuje na určených místech odboru dopravy FN a je následně předáván
příslušným externím firmám k odstranění, zajišťuje odpadový hospodář FN.
•

Soustřeďování

Provádí určení zaměstnanci odboru dopravy do určených a označených (viz kapitola 4.2.3.2.)
shromažďovacích prostředků na tento odpad. Tyto shromažďovací prostředky musí být odolné vůči
shromažďovaným odpadům.
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Vzory štítků k označení zpracovává odpadový hospodář FN Plzeň na základě informací
a bezpečnostních listů poskytnutých odborem dopravy. Odpovědný vedoucí zaměstnanec doplní jméno
odpovědné osoby a kód nákladového střediska a zajistí označení jednotlivých shromažďovacích prostředků.
Každé shromažďovací místo musí být vybaveno identifikačním listem nebezpečného odpadu –
zpracovává odpadový hospodář FN Plzeň na základě informací a bezpečnostních listů poskytnutých
příslušným pracovištěm kde odpad vzniká. Vedoucí zaměstnanci jednotlivých pracovišť OC zajistí umístění
identifikačních listů na shromažďovací místa.
Za označení shromažďovacích prostředků a shromažďovacího místa odpovídá příslušný vedoucí
zaměstnanec.
Pokud se odpady shromažďují do obalů, které slouží zároveň jako přepravní obaly, musí tyto obaly
splňovat podmínky dle směrnice SME/7/008 „Přeprava nebezpečných věcí“ a ostatních předpisů dle Dohody
o přepravě nebezpečných věcí - ADR.
Po naplnění shromažďovacích prostředků je informován odpadový hospodář FN, který zajistí další
nakládání.
4.3.10.9 Odpady z barev, laků a jejich obalů
Vznikají především v souvislosti s údržbou. Při odstraňování tohoto typu odpadů je nutno postupovat dle
pokynů výrobce uvedených na jednotlivých obalech. Odpady je nutno třídit na nebezpečné a ostatní a podle
toho provádět jejich shromažďování.
Nákup barev a laků je prováděn s ohledem na obsah nebezpečných látek v produktu takovým způsobem,
aby při odstraňování bylo co nejméně ohrožováno životní prostředí a zdraví lidí.
•

Shromažďování

Nebezpečné odpadní obaly *)
Odpadní obaly od barev a laků, označené výrobcem jako nebezpečné se dle pokynů výrobce
shromažďují v objektu oddělení kovoúdržby v k tomu určeném plechovém skladu. Tento sklad musí být
zabezpečen proti povětrnostním vlivům, proti odcizení před nežádoucím znehodnocením, zneužitím,
odcizením, smícháním s jinými druhy odpadů nebo únikem ohrožujícím zdraví lidí nebo životní prostředí
Každé shromažďovací místo musí být vybaveno identifikačním listem nebezpečného odpadu –
zpracovává odpadový hospodář FN Plzeň na základě informací a bezpečnostních listů poskytnutých
příslušným pracovištěm, kde odpad vzniká. Vedoucí zaměstnanci jednotlivých pracovišť OC zajistí umístění
identifikačních listů na shromažďovací místa.
Za označení shromažďovacích prostředků a shromažďovacího místa odpovídá příslušný vedoucí
zaměstnanec OC.
Po naplnění tohoto skladu je oddělením údržby informován odpadový hospodář FN, který zajistí další
nakládání s odpadem.
Ostatní odpadní obaly
Obaly od barev a laků, které výrobce neoznačil jako nebezpečné, jsou v souladu s pokyny uvedenými na
jednotlivých obalech ukládány do tříděného sběru (plast, železo), popř. do kontejneru na komunální odpad.
4.3.10.10 Biologicky rozložitelný odpad z údržby zeleně
Jedná se odpad vznikající při údržbě zeleně, který představuje trávu, listí, větve.
Soustřeďování odpadu provádějí pracovníci zahrady do přistavených velkokapacitních kontejnerů.
Následně je proveden odvoz tohoto odpadu odborem dopravy ke smluvní společnosti k odstranění.
4.3.10.11 Stavební odpad
Při stavebních pracích, úpravách či rekonstrukcích vzniká stavební odpad. Tento odpad nelze ukládat
v kontejnerech na komunální odpad, ale je nutné ho shromažďovat odděleně.
Společnosti realizující stavební práce na základě objednávky nebo smluvního vztahu s FN Plzeň jsou
původci veškerého odpadu, který vznikne při její činnosti. S veškerým odpadem jsou povinni nakládat
v souladu se Zákonem o odpadech a odstraňovat ho prokazatelně na své náklady. Tento odpad nelze
ukládat do sběrových nádob či kontejnerů FN Plzeň.
Při předání stavby či díla do užívání je zároveň s ostatní dokumentací předán i doklad prokazující
odstranění odpadů na vlastní náklady v souladu se Zákonem o odpadech.
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Odpovědnost za nakládání s odpadem vznikajícím při stavebních pracích či úpravách v rámci FN Plzeň
má OIV, resp. OÚ.
Při odvozu odpadů nájemců ve FN Plzeň či jiných subjektů je FN pouze dopravcem, nikoliv původcem
odpadu – toto zajistí odbor dopravy při předávání odpadu na skládce.
4.3.10.12 Kuchyňské odpady
Kuchyňským odpadem jsou myšleny především zbytky jídel a potravin.
Jsou shromažďovány v plastových sudech v prostorech jídelny bez nežádoucích příměsí (příbory, talíře,
apod.). Tyto sudy jsou potom pravidelně odváženy smluvním partnerem FN Plzeň k následnému využití.

