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ABSTRAKT 

V současné době není jednoduché zajistit potřebnou informovanost v organizaci 

o související legislativě při zajišťování důlních děl v působnosti báňských předpisů. Tento 

stav je podpořen nedostatečnou právní úpravou problematiky druhotných surovin, 

formálním přístupem k certifikaci výrobků, neměnnými postupy při povolování hornické 

činnosti a zejména nedostatečnou úrovní implementace nařízení REACH v České 

republice. 

Cílem této práce bylo poskytnout organizaci, která zajišťuje likvidaci důlních děl 

z veřejných prostředků, soubor aktuálních informací o legislativních podmínkách pro 

vyuţití odpadů do základkových směsí, zejména se zaměřením na postup při nákupu 

základkových směsí formou veřejné zakázky.  

Pro dosaţení cíle jsem pouţila analýzu současného stavu legislativy nakládání s odpady, 

vyuţití druhotných surovin a certifikace výrobků.  Popsala jsem postup implementace 

nařízení REACH v České republice a podporu aplikace právních předpisů v průmyslu 

energetiky a těţby surovin ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu.   

V práci jsem formulovala výzkumné otázky. Prostřednictvím odpovědí na tyto otázky jsou 

popsány poznatky z analýzy současného stavu právního prostředí ve zkoumané oblasti a 

jejich uplatnění v průmyslu. Výzkumné otázky a zpracované odpovědi tvoří obsah 

Manuálu uţivatele základkových směsí, který je přílohou disertační práce. 

Přínosem této práce je zpracování manuálu pro účel konkrétního uţití v organizaci při 

zahlazování následků hornické činnosti v rámci financování útlumu hornictví z veřejných 

prostředků. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Základkové směsi 

Těţební odpady 

Vedlejší energetické produkty 

Druhotné suroviny 

Stavební výrobky  



Ing. Alena Orlíková: Podmínky vyuţití odpadů do základkových směsí 

2015  4 

 

 

ABSTRACT  

Recently, ensuring necessary awareness of related legislation within organisation handling 

liquidation of mine works is not an easy task. This state is supported by insufficient 

legislation of secondary raw materials issue, formal approach in certifying products, static 

procedures in approving mining activity and primarily by insufficient implementation of 

the REACH regulation in the Czech republic. 

The objective of this work was to provide the organisation with a complex of up-to-date 

information about legislation for applying waste in filling mixtures, focusing on procedure 

of purchasing filling mixtures through public procurements. 

To reach the objective, analysis of current state regarding waste use legislation, secondary 

raw materials use and product certification was done. I described an implementation 

procedure of the REACH regulation in the Czech republic as well as support of applying 

the legislation in energy and mining industry from the Ministry of Industry and Trade. 

I also defined research questions. Findings from analysis of the current legislation 

including their application in the industry state are reflected in the answers. The research 

questions as well as the answers can be found in the User of Filling Mixtures Manual 

which is an appendix of the thesis. 

Contribution of this thesis is the Manual written in order to help the organisation during 

liquidation of mining effects in connection to financing the mining decrease from public 

funds. 

 

KEYWORDS 

Filling mixtures 

Waste from the extractive industries 

Energetic by-products (coal combustion products) 

Secondary raw materials 
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MOTIVACE 

Od roku 2011 pracuji v organizaci DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, na 

pozici technika v odboru bezpečnosti hornické krajiny, který se zabývá přípravou projektů 

k realizaci zajištění starých důlních děl. Jsem nositelem personálního certifikátu Manaţer 

EMS od roku 2003 a dlouhodobě jsem profesně působila v oblasti nakládání s odpady. 

Mojí osobní a profesní motivací k volbě tématu disertační práce byla skutečnost, ţe se 

rozeběhla příprava na obnovu legislativní úpravy druhotných surovin a stanovení 

podmínek jejich vyuţití v právu České republiky, a to ve vazbě na vývoj práva Evropské 

unie. Zkušenosti z praxe mi potvrdily nedostatečnou provázanost a informovanost v oblasti 

báňské legislativy ve vztahu k související legislativě z jiných oblastí, v jejíţ působnosti se 

nachází vyuţívání odpadů do základkových směsí při zajišťování důlních děl. 

Za odbornou pomoc při přípravě mé disertační práce děkuji mému školiteli panu prof. Ing. 

Vladimíru Lapčíkovi, CSc., zejména za velmi cenné poznatky a praktické informace 

v rámci odborných konzultací. Dále děkuji za podporu v rámci doktorského studia vedení 

odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO, zejména panu řediteli Ing. Josefu 

Havelkovi a panu technickému náměstkovi a závodnímu dolu Ing. Pavlu Fasolovi, kteří se 

mnou na téma disertační práce diskutovali a poskytli mi své poznatky z dlouhodobé praxe 

v organizaci, vykonávající hornickou činnost. 
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Seznam českých zkratek 

Zkratky z legislativy chemických látek 

VEP Vedlejší energetické produkty - Popílky, strusky, popely, škváry a 

produkty z odsíření kouřových plynů, které vznikají při výrobě 

tepelné a elektrické energie spalováním uhlí, jejichţ další vyuţití je 

zajištěno v souladu s ustanovením § 3 odst. 5) zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech. 

N, R 50/53 Označení nebezpečné látky pomocí kombinované R věty 

s významem: Látka nebezpečná pro ţivotní prostředí, vysoce toxická 

pro vodní organismy, můţe vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve 

vodním prostředí. Na základě převodní tabulky v příloze č. VII. 

nařízení CLP, nařízení (ES) č. 1272/2008, odpovídá označení pomocí 

standardní věty o nebezpečnosti H410 s významem: vysoce toxický 

pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

Zkratky použité v oblasti stavebních výrobků 

ESVO Evropské sdruţení volného obchodu (angl. European Free Trade 

Association – EFTA) je mezinárodní organizace zaloţená uzavřením 

Stockholmské smlouvy ze 4. ledna 1960, vedoucí zemí uskupení byla 

Velká Británie. Posláním organizace je podpora prosperity a 

hospodářské spolupráce mezi jejími členy. Organizace vznikla jako 

protiváha k Evropskému hospodářskému společenství (dnešní 

Evropská unie). Evropská unie uzavřela s Evropským sdruţením 

volného obchodu v Portu v roce 1992 smlouvu o vytvoření 

společného Evropského hospodářského prostoru. 

ČSN Chráněné označení českých technických norem. Tvorbu a vydávání 

ČSN zajišťuje ÚNMZ. Za písmennou značkou normy (ČSN) se uvádí 

šestimístné třídicí číslo, v němţ první dvojčíslí se odděluje mezerou a 

značí třídu norem (00 – 99 udává širší hospodářský obor). Třetí a 

čtvrtá číslice označuje skupinu a podskupinu norem a poslední 

dvojčíslí představuje pořadové číslo normy. 

ČSN EN Označení pro převzaté (harmonizované) Evropské normy. Evropské 

normy se označují původním označením, před něţ je přidána zkratka 

ČSN. 

TN Technické návody - jsou technickým dokumentem vypracovaným pro 

stavební výrobky uvedené v příloze č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 

Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví 

technické poţadavky na vybrané stavební výrobky. Technické 

návody jsou ve výlučném vlastnictví ÚNMZ, proto jakýkoliv zásah či 

jejich svévolné přepracování či případné pouţití pro další účely je 

zásahem do autorského práva vlastníka. 

Zkratky použité v oblasti využití odpadů 

CZ-CPA Klasifikace produkce - zohledňuje technologický rozvoj a strukturální 

změny v hospodářství a nahradila v roce 2008 Standardní klasifikaci 

produkce (SKP). Zavedena byla sdělením ČSÚ č. 275/2008 Sb. Je 

českou verzí CPA. Od 1.1.2015 je platná aktualizace dle sdělením 

ČSÚ č. 323/2014 Sb. o aktualizaci Klasifikace produkce (CZ-CPA).   

http://cs.wikipedia.org/wiki/4._leden
http://cs.wikipedia.org/wiki/1960
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A9_hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A9_spole%C4%8Denstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%BD_hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%BD_prostor
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Zkratky názvů institucí 

ASVEP Asociace pro vyuţití energetických produktů 

CENIA Česká informační agentura ţivotního prostředí 

ČBÚ Státní báňská správa České republiky - Český báňský úřad 

ČIA Český institut pro akreditaci, o. p. s. 

ČIŢP Česká inspekce ţivotního prostředí 

ČOI Česká obchodní inspekce 

ČSÚ Český statistický úřad 

EU Evropská unie 

GA ČR Grantová agentura České republiky  

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MŢP Ministerstvo ţivotního prostředí 

TZÚS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p. 

ÚNMZ Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví  
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Seznam cizojazyčných zkratek 

Zkratky z legislativy chemických látek 

REACH  (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) je nový 

přístup EU v oblasti výroby chemických látek, jejich uvádění na trh a 

jejich pouţívání, jehoţ hlavními nástroji jsou registrace chemických 

látek, hodnocení dokumentace a hodnocení látek, povolování, 

omezování a zákazy mimořádně rizikových chemických látek. 

REACH-IT Portál slouţící k předkládání dat Evropské agentuře pro chemické 

látky ECHA. Tento elektronický nástroj vyuţívají společnosti k 

podávání ţádostí o registraci chemických látek. 

IUCLID 5 IUCLID 5 je speciální software slouţící ke sběru informací o látkách 

a k následné práci s nimi. Je určen k přípravě veškeré registrační 

dokumentace, kterou pak registrant předá ECHA pomocí portálu 

REACH-IT. Program IUCLID 5 je moţné zdarma stahovat ze stránek 

http://iuclid.eu/.  

UVCB látky (Substances of Unknown or Variable Composition, Complex reaction 

Products or Biological Materials) Látky s neznámým nebo 

proměnlivým sloţením, sloţité reakční produkty nebo biologické 

materiály. 

PBT a vPvB (/very/ Persistent, /very/ Bioaccumulative and/or Toxic chemicals) 

Látky perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) nebo vysoce 

perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) podle kritérií přílohy 

XIII nařízení REACH – látky vzbuzující mimořádné obavy  

SIP (Substance Identification Profile) Identifikační profil látky - slouţí 

k prokázání stejnosti látek, a to především v případě UVCB látek, 

které mají značně proměnné sloţení. 

CSR (Chemical Safety Report) Zpráva o chemické bezpečnosti 

dokumentuje posouzení chemické bezpečnosti prováděné v rámci 

registračního procesu REACH a je klíčovým zdrojem, ze kterého 

ţadatel o registraci poskytuje informace všem uţivatelům 

chemických látek. Zprávu o chemické bezpečnosti musí připravit 

kaţdý výrobce/dovozce látek nad 10 t/rok. 

ES 

 

(Exposure Scenario) Scénář expozice je soubor opatření k řízení rizik 

a stanovené provozní podmínky, které minimalizují úniky do 

ţivotního prostředí a expozice v celém ţivotním cyklu látky.  

SIEF (Substance Information Exchange Forum) Fórum pro výměnu 

informací - Cílem fóra SIEF je usnadnit výměnu informací mezi 

potenciálními ţadateli o registraci téţe látky. 

European 

Community 

number, 

 

EC number 

Číslo ES, tj. EINECS, ELINCS nebo NLP, je úřední číslo látky 

v Evropské unii. Číslo ES lze získat z úředních publikací EINECS, 

ELINCS a NLP na internetových stránkách  

http://www.eurochem.eu/index.php?MN=Registry+Numbers&ProdI

D=00026D060C0537860002ED39. 

Číslo ES je sedmimístným číslem typu XXX-XXX-X, přičemţ první 

číslice je určena podle seznamu, ke kterému látka přísluší (EINECS, 

ELINCS a NLP) a  číslování začíná od 200-001-8 (EINECS), od 400-

http://iuclid.eu/
http://www.eurochem.eu/index.php?MN=Registry+Numbers&ProdID=00026D060C0537860002ED39
http://www.eurochem.eu/index.php?MN=Registry+Numbers&ProdID=00026D060C0537860002ED39
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010-9 (ELINCS) a od 500-001-0 (NLP).  

EINECS (European INventory of Existing Commercial chemical 

Substances) - Evropský seznam obchodovaných chemických látek, 

ELINCS (European LIstof Notified Chemical Substances) List - 

Evropský seznam oznámených chemických látek, 

NLP (No-Longer Polymers) List - Seznam látek nadále 

nepovaţovaných za polymery. 

Číslo CAS Číslo v rejstříku organizace Chemical Abstracts Services. Číslo 

EINECS označuje bezvodou i hydratovanou formu látky, zatímco 

v případě čísla CAS často existují různá čísla pro bezvodou a 

hydratovanou formu látky.  

CMR Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci, 

Zkratky použité v oblasti stavebních výrobků 

CE (Conformité Européenne - z francouzštiny) označuje zboţí, které 

splňuje příslušné normy Evropské unie. Zkratka CE zákazníkovi říká, 

ţe výrobce svůj výrobek před uvedením na trh posoudil a porovnal s 

poţadavky příslušných norem, které mají k danému výrobku vztah, a 

ţe výrobek všechny tyto poţadavky splňuje. Nicméně označení CE 

není povinné pro všechny výrobky – jde pouze o produkty kategorií 

vyjmenovaných v konkrétních směrnicích EU o označení CE. 

CPD (Construction Products Directive) Směrnice Rady 89/106/EHS, 

o sbliţování právních a správních předpisů členských států týkajících 

se stavebních výrobků. Základní předpis pro oblast stavebních 

výrobků, platný do dubna 2011. 

CPR (Construction Products Regulation) Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované 

podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 

směrnice Rady 89/106/EHS. 

ETA (European technical approval) Evropské technické schválení ETA je 

harmonizovaná technická specifikace spojená pouze se směrnicí 

Rady 89/106/EHS. Evropské technické schválení (ETA) ve smyslu 

CPD bylo moţno vydávat aţ do 30. 6.2013.  

Zkratky použité v oblasti využití odpadů 

CPA (Classification of Products by Activity) Statistická klasifikace 

produkce - Předmětem je statistické klasifikace produkce podle 

ekonomických činností. Zavedena byla nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008, kterým se zavádí nová 

statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) a zrušuje 

nařízení Rady (EHS) č. 3696/93. Aktualizována byla nařízením 

Komise (EU) č. 1209/2014 ze dne 29. října 2014, kterým se mění 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008. 

EIA (Environmental Impact Assessment) Vyhodnocení vlivů na ţivotní 

prostředí - je označení pro proces posuzování vlivů záměrů na ţivotní 

prostředí. Smyslem je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit 

předpokládané vlivy připravovaných záměrů na ţivotní prostředí a 

veřejné zdraví ve všech rozhodujících souvislostech. Cílem procesu 

je zmírnění nepříznivých vlivů realizace na ţivotní prostředí. 

http://www.unmz.cz/cz/30/smernice_rady_89_106_ehs.htm
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ETV (Environmental Technology Verification) Ověřování 

environmentálních technologií je nezávislé posouzení a ověřování 

prohlášení výrobce/dodavatele o výkonnosti technologie a jejím 

přínosu pro ţivotní prostředí. 

Zkratky názvů institucí 

ECHA (European Chemicals Agency) Evropská agentura pro chemické látky 

je speciální agentura Evropské unie, která je zodpovědná za 

implementaci nové evropské politiky v oblasti regulace chemických 

látek a sídlí v Helsinkách. ECHA zahájila svou práci 1. června 2007. 

EU (European Union) Evropská unie 
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Výkladový slovník 

Pojmy z legislativy chemických látek 

Nařízení REACH Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 

o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, 

o zřízení Evropské agentury pro chemické látky.  

Látka  Chemický prvek a jeho sloučeniny v přírodním stavu nebo získané 

výrobním procesem, včetně všech přídatných látek nutných 

k uchování jeho stability a všech nečistot vznikajících v pouţitém 

procesu, avšak s vyloučením všech rozpouštědel, která lze oddělit bez 

ovlivnění stability látky nebo změny jejího sloţení.  

Předmět  Věc, která během výroby získává určitý tvar, povrch nebo vzhled 

určující její funkci ve větší míře neţ její chemické sloţení. 

UVCB látky Látky s neznámým nebo proměnlivým sloţením, sloţité reakční 

produkty nebo biologické materiály. 

Identifikační profil 

látky 

Dokument slouţí k prokázání stejnosti látek, a to především v případě 

UVCB látek, které mají značně proměnné sloţení. 

Fórum SIEF Fórum pro výměnu informací - Cílem fóra SIEF je usnadnit výměnu 

informací mezi potenciálními ţadateli o registraci nezbytných pro 

registraci téţe látky, aby se zabránilo duplicitě studií a dohodnout se 

na klasifikaci a označování látky. SIEF také slouţí jako platforma pro 

drţitele údajů za účelem podělit se o své údaje o látkách. 

Registrační 

dokumentace 

(Dossier) Soubor informací předloţených ţadatelem o registraci pro 

určitou látku v souladu s poţadavky na registraci REACH. Skládá se 

ze dvou hlavních částí:  

 - technická dokumentace, která musí být předloţena ve formátu 

IUCLID 5, 

 - zpráva o chemické bezpečnosti (CSR), coţ je samostatný dokument 

připojený v registrační dokumentaci IUCLID. Hlavním cílem CSR je 

doloţit posouzení chemické bezpečnosti (CSA), včetně jejích závěrů 

a výsledků. 

Posouzení chemické bezpečnosti vypracované (CSA) výrobcem 

zahrnuje výrobu látky a všechna určená pouţití. Posouzení chemické 

bezpečnosti vypracované dovozcem zahrnuje všechna určená pouţití. 

Posouzení chemické bezpečnosti se zabývá pouţitím látky samotné 

i obsaţené ve směsi a v předmětu, a to podle určených pouţitích. 

Přihlíţí se ke všem fázím ţivotního cyklu látky, které jsou výsledkem 

výroby a určených pouţití. Obsah CSA předepisuje nařízení REACH 

ve své příloze č. I. Posuzují se:  

- nebezpečnost pro lidské zdraví, 

- nebezpečnost pro lidské zdraví plynoucí z fyzikálně-

chemických vlastností, 

- nebezpečnost pro ţivotní prostředí, 

- PBT a vPvB látky. 

Pro nebezpečné látky nebo směsi a látky PBT/vPvB zahrnuje CSA 
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ještě posouzení expozice (vytvoření scénáře expozice a odhadu 

expozice) a charakterizaci rizika. 

Scénář expozice 

 

Scénář expozice je soubor podmínek, které popisují, jak je látka 

vyráběna nebo pouţívána během svého ţivotního cyklu a jak výrobce 

nebo dovozce kontroluje nebo doporučuje následnému uţivateli 

kontrolovat expozici člověka a ţivotního prostředí. Zpracování 

scénáře expozice je povinné pro látky, které splňují kritéria pro 

klasifikaci, tj. pro informování o druhu a závaţnosti nebezpečnosti 

dané látky/směsi. Pokud dojde ţadatel o registraci k závěru, ţe látka 

splňuje kritéria pro PBT nebo vPvB, je povinen zpracovat scénář 

expozice. Scénář expozice je pak součástí zprávy o chemické 

bezpečnosti. Scénář expozice můţe zahrnovat jeden konkrétní proces 

nebo jedno konkrétní pouţití anebo více procesů nebo pouţití.  

Registrant Ţadatel o registraci vyráběné nebo dováţené látky do Společenství 

(samotné nebo obsaţené v přípravku) v mnoţství ≥ 1 tuna za rok. 

Následný uţivatel  

 

Fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství, jiná neţ 

výrobce nebo dovozce, která pouţívá látku samotnou nebo obsaţenou 

v přípravku při své průmyslové nebo profesionální činnosti. 

Následným uţivatelem není distributor ani spotřebitel. Za následného 

uţivatele se povaţuje rovněţ zpětný dovozce osvobozený podle čl. 2 

odst. 7 písm. c) nařízení REACH.  

Specifické 

koncentrační limity 

Specifické koncentrační limity a obecné koncentrační limity jsou 

limity stanovené pro danou látku a označující prahovou hodnotu, při 

jejímţ dosaţení nebo překročení vede přítomnost této látky v jiné 

látce nebo směsi ve formě nečistoty, přídatné látky nebo jednotlivé 

sloţky ke klasifikaci látky nebo směsi jako nebezpečné. Není-li 

uvedeno jinak, jsou koncentrační limity vyjádřeny jako hmotnostní 

procenta látky vzhledem k hmotnosti celé směsi. 

Pojmy použité v oblasti stavebních výrobků 

Autorizovaná osoba Autorizovanou osobou dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

poţadavcích na výrobky, je právnická osoba pověřená ÚNMZ 

k činnostem při posuzování shody výrobků zahrnujícím i posuzování 

činností souvisejících s jejich výrobou, popřípadě  s jejich 

opakovaným pouţitím. 

Akreditovaná osoba Akreditovaná osoba je drţitelem akreditace. Akreditace  je osvědčení 

o splnění poţadavků pro provádění konkrétní činnosti posuzování 

shody, které stanoví harmonizované normy, případně jiné dokumenty 

platné pro oblast posuzování shody. Akreditaci provádí k tomu 

pověřená právnická osoba, kterou je v současné době Český institut 

pro akreditaci, o.p.s., pověřený vládou České republiky jako národní 

akreditační orgán. 

Certifikace  Výrobková certifikace je proces potvrzení shody vlastností výrobků s 

poţadavky technického předpisu. Kromě analýzy rizik, zkoušení v 

akreditované laboratoři a porovnání vlastností výrobků s poţadavky 

předpisu obvykle obsahuje také dozor nad stabilitou jakosti 

certifikovaného výrobku po dobu platnosti certifikátu. Certifikace 

výrobků můţe být prováděna autorizovanou osobou, akreditovanou 
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osobou, popř. neakreditovaně (dobrovolná certifikace). V prvním 

případě je postup předepsán příslušným nařízením vlády pro 

stanovené výrobky. Ve druhém případě je potvrzována shoda 

vlastností výrobků s poţadavky předpisu (zákon, vyhláška, norma, 

směrnice apod.), který je uveden v příloze osvědčení o akreditaci. V 

případě třetím lze pouţít k certifikaci jakýkoliv dokument, definující 

poţadavky na výrobek. 

Stavební technické 

osvědčení 

Pro stavební výrobky, pro které neexistují určené ČSN nebo výrobek 

této normě neodpovídá, popřípadě pokud takové normy nebo 

technické předpisy nekonkretizují z hlediska určeného pouţití 

výrobku základní poţadavky (viz § 2 odst. 2  nařízení 

vlády č. 163/2002 Sb.), vydává autorizovaná osoba stavební 

technické osvědčení (podle § 3  nařízení vlády č. 163/2002 Sb.). 

Technické návody Technické návody - jsou technickým dokumentem vypracovaným pro 

stavební výrobky uvedené v příloze č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 

Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví 

technické poţadavky na vybrané stavební výrobky a definují činnosti 

autorizovaných osob při posuzování shody stavebních výrobků. 

Technické návody jsou ve výlučném vlastnictví ÚNMZ, proto 

jakýkoliv zásah či jejich svévolné přepracování či případné pouţití 

pro další účely je zásahem do autorského práva vlastníka. 

Pojmy použité v oblasti využití odpadů 

Odpad Pojem je definován v § 3 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů: Odpad je kaţdá movitá věc, 

které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. 

Druhotná surovina V současné právní úpravě nakládání s odpady není pojem „druhotná 

surovina“ samostatně definován. Odpovídá pojmu „materiálové 

vyuţití odpadu“, který se pouţívá v předpisech EU. Druhotnou 

surovinou se rozumí materiály, které jsou bezprostředně vyuţívány 

ve výrobním procesu, tj. bez jakékoli úpravy či zpracování jsou 

určeny k materiálovému vyuţití/recyklaci, které je zajištěno. 

Ekologická újma Ekologickou újmou je dle zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení 

ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, jen 

taková újma, která je měřitelná a má závaţné nepříznivé účinky na 

vybrané přírodní zdroje, tj. chráněné druhy volně ţijících ţivočichů a 

planě rostoucích rostlin a jejich přírodní stanoviště, povrchové nebo 

podzemní vody a půdu. 

 

  

http://www.unmz.cz/cz/30/163_02.htm
http://www.unmz.cz/cz/30/163_02.htm
http://www.unmz.cz/cz/30/163_02.htm


Ing. Alena Orlíková: Podmínky vyuţití odpadů do základkových směsí 

2015  19 

 

 

1. Úvod 

Existence důlních děl představuje z dlouhodobého hlediska významný vliv na jednotlivé 

sloţky ţivotního prostředí. Závaţným problémem je velké mnoţství uzavřených i 

opuštěných důlních děl, vzniklých v minulosti hornickou činností i činností prováděnou 

hornickým způsobem, která je třeba likvidovat dle platných právních předpisů tak, aby se 

nestala nebezpečím pro budoucnost. U dlouhodobě působících vlivů průmyslu mají změny 

a účinky trvalý, dlouhodobý charakter. Dokonce se odhaduje jejich přetrvávání v době, kdy 

jiţ primární negativní vlivy budou slábnout nebo zcela pominou. Do této oblasti proto musí 

směřovat společenské úsilí a prostředky přednostně, a to jak pro účely preventivních 

opatření, tak pro účely zmírnění jiţ se projevujících následků [Lapčík, 2011]. 

Česká republika poskytuje svému uhelnému průmyslu podporu na zahlazování následků 

hornické činnosti. Podpora je slučitelná s řádným fungováním společného trhu. Finanční 

prostředky jsou určeny výhradně na pokrytí závazků vzniklých v minulosti, které 

vyvstávají v souvislosti s uzavíráním uhelných dolů. Český uhelný průmysl nedostává 

ţádné dotace na současnou těţbu uhlí. Česká republika tak postupuje v souladu 

s Nařízením Rady (ES) č. 1407/2002 ze dne 23. července 2002, o státní podpoře uhelnému 

průmyslu. 

Pro zachování konkurenceschopnosti privátních českých těţebních společností bylo nutné 

vytvořit systém adresného poskytování státních prostředků, a to výlučně pouze těţebním 

organizacím v útlumu, které jsou ve vlastnictví státu. V procesu restrukturalizace uhelného 

hornictví v České republice byly odděleny od privátních těţebních společností lokality, kde 

jiţ byla těţba ukončena.  

Finanční prostředky k zahlazování následků hornické činnosti jsou poskytovány ze státního 

rozpočtu státním podnikům, které převzaly utlumené lokality [Sochor, 2003]. Tímto 

způsobem je zajištěno řešení důsledků ekologických zátěţí, vzniklých před účinností 

novely zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného bohatství (horní zákon), 

v roce 1993. Horní zákon byl v uvedeném roce novelizován zákonem č. 168/1993 Sb., 

který ukládá těţebním organizacím vytvářet rezervu finančních prostředků k zajištění 

vypořádání důlních škod.   
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Státní podniky DIAMO, s. p. a Palivový kombinát Ústí, s. p. zajišťují zahlazování 

následků hornické činnosti ve dvou úrovních. Jednak likvidaci důlních děl a na druhé 

straně sanaci a rekultivaci postiţeného území.  

Likvidace dolu zasypáním představuje technicky a ekonomicky náročný úkol, vyţadující 

spojení technických poznatků z oblasti vyuţívání dostupných materiálů pro zakládání 

volných prostor s důrazem na vysokou úroveň ochrany ţivotního prostředí. 

Na vědecké bázi probíhá dlouhodobě výzkum vhodných materiálů pro úpravu na 

rekultivačně sanační a výplňové směsi. Aby bylo moţné vyuţít tyto materiály k zásypu 

likvidovaných důlních děl, je nutné ověřit jejich vlastnosti tak, aby splňovaly veškeré 

legislativní poţadavky. Na tomto výzkumu se významně podílí i Hornicko-geologická 

fakulta Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Výzkum je zaměřen na 

definování zásypových materiálů ve smyslu poţadavků vyhlášky č. 52/1997 Sb., kterou se 

stanoví poţadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu 

při likvidaci hlavních důlních děl. 

Poţadavky báňské legislativy jsou pro funkčnost zásypových materiálů rozhodující, jejich 

pouţití je však upraveno dalšími zákony a prováděcími předpisy. 

Pokud výrobce pouţije jako vstupní suroviny pro výrobu základky (zásypu) odpady, 

podléhá nakládání s odpady působnosti zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to aţ do ukončení procesu úprav 

v zařízení k materiálovému vyuţití odpadů. Z odpadu jsou tímto procesem zpětně získány 

látky. Proces zpětného získání můţe sestávat z několika kroků, přičemţ aţ při posledním 

kroku vznikne materiál, který jiţ nebude klasifikován jako odpad. Materiál je zpětně 

získanou látkou, případně směsí těchto látek a přechází tak z působnosti předpisů pro 

odpady do působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o 

registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH). 

Výroba a uvedení na trh materiálu základky (zásypu) jako výrobku, podléhá působnosti 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických poţadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů a působnosti jeho prováděcího předpisu, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., 

kterým se stanoví technické poţadavky na vybrané stavební výrobky. Základkový materiál 

určený k likvidaci hlavních a starých důlních děl zasypáním podléhá jako „stanovený 
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výrobek“ certifikaci autorizovanou osobou, tj. ověření shody s poţadavky technických 

předpisů.   

Vstupem do báňského technologického procesu hornické činnosti v procesu likvidace 

důlních děl je nakládání s materiálem základky v působnosti zákona č. 61/1988 Sb., 

o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.  

Pokud výrobek svými vlastnostmi můţe negativně ovlivnit ţivotní prostředí, můţe být jeho 

pouţití nakládáním se závadnými látkami, tj. provozní činností podle zákona č. 167/2008 

Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů.  

Těţební společnost můţe pro zajištění a likvidaci vlastních uzavíraných důlních děl pouţít 

hmoty získané při těţbě a úpravě nerostů v souladu s příslušným plánem zajištění nebo 

likvidace. Na tyto hmoty se pak nevztahuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ani zákon 

č. 159/2009 Sb., o nakládání s těţebním odpadem. 

