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ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá otázkou, jakým způsobem se poměrně malá organizace, jakou 

bezesporu Policie České republiky okresní ředitelství Louny je, vypořádává 

s vyprodukovanými odpady a zda navýšením shromaţďovacích prostředků lze dosáhnout 

i kvalitnějšího třídění odpadů. Současně je cílem práce zjistit, zda je organizace schopná 

předcházet negativnímu působení odpadů na zdraví lidí.  

Klíčová slova 

Recyklační symbol, zářivky, výbojky, keramika, porcelán, sklo, plasty, chemikálie, barvy, 

guma. 

ANNOTATION 

The bachelor theses is engaged in the question of the way where the Police of the Czech 

Republic as a relatively small establishment deals with turned out scraps. The other 

question is whether it is possible to reach the superior separating of the scraps with the 

increasing of the rally resources. The aim of the dissertation is to find out whether the 

establishment is able to prevent the negative attack of the scraps to the health of a lot of 

people. 

Key words 

Chemicals, dyes, fluorescent tubes, glassware, gums, plastics, pottery, recycling symbol, 

vapour tubes, white ware 
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1 ÚVOD  

Od doby vzniku ţivota naší planety probíhal přirozený vývoj jak v rostlinné, tak 

i ţivočišné říši. Zcela přirozenou cestou některé druhy ţivočichů a rostlin zanikaly a jiné 

vznikaly. Jejich zánik však nepřinášel ţádné zvláštní problémy ţivotnímu prostředí, neboť 

šlo o přirozené materiály v minimálním mnoţství. Tak tomu v podstatě bylo aţ do 

„neolitické revoluce“ před 12 tisíci lety. Zásadním mezníkem bylo rozšíření průmyslové 

výroby od počátku 18. století. Rozvojem průmyslu a vznikem velkých průmyslových 

center, začíná lidstvo produkovat velké mnoţství různého materiálu, který jiţ není 

přirozeným výtvorem přírody a jeho doba rozpadu je přirozenou cestou mnohdy velice 

dlouhá. S nutností rozšiřovat výrobu a produkovat nové výrobky nutně rostlo i mnoţství 

vyprodukovaného odpadu, který jiţ nebyl vyuţitelný k další výrobě a bylo nutné se jej 

zbavit. S rostoucí produkcí průmyslových podniků, s růstem velkých průmyslových 

aglomerací a s růstem počtu lidské populace nevyhnutně začalo stoupat mnoţství 

vyprodukovaného odpadu a následně i problém s jeho umístěním.    

S rostoucím poznáním o důsledcích neřízeného ukládání odpadů na místa, která 

nemohou vyhovovat takovým poţadavkům, aby nedošlo k ohroţení přirozeného ţivotního 

prostředí, vznikají současně první náznaky o zavedení určitých pravidel do sběru, ukládání 

a vlastní likvidaci všech opadů. 

Počátkem 19. století se v celosvětovém měřítku ozývají první hlasy na ochranu 

přirozeného vývoje Země. S rostoucím poznáním důsledků vlastní činnosti si lidstvo 

začíná uvědomovat nutnost právní regulace směřující k ochraně ţivota na planetě. Situace 

je o to sloţitější, ţe planeta Země není z pohledu společenského uspořádání jeden celek, 

ale je tvořena samostatnými a svrchovanými státy, které přijímají na svých územích své 

zákony a mohou mít historicky jiný přístup k řešení různých problémů. Tohoto stavu 

mohou vyuţívat velké nadnárodní společnosti, které přenáší ty nejrizikovější a z pohledu 

ochrany ţivotního prostředí ty nejškodlivější výrobní procesy do těch států, které nemají 

přijatu odpovídající právní úpravu. Tak, jak roste vědecké poznání důsledků vlastní 

činnosti, roste i tlak odborné veřejnosti na jednotlivé státy. Cílem přijímat taková opatření, 

která by zabránila devastaci ţivota na Zemi. Lokální problémy se postupně spojují 

v problémy jednotlivých států, přerůstají v problémy kontinentů a v konečném důsledku 

jsou problémem celé planety. 
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Okresní ředitelství policie České republiky v Lounech působí v základní územní 

jednotce CZ0424 Louny. Její činnost musí být zajištěna následujícími materiálně 

ekonomickými podmínkami. 

a) nemovitosti (budovy a pozemky), 

b) technologie, technické vybavení, 

c) laboratoře, chemické látky a prostředky (ty u Okresního ředitelství v Lounech 

nejsou, ale můţe dojít k zadrţení nebo zajištění uvedených látek), 

d) dopravní prostředky, 

e) zbraně a střelivo, 

f) spojení a informační technologie, 

g) lidské zdroje. 

