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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 
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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 

Construction products 
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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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1. Úvod 

Existence důlních děl představuje z dlouhodobého hlediska významný vliv na jednotlivé 

sloţky ţivotního prostředí. Česká republika poskytuje svému uhelnému průmyslu podporu 

na zahlazování následků hornické činnosti. Finanční prostředky k zahlazování následků 

hornické činnosti jsou poskytovány ze státního rozpočtu státním podnikům, které převzaly 

utlumené lokality [Sochor, 2003]. 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. Poţadavky báňské legislativy 

jsou pro funkčnost zásypových materiálů rozhodující, jejich pouţití je však upraveno 

dalšími zákony a prováděcími předpisy. 

Těţební společnost můţe pro likvidaci vlastních uzavíraných důlních děl pouţít těţební 

odpady. 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, 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.  

Souhrnný materiál, např. na úrovni metodického pokynu, nebyl dosud zpracován. 
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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, řešených Vysokou školou báňskou - Technickou 

univerzitou Ostrava, Hornicko-geologickou fakultou na témata v odstavci 2.1 a 2.2. 

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“.  

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“ a projekt 

ČBÚ č. 36-05 „Moţnosti likvidace hlavních důlních děl nezpevněným zásypovým 

materiálem“.  

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 řešitelem 

UNIVERZA-Středisko odpadů Praha, s.r.o. 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 závěrech řešitelé konstatují, 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.  
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3. Cíl disertační práce 

Cílem disertační práce je zpracování kompaktního materiálu, který poskytne uţivateli 

základkových směsí celistvý přehled o jeho povinnostech i povinnostech dodavatele před 

legálním pouţitím základky pro likvidaci dolů. 

  

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. V disertační 

práci je provedena analýza odpadové legislativy ve vztahu k právní úpravě druhotných 

surovin a definici odpadů v kapitolách: 

4.1.1 Zákon o odpadech,  

4.1.2 Zákon o nakládání s těžebním odpadem, 

4.1.3 Těžební a energetické odpady  -  Názvosloví odpadů. 

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. 

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). 

Těţební odpad - hlušina - 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 jako kamenivo pro 

nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inţenýrské stavby a pozemní 

komunikace. 
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Energetické odpady jsou v případě jejich zajištěného dalšího vyuţití podle § 3 odst. 5) 

zákona o odpadech označovány jako vedlejší energetické produkty (VEP). 

4.2 Požadavky na výrobky 

4.2.1 Stavební výrobky 

Stavební výrobky jsou ve smyslu zákona 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. Těţební a energetické odpady lze  materiálově vyuţívat jako stanovený 

stavební výrobek po posouzení shody výrobku podle § 12 zákona č. 22/1997 Sb. Na tyto 

materiály a jejich vyuţívání se pak jiţ nevztahuje zákon o odpadech. 

Podrobněji je problematika základkových směsí jako stanovených stavebních výrobků 

analyzována v kapitolách disertační práce: 

4.2.2 Harmonizované stavební výrobky, 

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 je uveden seznam výrobků s vyznačením postupů 

posuzování shody. Pro jednotlivé skupiny výrobků jsou vypracovávány tzv. „technické 

návody“, jejichţ význam a pouţití jsou popsány v disertační práci. 

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 nebo protokol o posouzení shody, vydaný 

autorizovanou osobou výrobci, dovozci, popř. distributorovi na stanovený výrobekve 

vztahu k poţadavkům nařízení vlády č. 163/2002 Sb. je podkladem pro vystavení 

prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. Provázanost s poţadavky nařízení REACH 

však v případě posuzování shody neharmonizovaných stavebních výrobků není zajištěna.  

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

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. Jedná se však o tzv. dobrovolnou certifikaci. Jsou vydávány na základě 

dohody - smlouvy o dílo mezi dvěma podnikatelskými subjekty. Pro takto certifikované 

výrobky nejsou právními předpisy stanoveny technické poţadavky. V disertační práci je 

dále provedena analýza pojmu certifikace a typů certifikace výrobků. 

4.3 Nařízení REACH 

Pokud jsou VEP vyuţívány 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]. 

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. Schéma pro 

rozhodování mezi odpadem a vedlejším produktem tvoří přílohu II. tohoto sdělení (Obr. 1). 

V této části disertační práce je uveden základní popis systému bezpečného pouţívání 

chemických látek v Evropské unii tak, jak je upraven nařízením Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických 

látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (nařízení REACH).  

Analýza právní úpravy je provedena v kapitolách: 

4.3.1 Environmentální situace, 

4.3.2 Registrace chemických látek, 

4.3.3 Fórum pro výměnu informací SIEF, 

4.3.4 Určené použití, 

4.3.5 Registrace VEP, 

4.3.6 Identifikační profil látky. 
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Obr. 1 – Schéma pro rozhodování mezi odpadem a vedlejším produktem 

(Zdroj: envigroup.ihned.cz) 

 

Pro kaţdý vedlejší energetický produkt byl sestaven v rámci SIEF (fórum pro výměnu 

informací o látce), 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 Příloze A disertační práce 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. 2). 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. 

