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Anotace 

 

Název bakalářské práce: Nelegální sklady nebezpečných látek na území ČR 

 

Ve své práci se zabývám srovnáním přístupu dotčených orgánů k likvidaci 

nelegálních skladů nebezpečných látek. Konkrétně se jedná o sklady nalezené v obcích 

Libčanech, Chvaleticích a Nalžovicích. Nejprve se zaměřuji na pojmy nebezpečná látka, 

materiál a odpad, které v celé kauze sehrály důležitou roli. Následuje popis jednotlivých 

skladů od jejich objevení, přes výčet nalezených látek, až po řešení situace a popis 

činností dotčených orgánů. Dále bylo nutné, k provedení analýzy nelegálních skladů, 

určit jak některé společné znaky, tak i znaky, které tyto kauzy odlišovaly. V závěru 

práce se dostávám k projednání problémů nelegálních skladů ve vládě, kde byly mimo 

jiné řešeny i návrhy na opatření, které by směřovaly k předcházení vzniku těchto skladů 

nebezpečných látek na území České Republiky. 

 

Klíčová slova: nelegální sklady, nebezpečná látka, odpad, materiál,  

 

Synopsis 

 

Title baccalaureate work: Illegal Hazardous Materials Storage Facilities in Czech 

Republic´s Territory 

 

My labour solves problems of liquidation hazardous waste stores. I am engaged 

with stores in places Libčany, Chvaletice and Nažlovice comparing admissions of 

executive organizations. After  making clear important concepts of hazardous 

substance, hazardous material and waste follows describing concrete stores. At first 

detection of named stores, then list of harmful substances and in the end solving 

problems by executive organizations. I collected data for analysis by comparing 

characteristics of named stores. In the end I get to discussion about illegal stores in 

government including submissions for elimination of their creation.           

 

Key words: illegal storage, hazardous material, wastes, material 
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1. Úvod 

Problém nelegálních skladů nebezpečných chemických látek a dalších materiálů 

vyplul napovrch v roce 2006, a to především díky velkému zájmu sdělovacích 

prostředků a veřejnosti. Řešil se zejména problém ohrožení osob a životního prostředí. 

Sklady s velkým množstvím chemických látek byly nalezeny v obci Libčany 

v Hradeckém kraji, v areálu elektrárny Chvaletice v Pardubickém kraji a v obci 

Nalžovice ve Středočeském kraji. 

V rámci hodnocení okolností vzniku těchto skladů, postupů veřejné správy 

a zasahujících subjektů při likvidaci nebezpečného materiálu se ukázalo, že orgány 

samosprávy na krajském stupni řízení ani v obcích nejsou schopny postupovat jednotně, 

a že stávající legislativa týkající se činnosti integrovaného záchranného systému, 

krizového řízení atd. je pro tyto případy samosprávou aplikována rozdílně. Problémy 

vyvstaly i s účasti složek integrovaného záchranného systému na řešení likvidace 

nelegálních skladů a způsobu finančního uhrazení likvidace nebezpečných látek [10] 

Cílem mé práce bylo zaměřit se na srovnání přístupů dotčených orgánů 

k likvidaci nelegálních skladů nalezených v obcích Libčany, Chvaletice a Nalžovice 

a navrhnou doporučení, která by přispěla ke zlepšení řešení daných situací.  
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2. Rešerše 

 

Zákon č. 239/2000 Sb. [21]. Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný 

systém, stanoví složky integrovaného záchranného systému a jejich působnost, pokud 

tak nestanoví zvláštní právní předpis, působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů 

územních samosprávních celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při 

přípravě na mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně 

obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu 

ohrožení státu a válečného stavu. 

 

Zákon č. 240/2000 Sb. [22]. Tento zákon stanoví působnost a pravomoc státních 

orgánů a orgánů územních samosprávních celků a práva a povinnosti právnických 

a fyzických osob při přípravě na krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním 

obrany České republiky před vnějším napadením, a při jejich řešení. 

 

Zákon č. 185/2001 Sb. [23]. Tento zákon stanoví pravidla pro předcházení 

vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, 

ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje, dále stanoví práva a povinnosti 

osob v odpadovém hospodářství a působnost orgánů veřejné správy. 

 

Zákon č. 356/2003 Sb. [24]. Tento zákon upravuje v souladu s právem 

Evropských společenství práva a povinnosti právnických osob a podnikajících 

fyzických osob při klasifikaci a zkoušení nebezpečných vlastností, balení a označování, 

uvádění na trh nebo do oběhu a při vývozu a dovozu chemických látek a chemických 

přípravků, při oznamování a registraci chemických látek, a vymezuje působnost 

správních orgánů při zajišťování ochrany zdraví a životního prostředí před škodlivými 

účinky chemických látek a chemických přípravků. 

 

Bursík M, Langer I.: Návrh usnesení bezpečnostní rady státu; Zpráva o návrhu 

a realizaci systémových opatření k předcházení nežádoucích situací v souvislosti 

s nezákonným nakládáním s chemickými látkami a odpady; Materiál hodnotí dosavadní 



 8 

stav opatření přijatých k řešení předmětného problému. Dále informuje o opatřeních, 

která budou realizována v dalším období, a současně navrhuje další postup. 

http://www.env.cz/AIS/web-

pub.nsf/$pid/MZPJMFK1QPXP/$FILE/Material%20do%20BRS%20dne%203.4.2007

%20FINAL.pdf  (stav ke dni 22. 4. 2008) 

 

Havelka P.: Nelegální sklady chemických látek a odpadů - obecné zkušenosti 

a činnost ČIŽP v těchto případech 18.7.2007; Tato zpráva se zaměřuje na skládky 

nalezené v obcích Libčany, Chvaletice a Nalžovice. Pojednává o úkolech ČIŽP při 

řešení těchto kauz. Poukazuje na některé společné znaky a také rozdílné znaky těchto 

kauz. 

http://www.cizp.cz/%28nd4ymn55akovbh45clpahvva%29/default.aspx?id=858&ido=41

7&sh=679519192 (stav ke dni 22. 4. 2008) 
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3. Pojmy 

V této kapitole se zaměřuji na pojmy, které v kauzách nelegálních skladů 

chemických látek sehrály důležitou roli. Při zajišťování skladů bylo nutné zjistit, zda 

jsou nalezené látky odpadem či materiálem, a zajišťování pak provádět dle příslušných 

zákonů (o odpadech nebo o chemických látkách a chemických přípravcích). 

 

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo 

povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1  

k zákonu o odpadech [23]. Movitá věc je odpadem tehdy, pokud již není používána 

k původnímu účelu nebo ohrožuje životní prostředí nebo o tom KÚ rozhodl v řízení 

o odstranění pochybností. [9] 

 

Pod pojmem materiál se rozumí vždy výchozí dosud neopracovaný materiál. Do 

této skupiny patří veškeré nakupované materiály pro výrobu, příp. i polotovary, které 

firma nakupuje jako celek.  

 

Za nebezpečné chemické látky jsou z hlediska českých právních předpisů,  

tj. podle zákona o chemických látkách a chemických přípravcích [24], považovány látky 

vysoce toxické, toxické nebo zdraví škodlivé, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí 

kůží mohou i ve velmi malém nebo malém množství způsobit akutní nebo chronické 

poškození zdraví nebo smrt.  
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4. Libčany 

Dne 21. dubna 2006 byl Policii České republiky objeven nelegální sklad 

nebezpečných chemických látek a nebezpečných odpadů na území obce Libčany.  

Základní údaje o nalezeném skladu: 

� objekt bývalé firmy Vertex je situován v obci Libčany, cca 12 km západně od 

Hradce Králové, viz Obrázek 1 

� obec Libčany má 770 obyvatel 

� ve vzdálenosti méně než 100 m od objektu firmy Vertex se nachází základní 

a mateřská škola, kterou navštěvuje asi 250 dětí 

� působnost obce s rozšířenou působností vykonává pro území Magistrát Hradce 

Králové  

� zemí je součástí Královehradeckého kraje. [13] 

 
Obrázek 1: Situační mapa, upraveno z: http:// www.mapy.cz 3. 4. 2008 

 

V areálu bývalé továrny Vertex je samostatná menší část  povoleným objektem 

pro skladování nebezpečných odpadů, které bylo povoleno fy SNOG HK spol. s r.o. 

Ostatní části areálu jsou objekty soukromé osoby, které nebyly objekty pro podnikání 
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a nebyly takto vedeny. Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a odpady 

probíhalo v celém areálu bývalé firmy Vertex. [13] 

Látky nalezené ve skladu 

� odpady ropných látek 400 t 

� chemikálie 10,5 t 

� použité olejové filtry  80 t 

� léčiva 14 t 

� elektroodpad 120 t 

� kondensátory 1 t 

� znečištěné sorbenty, plasty, obaly, zářivky, krmné směsi, zdravotnické odpady, 

fotografické odpady, odpad PVC [18] 

 

Mezi zvlášť nebezpečné látky, které byly objeveny ve skladu, patří: kyselina 

pikrová, fluorid boritý, formaldehyd, bróm, kyanid draselný, kyanid měďnatý, bílý 

fosfor, kovový sodík, kovový hořčík, elementární rtuť, octan uranylu, kyselina 

chromsírová, dusičná, chlorovodíková, bromovodíková, sulfid arzenitý, octan barnatý, 

octan olovnatý, benzen, chlorbenzen a mnoho dalších chemikálií. [18] 

 

Při hodnocení lokality byly zjištěny následující skutečnosti: 

� chemikálie byly skladovány uprostřed obytné zóny, viz Obrázek 1  

� areálem protéká místní vodoteč, do které je zaústěna dešťová kanalizace z areálu 

� dokumentovány byly úniky chemikálií na nezpevněnou plochu. [18] 

 

4.1. Řešení situace 

Skládku nelegálního odpadu v Libčanech odhalil ÚOOZ Hradec Králové při 

vyšetřování trestné činnosti. 

Dne 24. dubna 2006 zasedala k této kauze Bezpečnostní rada 

Královehradeckého kraje, na jejímž základě vyhlásil hejtman krizový stav, a to „stav 

nebezpečí“ na dobu 10-ti dnů na území celé obce Libčany ve smyslu zákona o krizovém 

řízení [22]. Krizový stav byl koordinován oddělením krizového řízení KÚ. V průběhu 

vyhlášeného krizového stavu „stavu nebezpečí“, začala objekt firmy SNOG spol. s r.o., 
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střežit Policie ČR OŘ Hradec Králové. V tomto období bylo společnosti Dekonta 

odvráceno bezprostřední ohrožení vzniku průmyslové havárie.  