Státní podniky, které se zabývají zahlazováním následků hornické činnosti v rámci 

financování útlumu hornictví z veřejných prostředků, nakupují sluţby zajištění a likvidace 

důlních děl formou veřejných zakázek včetně dodávek základkových směsí. Je tedy pro ně 

nanejvýš potřebné správně formulovat technické a legislativní poţadavky na dodavatele. 

Formulace technických poţadavků je moţná s vyuţitím odborných zkušeností organizace 

z realizace předchozích projektů, s vyuţitím publikovaných informací o nejlepších 

dostupných technikách a výstupů nových výzkumů univerzitních a vědeckých pracovišť. 

Formulace legislativních poţadavků pro vyuţití odpadů do základkových směsí je obtíţná 

vzhledem k legislativní působnosti zákonů z různých oblastí, které spadají do okruhů 

působnosti různých ministerstev jako ústředních orgánů státní správy. Podle zákona 

č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 

republiky, v platném znění, se pohybujeme v oblasti působnosti Ministerstva ţivotního 

prostředí (nakládání s odpady, vznik ekologické újmy), Ministerstva průmyslu a obchodu 

(nakládání s chemickými látkami, stanovené výrobky) a Českého báňského úřadu 

(hornická činnost). Obdobně se zde potkávají hranice působnosti kontrolních orgánů, 

kterými jsou Česká obchodní inspekce (ČOI) a Česká inspekce ţivotního prostředí (ČIŢP).  

Souhrnný materiál, např. na úrovni metodického pokynu, nebyl dosud zpracován.  
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Dané téma jsem zvolila z důvodu probíhajících změn v právní úpravě problematiky vyuţití 

vedlejších energetických produktů a těţebních odpadů a z důvodu aktuálnosti tématu ve 

vztahu k hospodářským změnám v Evropské unii, zapříčiněným úsilím o úsporu 

nerostných surovin. 
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2. Východiska disertační práce 

Při zpracovávání disertační práce jsou mimo vlastní poznatky a referáty vyuţity referáty 

z odborných seminářů, které byly pořádány na téma vyuţití vedlejších energetických 

produktů, sanací a rekultivací hornické krajiny a ekologické újmy. Podnětem pro 

zpracování této disertační práce byly zejména výsledky dříve zpracovaných a 

publikovaných vědeckých prací. 

2.1 Technicko-ekonomická kritéria pro řešení likvidace dolů 

Významně se tématikou likvidace dolů zasypáním zabýval Grant GA ČR reg. č. GA 

105/02/1381 „Technicko-ekonomická kritéria pro řešení ekologických a bezpečnostních 

problémů utlumovaných dolů“, který byl řešen Vysokou školou báňskou - Technickou 

univerzitou Ostrava, Hornicko-geologickou fakultou v letech 2002 aţ 2003. Závěry 

poukazují na skutečnost, ţe nedostatečná likvidace dolu nebo zajištění nezpevněnou 

základkou můţe vést k pozdější destrukci důlního díla a posléze k nákladným opatřením 

[Dvořáček, 2002-2003]. Vyuţití velkoobjemových vedlejších energetických produktů 

zapracováním do zpevněných základkových směsí zajišťuje báňskou bezpečnost a 

ekonomickou efektivnost řešení. 

2.2 Analýza báňské legislativy 

Dalším výzkumem navázal projekt ČBÚ č. 42-05 „Likvidace hlubinného dolu zakládáním 

po ukončení báňské činnosti pro sníţení bezpečnostních a ekologických rizik“, který byl 

řešen Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava, Hornicko-geologickou 

fakultou v letech 2005 aţ 2007. Jedním z výstupů projektu bylo vymezení poţadavků na 

doplnění báňské legislativy o podmínky pro likvidaci hlubinného dolu, umoţňující 

zakládání podzemních důlních prostor zpevněnou základkou, vyrobenou materiálovým 

vyuţitím druhotných surovin [Slivka, 2007].  

Ve stejném období byl s obdobnou tématikou řešen projekt ČBÚ č. 36-05 „Moţnosti 

likvidace hlavních důlních děl nezpevněným zásypovým materiálem“. Mezi výstupy 

projektu byly zahrnuty (na základě provedené analýzy jednotlivých opatření stanovených 

v povolení OBÚ pro likvidaci hlavních důlních děl) návrhy doplnění báňských předpisů 
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o podmínky pro povolování likvidace jámy nezpevněným zásypovým materiálem 

[Cigánek, 2007]. 

2.3 Hodnocení ve smyslu současných právních požadavků na ochranu 

veřejného zdraví a životního prostředí 

Riziko pouţití výrobků ze zbytků po spalování uhlí bylo posouzeno v rámci projektu VaV 

SP/2f3/118/08 nazvaného „Výzkum skutečných vlastností odpadů povaţovaných za 

vhodný zdroj nestandardních surovin (zejména vedlejších energetických produktů) ve 

smyslu současných právních poţadavků na ochranu zdraví lidí, ţivotní prostředí a 

vyhodnocení získaných informací pro stanovení bezpečných postupů a poţadavků pro 

jejich pouţívání“. V letech 2008 aţ 2010 se na řešení projektu vedle řešitele UNIVERZA-

Středisko odpadů Praha, s.r.o. podílely jako spoluřešitelé organizace Státní zdravotní ústav 

Praha a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. V závěrech řešitelé konstatují na 

základě získání objektivních informací o vlastnostech vedlejších energetických produktů a 

na základě zpracování modelových rizikových analýz, ţe v případě uvolňování výrobků ze 

zbytků po spalování uhlí do nechráněného ţivotního prostředí můţe docházet 

k poškozování ţivotního prostředí [UNIVERZA-SoP, 2010]. 

Základkové směsi jsou ekologickými sdruţeními často odmítány jako účelové 

odstraňování odpadů. Tento problematický názor je podporován nejednoznačností platné 

legislativy, není právně definována druhotná surovina. Vedlejší energetické produkty jsou 

hodnoceny z hlediska vlivu na ţivotní prostředí a veřejné zdraví podle různých kritérií, 

které vyplývají z legislativy v oblasti odpadů, případně stavebních výrobků nebo 

chemických látek.  
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3. Cíl disertační práce 

Neustálý vývoj v legislativní oblasti dosáhl významného rozmachu v souvislosti se 

vstupem České republiky do Evropské unie a tím s transpozicí předpisů Evropské unie do 

českého právního řádu a jejich následnou implementací. Tento proces probíhá a mnoţství 

předpisů se stává pro technicky zaměřené odborníky nepřehledným.  

Předmětem disertační práce je analýza vývoje legislativních podmínek vyuţití odpadů 

v České republice se zaměřením na podmínky vyuţití těţebních a energetických odpadů do 

základkových směsí. Dále posouzení současného stavu a směr předpokládaného vývoje. 

Cílem je zpracování kompaktního materiálu, který poskytne uţivateli základkových směsí 

celistvý přehled o jeho povinnostech i povinnostech dodavatele před legálním pouţitím 

základky pro likvidaci dolů. 
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4. Analýza legislativního stavu řešené problematiky 

4.1 Legislativa nakládání s odpady 

Vyuţití odpadů obecně je upraveno zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. 

Zvláštním právním předpisem je zákon o nakládání s těţebním odpadem. 

4.1.1 Zákon o odpadech 

První právní předpis toho druhu v České republice, zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, 

stanovil povinnosti a poţadavky při nakládání s odpady. Jiţ v tomto zákoně měl původce 

odpadů povinnost co nejvíce omezovat vznik odpadů, vytvářet předpoklady pro vyuţívání 

a zneškodňování odpadů, vyuţívat odpady jako druhotné suroviny a zajistit zneškodnění 

v případě, kdy není moţné jejich vyuţití. Za druhotnou surovinu byla podle zákona přitom 

povaţována surovina nebo materiály získané z odpadu, které jsou způsobilé k dalšímu 

vyuţití. Pro vyuţívání druhotných surovin bylo legislativou vytvořeno příznivé prostředí. 

Zákon současně stanovil institut placení poplatků za ukládání odpadů. Poplatky měly 

kromě jiného stimulovat původce odpadů k minimalizaci mnoţství ukládaných odpadů. 

Následující zákony o odpadech (č. 125/1997 Sb. a č. 185/2001 Sb.) tento základní přístup 

původců odpadů zachovaly a jako motivaci přednostního vyuţívání odpadů před jejich 

ukládáním zavedly zvyšování ročních sazeb za ukládání na skládky. V roce 2000 byl 

pojem druhotná surovina z odpadové legislativy vyjmut zákonem č. 37/2000 Sb., kterým 

se měnil v té době platný zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech.  

V současné době upravuje nakládání s odpady zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů. Jeho návrh byl vypracován jiţ s vyuţitím příslušné legislativy EU.  

Pojem druhotná surovina je uveden v řadě právních předpisů, přestoţe definice druhotné 

suroviny není stanovena.  Např. zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní 

prostředí, v příloze 1 uvádí pojem „druhotná surovina“ v definici záměru vţdy 

podléhajícímu posouzení s kódem 4.3: „Zařízení k výrobě neţelezných surových kovů 

z rudy, koncentrátů nebo druhotných surovin pomocí metalurgických, chemických nebo 

elektrolytických procesů“. Obdobně zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci v příloze 

1 pouţívá pojem „druhotná surovina“ v definicích kategorií činností s kódem 2.2: „Výroba 

surového ţeleza nebo oceli z prvotních nebo druhotných surovin, včetně kontinuálního lití, 
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o kapacitě větší neţ 2,5 t za hodinu.“ a s kódem 2.5a: „Výroba surových neţelezných kovů 

z rudy, koncentrátů nebo druhotných surovin metalurgickými, chemickými nebo 

elektrolytickými postupy.“ 

Sdělení ČSÚ č. 275/2008 Sb., o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) v příloze 1 

uvádí:  „V klasifikaci CZ-CPA jsou rovněţ uvedeny odpady a druhotné suroviny, které 

však nelze povaţovat za produkty, vznikající jako záměrný výsledek ekonomické 

činnosti.“ 

Do zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, po jeho zásadní novelizaci zákonem č. 154/2010 

Sb., jsou doplněny podmínky (§ 3 odst. 5 zákona), při jejichţ splnění je moţno „odpadní 

movité věci“ ve výrobě klasifikovat jako vedlejší produkty, pokud je zajištěno jejich další 

vyuţití. Dále jsou doplněny podmínky, při jejichţ splnění některé druhy odpadu přestávají 

být odpadem (§ 3 odst. 6 zákona). Pro konkrétní způsoby pouţití vedlejších produktů podle 

odstavce 5 a výrobků z odpadů podle odstavce 6 musí být splněna kritéria pro vyuţití 

odpadů, pokud jsou stanovena (§ 3 odst. 7 zákona).  

Případným omezením můţe být stanovení podmínek podle § 3 odst. 9 zákona, kdy 

Ministerstvo ţivotního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu můţe 

stanovit vyhláškou kritéria upřesňující, kdy movitá věc můţe být povaţována za vedlejší 

produkt a nikoli odpad a kdy odpad přestává být odpadem. Zatím však tato vyhláška 

nebyla vydána. 

Český statistický úřad od roku 2011 rozšířil sledování roční produkce odpadů 

o problematiku druhotných surovin s tím, ţe uvedená úprava umoţní oddělené sledování 

dat o odpadech a druhotných surovinách. Důvodem byl právě nový zákon č. 154/2010 Sb., 

který poprvé definuje kromě odpadu i vedlejší produkt a stav, kdy odpad přestává být 

odpadem. Platné znění zákona zohledňuje úzký vztah mezi odpadem a druhotnou 

surovinou. Druhotnými surovinami se pro účely statistického zjišťování rozumí především 

vedlejší produkty (popílky ze spalování uhlí, ţelezné piliny), přepracované odpady (kovy, 

plasty), a nespotřebované vstupní suroviny. 

Český statistický úřad oznámil Sdělením č. 323/2014 Sb., o aktualizaci Klasifikace 

produkce (CZ-CPA), provedené změny s účinností od 1. ledna 2015. Sdělení navazuje na 

nařízení Komise (EU) č. 1209/2014 ze dne 29. října 2014, kterým se mění nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008, kterým se zavádí nová statistická 
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klasifikace produkce podle činností (CPA) a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3696/93. 

Pouţívání této klasifikace (v níţ jsou zařazeny druhotné suroviny) pouze pro statistické 

účely zůstává zachováno. To znamená, ţe terminologie CPA by měla být interpretována ve 

statistickém kontextu (pro statistické účely), obvykle s velmi specifickým významem, 

který nemusí být nutně pouţitelný v jiném, např. právním kontextu. 

Druhotnou surovinu je potřeba vnímat jako materiál, jehoţ vyuţití má za následek úsporu 

primárních surovin [Kulhánková, 2011]. Hlavním limitem širšího vyuţití druhotných 

surovin je však legislativní vakuum v oblasti definice přechodu odpadu zpět na výrobek, 

jehoţ  důsledkem je nejednotný systém certifikace výrobků z odpadů, coţ v řadě případů 

vyvolává nedůvěru jejich uţivatelů.  

4.1.2 Zákon o nakládání s těžebním odpadem 

Ukládání odpadů vzniklých v České republice těţbou nebo úpravou nerostů bylo řešeno 

báňskou legislativou jiţ od roku 1988, a to zákonem č. 44/1988 Sb., ochraně a vyuţití 

nerostného bohatství (horní zákon), v němţ jsou stanoveny poţadavky na bezpečný provoz 

odvalů a odkališť. Na základě vyhodnocení mimořádných událostí odkališť v Itálii, 

Švédsku nebo Rumunsku byla vydána směrnice EP a Rady 2006/21/ES o nakládání 

s odpady z těţebního průmyslu, která byla zavedena v ČR zákonem č. 157/2009 Sb., 

o nakládání s těţebním odpadem a o změně některých zákonů [Kaňka, 2010].  

Těţebním odpadem se rozumí jakýkoliv odpad, kterého se provozovatel zbavuje nebo má 

úmysl či povinnost se ho zbavit, a který vzniká: 

a) při loţiskovém průzkumu, těţbě, úpravě nebo při skladování nerostů a které podle 

zákona o odpadech náleţí mezi odpady z těţby nebo úpravy nerostů, nebo 

b) při těţbě, úpravě nebo skladování rašeliny. 

Mezi obecné poţadavky podle § 3 tohoto zákona patří povinnost těţební odpad ukládat 

pouze na úloţné místo, které je určené plánem pro nakládání s těţebním odpadem.  

Pro vyuţití těţebních odpadů jako dílčího materiálu do základkové směsi pro zajištění a 

likvidaci důlních děl však platí jiný legislativní rámec, který je předmětem této disertační 

práce. 

 



Ing. Alena Orlíková: Podmínky vyuţití odpadů do základkových směsí 

2015  29 

 

4.1.3 Těžební a energetické odpady  -  Názvosloví odpadů 

Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad zařadit pod 

šestimístná katalogová čísla druhů odpadů uvedená v Katalogu odpadů (příloha k vyhlášce 

MŢP č. 381/2001 Sb.), v nichţ prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadů, druhé dvojčíslí 

podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí druh odpadu.  

4.1.3.1 Těžební odpady 

Těţební činnost je spojena s produkcí hlušiny. Hlušina je odpadní materiál, který je 

vytěţen během těţby nerostů jako nezuţitkovatelný materiál.  

Těţební odpady jsou řazeny dle Katalogu odpadů do skupiny 1 „Odpady z geologického 

průzkumu, těţby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene“ pod kódem 01 01 02 

„Odpady z těţby nerudných nerostů“. 

4.1.3.2 Odpady z těžby a úpravy uhlí 

Odpady z těţby a úpravy uhlí lze charakterizovat z různých hledisek, např. s ohledem na 

technologické místo jejich vzniku, na způsob jejich vyuţívání či z pohledu odpadového 

hospodářství. 

Následující rozdělení odpadů z těţby černého uhlí na základě technologického místa jejich 

vzniku je poměrně časté, z pohledu odpadového hospodářství se však tato terminologie 

neuţívá: 

 důlní kámen – průvodní horniny vytěţené na povrch, které nemají definovanou 

zrnitost. Můţeme je přirovnat k netříděnému lomovému kameni, resp. netříděnému 

drcenému kamenivu. Tyto hlušiny pocházejí z otvírek, příprav nebo údrţby důlních 

děl;  

 hlušiny separované úpravnickým procesem 

    a) výpěrky z hrubého systému rozdruţování (10 – 200 mm), 

    b) výpěrky z jemného systému rozdruţování (0,5 – 10 mm), 

    c) flotační hlušiny – nepěnový produkt flotačního rozdruţování (0 – 0,5 mm); 

 odvalové hlušiny – důlní kámen či úpravárenské hlušiny uloţené na odvalu, popř. 

z odvalu těţené [Hlavatá, 2005]. 
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Hlušina je tvořena zbytky minerálů a hornin po těţbě uhlí. Obsahuje zejména sedimentární 

horniny od ojedinělých slepenců - pískovce, prachovce, jílovce, jílovité břidlice atd. 

Všechny horniny vlivem zvětrávání ztrácejí únosnost a vytvářejí postupně substrát pro 

uchycení ţivých kultur. Hlušina obsahuje obecně dostatek základních ţivin a má příznivý 

vodní reţim pro zdárný růst vegetace [Havlicová, 2004]. V minulosti se hlušina většinou 

ukládala poblíţ těţební oblasti v podobě hald, v současnosti je vyuţívána jako druhotná 

surovina, především jako součást stavebních směsných materiálů a k rekultivacím. 

Vyuţití těţebních odpadů je moţné i v podobě upraveného kameniva, nejčastěji podle 

ČSN EN 13 242 + A1 jako kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené 

hydraulickými pojivy pro inţenýrské stavby a pozemní komunikace.  

 

Obrázek 1 – Hořící halda v Ostravě-Heřmanicích (Zdroj: DIAMO, s.p., o. z. ODRA) 

4.1.3.3 Energetické odpady 

V České republice představuje výroba energií za pouţití fosilních paliv nejvyšší podíl 

celkové produkce. Odpady z energetiky mají zcela jiný charakter neţ odpady z ostatních 

průmyslových odvětví. Elektroenergetika a teplárenství produkují odpady, které jsou 
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řazeny dle Katalogu odpadů do skupiny 10 „Odpady z tepelných procesů“, resp. do 

podskupiny 10 01 „Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení“. Tyto odpady 

(popel, škvára, struska a popílek) se buď skladují, anebo se vyuţívají jako druhotné 

suroviny především ve výrobě stavebních hmot a k rekultivacím. V případě jejich 

zajištěného dalšího vyuţití podle § 3 odst. 5) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech jsou 

označovány jako vedlejší energetické produkty (VEP). 

 

Obrázek 2 – Schéma produkce popílku (Zdroj: Silo Transport, a.s.) 

Rozlišujeme základní druhy energetických odpadů: 

 popílek - sloţka tuhých zbytků po spalování uhlí, unášená spalinami z ohniště (a 

zachycená variantními typy odlučovačů), 

 struska - tuhé zbytky po spalování uhelného prášku ve vznosu, odloučené přímo 

v topeništi, 

 škvára - tuhé zbytky po spalování uhlí ve vrstvě, odváděné přímo z roštového 

topeniště, 

 popel - směs popílku, škváry a strusky,  

 energosádrovec - produkt mokré vápencové vypírky kouřových plynů, která se 

pouţívá zejména při odsíření velkých elektráren a tepláren.  
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Problematika efektivního vyuţití odpadů z tepelných procesů je vysoce aktuální ve všech 

průmyslově vyspělých zemích. Stávající převaţující způsob jejich likvidace převáţně 

jejich hydraulickým plavením do odkališť není optimálním řešením jak z důvodů 

technických a kapacitních, tak zejména z pohledu ekologického.  

V hlubinném hornictví, zejména při likvidaci hlavních, starých a opuštěných důlních děl 

jsou vyuţívány technologicky upravené odpady z tepelných procesů do nových typů 

výrobků s označením zpevněný zásypový materiál (ZZM). 

Pro vyuţití těţebních a energetických odpadů jako materiálu do základkové směsi pro 

zajištění a likvidaci důlních děl platí legislativní rámec, jehoţ analýza je předmětem této 

disertační práce. 

4.2 Požadavky na výrobky 

4.2.1 Stavební výrobky 

Stavební výrobky jsou ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických poţadavcích na 

výrobky, tzv. „stanoveným výrobkem“ a jejich uvádění na trh Evropské unie a zemí 

Evropského sdruţení volného obchodu (ESVO) je regulováno technickými předpisy, z 

nichţ vyplývají pro výrobce, dovozce, autorizované zástupce a distributory konkrétní 

povinnosti. Podmínky uvádění na trh jsou zčásti harmonizovány (shodné pro celou EU) a 

zčásti upravované národní legislativou kaţdé členské země EU. 

Těţební a energetické odpady lze  materiálově vyuţívat pro základkové směsi jako 

stanovené stavební výrobky po posouzení shody výrobku podle § 12 zákona č. 22/1997 

Sb., o technických poţadavcích na výrobky. Na tyto materiály a jejich vyuţívání se pak jiţ 

nevztahuje zákon o odpadech. 

4.2.2 Harmonizované stavební výrobky 

Skupina výrobků, která je pokryta harmonizovanými normami, spadá pod působnost 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. 

března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků 

na trh a kterým se ruší směrnice Rady 89/106/EHS, označovaná CPD. Pro tento předpis je 

pouţívána zkratka CPR (Construction Products Regulation). Nařízení má, na rozdíl od 

směrnice, přímou účinnost a vyţaduje adaptaci národního práva členských států EU na 

jeho obsah. 
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Od 1. 7. 2013, kdy nabyla účinnosti většina článků CPR,  musí být všechny stavební 

výrobky, na které se vztahuje harmonizovaná norma, nebo které jsou v souladu 

s evropským technickým posouzením (ETA) pro ně vydaným, při uvedení na trh opatřeny 

prohlášením o vlastnostech, označením CE (pokud jde o produkty kategorií 

vyjmenovaných v konkrétních směrnicích EU o označení CE) a podrobnou technickou 

dokumentací. Toto prohlášení o vlastnostech vystaví výrobce a nese také odpovědnost za 

údaje v něm obsaţené. Kopii prohlášení o vlastnostech lze poskytovat v tištěné podobě 

nebo elektronickými prostředky. Současně s prohlášením se přikládají povinně také 

informace o nebezpečných látkách a informace týkající poskytování informací v 

dodavatelském řetězci podle článku 31 a 33 nařízení REACH - poţadavky na bezpečnostní 

listy a povinnost sdělovat informace o látkách v předmětech. Tato povinnost je uvedena 

v článku 6. odst. 5 CPR a vyjadřuje Základní poţadavek č 3 na stavby, tj. „Hygiena, 

ochrana zdraví a ţivotního prostředí“. Stavba splňující tento poţadavek musí být 

provedena tak, aby neměla v celém průběhu ţivotního cyklu mimo jiné nepřiměřeně 

významný vliv na kvalitu ţivotního prostředí, zejména následkem uvolňování 

nebezpečných látek do podzemní vody, povrchové vody nebo půdy.  

Pro stavební výrobky na bázi upraveného kameniva je uplatňováno posuzování vlastností 

recyklátů podle harmonizovaných ČSN EN. Zejména se jedná o: 

 ČSN EN 12620+A1  Kamenivo do betonu, 

 ČSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy 

pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch, 

 ČSN EN 13055-1 Pórovité kamenivo – Část 1: Pórovité kamenivo do 

betonu, malty a injektáţní malty, 

 ČSN EN 13055-2 Pórovité kamenivo - Část 2: Pórovité kamenivo pro 

asfaltové směsi a povrchové úpravy a pro nestmelené a stmelené aplikace, 

 ČSN EN 13139 Kamenivo pro malty, 

 ČSN EN 13242+A1 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené 

hydraulickými pojivy pro inţenýrské stavby a pozemní komunikace, 

 ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové loţe. 

V těchto normách je vţdy v kapitole zabývající se definicemi uvedeno kamenivo jako 

„zrnitý materiál pouţívaný ve stavebnictví; kamenivo můţe být přírodní, umělé nebo 
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recyklované“. Výše uvedené normy umoţňují pouţití odpadů pouze za podmínek 

shodných s podmínkami pro přírodní suroviny. Problémem však zůstává i nutnost 

deklarace toho, ţe u takto vyrobeného kameniva nepřesahují škodliviny povolené 

koncentrační limity. Rozsah této zkoušky i limity jsou v jednotlivých zemích EU značně 

odlišné. V podmínkách ČR je prokazován obsah škodlivin zpravidla podle vyhlášky 

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

terénu [Škopán, 2011]. 

Pokud by v tomto případě měla být druhotnou surovinou např. vysokopecní struska, je 

tento přístup moţný, protoţe jiţ byla registrována jako UVCB látka podle nařízení 

REACH pod označením: 

Tabulka 1: Označení registrované vysokopecní strusky 

Látka EC číslo Hlavní registrant  
Počet 

registrantů 
Slags, ferrous metal, blast furnace 

- (granulované) strusky, ze ţelezných 

kovů, vysoké pece (vzduchem chlazené) 
266-002-0 

Consortium - RFSC > 40 

Mezi registranty jsou zastoupeni producenti z České republiky ArcelorMittal Ostrava a.s. a 

TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a. s.  

Přistoupení producenta k registraci strusky poskytuje odběratelům jistotu, ţe chemické 

vlastnosti této strusky jsou ověřovány. Pokud však chemické sloţení v některé šarţi 

překročí stanovené limity, nemůţe být struska deklarována jako vedlejší produkt, i kdyby 

splnila ostatní parametry příslušné normy pro kamenivo. Tato skutečnost pouţití strusky 

jako vedlejšího produktu komplikuje. Mezi registranty zatím chybí např. velký producent 

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. (Obr. 3). 

4.2.3 Neharmonizované stavební výrobky 

Základkové směsi náleţí do oblasti stanovených výrobků, která není pokryta 

harmonizovanými normami. Postup pro posuzování shody výrobku je stanoven Nařízením 

vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na vybrané stavební 

výrobky. V příloze 2 k nařízení vlády je uveden seznam výrobků s vyznačením postupů 

posuzování shody. České technické normy, které konkretizují základní poţadavky uvedené 

v příloze č. 1 k  nařízení vlády , se označují jako „určené české technické normy k nařízení 

vlády č. 163/2002 Sb.“ (podle § 4a zákona č. 22/1997 Sb.) a jsou kaţdé tři měsíce 

http://www.unmz.cz/cz/30/163_02.htm
http://www.unmz.cz/cz/30/163_02.htm
http://www.unmz.cz/cz/30/163_02.htm
http://www.ceskestavebnictvi.cz/pdf/14/Dokumenty_%C4%8CR/Normy%20k%20NV%20163%20a%20190/URC163.doc
http://www.ceskestavebnictvi.cz/pdf/14/Dokumenty_%C4%8CR/Normy%20k%20NV%20163%20a%20190/URC163.doc
http://www.ceskestavebnictvi.cz/pdf/14/Dokumenty_%C4%8CR/Normy%20k%20NV%20163%20a%20190/%C2%A74a%20z%C3%A1kona%2022.pdf
http://www.unmz.cz/cz/4/22_97_v_eu.htm
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zveřejňovány k tomuto nařízení vlády ve věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví (Věstník ÚNMZ). 

 

 

Obrázek 3 – EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., ocelárna (vlastní foto) 

 

Pro stavební výrobky, pro které neexistují určené ČSN nebo výrobek této normě 

neodpovídá, popřípadě pokud takové normy nebo technické předpisy nekonkretizují 

z hlediska určeného pouţití výrobku základní poţadavky (viz § 2 odst. 2  nařízení 

vlády č. 163/2002 Sb.), vydává autorizovaná osoba stavební technické osvědčení (podle 

§ 3  nařízení vlády č. 163/2002 Sb.). 

Stanovené stavební výrobky, u kterých musí být posouzena shoda jejich vlastností 

s poţadavky technických předpisů a dokumentů, jsou v příloze č. 2 k nařízení vlády 

č. 163/2002 Sb. rozděleny do 12 výrobkových skupin dle jejich určeného pouţití ve 

stavbách [Zárubová, 2013]. Výrobky z energetických odpadů jsou zařazeny do skupiny 

č. 9 Zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a zařízení pod názvy: 

http://www.unmz.cz/cz/30/163_02.htm
http://www.unmz.cz/cz/30/163_02.htm
http://www.unmz.cz/cz/30/163_02.htm
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 Popílky a směsi s popílkem pro zásypy a násypy mimo stavby pozemních 

komunikací, 

 Zásypový materiál určený k likvidaci hlavních a starých důlních děl 

zasypáním, 

 Granulát pro kolejové loţe a obsluţné komunikace báňských provozů. 

Granulát a aditivovaný granulát do výsypek povrchových dolů pro násypy a 

zásypy při zahlazování důlní činnosti. Granulát pro rekultivaci báňských 

výsypek. 

Pro jednotlivé skupiny výrobků uvedené v příloze č. 2 k  nařízení vlády č. 163/2002 Sb. 

jsou vypracovávány tzv. „technické návody“, jejichţ aktualizovaný seznam i znění je 

uvedeno na webových stránkách Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p. 

(TZÚS): http://www.tzus.cz.  

„Technický návod“, i kdyţ se tento pojem nevyskytuje ani v zákonu č. 22/1997 Sb., ani 

v nařízení vlády č. 163/2002 Sb., je povaţován za technický dokument vypracovaný pro 

stavební výrobky uvedené v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Účelem 

dokumentu je zajistit jednotný postup autorizovaných osob při posuzování shody. Návody 

jsou registrovány a archivovány Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví (ÚNMZ), který dohlíţí na jejich průběţnou aktualizaci, a to v souladu 

s probíhajícími změnami na úseku technické normalizace a nových poznatků vědy 

a techniky [Bačáková, 2009]. Aktualizace je prováděna kaţdoročně.   