Z uvedených činností vznikají odpady, se kterými je nakládáno způsobem 

shromaţďování a soustřeďování v návaznosti na jejich odstraňování předáváním do 

vlastnictví k tomu oprávněné firmě nebo k jejich předání ke zpětnému odběru. Interními 

předpisy okresního ředitelství jsou tímto směrem řízeny lidské zdroje v duchu správného 

shromaţďování odpadů dle druhů do připravených nádob umístěných k tomu určených 

místech.  

Předloţená bakalářská práce se zabývá, jakým způsobem je řešena problematika 

nakládání s odpady dle platné legislativy u Policie ČR Okresní ředitelství Louny. 

 



Šolcová Miloslava: Nakládání s odpady u policie České republiky okresní ředitelství Louny 
 

 

3 

Rok 2009 

2 PLATNÁ LEGISLATIVA 

Do roku 1989 nebyla celá problematika komplexním způsobem vůbec řešena. 

Prvním zákonem řešícím odpady na území bývalého Československa byl, v krátkém 

období České a Slovenské federativní republiky, zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, který 

nabyl účinnosti dnem 1. 8. 1991. Do této doby na území našeho státu bylo odpadové 

hospodářství prakticky nekontrolovatelné a zejména ukládání odpadů ţivelné. Uvedený 

zákon zrušil vládní nařízení č. 68/1960 Sb., o hospodaření s kovovým odpadem a další 

vyhlášku ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů č.106/1960 Sb., o hospodaření 

s kovovým odpadem, ve znění pozdějších změn. Uvedené podzákonné normy mimo jiné 

ukládaly povinnosti, které lze v souladu s Listinou základních práv a svobod uloţit pouze 

zákonem. Byl to první zákon, který se vztahoval nejen na kovový odpad, ale řešil téţ 

nakládání s odpadními a zvláštními vodami, s látkami znečišťujícími ovzduší, s odpady 

drahých kovů, s radioaktivními odpady, s odpady ukládanými v podzemních prostorech, 

s odvaly, výsypkami a odkališti a s konfiskáty ţivočišného původu. Skládky mohly být 

provozovány pouze se souhlasem okresních úřadů. Zákon stanovil povinnosti původců 

odpadu, přepravcům a dopravcům odpadů a dalším subjektům a současně stanovil i sankce 

za porušení ustanovení tohoto zákona. Účinnost zákona č. 238/1991 Sb. [1], o odpadech, 

pouze s jedním zákonným doplňkem (zák. č. 300/1995 Sb.), trvala do 31. 12. 1997, coţ ve 

své době potvrdilo jeho kvalitu.  

Dnem 1. 1. 1998 nabyl účinnosti zákon č. 125/1997 Sb. [2], o odpadech a byl prvním 

zákonem řešícím problematiku odpadů na území samostatné České republiky. Zákon podrobně 

řešil situaci na úseku odpadového hospodářství, stanovil povinnosti jednotlivým subjektům, 

řešil katalog odpadů, vývoz a tranzit odpadů, výrobky, obaly a obalové materiály, stanovil 

výkon státní správy v oblasti nakládání s odpady a určil subjekty státní správy na tomto úseku, 

kterým ukládal povinnosti. Stejně jako zákon předchozí stanovil sankce za nesplnění 

povinností. V přílohách stanovil okruh věcí, které se povaţují za odpady, seznam 

nebezpečných vlastností odpadů a základní poplatky za ukládání odpadů. Tento zákon, který 

doznal v průběhu své účinnosti čtyř změn, byl účinný do 31. 12. 2001[4]. 

Dne 1. 1. 2002 nabyl účinnosti zákon č 185/2001 Sb. [3], o odpadech a o změně 

některých zákonů, který je se svými změnami účinný dodnes. Tento poměrně obsahově 

rozsáhlý zákon byl v průběhu své účinnosti doplněn dvaceti třemi zákonnými doplňky. 