Dne 5. května 2006 po ukončení „stavu nebezpečí“, přešlo řešení záležitosti 

nebezpečných odpadů nacházejících se v obci Libčany, dle zákona o odpadech [23], do 

kompetence úřadu obce s rozšířenou působností, tj. Magistrátu města Hradce Králové 

a České inspekce životního prostředí. Došlo ke změně formy střežení objektu. OŘ PČR 

Hradec Králové začala od této doby objekt střežit formou nepravidelný hlídek. 

Společnost Dekonta prováděla i nadále likvidaci nelegálního odpadu a detekovala 

veškerý chemický odpad pro potřeby Policie ČR ÚOOZ, ČIŽP a dalších institucí. 

[10,18] 

Časový pr ůběh likvidace 

Stručný popis provádění likvidačních prací na odstranění nelegálního skladu 

chemických látek v Libčanech: 

31. 5. 2006 Vedení obce Libčany se s písemnou žádostí o zajištění prostředků na 

likvidaci havárie obrací na MŽP  

12. 6. 2006 Odmítá MŽP žádost vedení obce Libčany 

22. 6. 2006 Dekonta informuje o chybějících prostředcích na dokončení prací 

inventarizace 

30. 6. 2006 Pro nedostatek finančních prostředků byly práce na likvidaci zastaveny 

10. 7. 2006 Písemná žádost na MV, MF a MŽP o nápravu stavu a zajištění 

finančních prostředků 

20. 7. 2006 Vyhlášen konkurs na firmu SNOG HK s.r.o. 

25. 7. 2006 Příslib MF na uvolnění 15 mil. korun z rozpočtové rezervy 

9. 8. 2006 MF uvolňuje prostředky na účet ve výši 15 mil. korun 

4. 9. 2006 Po 65 dnech opět zahájeny práce na likvidaci havárie 

22. 2. 2007 Ze skladu odvezen poslední toxický odpad [13,18] 

Podrobný průběh likvidace skladu v Libčanech viz příloha 1  

 

Celkové náklady vynaložené na likvidaci skladu nebezpečných látek 

v Libčanech se vyšplhaly celkem na 40 milionů korun. Veškeré tyto náklady pokryly 

veřejné zdroje. 
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Ministerstvo financí uvolnilo 32 milionů jako neinvestiční účelovou dotaci kraji. 

Hradec Králové uvolnil 5 milionů korun a 2 miliony zaplatil Královéhradecký kraj 

během vyhlášeného stavu nebezpečí. Obec Libčany poskytla půl milionu korun.[19] 

 

4.2. Činnost jednotlivých dot čených orgán ů 

Stručné shrnutí postupů jednotlivých orgánů podílejících se na řešení kauzy 

v Libčanech. 

Česká inspekce životního prost ředí 

Poslední petici od občanů obce Libčany obdržela ČIŽP v roce 2003, na jejímž 

základě provedla několik kontrol za účastí zástupců KÚ Královehradeckého kraje i obce 

Libčany. Po provedení kontrol, uložila provozovateli pokutu za porušení zákona 

o odpadech ve výši 450 000 Kč. Žádnou další petici či stížnost od této doby ČIŽP 

neobdržela. 

Další kontrolu provedla v areálu dne 21. 3. 2006, ve spolupráci s KÚ 

Královehradeckého kraje, s navazujícím ústním jednáním dne 6. 4. 2006. ČIŽP 

sledovala a kontrolovala aktivity předmětné společnosti i na území jiných obcí. Při 

velké kontrolní akci dne 21. 4. 2006, kdy bylo poprvé prokazatelně zjištěno zásadní 

porušení platných zákonů, spolupracovala ČIŽP s orgány Policie ČR. 

Na základě všech zjištěných skutečností podala ČIŽP neprodleně podnět na 

příslušný krajský úřad na odebrání souhlasů k provozu zařízení, které byly společnosti 

SNOG HK spol. s r.o. krajským úřadem v minulosti uděleny.  

ČIŽP má v tomto směru pouze kompetence dané jí zákonem o odpadech [23]. 

Tento případ se však vzhledem ke své povaze týkal i dalších orgánů veřejné správy, 

a proto ČIŽP podala podněty i na jiné instituce. 

Písemný podnět byl podán na všechny krajské úřady, a to ve věci přezkoumání 

případných souhlasů vydaných společnosti SNOG HK spol. s r.o. na území ČR. 

Dne 1. 6. 2006 vznesla ČIŽP trestní oznámení pro podezření ze spáchání  

několika trestných činů v souvislosti s kauzou Libčany. Dále byl podán podnět 

na příslušný stavební úřad, aby jako věcně a místně příslušný orgán provedl šetření 

podle platného stavebního zákona, a to vzhledem k tomu, že existuje reálné podezření 

ze spáchání deliktů podle stavebního zákona. Následně byl ze strany KÚ podán podnět 

i na živnostenský úřad. 
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Po shromáždění potřebných údajů zahájila ČIŽP s odpovědnou společností 

SNOG HK spol. s r.o. správní řízení ve věci uloží pokuty a ve věci stanovení opatření 

a lhůt pro sjednání nápravy. 

Dne 25. 7. 2006 po velice složitém intenzivním zjišťování všech souvisejících 

skutečností vydala inspekce rozhodnutí o uložení pokuty společnosti SNOG HK. Pokuta 

byla v tomto správním řízení stanovena na samotné horní hranici zákonného rozmezí  

a činila 10 000 000 Kč. Výše pokuty se odvíjela od vysoké nebezpečnosti zjištěného 

jednání, míře ohrožení životního prostředí a zdraví obyvatel v lokalitě. 

Dalším rozhodnutím stanovila inspekce nápravná opatření, která měl subjekt 

splnit. Případ se však zkomplikoval, neboť byl na subjekt soudem vyhlášen konkurz. 

Uložená pokuta tak s největší pravděpodobností s ohledem na současnou platnou 

legislativu nebude uhrazena. Rovněž otázka vymahatelnosti splnění nápravného 

opatření je taktéž obecně problematická, protože právnická osoba v těchto případech již 

často nemá žádný majetek. 

Správní orgány odvedly v tomto případě značný kus práce, avšak konečný 

výsledek není dostatečně efektivní, ve vztahu k postižení samotných odpovědných osob, 

které stály za porušením zákona. Změna legislativy v tomto směru je určitě namístě 

(např. ve vztahu k efektivnějším možnostem vymožení nápravných opatření). Případný 

trestní postih konkrétních fyzických osob odpovědných za jednání společnosti je pak 

věcí orgánů činných v trestním řízení. 

ČIŽP rovněž vykonávala dozor nad jednotlivými odvozy odpadů z lokality 

a prověřovala to, zda odpady končí u oprávněných osob, a to až do posledního odvozu. 

Důležitým prvkem byla i průběžná komunikace s médií, kterou ČIŽP vnímá jako 

velice důležitou. [3] 

Magistrát m ěsta Hradec Králové 

Vzhledem k tomu, že hrozilo poškození lidského zdraví nebo životního 

prostředí, postupoval Magistrát města Hradec Králové odbor životního prostředí, jako 

příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle zákona o odpadech1. Dne 

4. 5. 2006 vyzval společnost SNOG HK spol. s r.o. a majitelku objektu k odstranění 

nedostatků v nakládaní s nebezpečnými odpady ve lhůtě do 11. 5. 2006. 

                                                 
1 § 79 odst. 1 písm. f) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech 
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Rozhodnutím vydaným dne 9. 5. 2006 podle zákona o odpadech2, uložil 

z důvodu bezprostředního nebezpečí ohrožení života a zdraví a ohrožení životního 

prostředí provozovateli zařízení – společnosti DEKONTA a.s. povinnost pokračovat 

v inventarizaci odpadu a odstranit odpady, u kterých je to bezpodmínečně nutné. [16] 

 

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje  

� HZS Královéhradeckého kraje se účastnil zasedání pracovních skupin a jednání 

BRK 

� dne 21. 4. 2006 byla provedena detekce beta a gama záření 

� 22. 4. bylo rozvinuto dekontaminační pracoviště a zajištěna dodávka vody 

� od 22. 4. do 4. 5. zajišťoval asistence jednotky pro likvidační práce, včetně 

vedoucího oddělení služeb odboru IZS a služeb, který odborně asistoval 

při třídění nebezpečných látek 

� stanovisko pro MM HK ve věci skladování odpadů v areálu bývalého Vertexu, 

bylo vydáno dne 2. 6. 2006 

� dne 28. 6. byla provedena tematická požární kontrola v SNOG HK spol. s r.o. 