Z hlediska posouzení shody jsou základkové směsi legislativně zařazeny v příloze č. 2 

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v oddílu 9. Zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a 

zařízení, pod pořadovým číslem 13. Zásypový materiál určený k likvidaci hlavních a starých 

důlních děl zasypáním. Předepsaný způsob posouzení shody je certifikace výrobku podle § 5 

nařízení vlády. Certifikát, vydaný autorizovanou osobou výrobci, dovozci, popř. 

distributorovi na stanovený výrobek  ve vztahu k poţadavkům nařízení vlády č. 163/2002 

Sb. je podkladem pro vystavení prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. 

Provázanost s poţadavky nařízení REACH však v případě posuzování shody 

neharmonizovaných stavebních výrobků není zajištěna. Podle vyjádření TZÚS platí, ţe 

„autorizovaná osoba hodnotí vhodnost daného finálního výrobku ve vztahu 

k deklarovanému způsobu pouţití. Pro činnost autorizované osoby je naprosto nepodstatné, 

http://www.unmz.cz/cz/30/163_02.htm
http://www.tzus.cz/
http://www.unmz.cz/cz/4/22_97_v_eu.htm
http://www.unmz.cz/cz/30/163_02.htm
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zda se výrobek skládá z chemických látek, či je sloţen z odpadů. Důleţité je, zda finální 

výrobek vyhoví poţadavkům, které jsou kladeny na výrobky v místě zabudování do 

stavby.“ 

4.2.4 Nestanovené výrobky 

Těţební a energetické odpady mohou být uplatněny na trhu jako nestanovené výrobky při 

splnění podmínek ustanovení zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a 

zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

Stanovené výrobky jsou rozděleny dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických poţadavcích 

na výrobky, do 29 oblastí. Ke kaţdé oblasti bylo vydáno příslušné nařízení vlády, kterým 

jsou stanoveny technické poţadavky na výrobky. Pokud se na výrobek ţádné z těchto 

nařízení vlády nevztahuje, jedná se o nestanovený výrobek. Seznam nařízení vlády 

k provedení zákona č. 22/1997 Sb. je přehledně uveden na webových stránkách Úřadu pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), na adrese: 

http://www.unmz.cz/urad/seznam-narizeni-vlady-k-provedeni-zakona-c-22-1997-sb--c574. 

U nestanoveného výrobku si technické podmínky výroby stanoví sám výrobce podnikovou 

normou a je tedy předpoklad, ţe tyto podmínky snadno splní. I nestanovený výrobek můţe 

být certifikován. Vše, co se uvede v certifikaci, se stává pro výrobce závazné. Jedná se 

však o tzv. dobrovolnou certifikaci. Dobrovolné certifikáty jsou vydávány certifikačními, 

jinými orgány nebo osobami na základě dohody mezi ţadatelem a certifikačním nebo 

jiným orgánem, či osobou a potvrzují, ţe vlastnosti přičítané výrobku jeho výrobcem 

výrobek naplňuje. Jsou vydávány na základě dohody - smlouvy o dílo mezi dvěma 

podnikatelskými subjekty. Pro takto certifikované výrobky nejsou právními předpisy 

stanoveny technické poţadavky. Rozsah zkoušek výrobku ověřujících jeho vybrané 

vlastnosti a postup certifikačního orgánu nebo jiného orgánu či osoby vychází z předmětu 

a podmínek smlouvy [Veverková, 2006]. 

Tento pojem není přímo legislativou definován, ale jeho pouţití vysvětluje ÚNMZ na 

svých webových stránkách v sekci Často kladené otázky – Zkušebnictví: 

„Zákon č. 22/1997 Sb., o technických poţadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pojem „dobrovolná certifikace“ přímo 

nepouţívá. Pro jeho objasnění poslouţí ustanovení § 10 tohoto zákona, které zní: 

http://www.unmz.cz/urad/seznam-narizeni-vlady-k-provedeni-zakona-c-22-1997-sb--c574
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„(1) Certifikace podle tohoto zákona je činnost  

a) autorizované osoby prováděná v rozsahu vymezeném technickým předpisem, nebo 

b) k tomu akreditované osoby prováděná na ţádost výrobce, dovozce nebo jiné osoby,  

při níţ se vydáním certifikátu osvědčí, ţe výrobek nebo činnosti související s jeho výrobou, 

popřípadě s jeho opakovaným pouţitím jsou v souladu s technickými poţadavky 

v certifikátu uvedenými.  

(2) Certifikáty vydané autorizovanou osobou se vyuţívají při posuzování shody podle § 13 

odst. 1, certifikáty vydané akreditovanou osobou lze vyuţít při posuzování shody podle  

§ 13 odst. 1 jen v případech, kdy je k posouzení shody oprávněn výrobce, dovozce nebo 

jiná osoba.“ 

Dobrovolná certifikace je tedy činnost prováděná ve smyslu § 10 odst. 1 písm. b), přičemţ 

je nutno upřesnit, ţe pokud nejde o postup podle uvedeného zákona, pak dobrovolnou 

certifikaci mohou provádět i subjekty neakreditované. Dobrovolnou certifikaci provádějí 

samozřejmě také akreditované subjekty, které jsou součástí autorizovaných a 

notifikovaných osob.  

Rozsah dobrovolné certifikace se v zásadě řídí poţadavky objednavatele a tedy účelem, ke 

kterému má být certifikát pouţit. [ÚNMZ, 2014].  

Vypovídací úroveň takového certifikátu je však sporná. Odběratel musí podrobně zkoumat, 

kým a za jakých podmínek byl certifikát vydán, jaké skutečnosti osvědčuje. 

Pokud jsou VEP vyuţívány jako suroviny pro výrobu stavebních výrobků, které spadají 

pod působnost zákona č. 22/1997 Sb., o technických poţadavcích na výrobky, vztahuje se 

na ně také nařízení REACH [Zárubová, 2013]. 

4.3 Nařízení REACH 

Problematiku odpadu a produktu rámcově vysvětluje Interpretační sdělení o odpadech a 

vedlejších produktech KOM(2007)59. Úkolem sdělení je vysvětlit definici odpadu 

uvedenou v článku 1 rámcové směrnice o odpadech 2006/12/ES, jak ji vyloţil Evropský 

soudní dvůr, aby se zajistilo správné provádění uvedené směrnice. V evropském právu 

týkajícím se odpadů nemají pojmy jako vedlejší produkt nebo druhotná surovina ţádný 

právní význam – materiály prostě buď odpady jsou, nebo odpady nejsou. Oblastí 
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působnosti tohoto sdělení je rozlišení, co je a není v kontextu výrobního procesu odpad. 

Schéma pro rozhodování mezi odpadem a vedlejším produktem tvoří přílohu II. tohoto 

sdělení (Obr. 4). 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH) je nařízení 

Evropské unie, jehoţ cílem je zlepšit ochranu lidského zdraví a ţivotního prostředí před 

riziky, která mohou představovat chemické látky v době, kdy se stále zvyšuje konkurenční 

soupeření mezi podniky chemického průmyslu v EU. Rovněţ podporuje alternativní 

metody pro hodnocení rizik látek s ohledem na sníţení počtu zkoušek na zvířatech. 

Nařízení REACH stanovuje postupy pro shromaţďování a hodnocení údajů o vlastnostech 

a rizicích látek. 

 

 

Obrázek 4 – Schéma pro rozhodování mezi odpadem a vedlejším produktem 

          (Zdroj: envigroup.ihned.cz) 
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4.3.1 Environmentální situace  

Je zřejmé, ţe jak produkty, tak odpady mohou obsahovat toxické materiály. Pokud se 

s nimi špatně zachází nebo nejsou dobře kontrolovány, mohou představovat riziko pro 

lidské zdraví či ţivotní prostředí. Mimo to mají energetické a těţební odpady často 

vlastnosti, které znamenají, ţe ve srovnání s produkty mohou představovat pro ţivotní 

prostředí určité riziko. To souvisí se skutečností, ţe zatímco sloţení produktů je obecně 

specificky vytvářeno a kontrolováno, sloţení odpadů můţe být méně zřejmé. Znamená to, 

ţe z environmentálního hlediska je nesmírně důleţité, aby byly materiály správně 

zařazovány mezi odpadní či neodpadní látky. Právní předpisy o odpadech chrání ţivotní 

prostředí mnoha způsoby, zejména prostřednictvím povolení k nakládání s odpady a 

přepravních postupů.  

Pokud materiál není odpadem, neznamená to, ţe spadá zcela mimo systém ochrany 

ţivotního prostředí stanovený právem EU. Nařízení týkající se produktů a další právní 

předpisy, jako např. nařízení REACH, mají za cíl ochranu lidského zdraví a ţivotního 

prostředí před moţnými environmentálními dopady produktů a jiných materiálů, které 

nejsou odpady. 

4.3.2 Registrace chemických látek 

Nařízení REACH zavádí povinnost registrace chemických látek, která je podmíněna 

poskytnutím technické dokumentace zahrnující soubor údajů o vlastnostech registrované 

látky, zjištěných stanovenými postupy zkoušení nebo pomocí alternativních metod. 

Podle nařízení REACH je odpovědnost za zkoušení chemických látek a hodnocení jejich 

nebezpečnosti přenesena na jejich výrobce a dovozce, určité povinnosti jsou stanoveny 

také pro následné uţivatele těchto látek ze všech průmyslových odvětví, pro velmi 

nebezpečné látky se zavádí povolování jejich pouţívání a uvádění na trh pro určité pouţití 

a v některých případech se jejich výroba a pouţití přímo omezuje nebo zakazuje. Nařízení 

REACH rovněţ zdokonaluje přenos informací v uţivatelském řetězci prostřednictvím 

rozšířených bezpečnostních listů. 

4.3.3 Fórum pro výměnu informací SIEF 

SIEF představuje tzv. fórum pro výměnu informací o látce. Fórum se zřizuje pro umoţnění 

sdílení informací, zabránění duplicity studií a v případě potřeby dosaţení dohody 
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o klasifikaci a označení. SIEF je utvořen, kdyţ se potenciální registranti látky uvedené 

v seznamu před-registrací dohodnou, ţe vyrábějí nebo dováţejí látku, která je dostatečně 

podobná na to, aby mohlo dojít k platnému společnému předloţení údajů.  

4.3.3.1 Žadatelé o registraci 

Všichni ţadatelé o registraci jsou ze zákona povinni zapojit se do SIEF. Účastníci fóra 

SIEF musí jmenovat hlavního registranta, který předloţí společnou registrační 

dokumentaci. Hlavním registrantem je obvykle společnost, která má k dané látce nejuţší 

vztah – vyrábí ji v největším mnoţství, případně disponuje největším mnoţstvím údajů 

o látce. 

Společnosti se v rámci fóra SIEF mohou spojovat do konsorcií, jejichţ cílem je připravit 

jednu nebo více částí společného předloţení, či spolupracovat na několika společných 

předloţeních pro různé látky. Kaţdé fórum o látce je funkční do 1. června 2018. Sdílení 

existujících dat v případě registrovaných látek je upraveno čl. 27 nařízení REACH. 

V dubnu 2009 byla ve Varšavě podepsána Dohoda o Konsorciu pro přípravu dokumentace 

pro energetické produkty podle nařízení REACH s polskými partnery. Tuto Dohodu 

podepsalo celkem více neţ 85 společností z Polska, České republiky a Slovenské 

republiky. Společnosti z České a Slovenské republiky jsou v konsorciu zastoupeny 

prostřednictvím Asociace pro vyuţití energetických produktů ASVEP. Členem asociace je 

také Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. 

4.3.3.2 Následní uživatelé 

Následný uţivatel má podle nařízení REACH zvláštní postavení. Následní uţivatelé jsou 

fyzické nebo právnické osoby, které pouţívají při své průmyslové nebo profesionální 

činnosti chemickou látku, a to buď samotnou, nebo obsaţenou ve směsi. Výraz „pouţívají“ 

má v nařízení REACH velmi široký význam, neboť zahrnuje téměř jakoukoli činnost 

vykonávanou s látkou samotnou nebo obsaţenou ve směsi (např. zpracování, skladování, 

úprava). 

Následní uţivatelé sdělují svá pouţití ţadatelům o registraci a poté u nebezpečných látek 

obvykle obdrţí informace o bezpečném pouţívání látky prostřednictvím bezpečnostního 

listu, který můţe obsahovat také scénáře expozice. 
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Podle nařízení REACH je věcí výrobců, dovozců a následných uţivatelů, aby zajistili, ţe 

budou vyrábět a pouţívat chemické látky způsobem, který negativně neovlivňuje lidské 

zdraví nebo ţivotní prostředí. Komunikace v dodavatelském řetězci mezi ţadateli 

o registraci a následnými uţivateli je pro dosaţení tohoto cíle velmi důleţitá. 

Kaţdý ţadatel o registraci musí vypracovat Registrační dokumentaci pro látku, kterou chce 

zaregistrovat. K tomu účelu musí nejprve shromáţdit informace o nebezpečných 

vlastnostech a pouţitích dané látky. Tyto informace zahrnují veškerá pouţití látky v 

průběhu celého jejího ţivotního cyklu (a to jak látky samotné, tak i obsaţené ve směsi) 

včetně pouţití předmětů látku obsahujících a stádia odpadu. 

To znamená, ţe ţadatel o registraci musí vědět, jak se látka pouţívá na dalších stupních 

dodavatelského řetězce. Informace, které dostane od následných uţivatelů, jsou proto 

zásadní, neboť sám ţadatel o registraci můţe mít jen omezené vědomosti o pouţití látky. 

4.3.4 Určené použití 

Technická dokumentace, která je povinnou součástí ţádosti o registraci, musí obsahovat, 

mimo jiné, informace o výrobě a pouţitích látky podle oddílu 3 přílohy VI nařízení 

REACH; tyto informace představují veškerá pouţití látky, určená ţadatelem o registraci 

(Lists of Identified Uses). 

Součástí Zprávy o chemické bezpečnosti (CSR) je Scénář expozice registrované chemické 

látky, coţ je technický popis a bezpečnostní hodnocení všech stupňů celého jejího 

ţivotního cyklu, od výroby či dovozu do EU aţ po likvidaci pouţitých výrobků, odpadů a 

emisí z výroby či pouţití. Zpracovává se pro látky klasifikované jako nebezpečné nebo pro 

látky PBT / vPvB. 

Protoţe rizika spojená s pouţitím registrované látky jsou ovlivněna způsobem jejího 

pouţití, je scénář zpracováván pro jisté (nebo jistá) tzv. určená uţití, která definuje 

registrant přihlašující látku. Je-li látka pouţívána více způsoby, je nutno zpracovat více 

scénářů expozice, případně některá podobná pouţití sdruţit do skupiny, pro kterou je 

zpracováván jeden scénář. Scénářů expozice můţe tedy být pro registrovanou látku více 

[Horák, 2011]. 

Následní uţivatelé mohou poţádat o členství ve fóru SIEF pro konkrétní látku, kde si 

mohou vyměňovat důleţité údaje, které mají k dispozici.  
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4.3.5 Registrace VEP 

Ţadatel o registraci látky musí sestavit všechny potřebné informace do Registrační 

dokumentace v programu IUCLID 5, která se skládá ze dvou hlavních částí:  

 Technická dokumentace, tato je poţadována pro všechny látky podléhající 

povinnosti registrace, 

 Zpráva o chemické bezpečnosti (CSR), jestliţe ţadatel o registraci vyrábí nebo 

dováţí látku v mnoţství deseti tun nebo více za rok.  

Registrační dokumentaci (Dossier) předkládá registrant na ECHA prostřednictvím 

komunikačního portálu REACH-IT. V této dokumentaci musí být uvedeny co nejúplnější 

informace o dané látce nebo směsi. Odtud jsou přebírány informace o rizikových 

vlastnostech registrované látky do dalších dokumentů. 

Dokumentace je kontrolována z hlediska technické úplnosti a po zaplacení příslušného 

registračního poplatku je registrantovi přiděleno registrační číslo. Registrační číslo 

opravňuje výrobce/dovozce vyrábět a pouţívat látku na území Evropské unie, resp. 

Evropského hospodářského prostoru.  

Petira [2011] uvádí, ţe se můţeme po proběhnutí prvního kola registrace zavedených látek 

na konci roku 2010 na webových stránkách ECHA přesvědčit o tom, ţe prakticky všechny 

hlavní zájmové látky získávané z odpadů byly jiţ alespoň jednou někým v EU 

zaregistrovány. Zavedené látky jsou látky, které jsou jiţ dlouhou dobu na evropském trhu a 

registranti mají pro jejich výrobu platnou předběţnou registraci. 

Těžební odpady, pokud jsou vyuţívány jako druhotné suroviny, nepodléhají registraci 

REACH, vzhledem k výjimce. Ustanovení čl. 2 odst. 7 písm. b) nařízení REACH stanoví, 

ţe na látky zahrnuté do Přílohy V se nevztahují uvedené hlavy II (REGISTRACE LÁTEK), V 

(NÁSLEDNÍ UŽIVATELÉ) a VI (HODNOCENÍ) stejného nařízení, neboť se u nich registrace 

povaţuje za nevhodnou nebo zbytečnou a jejich vynětím z těchto hlav nejsou dotčeny cíle 

nařízení. V Příloze V (ve znění nařízení (ES) č. 987/2008, kterým se mění nařízení (ES) 

č. 1907/2006) jsou uvedeny (mimo jiné) výjimky pod body: 

7. Tyto látky, které se vyskytují v přírodě, nejsou-li chemicky upravené: minerály, rudy, 

koncentráty rud, surový a zpracovaný zemní plyn, ropa, uhlí.. 
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8. Látky, které se vyskytují v přírodě a nejsou uvedeny v odstavci 7, nejsou-li chemicky 

upravované, ledaţe splňují kritéria pro klasifikaci jako nebezpečné podle směrnice 

67/548/EHS nebo ledaţe jsou perzistentní, bioakumulativní a toxické nebo vysoce 

perzistentní a vysoce bioakumulativní v souladu s kritérii stanovenými v příloze XIII 

nebo ledaţe byly identifikovány podle čl. 59 odst. 1 alespoň dva roky předem jako 

látky, které vzbuzují stejné obavy, jak je uvedeno v čl. 57 písm. f).. 

Energetické odpady, v případě, ţe jsou vyjmuty z působnosti zákona o odpadech, splňují 

jako vedlejší energetické produkty (VEP) definici látky dle nařízení REACH. Vedlejší 

energetické produkty jsou, aţ na energosádrovec, typickým příkladem UVCB látek.  

UVCB látky jsou charakteristické tím, ţe: 

 mají relativně velký počet sloţek, 

 jejich sloţení je z podstatné části neznámé a/nebo 

 jejich sloţení se mění ve velkém rozmezí a není předvídatelné. 

Hlavními identifikačními parametry jsou vedle chemického sloţení, které jako takové 

nepostačuje k identifikaci UVCB látky, původ nebo zdroj látky a proces vzniku látky 

[Lišková, 2013].  

Na základě posouzení vstupních surovin a procesu spalování byly registrovány produkty 

spalování a produkty odsíření kouřových plynů, uvedené v Tabulce 2. 

K registraci produktů zbývajících po spalování různých hořlavých materiálů, především 

uhlí a biomasy, podle nařízení REACH, uvádí Petira [2014]: „Všechny popílky jsou 

pestrou směsí různých, především minerálních látek, jejichţ obsah můţe ještě v návaznosti 

na kolísání kvality spalovaných materiálů kolísat v určitých rozmezích. Pro takovéto látky 

není proto za základ pro jejich pojmenování zvolen výčet chemických názvů sloţek, jak je 

obvyklé u vícesloţkových látek s relativně stabilnějším a méně komplexním sloţením, ale 

povaţují se za tzv. UVCB látky, jejichţ název bývá obvykle vytvářen z označení výchozí 

suroviny a označení procesu, kterým je z výchozí suroviny UVCB látka vyrobena.“ Dále 

Petira [2014] konstatuje: „Protoţe v procesu registrací je rozhodující to, jak je registrovaná 

látka klasifikovaná, a pro látky, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné, nemusí být 

prováděno hodnocení rizik, zůstává např. u popelů a popílků značná oblast nejistot, jaké 

škody na ţivotním prostředí můţe při nevhodném umístění do ţivotního prostředí popel a 

popílek způsobit např. při umístění velkého mnoţství těchto materiálů s výraznějším 
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obsahem toxických kovů na jednom místě po delší čas, kdy můţe dojít k vyluhování 

toxických sloţek popela a k jejich akumulaci v podzemních vodách nebo v organismech 

ţijících v okolí takových úloţišť. Proto je potřebné závěry registrace a klasifikace látek 

povaţovat v určitých případech za samostatné úkony, které je nutné zajistit, ale při 

posuzování určitých specifických postupů zacházení, vyuţívání  nebo odstraňování látek je 

potřebné ještě pouţít kritéria vycházející z dalších právních předpisů.“ 

Tabulka 2: Přehled registrovaných produktů spalování produktů odsíření kouřových plynů (k 30. 4. 2013) 

Látka ES číslo
* 

Hlavní registrant  
Počet 

registrantů 
Ashes (residues), coal 
- popílek, struska a škvára 

z klasického spalování uhlí 
931-322-8 

Steag GmbH > 250 
Ashes (residues), plant 
- popílek, struska a škvára 

ze spalování čisté biomasy 
297-049-5 

ČEZ, a.s. > 5 
Ashes from fluidized bed 

combustion (FBC Ash) 
- úletový a loţový popel 

z fluidního spalování uhlí 

931-257-5 EKOTECH-CENTRUM Sp. z o.o. > 20 

Ashes (residues), cenospheres 
- popílek, cenosféry 

300-212-6 
OMYA UK > 10 

The product from the burning of   

a combination of carbonaceous 

materials (Mixed Ash) 
- popílek ze spalování směsi 

uhlíkatých látek (směsný popílek) 

931-597-4 Kymin Voima Oy > 60 

Calcium sulfate 
- síran vápenatý, energosádrovec 231-900-3 

SAINT GOBAIN PLACO IBERICA, 

S.A. > 260 
Product of Semi.Dry Absorption 

method of Flue Gas 

Desulphurization (SDA Product) 
- produkt polosuché metody 

odsíření kouřových spalin 

931-259-6 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – 

Handlowe UTEX Sp. z o.o. 
> 20 

* Číslo Evropské komise (ES číslo, resp. EC number), je sedmimístný číselný kód přiřazovaný chemickým 

látkám, které jsou komerčně dostupné v Evropské unii. Toto číslo přiděluje Evropská komise a je oficiálním 

způsobem identifikace chemických látek v EU. 

 

Pro všechny uţivatele vydala agentura ECHA Pokyny k nařízení REACH. Tyto 

dokumenty byly vytvořeny za účasti mnoha zainteresovaných stran (průmysl, členské státy 

a nevládní organizace). Cílem pokynů je usnadnit provedení nařízení REACH tím, ţe se 

popíší osvědčené postupy o tom, jak plnit dané povinnosti. Jednotlivé pokyny jsou 

dostupné na webové stránce: http://echa.europa.eu/cs/guidance-documents/guidance-on-

reach. 

http://echa.europa.eu/cs/guidance-documents/guidance-on-reach
http://echa.europa.eu/cs/guidance-documents/guidance-on-reach
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4.3.6 Identifikační profil látky 

Pro kaţdý vedlejší energetický produkt byl sestaven v rámci SIEF, resp. konsorcií, 

Identifikační profil látky (SIP). SIP slouţí k prokázání stejnosti látek, a to především 

v případě UVCB látek, které mají značně proměnné sloţení. V SIP je tak vedle procesu a 

výchozích surovin nadefinováno také koncentrační rozmezí pro jednotlivé sloţky, včetně 

těţkých kovů. Pouze látka, která splňuje parametry stanovené v SIP, můţe být 

zaregistrována pod příslušným EC číslem, resp. v rámci společného předloţení. Pokud 

parametry definované v SIP splněny nejsou, je na zodpovědnosti registranta, aby odchylku 

zdůvodnil, a to především z hlediska vlivu na nebezpečnost látky [Mejstřík, 2011]. 

Na základě všech dostupných informací pro vedlejší energetické produkty bylo v rámci 

registrace provedeno posouzení, z něhoţ vyplývá, ţe v případě vedlejších energetických 

produktů se nejedná o nebezpečné látky a posouzení expozice není nutné provádět. 

Vzhledem k tomu, ţe se v případě vedlejších energetických produktů nejedná o látky 

nebezpečné, není povinností výrobce dodávat s látkou bezpečnostní list podle čl. 31 

nařízení REACH. Tato skutečnost ale neznamená, ţe výrobce můţe poskytovat látku 

distributorům a následným uţivatelům bez průvodních informací. 

Při dodávkách látky nebo směsi, pro které není bezpečnostní list vyţadován, musí výrobce 

poskytovat níţe uvedené informace všem odběratelům, kterým látku nebo směs dodává:  

 registrační číslo, 

 veškeré dostupné a relevantní informace nezbytné pro příslušné řízení rizika. 

V příloze A jsou uvedeny překlady Identifikačního profilu látky (SIP) pro popílek ze 

spalování uhlí (Ash coal) a pro fluidní popílek (FBC Ash). Tyto popílky ze spalování uhlí 

jsou surovinou pro výrobu základkových směsí.  

Úlohu SIP demonstruje schéma základního toku energetických produktů (Obr. 5). Schéma 

je převzato ze závěrečné zprávy projektu „Strategický analytický dokument pro oblast 

vyuţívání druhotných surovin“ [VŠE, EKO-KOM, 2011], který přijalo MPO a stal se 

základním materiálem pro zpracování Politiky druhotných surovin ČR. 

 

  



 

Obrázek 5 – Schéma základního toku energetických produktů (Zdroj: http://www.svds.cz)

http://www.svds.cz/
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Schéma zobrazuje ţádoucí stav, kdy všechny energetické produkty registrované v souladu 

s nařízením REACH jsou v právním smyslu pojímány jako chemické látky. Tyto 

energetické produkty mohou být uváděny na trh jako certifikované stavební výrobky podle 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických poţadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů. Část produktů, které registrovány nebyly, například v důsledku 

rozhodnutí producenta, případně nesplňují parametry definované v registrační 

dokumentaci, je v právním smyslu odpadem a producent je povinen s nimi nakládat 

v reţimu legislativy pro odpady. I tato část produktů však můţe být vyuţita v zařízení na 

vyuţití odpadů za přesně definovaných podmínek. Pokud producent provede kontrolu 

shody produktu s poţadavky dle SIP a tuto shodu prokáţe, můţe jako nový výrobce 

přistoupit k registraci dle REACH. 

Kaţdý výrobní subjekt, který předloţil registrační dokumentaci na ECHA a zaplatil 

příslušný registrační poplatek, získal registrační číslo, kterého ho opravňuje vedlejší 

energetické produkty vyrábět a pouţívat na území Evropské unie, resp. Evropského 

hospodářského prostoru [Mejstřík, 2011]. 

4.4 Zajišťování a likvidace důlních děl 

Likvidace dolu zasypáním představuje speciální činnost, která je legislativně upravena 

báňskými předpisy. 

4.4.1 Horní zákon 

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného bohatství (horní zákon), stanoví 

povinnost organizace, která provozuje nebo spravuje hlavní důlní díla, vypracovat plány 

jejich zajištění nebo likvidace. Tato povinnost obdobně platí i pro zajištění nebo likvidaci 

starých důlních děl.  

Povinnost zajistit ochranu ţivotního prostředí má především subjekt, který do ţivotního 

prostředí zasahuje. To v plném rozsahu platí i o subjektech provádějících činnosti 

související s vyuţíváním nerostného bohatství. Horní zákon stanoví povinnosti a oprávnění 

organizace při dobývání výhradních loţisek.  

V § 35 zákona je definováno staré důlní dílo. Starým důlním dílem se rozumí důlní dílo 

v podzemí, které je opuštěno a jehoţ původní provozovatel ani jeho právní nástupce 

neexistuje nebo není znám. Zajišťování nebo likvidaci starých důlních děl, která ohroţují 
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zákonem chráněný obecný zájem, zabezpečí v nezbytně nutném rozsahu Ministerstvo 

ţivotního prostředí České republiky. Ministerstvo ţivotního prostředí vypořádá i případné 

škody na hmotném majetku způsobené při zajišťování nebo likvidaci starých důlních děl.  

Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl jsou tak hrazeny z veřejných prostředků a 

zadávány formou veřejných zakázek. Zadání veřejné zakázky musí být provedeno 

s odbornou péčí a s důrazem na dodrţení podmínek bezpečnosti a ochrany ţivotního 

prostředí. 

4.4.2 Zákon o hornické činnosti 

Plány zajištění nebo likvidace hlavních a starých důlních děl podrobněji upravuje zákon 

č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. Tímto zákonem 

jsou zajišťování a likvidace důlních děl definovány jako hornická činnost a jsou pro ně 

tímto zákonem a jeho prováděcími předpisy stanoveny další podmínky. Zajištění nebo 

likvidaci hlavních a starých důlních děl povoluje obvodní báňský úřad. Se ţádostí 

o povolení hornické činnosti předkládá organizace plán zajištění nebo likvidace důlních děl 

a předepsanou dokumentaci. 

Orgány státní báňské správy vykonávají vrchní dozor nad dodrţováním horního zákona, 

zákona o hornické činnosti a předpisů vydaných na jejich základě a jiných obecně 

závazných právních předpisů, které upravují bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 

bezpečnost technických zařízení, poţární ochranu v podzemí a pracovní podmínky 

v organizacích, pokud vykonávají hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým 

způsobem. 

Z výše uvedeného ustanovení § 39 zákona o hornické činnosti vyplývá, ţe dozor nad 

zajišťováním důlních děl nepřísluší České inspekci ţivotního prostředí, přestoţe můţe 

neodborným zásahem dojít ke znečištění podzemních vod a horninového prostředí.   

