
 

DRTIČE ODPADŮ 
  

Kuchyňský odpad je podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, zařazen pod č. 20 

01 08 jako organický kompostovatelný biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a je povinnost s ním nakládat 

v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. 

Je vhodné používat domácí drtiče odpadů? 

Kuchyňský odpad není běžnou součástí komunálních odpadních vod a způsobuje vážné problémy nejen s 

odváděním odpadních vod kanalizační sítí, ale také pří jejich čištění a následném vypouštění  do toků. 

Kanalizace slouží výhradně pro odvádění a zneškodňování odpadních vod a nelze připustit, aby do tohoto systému 

byly odváděny odpady, např. rozmělněný kuchyňský odpad. Jako s  odpadem s ním musí být nakládáno. 

Profily kanalizačních přípojek a kanalizací nejsou dimenzovány pro odpady vznikající při používání drtičů a mnohde 

nemají vzhledem ke konfiguraci terénu dostatečný spád. Odpady nejsou odpadní vody. 

Podmínky vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace příslušné obce stanovuje Kanalizační řád obce, ve kterém 

jsou mimo jiné uvedeny jakostní limity odpadních vod. Způsob stanovení přípustné míry znečištění odpadních vod 

vypouštěných do kanalizace včetně orientačních ukazatelů pro stanovení příslušné míry znečištění stanoví příloha 

č.15 vyhl. č. 428/2001Sb. k zákonu o vodovodech a kanalizacích. Obsah nerozpuštěných látek NL je zpravidla limitován 

koncentrací 500 mg/l. Při instalaci drtiče kuchyňského odpadu s následným vypouštěním zdrtků do veřejné 

kanalizace odpadní voda tento limit významně překračuje (odhadem 4 až 5 tis. mg/l NL). Překračování limitů 

kanalizačního řádu hodnotí provozovatel veřejné kanalizace jako neoprávněné vypouštění odpadních 

vod v rozporu s uzavřenou smlouvou, za což může uložit smluvní pokutu. 

Vypouštění odpadních vod v rozporu s podmínkami stanovenými kanalizačním řádem je dle ustavení § 10 odst. 2 

zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, (dále jen zákona) neoprávněným vypouštěním 

odpadních vod, což dle § 9 odst. 6 písm. f) zákona při prokázání neoprávněného vypouštění odpadních vod může být 

důvodem pro přerušení dodávky vody a odvádění odpadních vod a dále je to přestupek dle § 34 odst. 1 písm. g) zákona 

č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. 