� dne 29. 6. zpracoval odbor ochrany obyvatelstva a plánování HZS KH kraje 

základní rozvahu pro zajištění případné evakuace obyvatel obce Libčany 

� na výzvu PČR provedl dne 26. 7., měření koncentrace plynů [18] 

 

Společnosti Dekonta, a.s. jako vedlejší odborná složka IZ S 

V období, kdy byl vyhlášen krizový stav, bylo společnosti Dekonta odvráceno 

bezprostředně hrozící nebezpečí vzniku průmyslové havárie. Odborní pracovníci 

společnosti Dekonta prováděli následující úkony: 

� podrobný monitoring přítomných materiálů, 

� vytřídění a zabezpečení, přebalení nebezpečných látek představujících 

bezprostřední riziko pro ohrožení životů, zdraví a životního prostředí, 

� přebalení, identifikaci, označení a bezpečné dočasné uložení vysoce závadných 

látek nacházejících se na nezabezpečené venkovní ploše do přistavených 

mobilních kontejnerů, 

                                                 
2 § 79 odst. 1 písm. f) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech 
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� průzkum terénních úprav provedených uživatelem objektu. Tento průzkum 

horninového prostředí byl doplněn monitoringem stavu podzemních vod v okolí 

areálu bývalé společnosti Vertex Libčany, 

� předběžné statické posouzení části budov v dotčeném areálu, 

� chemické analýzy za účelem zjištění kvality neznámých chemických látek 

a chemické analýzy směsných vzorků se zaměřením na parametry důležité pro 

definitivní rozhodnutí o způsobu likvidace, 

� vytřídění, odvoz a likvidace biologického zdravotnicky závadného odpadu.[18] 
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5. Chvaletice 

Dne 14. června 2006 provedla Policie ČR nález nebezpečných látek v obci 

Chvaletice, a to v souvislosti s vyšetřováním zranění jedné osoby, jenž bylo zapříčiněno 

explozi při manipulaci se skleněnými obaly v areálu firmy AVOT spol. s r.o. [1] 

Základní údaje o nalezeném skladu 

� sklad se nachází v areálu bývalé firmy Energostroj Chvaletice 

� katastr města Chvaletice 

� obec s rozšířenou působností Přelouč 

� Pardubický kraj 

� obec Chvaletice má asi 3300 obyvatel 

� poblíž skladu chemikálií se nalézají: svářečská dílna asi 20 m, okolní firmy, 

Elektrárna Chvaletice, silnice II/322, železniční trať Praha-Česká Třebová, 

Hornická čtvrť, viz. Obrázek 2 

� řeka Labe protéká ve vzdálenosti 1000 m od objektu 

� obec Trnávka je vzdálená 1300 m, město Chvaletice asi 1400 m [20] 

 

 
Obrázek 2: Situační mapa, upraveno z: http://www.mapy.cz 3. 4. 2008 
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Poslední majitel objektu je firma AVOT, která je od roku 2003 v konkurzu 

a od dubna 2006 v likvidaci. Nájemce je od roku 2003 nezvěstný a pátrá po něm Policie 

ČR. Provoz skladu nebezpečných látek a odpadů byl nelegální, což znamená, nikým 

nebyl povolen, evidován ani kontrolován. [20] 

Látky nalezené ve skladu 

� anorganické chemikálie (oxidy a soli těžkých kovů (př.: chlorid rtuťnatý), oxid 

sodný, oxid vanadičný, oxid uhličitý, kyanidy, pigmenty, hnojiva, stroncium, 

alkalické kovy (Na, K), čpavek, hydridy, hydroxidy, hydrogenfosforečnany, 

peroxidy, chlorid titaničitý, chromany, dichromany a další) 

� organické chemikálie (rozpouštědla, anhydridy organických kyselin, 

ethylakrylát, chloroform, naftalen, kyselina benzoová, kyselina trichloroctová 

a další) 

� bojové látky (fosgen) 

� výbušniny (nitrocelulóza) a trhaviny 

� komponenty pro výrobu třaskavin (dusičnany, dusitany) 

� munice 

� tlakové láhve 

� znečištěné obaly od nebezpečných látek (sole chrómu, kyseliny pirkové a další) 

� zbytky technologií (pravděpodobně chemické reaktory se zaslepenými výstupy) 

� další vysoce toxické, toxické, zdraví škodlivé, dráždivé, žíravé, vysoce hořlavé a 

hořlavé látky. [15] 

 

5.1. Řešení situace 

Dne 14. 6. 2006 došlo v areálu společnosti AVOT s.r.o ve Chvaleticích 

k pracovnímu úrazu, zapříčiněného manipulací s neznámou chemickou látkou. K řešení 

další činnosti a postupu Policie ČR z hlediska podezření, že se v objektu nacházejí 

nebezpečné chemikálie a výbušné látky, byl svolán krizový štáb ředitele OŘ.  Dne 

16. 6. bylo provedeno šetření na místě události. Šetření se účastnili: vlastník AVOTU, 

ČIŽP, Městský úřad Přelouč, Městský úřad Chvaletice a Policie ČR. 

Na venkovních plochách byly uskladněny obaly od chemikálií a několik barelů 

s neznámým obsahem. V jedné z budov bylo uloženo velké množství organických 

i anorganických chemikálií. Šlo o nebezpečné odpady s vysoce toxickými vlastnostmi.  
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Z místního šetření byl sepsán protokol za přítomnosti ČIŽP, MÚ Přelouč, MÚ 

Chvaletice a Policie ČR. S ohledem  na zjištěné skutečnosti bylo rozhodnuto 

o pokračování šetření dne 19. 6. 2006 za přítomnosti specializované firmy, která 

provedla odběry vzorků neznámých druhů nebezpečných odpadů. Na základě výše 

zjištěných skutečností bylo rozhodnuto, že objekt bude až do dalšího šetření střežit 

bezpečnostní agentura. 

O zjištěných skutečnostech byl informován Krajský úřad Pardubice, společnost 

Dekonta, HZS Pardubického kraje a oddělní krizového řízení KÚ Pardubického kraje. 

Dne 19. 6. 2006 došlo k otevření všech skladů, kde byly uloženy chemikálie. Dne 

21. 6. 2006 se uskutečnilo mimořádné zasedání Bezpečnostní rady Pardubického kraje, 

na kterém byla zřízena koordinační pracovní skupina, pod vedením ředitele HZS. [10] 

Časový pr ůběh likvidace  

Stručný popis provádění likvidačních prací na odstranění nelegálního skladu 

chemických látek ve Chvaleticích: 

14. 6. 2006 Objevení skladu 

21. 6. 2006 Mimořádné zasedání Bezpečnostní rady Pardubického kraje. 

Odmítnutí vyhlášení krizového stavu, zřízení koordinační skupiny 

22. 6. 2006 Zapojení AČR – 31. brigáda chemického vojska z Liberce 

19. 7. 2006 Vyskladněno a odvezeno 107 tlakových lahví 

20. 7. 2006 Vyskladněn a odvezen hydrid sodný 

27. 7. 2006 Vyhlášeno zkrácené výběrové řízení na likvidaci skladu 

7. 8. 2006 Vítězem výběrového řízení se stala společnost Dekonta, a.s.  

8.-9. 8. 2006 Lokalizovali pracovníci IOO Lázně Bohdaneč přítomnost jaderných 

chemikálií 

19. 9. 2006 Bylo odvezeno 8 tun vysoce toxických a toxických látek k likvidaci 

do spalovny v Ostravě. 

Září 2006 Vytříděno 14 500 kg látek. Ke zpětnému využití bylo předáno 

2 150 kg látek 

Říjen 2006 Vytříděno celkem 26 000 kg látek, z toho bylo 5 534 vysoce 

toxických a 850 kg oxidujících a žíravých 

1. 11. 2006 Převzal SÚJB, 45 kg nalezených jaderných materiálů 

Listopad 2006 Práce na likvidaci skladu musely být zastaveny z důvodu nedostatku 

financí a také kvůli počasí 
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Červen 2007 Obnovení prací, stát poskytl dotaci ve výši 15 milionů korun 

Září 2007 Práce na likvidaci skladu dokončeny [20] 

Podrobný průběh likvidace skladu ve Chvaleticích viz. příloha 2 

5.2. Činnost jednotlivých dot čených orgán ů 

Stručné shrnutí postupů jednotlivých orgánů podílejících se na řešení kauzy ve 

Chvaleticích 

Česká inspekce životního prost ředí 

Dne 16. 6 2006 se ČIŽP účastnila místního šetření v předmětném areálu 

na základě podnětu Policie ČR, která zde byla přivolána k prošetření pracovního úrazu. 

Již tohoto dne ČIŽP konstatovala, že s ohledem na zjištěné množství vysoce toxických 

a toxických chemikálií může hrozit bezprostřední poškození lidského zdraví (k čemuž 

již při manipulaci s těmito chemikáliemi došlo 14. 6. 2006) a životního prostředí. 

Dále ČIŽP svolala jednání a místní šetření na den 19. 6. 2006, kterého se 

účastnili zástupci Pardubického kraje, města Chvaletice, města Přelouč, Policie ČR, 

HZS Pardubického kraje a odborné firmy DEKONTA a.s.. Až tohoto dne mohly být za 

účasti Policie prověřeny všechny objekty v areálu a všemi zúčastněnými byl potvrzen 

prvotní závěr ČIŽP ze dne 16. 6. 2006, že může dojít k ohrožení zdraví lidí a životního 

prostředí, neboť jsou v budovách uloženy vysoce toxické a toxické látky, kyanidy, 

merkaptany, výbušniny, fosgen, silná okysličovadla a další. 

Vzhledem k tomu, že hrozilo poškození lidského zdraví nebo životného 

prostředí ve vazbě na uložené nebezpečné chemické látky a odpady, podala ČIŽP 

úkonem ze dne 20. 6. 2006 podnět Městskému úřadu Přelouč jako příslušnému 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností k postupu podle zákona o odpadech3. 

21. 6. ČIŽP informovala dopisem Krajský úřad Pardubického kraje o tom, 

že podle zákona o odpadech [23], nemůže řešit bezprostřední riziko lidskému zdraví 

a životnímu prostředí. Tuto kompetenci podle zákona o odpadech [23] vykonává obecní 

úřad obce s rozšířenou působností, který ČIŽP k tomuto úkonu vyzvala. 

Dalším úkonem ze dne 22. 6., podala ČIŽP trestní oznámení pro podezření 

ze spáchání několika trestných činů v souvislosti s kauzou Chvaletice. 

                                                 
3 § 79 odst. 1 písm. f) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
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ČIŽP také dala požadavek na odbornou firmu DEKONTA a.s. na zajištění 

inventarizace a provedení rozborů nebezpečných látek a odpadů shromážděných 

v areálů. Část rozborů a inventarizace hradila ČIŽP ze svých zdrojů. 

Po získání dostatečných a průkazných podkladů, zahájila ČIŽP správní řízení 

s celkem třemi odpovědnými subjekty. Na přelomu roku uložila pokuty za porušení 

zákona týkající se předmětného areálu ve Chvaleticích, a to v částkách 50 000 

a 200 000 Kč dvěma fyzických osobám oprávněným k podnikání a 600 000 Kč jedné 

právnické osobě. 

Dále podrobně dozorovala jednotlivé odvozy odpadů z lokality a prověřovala, 

zda odpady končí u oprávněných osob. [3] 

Policie ČR 

S ohledem na vývoj situace v areálu AVOT s.r.o. byl zřízen realizační tým 

Policie ČR s cílem dokumentovat trestnou činnost spojenou s uložením nebezpečného 

odpadu a zajištění součinnosti při dokumentaci a předávají potřebných informací se 

složkami provádějícími na místě identifikaci chemických látek včetně získávání 

poznatků a zajistit nepřetržité střežení objektu Policií ČR až do odvolání 

Dne 21. 6. na zasedání Bezpečnostní rady Pardubického kraje byla zřízena 

koordinační pracovní skupina, pod vedením ředitele HZS, ve které byla Policie ČR 

zastoupena ředitelem OŘ PČR Pardubice. 