Poprvé se při řešení problematiky odpadů objevuje zákon, který dává řešenou 
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problematiku do souladu s právem Evropských společenství. Zákon rozšiřuje výjimky 

v působnosti zákona o nezachycené emise znečišťující ovzduší a odpadů trhavin, výbušnin 

a munice a vytěţených zemin a hlušin, včetně sedimentů z vodních nádrţí a koryt vodních 

toků. Pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, vztahuje se tento zákon i na ukládání 

odpadů, které nevznikly při hornické činnosti, do podzemních prostor a na odkaliště a na 

nakládání s nepouţitelnými návykovými látkami a s prekursory a nepouţitelnými léčivy. 

Zákon velmi obsáhle a podrobně řeší problematiku na úseku odpadů. Všechny ucelené 

zákony, které tento zákon o odpadech doplňují, jsou uvedeny do souladu s Evropskými 

společenstvími.  

Tímto zákonem došlo k rozšíření subjektů, vykonávajících veřejnou správu 

v oblasti odpadového hospodářství o ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo zemědělství, 

ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Policii České republiky, orgány ochrany 

veřejného zdraví. Obecný pojem „obce“ uvedený v předchozím zákoně byl konkretizován 

na obecní úřady s rozšířenou působností a obecní úřady a újezdní úřady[5].  

Nedílnou součástí řešení problematiky odpadů je kromě zákona o odpadech 

vyhláška ministerstva ţivotního prostředí č. 381/2001 Sb. [4], kterou se stanoví Katalog 

odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 

dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů. Tato norma řeší postup při zařazování odpadů podle Katalogu odpadů a rovněţ 

podle kategorií odpadů. Ve velmi rozsáhlé příloze č. 1 určuje skupiny katalogu odpadů 

a jednotlivé konkrétní odpady do těchto skupin zařazuje. Je zde stanoveno celkem dvacet 

skupin katalogu odpadů. V příloze č. 2 je zveřejněn seznam nebezpečných odpadů. 

Vyhláška ministerstva ţivotního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady řeší ţádosti o souhlas k provozování zařízení k vyuţívání, 

odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů a dále ţádost o souhlas k nakládání 

s nebezpečnými odpady. V přílohách řeší mimo jiné i nezbytné administrativní úkony 

v souvislosti s činností vyplývající z vyhlášky. K vydání uvedených vyhlášek bylo 

ministerstvo ţivotního prostředí zmocněno zákonem o odpadech[6].      

Postup při nakládání s odpady je dále řešen i vyhláškami ministerstva ţivotního 

prostředí, např. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky, 

č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozloţitelnými odpady, 

č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky, apod. 
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Se zákonem o odpadech úzce souvisí zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, 

který rovněţ zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství. Úzká souvislost 

těchto zákonů je dána především tím, ţe kaţdý neodborně zlikvidovaný nebo neodborně 

uloţený odpad poškozuje celé ţivotní prostředí. Úzká souvislost je dále dána se zákonem 

č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších změn, zákonem č. 18/1997 Sb., o mírovém 

vyuţívání jaderné energie a ionizujícím záření, ve znění pozdějších změn, zákonem 

č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a pohřebnictví, zákonem č. 256/2001 Sb., 

o pohřebnictví a dalšími. 

Ministerstvo vnitra, kterému je Policie České republiky podřízena, vydalo k řešení 

problematiky ţivotního prostředí svoje nařízení pod č. 51/1998 [5], kterým se zajišťuje 

plnění úkolů v oblasti ţivotního prostředí. Předmětem úpravy tohoto nařízení je stanovení 

základních úkolů v oblasti ochrany ţivotního prostředí mimo jiného u Policie České 

republiky. Základním úkolem v oblasti ochrany ţivotního prostředí je také „zabezpečovat 

plnění úkolů vyplývajících z právních předpisů pro oblast ochrany ţivotního prostředí 

a dohlíţet, aby činnosti, které mohou negativně ovlivnit kvalitu ţivotního prostředí, byly 

v útvarech prováděny v souladu s těmito předpisy. Mezi právními předpisy, na které se toto 

znění odvolává, je i zákon č. 125/1997 Sb. [2], o odpadech. Vzhledem k tomu, ţe toto 

nařízení je stále účinné lze dovodit, ţe se toto odvolání vztahuje i na nový zákon 

o odpadech, tj. zákon č. 185/2001 Sb. [3] Toto nařízení dále stanoví funkce, které zajišťují 

úkoly v oblasti ochrany ţivotního prostředí. i v rámci Policie České republiky. Funkce 

vedoucího ekologa útvaru je systemizována na krajském ředitelství a na okresních 

ředitelstvích je zřízena funkce ekologa. Předpis určuje hlavní úkoly pracovníků zařazených 

na uvedených funkcích. 