4.3.11 Zpětný odběr
Pro některé použité výrobky je zaveden bezplatný zpětný odběr a jsou proto smluvními partnery
odstraňovány v rámci zpětného odběru bezplatně.
Povinnost zpětného odběru se vztahuje na oleje, baterie a akumulátory, výbojky a zářivky, pneumatiky
a elektrozařízení.
Výrobce prostřednictvím distributorů je dle zákona povinen zajistit, aby byl konečný uživatel informován
o způsobu provedení zpětného odběru těchto použitých výrobků. Distributor informuje při prodeji konečného
uživatele o způsobu zajištění odděleného sběru.
4.3.11.1 Přenosné baterie
Areál Bory - všechny druhy nepoužitelných, vyřazených či vybitých přenosných baterií jsou předávány
a poté uloženy v nepropustném obalu ve skladu MTZ Bory.
Areál Lochotín - všechny druhy nepoužitelných, vyřazených či vybitých přenosných baterií jsou ukládány
do označené nádoby před skladem MTZ (4.patro zásobovací ústředny).
Po naplnění sběrových nádob je informován odpadový hospodář FN Plzeň, který zajistí další nakládání
s bateriemi.
4.3.11.2 Světelné zdroje a svítidla
Světelnými zdroji pro tento účel rozumí – kompaktní úsporné zářivky, výbojky, lineární (trubicové) zářivky,
světelné zdroje s LED diodami.
Osvětlovací zařízení – lampy, svítidla pro zářivky
Vadné světelné zdroje jsou vyměňovány a odebírány pracovníky Oddělení elektroúdržby FN Bory
a Lochotín. Rozbité musí být uloženy v samostatných nádobách (kontejnerech).
Nefunkční zářivky a výbojky jsou do okamžiku předání ke zpětnému odběru uloženy ve spec.
kontejnerech na odděleních elektroúdržby.
Osvětlovací zařízení jsou shromažďována pracovníky elektroúdržby.
Po naplnění těchto kontejnerů je pracovníky elektroúdržby informován odpadový hospodář FN Plzeň,
který zajistí další nakládání.
4.3.11.3 Elektro-zařízení
Elektropřístroje – lednice, televizory, ostatní malé spotřebiče a elektrické nástroje, telefonní přístroje
a telekomunikační zařízení, vyřazené počítače a jejich příslušenství, lékařské přístroje (s výjimkou všech
implantovaných a infikovaných výrobků), přístroje pro monitorování a kontrolu, výdejní automaty.
Vyřazené elektro-přístroje jsou po administrativním vyřazení shromažďovány na příslušných místech
elektroúdržby, oddělení operativní evidence, popř. SIS (výpočetní technika).
•

Soustřeďování

vyřazené počítače a jejich příslušenství – zajišťuje SIS Bory a SIS Lochotín
vyřazené telefony a mobilní telefony – zajišťuje provozní oddělení – vedoucí úseku administrativních
činností
ostatní elektrické spotřebiče - zajišťuje oddělení operativní evidence - likvidátor FN, popř. oddělení
elektroúdržby
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V případě potřeby je v součinnosti s odpadovým hospodářem FN zajištěno další nakládání a odvoz
k recyklaci.
4.3.11.4 Tonery
Použité tonerové kazety jsou odebírány pracovníky SIS Bory a Lochotín. Po naplnění sběrového
prostředku jsou tyto tonerové kazety předány v rámci zpětného odběru smluvnímu partneru FN.
U všech zpětně odevzdávaných výrobků či zařízení si vyžádá příslušný OC v místě předání doklad
o tomto předání, který poté předá odpadovému hospodáři FN k archivaci.