Od 22. 6. 2006  Policie ČR nepřetržitě střežila objekt dvoučlennými hlídkami. 

K zajištění činnosti ostrahy a její částečné ochraně byla na pokyn ředitele PČR Správy 

Východočeského kraje zajištěna mobilní buňka, jejíž základní vybavení zajistil vedoucí 

ekonomického oddělení PČR OŘ. [10]  

Hasičský záchranný sbor ČR 

Činnost HZS byla převážně zaměřena na ochranu obyvatelstva. Především se 

jednalo o varování, evakuaci a improvizovanou ochranu. K tomu byla přijatá opatření 

s cílem zajistit: 

� konkrétní informování o možném ohrožení, o připravovaných záchranných 

a likvidačních pracích, 

� včasné vyrozumění a informování příslušných orgánů a organizací, 

� praktické zabezpečení varování obyvatelstva v případě možného ohrožení 

(odpovědnost, provedení, technické prostředky), 
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� improvizované ukrytí, 

� provedení případné evakuace a zajištění následné humanitární pomoci, 

� průběžné informování starostů. 

 

Dále se zástupci HZS účastnili zasedání pracovních skupin a jednání 

bezpečnostních rad krajů a byli také zapojeni do koordinační skupiny pro řízení 

likvidace skladu. [6] 
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6. Nalžovice 

Velké množství neznámých chemikálií našla ve dne 14. prosince 2006 policie 

v bývalém vepříně v Nalžovicích na Příbramsku. Chemikálie pocházejí z  podnikatelské 

činnosti vlastníka objektu a jejich podstatná část sem byla přemístěna v roce 2003 

z pronajatého objektu v Lobkovicích čp. 20, který musel vyklidit. 

Základní údaje o nalezeném skladu 

� objekt v Nalžovicích není pro účely skladování chemických látek a odpadů 

řádně zkolaudován.  

� počet obyvatel v Nalžovicích je 545 

� obec s rozšířenou působností je Příbram 

� kraj Středočeský 

� v bezprostřední blízkosti od objektu vepřína s chemikáliemi cca 180 m se 

nachází zámek ve kterém je umístěn Ústav sociální péče, viz Obrázek 3.  Je zde 

trvale umístěno 50 klientů a pracuje zde 36 zaměstnanců. Klienti jsou mentálně 

postižené dívky starší 26 let. 

� zemědělská společnost Nalžovice, a. s. má 30 zaměstnanců a nachází se ve 

vzdálenosti 78 m od objektu vepřína [4,5] 

 
Obrázek 3: Situační mapa, upraveno z: http://www.mapy.cz 3. 4. 2008 
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Vlastníku objektu zanikla dne 22.11.2006 živnostenská oprávnění z důvodu 

ztráty bezúhonnosti. V současné době tedy není fyzickou osobou oprávněnou 

k podnikání a lze na něj pohlížet jen jako na fyzickou osobu (občana). Při jednání 

na KÚ Středočeského kraje dne 18. prosince 2006  prohlásil vlastník objektu 

do protokolu, že veškerý v daném objektu uložený materiál  je odpadem ve smyslu 

zákona o odpadech [23]. Při jednání na ČIŽP dne 22. prosince 2006 ale prohlásil, že 

část uskladněných chemikálií nadále považuje za zboží a pouze znehodnocené 

a neprodejné chemikálie považuje za odpady.[4] 

Látky nalezené ve skladu 

� plynné látky v tlakových bombách, včetně látek toxických, hořlavých a tvořících 

se vzduchem výbušné směsi (oxid siřičitý) 

� látky radioaktivní, jako např. soli uranylu, thorium 

� látky vysoce hořlavé, uvolňující hořlavé páry (i reakcí s vodou nebo mezi 

sebou), látky potenciálně samozápalné při styku se vzduchem nebo vlhkostí 

(např. kovový sodík a draslík) 

� látky výbušné nebo tvořící explozivní směsi (pyrotechnické materiály) 

� těkavé látky s toxickými nebo žíravými parami (kyselina fluorovodíková, 

chlorovodíková, dusičná, vodný roztok amoniaku…) 

� látky vzájemně prudce reagující nekontrolovatelnými reakcemi (např. směsi 

kyselin a hydroxidů, kyselin a peroxidů…) 

� látky vysoce toxické a ekotoxické, persistentní polutanty (např. sloučeniny 

těžkých kovů) látky se silnými oxidačními vlastnosti (peroxid sodíku, vodíku, 

dusičnany…) [5] 

 

6.1. Řešení situace 

Velké množství neznámé chemikálie našla ve čtvrtek 14. 12. 2006 policie 

v bývalém vepříně v Nalžovicích na Příbramsku. Se žádostí o pomoc se na policii 

obrátila obec poté, co se mezi lidmi začalo mluvit o tom, že v objektu jsou uskladněny 

nebezpečné látky. 

Policisté přijeli do Nalžovic prošetřit trestní oznámení. Na místě zjistili, že 

v objektu, který byl donedávna zabezpečen, jsou odemčené dveře a rozbité okno. Skrz 

ně spatřili uvnitř lahve s neznámou látkou.  
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Policie požádala o pomoc hasiče, kteří v protichemických oděvech a s dýchacími 

přístroji prozkoumali, zda se v objektu někdo nenachází. Potom vyloučili případný únik 

chemikálií a odebrali jejich vzorky k rozboru.  

Brzy ráno, dne 16. 12. 2006, přijeli do Nalžovic desítky hasičů, chemiků 

a policistů. Okolí vepřína bylo uzavřeno. V 10 hodin dopoledne objevili chemici místa 

s radioaktivním rážením. V poledne hasiči ukončili průzkum a na místo přijel úřad pro 

jadernou bezpečnost. 

Ve dvě hodiny odpoledne zasedala na místě bezpečnostní rada Středočeského 

kraje. O dvě hodiny později byla radioaktivita potvrzena Úřadem pro jadernou 

bezpečnost a to hned na šesti místně v objektu. Jedná se o radioaktivní soli a urany. 

[11,12] 

Kroky sm ěřující k likvidaci skladu 

Stručný popis postupů směřujících k odstranění nelegálního skladu chemických 

látek v Nalžovicích: 

31. 5. 2007 Vydáno rozhodnutí KÚ Středočeského kraje, OÚSŘ, kterým se nařizuje 

vlastníku objektu provedení nezbytných úprav v termínu do 16.7.2007. 

12. 6. 2007 Na ISVZ zveřejněno oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon. 

Přihlásilo se celkem 6 zájemců, kteří se dne 25. 6. 2007 zúčastnili 

prohlídky místa plnění. 

10. 7. 2007 Lhůta pro podání návrhů, celkem podány 3 nabídky. 

23. 7. 2007 Proběhlo jednání komise pro vyhodnocení kvalifikace. 

31. 7. 2007 Nelegální sklad u Nalžovic už osm měsíců hlídají 24 hodin denně 

příbramští policisté, kteří se střídají ve 12 hodinových službách. Policie 

bude moci hlídku opustit, až budou chemikálie z budovy bývalého 

vepřína pryč 

9. 8. 2007 Se uskutečnilo jednání soutěžní komise, nebyla vybrána žádná nabídka. 

13. 8. 2007 Schváleno zrušení veřejné soutěže o návrh akce „Uvedení zemědělské 

stavby v Nalžovicích do stavu v souladu se zákonem a zároveň 

schváleno vyhlášení nové veřejné soutěže o návrh s názvem „Provedení 

nezbytných úprav zemědělské stavby v Nalžovicích k dosažení stavu, 

kdy nebude ohroženo životní prostředí, zdraví a životy osob“. 

7. 9. 2007 Proběhlo na ISVZ zveřejnění oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon 

[2,17] 
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6.2. Zprávy z tisku o likvidaci skládky v Nalžovicí ch  

Dne 7. listopadu 2007 uvedl deník Právo, že chemikálie uložené v nelegálním 

skladu v Nalžovicích, by konečně měly začít zmizet. Již brzy potvrdí Středočeští radní 

vítěze výběrového řízení na likvidaci těchto chemikálií. Náklady na likvidaci budou 

prozatím hrazeny z krajských a státních peněz a následně budou soudně vymáhány 

na majiteli objektu. Předběžný odhad nákladů na likvidaci se pohybuje okolo 15 

milionů korun. [14] 

 

Dne 18. března 2008 uvedla Česká tisková kancelář zprávu, že z bývalého 

vepřína v Nalžovicích konečně začnou mizet první tuny nelegálně uskladněných 

chemikálií. Vítěz výběrového řízení, firma Marius Pedersen, chystá odvoz jedů, které 

její zaměstnanci doposud stihli identifikovat a roztřídit. Experti převzali sklad 

chemikálií od kraje koncem února a sanační práce musejí zvládnout do 24 týdnů.  

Každou látku nalezenou ve skladu je třeba nejprve prozkoumat, identifikovat její 

obsah a uložit jí do přepravního obalu. Vše musí být pečlivě evidováno. Roztříděné 

chemikálie budou poté odváženy po menších dávkách kontejnerovými vozidly, které je 

rozvezou do spaloven a laboratoří po celé republice. 

Opuštěný sklad trápí obyvatele obce od prosince 2006. Odvoz chemikálií 

nemohl začít okamžitě, neboť se jednalo o soukromý majetek a bylo třeba počkat na 

exekuční výměr, aby vlastník nemohl požadovat náhradu škody. [18]  

6.3. Činnost jednotlivých dot čených orgán ů 

Stručné shrnutí postupů jednotlivých orgánů podílejících se na řešení kauzy 

v Nalžovicích 

Činnost ČIŽP 

První podněty týkající se předmětného skladu nebezpečných chemických látek 

přijal místně příslušný krajský úřad v prosince 2006. V první polovině prosince pak 

médii proběhla zpráva o konání HZS a Policie v obci Nalžovice ve skladu 

nebezpečných chemických látek či odpadů. 

Dne 15. 12. 2006 proběhlo ČIŽP místní šetření v Nalžovicích týkající se 

možnosti bezprostředního ohrožení lidského zdraví a životního prostředí. Následně se 
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ČIŽP zúčastnila zasedání bezpečnostní rady Středočeského kraje, která byla svolána 

za účelem řešení situace v Nalžovicích. 