4.4.3 Vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, 

o povolování a ohlašování hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 

způsobem 

Vyhláška stanoví povinnost poţádat pro hornickou činnost zajištění a likvidace dolů 

o povolení obvodního báňského úřadu podle § 5, přičemţ v § 6 této vyhlášky jsou uvedeny 

podrobnosti podání ţádosti. Součástí podané ţádosti je plán zajištění a likvidace hlavních  
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důlních děl podle struktury dané v příloze č. 6, resp. plán zajištění a likvidace starých 

důlních děl, který je upraven poţadavky na strukturu v příloze č. 11 k vyhlášce č. 242/1993 

Sb., kterou byla vyhláška č. 104/1988 Sb. novelizována. 

Příloha č. 6 stanoví ve struktuře PLÁNU ZAJIŠTĚNÍ A LIKVIDACE HLAVNÍCH DŮLNÍCH DĚL A 

LOMŮ velmi stručný poţadavek na popis zajištění v poloţce 1.4: 

1.4  Způsob zajištění důlních děl a lomů nebo likvidace hlavních důlních děl a lomů. 

1.4.1  Opatření k zamezení nepříznivých vlivů na povrch a vyznačení ochranných pásem. 

1.4.2  Úprava svahů a dna lomů, úprava výsypek a odvalů. 

1.4.3  Způsob kontroly zajištěných nebo likvidovaných důlních děl nebo lomů a 

povrchových zařízení. 

Z hlediska ochrany ţivotního prostředí chybí podrobnější specifikace poţadavku na 

dodrţení kvality základkových směsí a zásypových materiálů. 

4.4.4 Vyhláška ČBÚ č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci 

hlavních důlních děl 

 Vyhláška stanoví v § 6 poţadavky na zásypový materiál. Ustanovení vyhlášky ČBÚ 

č. 52/1997 Sb. regulují pouze likvidaci hlavních důlních děl zásypovým materiálem 

(zpevněným, nezpevněným) a problematiku vyuţívání základkových materiálů a 

hodnocení jejich potenciálních účinků na ţivotní prostředí neřeší [Slivka, 2007].  

V § 2 této vyhlášky je uveden výklad pojmů. Zásypový materiál je definován jako materiál 

pouţitý k likvidaci hlavního důlního díla, zpevněný zásypový materiál je podle zde 

uvedené definice zásypový materiál s hydraulicky účinným tmelem.  

V § 6 odst. 1) jsou upřesněny obecné poţadavky na vlastnosti zásypového materiálu: 

K likvidaci hlavního důlního díla lze pouţít jen nehořlavý, nerozpustný, nerozbřídavý a 

nebobtnavý zásypový materiál, který nesmí ohroţovat ţivotní prostředí škodlivými výpary 

nebo výluhy s toxickými látkami. Zásypový materiál nesmí obsahovat kovové předměty. 

K pouţití jiného zásypového materiálu neţ přírodního kamene, přírodního kameniva nebo 

druhotné suroviny si organizace vyţádá předchozí souhlas příslušných orgánů ochrany 

ţivotního prostředí 
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Z vývoje v posledních letech je zřejmé, ţe bude stále více nabývat na významu 

nahrazování primárních přírodních zdrojů druhotnými surovinami a tím přispění ke sníţení 

materiálové a energetické náročnosti výroby. To je také hlavním cílem Politiky druhotných 

surovin České republiky. 

Za této situace, kdy přírodní kamenivo bude z větší míry nahrazeno kamenivem na bázi 

druhotných surovin, je důleţité ze strany organizace zaměřit se při zpracování plánu 

zajištění a likvidace důlních děl na definování poţadavků na základkové směsi jako 

stanovené stavební výrobky dle zákona o technických poţadavcích na výrobky (zákon 

č. 22/1997 Sb.) se současným zřetelem k působnosti nařízení REACH.   

4.5 Posuzování vlivů na životní prostředí 

Likvidace důlních děl jako oddělený záměr bez vazby na otvírku dolu nepodléhá 

posuzování vlivů na ţivotní prostředí. Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 

ţivotní prostředí) vymezuje, ţe těţba černého uhlí a ostatních nerostných surovin se 

povinně posuzuje pouze při stanovení nového dobývacího prostoru nebo jeho změně.  

Příloha č. 1. zákona č. 100/2001 Sb. vymezuje, v kterých případech se zpracovává 

dokumentace posuzování vlivů na ţivotní prostředí pro hornické činnosti, související 

s těţbou nerostných surovin. V působnosti Ministerstva ţivotního prostředí jsou záměry 

vţdy podléhající posouzení (kategorie I): 

2.2. Těţba černého uhlí - nový dobývací prostor,  

2.3. Těţba ostatních nerostných surovin - nový dobývací prostor; těţba ostatních 

nerostných surovin nad 1 000 000 tun/rok; těţba rašeliny na ploše 150 ha a více, 

2.5. Uran - těţba (včetně změny a ukončení těţby) a úprava uranové rudy (chemická 

úprava a jiné technologie, odkaliště a kalová pole).  

Dále jsou v působnosti Ministerstva ţivotního prostředí záměry podléhající posuzování, 

pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení (kategorie II): 

2.1. Těţba uhlí nad 100 000 tun/rok. 

2.3. Těţba a úprava rud včetně odkališť, kalových polí, hald a odvalů (chemické, 

biologické a jiné technologie). 
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2.4. Zvýšení povrchové těţby nerostných surovin nad 1 000 000 tun/rok. 

V působnosti krajského úřadu jsou záměry podléhající posuzování, pokud se tak stanoví ve 

zjišťovacím řízení (kategorie II): 

2.2. Lignit - těţba nad 200 000 t/rok. 

2.5. Těţba nerostných surovin 10 000 aţ 1 000 000 tun/rok; těţba rašeliny na ploše do 150 

ha. 

2.6. Těţba v korytech nebo údolních nivách vodních toků. 

2.7. Úprava černého a hnědého uhlí - vsázka 1 aţ 3 mil. tun/rok. 

2.8. Odkaliště, kalová pole, haldy a odvaly při úpravě nerudních surovin. 

Z uvedeného přehledu je patrné, ţe pouze v případě těţby a úpravy uranových rud platí, ţe 

těţba je posuzována včetně případů změny a ukončení těţby. Zákon zcela pominul 

skutečnost, ţe při zajištění a likvidaci důlních děl můţe být ţivotní prostředí negativně 

ovlivněno volbou nevhodné základkové směsi. 

Höllen [2014] uvádí, ţe s ohledem na dlouhodobou stabilitu je lepší látkové vyuţití 

druhotných surovin s významnými hodnotami znečišťujících látek jako základky neţ jejich 

povrchové ukládání na skládky, protoţe skládky v běhu geologického období mohou být 

zničeny vnějšími silami mnohem rychleji neţ doly, ve kterých působí převáţně endogenní 

síly. Nicméně můţe docházet k uvolňování nečistot, pocházejících ze zásypového 

materiálu, do ţivotního prostředí nepřímo prostřednictvím důlní vody, takţe  pro pouţití 

škodlivinami zatíţených základkových materiálů se jeví vhodný jen takový horninový 

útvar, ve kterém je malá propustnost vody. 

Je zřejmé, ţe vţdy bude mít hornická činnost dopad na vodní prostředí prostřednictvím 

přímého nebo nepřímého kontaktu buď na povrchu, nebo vyluhováním do podzemních 

vod. V rámci přípravy novelizace směrnice EIA v Evropské unii (2011/92/EU) byl 

projednáván i návrh zařazení zjišťovacího řízení  nebo přímo posuzování vlivů 

schválených projektů, které prochází likvidační/ukončovací fází [Póč, 2013]. Nová 

směrnice 2014/52/EU, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů 

některých veřejných a soukromých záměrů na ţivotní prostředí, tento poţadavek sice 

neobsahuje, ale tím není vyloučena obdobná změna v národní legislativě. 
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4.6 Škody na životním prostředí  

Jedním z významných termínů v ţivotním prostředí je ekologická újma. Její původní 

definice je ukotvena jiţ v zákonu č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí. Ekologická újma a 

povinnosti jejímu předcházení jsou vymezeny samostatným zákonem č. 167/2008 Sb., 

o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů. Pro účely 

tohoto zákona se rozumí ekologickou újmou nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje 

nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, která se můţe projevit přímo nebo nepřímo; jedná se 

o změnu na: 

1. chráněných druzích volně ţijících ţivočichů či planě rostoucích rostlin nebo přírodních 

stanovištích,  

2. podzemních nebo povrchových vodách včetně přírodních léčivých zdrojů a zdrojů 

přírodních minerálních vod,  

3. půdě znečištěním, jeţ představuje závaţné riziko nepříznivého vlivu na lidské zdraví 

v důsledku přímého nebo nepřímého zavedení látek, přípravků, organismů nebo 

mikroorganismů na zemský povrch nebo pod něj. 

Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně 

některých zákonů, upravuje povinnost předcházet vzniku ekologické újmy a povinnost 

vzniklou ekologickou újmu napravit, tedy jinými slovy - vymezuje odpovědnost za škodu 

způsobenou na ţivotním prostředí. Odpovědnost za ekologickou újmu je v zákoně 

upravena jako odpovědnost objektivní, tzn. ţe není podstatné, zda provozovatel věděl, ţe 

újmu můţe způsobit. Organizace provozující hornickou činnost s vyuţitím základkové 

směsi se můţe dostat do pozice provozovatele, který zachází se závadnými látkami podle 

Přílohy č. 1 bodu 9. zákona č. 167/2008 Sb. Tento závěr je podpořen současným 

výzkumem [Zimová, 2010]. 

Můţeme tedy shrnout: Ekologickou újmou je nepříznivá měřitelná změna přírodního 

zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, která se můţe projevit přímo nebo nepřímo 

[Veverková, 2013]. Zákon č. 167/2008 Sb. významně zvyšuje rizikovost podnikání 

v oblasti vyuţívání odpadů do základkových směsí. Tento zákon rozšiřuje případné 

postihy, vyplývající z obcházení nebo neplnění poţadavků na kvalitu základky, mimo 

reţim zákona o odpadech. 
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4.7 Odpovědnost za důlní škodu 

Odpovědnost za škodu je problematika soukromého práva, jehoţ hlavním kodexem je 

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odpovědnost za důlní škodu je upravena ve 

speciálním předpisu, zákonu č. 44/1988 Sb., horní zákon, který se na problematiku 

odpovědnosti za důlní škodu pouţije přednostně.  

Pojem důlní škoda můţe vyvolat představu, ţe se jedná pouze o škodu vzniklou přímo 

v důlním díle. Výklad pojmu je však v § 36 horního zákona mnohem širší. Za důlní škody 

se povaţují škody způsobené na hmotném majetku vyhledáváním a průzkumem loţisek, 

pokud se provádí důlními díly, dobýváním výhradních loţisek, zřizováním, zajišťováním a 

likvidací důlních děl a lomů, včetně jejich zařízení, odvalovým, výsypkovým a kalovým 

hospodářstvím organizací, úpravou a zušlechťováním nerostů, prováděnými v souvislosti 

s jejich dobýváním, jakoţ i škody způsobené zvláštními zásahy do zemské kůry. Za důlní 

škodu se povaţuje i ztráta povrchové a podzemní vody, podstatné sníţení vydatnosti jejich 

zdrojů a zhoršení její jakosti, k němuţ došlo v důsledku výše uvedených činností.  

Horní zákon upravuje odpovědnost za důlní škodu takzvaně objektivně, tedy ke vzniku 

odpovědnosti nevyţaduje ani prokázání nedbalosti na straně organizace, ale postačuje, 

pokud mezi vzniklou škodou a výše definovanými činnostmi, mezi něţ patří i likvidace 

důlních děl, existuje příčinná souvislosti, tedy pokud je škoda touto činností způsobena. 

Za důlní škodu odpovídá organizace, jejíţ činností byla škoda způsobena. Odpovědnosti za 

důlní škodu se organizace zprostí jen prokáţe-li, ţe škoda byla způsobena okolností, jeţ 

nemá původ v činnosti způsobujících důlní škodu. 

To budou případy, kdy škoda sice vznikne uvedenou hornickou činností, ale její původ 

bude ještě v jiné události mimo kontrolu organizace. Při pouţití základkové směsi můţe 

být zhoršení jakosti podzemních vod způsobeno nikoli samotnou likvidací důlního díla, ale 

vadou výrobku. 

Odpovědnost za důlní škodu je v horním zákoně upravena poměrně komplexně. Přesto je 

nepochybné, ţe občanský zákoník má na problematiku odpovědnosti organizace za škodu 

zásadní vliv. Totiţ samotný horní zákon stanovuje, ţe na vypořádání důlní škody se 

vztahují obecné předpisy o náhradě škody, pokud tento zákon nestanoví jinak. Obecným 
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předpisem bude právě občanský zákoník a otázky jako například promlčení se jím budou 

řídit na základě tohoto výslovného odkazu [Čech, 2014].  

V případě základkové směsi vada prodaného výrobku způsobí škodu další osobě (nemusí 

se tedy nutně jednat o kupujícího a výše vzniklé škody zde můţe i výrazně přesáhnout 

kupní cenu zboţí). Při uplatňování tohoto nároku poškozený postupuje dle § 2939 - § 2943 

občanského zákoníku (škoda způsobená vadou výrobku) a podpůrně dle obecných 

ustanovení občanského zákoníku ohledně náhrady újmy, a to primárně vůči výrobci. 
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5. Aplikace právních předpisů v průmyslu energetiky a těžby 

surovin 

Politika ochrany a tvorby ţivotního prostředí je zaloţena na principu trvale udrţitelného 

rozvoje s důrazem na odpovědné uţívání přírodních zdrojů. Vyuţívání nerostného 

bohatství postupně nabylo rozměrů a intenzity, které z něho činí jeden z nejvýznamnějších 

faktorů ovlivňujících ţivotní prostředí [Pekárek, 2007]. Posouzení vývoje v této právní 

oblasti je předmětem této disertační práce. 

5.1 Principy právní úpravy ochrany životního prostředí při využívání 

nerostného bohatství 

Článek 7 Ústavy České republiky, ústavní zákon č. 1/1993 Sb., určuje povinnosti a 

odpovědnost státu ve vztahu k ţivotnímu prostředí a stanoví hlavní zaměření jeho činnosti: 

„Stát dbá o šetrné vyuţívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.“ Vyjadřuje 

tzv. princip odpovědnosti státu za příznivý stav ţivotního prostředí [Damohorský, 2010]. 

Způsob, jakým stát dbá o naplnění těchto povinností, stanoví především zákony z oblasti 

ochrany ţivotního prostředí. 

Princip jednoty vyuţívání nerostného bohatství a ochrany ţivotního prostředí vyjadřuje 

skutečnost, ţe nerosty, resp. tzv. horninové prostředí, jsou součástí ţivotního prostředí a 

současně jsou pro současného člověka nezastupitelnými přírodními zdroji. Jiţ dávno 

vstoupily do výměny látek probíhající mezi člověkem a jeho prostředím [Pekárek, 2007]. 

Tento princip je vymezen základními pojmy v zákonu č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí. 

V § 10 zákona o ţivotním prostředí je definována ekologická újma jako ztráta nebo 

oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikající poškozením jejich sloţek nebo 

narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti. 

Princip odpovědnosti subjektu, jehoţ činnost působí na ţivotní prostředí, je zakotven 

v § 27 zákona o ţivotním prostředí. Povinnost zajistit ochranu ţivotního prostředí má 

především subjekt, který do ţivotního prostředí zasahuje. To v plném rozsahu platí i 

o subjektech provádějících činnosti související s vyuţíváním nerostného bohatství. 

Porušení této povinnosti má pak logicky za následek i vznik odpovědnosti tohoto subjektu. 
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Součástí této odpovědnosti je i povinnost nést náklady na ochranu a obnovu (sanaci) 

krajiny a ţivotního prostředí.  

Výchozí principy jsou komplexní a správné, avšak praktická aplikace těchto principů do 

jednotlivých zákonů vykazuje nedostatky, které mohou vést při laxním přístupu 

producentů k poškození ţivotního prostředí. 

5.2 MPO – působnost z kompetenčního zákona 

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky je ústředním orgánem státní správy 

(mimo jiné) pro tvorbu jednotné surovinové politiky, vyuţívání nerostného bohatství, 

energetiku, těţbu, úpravu a zušlechťování tuhých paliv, pro průmysl chemický a pro 

výrobu stavebních hmot, a to na základě ustanovení zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení 

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. 

Pro uplatnění základního principu trvale udrţitelného rozvoje byl připraven Strategický 

rámec udrţitelného rozvoje České republiky, který byl přijat usnesením vlády č. 37 ze dne 

11. 1. 2010. Strategický rámec stanoví vizi udrţitelného rozvoje v ČR, vytváří rámec pro 

zpracování dalších materiálů koncepčního charakteru (sektorových politik či akčních 

programů). Uplatnění cílů navrţených ve Strategickém rámci má zajistit, aby prosperita 

české společnosti stála na vzájemné vyváţenosti tří pilířů udrţitelného rozvoje – oblasti 

ekonomické, sociální a environmentální. 

Gestorem zpracování prioritní osy PO2 „Ekonomika a inovace“ bylo Ministerstvo 

průmyslu a obchodu. V prioritní ose PO2 je stanoven jako jeden z cílů "Podporovat 

udrţitelné materiálové hospodářství". V rámci tohoto cíle byly stanoveny dva indikátory – 

Domácí materiálová spotřeba a Nakládání s odpady podle hlavních způsobů nakládání, 

prostřednictvím kterých je daná problematika pravidelně hodnocena.  

Na obr. 6 je uvedena časová řada vývoje indikátoru Domácí materiálová spotřeba. 

Indikátor je sumou fyzického mnoţství vytěţených surovin a vyprodukované biomasy, ke 

které jsou přičítány veškeré dovozy a odečítány veškeré vývozy. Materiálová spotřeba je 

povaţována za vhodný indikátor zátěţe ţivotního prostředí, protoţe s čerpáním surovin a 

jejich zpracováním je spojena řada klíčových environmentálních problémů (strukturní 

změny v krajině, globální změna klimatu, acidifikace atd.). 
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Domácí materiálová spotřeba v ČR v roce 2012 výrazně poklesla ve srovnání s předchozím 

rokem o 11,1% na 157,4 mil. tun, přičemţ v předchozím roce 2011 stoupla meziročně 

o 5,6%. Úroveň materiálové spotřeby byla v roce 2012 na cca 53% hodnoty z roku 1990, 

zátěţ ţivotního prostředí spojená s čerpáním přírodních zdrojů a spotřebou materiálů je 

tedy v současnosti výrazně niţší neţ na začátku 90. let. 

 

  Legenda:    Domácí materiálová spotřeba    Domácí uţitá těţba    Dovozy    Vývozy   

Obrázek 6 – Domácí materiálová spotřeba a její komponenty, ČR [mil. t](Zdroj: ISSaR, CENIA) 

 

ČR je zemí s vysokou materiálovou náročností hospodářství, coţ je dáno strukturou 

ekonomiky s relativně vysokým podílem průmyslu a v rámci průmyslu vysokým 

zastoupením materiálově náročných odvětví.  

S průmyslovou výrobou souvisí produkce odpadů. Na obr. 7 je zobrazen časový vývoj 

indikátoru Nakládání s odpady podle hlavních způsobů nakládání. Indikátor je definován 

jako podíl hlavních způsobů nakládání (materiálové vyuţití, energetické vyuţití, 

skládkování) na celkovém mnoţství odpadů, s kterými bylo v daném roce nakládáno (%).  

Jednotlivé způsoby nakládání s odpady jsou spojeny s různou zátěţí ţivotního prostředí. 

Sledování tohoto indikátoru napovídá, dochází-li k útlumu způsobů nakládání spojených 

s větší zátěţí (skládkování, spalování) a k růstu důleţitosti způsobů nakládání spojených 

s menší zátěţí (zejména materiálové vyuţití odpadů). 
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Obrázek 7 – Vybrané způsoby nakládání s odpady, ČR [% z celkové produkce odpadů] 

(Zdroj: ISSaR, CENIA) 

 

Od roku 2003 dochází k pozitivnímu trendu postupného zvyšování podílu vyuţívání 

odpadů vůči odstraňování odpadů. Důvodem jsou především změny v technologiích 

zajišťujících vyšší efektivitu jak ve výrobní sféře (minimalizace vzniku odpadů), tak i 

v oblasti samotného nakládání s odpady. Od roku 2009 dochází k mírnému poklesu podílu 

odstraněných odpadů, kdy důvodem můţe být projev finanční krize v průmyslovém 

sektoru a současně odklon části vyprodukovaných odpadů vhodných k vyuţití do reţimu 

vedlejších produktů. 

Úsilí o zvýšení  efektivity přeměny vstupních materiálových toků na ekonomický výstup a 

také pokles zátěţe ţivotního prostředí na jednotku HDP podněcuje MPO k aktivitám 

v oblasti druhotných surovin a s tím také podpora vyuţití vedlejších energetických 

produktů neoddělitelně souvisí. 

5.3 Právní problém druhotných surovin 

Základním problémem posuzování druhotných surovin a jejich účasti v zahraničním i 

vnitřním obchodě je absence výkladu tohoto pojmu v platné legislativě ČR. Pro řešení 

problému zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu Politiku druhotných surovin České 

republiky, kterou vláda ČR na svém zasedání dne 16. října 2013 vzala na vědomí 

usnesením č. 773, schválila stanovené cíle a uloţila její předloţení do procesu posuzování 

vlivů koncepcí na ţivotní prostředí (SEA). Průběh posuzování je dostupný na adrese 
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http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP177K. Politika druhotných surovin ČR je 

prvním dokumentem České republiky, který vytváří strategický rámec pro efektivní 

vyuţívání druhotných surovin. Zdroji druhotných surovin jsou vedlejší produkty výroby, 

nezpracované vytěţené suroviny, výrobky s ukončenou ţivotností a vyuţitelné odpady, 

které po úpravě splňují poţadavky vstupní suroviny pro další výrobní procesy. Jejich 

úprava na kvalitu vstupní suroviny pro další výrobu je v mnoha případech úspornější neţ 

získávání vstupních surovin z primárních zdrojů [Beneš, 2014]. 

Politika druhotných surovin bude tvořit samostatnou část v nově aktualizované Surovinové 

politice České republiky, neboť je věnována druhotným zdrojům, kterými jsou materiálově 

a energeticky vyuţitelné druhotné suroviny přinášející významné materiálové a 

energetické úspory pro hospodářství ČR. 

Mezi hlavní cíle Politiky druhotných surovin ČR patří:  

 Zvyšovat soběstačnost České republiky v surovinových zdrojích substitucí 

primárních zdrojů druhotnými surovinami. 

 Podporovat inovace zabezpečující získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné 

pro další vyuţití v průmyslu. 

 Podporovat vyuţívání druhotných surovin jako nástroje pro sniţování energetické a 

materiálové náročnosti průmyslové výroby za současné eliminace negativních 

dopadů na ţivotní prostředí a zdraví lidí. 

 Iniciovat podporu vzdělávání pro zajištění kvalifikovaných pracovníků v oboru 

druhotných surovin jako podporu konkurenceschopnosti ČR. 

 Aktualizovat rozsah statistického zjišťování pro zpracování materiálových účtů, 

které umoţní zpracovávat hmotnostní bilance druhotných surovin v hospodářství 

ČR. 

Politika druhotných surovin ČR je v souladu s evropskou surovinovou strategií Raw 

Materials Initiative  a rovněţ reaguje na Sdělení „Plán pro Evropu účinněji vyuţívající 

zdroje (Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a 

sociálnímu výboru a Výboru regionů) KOM (2011) 571“, který zveřejnila Komise v září 

2011 a který stanovuje významný dílčí cíl: „Do roku 2020 se s odpadem začne nakládat 

jako se zdrojem“. 

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP177K
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Dokument je zpracováván s ambicí vytvořit koherentní strategii pro období následujících 

20 let, která stanoví strategické cíle pro získávání, zpracování a vyuţívání druhotných 

surovin z domácích i zahraničních zdrojů (tj. výrobky a materiály, které ukončily svůj 

ţivotní cyklus). Vzhledem k dynamickému vývoji trhu s druhotnými surovinami bude 

Politika druhotných surovin dle potřeby průběţně aktualizována a nejméně kaţdých 5 let 

bude provedeno vyhodnocení plnění stanovených opatření. 

Na základě analýzy bylo pro přípravu Politiky druhotných surovin vybráno 10 komodit a 

zdrojů druhotných surovin. Výběr byl ovlivněn významností druhotné suroviny jako 

technologického vstupu do výroby, hmotnostní produkcí, potřebou a potenciálem vyuţití 

komodity v ČR, významností exportu apod. Byly vybrány následující komodity: kovy, 

papír, plasty, sklo, stavební a demoliční hmoty, vedlejší energetické produkty, vozidla s 

ukončenou ţivotností (autovraky), odpadní (vyřazená) elektrická a elektronická zařízení, 

pouţité pneumatiky a odpadní pryţ, odpadní (vyřazené) baterie a akumulátory. 

V závěru procesu posuzování vlivů koncepcí na ţivotní prostředí (SEA) vydalo 

Ministerstvo ţivotního prostředí Stanovisko k návrhu koncepce „Politika druhotných 

surovin České republiky“ pod č.j. 54747/ENV/14 ze dne 4. srpna 2014. Na základě 

připomínek, uplatněných k návrhu koncepce ve zjišťovacím řízení, definovalo MŢP 

podmínky souhlasného stanoviska a doporučení. Český báňský úřad uplatnil připomínku, 

ţe v koncepci postrádá zmínku o těţebních odpadech (ve smyslu zákona č. 157/2009 Sb.).  

Na tuto připomínku reagovalo MŢP podmínkou: „Při nejbliţší moţné aktualizaci PDS 

zahrnout do této politiky rovněţ těžební odpady.“ Dále je uvedeno doporučení: 

„Navrhnout systém monitoringu mnoţství a druhu výrobků z vedlejších energetických 

produktů (VEP) na základě dat od provozovatelů uhelných energetických zdrojů. V 

současnosti eviduje Český statistický úřad (ČSÚ) pouze celkovou sumu mnoţství výrobků 

z VEP bez dalšího rozlišení. Jiné orgány státní správy dle dostupných informací nemají 

informace o skladbě ani mnoţství výrobků z VEP k dispozici. Stávající stav proto 

neumoţňuje dostatečně monitorovat efekty PDS na vyuţití této významné skupiny 

druhotných surovin.“ 

Vláda České republiky schválila Politiku druhotných surovin ČR svým usnesením č. 755 

ze dne 15. září 2014. Podrobné rozpracování Politiky druhotných surovin ČR na 

krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá opatření pro jednotlivé komodity druhotných 
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surovin bude řešit Akční plán na podporu zvyšování soběstačnosti České republiky 

v surovinových zdrojích. Akční plán bude podle potřeby, v souvislosti s vývojem situace 

v oblasti druhotných surovin v tuzemsku i zahraničí, aktualizován, tzn. stanoveny nové 

úkoly vedoucí k naplnění stanovených cílů a opatření. 

ČSÚ sleduje problematiku druhotných surovin nově od roku 2011. Toto zjišťování bylo 

připraveno pro respondenty odpovídající úpravou Ročního výkazu o odpadech (Odp 5-01) 

ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a zavedeno vyhláškou č. 306/2010 Sb. 

v rozsahu upraveného Ročního výkazu o odpadech a druhotných surovinách (Odp 5-01). 

Důvodem byla úprava národní legislativy v duchu evropské rámcové směrnice o odpadech, 

která umoţňuje některé materiály, dříve povaţované za odpady, vyjmout z působnosti 

zákona o odpadech. Z přehledu mnoţství celkové produkce druhotných surovin v roce 

2011 (Obr. 8) je patrné, ţe mnoţstevně nejvýznamnější komoditou jsou vedlejší 

energetické produkty a hmoty ze stavebnictví, pro které bude nezbytné vytvářet podmínky 

pro jejich efektivní vyuţívání. Tato úroveň produkce druhotných surovin byla potvrzena i 

výstupem ze statistického zjišťování v následujících letech, kterým je přehled celkové 

produkce druhotných surovin v roce 2012 (Obr. 9) a v roce 2013 (Obr. 10). 

Druhotnou surovinou se pro potřeby výkazu Odp 5-01 rozumí materiály mající níţe 

uvedený charakter: 

a) vedlejší produkty; 

b) upravené odpady, které přestaly být odpadem poté, co splnily podmínky a kritéria pokud 

jsou stanovena (neodpad); 

c) materiály získané z výrobků podléhajících zpětnému odběru (dle zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech) a z dalších výrobků, vyuţitelné pro další zpracování; 

d) nespotřebované vstupní suroviny a materiály předávané k novému vyuţití.   
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Obrázek 8 – Produkce druhotných surovin v roce 2011 (Zdroj: ČSÚ) 

 

 

Obrázek 9 – Produkce druhotných surovin v roce 2012 (Zdroj: ČSÚ)  
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Obrázek 10 – Produkce druhotných surovin v roce 2013 (Zdroj: ČSÚ)  

Mezi opatření Politiky druhotných surovin ČR k plnění stanovených cílů patří pro období 

počínaje rokem 2014: 

 Definovat a začlenit pojem „druhotná surovina“ do právního řádu ČR. Iniciovat 

tento postup na úrovni EU.  

 Zahrnout technologie pro zpracování a vyuţívání druhotných surovin mezi obory 

podporované investičními pobídkami.  

 Podporovat na úrovni státní správy moţnosti stanovení kvót pro vyuţívání 

druhotných surovin pro stavební projekty financované ze státních prostředků. 