Schéma zobrazuje ţádoucí stav, kdy všechny energetické produkty registrované v souladu 

s nařízením REACH jsou v právním smyslu pojímány jako chemické látky. Část produktů, 

které registrovány nebyly, je v právním smyslu odpadem.   



 

Obr. 2 – Schéma základního toku energetických produktů (Zdroj: http://www.svds.cz)

http://www.svds.cz/
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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. Tuto část disertační práce tvoří analýza platných právních předpisů 

vydaných v působnosti Českého báňského úřadu, které se vztahují k problematice 

zajišťování a likvidace důlních děl, v jednotlivých kapitolách: 

4.4.1 Horní zákon (zákon č. 44/1988 Sb.), 

4.4.2 Zákon o hornické činnosti (zákon č. 61/1988 Sb.), 

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, 

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. 

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

nahrazování primárních přírodních zdrojů druhotnými surovinami a přispění tak 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 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní 
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prostředí, vymezuje, ţe těţba černého uhlí a ostatních nerostných surovin se povinně 

posuzuje pouze při stanovení nového dobývacího prostoru nebo jeho změně.  

Z rozboru v disertační práci 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, tedy i v likvidační fázi, není tedy vyloučena příslušná 

změna při novelizaci zákona. 

4.6 Škody na životním prostředí  

Jedním z významných termínů v ţivotním prostředí je ekologická újma. Zákon č. 167/2008 

Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, 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.  

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 škodu pouţije přednostně.  

Provedenou analýzou právní úpravy docházíme k závěru, ţe 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. 

Obecným předpisem bude právě občanský zákoník a otázky jako například promlčení se 

jím budou řídit na základě výslovného odkazu v horním zákonu [Čech, 2014]. 
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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 provedeno v 5. části disertační práce v následujících kapitolách. 

5.1 Principy právní úpravy ochrany životního prostředí při využívání 

nerostného bohatství 

Článek 7 Ústavy ČR 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.“ Způsob, jakým stát dbá o naplnění těchto 

povinností, stanoví především zákony z oblasti ochrany 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. 
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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". 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 

neoddělitelně souvisí podpora vyuţití vedlejších energetických produktů. 

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 MPO Politiku druhotných surovin České republiky. 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. 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. 
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Vláda České republiky schválila Politiku druhotných surovin ČR svým usnesením č. 755 

ze dne 15. září 2014. 

5.4 MPO – působnost z chemického zákona 

Na základě ustanovení § 26 aktuálně platného chemického zákona č. 350/2011 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. 

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.  

 

Tabulka 1: 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 

 

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. Po pětiletém období je moţné 

konstatovat, ţe kvalitu implementace nařízení REACH v průmyslových odvětvích 

jednoznačně určuje úroveň sektoru v dodavatelském řetězci [Holomek, 2013].    
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5.6 Projekt specializovaného vzdělávání v oblasti získávání a využívání 

druhotných surovin v ČR  

Projekt navazuje na cíle Politiky druhotných surovin České republiky. V soustavě 

celostátně uznávaných profesních kvalifikací (Národní soustava kvalifikací - NSK) 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.   

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. Vláda ČR 

dne 14. července 2014 schválila tento program svým usnesením č. 581. Pro podporu 

českých podnikatelů je v tomto operačním programu připraveno zhruba 116 mld. Kč. 

 

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, coţ je rozvedeno v kapitolách disertační práce: 

6.1 Úprava těžebních odpadů, 

6.2 Úprava energetických odpadů, 

6.3 Výzkum integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, 

úpravy a zpracování energetických surovin. 
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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. Lze očekávat rozvoj systému ověřování 

environmentálních technologií v souvislosti s naplňováním cílů Politiky druhotných 

surovin České republiky. 

 

8. Formulace výzkumných otázek 

Na základě dosavadních teoretických i praktických poznatků byla vzhledem k cíli této 

disertační práce stanovena 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??““  

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? 

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? 
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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?  

 

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 tvoří Přílohu B disertační práce. 

 

10. Závěr 

V disertační práci jsem provedla analýzu současného stavu právního stavu řešení 

problematiky 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, 
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který je zpracován 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. 

K uvedeným závěrům v Manuálu uţivatele základkových směsí jsem zpracovala  poznatky 

z aktuálního vývoje v oblasti vyuţití odpadů a druhotných surovin. Tyto získané poznatky 

jsem konfrontovala s odbornou veřejností prostřednictvím publikování vlastních prací 

vztahujících se k tématu disertační práce, které jsou uvedeny v kapitole 13. 
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