Dne 18. 12. 2006 provedli inspektoři ČIŽP následné místní šetření zaměřené 

na zákon o odpadech [23] a zákon o chemických látkách [24] a na místě pořídili 

fotodokumentaci. 

ČIŽP prověřila z hlediska zákona o odpadech [23] a zákona o chemických 

látkách [24], odvoz některých chemikálií z Nalžovic provedený HZS Příbram.  

Majitel chemikálií se dne 22. 12. 2006 na základě předvolání dostavil na ČIŽP, 

kde s ním byl sepsán protokol. ČIŽP požadovala po odpovědné osobě seznam 

shromážděných chemikálií či odpadů.  

Ze strany ČIŽP probíhala komunikace s dalšími dotčenými orgány státní správy 

a samosprávy, na tyto orgány podala ČIŽP některé věcné podněty k prošetření jimi 

dozorovaných problematik (Obec Nalžovice, MÚ Sedlčany, KHS Praha, 

ÚMČ Praha 14).  

Dne 3. 1. 2007 bylo ze strany ČIŽP komunikováno s SÚJCHB v Kamenné 

u Příbrami ve věci bezpečného nakládání s chemikáliemi.  

Majitel chemikálií dne 18. 1. 2007 předložil na ČIŽP požadovaný seznam 

chemických látek uložených ve skladu v Nalžovicích.  

Dne 19. 1. 2007 se zástupci ČIŽP zúčastnili jednání na krajskému úřadě, jehož 

cílem bylo dohodnout další postup ve věci chemikálií uskladněných v Nalžovicích.  

ČIŽP situaci monitoruje v rámci jiných kontrolních regionálních šetření 

a průběžně spolupracuje s KÚ, stavebním úřadem, finančním úřadem a zejména s ORP 

Sedlčany.  

Problematiku odvozu chemikálií v současné době koordinuje krajský úřad, a to 

ve spolupráci s místně příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností.[3] 

Hasičský záchranný sbor  

� HZS  prováděl práce na prvotním průzkumu po nalezení skladu, 

� vyloučil případný únik chemikálií, 

� dále hasiči odstranili z objektu šest radioaktivních zářičů a tři tlakové lahve 

s obsahem fluoridu boritého, oxidu siřičitého a sirovodíku v množství 

11 kilogramů, 

� uvedený materiál byl předán Státnímu ústavu jaderné, chemické a biologické 

ochrany Kamenná u Příbrami. [7] 
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Společnost Dekonta, a.s. jako vedlejší odborná složka IZS  

Společnost Dekonta, a.s. byla pověřena vypracováním bezpečnostního 

a realizačního projektu, protože již měla zkušenosti s řešením obdobných případů 

v Libčanech a Chvaleticích. Součástí projektu bylo i provedení rozborů čtyř vzorků 

vody a tří vzorků zeminy odebraných z okolí objektu. 

Výsledky analýz prokázaly, že voda ani zeminy nevykazují kontaminaci 

anorganickými ani organickými látkami. [7] 
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7. Společné znaky p ředmětných p řípadů 

Neoprávněné nakládání s nebezpečnými látkami a s nebezpečnými odpady má 

často povahu trestných činů. Zákon o chemických látkách [24], zákon o odpadech [23], 

zákon o vodách, zákon o obalech, činnost České obchodní inspekce a České inspekce 

životního prostředí stanovují podmínky, které zajišťují relativně bezpečné nakládání 

s těmito látkami. Nakládání s nebezpečným odpadem je spojeno s vynakládáním 

významných finančních prostředků, ať jde o jejich nákup nebo likvidaci. Převážná 

většina nebezpečných látek a nebezpečných odpadů je ve své podstatě zneužitelná. V 

České republice byly v roce 2006 odhaleny tři nelegální sklady nebezpečných látek. 

Nelegální sklady v obci Libčany, Chvaletice a Nalžovice mají několik společných 

aspektů: 

� sklady vznikly nelegální likvidací nebezpečných odpadů a chemických látek 

� šlo o skladování většího množství nebezpečných odpadů či chemických látek 

� pro deklarování likvidace nebezpečných odpadů byly falšovány potřebné 

doklady nebo byla likvidace realizována nelegálně v plném rozsahu 

� docházelo k nezákonnému obohacování na fiktivní likvidaci odpadu 

� byla porušena základní pravidla pro skladování a manipulaci s nebezpečnými 

látkami 

� reálné ohrožení životního prostředí 

� reálné ohrožení zdraví osob 

� podobné typy užívaných budov – vždy nikoli v souladu s kolaudačním 

rozhodnutím 

� prakticky nepřístupné areály – oplocené, často ve vlastnictví nepodnikajících 

fyzických osob 

� nemožnost standardního vstupu kontrolních orgánů do předmětných budov  

� nedostatek či vůbec žádné písemné důkazy, evidence, apod. 

� nutnost spolupráce většího množství správních orgánů 

� vysoká časová náročnost na řešení případů 

� značné náklady na nápravu zjištěného stavu, hrazené z velké části ze státního 

rozpočtu 

� nepravděpodobné vymožení sankcí a vynaložených prostředků 
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� docházelo k nelegální výrobě chemických látek např. výbušnin a obchodování 

s nimi s potenciální možností jejich zneužití 

� potenciál skladu měl přinejmenším destruktivní charakter pro své širší okolí 

� velký mediální zájem. [3,10] 

7.1. Rozdílné znaky p řípadů 

Podobné aspekty společných případů již byly pojmenovány. Pro poučení se 

z těchto případů však musíme zvážit a analyzovat i rozdílné znaky těchto kauz.  

Libčany 

� opakovaná deliktní činnost odpovědné osoby 

� delikvent byl oprávněnou osobou – provádějící činnost na základě rozhodnutí 

krajského úřadu  

� deliktní jednání jednoznačně prováděné za účelem vysokého zisku 

� v rámci areálu spadaly všechny nalezené látky jednoznačně pod 

označení - odpady 

� zjištěno falšování dokumentů (ELPNO) 

� neutříděné shromažďování odpadů spíše ve velkých objemech, 

ve velkoobjemových nádobách 

� vlastník odpadů zároveň nakládal s odpady (odpovědná osoba) 

Chvaletice 

� původní vlastník odpadů nezvěstný, v době zjištění s odpady nenakládal 

� odpady  a chemické látky „zděděné“ spolu s celým areálem (vlastník areálu) 

� prováděna neprofesionální likvidace odpadů a chemických látek 

� nedodržována bezpečnost práce, došlo k úrazu 

� menší až malé objemy nádob, často roztříděné, (laboratorní chemikálie, malá 

balení) 

Nalžovice 

� odpady a chemické látky 

� od drobných původců (laboratorní chemikálie) 

� odpovědná osoba - fyzická osoba 

� objekt na pozemku Pozemkového fondu [3] 
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8. Problémy a jejich řešení 

Při odhalování a následné likvidaci nelegálních skladů s chemickými látkami 

nastal problém v nemožnosti standardního vstupu většiny kontrolních orgánů do budov 

skladů. Převážně se jednalo o budovy nepodnikajících fyzických osob. Na objekty, 

které jsou ve vlastnictví fyzických osob se vztahují určité legislativní překážky, které 

znesnadňují nejen efektivní řešení podobných případů, ale především jejich samotnou 

identifikaci. V našem právním prostředí mají osobní svoboda, ochrana soukromí 

a ochrana soukromého majetku velice důležitý význam a ani kontrolní orgány si bez 

jednoznačných důkazů, že se v objektu provádí nelegální činnost, nemohou dovolit tyto 

základní principy porušovat. Podobné případy je však nutné řešit a pokud možno 

provádět kontinuální identifikaci podobných podezřelých lokalit. 

Otázka, jak řešit podobné případy a jak efektivněji vytipovávat podezřelé 

objekty, byla předmětem mnohých diskusí. Zároveň se řešila otázka, jak legálně 

vstupovat do objektů ve vlastnictví nepodnikajících fyzických osob. Přišlo se 

na možnost zabezpečit kontrolu ze strany stavebních úřadů. Jednou z kompetencí 

stavebních úřadů, je prověřovat skutečný účel, ke kterému je stavba využívána a jestli je 

tento účel v souladu s povinnostmi danými kolaudačním rozhodnutím.  

Pokud stavební úřad při své kontrole uvnitř objektu zjistí např. podezřelé 

shromáždění většího množství nebezpečných odpadů, obratem uvědomí příslušný 

kontrolní úřad (ČIŽP, KÚ, ORP), který pak již má prokazatelný podklad k provedení 

vlastního šetření a kontrolu může provádět např. za spolupráce s Policií. [3] 

 

Dalším problémem v souvislosti s nelegálními sklady chemických látek se 

ukázalo řešení nápravy stavu a financování. V případech, kdy je zde předpoklad, 

že subjekt nebude dobrovolně plnit stanovené nápravné opatření (např. nemá 

prostředky, je v konkurzu, apod.) a jedná se o nezákonné nakládání s odpady, kdy hrozí 

ohrožení životního prostředí či zdraví obyvatel, umožňuje zákon o odpadech [23] pouze 

jeden typ řešení. Možnost provádět poměrně rychlou nápravu stavu dává zákon pouze 

obecnímu úřadu s rozšířenou působností (nápravu provádí na náklady odpovědné 

osoby). Tento způsob řešení byl použit v určité modifikaci v Libčanech a Chvaleticích. 

V Nalžovicích se postupovalo uplatněním kompetencí stavebního úřadu, který 

prokazatelně zjistil, že objekt je využíván v rozporu s jeho kolaudačním rozhodnutím 
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a nařídil nápravu stavu, která mimo jiné znamená vymístění všech neoprávněně 

skladovaných látek. 

Po odvezení a odstranění nelegálně skladovaných odpadů či chemických látek 

zůstává zásadní problém, a tím je náhrada vynaložených nákladů. Jak již bylo řečeno, 

tyto kauzy mají často společný prvek a tím je typ podnikatelských subjektů, které jsou 

po velice složitém šetření označeny jako odpovědné osoby. Tyto subjekty často 

nedisponují takovým majetkem, aby byly schopny následně uhradit způsobené škody. 