5. Evidence odpadů
FN Plzeň jako původce odpadu, který nakládá s odpady, vede průběžnou evidenci o vyprodukovaných
odpadech a o způsobech nakládání za každý druh odpadu zvlášť. Tato průběžná evidence o nakládání
s odpady obsahuje:
a) datum vzniku a množství vzniklého odpadu
b) způsob naložení s odpadem
c) množství předaného odpadu k dalšímu využití nebo odstranění a identifikační údaje oprávněných
osob, kterým byl odpad předán
Původci odpadů, na které se podle § 39 odst. 2 z. č. 185/2001 Sb. v platném znění vztahuje ohlašovací
povinnost, zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok na příslušném formuláři.
Účastníci přepravy nebezpečných odpadů vedou evidenci o přepravě nebezpečných odpadů
na „Evidenčním listě pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR.“ Evidence o přepravě
nebezpečných odpadů se vede pro každou přepravu samostatně.
Oddělení energetiky a ekologie FN zpracovává na základě předaných informací sumarizaci a evidenci
veškerých odpadů. Tu pak předkládá orgánům státní správy.
Za dodržování povinností souvisejících s odpadovým hospodářstvím FN odpovídá každý přímý vedoucí
pracoviště. Každý zaměstnanec FN je povinen počínat si při své práci a jiné činnosti tak, aby neohrožoval
životní prostředí, bezpečnost a zdraví osob.

6. Zařízení na úpravu odpadů
Zařízením na úpravu odpadů mohou být např. autoklávy, vacumety nebo parní sterilizátory.
Pokud je těmito přístroji prováděna částečná či úplná úprava nebezpečných vlastností odpadu (zejména
infekčnosti), musí být tyto přístroje zahrnuty v souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady a musí mít
zpracovaný a schválený (schvaluje KÚ či ORP) provozní řád. Musí být zachovávány záznamy o průběhu
jednotlivých dekontaminačních cyklech a doklady o kontrole účinnosti zařízení.
Vedoucí zaměstnanec oddělení, které používá tato zařízení na úpravu odpadů, o tom informuje
odpadového hospodáře FN a v jeho součinnosti zajistí potřebné dokumenty.
S odpadem musí být i po dekontaminačním cyklu nakládáno jako s infekčním, viz. kap. 4.3.1.

7. Kontrola nakládání s odpady ve FN Plzeň
7.1

Kontrola pracovišť FN Plzeň

Provádí odpadový hospodář FN. Před kontrolou je informován vedoucí zaměstnanec pracoviště a je
dohodnut termín. O výsledcích kontroly je vyhotoven zápis, který je poskytnut vedoucímu kontrolovaného
pracoviště a jeho přímému nadřízenému. V případě opakovaného nedodržování směrnice o odpadech jsou
tyto zápisy postoupeny náměstkovi pro léčebně preventivní péči a náměstkyni pro ošetřovatelskou péči.
V případě porušení povinností vyplývajících z této směrnice se u zaměstnance jedná o hrubé porušení
pracovních povinností se všemi pracovněprávními důsledky.

7.2

Kontrola úklidových firem

Provádí dle potřeby vedoucí odboru služeb, minimálně však 1x za tři měsíce. O kontrole a jejích
výsledcích je vyhotoven zápis.
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7.2.1 Sankce
V případě porušení povinností ze strany úklidových firem vyplývajících z této směrnice se jedná o hrubé
porušení smluvního vztahu, se všemi důsledky z toho vyplývajícími.
V případě sankce ze strany kontrolních orgánů veřejné správy pro FN Plzeň a jde-li o prokazatelné
porušení této směrnice o odpadech nebo zákona o odpadech ze strany smluvního partnera, je tato sankce
vymáhána po smluvním partnerovi, který je povinen sankci uhradit.
V případě, že je prokazatelným způsobem zjištěn nesoulad postupu úklidové firmy s touto směrnicí,
zejména v níže uvedených povinnostech, je úklidové firmě uložena sankce 1.000 Kč, kterou je firma povinna
uhradit. Sankci lze ukládat i opakovaně, při opětovném porušení této směrnice.
Přehled povinností jejichž nedodržení je zejména sankcionováno:
•

označení pytle na odpad v souladu s touto směrnicí,

•

dodržení odděleného ukládání vytříděného odpadu (zejména sesypávání odpadu do žlutých pytlů),