Plnění těchto cílů na úrovni státní správy se odrazí v poţadavcích na zadavatele veřejných 

zakázek v rámci zahlazování následků hornické činnosti. Současně musí být ze strany 

zadavatelů veřejných zakázek nastavena striktní pravidla dodrţení legislativních 

poţadavků na stavební výrobky vyrobené z druhotných surovin. 

5.4 MPO – působnost z chemického zákona 

Významnou změnu ve znění chemického zákona vyvolala transpozice nařízeni REACH do 

národní legislativy, a to novelou zákona č. 371/2008 Sb., která nabyla účinnosti 

1. 11. 2008. Na základě ustanovení § 26 aktuálně platného chemického zákona č. 350/2011 
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Sb. se Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky podílí na zavádění chemické 

legislativy REACH v ČR tak, ţe spolupracuje s Ministerstvem ţivotního prostředí při 

poskytování poradenství výrobcům, dovozcům, následným uţivatelům a dalším 

zúčastněným osobám ohledně jejich povinností a odpovědnosti podle nařízení REACH. 

Poradenství realizuje MPO zejména prostřednictvím svého webového portálu 

www.mpo.cz, kde je moţné v sekci Průmysl a stavebnictví najít potřebné informace 

z aktuálního dění v oblasti registrace látek dle nařízení REACH. 

5.5 Implementace REACH 

Vyuţívání energetických odpadů jako druhotných surovin pro výrobu základkových směsí 

přivádí výrobce k nutnosti zorientovat se v problematice nařízení REACH, které má 

přímou účinnost a vyţaduje adaptaci národního práva členských států EU na jeho obsah. 

Od jednotlivých zemí vyţaduje: 

  ustanovení hlavní národní autority, coţ je v ČR Ministerstvo ţivotního prostředí, 

  zřízení pracoviště, kam se mohou podnikatelé obracet se svými dotazy – 

„helpdesk“, v ČR je to Česká informační agentura ţivotního prostředí (CENIA),  

 kontrolu plnění nařízení prostřednictvím národní legislativy, coţ je dáno 

chemickým zákonem č. 350/2011 Sb. [Přichystalová, 2013].  

V členských státech EU od roku 2007 platí, ţe se smějí při ročním mnoţství nad 1 tunu 

vyrábět a dováţet pouze látky, které jsou registrované. Povinnost registrace je postupně 

rozloţena do období let 2008 aţ 2018 podle tonáţe látek, viz Tabulka 3.  

První kolo registrace látek bylo uzavřeno 1. prosince 2010. Tato etapa se týkala látek 

vyráběných a dováţených v  objemu nad 1000 tun. Evropská agentura pro chemické látky 

ECHA obdrţela ke dni 1. 12. 2010 celkem 24 675 registračních dokumentací (Dossierů) 

pro cca 3 400 chemických látek. Registranti z České republiky předloţili v tomto období 

444 registračních dokumentací, coţ představuje 1,8%. V prvním kole registrace byly 

registrovány také vedlejší energetické produkty [ECHA, 2010]. 

Druhé kolo registrace látek bylo uzavřeno 31. května 2013. Tato etapa se týkala látek 

vyráběných a dováţených v rámci EU v objemech od 100 do 1000 tun za rok (s výjimkou 

těch nebezpečných látek, které byly registrovány v roce 2010). Evropská agentura ECHA 

obdrţela ke dni 31. 5. 2013 celkem 6 100 kompletních registračních dokumentací a 

http://www.mpo.cz/
http://www.mpo.cz/cz/prumysl-a-stavebnictvi/
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čekajících 2 984 dokumentací, u nichţ k tomuto datu nebyla dokončena kontrola úplnosti. 

Registranti z České republiky předloţili z uvedeného počtu celkem 101 kompletních 

registračních dokumentací a 44 čekajících dokumentací [ECHA, 2013]. 

Tabulka 3: Přehled závazných termínů pro registraci REACH 

Lhůta 
Termín dokončení 

etapy REACH Popis etapy REACH 

  1. červen 2007 Platnost nařízení REACH v celé EU 

1 rok 1. červen 2008 Zahájení činnosti agentury ECHA 

1,5 roku 1. prosinec 2008 
Předregistrace – zasílání dat ECHA v termínu od 

1.6.2008 do 1.12.2008 

3,5 roku 1. prosinec 2010 

Registrace látek > 1t/rok CMR 

> 100t/rok látky nebezpečné pro ŢP (N, R 50/53) 

> 1000t/rok ostatní 

6 let 1. červen 2013 Registrace látek > 100t/r 

11 let 1. červen 2018 Registrace látek > 1t/r 

Poznámka: CMR – karcinogenní, reprodukčně toxické, mutagenní 

 

Po pětiletém období je moţné konstatovat, ţe kvalitu implementace nařízení REACH 

v průmyslových odvětvích jednoznačně určuje úroveň sektoru v dodavatelském řetězci. 

Vzdalováním se typicky chemickým výrobám směrem k navazujícím sektorům, se 

povědomí a celkově znalosti o nařízení REACH dramaticky sniţují [Holomek, 2013].    

V České republice působí řada poradenských organizací, které se zabývají přednáškovou 

činností na téma nařízení REACH, nabízejí pomoc s celým procesem registrace a s další 

související problematikou,  jako např. Výzkumný ústav organických syntéz a. s. (Rybitví), 

Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o. (Brno),  REACHspektrum, s.r.o. (Praha), které bylo 

zaloţeno jako nezávislá servisní organizace Svazu chemického průmyslu ČR. 

5.6 Projekt specializovaného vzdělávání v oblasti získávání a využívání 

druhotných surovin v ČR  

Projekt navazuje na cíle Politiky druhotných surovin České republiky. Potřeba 

specializovaného vzdělávání pracovníků, kteří zabezpečují procesy recyklace (úpravu a 

zpracování odpadů na druhotné suroviny), byla potvrzena jiţ v roce 2010 zařazením 

příslušných profesních kvalifikací do Národní soustavy kvalifikací.  
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Národní soustava kvalifikací (NSK) je registrem všech kvalifikací (úplných profesních 

kvalifikací a profesních kvalifikací) rozlišovaných, potvrzovaných  a uznávaných na území 

České republiky. Je vedena a zveřejněna na webu http://www.narodnikvalifikace.cz/ 

v elektronické podobě v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a 

uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání 

výsledků dalšího vzdělávání). 

V soustavě celostátně uznávaných profesních kvalifikací jsou schválené a uplatnitelné na 

pracovním trhu v ČR tyto kvalifikace v oblasti získávání a vyuţívání druhotných surovin, 

které jsou zařazeny v oboru „Technická chemie a chemie silikátů": 

 Dělník pro recyklaci (kód: 28-047-E) 

 Pracovník pro recyklaci (kód: 28-036-H) 

 Technik pro recyklaci (kód: 28-050-M). 

Tyto profesní kvalifikace jsou v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. V roce 2013 MPO 

představilo první reálný podklad pro zahájení pilotního projektu specializovaného 

vzdělávání v oblasti získávání a vyuţívání druhotných surovin v ČR v podobě Náplně 

rekvalifikačního kurzu pro typovou pozici/profesní kvalifikaci "Pracovník pro recyklaci" 

[Kulhánková, 2013].  

Pilotní ověřování rekvalifikačního vzdělávacího programu Pracovník pro recyklaci (28-

036-H) v rozsahu přípravy na získání profesní kvalifikace podle zákona 179/2006 Sb. bylo 

zahájeno v lednu 2015 na Střední škole sluţeb a řemesel Stochov. Přihláška včetně 

informací pro zájemce byla před zahájením programu zveřejněna na webové stránce 

http://www.ssars.cz/. 

5.7 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2014 – 

2020) 

V rámci přípravy čerpání strukturálních fondů EU byly vymezeny usnesením vlády ČR 

č. 867 ze dne 28. listopadu 2012 Programy pro programové období 2014 – 2020. 

Ministerstvem průmyslu a obchodu bude řízen Operační program Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost (OP PIK). Operační program je v prioritní ose 3 zaměřen na podporu 

zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin. Důvodem je 

nedostatečná surovinová základna v ČR, která však zatím nevede k  apelu na vyšší vyuţití 

http://www.narodnikvalifikace.cz/
http://www.ssars.cz/
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druhotných surovin, především v oblasti jejich inovativního získávání ze zbytků 

průmyslové výroby a odpadu. Vymezení operačního programu OP PIK předcházela 

aktualizace Surovinové politiky České republiky. 

V rámci aktualizace Surovinové politiky České republiky byl tento dokument rozdělen na 

dvě samostatné části, tj. I. Politika nerostných surovin ČR a II. Politika druhotných surovin 

ČR. Do obou částí tohoto strategického dokumentu byly implementovány principy 

evropské strategie Raw Materials Initiative „Iniciativa v oblasti surovin: uspokojení 

kritických potřeb pro růst a zaměstnanost v Evropě (Sdělení Komise Evropskému 

parlamentu a Radě) KOM (2008) 699“ tak, aby byla zajištěna odpovídající surovinová a 

energetická bezpečnost ČR. Politika druhotných surovin ČR byla zpracována na základě 

usnesení vlády č. 172 ze dne 9. března 2011 o návrhu postupu institucionálního 

zabezpečení problematiky druhotných surovin na národní úrovni a o zřízení Rady vlády 

pro energetickou a surovinovou strategii České republiky. V tomto usnesení vláda uloţila 

ministru průmyslu a obchodu předloţit vládě strategický analytický dokument pro oblast 

vyuţívání druhotných surovin (Politiku druhotných surovin ČR) jako součást Surovinové 

politiky České republiky. 

Vzhledem k potřebě zajistit podporu technologií na získávání, zpracování a vyuţívání 

druhotných surovin v rámci nově připravovaného operačního programu MPO (OP PIK) 

byla Politika druhotných surovin ČR předloţena do vlády samostatně dne 16. 10. 2013. 

Vláda ČR Politiku projednala a schválila stanovené hlavní cíle (viz kap. 5.3.). 

Cílem OP PIK je zvýšení konkurenceschopné ekonomiky ČR podporou podnikatelského 

prostředí, prosazování inovací ve výrobě a sluţbách a nakládání s energiemi a rozvoje ICT. 

Podpora bude směřována mimo jiné do oblasti vyššího vyuţívání materiálového 

a energetického potenciálu druhotných surovin. 

Vláda ČR dne 14. července 2014 schválila svým usnesením č. 581 Operační program 

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, který předloţil ministr 

průmyslu a obchodu. Pro podporu českých podnikatelů je v tomto operačním programu 

připraveno 116 mld. Kč. 

V rámci nového OP PIK budou podporovány projekty v progresivních odvětvích, jako je 

především oblast inovačního a trvale udrţitelného podnikání. V souladu s pravidly kohezní 

politiky programového období 2014 - 2020 však bude navíc respektován tzv. koncept 
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inteligentní specializace, který zdůrazňuje spolupráci vědecko-výzkumného sektoru a 

podnikové sféry, a to v těch odvětvích, v rámci kterých Česká republika disponuje 

vhodnými předpoklady pro tvorbu a transfer inovací. 

Pro podnikatelské subjekty všech velikostí je připraven dotační program „Nízkouhlíkové 

technologie“, jehoţ cílem je vyšší míra uplatnění nízkouhlíkových technologií v oblasti 

nakládání energií a tím zvýšení vyuţívání druhotných surovin. Termín vyhlášení výzvy je 

vymezen na 2. polovinu roku 2015. Mezi podporované aktivity mimo jiné patří: 

 zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další 

vyuţití v průmyslové výrobě např. z pouţitého papíru, skla, kovů, pneumatik, 

textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů 

a řady dalších výrobků s ukončenou ţivotností, 

 zavádění technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných 

surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami, tam kde je to 

ekonomicky výhodné. 

Program Nízkouhlíkové technologie je určen k plnění specifického cíle 3.4 OP PIK 

„Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při využívání 

druhotných surovin“, na který je alokováno 0,42 % celkového rozpočtu OP PIK, coţ 

znamená přibliţně 576 mil. Kč. 
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6. Základkové směsi v úpravnictví 

Vyuţití odpadů do zpevněných základkových směsí je předmětem vědeckých výzkumů. 

Tyto výzkumy se zabývají úpravou odpadů a následnou vyuţitelností jako druhotných 

surovin pro přípravu stavebních výrobků. 

6.1 Úprava těžebních odpadů 

Velké objemy vznikajících těţebních odpadů z těţby a úpravy uhlí je vyuţíváno v rámci 

hornické činnosti, kdy organizace postupuje v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 písm. d) 

zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těţebním odpadem. Podle tohoto ustanovení se 

zákon nevztahuje na hmoty získané při těţbě a úpravě nerostů, které jsou podle plánu 

otvírky, přípravy a dobývání nebo plánu vyuţití loţiska určeny pro sanační a rekultivační 

práce nebo jsou jejich součástí anebo jsou určeny pro zajištění nebo likvidaci důlních děl.  

Pokud organizace těţební odpad tímto způsobem v rámci hornické činnosti nevyuţívá, 

můţe jej poskytnout pro výrobu kameniva. Kamenivo je zrnitý materiál přírodního nebo 

umělého původu, určený pro stavební účely. V posledních letech probíhá výzkum 

moţností zpracování černouhelných hlušin pro výrobu nového druhu umělého kameniva na 

principu samovýpalu na aglomeračním roštu a vyuţití tohoto kameniva v betonových 

konstrukcích [Černý, 2010]. Ověřeno bylo i vyuţití uhelných hlušin jako korekční palivové 

sloţky při výpalu lehkého umělého kameniva ze spékaných popílků [Kalová, Michalcová, 

2011]. Vyuţití flotačních hlušin je zapracováno do Technického návodu pro činnosti 

autorizovaných osob při posuzování shody stavebních výrobků – základkových směsí pod 

označením výrobkové skupiny „Zásypový materiál určený k likvidaci hlavních a starých 

důlních děl zasypáním“ (viz kap. 4.2.3).  

6.2 Úprava energetických odpadů 

Energetické odpady v případě, ţe jsou vyjmuty z působnosti zákona o odpadech a jsou 

vyuţívány jako vedlejší energetické produkty (VEP), splňují definici látky dle nařízení 

REACH. Jako takové musí být podrobeny ověřování deklarovaných vlastností v registrační 

dokumentaci nebo v identifikačním profilu látky SIP, pokud je pro látky zpracován.  

Výzkum probíhá v oblasti úpravy fyzikálních vlastností, které jsou nezbytné pro vyuţití 

VEP pro stavební účely. Ve stavebnictví je hlavní pozornost věnována vyuţití popílku do 
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betonu jako náhrada cementu. Výroba umělého lehkého hrubého kameniva s pouţitím 

popílku má potenciál pro jejich vyuţití ve velkém měřítku ve stavebnictví, a to je oblast, 

která si zaslouţí pozornost v mnoha částech světa, s přihlédnutím k rychlému zanikání 

zdrojů přírodních plniv [Ramamurthy, Harikrishnan, 2006]. 

V případě popílků je problémem obsah těţkých kovů [UNIVERZA-SoP, 2010]. Ve 

zbytcích po spalování uhlí lze nalézt například zinek, arsen, beryllium, kobalt, nikl, rtuť, 

chrom, kadmium a thalium. Mnoţství obsahu těchto prvků ve zbytcích po spalování uhlí 

závisí na charakteru uhlí, z něhoţ jsou produkovány, ale i například na způsobu spalování 

[Zimová, 2014]. Vědecké výzkumy vedou k závěrům, ţe toxicita výluhů z popílků můţe 

být ovlivněna do značné míry stavem pH pevných vzorků [Tsiridis, 2006]. Další výzkumy 

potvrzují, ţe koncentrace toxických kovů v popílcích nekoresponduje s ekotoxicitou 

výluhů solidifikovaných materiálů, v nichţ jsou popílky obsaţeny. Je ţádoucí sledovat pH 

při procesu vyluhování [Maršálková, Malá, 2009]. Hodnota pH výrazným způsobem 

ovlivňuje moţnosti vyuţití popílku jako suroviny pro výrobu stavebních hmot [Černý, 

2011]. 

Vyuţití popílků je zapracováno do Technického návodu pro činnosti autorizovaných osob 

při posuzování shody stavebních výrobků – základkových směsí pod označením výrobkové 

skupiny „Zásypový materiál určený k likvidaci hlavních a starých důlních děl zasypáním“ 

(viz kap. 4.2.3). Nejsou však specifikovány poţadavky na popílek dle typu spalování, 

ačkoli chemicko-mineralogické sloţení fluidních popílků se vzhledem k pouţité 

technologii spalování zcela zásadně odlišuje od skladby klasických popílků 

vysokoteplotních [Fridrichová, 2013]. Při fluidním spalování se jemně mleté uhlí mísí 

s vápencem. Ten reaguje s oxidem siřičitým a dochází k odsiřování přímo ve fluidní vrstvě. 

Vzniklý popílek je problematickou směsí anorganických sloučenin. Mimo jiné obsahuje 

volné vápno a další reaktivní sloţky, které znemoţňují jeho pouţití v betonu, protoţe by 

mohlo dojít aţ k destrukci celého stavebního díla v důsledku objemových změn v betonu. 

Tato skutečnost můţe být významnou i pro přípravu zpevněných základkových směsí 

s ohledem na podmínku zajištění stability jámy. 

6.3 Výzkum integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, 

úpravy a zpracování energetických surovin 
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Výzkum byl realizován v letech 2006 – 2011 s vyuţitím prostředků státního rozpočtu na 

Národní program výzkumu, schválený usnesením vlády ČR ze dne 28. dubna 2003 č. 417 

ve znění  schválené změny usnesením vlády ČR č. ze dne 29. června 2005 č. 822, která 

umoţnila realizaci programu Výzkumná centra – 1M. Garantem projektu aplikovaného 

výzkumu „1M06007 - Centrum výzkumu integrovaného systému vyuţití vedlejších 

produktů z těţby, úpravy a zpracování energetických surovin“ byla Vysoká škola báňská - 

Technická univerzita Ostrava,  Hornicko-geologická fakulta. Na realizaci projektu se 

podílely Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. Brno a Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. 

Most.  

Cílem výzkumných aktivit centra bylo sjednotit dosavadní poznatky o moţnostech vyuţití 

doprovodných produktů spjatých s báňskými aktivitami a následnými procesy, jako 

druhotných surovin. V současnosti existuje celá řada dílčích výsledků ve vyuţití těchto 

materiálů, dnes z převáţné části odpadů. Chybí však systematické zhodnocení a 

sjednocení, které by umoţnilo efektivně klasifikovat a kvantifikovat tyto odpady a na 

základě jejich chemických a fyzikálně mechanických vlastností optimalizovat jejich 

vyuţití jako druhotných surovin [Slivka, 2010]. 

Projekt realizoval vědecké experimenty v jednotlivých modulech. Získané výsledky byly 

zveřejňovány v dílčích zprávách za jednotlivé etapy a shrnujících prezentacích výsledků 

prezentovaných na kontrolních dnech. Výsledky byly publikovány v knize, časopisech, na 

konferencích a jsou dostupné na webové stránce http://homen.vsb.cz/hgf/546/CVVP/. 

Součástí prací bylo také zpracování přehledu legislativních poţadavků pro vyuţití VEP ve 

výrobě stavebních hmot a v dalších příbuzných oborech. Analýzu platné legislativy 

prováděl Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. a výsledky jsou publikovány v dílčích 

zprávách projektu. Hodnocen byl také vztah nařízení REACH k výzkumu vyuţití VEP. 

Vedlejší energetické produkty jsou uvedeny jako zvláštní případ registrovatelných látek, 

tzn. pokud se např. popílky, prachy, struska nebo kaly budou uvádět na trh v mnoţství 1 

tuna za rok a vyšším, vztahuje se na tyto materiály povinnost registrace. 

Vědecký výzkum a vývoj obvykle probíhá v mnoţstvích menších neţ 1 tuna za rok. Není 

proto nutné tento výzkum a vývoj vyjmout, neboť látky v takovém mnoţství nemusí být 

registrovány vůbec. Pro podporu inovací by však měl být od registrační povinnosti na 

určitou dobu osvobozen výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy, pokud látka ještě 

http://homen.vsb.cz/hgf/546/CVVP/
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nemá být uvedena na trh pro neurčitý počet zákazníků, jelikoţ její pouţití v přípravcích 

nebo předmětech ještě vyţaduje další výzkum a vývoj prováděný potenciálním ţadatelem 

o registraci samotným nebo ve spolupráci s omezeným počtem známých zákazníků. Kromě 

toho je vhodné udělit podobné osvobození i pro následné uţivatele pouţívající látku pro 

účely výzkumu a vývoje zaměřeného na výrobky a postupy za předpokladu, ţe rizika pro 

lidské zdraví a ţivotní prostředí jsou náleţitě kontrolována v souladu s poţadavky právních 

předpisů na ochranu lidského zdraví a ţivotního prostředí. Látky pouţívané k výzkumu a 

vývoji musí být oznámeny agentuře dle článku 9 nařízení REACH [Svoboda, 2009].   

Agentura ECHA vydala v roce 2007 „Pokyny pro vědecký výzkum a vývoj a výzkum a 

vývoj zaměřený na výrobky a postupy (Product and Process Orientated Research and 

Development  -  PPORD)“,  které podrobně upřesňují podmínky výrobců, dovozců nebo 

následných uţivatelů látky nebo směsi pro účely vědeckého výzkumu a vývoje. 

Pro podporu inovací článek 9 nařízení REACH stanoví, ţe látky vyráběné nebo dováţené 

samotné nebo obsaţené ve směsích, jakoţ i látky obsaţené v předmětech nebo dováţené 

v předmětech pro účely PPORD mohou být od povinnosti registrace osvobozeny po dobu 

pěti let. Výrobce nebo dovozce látky (samotné nebo obsaţené ve směsi) nebo výrobce 

předmětů obsahujících látku (která by jinak musela být registrována) je osvobozen od 

povinnosti registrovat mnoţství látky vyráběné nebo dováţené pouze pro účely PPORD 

podle čl. 9 odst. 1 nařízení REACH. Aby mohla společnost této výjimky vyuţít, musí 

agentuře ECHA podat oznámení PPORD podle čl. 9 odst. 2. 

Na ţádost můţe agentura ECHA období osvobození prodlouţit na dobu dalších nejvýše 

pěti let (nebo deseti let v případě humánních nebo veterinárních léčivých přípravků nebo v 

případě látek, které nejsou uvedeny na trh). Oznamovatel musí předloţit výzkumný a 

vývojový program, aby prokázal, ţe je toto prodlouţení odůvodněné. 

 

  



Ing. Alena Orlíková: Podmínky vyuţití odpadů do základkových směsí 

 

2015  74 

 

 

7. Ověřování environmentálních technologií 

Pro ověřování výsledků projektů z oblasti vědy a výzkumu je moţné vyuţít evropský 

systém ověřování environmentálních technologií, který se začíná uplatňovat i v České 

republice. Ověřování environmentálních technologií (ETV) je nový dobrovolný nástroj, 

který můţe prosadit neověřené technologie na trh. „Prohlášení o ověření“ vytvořené na 

konci procesu ETV lze pouţít jako důkaz výkonnosti a environmentální přidané hodnoty 

technologie. Tvrzení o výkonnosti inovativních environmentálních technologií mohou být 

ověřena kvalifikovanými třetími osobami, které se nazývají ověřovací orgány. Tyto orgány 

mají zvláštní akreditaci pro provádění ověřovacích činností v dané technologické oblasti. 

Ověřovací orgány jsou v rámci pilotního programu tohoto systému k dispozici ve třech 

technologických oblastech:  

 „Úprava, čištění a monitoring vody“ (např. monitorování kvality vody, úprava pitné 

vody a odpadní vody), 

 „Materiály, odpady a zdroje“ (např. separace a třídění pevných odpadů, recyklace 

materiálů, produkty a chemické látky s ukončenou ţivotností, produkty na bázi 

biomasy), 

 „Energetické technologie“ (např. obnovitelná energie, energie z odpadů, 

energeticky účinné technologie). 

Zástupcem ověřovacích orgánů v České republice je CEMC – České ekologické 

manaţerské centrum. CEMC ETV CZ, inspekční orgán č. 4055, který je oprávněn na 

základě osvědčení Českého institutu pro akreditaci ČIA č. 696/2012 ze dne: 13.12.2012 

pro ověřování environmentálních technologií v oblasti: „Materiály, odpady a zdroje“.  

Lze očekávat rozvoj systému ověřování environmentálních technologií v souvislosti 

s naplňováním cílů Politiky druhotných surovin České republiky. V technologické oblasti 

„Materiály, odpady a zdroje“ bude moţné ověřit výsledky výzkumu zaměřeného na 

recyklace průmyslových odpadů a vedlejších produktů na druhotné suroviny. Aktuální 

vývoj pilotního programu ETV je moţné sledovat na webových stránkách:  

http://iet.jrc.ec.europa.eu/etv/. 

 

http://iet.jrc.ec.europa.eu/etv/
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8. Formulace hlavní výzkumné otázky 

Na základě dosavadních teoretických i praktických poznatků byla vzhledem k cíli této 

disertační práce stanovena hlavní výzkumná otázka. 

8.1 Hlavní výzkumná otázka 

„„JJaakk  llzzee  zzaajjiissttiitt  ppoottřřeebbnnoouu  iinnffoorrmmoovvaannoosstt  vv  oorrggaanniizzaaccii  oo  ssoouuvviisseejjííccíí  lleeggiissllaattiivvěě  pprroo  aapplliikkaaccii  

zzáákkllaaddkkoovvýýcchh  ssmměěssíí  ppřřii  zzaajjiiššťťoovváánníí  ddůůllnníícchh  dděěll  vv  ppůůssoobbnnoossttii  bbááňňsskkýýcchh  ppřřeeddppiissůů??““  

Dosavadní zkušenosti z průmyslové praxe mi potvrzují, ţe na tuto otázku jednoduchá 

odpověď není. Uvedená problematika byla podrobně zpracována v závěrečné zprávě 

projektu VaV ČBÚ č. 42-05 [Slivka, 2007]. Od zpracování této zprávy došlo k zásadním 

změnám v obecné legislativě, související s likvidací hlubinného dolu zakládáním, ovšem 

bez příslušných navazujících změn v báňské legislativě. 

Odborné publikace zůstávají také na obecné úrovni. Příkladem můţe být definice 

základkové směsi ve skriptech předmětu „Antropogeneze v geologii“: „Základkové 

směsi slouţí k zaplňování vytěţených důlních prostorů. Dříve se vyráběly ze směsí 

cementu jako pojiva a podřadného kameniva jako plniva. Dnes se vyuţívají hlavně 

odpadové materiály. Jako plnivo slouţí úlety z cementářských pecí a mlýnů, pouţité 

slévárenské a tryskací písky, jako pojivo jemně mleté popílky, škváry a vysokopecní 

strusky. Jako inertní materiál se pouţívají různé odpady, nevhodný je sádrovec a uhelné 

kaly. Směs musí splňovat poţadavek na pevnost v tlaku minimálně 1,5 MPa. Pokročilá 

metodika přípravy těchto směsí způsobuje, ţe pouţití základkových směsí se stává 

nejracionálnějším způsobem ukládání odpadů do podzemních prostor.“ [Matyášek, Suk, 

2010]. 

V závěrečné zprávě projektu VaV ČBÚ č. 36-05 [Cigánek, 2007] je uveden výčet 

vyuţívaných základkových materiálů, které jsou posuzovány z hlediska fyzikálně-

mechanických vlastností základkových materiálů a stálosti těchto vlastností (zejména 

pevnost v tlaku) při působení agresivního prostředí na základkový materiál.  

Na vědeckých sympoziích jsou základkové směsi popisovány zejména z hlediska 

technologických charakteristik [Pavelek, 2010]. Zcela chybí publikace řešící provázanost 

působnosti právních předpisů při vyuţívání odpadů do základkových směsí.  
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Tento stav je podpořen nedostatečnou právní úpravou problematiky druhotných surovin, 

formálním přístupem k certifikaci výrobků, neměnnými postupy při povolování hornické 

činnosti a zejména nedostatečnou úrovní implementace nařízení REACH v České 

republice, jak vyplývá ze závěrů projektu „Monitoring implementace nařízení REACH“, 

který byl zadán Ministerstvem ţivotního prostředí a byl realizován v letech 2012 a 2013 

[Holomek, 2013]. 

Problematický přístup k druhotným surovinám je zřejmý i v rámci Evropské unie. 

Podrobně se touto problematikou zabýval v roce 2011 Evropský hospodářský a sociální 

výbor, kdyţ se rozhodl vypracovat stanovisko z vlastní iniciativy k tématu „Zpracování 

a využit průmyslového a důlního odpadu pocházejícího z Evropské unie pro hospodářské 

a environmentální účely“ a toto stanovisko následně na 475. plenárním zasedání přijal. 

V závěrech je zhodnocen stav vyuţívání důlních odpadů a odpadů z tepelných elektráren 

s konstatováním, ţe: „Právní definice produktů spalování uhlí působí překáţky, které 

odrazují od prospěšných způsobů vyuţití odpadů z tepelných elektráren. Stávající 

klasifikace je harmonizovaným seznamem, který je moţno revidovat na základě nových 

znalostí a výzkumných výsledků. Produkty spalování uhlí, na které se nevztahují právní 

předpisy o odpadech, se pak mohou řídit poţadavky nařízení REACH.“ 

Nevyjasněnost právního přístupu k druhotným surovinám komplikuje jednoznačnost 

odpovědi na hlavní výzkumnou otázku v době naplňování cílů přijaté Politiky druhotných 

surovin České republiky.   

8.2 Specifické výzkumné otázky 

Pro formulaci odpovědi na hlavní výzkumnou otázku jsou formulovány dílčí specifické 

výzkumné otázky, kterými je zkoumán klíčový problém disertační práce. Analýza 

současného stavu právního prostředí ve zkoumané oblasti a praktická uplatnitelnost 

v organizaci při hornické činnosti jsou popsány prostřednictvím odpovědí na soubor 

následujících otázek:  

I. Jaké jsou směry vývoje v oblasti pouţití druhotných surovin?  

II. Jaké jsou legislativní nejistoty pouţití základkových směsí na bázi těţebních 

odpadů a vedlejších energetických produktů (v pozici druhotných surovin) při 

zajišťování důlních děl? 
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III. Jak je legislativně upraveno nakládání s odpady, druhotnými surovinami, 

chemickými látkami a stavebními výrobky? 