Vzhledem k nutnosti najít systémové řešení, pokud možno takové, aby podobné případy 

v budoucnu nemusely být řešeny na úkor prostředků ze státního rozpočtu, navrhovala 

ČIŽP různá řešení. Mezi návrhy řešení např. patří zakotvení povinného pojištění 

pro činnosti týkající se nakládání s nebezpečnými odpady (skladování), či zřízení 

obdobného účtu v rámci rozpočtů krajů, jaký již v současnosti existuje pro řešení 

havárií týkajících se ochrany vod i na případy týkající se nelegálního nakládání 

s odpady. Tento účet by mohl být částečně naplňován z výnosů z pokut uložených 

za delikty na úseku odpadového hospodářství v rámci kraje apod. [3] 

  

Z hlediska účastí Policie ČR na zabezpečování ochrany a ostrahy prostorů 

s nebezpečnými látkami byly řešeny otázky výběru vhodného subjektu pro plnění 

tohoto úkolu. Byla zvažována i možnost většího využití civilní bezpečnostní služby, 

do objektové ochrany byla později zapojena i Armáda ČR. 

V rámci prezentací řešení těchto mimořádných událostí, vyplynul požadavek 

na Ministerstvo vnitra a Ministerstvo životního prostředí k provedení analýzy tohoto 

problému včetně stávající legislativy a vypracování jednotné metodiky pro činnost 

orgánů veřejné správy (zejména krajů a obcí), zapojení složek integrovaného 

záchranného systému s důrazem na prvotní zajištění možného úniku látek do okolí 

(včetně možné exploze apod.) a ochrany a ostrahy objektu, zapojení orgánu 

provádějících dozor nad ochranou životního prostředí a obyvatel, navržení vhodného 

způsobu finančního zabezpečení likvidace nebezpečných látek i v případe že není znám 

nebo je nedosažitelný vlastník nelegálních skladů apod. 

 Zástupci krajských úřadu požádali vzhledem k velké pravděpodobnosti 

existence řady obdobných nelegálních skladů nebezpečných látek, aby kompetentní 

ústřední správní úřady navrhly a vydaly sjednocující metodický předpis k zjištění, 

zajištění a likvidaci těchto skladů. [10] 
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9. Souhrn návrh ů na zlepšení situace   

Při řešení problémů nelegálních skladu chemických látek byly postupy 

příslušných orgánů krajů rozdílné. V obci Libčany vyhlásil hejtmanem 

Královéhradeckého kraje „stav nebezpečí”, v obcích Chvaletice a Nalžovice 

postupovaly orgány krajů bez vyhlášení krizového stavu.  

Skutečnost, že nelze vyloučit další nálezy nesprávného či protizákonného 

skladování nebezpečných látek a odpadů, vedla vládu ČR k uložení těchto úkolů: 

� připravit systémová opatření směřující k předcházení vzniku těchto nežádoucích 

situací, mimo jiné doplnit příslušné zákony upravující podnikání v těchto 

oblastech, zpřísnit dohled nad výkonem státní správy v krajích a obcích a systém 

kontrol podnikání v těchto oblastech 

� připravit metodiku postupu příslušných odborných pracovišť při řešení 

případných dalších nálezů podobných lokalit 

� zpracovat a předložit Bezpečnostní radě státu do 31. 3. 2007 materiál 

s informací o přípravě, případně o realizaci těchto opatření v působnosti resortu 

životního prostředí 

� stanovit jasná pravidla a jednotné postupy pro orgány krizového řízení obcí, 

krajů i na centrální úrovni, při řešení obdobných krizových situací. [1] 

 

9.1. Přijatá opat ření k p ředcházení nežádoucích stav ů 

Vytvo ření pracovní skupiny pro brownfields 

Pracovní skupina byla vytvořena bývalým ministrem životního prostředí. 

Skupina je složena ze zástupců Policie ČR, celní správy, ČIŽP, zástupců všech krajů 

a některých magistrátu měst ČR a dále je rozšířená o zainteresované resorty. Tím se 

do řešení situace zapojí orgány státní správy na všech úrovních. 

Cílem činnosti skupiny pro brownfields bylo a je zamezení vzniku, resp. včasné 

odhalení případů protizákonného nakládání s nebezpečnými odpady, společná kontrola 

kontaminovaných míst a areálů za účelem průzkumu lokalit možného nelegálního 

uložení chemických látek nebo odpadů. [1] 
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Rozbor legislativy 

Podle zákona o odpadech [23], kontroluje ČIŽP, jak jsou právnickými osobami, 

fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních 

předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných správních úřadů v oblasti odpadového 

hospodářství a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných 

vlastností odpadů. 

Aby se docílilo provázanosti různých zákonů, bylo navrženo vytvořit 

meziresortní pracovní skupinu, jejíž zástupci by mohli být z řad již vytvořené skupiny 

pro brownfields MŽP. 

Navrhovaná meziresortní pracovní skupina, bude mít za úkol připravit 

vzájemnou spoluprací návrh metodiky postupu krajů při zjištění nelegálních skladů 

nebezpečných látek či odpadů, obsahující doporučený postup k řešení obdobných 

situací v kraji tak, aby každý kraj zmíněnou situaci neřešil v budoucnu zcela odlišně. 

Dále bude meziresortní skupina iniciovat legislativní úpravu předmětných zákonů ČR 

a především jejich vzájemnou provázanost. [1] 

 

9.2. Opatření a postupy v oblasti krizového řízení 

Orgány veřejné správy byly v Královéhradeckém kraji při řešení výskytu 

nelegálního skladu silně ovlivněny vyhlášením stavu nebezpečí. V ČR se jednalo 

o první případ vzniku tohoto problému, a proto bylo obtížné posuzovat oprávněnost či 

důvodnost jeho vyhlášení. 

Vyhlášení stavu nebezpečí mohlo sledovat několik cílů např. vybrat rychle 

podavatele, zabezpečit financování, koordinovat postup orgánů z jediného centra apod.  

Při zajišťování skladu nebezpečných látek v obci Chvaletice byl oproti 

Královehradeckému kraji zvolený postup podstatně rozdílný. Šlo především 

o samostatnou činnost jednotlivých správních orgánů a složek integrovaného 

záchranného systému, které byly koordinovány pouze pracovní skupinou vytvořenou 

Bezpečnostní radou kraje. Obdobný postup zvolily správní orgány i v případě objevení 

v pořadí již třetího skladu v obci Nalžovice ve Středočeském kraji. 

Postupem času se ukázalo, že vhodnou metodou pro zajištění skladu bylo řešení, 

bez vyhlášení krizového stavu. Důvodem bylo poměrně stejně rychle dosáhnutí 

shodného výsledku, jako v kraji Královehradeckém s vyhlášením stavu nebezpečí. 
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K vyhlášení stavu nebezpečí je třeba přistupovat jen v případech, kdy 

bezprostředně může dojít k ohrožení životů a zdraví obyvatel, majetku a životního 

prostředí a toto ohrožení není možné odvrátit běžnou činností správních úřadů a složek 

IZS. 

Vždy je nutno nejdříve využít ty prostředky, které jsou k dispozici v rámci 

preventivních opatření. Jedná se zejména o využití kontrolních a výkonných 

mechanismů, které jsou stanoveny působností příslušných orgánů veřejné správy. Až 

když dojde k situaci, že tyto mechanismy nepostačují nebo dojde k jejich selhání, 

využijí se zejména příslušná ustanovení zákona o IZS [21], tzn. posoudit danou situaci 

jako mimořádnou událost. Z tohoto zákona např. vyplývá, že v případě nálezů 

nesprávně skladovaných nebezpečných látek nebo odpadů, které by v mohly vést např. 

k bezprostřednímu ohrožení životů a zdraví občanů, majetku a životního prostředí, a ke 

kterým byl odpovědnými orgány přizván Hasičský záchranný sbor ČR, lze využít 

kompetence, které přísluší HZS ČR. S tím souvisí rovněž možnost využití dalších 

základních složek IZS, případně institutu plánované pomoci na vyžádání, v rámci 

Poplachového plánu IZS, nebo využití právnických osob nebo podnikajících fyzických 

osob zahrnutých do havarijního plánu kraje. 

Při nasazení složek IZS má velitel zásahu rozsáhlé kompetence, které jsou 

dostatečné na to, aby řešení situace mohlo následně a plynule přejít do fáze odstranění 

příslušnou odbornou firmou.  

Kompetence velitele zásahu: 

� zákaz nebo omezení vstupu osob na místo zásahu 

� nařízení, aby místo zásahu opustila osoba, jejíž přítomnost není potřebná 

� evakuace osob, popřípadě stanovení i jiných dočasných omezení k ochraně 

života, zdraví, majetku a životního prostředí 

� dále může nařídit bezodkladné provádění nebo odstraňování staveb, terénních 

úprav za účelem zmírnění nebo odvrácení rizik vzniklých mimořádnou událostí 

� vyzvat právnické osoby nebo fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné 

pomoci 

Toto jsou zcela běžné a standardní postupy uplatňované v působnosti IZS. 
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Při provádění záchranných a likvidačních prací dává zákon o IZS [21] rovněž 

práva a povinnosti vybraným orgánům územní samosprávy, např.: 

Starosta obce - organizuje v dohodě s velitelem zásahu nebo se starostou obce 

s rozšířenou působností evakuaci osob z ohroženého území obce, je oprávněn vyzvat 

právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci. 

Starosta obce s rozšířenou působností - koordinuje záchranné a likvidační 

práce při řešení mimořádné události vzniklé ve správním obvodu obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností, pokud jej velitel zásahu o koordinaci požádal.  

Hejtman kraje (primátor hl. m. Prahy) - koordinuje záchranné a likvidační 

práce při řešení mimořádné události vzniklé na území kraje, pokud jej velitel zásahu 

o to požádal anebo jej o koordinaci požádal starosta obce s rozšířenou působností. 

Hejtman a starosta obce s rozšířenou působností - vyžadují pomoc podle 

příslušného poplachového plánu integrovaného záchranného systému s tím, že tuto 

i další pomoc vyžadují prostřednictvím operačního a informačního střediska 

integrovaného záchranného systému kraje. Pokud potřebná pomoc není dostupná na 

daném správním území, je povinností tohoto střediska vyžádat tuto pomoc u operačního 

a informačního střediska GŘ HZS ČR. 