•

uložení infekčního odpadu do žlutého pytle nebo do žlutého pytle o předepsané tloušťce stěny,

•

dodržení odděleného ukládání odpadu do kontejnerů na jednotlivé druhy odpadů,

•

ohleduplné zacházení s plastovými pytli (zejména se žlutými na infekční odpad),

•

neukládat pytle s infekčním odpadem mimo kontejnery,

•

neukládat roztržené pytle na infekční odpad do kontejnerů,

•

neukládat odpad do kontejnerů na infekční odpad neuložený v plastových žlutých pytlích (např.
rukavice),

•

uzamknutí kontejneru.

V případě, že úklidová firma nemůže plnit povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu s FN Plzeň a/nebo
této směrnice, je povinna o tom informovat vedoucího odboru služeb, popř. odpadového hospodáře FN
Plzeň a to písemně nebo e-mailem, bez zbytečného odkladu.

8. Nájemci ve FN Plzeň
Nájemci v prostorách FN Plzeň či ostatní smluvní partneři, kterým při jejich činnosti vznikají odpady, jsou
povinni tento odpad odstraňovat prokazatelně na své náklady a v souladu se Zákonem o odpadech.
Správa budov provádí kontroly nakládání s odpadem u nájemce či smluvního partnera a ten má za
povinnost předložit potřebné informace, ze kterých je zřejmé, jak se vzniklým odpadem naložil – postačující
jsou kopie faktur dokládající odstranění odpadu. V případě potřeby zajišťuje odbornou součinnost odpadový
hospodář FN Plzeň.
Pokud požadované informace nepředloží nebo ukládá svůj vyprodukovaný odpad do shromažďovacích
prostředků FN Plzeň, jedná se o hrubé porušení smluvního vztahu se všemi důsledky z toho vyplývajícími.
V tomto případě:
•

dojde do 1 měsíce od provedení kontroly k oboustranné dohodě o způsobu likvidace odpadu a její
úhradě nebo

•

bude nájemní smlouva vypovězena pro hrubé porušení povinností nájemce.

V případě sankce ze strany kontrolních orgánů veřejné správy pro FN Plzeň a jde-li o prokazatelné
porušení zákona o odpadech ze strany smluvního partnera, je tato sankce vymáhána po smluvním partneru,
který je povinen sankci uhradit.
Při odvozu odpadů nájemců ve FN Plzeň či jiných subjektů (např. při rekonstrukcích prostřednictvím
odboru dopravy) je FN pouze dopravcem, nikoliv původcem odpadu – toto zajistí odbor dopravy při
předávání odpadu na skládce.

9. Mytí a desinfekce kontejnerů na infekční odpady ve FN Plzeň
Mytí je prováděno z hygienicko-epidemiologických důvodů.
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V lokalitě Lochotín je mytí a desinfekce prováděno průběžně při cyklickém pohybu kontejnerů po trase:
soustřeďovací místo – doprava – vykládací místo – doprava – soustřeďovací místo.
Pro lokalitu Bory je zpracován mycí plán (viz. příloha č.6) podle kterého odbor dopravy zajišťuje odvoz
kontejnerů k mytí. V případě potřeby je prováděna doprava k čištění i nad rámec tohoto plánu či doprava
k mytí ostatních kontejnerů.
Jednotlivé odpadkové koše na odděleních jsou myty a desinfikovány dle Hygienického plánu, popř.
provozního řádu daného pracoviště.

10.

Přílohy

Všechny přílohy jsou umístěny na stránkách Intranetu FN: http://inka/intranet/odpady.asp
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schéma třídění, ukládání a likvidace odpadu ve zdravotnickém zařízení FN Plzeň
Vzory štítků na označování shromažďovací prostředků na infekční odpad
FN 0492 Identifikační list nebezpečného odpadu – infekční odpad
Umístění kontejnerů na jednotlivé odpady ve FN Lochotín
Umístění kontejnerů na jednotlivé odpady ve FN Bory
Mycí plán kontejnerů na infekční odpad pro FN Bory a ostatních dislokovaných pracovišť

11.

Zpracovatelský tým směrnice

Ing. David Kuzma
Ing. Miloš Novák
Josef Černý

12.

Oponenti

MUDr. Jiří Poborský
Ing. Viktor Wendler, MBA
Bc. Andrea Mašínová, MBA

13.

Rozdělovník

Všichni zaměstnanci FN

14.

Klíčová slova

odpad – infekční – třídění – odstranění
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