V oblasti odpadů u okresního ředitelství Policie České republiky v Lounech, 

uvedenou problematiku společný rozkaz ředitele Policie České republiky Správy 

Severočeského kraje a ředitele Policie České republiky Oblastního ředitelství sluţby 

cizinecké a pohraniční policie Ústí nad Labem č. 8/2003, ve znění rozkazu č. 9/2003. 

Uvedený interní akt řízení upravuje podmínky a ukládá úkoly k zabezpečení plnění úkolů 

v oblasti nakládání s odpady v podmínkách Policie České republiky okresních ředitelství 

a dalších útvarů v působnosti Policie České republiky Správy Severočeského kraje. 

Současně tato norma určuje vedoucího ekologa, který plní úkoly v souladu se zákonem 

o odpadech. Dále tato norma ukládá úkoly v souvislosti s plněním úkolů vyplývajících ze 

zákona o odpadech všem sluţebním funkcionářům v rámci krajského ředitelství 
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a oblastního ředitelství sluţby cizinecké a pohraniční policie České republiky[6]. K těmto 

úkolům patří: 

 shromaţďovat, třídit a skladovat a odstraňovat odpady v souladu se zvláštním 

právním předpisem, platným seznamem odpadů kaţdoročně zpracovávaným 

odborným pracovištěm svým pracovním zařazením (zák. č. 185/2001 Sb., vyhláška 

č. 383/01 Sb.), 

 zabezpečit odpady před neţádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, 

 písemně hlásit ekologovi vznik nového odpadu, který je dosud nezařazený 

v seznamu odpadů a poţádat o zatřídění podle katalogu odpadů. 

Příloha uvedeného rozkazu je v podstatě metodickým návodem, který určuje, jak se 

jednotlivé druhy odpadů zatřídí a jak se s nimi zachází s odkazem na příslušná zákonná 

ustanovení. Je zde stanovena povinnost pro všechny pracovníky policie bez ohledu na 

zařazení, jimţ z jejich činnosti vzniká odpad z výkonu sluţby i povolání, nebo po vyřazení 

věcí, tento shromaţďovat a třídit podle druhů. Shromaţďováním odpadů se rozumí jejich 

krátkodobé soustřeďování do shromaţďovacích prostředků v místě jejich vzniku před 

dalším nakládání s odpady. Všichni zaměstnanci jsou povinni dodrţovat ekology a správci 

objektů zavedený postup při třídění, shromaţďování, skladování a odstraňování odpadů 

podle katalogu odpadů. 

2.1 Vymezení základních pojmů 

Základní vymezení pojmů je obsaţeno v zákoně č. 185/2001 Sb. [3] ve znění 

pozdějších platných předpisů ze kterého se pak odvíjí další postup při nakládání s odpady. 

Důleţité je zejména určení, ţe odpad je 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 tomuto zákonu. Ke zbavování opadu dochází vţdy, pokud osoba předává některou z věci 

charakterizovaných jako odpad osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů a přitom není 

důleţité, zda jde o předání za úplatu či nikoliv. Na tomto základě je odpadové hospodářství 

chápáno jako činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na 

následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloţeny, a kontrolu těchto činností. Důleţitou 

roli hraje především předcházení vzniku odpadů, jehoţ cílem je odstranit, případně změnit 

všechny procesy, při nichţ vznikají neţádoucí produkty znečišťující ţivotní prostředí. 
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Odpady lze dělit z různých hledisek. Podle skupenství hmoty se dělí na pevné 

a kapalné, podle původu na odpady z těţby, průmyslové odpady, zemědělské odpady 

a komunální odpady. Zbytkový komunální odpad je sloţka komunálního odpadu, která 

zbývá po vytřídění vyuţitelných a nebezpečných sloţek a objemového odpadu  

S vyprodukovaným odpadem je třeba nějakým způsobem naloţit. Od jednotlivých 

občanů a firem, kteří odpad ukládají do popelnic a kontejnerů, obvykle odpad vyváţejí 

popelářskými vozy obecní či městské komunální sluţby. Po jeho shromáţdění se obvykle 

vyuţije jedna z následujících moţností: 

 Opětovné vyuţití 

 Materiálové vyuţití:  

 recyklace, 

 kompostování, 

 Energetické vyuţití:  

 přímé spalování/zplyňování,  

 výroba paliv, 

 Uloţení na skládce odpadů. 