V souvislosti se zanedbáním prevence, bezpečnosti práce a příslušných kontrol, 

včetně kontroly např. dodržování živnostenského oprávnění, a v případě, kdy je situace 

vyhodnocena jako mimořádná událost, ukládá zákon o IZS [21], svými ustanoveními v 

§ 24, vlastníkům, správcům nebo uživatelům (právnickým a podnikajícím fyzickým 

osobám a fyzickým osobám) povinnosti v souvislosti s provozem technických zařízení a 

budov, při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a při jejich přepravě nebo při 

nakládání s nebezpečnými odpady. 

 Jak z výše uvedeného vyplývá, zákon o IZS [21] dává orgánům veřejné správy 

dostatečné nástroje k řešení výše uvedených nebo obdobných situací, v řadě případů 

obdobné jako krizový zákon. 

Vyhlašování stavu nebezpečí na daném území hejtmanem kraje, podle krizového 

zákona, je vhodné využívat jen je-li to nezbytně nutné, tedy v  mezních situacích. Nutno 

zdůraznit, že  použití krizových opatření, ve smyslu krizového zákona [22], by mělo být 

tím nejkrajnějším řešením.[1] 
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10. Závěr 

Ve své práci jsem se snažila o shrnutí dosavadních poznatků týkajících se 

problémů nelegálních skladů chemických látek na území ČR. Soustředila jsem se na 

postupy jednotlivých správních orgánů v jednotlivých objevených skladech. V závěru 

práce jsem se dostala k navrhovaným řešením, která by měla zabránit vzniku 

podobných skladů, popřípadě by měla přispět k jejich odhalení a co nejefektivnější 

likvidaci. 

Jak vyplývá z výše uvedených skutečností, postup k řešení problému nelegálních 

skladů by měl vycházet z následujících bodů. 

1. preventivní činnost, případně součinnost a vzájemné předávání poznatků 

obecních úřadů, úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů a správních 

úřadů (s ohledem na jejich kompetence), při sledování a vyhledávání 

potenciálních činností, které mohou vést k nežádoucím stavům 

2. kontrolní činnost kompetentních orgánů (krajských úřadů, ČIŽP, krajských 

hygienických stanic apod.) 

3. reakce na řešení zjištěného problému příslušnými orgány podle jejich působnosti 

v návaznosti na druh movité věci (využití příslušných ustanovení zákona 

o odpadech [23], o chemických látkách a chemických přípravcích [24] nebo 

o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami a přípravky apod.) 

4. řešení zjištěného problému příslušnými orgány podle zákona o integrovaném 

záchranném systému [21] , v platných zněních 

5. řešení zjištěného problému příslušnými orgány podle krizového zákona [22] tj. 

vyhlášení krizového stavu při naplnění zákonem stanovených kriterií (jako zcela 

výjimečný prostředek a v zákonem stanovených případech).[1] 

 

 

 

 

 

 



 38 

Seznam použité literatury: 

[1] Bursík, M, Langer, I.: Návrh usnesení bezpečnostní rady státu; Zpráva o návrhu a 

realizaci systémových opatření k předcházení nežádoucích situací v souvislosti s 

nezákonným nakládáním s chemickými látkami a odpady, [online], Praha 2007, 

[cit. 14. 3. 2008] 

http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPJMFK1QPXP/$FILE/ 

Material%20do%20BRS%20dne%203.4.2007%20FINAL.pdf 

[2] ČT 24, O likvidaci skladu chemikálií na Příbramsku se bude muset postarat kraj, 

[online], Nalžovice 2007, [cit. 29. 3. 2008] 

 http://www.ct24.cz/regionalni/6948-o-likvidaci-skladu-chemikalii-na-pribramsku-se-

bude-muset-postarat-kraj/ 

[3] Havelka, P.: Nelegální sklady chemických látek a odpadů - obecné zkušenosti a 

činnost ČIŽP v těchto případech, [online], [cit. 22. 4. 2008] 

http://www.cizp.cz/(nd4ymn55akovbh45clpahvva)/default.aspx?id=858&ido=417&sh=

679519192 

[4] Chramosta, Pracovní dokumentace KÚ Středočeského kraje k případu Nalžovice, 

Praha 2008 

[5] Kanta, J.: Identifikace, inventarizace a odstranění nebezpečných chemických látek a 

odpadů v bývalém objektu vepřína v Nalžovicích, Praha 2007 

[6] Kanta, J, Sedláková, L.: Sanace skladů chemických látek v obcích Libčany 

a Chvaletice, [online], 2006, [cit. 18. 4. 2008] 

http://www.mvcr.cz/casopisy/112/2006/prosinec/kanta_sedl.html 

[7] Kašparová, K.: Kraj začal v Nalžovicích s likvidací nebezpečných odpadů, [online], 

2008, [cit. 26. 4. 2008] 

http://www.enviweb.cz/?secpart=odpady_archiv_gigjj/Kraj_zacal_v_Nalzovicich_s_lik

vidaci_nebezpecnych_odpadu.html 

[8] Kholl, J.: Z Nalžovic na Příbramsku zmizí první tuny nebezpečných chemikálií, 

[online], Nalžovice 2008, [cit. 2. 4. 2008] 

http://www.ekolist.cz/zprava.s html?x=2083404&all_ids=1  

[9] Křenek, L.: Nezákonné nakládání s odpady a možné řešení z pohledu Ministerstva 

životního prostředí, [online], Litomyšl 2007, [cit. 2. 4. 2008] 

http://www.ekomonitor.cz/cz/seminare/download/070425/04_Krenek.pdf  

[10] Ministerstvo vnitra, Aktualizovaná Koncepce boje s kriminalitou páchanou na 

životním prostředí v působnosti resortu vnitra, [online], Praha 2007, [cit. 15. 3. 2008] 

http://www.mvcr.cz/dokument/2007/koncepce_ozp.pdf  



 39 

 [11] Novotný, M, Halmoši, A.: Nelegální sklad v Nalžovicích: tuny radioaktivních 

chemikálií, [online], 2006, [cit. 12. 4. 2008] 

http://www.nova.cz/zpravy/?83c=%7Edomaci%7E&83e=DO2027&ex2027=nelegalni-

sklad-v-nalzovicich-tuny-radioaktivnich-chemikalii 

[12] -, Obec na Příbramsku ohrožují neznámé chemikálie, [online], Vlašim 2006, 

[cit. 28. 3. 2008] 

http://www.novinky.cz/clanek/104093-obec-na-pribramsku-ohrozuji-nezname-

chemikalie.html 

[13] Petice k právní a legislativní situaci při řešení likvidace nebezpečných odpadů na 

příkaldu případu Libčany č. j.: 9809/06, [online], Praha 2006, [cit.14. 3 2008] 

http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPJMFK1QPXP/$FILE/133-40-5-VUZP -

15.11.2006-petice_Libcany.pdf  

[14] Plavecký, R.: Nebezpečné chemikálie zlikvidují, [online], Nalžovice 2007, 

[cit. 2. 4. 2008]  

http://www.ekolist.cz/clanek.shtml?x=2055091  

[15] Sedláčková, L.: Sklad chemikálií ve Chvaleticích 

[16] Slanec, J.: Situační zpráva pro ministra životního prostředí o nepovoleném 

skladování vysoce toxických a toxických nebezpečných látek a odpadů v Libčanech a 

Chvaleticích, Praha 

[17] Středočeský kraj, Informace o postupu likvidace skladu nebezpečných látek a 

odpadů v objektu bývalého vepřína v obci Nalžovice 

[18] Špaček, V.: Zajištění skladu nebezpečných odpadů a chemických látek na území 

obce Libčany spojené s vyhlášením krizového stavu, Lázně Bohdaneč 2006 

[19] Veselá, E.: Monitorujeme postup likvidace skládky v Libčanech, [online], 

[cit. 15. 3. 2008]  

http://www.vlasak.eu/media_detail.php?id=561  

[20] Vítek, P.: Likvidace ilegálního skladu nebezpečných látek ve Chvaleticích 

[21] Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů 

[22] Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů 

[23] Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

[24] Zákon č.356/2003 Sb., o chemických látkách a chemiských přípravcích 

   

 



 40 

Seznam příloh: 

Příloha 1: Časový průběh likvidace skladu v Libčanech 

Příloha 2: Časový průběh likvidace skladu ve Chvaleticích 



 41 

Seznam zkratek 

ÚOOZ Útvar pro odhalování organizovaného zločinu 

KÚ Krajský úřad 

OŘ PČR Okresní ředitelství Policie České Republiky 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

MF Ministerstvo financí  

MV Ministerstvo vnitra 

ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 

IZS Integrovaný záchranný systém 

BRK Bezpečnostní rada kraje  

MM HK Magistrát města Hradec Králové 

HZS Hasičský záchranný sbor 

MÚ Městský úřad 

ORP Obec s rozšířenou působností 

AČR Armáda České Republiky 

SÚJCHBO Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany 

IOO Institut ochrany obyvatelstva  

SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

ZHN Zbraně hromadného ničení 

OÚSŘ Odbor územního a stavebního řízení 

ISVZ Informační systém o veřejných zakázkách 

KHS Krajská hygienická stanice 

ÚMČ Územní městská část 

GŘ HZS  Generální ředitelství hasičského záchranného sboru 
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Příloha 1 

Časový průběh likvidace skladu v Libčanech 
 
21. 4. 2006 Objeven sklad odpadů a chemikálií 
22. 4. 2006 Dekonta provedla orientační identifikaci látek 
24. 4. 2006 Hejtman kraje vyhlašuje stav nebezpečí 
24. 4. 2006 Dekonta zahajuje práce k odstranění stavu ohrožení lidského zdraví a 

životního prostředí 
3. 5. 2006 Informace z médií, nejnebezpečnější látky byly odvezeny 
4. 5. 2006 Končí stav nebezpečí 
6. 5. 2006 Podezření na možnost kontaminace podzemní vody 
12. 5. 2006 Firma SNOG HK s.r.o. kontaktuje magistrát s tím, že sama zajistí 

odstranění odpadů 
24. 5. 2006 ČIŽP zahájila řízení o udělení pokuty 
31. 5. 2006 Vedení obce Libčany se s písemnou žádostí o zajištění prostředků na 

likvidaci havárie obrací na MŽP 
2. 6. 2006 Oblastní inspektorát práce odpovídá kraji, že žádost o zahájení řízení 

byla zařazena do evidence podnětů, případné kontroly a řízení mohou 
trvat delší dobu 