IV. Které právní předpisy jsou pro organizaci závazné při pouţití základkových 

směsí na bázi těţebních a energetických odpadů při zajišťování důlních děl?  

V. Jaké doklady má organizace poţadovat po dodavateli základkových směsí před 

zpracováním plánu zajištění? 

VI. Jaké mají být náleţitosti smlouvy s dodavatelem z hlediska technických 

podmínek pro dodávky základkových směsí? 

VII. Má organizace moţnost zajistit specializované vzdělávání v oblasti vyuţívání 

druhotných surovin pro své pracovníky? 

VIII. Jaké je institucionální zabezpečení kontroly při uţití druhotných surovin?  
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9. Manuál uživatele základkových směsí 

Manuál uţivatele základkových směsí je odpovědí na hlavní výzkumnou otázku. Je 

zpracován s vyuţitím odpovědí na dílčí výzkumné otázky, které tak tvoří ve své podstatě 

osnovu manuálu.  

Manuál uţivatele základkových směsí je určen vedoucím pracovníkům hornické 

organizace pro orientaci v potřebném rozsahu znalostí technických pracovníků. Manuál 

uvádí přehledně základní aktuální informace a odkazy na zdroje pro jejich doplnění.  

Manuál poslouţí technickým pracovníkům v organizaci pro základní orientaci ve sloţitém 

právním prostředí při přípravě plánů zajištění nebo likvidace hlavních a starých důlních 

děl. Dále můţe být manuál ve fázi realizace zajištění důlních děl podkladem pro smluvní 

zajištění nákupu základkových směsí v souladu s odpovědným přístupem organizace 

k ţivotnímu prostředí. 

Součástí manuálu je přehled citovaných právních předpisů. Ze seznamu předpisů je patrné, 

ţe podmínky vyuţití těţebních a energetických odpadů do základkových směsí jsou dány 

právní úpravou z oblasti báňských předpisů, stejně jako legislativou nakládání s odpady a 

nakládání s chemickými látkami, při současné působnosti právní úpravy technických 

poţadavků na výrobky. 

Manuál uţivatele základkových směsí je uveden v Příloze B disertační práce. 
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10.  Závěr 

Téma disertační práce je aktuální z důvodu probíhajících změn v právní úpravě 

problematiky vyuţití vedlejších energetických produktů a těţebních odpadů a z důvodu 

aktuálnosti tématu ve vztahu k hospodářským změnám zapříčiněným úsilím o úsporu 

nerostných surovin. 

Likvidace dolu zasypáním představuje technicky a ekonomicky náročný úkol, vyţadující 

spojení technických poznatků z oblasti vyuţívání dostupných materiálů pro zakládání 

volných prostor s důrazem na vysokou úroveň ochrany ţivotního prostředí. 

V současné době patří k hlavním prioritám politiky ţivotního prostředí Evropské unie boj 

proti klimatickým změnám a znečištění, zachování biologické rozmanitosti, podpora 

odpovědného vyuţívání přírodních zdrojů a udrţitelný rozvoj. Za tím účelem se odpovědné 

instituce EU v rámci legislativního procesu zaměřují mimo jiné na tvorbu norem 

směřujících k ochraně přírodních zdrojů a hospodaření s nimi. Zvyšování materiálového a 

energetického vyuţití odpadů má dosáhnout co nejvyšší moţné míry opětovného pouţití 

odpadů, které vznikly. Cílem je dosáhnout takového vyuţití odpadů, které co nejméně 

zatíţí ţivotní prostředí jako celek. 

Dlouhodobý výzkum vhodných materiálů z odpadů pro úpravu na rekultivačně sanační a 

výplňové směsi, probíhající na vědecké bázi, je nutné doplnit o posouzení právních vazeb 

souvisejících předpisů. Organizace musí mít nastavena striktní pravidla dodrţení 

legislativních poţadavků na výrobky z druhotných surovin.  

V disertační práci jsem provedla analýzu současného stavu právního řešení problematiky 

produkce výrobků na základě materiálového vyuţití odpadů. Popsán je i směr vývoje v této 

oblasti. Konkrétní závěry ohledně podmínek vyuţití odpadů do základkových směsí jsem 

aplikovala do Přílohy B disertační práce – Manuálu uţivatele základkových směsí, který je 

zpracován pro účel uţití v organizaci při zahlazování následků hornické činnosti v rámci 

financování útlumu hornictví z veřejných prostředků, kdy organizace nakupuje sluţby 

zajištění a likvidace důlních děl formou veřejných zakázek včetně dodávek základkových 

směsí. 
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Příloha A  
 

 

 

Identifikační profil 

látky (SIP) 
 

popílek ze spalování uhlí (Ash coal), ES číslo 931-322-8  

fluidní popílek (FBC Ash), ES číslo 931-257-5 
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A1. Úvod 

V příloze A jsou uvedeny překlady Identifikačního profilu látky (dokument SIP - 

Substance Identity Profile) pro popílek ze spalování uhlí (Ash coal) a pro fluidní popílek 

(FBC Ash). Popílky ze spalování uhlí jsou surovinou pro výrobu základkových směsí.  

Certifikace těchto stanovených stavebních výrobků je upravena postupem dle příslušných 

technických návodů v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

poţadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

SIP dokument je nezbytným podkladem pro porovnání shody registrované látky s látkou 

posuzovanou autorizovanou osobou. Originály zde uvedených dokumentů SIP jsou 

zveřejněny na webu VGB PowerTech eV na adrese: 

http://www.vgb.org/en/coal_combustion_products_reach.html?highlight=SIP 

VGB PowerTech eV je evropské technické sdruţení pro výrobu elektrické energie a tepla 

se sídlem v Essenu (Německo).  

Identifikační profil látky (SIP dokument) definuje poţadavky na původ látky, proces 

produkce a chemické sloţení (koncentrační rozmezí pro jednotlivé sloţky).  

 

Dále jsou uvedeny překlady originálních dokumentů SIP [cit. 2014-10-03]: 

1. Substance Identity Profile (SIP) for Ashes (residues), coal 

1.1. Znění originálního dokumentu je dostupné na adrese: 

http://www.vgb.org/vgbmultimedia/SIP_ashes+(residues)_+coal_09_2010-p-4350.pdf 

2. Substance Identity Profile (SIP) for FBC Ash 

1.2. Znění originálního dokumentu je dostupné na adrese: 

http://www.vgb.org/vgbmultimedia/SIP_FBC_ash_+eng_11_2010-p-4351.pdf 

 

 

 

http://www.vgb.org/en/coal_combustion_products_reach.html?highlight=SIP
http://www.vgb.org/vgbmultimedia/SIP_ashes+(residues)_+coal_09_2010-p-4350.pdf
http://www.vgb.org/vgbmultimedia/SIP_FBC_ash_+eng_11_2010-p-4351.pdf
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A2. Identifikační profil látky pro kontrolu stejnosti látky - 

Úletový popílek, škvára, struska z klasického spalování uhlí 

Substance Identity Profile (SIP) for Ashes (residues), coal 

Identifikace 

podle RIP 3.10 

Látka UVCB, původ je chemický nebo minerální a  

procesem  je syntéza / úprava. 

Název Popel ze spalování uhlí v uhelných elektrárnách s a bez spoluspalování 

druhotných paliv  

Jiný název Polétavý popílek, jemný popílek včetně cenosfér, škvára, struska. 

Číslo ES  - 

Číslo CAS - 

Související čísla 

CAS 

68131-74-8 (popel (zbytky)), 68476-96-0 (strusky, uhlí), 93924-19-7 

(popel (zbytky) Cenosféry) 

Popis Popel ze spalování uhlí v uhelných elektrárnách s/bez spoluspalování 

druhotných paliv. Výchozí materiály jsou černé uhlí a/nebo lignit s/bez 

souběţného spalování sekundárních paliv. Tepelná přeměna probíhá 

alespoň při teplotě od 1100 aţ do 1700 ° C při klasickém spalování.  

Kromě skla/amorfního materiálu mohou být přítomny následující hlavní 

minerály: mullit, křemen, magnetit, anhydrit, anortit.  

Tyto prvky mohou být přítomny (vyjádřeno jako oxidy): hliník, vápník, 

ţelezo, hořčík, fosfor, draslík, křemík, sodík, titan a síra. 

Původy  
Výchozí materiály  

• Uhlí:  

- černé uhlí  

- hnědé uhlí  

Uhlí je výsledkem přirozeného procesu růstu a rozkladu rostlin, 

hromadění nečistot, a to jak rostlinného tak minerálního původu, 

s roztříděním a stratifikací, vytvořenou chemickými, biologickými,  

bakteriologickými a metamorfními přeměnami po miliony let. Organické 

chemické látky produkují teplo při spalování; minerální látky zůstávají 

jako zbytek, zvaný popel.  

• Sekundární paliva:  

- pevná biopaliva, včetně zemědělských zbytků  

- ţivočišné zbytky (maso a kostní moučka)  

- obecní čistírenské kaly  

- papírenský kal  

- ropný koks  

- prakticky prostá popela kapalná a plynná paliva  

Spoluspalování je omezeno na část sekundárních paliv se koncentrací 

znečišťujících látek podobnou uhlí. Maximální procento sekundárního 
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paliva je dáno evropskou normou prEN 450 (popílek do betonu) a 

Evropskými technickými schváleními (ETA). 

Proces Tato paliva jsou rozmělněna v mlýnech na speciální jemnost. Po rozemletí 

je práškové palivo posláno do pece, kde dojde k tepelné přeměně paliva a 

uvolněné teplo je odvedeno do parního generátoru s cílem vyrobit 

elektřinu a/nebo teplo. Tepelná konverze probíhá alespoň při teplotě 

v rozmezí od 1100 do 1700 °C při klasickém spalování.  

Popel (popílek vč. cenosfér, škvára, struska) je produkován ve spalovací 

peci kotlů. Při spalování se podíl částic popela spéká nebo se taví 

dohromady a padá na dno kotle, kde jsou shromáţděny a odstraněny. Tyto 

částice se nazývají škvára v případě suchého dna kotle nebo struska v 

případě taveniny na dně kotle. Menší částice jsou při výstupu z pece 

v horní části a jsou shromáţděny filtrací. Tyto částice se nazývají popílek, 

jemný popel včetně cenosfér. 

Mineralogie 

(hm.%) 

Sklo / amorfní materiál                         30-100  

Mullit [3Al2O3.2SiO2]                             0-35  

Quartz [SiO2]                                          0-35  

Magnetit [Fe3O4]                                     0-15  

Anhydrit [CaSO4]                                   0-15  

Anortit [CaO.Al2O3.2SiO2]                      0-15 

Sloţení:  

hlavní sloţky 

Chemické analýzy popela, analyzovány prvky a uvádí se jako hmotnostní 

procento kaţdého odpovídajícího oxidu: 

Složka   

CaO (celkem) 0,1 - 45 

SiO2 20 - 76 

K2O 0,01 - 8 

SO3 0,01 - 15 

P2O5 0,01 - 10 

MgO 0,01 - 15 

Fe2O3 0,01 - 27 

Al2O3 5 - 40 

Na2O 0,01 - 8 

TiO2 0,01 - 8 

Ztráta ţíháním 0,1 - 20 

  CaO volný 0,01 - 9,0 
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Omezení týkající se příměsí 

Referenční materiál pro registrační dokumentaci ( IUCLID & CSR ) bude 

v souladu s: 

1. Ţádná látka, která se vyskytuje v mnoţství > 1 %, není klasifikována do 

té míry, ţe přítomné mnoţství vyţaduje změnu v klasifikaci. 

2. Látky, které jsou klasifikovány v EU jako karcinogenní, kat.1 nebo 2,  

PBT nebo vPvB, nejsou přítomny v mnoţství > 0,1 %, ani látky 

vzbuzující velmi velké obavy (SVHC) nejsou uvedeny v mn. > 0,1 % . 

3. Látky, pro které Specifické koncentrační limity (např. těţké kovy)  niţší 

neţ 0,1 nebo 1%, byly stanoveny v příloze VI nařízení CLP, nejsou 

přítomny v mnoţství, které by vyţadovalo další klasifikaci a označování. 

4. Látky, u nichţ limitní koncentrace jsou uvedeny v jakékoliv jiné EU 

Směrnici nebo nařízení, jako například v příloze XVII nařízení REACH, 

nejsou přítomny v mnoţstvích překračujících tyto limity . 

 

Jednotlivým společnostem se doporučuje zkontrolovat své vlastní 

nečistoty pro specifické koncentrační limity a informovat Konsorcium 

o identitě nečistot a zjištěném omezení. 
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A3. Identifikační profil látky pro kontrolu stejnosti látky -  

Úletový a ložový popel z fluidního spalování uhlí 

Substance Identity Profile (SIP) for FBC Ash 

Identifikace 

podle RIP 3.10 

Látka UVCB, původ je chemický nebo minerální a  

procesem  je syntéza/úprava. 

Název Popel ze spalování ve fluidním kotli uhelných elektráren s/bez 

spoluspalování druhotných paliv (biomasa, jiná paliva - je třeba ověřit 

s ohledem na ekotoxikologické a toxikologické zkoušky) 

Jiný název Fluidní loţový popel a fluidní popílek 

Číslo ES  931-257-5 

Číslo CAS - 

Popis Zbytek ze spalování a procesů odsíření  ve fluidním kotli.  Látka obsahuje 

především oxidy následujících prvků: křemík, hliník, ţelezo, vápník,  

titan, sodík, draslík, hořčík a fosfor  a síran vápenatý jako zbytek 

z procesu odsíření. 

Původ Pálení surovin: černé uhlí, hnědé uhlí. 

Uhlí vzniklé z přírodního procesu růstu a rozkladu rostlin, hromadění 

nečistot a to jak rostlinných i minerálních, se značným tříděním a 

stratifikací, dosáhlo chemické, biologické, bakteriologické a metamorfní 

akce v průběhu  milionu let. Organické chemické látky vznikají při 

spalování a zároveň výrobě tepla. Minerální hmota zůstane jako zbytek a 

je nazývána popel. 

Sekundární paliva: 

- Biomasa: dřevo a bylinné vedlejší produkty ze zemědělství, atd. aţ do 

výše 30% hmotnosti 

- Ostatní - musí být ověřena s ohledem na ekotoxikologii a toxikologické 

testy 

Moţný odsiřovací materiál: vápenec, atd. 

Proces Pro spalovací proces se přivádí do kotle uhlí a materiál pro 

spoluspalování. V závislosti na konkrétní situaci se mele uhlí a/nebo 

materiál pro spoluspalování společně nebo se přivádí odděleně.  

Kromě toho mohou být přidány odsiřovací činidla. 

Tyto materiály jsou spalovány ve fluidní vrstvě (fluidním loţi), která se 

chová velmi podobně jako vroucí kapaliny. Zde název fluidní je uveden 

z důvodu, ţe se podobá kapalině. 

Pokud jsou přidány odsiřovací činidla, odsiřování probíhá v kotli. 
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Spalování probíhá při teplotách 800 °C do cca 950 °C. Fluidní popílek i 

loţový popel vznikají oba uvnitř kotle. Fluidní úletový popílek je unášen 

se spalinami a opouští spalovací komoru v horní části kotle. Většinou se 

shromaţďuje v elektrostatických odlučovačích nebo je mechanicky 

oddělen v látkových filtrech. Loţový popel se shromaţďuje ve spodní 

části kotle a představuje hrubší část popela. Fluidní popílek a popel mohou 

být smíseny a odebírány dohromady jako fluidní úletový a loţový popel. 

Chemické 

sloţení 

Chemické sloţení je označeno jako hmotnostní procenta následujících 

komponent: 

 

Složka Min. Max. 

CaO (celkem) 0,5 48 

SO3 1 30 

CaCO3 0 10 

SiO2 10 76 

Al2O3 3 38 

Fe2O3 0,2 27 

TiO2 0,2 8 

MgO 0 25 

Na2O 0,01 4 

K2O 0,2 8 

P2O5 0,1 10,5 

 

Obsah těţkých stopových kovů (sloučenin vzbuzujících velmi velké obavy) ve výše uvedené látce omezen, 

musí  být niţší neţ 0,1% v součtu. 
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Příloha B 

 

 

 

Manuál  

uživatele základkových směsí 
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B1. Úvod 

Likvidace důlních děl podléhá báňským předpisům, jejichţ ustanovení jsou pro organizaci 

závazná. Povinnosti organizace stanoví zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití 

nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění. Podle ustanovení § 32, odst. 4) je 

organizace povinna před zastavením provozu v hlavních důlních dílech nebo v lomech 

vypracovat plány jejich zajištění nebo likvidace. Starým důlním dílem se podle § 35 odst. 

1) a 2) tohoto zákona rozumí důlní dílo v podzemí, které je opuštěno. Starým důlním dílem 

je podle § 35 odst. 2) zákona také opuštěný lom po těţbě vyhrazených nerostů. Současně 

platí podmínka, ţe jejich původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo 

není znám.  

B1.1 Zajišťování a likvidace důlních děl 

Zajišťování a likvidace hlavních důlních děl a lomů je stejně jako zajišťování a likvidace 

starých důlních děl hornickou činností podle § 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické 

činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (zákon o hornické činnosti), v platném 

znění. Zajištění důlních děl a lomů a likvidaci hlavních důlních děl a lomů povoluje 

obvodní báňský úřad podle § 10, odst. 6) zákona. Zajištění nebo likvidaci starých důlních 

děl povoluje obvodní báňský úřad podle § 13, odst. 1) zákona. Se ţádostí o povolení 

předkládá organizace plán zajištění nebo likvidace a předepsanou dokumentaci. 

B1.2 Plán zajištění 

Podrobnosti o plánech zajištění a likvidace hlavních důlních děl a lomů jsou upraveny 

vyhláškou Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o racionálním vyuţívání výhradních 

loţisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné 

hornickým způsobem, v platném znění. Tato vyhláška je prováděcím předpisem k hornímu 

zákonu a také k zákonu o hornické činnosti. Organizace v souladu s ustanovením § 6 odst. 

2) vyhlášky vyhotoví a předloţí se ţádostí o povolení hornické činnosti plán zajištění 

důlních děl a lomů a likvidace hlavních důlních děl a lomů podle přílohy č. 6 vyhlášky, 

popřípadě plán zajištění a likvidace starých důlních děl podle přílohy č. 11 vyhlášky. 

V rozhodnutí o povolení hornické činnosti podle § 8 odst. 2) vyhlášky stanoví obvodní 
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báňský úřad podle potřeby podmínky hornické činnosti. Tyto podmínky nejsou legislativně 

upřesněny. 

B1.3 Rozhodnutí OBÚ – povolení hornické činnosti 

V  rámci projektu VaV ČBÚ č. 36-05 byla provedena analýza jednotlivých opatření 

stanovených v povoleních různých OBÚ pro likvidaci hlavních důlních děl nezpevněným 

zásypovým materiálem. Analýze bylo podrobeno celkem 92 rozhodnutí příslušných 

obvodních báňských úřadů. Ve všech zkoumaných rozhodnutích byla stanovena opatření 

související s likvidací převzata z předloţené dokumentace. Vzhledem k tomu, ţe není 

legislativně určen obsah ani rozsah stanovených opatření, uvedených v Rozhodnutí OBÚ 

povolující hornickou činnost – likvidaci hlavních důlních děl, jsou tato opatření OBÚ 

v souladu s platnou legislativou. [Cigánek, 2007]. 

Ke stejnému poznatku docházím i dnes na základě vlastní provedené analýzy rozhodnutí, 

vydaných OBÚ v Ostravě v letech 2012 a 2013, pro zajištění starých důlních děl 

zpevněnou základkovou směsí. Ve výrokové části rozhodnutí je zpravidla uvedeno, ţe 

„Hornická činnost bude prováděna dle plánu zajištění.“ Jiné poţadavky na soulad 

s legislativou nejsou uplatněny. Pouze v jednom případě byla uvedena obecná podmínka, 

ţe při provádění hornické činnosti nesmí dojít k znečištění podzemních ani povrchových 

vod a ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě (Tabulka č. 1).   



Tabulka č. B1 – Rozhodnutí  OBÚ - PHČ pro zajištění starých důlních děl zpevněnou základkovou směsí 

Název SDD  č.j. Rozhodnutí o povolení hornické činnosti Stanovené podmínky provádění hornické činnosti 

SDD 389 Jaklovecká dědičná štola SBS/30693/2012/OBÚ-05/511/Ing.Ka  

ze dne 3.9.2012 

Hornická činnost musí být realizována dle plánu zajištění. 

Při provádění hornické činnosti nesmí dojít k znečištění 

podzemních ani povrchových vod a ke zhoršení 

odtokových poměrů v předmětné lokalitě. Veškerá 

případná manipulace s vodám závadnými látkami v době 

provádění hornické činnosti musí být realizována tak, aby 

bylo zabráněno neţádoucímu úniku závadných látek do 

půdy nebo jejich neţádoucímu smísení se sráţkovými 

nebo odpadními vodami. 

SDD 506 Dědičná štola sv. Barbora SBS/01669/2013/OBÚ-05/6/511/Ing.Ka 

 ze dne 26.2.2013 

Hornická činnost bude prováděna dle plánu zajištění. 

Hornickou činností bude provedeno zajištění stability 

nadloţí SDD a to vyplněním volných prostorů štoly 

cementopopílkovou směsí dopravenou do SDD pomocí 

plavících vrtů z povrchu. 

SDD 1279 Štola Hubert SBS/01663/2013/OBÚ-05/6/511/Ing.Ka 

 ze dne 27.2.2013 

Hornická činnost bude prováděna dle plánu zajištění. 

Hornickou činností bude provedeno zajištění stability 

nadloţí SDD a to vyplněním volných prostorů štoly 

cementopopílkovou směsí dopravenou do SDD pomocí 

plavících vrtů z povrchu. 

SDD 794 Štola Kleinpeter SBS/19167/2013/OBÚ-05/9/510/Ing.Ka 

 ze dne 15.8.2013 

Hornická činnost bude prováděna dle plánu zajištění. 

Hornickou činností bude provedeno zajištění stability 

nadloţí SDD a to vyplněním volných prostorů štoly 

cementopopílkovou směsí dopravenou do SDD pomocí 

plavících vrtů z povrchu. 

SDD 394 Schodová jáma SBS/32533/2013/OBÚ-05/15/511/Ing.Ka  

 ze dne 13.1.2014 

Hornická činnost bude prováděna dle plánu zajištění. 
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Při zpracování dokumentace je organizace povinna dodrţovat poţadavky k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti, které 

jsou na základě zmocnění v § 6, odst. 6) zákona o hornické činnosti vymezeny vyhláškou 

Českého báňského úřadu č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví poţadavky k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních 

děl, v platném znění. Vyhláška se nevztahuje na důlní díla vzniklá při povrchovém 

dobývání. V této vyhlášce je definován zásypový materiál. 

B1.4 Požadavky na zásypový materiál 

Podle § 2, písm. b) vyhlášky č. 52/1997 Sb. je jako  zásypový materiál označen materiál 

pouţitý k likvidaci hlavního důlního díla, resp. podle písm. c) je jako zpevněný zásypový 

materiál označen zásypový materiál s hydraulicky účinným tmelem. Poţadavky na 

zásypový materiál jsou uvedeny v § 6 vyhlášky. 

§ 6 vyhlášky č. 52/1997 Sb., v platném znění 

Požadavky na zásypový materiál 

(1) K likvidaci hlavního důlního díla lze pouţít jen nehořlavý, nerozpustný, 

nerozbřídavý a nebobtnavý zásypový materiál, který nesmí ohroţovat ţivotní 

prostředí škodlivými výpary nebo výluhy s toxickými látkami. Zásypový materiál 

nesmí obsahovat kovové předměty. K pouţití jiného zásypového materiálu neţ 

přírodního kamene, přírodního kameniva nebo druhotné suroviny si organizace 

vyţádá předchozí souhlas příslušných orgánů ochrany ţivotního prostředí.
8)

 

(2) Velikost zrna zásypového materiálu určená projektem musí být zajištěna jeho 

průchodem přes rošt o okatosti nejvýše 250 x 250 mm, umístěným na ohlubni jámy 

v místě sypání do jámy. 

(3) Projektovaná pevnost zpevněného zásypového materiálu musí být před zahájením 

likvidačních prací ověřena zkouškami. 

(4) Organizace zajistí kontrolu kvality zpevněného zásypového materiálu, a to u 

kaţdého pouţitého druhu materiálu před započetím sypání a dále z kaţdých alespoň 

200 m
3
 zásypového materiálu. 

(5) Neodpovídají-li výsledky zkoušek podle odstavce 4 dokumentací určeným 

hodnotám, musí se přerušit likvidační práce do zjednání nápravy. 
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8
) § 4 zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech. 

Poznámka: Ve vyhlášce je uveden odkaz na jiţ neplatný zákon o odpadech. Odkaz nebyl 

novelizován. Není tedy zřejmé, který orgán ochrany ţivotního prostředí je příslušný v této 

věci. 

B1.5 Související problematika druhotných surovin 

Vzhledem k neustálému vývoji v související legislativě je tato právní úprava v báňských 

předpisech bez odkazů na související platnou legislativu v současné době nedostatečná. 

Základkové směsi jsou stanoveným stavebním výrobkem podle zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických poţadavcích na výrobky a jeho prováděcího předpisu – nařízení vlády č. 

163/2002 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na vybrané stavební výrobky, ve 

znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. Těţební a energetické odpady jsou důleţitým zdrojem 

druhotných surovin. Legislativa druhotných surovin je tvořena postupnou úpravou 

odpadové legislativy ve vazbě na naplňování cílů přijaté Politiky druhotných surovin 

České republiky (v roce 2014) a aktuálně probíhá v této oblasti intenzívní vývoj. Vyuţití 

těţebních a energetických odpadů do základkových směsí je výhodné, protoţe má za 

následek úsporu primárních surovin. Vyuţití odpadu na výrobek však znamená novou 

působnost chemické legislativy REACH. Pokud výrobek svými vlastnostmi můţe 

negativně ovlivnit ţivotní prostředí, můţe být jeho pouţití posouzeno jako nakládání se 

závadnými látkami, tj. provozní činnost podle zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení 

ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů. Při volbě základkové směsi 

v rámci přípravy plánu zajištění nebo likvidace důlního díla musí organizace posoudit 

právní vazby uvedených předpisů.  
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B2. Jaké jsou směry vývoje v oblasti použití druhotných surovin? 

Strategickým dokumentem v oblasti pouţití druhotných surovin je Politika druhotných 

surovin České republiky. Politika druhotných surovin je historicky prvním dokumentem 

ČR, který vytváří strategický rámec pro efektivní vyuţívání druhotných surovin. Vláda 

České republiky na svém zasedání dne 16. října 2013 vzala tento dokument na vědomí, 

schválila hlavní cíle a uloţila ministru průmyslu a obchodu předloţit Politiku druhotných 

surovin České republiky k posouzení vlivů koncepce na ţivotní prostředí (SEA). Tímto 

opatřením se podařilo zajistit podporu výzkumu, vývoje a inovací v oblasti druhotných 

surovin v ČR v následujících letech aţ do roku 2020. Pro období 2014 – 2020 je schválen 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem 

průmyslu a obchodu, který představuje strategický a implementační rámec pro podporu 

podnikání z Evropských strukturálních a investičních fondů politiky soudrţnosti Evropské 

unie v daném sedmiletém období. Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci 

s Agenturou na podporu podnikání a investic CzechInvest zveřejňuje aktuální informace 

o přípravě a průběhu programu na webové stránce: http://www.czechinvest.org/operacni-

program-podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost.  

Operační program je v prioritní ose 3 zaměřen na podporu zavádění nových technologií 

v oblasti nakládání energií a druhotných surovin. Výsledkem vyššího vyuţívání 

druhotných surovin má být sníţení energetické a materiálové náročnosti ve všech 

výrobních odvětvích a sníţení emisí z průmyslové činnosti v souvislosti s poklesem 

objemu těţby primárních surovin. 

Vláda České republiky schválila po dokončení procesu SEA Politiku druhotných surovin 

ČR svým usnesením č. 755 ze dne 15. září 2014. Dokument je dostupný na webových 

stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz v sekci „Energetika a suroviny“. 

Politika druhotných surovin ČR je v souladu s evropskou surovinovou strategií Raw 

Materials Initiative  a rovněţ reaguje na Sdělení „Plán pro Evropu účinněji vyuţívající 

zdroje (Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a 

sociálnímu výboru a Výboru regionů) KOM (2011) 571“, který zveřejnila Komise v září 

2011 a který stanovuje významný dílčí cíl: „Do roku 2020 se s odpadem začne nakládat 

jako se zdrojem“. Dokument je zpracován pro období následujících 20 let a stanoví 

http://www.czechinvest.org/operacni-program-podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost
http://www.czechinvest.org/operacni-program-podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost
http://www.mpo.cz/
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strategické cíle pro získávání, zpracování a vyuţívání druhotných surovin. Implementace 

Politiky druhotných surovin ČR bude prosazována i z úrovně státní správy. Jedním ze 

stanovených opatření je: „Podporovat na úrovni státní správy moţnosti stanovení kvót pro 

vyuţívání druhotných surovin pro stavební projekty financované ze státních prostředků.“  

Základkové směsi patří mezi stanovené stavební výrobky. Organizace musí mít nastavena 

striktní pravidla dodrţení legislativních poţadavků na stavební výrobky vyrobené 

z druhotných surovin. 