Třídění odpadu je sběr jednotlivých druhů odpadů (papír, sklo, plasty, bioodpad) 

odděleně od ostatních. Tím se tedy rozumí správně roztříděný komunální odpad podle své 

materiální podstaty, který lze posléze opětovně recyklovat a znovu začlenit do výroby. 

Sběr odpadu probíhá ve speciálních kontejnerech rádně označených sběrnou surovinou 

(plast, papír, sklo,...). 

Základní podstatou třídění odpadu je vytvoření podmínek pro jeho další zpracování 

(recyklaci) a s cílem šetřit přírodními zdroji a jiţ jednou získané suroviny opětovně vyuţít. 

Třídění odpadu má proto hlavně velký ekologický význam. V rámci odpadů obce zajišťují 

pro své občany standardně označené kontejnery pro uloţení vytříděného odpadu. 

Do kontejneru na papír se ukládají noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní 

letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, karton, papírové obaly, obaly s recyklačním 

symbolem. Do kontejnerů na papír se nehází mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, 

uhlový a voskovaný papír, pouţité pleny, hygienické potřeby a vícevrstvé obaly[5].  
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Do kontejnerů na sklo se ukládají nevratné láhve od nápojů, skleněné nádoby, 

skleněné střepy - tabulové sklo, obaly s recyklačním symbolem. Do těchto kontejnerů však 

nepatří keramika, porcelán, autoskla, drátěná skla a zrcadla, lahvičky od léčiv, ţárovky, 

zářivky a výbojky. 

Do kontejnerů na plasty se ukládají stlačené PET láhve od nápojů, kelímky, sáčky 

(i mikrotenové), fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén, obaly s recyklačním symbolem. 

Do kontejnerů na plasty se nehází novodurové trubky, guma, molitan, PVC, textil z umělých 

vláken, nádobky od léčiv, vícevrstvé obaly, linolea, pneumatiky, obaly od nebezpečných látek 

(motorový olej, chemikálie, barvy apod.) V některých městech je do kontejnerů na plasty 

moţné vhazovat i nápojové kartony, coţ je na popelnici náleţitě poznamenáno [8]. 

Pro sběr nápojových kartonů slouţí speciálně upravené popelnice (v oranţové barvě).  

Biologicky rozloţitelný odpad (bioodpad) je jakýkoli odpad, který je schopen 

anaerobního nebo aerobního rozkladu (např. potraviny, odpad ze zeleně, papír) a jehoţ 

respirační aktivita po čtyřech dnech (AT4) je nad 10 mg O2/g sušiny a dynamický respirační 

index je nad 1.000 O2/kg spal. látek/h. Po proběhnutí biologického rozkladu se odpad mění ve 

stabilizovaný odpad. Velmi důleţitou částí biologicky rozloţitelných odpadů jsou biologicky 

rozloţitelné komunální odpady (BRKO), které dle Plánu odpadového hospodářství České 

republiky tvoří tyto druhy, které jsou uvedeny v tabulce č. 1. 

Tabulka 1: Biologicky rozložitelné komunální odpady [8] 

Druhy odpadů podle Katalogu odpadů tvořící BRKO 

Katalogové 

číslo 
Název druhu 

Podíl biologicky rozloţitelné sloţky  

(% hmotnostní) 

20 01 01 Papír a/nebo lepenka 100 

20 01 07 Dřevo 100 

20 01 08 Organický kompostovatelný odpad 100 

20 01 10 Oděv 75 

20 01 11 Textilní materiál 75 

20 02 01 Kompostovatelný odpad z údrţby zeleně 100 

20 03 01 Směsný komunální odpad 40 

20 03 02 Odpad z trţišť 75 
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Z toho tedy plyne, ţe obsah bioodpadů ve směsném, přesněji ve zbytkovém 

komunálním odpadu je ještě vyšší. Lokálně můţe dosahovat aţ 60 % hmotnostních. 