3. 6. 2006 Informace o nevyhovění žádosti o zrušení živnosti firmě SNOG 
(odůvodněno až doložením porušení předpisů jinými úřady) 

8. 6. 2006 Magistrát zveřejňuje kritiku zprávy ČIŽP, která uvádí, že odpady 
představující vysoké riziko pro lidi nebo životní prostředí byly již 
z Libčan odvezeny a v dalších materiálech dokonce, že jsou již 
přebaleny, roztříděny a uloženy,  

8. 6. 2006 informace o odhadu celkových nákladů likvidace až do výše 40 – 50 
mil korun, mediální debata o podezřelých okolnostech vydání povolení 
k provozování skladu nebezpečných odpadů pro fy SNOG HK a 
vázanou licenci od krajského úřadu 

12. 6. 2006 Ministerstvo životního prostředí odmítá žádost vedení obce Libčany o 
zajištění finančních prostředků na likvidaci havárie 

15. 6. 2006 Obyvatelé Libčan sepsali petici žádající zajištění a likvidaci havárie 
fa Dekonta má obavu ze zastavení prací neboť majitelka Vertexu hrozí 
jejím vykázání z objektu (policie je nečinná) zveřejnění informace o 
zamítnutí žádosti magistrátu na státní zastupitelství o předběžném 
opatření, které by zajistilo majetek viníku 

22. 6. 2006 Dekonta informuje o chybějících prostředcích na dokončení prací 
inventarizace 

27. 6. 2006 Zveřejněna studie rizik provedena prof. Danihelkou Fakulty 
bezpečnostního inženýrství VŠB – Technické Univerzity Ostrava 

29. 6. 2006 Hejtman a primátor se rozhodli požádat armádu o pomoc při likvidaci 
odpadů, hejtman žádá americkou ambasádu o zapůjčení speciálního 
přístroje na identifikaci látek 

30. 6. 2006 Práce na likvidaci havárie byly zastaveny pro nedostatek finančních 
prostředků 

10. 7. 2006 Písemné žádosti na ministerstvo vnitra, ministerstvo financí a 
ministerstvo životního prostředí o nápravu stavu a zajištění finančních 
prostředků 

14. 7. 2006 Dopis hejtmana kraje na ministerstvo vnitra s žádosti o poskytnutí 
pomoci policie 
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20. 7. 2006 Byl vyhlášen konkurz na firmu SNOG HK s. r. o. To zkomplikovalo 
způsob použití finančních prostředků ze strany Královéhradeckého 
kraje. 

23. 7. 2006 Žádost ministra vnitra na ministra obrany o vyčlenění vojáků 
k zajištění hlídání kladu 

25. 7. 2006 Ministr financí odpovídá hejtmanovi kraje příslibem uvolnění 
finančních prostředků ve výši 15 miliónů korun rozpočtové rezervy 

31. 7. 2006 Ministr obrany vyhověl žádosti ministra vnitra a vojáci střeží od 1. 
srpna objekt Vertexu 

4. 8. 2006 Odpověď ministra životního prostředí – nápravná opatření jsou po 
finanční stránce zajištěna uspokojivě 
 

9. 8. 2006 Na krajský úřad uvolněny Ministerstvem financí prostředky na účet ve 
výši 15 miliónů korun na další pokračování prací 
 

28. 8. 2006 Vydán hejtmanem kraje pokyn pro magistrát k pokračování prací 
4. 9. 2006 Po 65 dnech byly opět zahájeny práce na likvidaci havárie. Činnost 

probíhá za řízení odboru životního prostředí Magistrátu města Hradec 
Králové, účasti ČIŽP, která kontroluje odvoz odpadů, provádí firma 
Dekonta a úhradu finančních prostředků včetně kontroly provedených 
prací provádí oddělení krizového řízení Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje. 

25. 10. 2006 Jednání Výboru pro územní rozvoj veřejnou správu a životní prostředí 
k právní a legislativní situaci při řešení likvidace havárie Libčany, 
zástupci obce a magistrátu upozorňuji na potřebu zajištění dalších 
finančních prostředků pro pokračování sanace, náměstek ministra 
financí uvádí zajištění dalšího financování 

I nadále byly prováděny kontroly za účasti všech zainteresovaných složek . 
Ministerstvo financí bylo požádáno o další dotaci ve výši až 25 miliónů Kč, aby mohl 
pokračovat odvoz látek ještě v roce 2006, KÚ požaduje pro rok 2006 dotaci 5 miliónů 
Kč. 
9. 11. 2006 Provedli Ministr životního prostředí ČR a pracovníci ministerstva 

osobní šetření, ke stanovení dalšího postupu 
Armáda se podílí na střežení objektu do konce listopadu 2006, pak jen PČR a 
zabezpečovací zařízení. 
Díky dobrému počasí, ale i penězům, které ministerstvo na likvidaci skládky uvolnilo, 
pokračují odvozy chemikálií i přes zimu. 
23. 12. 2006 Ministerstvo životního prostředí uvolnilo 14 miliónů korun na likvidaci 

skládky 
22. 2. 2007 byl ze skladu odvezen poslední toxický odpad 
 
 



 44 

Příloha 2 
 
Časový průběh likvidace skladu ve Chvaleticích 
 
14. 6. 2006 Objevení skladu 
15. 6. 2006 Objekt střežen bezpečnostní agenturou 
19-21. 6. 2006 Proběhla ve Chvaleticích a Přelouči jednání obce, ORP, a KÚ o 

postupu likvidace, předběžně povolána Dekonta 
21. 6. 2006 Mimořádné zasedání Bezpečnostní rady Pardubického kraje, na 

kterém bylo odmítnuto vyhlášení stavu nebezpečí. Bezpečnostní rada 
Pardubického kraje na zasedání vytvořila koordinační skupinu. 
Řízení činnosti skupiny bylo uloženo řediteli HZS Pardubického 
kraje. 

21. 6. 2006 Střežila prostor skladu nepřetržitě PČR 
22. 6. 2006 Proběhlo I. jednání koordinační skupiny, byla ustanovena skupina 

pro zpracování odborných vyjádření pro koordinační skupinu a návrh 
dalšího postupu. 

22. 6. 2006 Příjezd výjezdové skupiny AČR – 31. brigáda chemického vojska 
z Liberce 

23. 6. 2006 Byl proveden odběr vzorků AČR. Dále Proběhlo II. jednání 
koordinační skupiny a bylo zajištěno preventivní vystěhování 
nejbližších dílen do náhradních prostor. 

29. 6. 2006 Proběhlo v pořadí již III. jednání koordinační skupiny. Na jednání 
bylo stanoveno předběžné financování akce a byla podána žádost na 
ministerstvo financí o 10 milionů Kč 

4. 7. 2006 Proběhlo jednání HZS Pardubického kraje se starosty osmi obcí 
v zóně 3 km okolo skladu, zástupcem hřebčína Kladruby nad Labem 
a pracovníkem Elektrárny Chvaletice. Účastníci jednání byli 
seznámeni se stavem, se záměrem dalšího postupu a opatřeními na 
ochranu obyvatelstva. Dále byl dohodnut postup informování 
starostů a ověřeny kontaktní údaje. 

4. 7. 2006 Se uskutečnilo IV. jednání koordinační skupiny, kde byl projednán 
bezpečnostní projekt na likvidaci skladu. 

10. 7. 2006 Proběhlo V. jednání koordinační skupiny. Byl zjištěn další sklad 
v areálu, ve kterém byly uloženy tlakové lahve a větší množství 
chemikálií. 

14. 7. 2006 Se konalo již VI jednání koordinační skupiny. Byly probírány 
informace o skladu ve Slatiňanech a o přípravě likvidace tlakových 
lahví. Dále byl proveden monitoring půdy a základní inventarizace 
chemikálií. 

19. 7. 2006 Bylo za asistence jednotky HZS Pardubického kraje vyskladněno a 
do skladu SÚJCHBO Kamenná u Příbrami odvezeno 107 tlakových 
lahví 

20. 7. 2006 Byl přepraven hydrid sodný do společnosti Explosia a.s. Pardubice 
26. 7. 2006 Proběhlo VII. jednání koordinační skupiny 
27. 7. 2006 Bylo vyhlášeno zkrácené výběrové řízení na likvidaci skladu 
7. 8. 2006 Byla vítězem výběrového řízení vyhlášena Dekonta a.s.. Dále byla 

provedena nutná oprava děravé střechy, z důvodu trvalých dešťů. 
Dřevěná střecha skladu byla provizorně chráněna fólií. 

8-9. 8. 2006 Lokalizovali pracovníci IOO Lázně Bohdaneč, v sektorech II, III a 
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IV, jaderné chemikálie. 
10. 8. 2006 Proběhla kontrola z regionálního a ústředního centra SÚJB a Odboru 

pro kontrolu nešíření ZHN  
Dočasně byly odloženy práce na likvidaci skladu z důvodu 
vypracování vyjádření SÚJB. 

21. 8. 2006 Byla v okolí skladu nalezena další tlaková láhev s novým ventilem a 
ve skladu byla nalezena vzorkovnice bojových chemických látek, 
která byla následně odvezena SÚJCHBO 

19. 9. 2006 Bylo odvezeno 8 tun vysoce toxických a toxických látek k likvidaci 
do spalovny v Ostravě. 

Září 2006 Vytříděno 14 500 kg látek. Ke zpětnému využití bylo předáno 
2 150 kg látek. 

Říjen 2006 Vytříděno celkem 26 000 kg látek, z toho bylo 5 534 vysoce 
toxických a 850 kg oxidujících a žíravých. 

1. 11. 2006 Převzal a odvezl SÚJB, 45 kg nalezených jaderných materiálů. PČR 
si postupně odváží vojenský materiál (náboje se slzným plynem,k 
střelný prach) 

Listopad 2006 Musely být práce na likvidaci skladu zastaveny z důvodu nedostatku 
financí a také kvůli počasí. 

K obnovení prací došlo opět v červnu 2007, kdy byla státem poskytnuta dotace ve výši 
15 milionů korun. S poskytnutou dotací proběhlo i nové výběrové řízení, které vyhrála 
opět firma Dekonta.  
Září 2007 Byly práce na likvidaci skladu dokončeny 
 

 

 

 

 

 