Přínosem v této oblasti můţe být rozvoj systému ověřování environmentálních technologií 

(ETV), jehoţ pilotní program má počátek v roce 2012. V technologické oblasti „Materiály, 

odpady a zdroje“ bude moţné ověřit výsledky výzkumu zaměřeného na recyklace 

průmyslových odpadů a vedlejších produktů na druhotné suroviny. Předpokládám, ţe pro 

úhradu nákladů na ETV bude moţné vyuţít podporu z Operačního programu Podnikání a 

inovace pro konkurenceschopnost. Cílem ETV je zajištění ověřených důkazů, ţe inovativní 

environmentální technologie jsou důvěryhodné, vědecky spolehlivé a ţe vedou 

k proklamovaným cílům. Koncovým produktem je Prohlášení o ověření ETV, coţ je 

dokument, který slouţí k doloţení výkonnosti technologie a odlišuje ji od konkurence. 

Organizace můţe svůj odpovědný vztah k ţivotnímu prostředí vymezit deklarací podpory 

vyuţití výrobků z druhotných surovin, které projdou úspěšně systémem ověření 

environmentálních technologií.  
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B3. Jaké jsou legislativní nejistoty použití základkových směsí na 

bázi těžebních odpadů a vedlejších energetických produktů 

(v pozici druhotných surovin) při zajišťování důlních děl? 

Existenci legislativních nejistot můžeme dokumentovat vzájemnou působností 

legislativních předpisů v procesu přípravy a aplikace základkových směsí při 

zajišťování důlních děl po hlubinné těžbě uhlí. Tyto legislativní předpisy spadají 

podle kompetenčního zákona do působnosti různých ministerstev jako ústředních 

orgánů státní správy.  

Podle zákona  č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 

České republiky, v platném znění (kompetenční zákon), se pohybujeme v oblasti 

působnosti Ministerstva ţivotního prostředí  (nakládání s odpady, vznik ekologické újmy), 

Ministerstva průmyslu a obchodu (nakládání s chemickými látkami, stanovené výrobky) a 

Českého báňského úřadu (hornická činnost). Obdobně se zde potkávají hranice působnosti 

kontrolních orgánů (Česká obchodní inspekce, Česká inspekce ţivotního prostředí).  

B3.1 Právní úprava nakládání s těžebními odpady 

Způsob nakládání s těţebními odpady je upraven nikoli jedním, ale několika zákony a 

podzákonnými právními předpisy [Mikoláš, 2012]. Základním legislativním předpisem je 

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech), 

v platném znění. Tento zákon zapracovává do národní legislativy příslušné předpisy 

Evropské unie, zde konkrétně Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 

15. března 2006 o nakládání s odpady z těţebního průmyslu a o změně směrnice 

2004/35/ES. Zákon o odpadech se vztahuje na nakládání s těţebním odpadem v případě, ţe 

toto nakládání není upraveno zvláštním právním předpisem, kterým je zákon č. 157/2009 

Sb., o nakládání s těţebním odpadem a o změně některých zákonů (zákon o nakládání s 

těţebním odpadem). Těţebním odpadem je podle § 2 odst. 1) tohoto zákona  jakýkoliv 

odpad, kterého se provozovatel zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se ho zbavit a 

který vzniká při loţiskovém průzkumu, těţbě, úpravě nebo při skladování nerostů (platí i 

pro rašelinu)  a který podle zákona o odpadech náleţí mezi odpady z těţby nebo úpravy 

nerostů. Tento zvláštní právní předpis upravuje nakládání s těţebním odpadem při jeho 

ukládání na místo, které je určené plánem pro nakládání s těţebním odpadem, a při 
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provádění rekultivačních nebo stavebních prací, kdy vyplňuje zpětně těţebním odpadem 

vytěţené prostory vzniklé povrchovou nebo hlubinnou těţbou. Pokud je obdobný materiál 

předán oprávněné osobě jako skutečný katalogový odpad anebo je certifikován na výrobek 

ve smyslu příslušných nařízení vlády, tento zvláštní právní předpis se na takový odpad 

nevztahuje. Těţebním odpadem dále nejsou hmoty, které vznikají stejným procesním 

postupem při těţbě a úpravě nerostů, při vyhledávání nebo skladování nerostů, které však 

jsou podle plánu otvírky, přípravy a dobývání nebo plánu vyuţití loţiska určeny pro 

sanační a rekultivační práce nebo jsou jejich součástí anebo jsou určeny pro zajištění nebo 

likvidaci důlních děl. Tyto hmoty se nestanou odpadem, pokud je jejich vyuţití zajištěno. 

Vzhledem k tomu, ţe těţební odpad musí podle zákona o odpadech náleţet současně mezi 

odpady z těţby nebo úpravy nerostů, které jsou uvedeny ve skupině 01 „Odpady z 

geologického průzkumu, těţby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene“ v Katalogu 

odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.), platí následující: Zákon o těţebních odpadech se 

nevztahuje na takové materiály, které vznikají při těţbě a úpravě, ale jsou to typické 

odpady, jako stará výdřeva, zbytky elektroinstalace, které se mohou dostat díky 

technologické nekázni na povrch např. společně se separátně odtěţeným kamenem 

z příprav, coţ jsou klasické odpady ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech [Kaňka,  

2009]. Těţební odpady je moţné vyuţít v působnosti zákona o odpadech, a to po úpravě 

odpadů homogenizací např. k rekultivacím uloţením na povrchu terénu v souladu 

s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich vyuţívání 

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

v platném znění. 

B3.2 Využití těžebních odpadů do základkových směsí 

Nevyuţité hmoty, které vzniknou provozovateli dle zákona o nakládání s těţebním 

odpadem při loţiskovém průzkumu, těţbě, úpravě nebo při skladování nerostů a které 

provozovatel dále nevyuţije, můţe úplatně předat oprávněné osobě dle zákona o odpadech 

k vyuţití do základkových směsí. Odpady můţe převzít podle § 12 odst. 3) zákona 

o odpadech pouze oprávněná osoba, která je provozovatelem zařízení k vyuţití nebo 

k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je 

provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2)  tohoto zákona, tj. zařízení, která nejsou 

určena k nakládání s odpady, je v nich však moţné vyuţívat odpady, které splňují 
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poţadavky stanovené pro vstupní suroviny. Tímto zařízením je také mísírna pro výrobu 

stavebních hmot. Příkladem je technologická linka společnosti GEMEC-UNION a.s., 

odštěpného závodu Ostrava.  

B3.3 Právní úprava nakládání s energetickými odpady 

Odpady z energetického průmyslu mají zcela jiný charakter, neţ z většiny ostatních 

průmyslových odvětví, jak z hlediska sloţení, tak i způsobu odstraňování a moţnosti 

vyuţití [Zimová, 2010]. Tyto odpady se řadí v případě odstraňování do skupiny 10 

„Odpady z tepelných procesů“ dle Katalogu odpadů. Dříve pro tyto odpady téměř nebylo  

vyuţití  a byly ukládány na úloţiště, ovšem vzhledem k legislativnímu poţadavku na 

odsíření spalin v 90. letech minulého století našly své uplatnění jako vyuţitelné druhotné 

suroviny. V roce 2000 však byl pojem druhotná surovina z odpadové legislativy vyjmut a 

dosud není tato chyba napravena. V roce 2010 byl přijat zákon č.154/2010 Sb., kterým se 

mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a kterým byla provedena transpozice rámcové směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008/ES, o odpadech a o zrušení některých směrnic. Tato 

novela zavedla definice vedlejšího produktu a stavu, kdy odpad přestává být odpadem. Věc 

se díky splnění podmínek pro vedlejší produkt nikdy odpadem nestane, respektive přestane 

být odpadem, v případě splnění podmínek, které jsou v zákoně uvedeny. Odpady 

z tepelných elektráren jsou na základě této právní úpravy uváděny na trh jako vedlejší 

energetické produkty, protoţe podle názoru producentů splňují podmínky ustanovení § 3 

odst. 5) zákona o odpadech, které uvádí: 

Movitá věc, která vznikla při výrobě, jejímţ prvotním cílem není výroba nebo získání této 

věci, se nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud 

a) vzniká jako nedílná součást výroby, 

b) její další vyuţití je zajištěno, 

c) její další vyuţití je moţné bez dalšího zpracování způsobem jiným, neţ je běţná výrobní 

praxe, a 

d) její další vyuţití je v souladu se zvláštními právními předpisy a nepovede k nepříznivým 

účinkům na ţivotní prostředí nebo lidské zdraví. 
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Z tohoto pohledu mohou být vedlejší energetické produkty dále jako „tuhé zbytky po 

spalování uhlí“ pouţity pro výrobu základkových směsí bez působnosti odpadové 

legislativy.  

Pokud jiţ byly produkty spalování jako odpady deponovány a evidovány, mohou být 

znovu vyuţity při splnění podmínek ustanovení § 3 odst. 6) zákona o odpadech, které 

uvádí: 

Některé druhy odpadu přestávají být odpadem, jestliţe poté, co byl odpad předmětem 

některého ze způsobů vyuţití, splňuje tyto podmínky: 

a) věc se běţně vyuţívá ke konkrétním účelům, 

b) pro věc existuje trh nebo poptávka, 

c) věc splňuje technické poţadavky pro konkrétní účely stanovené zvláštními právními 

předpisy nebo normami pouţitelnými na výrobky, 

d) vyuţití věci je v souladu se zvláštními právními předpisy a nepovede k nepříznivým 

dopadům na ţivotní prostředí nebo lidské zdraví a 

e) věc splňuje další kritéria, pokud jsou pro určitý typ odpadu stanovena přímo 

pouţitelným předpisem Evropské unie. 

B3.4 Využití energetických odpadů do základkových směsí 

Na základě tohoto ustanovení § 3 odst. 6) zákona o odpadech platí, ţe energetické odpady 

se po úpravě – a za předpokladu splnění technických a zákonných podmínek – mohou 

pouţít na výrobu betonu, umělého kameniva a také základkových směsí. V tomto případě 

však opět platí, ţe odpady můţe převzít podle § 12 odst. 3) zákona o odpadech pouze 

oprávněná osoba, která je provozovatelem zařízení k vyuţití nebo k odstranění nebo ke 

sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu nebo osoba, která je provozovatelem zařízení 

podle § 14 odst. 2)  tohoto zákona. 
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B4. Jak je legislativně upraveno nakládání s odpady, druhotnými 

surovinami, chemickými látkami a stavebními výrobky?  

Nakládání s odpady je upraveno zákonem o odpadech. Pojem druhotné suroviny 

v současné době není zaveden v českém právním řádu, přesto však byla v roce 2013 

vládou České republiky vzata na vědomí Politika druhotných surovin České 

republiky a navržena k posouzení SEA. Následně byla v roce 2014 Politika 

druhotných surovin schválena usnesením vlády České republiky č. 755. Základní vizí 

dokumentu je „Přeměna odpadů na zdroje“. Právním předpisem v oblasti 

chemických látek je přímo použitelný předpis v každém členském státě EU - Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování 

a omezování chemických látek (nařízení REACH). Stavební výrobky, které mohou 

zásadním způsobem ovlivnit bezpečnost staveb a jejich kvalitu, musí být před jejich 

uvedením na trh posouzeny předepsaným způsobem. Pokud se požaduje posouzení 

podle harmonizované normy, postupuje výrobce podle Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady č. 305/2011 (CPR), kterým se stanoví harmonizované podmínky 

pro uvádění stavebních výrobků na trh. Jeho účinnost je přímá, tj. nebude vydáno 

žádné české nařízení vlády. Jestliže pro stavební výrobek neexistuje harmonizovaná 

technická specifikace (hEN, EAD), postupuje výrobce podle vnitrostátních předpisů 

(v ČR podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.).  

Působnost těchto různých náhledů na movité věci vyvolává konflikt právních norem.  

Ten nastává, kdy na tutéž věc dopadá několik navzájem si protiřečících právních 

norem, ačkoliv formálně by k tomu docházet nemělo, protože je žádoucí konstruovat 

právní řád jako vnitřně bezrozporný. V takovém případě se uplatní hierarchická 

kritéria, která stanoví prioritu (precedenci, hierarchii) právních norem. 

B4.1 Kolizní pravidla 

Ačkoli níţe psaná kolizní pravidla hovoří o "zákonu" (lex), tento výraz je třeba chápat 

šířeji jako právní předpis. Jsou tato: 
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Lex superior derogat inferiori (silnější zákon ruší slabší): Právní norma obsaţená 

v předpisu vyšší právní síly má přednost před normou obsaţenou v předpisu niţší právní 

síly, tzn. zákon má přednost před nařízením vlády nebo vyhláškou. 

Lex specialis derogat generali (zvláštní zákon ruší obecný): Zvláštní úprava, tj. uţší 

právní norma, má přednost před úpravou obecnou, tj. normou širší, která se uplatní jen 

tam, kde zvláštní předpis věc neupravuje. Tento vztah existuje mezi mnoha předpisy, 

příkladem je vztah jiţ citovaných zákona o těţebních odpadech (zvláštní úprava, lex 

specialis) a zákona o odpadech (obecná úprava, lex generalis). 

Lex posterior derogat priori (pozdější zákon ruší dřívější). Pozdější (později schválený) 

právní předpis má přednost před dřívějším (starším) právním předpisem. 

Ačkoli pravidla hovoří o "derogaci", nejde o zrušení zákona jako takového, pouze se určitá 

právní norma na daný případ neaplikuje. 

B4.2 Obecný a zvláštní předpis 

Nařízení REACH je obecným předpisem, oproti předpisům, týkajícím se stavebních 

výrobků (např. Nařízení EU č. 305/2011 - CPR, kterým se stanoví harmonizované 

podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se ruší směrnice Rady 

89/106/EHS a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na 

vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů). Právní teorie i principy 

uplatňované při prosazování práva do praxe vycházejí mimo jiné i z principu „Lex 

specialis derogat generali“. Tento princip: „Zvláštní úprava, tj. uţší právní norma, má 

přednost před normou obecnou, tj. normou širší, která se uplatní jen tam, kde zvláštní 

předpis věc neupravuje“, je nutno uplatnit i při posuzování výrobků, na něţ se vztahují oba 

předpisy. Z uvedeného vyplývá, ţe pokud se příslušný speciální předpis o stavebních 

výrobcích vztahuje na látky a věci podřízené REACH, má přednost při uvádění stavebních 

výrobků na trh nebo při jejich uţívání. Stavební výrobky nesmí po zabudování do stavby 

být zdrojem znečišťování ţivotního prostředí ve smyslu zvláštních právních předpisů. 

Problematika nakládání s odpady je z podřízenosti REACH zcela vyňata. Jakákoliv věc se 

v okamţiku, kdy se stává odpadem (a kaţdá věc i stavební výrobek, se v rámci svého 

ţivotního cyklu odpadem dříve či později stane) musí pro etapu odstraňování nebo 

vyuţívání v podobě odpadů splňovat poţadavky zákona o odpadech [Zimová, 2010]. 
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B5. Které právní předpisy jsou pro organizaci závazné při použití 

základkových směsí na bázi těžebních a energetických odpadů 

při zajišťování důlních děl? 

Základkové směsi pro zajištění a likvidaci důlních děl jsou především stanoveným 

stavebním výrobkem (jedním z vybraných stavebních výrobků, vyjmenovaných 

v nařízení vlády č. 163/2002 Sb.). Vyrobeny mohou být z nerostných surovin, 

upravených těžebních odpadů a energetických odpadů a chemických látek. Jejich 

použitím nesmí dojít k ohrožení životního prostředí. Tato skutečnost vymezuje oblast 

působnosti právních předpisů. 

B5.1 Zákon o technických požadavcích na výrobky 

Podmínky pro výrobu stanovených stavebních výrobků jsou upraveny nařízením vlády 

č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na vybrané stavební výrobky, ve 

znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 22/1997 Sb., 

o technických poţadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Tento 

zákon stanoví poţadavek pro vybrané  „stanovené výrobky“ - ověření shody s poţadavky 

technických předpisů tzv. třetí stranou (autorizovanou osobou), který je v povědomí 

odborné i laické veřejnosti ztotoţňován s pojmem „certifikace“ [Veverková, 2006]. 

B5.1.1 Certifikace výrobků 

Certifikaci výrobků je však moţné provést ve třech kvalitativních úrovních a rozdíl 

jednotlivých úrovní certifikátů není na první pohled patrný. Jedná se o: 

 Povinné certifikáty, 

 Akreditované certifikáty,  

 Dobrovolné certifikáty. 

Povinné certifikáty vydává autorizovaná osoba, pověřená Úřadem pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Povinné certifikáty jsou výstupem procesu 

ověření shody dle zákona o technických poţadavcích na výrobky. Ověřované vlastnosti 

konkrétních vybraných stavebních výrobků jsou popsány v harmonizovaných technických 

normách nebo v jiných technických předpisech, kterými jsou Technické návody pro 

činnosti autorizovaných osob při posuzování shody stavebních výrobků podle nařízení 
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vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. Pro základkové směsi jsou 

vydány technické návody pod číslem: 

TN 09.13.01 - Zásypový materiál určený k likvidaci hlavních a starých důlních děl 

zasypáním - Zpevněný zásypový materiál – ZZM, 

TN 09.13.02 - Zásypový materiál určený k likvidaci hlavních a starých důlních děl 

zasypáním - Nezpevněný zásypový materiál – NZM. 

Technické návody jsou pravidelně přezkoumávány a jsou dostupné v platném znění na 

stránkách státního podniku Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. na adrese: 

http://www.tzus.cz/certifikace-vyrobku/technicke-navody/09-zvlastni-materialy-vyrobky-

konstrukce-a-zarizeni. 

Jedině tento typ povinného certifikátu je dokladem o posouzení shody postupem 

stanoveným pro daný stavební výrobek v příslušném nařízení vlády nebo podle přímo 

pouţitelného předpisu EU.  

Pro základkové směsi je postup povinné certifikace vymezen v Příloze č. 2 k nařízení 

vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, a to postupem dle § 5 tohoto nařízení. Konkrétně 

to znamená, ţe výrobce nebo dovozce poskytne autorizované osobě pro technická 

posuzování vlastností výrobku potřebné podklady, popřípadě vzorky výrobku nebo i 

výsledky předchozích ověřovacích zkoušek a hodnocení vzorků. Autorizovaná osoba na 

základě uvedených technických zjištění, popřípadě zkoušek vydá stavební technické 

osvědčení s omezenou dobou platnosti aţ 5 let. Tuto dobu můţe prodlouţit. Stavební 

technické osvědčení upřesňuje poţadavky na posuzování konkrétního výrobku a na 

posuzování systému řízení výroby. Stavební technické osvědčení lze pouţít pro posuzování 

shody pouze po dobu, po kterou se nezmění právní předpisy, technické normy nebo 

technické dokumenty vyuţité ve stavebním technickém osvědčení z hlediska skutečností 

uvedených v § 5, odstavci 2 písm. b) nebo jiné skutečnosti podstatné z hlediska posuzování 

shody, za kterých bylo stavební technické osvědčení vydáno. Stavební technické osvědčení 

nelze pouţít jako doklad o posouzení shody. Tímto stavebním technickým osvědčením 

autorizovaná osoba osvědčuje údaje o technických vlastnostech výrobku, jejich úrovních a 

postupech jejich zjišťování ve vztahu k základním poţadavkům uvedeným v příloze č. 1 

nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Pokud posuzovaný vzorek výrobku odpovídá poţadavkům 

stanoveným stavebním technickým osvědčením, které souvisejí se základními poţadavky, 

http://www.tzus.cz/certifikace-vyrobku/technicke-navody/09-zvlastni-materialy-vyrobky-konstrukce-a-zarizeni
http://www.tzus.cz/certifikace-vyrobku/technicke-navody/09-zvlastni-materialy-vyrobky-konstrukce-a-zarizeni
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a výrobce zajišťuje řádné fungování systému řízení výroby, popřípadě dovozce zajišťuje 

řádnou kontrolu výrobků, vystaví autorizovaná osoba certifikát výrobku. 

Teprve na základě povinného certifikátu můţe výrobce nebo dovozce vystavit prohlášení 

o shodě výrobku, pokud toto prohlášení odběratel vyţaduje. Není však stanoveno jako 

povinné [Novák, 2010].  

Akreditované certifikáty vydává na ţádost výrobce certifikační orgán a při certifikaci jsou 

ověřovány vlastnosti, pro jejichţ zkoušení má certifikační orgán platnou akreditaci 

Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (ČIA). Seznam akreditovaných subjektů je 

dostupný na adrese http://www.cia.cz. Jak uvádí Veverková [2006], tyto certifikáty jsou 

dobrovolnou aktivitou ţadatele o certifikaci. Rozsah zkoušek výrobku a postup 

certifikačního orgánu je v daném případě vázán na konkrétní vlastnosti výrobků zvolené 

certifikačním orgánem.  

Dobrovolné certifikáty osvědčují na základě smlouvy o dílo mezi ţadatelem a 

certifikačním nebo jiným orgánem, či osobou pouze skutečnost, ţe výrobek splňuje 

parametry výrobku deklarované jeho výrobcem. 

Pro ověření kvality vstupních materiálů, upravených těţebních a energetických odpadů, je 

vhodné poţadovat po dodavateli prokázání shody s poţadavky příslušných 

harmonizovaných norem v případě těţebních odpadů, respektive registraci dle  REACH 

v případě vedlejších energetických produktů na bázi energetických odpadů. 

B5.2 Zákon o ekologické újmě 

Pro stavební výrobky uvolňované do prostředí, které komunikuje s podzemní a povrchovou 

vodou, dosud nejsou stanovena environmentální kritéria, která by poskytovala jistotu, ţe se 

z nich nebudou do okolí staveb, v nichţ byly pouţity, uvolňovat škodliviny v rozporu se 

základními poţadavky stanovenými pro bezpečnost staveb – stavby nesmí znečišťovat a 

kontaminovat své okolí – viz nařízení vlády č. 163/2002 Sb. [Veverková, 2006]. 

V Technických návodech TN 09.13.01 a TN 09.13.02 je pro prokázání vhodnosti 

základkových směsí uvedena tabulka limitních hodnot koncentrací předepsaných 

chemických prvků ve vodném výluhu. Tyto limitní hodnoty podle Veverky [2010] 

nekorespondují s hodnotami ukazatelů stanovených v jednotlivých předpisech jako 

bezpečné z hlediska chráněného zájmu – zajištění ochrany zdraví lidí a ţivotního prostředí, 

http://www.cia.cz/
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prevence vzniku ekologické újmy. Veverka [2010] uvádí: „Výskyt ekologické újmy není 

vázán na nezákonné jednání a ve vztahu k provozovatelům dotčených činností je v tomto 

směru obzvláště rizikovým kritériem. Je zřejmé a zkušenosti to potvrzují, ţe odstranění či 

náprava ekologické újmy vázané na terénní úpravy a různé druhy tzv. rekultivací bude  

dopadat  na  dodavatele  pouţitých materiálů a není podstatné,  zda  se  bude jednat 

o výrobky nebo odpady“. Tato teorie platí samozřejmě i v případě pouţití základkových 

směsí pro likvidaci dolů. Svoji působnost zde tedy uplatňuje zákon č. 167/2008 Sb., 

o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů (zákon 

o ekologické újmě). Zákon o ekologické újmě se vztahuje na provozní  činnosti  uvedené  

v příloze  č.  1 tohoto zákona, kde v Seznamu provozních činností zajišťování důlních děl 

není uvedeno, avšak zákon se vztahuje také na provozní činnosti neuvedené v příloze č. 1 

k tomuto zákonu, za předpokladů stanovených v § 5. Podle tohoto ustanovení platí, ţe 

povinnost provádět preventivní opatření nebo nápravná opatření a nést s tím související 

náklady má rovněţ provozovatel, který způsobil ekologickou újmu nebo vyvolal její 

bezprostřední hrozbu provozní činností neuvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu. 

Ekologickou újmou se rozumí mimo jiné nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje 

nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, která se můţe projevit přímo nebo nepřímo a jedná se 

o změnu na půdě znečištěním, jeţ představuje závaţné riziko nepříznivého vlivu na lidské 

zdraví v důsledku přímého nebo nepřímého zavedení látek, přípravků, organismů nebo 

mikroorganismů na zemský povrch nebo pod něj. 

B5.3 Nařízení REACH 

Kvalita sloţek základkové směsi není podstatnou ve vztahu k certifikaci výrobků.  Pôbiš 

[2014] ve vyjádření TZÚS Praha, s.p. uvádí: „Autorizovaná osoba hodnotí vhodnost 

daného finálního výrobku ve vztahu k deklarovanému způsobu pouţití. Pro činnost 

autorizované osoby je naprosto nepodstatné, zda se výrobek skládá z chemických látek 

(REACH), či je sloţen z odpadů. Důleţité je, zda finální výrobek vyhoví poţadavkům, 

které jsou kladeny na výrobky v místě jejich zabudování do stavby. Registrace dle REACH 

neznamená vţdy automatické vydání certifikátu. Pokud by ţadatel o výkon činnosti 

autorizované osoby doloţil registraci dle REACH, následně by výrobek nevyhověl 

poţadavku na výluhy, radioaktivitu či poţadavky projektu, pak by autorizovaná osoba 
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ţádný certifikát nevydala.“ Tento závěr vychází z právního názoru odboru technické 

harmonizace a spotřebitelské legislativy MPO. 

Pokud porovnáme tento právní názor s výše uvedenými právními názory o nedostatečnosti 

stanovených environmentálních kritérií pro certifikaci stavebních výrobků, nabízí se 

vhodnost doporučení, aby organizace poţadovala informace o vlastnostech sloţek 

základkové směsi.  

Pro kaţdou registrovanou chemickou látku je k dispozici Registrační dokumentace 

(Dossier). Součástí této dokumentace je Zpráva o chemické bezpečnosti (CSR), zahrnující 

Scénáře expozice (ES) pro určená uţití látky, pokud se jedná o nebezpečnou látku.  

Protoţe rizika spojená s pouţitím registrované látky jsou ovlivněna způsobem jejího 

pouţití, je scénář zpracováván pro jisté (nebo jistá) tzv. určená uţití, která definuje 

registrant přihlašující látku. Je-li látka pouţívána více způsoby, je nutno zpracovat více 

scénářů expozice, případně některá podobná pouţití sdruţit do skupiny, pro kterou je 

zpracováván jeden scénář. Scénářů expozice můţe tedy být pro registrovanou látku více 

[Horák, 2011]. 

B5.4 Báňské předpisy 

Uplatnění báňských předpisů je pro organizaci při použití základkových směsí 

samozřejmostí. Základkové směsi jako stanovené stavební výrobky jsou přímo 

určeny k použití jako zásypový materiál k likvidaci hlavních a starých důlních děl 

zasypáním, tedy k hornické činnosti.   

O báňských předpisech je podrobněji pojednáno v úvodní kapitole. Vztah horního zákona 

k otázce odpadů velmi dobře postihuje Kaňka [2014], kdyţ uvádí: „Je účelné úvodem 

rozdělit celou problematiku do několika časových pásem. První představuje časový úsek 

od konce 80. let do srpna 2009, kdy s přijetím nového horního zákona č. 44/1988 Sb. a 

zákona č. 61/1988 Sb. (zákon o hornické činnosti) byla přijata celá řada vyhlášek, které mj. 

upravovaly i nakládání s odpady vzniklými při hornické činnosti. Tento časový úsek končí 

přijetím zákona č. 157/2009 Sb. (zákon o nakládání s těţebním odpadem) a nabytím jeho 

účinnosti. Odpady vznikající při těţbě a úpravě nerostů byly vţdy nedílnou součástí této 

činnosti, a nelze ani do budoucna předpokládat v této oblasti bezodpadové technologie. 

Ještě před přejímáním odpadové legislativy však byl pojem odpad chápán jako 
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technologická záleţitost, nakládalo se s hmotami o určitých vlastnostech, které byly 

sledovány a známy a s těmito hmotami na základě vyhodnocených vlastností bylo také 

odpovídajícím způsobem zacházeno. Pohled na odpady se soustředil na mechanické 

vlastnosti těchto hmot, které byly rozhodující pro další manipulaci s nimi.“ 

Ve vazbě na pouţití zpevněných základkových směsí, vyrobených odpadů nebo 

druhotných surovin, je vhodné připomenout, ţe podle ustanovení § 6 odst. 4) vyhlášky 

č. 52/1997 Sb. je organizace povinna zajistit kontrolu kvality zpevněného zásypového 

materiálu, a to u kaţdého pouţitého druhu materiálu před započetím sypání a dále 

z kaţdých alespoň 200 m
3
 zásypového materiálu.   
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B6. Jaké doklady má organizace požadovat po dodavateli 

základkových směsí před zpracováním plánu zajištění? 

Podle praktických zkušeností jsou v povolení hornické činnosti stanovena opatření 

související s likvidací, která jsou převzata z předložené dokumentace. Je proto 

vhodné zajistit dostatek dokladů o výrobku, které budou závazné jako součást plánu 

zajištění. 

B6.1 Požadavek na informace o vlastnostech výrobku 

Je v zájmu organizace, aby před rozhodnutím o nákupu a použití základkové směsi 

pro zajištění a likvidaci důlních děl obdržela dostatek informací o vlastnostech 

výrobku a povoleném způsobu jeho použití. Dodavatel musí před uzavřením smlouvy 

doloţit organizaci (objednateli) splnění právních poţadavků na jakost stanovených 

výrobků (základkových směsí) ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

poţadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, předloţením kopií následujících 

dokumentů, a to: 

 Prohlášení o shodě, vydané producentem pro základkovou směs, na níţ se vtahuje 

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.  

 Stavební technické osvědčení, vydané autorizovanou osobou podle zákona 

o technických poţadavcích na výrobky, které podává údaje o technických 

vlastnostech výrobku, jejich úrovni a postupech jejich zjišťování ve vztahu 

k základním poţadavkům, uvedeným v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 163/2002 

Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. Osvědčení je technickou specifikací 

určenou k posouzení shody uvedeného výrobku. Platnost osvědčení je časově 

omezena. 