BRKO jsou skupinou odpadů, která lze dobře vyuţít např. kompostováním nebo k výrobě 

bioplynu. 

Naopak skládkování biologicky rozloţitelných komunálních odpadů je omezováno, 

tato povinnost vyplývá ze směrnice o skládkování 99/31 Evropského společenství, která 

byla implementována do Plánu odpadového hospodářství České republiky. 

2.2 Systémy odděleného sběru odpadu 

Má-li být naplněn smysl zákona a zajištěn funkční sběr odpadů na určitém teritoriu, 

je nutné vytvořit takové podmínky, které fyzickým i právnickým osobám bez větší potíţí 

umoţní vzniklý odpad z jejich činnosti vytřídit a na dostupném místě jej také uloţit. Tento 

systém lze samozřejmě posuzovat z různých hledisek. Mezi tato hlediska bude zcela 

nepochybně patřit třídění podle následujících kritérií [8]: 

 dle druhu sbíraného odpadu (papír, sklo, plast, zahradní + kuchyňský odpad, 

zahradní odpad, kuchyňský odpad, kovy, obaly, nebezpečný odpad,…),  

 dle vzdálenosti od místa původu odpadu do místa jeho uloţení nebo sběru 

(umístění sběrných dvorů, donáškové systémy, sběr na prahu),  

 dle frekvence svozu (intenzivní (>1× týdně), standardní (1-2× za 14 dní, 

extenzivní (<1× za 14 dní),  

 dle sběrného prostředku (sběrné nádoby, pytlové systémy, kontejnery, kbelíky, 

mobilní sběr  

Moţná neúčelnost či komplikovanost vytvořeného systému sběru odpadů je patrna 

právě z podílu biologicky rozloţitelných sloţek v komunálním odpadu. Pokud je 

konstatováno, ţe podíl biologicky rozloţitelných látek můţe dosahovat aţ 60 % hmotnosti 

komunálního odpadu, zcela jistě to nesvědčí o účelném a funkčním systému sběru odpadů.  

Nelze samozřejmě opomenout, ţe výrazný podíl na sníţení tohoto údaje má 

výchova a přesvědčování k nutnosti třídění všech druhů odpadů. Bez vybudování 

uceleného systému odděleného sběru odpadů však není moţné zvrátit současný stav 

a vytvořit lepší podmínky [8]. 
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3 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Policie České republiky je organizace, která nebude zásadním producentem odpadů 

na území bývalého okresu Louny. Je to dáno jejím zaměřením a úkoly. Přesto i tato 

organizace nutně musí produkovat odpad, který vzniká při její činnosti a částečně se můţe 

jednat i o odpad nebezpečný. Okresní ředitelství policie České republiky v Lounech 

provozuje celkem devět nemovitostí, ve kterých je provozována úřední a poloubytovací 

činnost. Z úřední činnosti převáţně vznikají odpady papíru (200101), kategorie „Ostatní“, 

plastové nosiče informací (200139). Poloubytovací činnost spočívá v provozování 

převlékáren (šaten) s umyvárnami a odpočinkových stravovacích míst, z jejichţ provozu 

vznikají odpady typu komunálního (odpadní hygienické prostředky, PET lahve, svačinový 

papír eventuelně obaly z hotových jídel a podobně). Ostatní odpady vznikající z provozu 

budov během prováděného servisu nebo při údrţbě a ty odváţí pracovníci údrţby 

Okresního ředitelství v Lounech do shromaţďovacích míst odpadů v areálu Okresního 

ředitelství v Lounech. 

Z činnosti „Policie“ vznikají také nebezpečné odpady, a to ze zpracování pořízené 

fotodokumentace. Jsou to převáţně vodné roztoky vývojek a aktivátorů (090101), Roztoky 

ustalovačů (090104). V současné době produkce těchto nebezpečných odpadů klesá 

s postupným zaváděním digitální technologie a zhruba do dvou let tato produkce zmizí. 

Během provádění údrţby vozidel, která spočívá v jejich povrchovém mytí 

a doplňování provozních tekutin, vznikají další nebezpečné odpady:  

 Kaly z lapáků nečistot (130503).  

 Obaly od nebezpečných látek (150110). 

 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 

nebezpečnými látkami (150202).  

 Z prováděné údrţby na nemovitostech vzniká i ţelezo a ocel (170405). 

Z pracovní činnosti policejních pracovišť vzniká mnoho sluţebních písemností, 

které se v pravidelném cyklu vyřazují. V obsahu těchto písemností jsou data a osobní 

údaje, ale i důvěrné a tajné informace, se kterými se musí nakládat v souladu s platnými 

předpisy o nakládání s nimi a proto se policie stará o jejich skartování tak, aby informace 

nemohly být zneuţity ani jinak ztraceny. Vzniká tak speciální odpad papíru (200101), 

kategorie „O. 
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Na tento odpad jsou kladeny velké bezpečnostní podmínky. Oproti běţnému 

papírovému odpadu bylo nutné vymezit speciální sběrné místo pro uskladnění utajovaných 

písemností, které jsou určeny k likvidaci. Další podmínky je nutné splnit ještě před 

vlastním předáním takto vzniklého odpadu k likvidaci. Kaţdý pytel musí být svázán 

a zapečetěn razítkem oddělení. Při špatné manipulaci by mohlo dojít k úniku dat, proto při 

odvozu papíru a lepenky vţdy jede pověřený pracovník, který dohlíţí na správnou 

manipulaci a zničení odpadu.  

V současné době v návaznosti na zajištění bezpečnosti práce policistů však vzniká 

nový velmi nebezpečný odpad, který byl zatříděn jako 180103 – nebezpečný, na jehoţ sběr 

musí být kladeny zvláštní poţadavky s ohledem na prevenci infekce. Policista musí být 

aktivně schopen v dané chvíli a na daném místě okamţitě převzít a dobře uloţit 

znečištěnou injekční jehlu a stříkačku na jedno pouţití, jakoţ i případnou potřísněnou 

ochrannou rukavici od krve (dopravní nehody) nebo pouţitou detekční trubičku. To vše 

u případů, kde nejsou tyto věci předmětem laboratorního zkoumání. Do kaţdého vozidla 

proto byly umístěny jednocestné obaly, do kterých jsou tyto v podstatě zadrţené 

nebezpečné předměty odloţeny a po příjezdu do budovy okresního ředitelství jsou tyto 

obaly odloţeny do shromaţďovacího prostředku. Odpady, na jejichţ sběr a odstraňování 

jsou kladeny zvláštní poţadavky s ohledem na prevenci infekce (180103 – zařazeno mezi 

nebezpečný odpad).   

Ostatní odpad sloţený převáţně z vyřazeného nábytku, je zařazen do kategorie 

Objemný odpad (200307). 

Takto vytřídění opad je pak předáván specializovaných firmám k jeho likvidaci 

nebo recyklaci.  

Výběr firem v tomto počtu a rozsahu jejich činnosti plně vystihuje potřeby 

organizace ve vztahu k potřebám organizace při zajištění likvidace odpadu vzniklého při 

její činnosti. Pro ilustraci uvádím v následujících tabulkách č. 2 mnoţství odpadů 

produkovaných Policií České republiky v roce 2007-2008. 
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Tabulka 2: Odpady Policie ČR za rok 2007[9] 

Katalogové 

číslo odpadu 

Kategorie 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Mnoţství 

/tuny/ 

090101 N Vodné roztoky vývojek a aktivátorů 0,1 

120301 N Prací vody 3 

130503 N Kaly z lapáků nečistot 6 

150110 N 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 

nebo obaly těmito látkami znečištěné 0,04 

150102 O Plastové obaly 0,08 

150202 N 

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně 

olejových filtrů jinak blíţe neurčených) 

čistící tkaniny 0,03 

170302 O 

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 

170301 0,03 

200139 O Plasty 0,02 

180103 N 

Odpady, na jejichţ sběr a odstraňování jsou 

kladeny zvláštní poţadavky s ohledem na 

prevenci infekce 0,018 

200101 O Papír a lepenka 4,03 

200121 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 0,001 

200140 O Kovy 0,64 

200301 O Směsný komunální odpad 15,614 

Na základě dat uvedených v tabulce č. 2 i grafickém znázornění na obrázku č. 1 lze 

zhodnotit celkovou produkci odpadů za rok 2007 kdy jednoznačně nejvyšší je produkce 

směsného komunálního odpadu a nejniţší produkce je u plastů. 