 Certifikát, vydaný autorizovanou osobou podle zákona o technických poţadavcích 

na výrobky, která vydáním certifikátu osvědčí, ţe výrobek nebo činnosti s výrobou 

související jsou v souladu s technickými poţadavky na výrobky. Platnost certifikátu 

je vázána na platnost stavebního technického osvědčení. 
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 Protokol o výsledku certifikace výrobku, který obsahuje závěry zjišťování, 

ověřování a výsledky zkoušek, základní popis certifikovaného výrobku, nezbytný 

pro jeho identifikaci. 

B6.2 Požadavek na informace o složení výrobku 

Obecně platí, že směsi se podle nařízení REACH neregistrují  – výroba je možná 

pouze z látek registrovaných, případně vyjmutých z registrace. Základní povinností 

výrobce nebo dovozce chemických látek totiţ je uvádět na trh pouze látky registrované. 

Dodavatel musí v případě poţadavku doloţit organizaci pro kaţdý vstupní materiál, který 

je chemickou látkou a je obsaţený ve výrobku, kopie dokumentů: 

 Rozhodnutí ECHA o registraci chemické látky příslušným producentem s číslem 

registrace (pro producenty niţšího mnoţství výpis o předregistraci – do roku  2018) 

nebo prohlášení dodavatele, ţe látka je výsledkem procesu zpětného získání a je 

totoţná s látkou, která jiţ byla registrována a je v prohlášení uvedena. 

 Seznam určených pouţití z registrační dokumentace (tzv. Identified uses) podle 

článku 10 (a) (iii) nařízení REACH. 

 Dokument SIP (tzv. List identifikace látky) pro porovnání shody registrované látky 

s látkou posuzovanou autorizovanou osobou, pokud byl v rámci činnosti fóra SIEF 

zpracován. Dokument SIP definuje poţadavky na původ látky, proces produkce a 

chemické sloţení (koncentrační rozmezí pro jednotlivé sloţky). 

 Laboratorní protokoly, vystavené laboratoří s akreditací dle ČSN EN ISO/IEC 

17025 pro příslušné zkoušky, které byly předloţeny producentem pro posouzení 

shody výrobku a které  obsahují chemické rozbory pro ověření, zda se posuzovaná 

látka shoduje s parametry uvedenými v registrační dokumentaci nebo v dokumentu 

SIP.  

Při stanovení poţadavků na informace o sloţení základkových směsí je vhodné nejprve 

prostudovat aktuální technické návody pro činnosti autorizovaných osob při posuzování 

shody stavebních výrobků (viz kapitola B5.1.1). Návody jsou kaţdoročně aktualizovány a 

v současné době dochází ke změnám ve vazbě na implementaci nařízení REACH.  

Příkladem můţe být znění Technického návodu TN 09.12.01 „Popílek a směsi s popílkem 

pro sanaci a tvarování terénu pro budoucí rekultivaci území postiţených antropogenní 
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činností“, aktualizované k datu 1. 12. 2014. V tomto technickém návodu je zařazen 

poţadavek na technickou dokumentaci pod poloţkou 7.15: Pokud producent uplatňuje 

výjimku z registrace pro zpětně získanou látku, musí dodat Rozhodnutí ECHA o udělené 

výjimce (potvrzení agentury ECHA o udělené výjimce z registrace, protože zpětně získaná 

látka je stejnou látkou, která již byla zaregistrována podle nařízení REACH).  

Protoţe tento poţadavek můţe být do technického návodu nově zařazen i v případě 

základkových směsí, učinila jsem po jednoduché registraci dotaz na helpdesk České 

informační agentury pro ţivotní prostředí CENIA na webové stránce 

https://helpdesk.cenia.cz/hdPublic/helpdesk/ (Obr.1). 

 

Obrázek B1 – výřez titulní stránky portálu ENVIHELP (Zdroj: CENIA) 

 

Dále jsou uvedeny v plném znění aktuální dotaz i odpověď. 

(ENVIHELP) (neodpovidat@helpdesk.cenia.cz) 

[EHD] Založení požadavku: (HELPDESK-13784) Dotaz k Rozhodnutí ECHA o udělené výjimce 

11. 1. 2015, 19:19:40 

 
Popis požadavku: 
Dobrý den,  
v požadavcích aktuálně platného Technického návodu č. 09.12.01 podle NV č. 163/2002 Sb. 
(viz http://www.tzus.cz/certifikace-vyrobku/technicke-navody) pro činnost autorizovaných osob 
platí povinnost dle bodu 7.15.: "Pokud producent uplatňuje výjimku z registrace pro zpětně 
získanou látku, musí dodat Rozhodnutí ECHA o udělené výjimce (potvrzení agentury ECHA o 
udělené výjimce z registrace, protože zpětně získaná látka je stejnou látkou, která již byla 
zaregistrována podle nařízení REACH)." Na základě jakých podkladů agentura toto rozhodnutí 
producentovi vydá? 
Děkuji za odpověď. A. Orlíková 
 
Přílohy:  
TN 09_12_01.pdf 
----------------------------------------- 

 
(ENVIHELP) (neodpovidat@helpdesk.cenia.cz) 

https://helpdesk.cenia.cz/hdPublic/helpdesk/
http://www.tzus.cz/certifikace-vyrobku/technicke-navody
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[EHD] Uzavření požadavek: (HELPDESK-13784) Dotaz k Rozhodnutí ECHA o udělené výjimce 

20. 1. 2015, 10:29:48 

Název požadavku: 
Dotaz k Rozhodnutí ECHA o udělené výjimce 
 
Typ notifikace: 
Požadavek vyřešen 
 
Identifikátor požadavku: 
HELPDESK-13784 
 
Řešení požadavku: 
Dobrý den, 
Agentura ECHA nevydává rozhodnutí ani potvrzení o udělené výjimce z registrace stanovené v čl. 
2, bod 7, písm. d) nařízení REACH. Subjekty, které chtějí tuto výjimku využít, musí příslušným 
orgánům (pouze na žádost) předložit příslušnou dokumentaci dokládající, že zpětně získaná látky 
je k získání výjimky způsobilá. Subjekt provádějící zpětné získávání musí: 
1. doložit, že zpětně získaná látka je totožná s látkou, která již byla registrována a  
2. mít k dispozici informace vyžadované článkem 31 nebo 32 nařízení REACH. 
Pokud jde o první podmínku, stačí, aby stejná látka byla zaregistrována některým z žadatelů o 
registraci. Původně zaregistrovaná látka a zpětně získaná látka nemusí být součástí stejného 
dodavatelského řetězce.  
Z druhé podmínky pro subjekt, který provedl zpětné získání, vyplývá povinnost získat informace o 
registrované látce, a tyto informace musí vyhovovat předpisům o poskytování informací v 
dodavatelském řetězci. 
Více informací k těmto podmínkám najdete v dokumentu „Pokyny k odpadům a zpětně získaným 
látkám", který je k dispozici na webových stránkách ECHA: 
http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/waste_recovered_cs.pdf 
 
Upozorňujeme, že subjekt provádějící zpětné získávání musí příjemcům zpětně získané látky 
poskytnout příslušné a náležité bezpečnostní informace, aby umožnil její bezpečné používání. 
S pozdravem 
operátorka EnviHELP 
 
Přílohy:  
09_12_01.pdf 
----------------------------------------- 
Cenia EnviHELP  
http://helpdesk.cenia.cz  
 

 

Tento poţadavek bude tedy zřejmě nutné přeformulovat při další aktualizaci TN 09.12.01, 

protoţe jej není moţné adekvátně splnit.  

http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/waste_recovered_cs.pdf
http://helpdesk.cenia.cz/
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B7. Jaké mají být náležitosti smlouvy s dodavatelem z hlediska 

technických podmínek pro dodávky základkových směsí? 

B7.1 Požadavek na dodávky základkových směsí přímo dodavatelem 

Organizace v pozici odběratele základkových směsí by měla do smlouvy dodavatelem 

zahrnout požadavek, že dodávka základkových směsí nesmí být plněna 

subdodavatelem.      

Podle ustanovení § 44 odst. 6) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 

znění, můţe v zadávací dokumentaci vyhradit poţadavek, ţe určitá věcně vymezená část 

plnění předmětu veřejné zakázky nesmí být plněna subdodavatelem. Zadavatel však nesmí 

zcela vyloučit moţnost plnit veřejnou zakázku prostřednictvím subdodavatele. Z hlediska 

následné odpovědnosti za výrobek je vhodné, aby organizace poţadovala, ţe právě 

dodávka základkových směsí nesmí být plněna subdodavatelem a tedy dodavatel musí být 

výrobcem základkové směsi a musí sám doloţit doklad prokazující shodu poţadovaného 

výrobku vydaný příslušným orgánem podle ustanovení § 56 odst. 1) zákona o veřejných 

zakázkách, tedy doklady vztahující se k certifikaci výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických poţadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném 

znění. Subdodavatel pak můţe na veřejné zakázce provádět např. následující činnosti: 

Průzkumy, inţenýrskou činnost, zkoušky kvality, statické zajištění objektů, zásypové práce 

apod. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe k tomu uvádí ve svém rozhodnutí č. j. ÚOHS-

S772/2013/VZ-6408/2014/511/ABr ze dne 25. března 2014: „Jestliţe si zadavatel ve 

smyslu ustanovení § 44 odst. 6) zákona o veřejných zakázkách vyhradí, ţe určitá věcně 

vymezená část plnění předmětu veřejné zakázky nesmí být plněna subdodavatelem, 

znamená to jinými slovy to, ţe tuto část plnění musí plnit uchazeč sám. Vztahuje-li se tedy 

určitý technický kvalifikační předpoklad ke konkrétní části veřejné zakázky, ve vztahu ke 

které si zadavatel v souladu s § 44 odst. 6) zákona vyhradil, ţe nemůţe být plněna 

subdodavatelem, nelze tento kvalifikační předpoklad – právě s ohledem na shora zmíněnou 

zásadu vnitřní souladnosti a bezrozpornosti právního předpisu – prokázat prostřednictvím 

subdodavatele ve smyslu § 51 odst. 4) zákona. Opačný výklad by totiţ vedl k absurdnímu 

závěru, ţe by uchazeč prokazoval svoji schopnost danou zakázku řádně plnit technickými a 
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materiálními schopnostmi (ať jiţ ve formě zkušeností nebo např. strojové vybavenosti) 

subdodavatele, který by se však nakonec na plnění dané části veřejné zakázky nemohl 

podílet.“ 

B7.2 Požadavek na odbornost pracovníků zhotovitele 

Problematika nezbytnosti specializovaného vzdělávání v oblasti získávání a využívání 

druhotných surovin v ČR je zakotvena v přijatých cílech Politiky druhotných surovin 

České republiky. Pokud budou pracovníci předávat nebo používat při smluvní 

činnosti jednotlivé dodávky základkové směsi, je nezbytné, aby byla zajištěna 

kontrola kvality jednotlivých šarží výrobku a současně správné používání takového 

výrobku.  

Organizace by měla poţadovat při stanovení kvalifikačních předpokladů pro plnění 

zakázky odborné vzdělání a praxi příslušných odpovědných pracovníků zhotovitele, a to 

v oblasti nakládání s odpady a druhotnými surovinami a v oblasti technických poţadavků 

na výrobky. Podle ustanovení § 56 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

v platném znění, můţe veřejný zadavatel k prokázání splnění technických kvalifikačních 

předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na sluţby poţadovat osvědčení 

o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo 

osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných sluţeb. Do 

smlouvy by měla organizace následně zařadit ustanovení, kterým bude zhotovitel 

zaručovat plnění předmětu smlouvy pracovníky, kteří splňují stanovené kvalifikační 

předpoklady.  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe k tomu uvádí ve svém rozhodnutí č. j. ÚOHS-

S67/2012/VZ-8935/2012/530/RNi ze dne 3. června 2013: „…účelem stanovení 

technických kvalifikačních předpokladů je zajištění, aby byla veřejná zakázka plněna 

dodavatelem, který k tomu má určitou technickou způsobilost, tj. bude k jejímu plnění mít 

potřebné odborné a materiální předpoklady, čímţ je minimalizováno zadavatelovo riziko, 

ţe dojde ke zmaření primárního účelu zadávacího řízení, kterým je řádná a efektivní 

realizace plnění veřejné zakázky.“ 

Stanovením technických kvalifikačních předpokladů organizace eliminuje dodavatele, kteří 

nemají dostatečné zkušenosti s předmětem dotčené veřejné zakázky, nemají dostatečné 

personální, odborné a materiální zabezpečení. 
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B7.3 Požadavek na pojištění odpovědnosti za výrobek 

Organizace v pozici odběratele základkových směsí by měla do smlouvy 

s dodavatelem zahrnout požadavek, aby dodavatel doložil platné pojištění 

odpovědnosti za výrobek, a současně upravit promlčecí dobu práva na náhradu 

škody způsobené vadou výrobku.  

Vzhledem k charakteru výrobku - základkových směsí - nelze vyloučit, ţe daný výrobek 

po uvedení do ţivotního prostředí  nezpůsobí škodu ve smyslu odpovědnosti za výrobek 

v souvislosti s moţným způsobením ekologické újmy. V tomto případě vada prodaného 

výrobku způsobí škodu další osobě (nemusí se tedy nutně jednat o kupujícího a výše 

vzniklé škody zde můţe i výrazně přesáhnout kupní cenu zboţí). Při uplatňování tohoto 

nároku poškozený postupuje dle § 2939 - § 2943 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku (škoda způsobená vadou výrobku) a podpůrně dle obecných ustanovení 

občanského zákoníku ohledně náhrady újmy, a to primárně vůči výrobci.  

Podle § 2939 odst. 1) a odst. 2) občanského zákoníku škodu způsobenou vadou movité 

věci určené k uvedení na trh jako výrobek za účelem prodeje, nájmu nebo jiného pouţití 

nahradí ten, kdo výrobek nebo jeho součást vyrobil, vytěţil, vypěstoval nebo jinak získal, a 

společně a nerozdílně s ním i ten, kdo výrobek nebo jeho část označil svým jménem, 

ochrannou známkou nebo jiným způsobem. Společně a nerozdílně hradí škodu i ten, kdo 

výrobek dovezl za účelem jeho uvedení na trh v rámci svého podnikání. 

Podle ustanovení § 637 se právo na náhradu škody způsobené vadou výrobku podle § 2939 

promlčí nejpozději za deset let ode dne, kdy výrobce uvedl vadný výrobek na trh. Zajímavé 

je ustanovení § 630, kdy si strany mohou dohodou upravit promlčecí dobu odchylně, a to 

jak kratší tak i delší, nejméně však v trvání jednoho roku a nejdéle v trvání patnácti let. 

Pro organizaci je jednoznačně přínosné poţadovat, aby dodavatel základkové směsi měl 

uzavřeno platné pojištění odpovědnosti za výrobek. 

 

B7.4 Požadavek na průkazní zkoušky 

Podle báňských požadavků na zásypový materiál v rozsahu ustanovení § 6 vyhlášky 

52/1997 Sb. musí být projektovaná pevnost zpevněného zásypového materiálu před 

zahájením likvidačních prací ověřena zkouškami.  
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Toto by organizace měla poţadovat po dodavateli. Dodavatel musí v případě poţadavku 

doloţit organizaci po uzavření smlouvy aktuální laboratorní protokoly s výsledky 

průkazních zkoušek v rozsahu Protokolu o výsledku certifikace výrobku, vystavené 

laboratoří s akreditací dle ČSN EN ISO/IEC 17025 pro příslušné zkoušky. 

B7.5 Požadavek na použití pouze smluvně schválených výrobků 

Při zajištění a likvidaci důlních děl mohou být použity pouze základkové směsi, které 

jsou vyrobeny z registrovaných chemických látek a které v registrační dokumentaci 

mají uveden tento způsob užití. Současně jsou tyto základkové směsi opatřeny 

povinným certifikátem - výstupem procesu ověření shody dle zákona o technických 

požadavcích na výrobky.     

Organizace by měla zakotvit do smlouvy plnění těchto legislativních poţadavků. Souhlas 

s pouţitím výrobků jiných neţ určených v zadávací dokumentaci zakázky je nepřípustný. 

Neschválené výrobky, materiály a směsi nesmí být na pracovišti skladovány ani dočasně 

sloţeny. 
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B8. Má organizace možnost zajistit specializované vzdělávání 

v oblasti využívání druhotných surovin pro své pracovníky?  

Schválená Politika druhotných surovin České republiky dává předpoklad pro nástup 

významného rozvoje využívání druhotných surovin v následujících letech. S tím 

souvisí i potřeba dostupnosti kvalifikovaných specialistů pro recyklaci.  

Základ specializovaného vzdělávání pracovníků, kteří zabezpečují procesy recyklace 

odpadů a zpracování a vyuţívání druhotných surovin byl poloţen v roce 2010, kdy na 

základě iniciativy Sdruţení výkupců a zpracovatelů druhotných surovin rozhodla 

Koordinační skupina o zařazení profesních pozic „Dělník recyklace“, „Pracovník 

recyklace“ a následně i „Technik recyklace“ do Národní soustavy povolání (NSP) a 

Národní soustavy kvalifikací (NSK). Pro rok 2013 byl předloţen návrh na rozšíření Národní 

soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací o další profesní pozice, zejména „Operátor - 

obsluha recyklačních zařízení“. Je zvaţován i návrh na pozici „Inţenýr – specialista pro 

recyklaci“, který by tak doplnil jiţ existující vysokoškolské pozice pro oblast průmyslové 

ekologie a ochrany ţivotního prostředí [Polívka, 2012]. Tyto záměry jsou v souladu s cílem 

4 uvedeným v Politice druhotných surovin ČR „Iniciovat podporu vzdělávání pro zajištění 

kvalifikovaných pracovníků v oboru druhotných surovin jako podporu 

konkurenceschopnosti ČR“.  

Vzhledem k tomu, ţe se Ministerstvo průmyslu a obchodu implementací Politiky 

druhotných surovin ČR intenzívně zabývá, je moţné předpokládat v blízké době rozšířenou 

nabídku vzdělávacích kurzů v této oblasti. 

Odborníky pro oblast úpravy odpadů a vyuţívání druhotných surovin můţe organizace 

v současné době získat z řad absolventů Vysoké školy báňské – Technické univerzity 

Ostrava. Jedním ze studijních oborů Hornicko-geologické fakulty, který je v České 

republice vyučován pouze na této vysoké škole, je studijní obor „Úprava surovin a 

recyklace“. Studijní obor navazuje na studium vědního oboru úpravnictví, který je na 

fakultě vyučován s dlouholetou tradicí. 
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B9. Jaké je institucionální zabezpečení kontroly při užití 

druhotných surovin? 

Kontrola procesu úpravy odpadů na druhotné suroviny a jejich uţití do základových směsí 

je v podstatě meziresortní vzhledem k legislativní působnosti zákonů z různých oblastí, 

které spadají do okruhů působnosti různých ministerstev jako ústředních orgánů státní 

správy.  Podle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 

státní správy České republiky, v platném znění, se pohybujeme v oblasti působnosti 

Ministerstva ţivotního prostředí (nakládání s odpady, vznik ekologické újmy), 

Ministerstva průmyslu a obchodu (nakládání s chemickými látkami, stanovené výrobky) a 

Českého báňského úřadu (hornická činnost). Obdobně se zde potkávají hranice působnosti 

kontrolních orgánů, kterými jsou Česká obchodní inspekce (ČOI), Česká inspekce 

ţivotního prostředí (ČIŢP) a orgány státní báňské správy. 

Česká inspekce ţivotního prostředí je orgánem státní správy podřízeným Ministerstvu 

ţivotního prostředí. ČIŢP byla ustanovena zákonem č. 282/1991 Sb., o České inspekci 

ţivotního prostředí a její působnosti v ochraně lesa. ČIŢP se člení na ústředí inspektorát a 

jemu podřízené oblastní inspektoráty.  

Kontrolní činnost ČIŢP v předmětné oblasti vyuţití odpadů vychází zejména ze zákona 

č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých zákonů. Dále provádí ČIŢP kontroly dle 

zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, tj. dodrţování 

ustanovení tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení a přímo 

pouţitelného předpisu Evropské unie – nařízení REACH. V kompetenci ČIŢP je také 

kontrola dodrţování povinností stanovených zákonem č. 167/2008 Sb., o předcházení 

ekologické újmě a její nápravě. 

Česká obchodní inspekce je orgánem státní správy podřízeným Ministerstvu průmyslu a 

obchodu ČR. ČOI byla ustanovena zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci. 

Člení se na ústřední inspektorát a jemu podřízené inspektoráty se sídly v krajských 

městech. 

ČOI kontroluje v předmětné oblasti produkce stanovených stavebních výrobků: 

 dodrţování podmínek stanovených k zabezpečení jakosti zboţí nebo výrobků (kromě 

potravin) včetně jejich zdravotní nezávadnosti, podmínek pro skladování a dopravu; 
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 zda při uvádění výrobků na trh byly tyto výrobky opatřeny náleţitým povinným 

označením, popřípadě zda k nim byl vydán či přiloţen předepsaný certifikát, zda 

vlastnosti stanovených výrobků uvedených na trh odpovídají příslušným technickým 

poţadavkům a podobně; 

 zda výrobky uváděné na trh jsou bezpečné. 

ČOI vykonává ve vymezeném rozsahu dozor v souladu se zákony: 

 č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 

 č. 22/1997 Sb., o technických poţadavcích na výrobky, 

 č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků. 

Společným cílem spolupráce mezi ČOI a ČIŢP je nejen kontrolní činnost, ale zejména 

prevence směřující ke sníţení prodeje výrobků vyráběných z odpadu (alternativních paliv, 

stavebních materiálů atd.), které nevyhovují legislativním poţadavkům či deklaraci 

výrobce. 

Pouţití základkových směsí při zajištění a likvidaci důlních děl je hornickou činností. 

Vrchní dozor zde vykonávají orgány státní báňské správy. Orgány státní báňské správy 

jsou Český báňský úřad v Praze jako ústřední orgán státní báňské správy České republiky a 

obvodní báňské úřady. Jejich působnost je upravena zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické 

činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.  
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B10. Závěr 

V kapitolách Manuálu uţivatele základkových směsí jsou uvedeny základní informace pro 

účel konkrétního uţití v organizaci při zahlazování následků hornické činnosti v rámci 

financování útlumu hornictví z veřejných prostředků, kdy organizace nakupuje sluţby 

zajištění a likvidace důlních děl formou veřejných zakázek včetně dodávek základkových 

směsí. Manuál shrnuje základní poznatky z oblastí působnosti legislativních předpisů, které 

upravují podmínky vyuţití těţebních a energetických odpadů do základkových směsí. 

Pokud výrobce pouţije jako vstupní suroviny pro výrobu základky  (zásypu) odpady, 

podléhá nakládání s odpady působnosti zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, a to aţ do ukončení procesu úprav v zařízení k materiálovému 

vyuţití odpadů. Pokud má  být materiál pro základku (zásyp) vyjmut z působnosti 

odpadové legislativy, podléhá jako chemická látka povinnostem vyplývajícím z nařízení 

REACH.  Výroba a uvedení na trh materiálu základky (zásypu) jako výrobku, podléhá 

působnosti zákona č. 22/1997 Sb., o technických poţadavcích na výrobky a o změně a 

doplnění některých zákonů. Vstupem do báňského technologického procesu hornické 

činnosti je nakládání s materiálem základky (zásypu) v působnosti zákona č. 61/1988 Sb., 

o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. Pokud výrobek svými 

vlastnostmi můţe negativně ovlivnit ţivotní prostředí, můţe být jeho pouţití posouzeno 

jako nakládání se závadnými látkami, tj. provozní činnost podle zákona č. 167/2008 Sb., 

o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů. 

Tyto široké hranice legislativní působnosti právních předpisů napovídají, ţe je potřebné 

věnovat přípravě zadání veřejných zakázek při likvidací důlních děl náleţitou pozornost. 

  

 

  



Ing. Alena Orlíková: Podmínky vyuţití odpadů do základkových směsí 

 

2015  127 

 

 

B11. Použitá literatura 

CIGÁNEK, J. at al.: Moţnosti likvidace hlavních důlních děl nezpevněným zásypovým 

materiálem. Závěrečná zpráva projektu VaV ČBÚ č. 36-05, Vysoká škola báňská - 

Technická univerzita Ostrava - FAST, 2007. Dostupné z WWW: 

http://www.cbusbs.cz/docs/projekty/zprava036.pdf. 

HORÁK J.: Scénář expozice (Exposure Scenario) – nový prvek hodnocení chemických 

látek zavedený systémem REACH. Chemické listy. 2011, Vol. 105, s. 594-597. ISSN 

1213-7103. 

KAŇKA, J.: Legislativa v oblasti těţebních odpadů. In Sborník konference Hornická 

Příbram ve vědě a technice, sekce L, příspěvek L2, HPVT, Příbram, 2009. 

KAŇKA, J.: Zahlazování následků po hornické činnosti s vyuţitím odpadů po těţbě a 

úpravě. In Sborník konference Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Z, příspěvek 

Z2, HPVT, Příbram, 2014. ISBN 978-80-904993-5-5. 

KULHÁNKOVÁ, P.: Politika druhotných surovin ČR. Dokumentace veřejného projednání 

návrhu koncepce Politiky druhotných surovin ČR a posouzení jejího vlivu na ţivotní 

prostředí. CENIA. Informační systém SEA dle zákona č. 100/2001 Sb. Kód koncepce 

MZP177K. [online]. 24.6.2014 [cit. 2014-07-29]. Dostupné z WWW: 

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP177K. 

MIKOLÁŠ, M.; FOITOVÁ DERNEROVÁ, P.; OŢANA, K.: Nakládání s těţebními 

odpady dle platných předpisů. In Sborník konference Hornická Příbram ve vědě a technice, 

sekce V, příspěvek V15, HPVT, Příbram, 2012. 

NOVÁK, P.: Právní nárok na dodání prohlášení o shodě. Svaz podnikatelů ve stavebnictví 

v ČR. [online]. 2010 [cit. 2014-07-27]. 

Dostupné z WWW: http://www.sps.cz/RDS/_detail_faq_new.asp?id=30&type=faq. 

PÔBIŠ, J.: dopis D500/01015/2014 - odpoved [elektronická pošta]. Message to: Alena 

Orlíková. 23. 1. 2014 [cit. 2014-07-27]. Osobní komunikace. 

POLÍVKA, E.: Informace pro členy Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii 

ČR o vzdělávání v oblasti recyklace a zpracování druhotných surovin [online]. 

Publikováno: 13. 12. 2012 [cit. 2014-09-16]. 

Dostupné z WWW: http://www.mpo.cz/kalendar/download/72252/priloha007.pdf. 

VEVERKA, Z.: Bezpečnost zbytků po spalování uhlí, proč pochybuji?. Odpadové fórum, 

2010, ročník 11, č. 4/2010, s. 21-24. 

VEVERKOVÁ, M.: Poţadavky na výrobky z odpadu a poţadavky na odpady pouţívané 

ve stavebnictví [online]. 2006 [cit. 2013-12-27]. 

Dostupné z WWW: download.mpo.cz/get/28262/30149/324152/priloha004.ppt . 

http://www.cbusbs.cz/docs/projekty/zprava036.pdf
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP177K
http://www.sps.cz/RDS/_detail_faq_new.asp?id=30&type=faq
http://www.mpo.cz/kalendar/download/72252/priloha007.pdf


Ing. Alena Orlíková: Podmínky vyuţití odpadů do základkových směsí 

 

2015  128 

 

ZIMOVÁ, M. at al.:  Výzkum skutečných vlastností odpadů povaţovaných za vhodný 

zdroj nestandardních surovin (zejména vedlejších energetických produktů) ve smyslu 

současných právních poţadavků na ochranu zdraví lidí, ţivotní prostředí a vyhodnocení 

získaných informací pro stanovení bezpečných postupů a poţadavků pro jejich pouţívání. 

Zpráva o řešení projektu MŢP č. VaV SP/2f3/118/08, Státní zdravotní ústav, Praha, 2010. 

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Technické návody (TN) 

[online]. [cit. 2015-1-10].  

Dostupné z WWW:  http://www.tzus.cz/certifikace-vyrobku/technicke-navody. 

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŢE: Sbírky rozhodnutí [online]. [cit. 

2014-10-10].  

Dostupné z WWW: http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/sbirky-rozhodnuti.html. 

 

 

  

http://www.tzus.cz/certifikace-vyrobku/technicke-navody
http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/sbirky-rozhodnuti.html


Ing. Alena Orlíková: Podmínky vyuţití odpadů do základkových směsí 

 

2015  129 

 

 

B12. Citované právní předpisy 

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného bohatství (horní zákon) 

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. 

Vyhláška č. 104/1988 Sb., o racionálním vyuţívání výhradních loţisek, o povolování a 

ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem 

Vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví poţadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl 

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických poţadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů 

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na vybrané 

stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů 

Vyhláška 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) 

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich vyuţívání na 

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

Zákon č.154/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů 

Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těţebním odpadem a o změně některých zákonů 

(zákon o nakládání s těţebním odpadem) 

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích 

Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně 

některých zákonů 

Zákon  č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 

republiky 

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 



Ing. Alena Orlíková: Podmínky vyuţití odpadů do základkových směsí 

 

2015  130 

 

Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci ţivotního prostředí a její působnosti v ochraně 

lesa 

Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci 

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 

Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES, o nakládání s odpady z těţebního 

průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES. 

Rámcová směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008/ES, o odpadech a o 

zrušení některých směrnic. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, 

povolování a omezování chemických látek (nařízení REACH). 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 (CPR), kterým se stanoví 

harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se ruší směrnice 

Rady 89/106/EHS  

 

 

 

 

 