 

Obrázek 1: Produkce odpadů za rok 2007 

0,1

3

6

0,04

0,08

0,03

0,03

0,02

0,018

4,03

0,001

0,64

15,614

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Vodné roztoky vývojek a aktivátorů

Prací vody

Kaly z lapáků nečistot

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek …

Plastové obaly

Absorbční činidla, filtrační materiály (včetně …

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301

Plasty

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou …

Papír a lepanka

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

Kovy

Směsný komunální odpad

 



Šolcová Miloslava: Nakládání s odpady u policie České republiky okresní ředitelství Louny 
 

 

13 

Rok 2009 

Tabulka 3: Odpady Policie ČR za rok 2008 [9] 

Katalogové číslo 

odpadu Kategorie odpadu Název druhu odpadu 

Mnoţství 

/tuny/ 

090101 N Vodné roztoky vývojek a aktivátorů 0,15 

090104 N Roztoky ustalovačů 0,1 

170405 O Ţelezo a ocel 0,97 

130503 N Kaly z lapáků nečistot 5 

180103 N 

Odpady, na jejichţ sběr a odstraňování 

jsou kladeny zvláštní poţadavky s 

ohledem na prevenci infekce 0,004 

200101 O Papír a lepenka 2,24 

200139 O Plasty 0,1 

200301 O Směsný komunální odpad 20,342 

Z dat uvedených v tabulce č. 3 a jejich grafického znázornění na obrázku č. 2 lze 

konstatovat, ţe směsný komunální odpad ve srovnání s loňským rokem značně stoupl.    
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4 HODNOCENÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY U POLICIE ČR OŘ LOUNY 

V současném nakládání s odpady vzniklými z činností policie jsem v porovnání 

s platnou legislativou neshledala rozpor. Dá se říci, ţe v mnohém by napomohl nákup 

většího mnoţství a kvalitnějších shromaţďovacích prostředků a jejich rozmístění do 

objektů, ale současný stav je dostačující. Bylo zjištěno, ţe větší mnoţství vnitřních nádob 

umístěných v přístupových prostorách by odporovalo poţárním předpisům, protoţe 

konstrukčně se převáţně jedná o budovy, které byly postaveny v minulém století a na 

třídění odpadů nejsou konstrukčně řešeny. 

Do budoucna bude policie nucena investovat značné finanční prostředky na nákup 

velmi kvalitních jednocestných obalů na biologicky kontaminované věci, které mají 

pachatelé trestné činnosti u sebe a nelze je s nimi umístit do cely předběţného zadrţení.  

Vítaným zlepšením pro policii a úplné zrušení odpadu jako vodné roztoky vývojek 

a aktivátorů, roztoky ustalovačů by bylo, pokud by Policie začala pracovat pouze 

s digitální technikou. Tím by odpadla práce s chemikáliemi. Bylo by to ulehčení pro 

pracovníky, kteří zpracovávali materiál, ale i pro rozpočet na odvoz odpadu. 

V roce 2006 byl na objednávku Ministerstva vnitra, Policie České republiky, 

Správy Severočeského kraje v Ústí nad Labem firmou ISES, s.r.o. Praha 1, zpracován Plán 

odpadového hospodářství původce odpadů pro Policii České republiky, Správu 

Severočeského kraje, okresní ředitelství v Lounech. Povinnost zpracovat Plán odpadového 

hospodářství vyplývá kaţdému původci odpadů ze zákona o odpadech. Tato povinnost se 

vztahuje na původce odpadů, kteří ročně produkují více neţ 10 t nebezpečného odpadu 

nebo více neţ 1 000 t ostatního odpadu. Tento plán musí být v souladu se závaznou částí 

POH kraje [7]. 

Plán odpadového hospodářství je zpracován na dobu pěti let a při kaţdé zásadní 

změně podmínek, na jejichţ základě byl zpracován, musí být změně nejpozději do tří 

měsíců od změny. Plán odpadového hospodářství je pro činnost původce závazný v období 

2006–2010. 

V rámci okresu Louny existuje celkem devět objektů Policie České republiky, které 

produkují odpady. V následující tabulce č. 4 je uveden vţdy název a adresa jednotlivých 

objektů Policie České republiky v rámci okresu Louny. 
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Tabulka 4: Název a adresa objektu Policie ČR v rámci okresu Louny [7] 

Název objektu Adresa 

Budova územních útvarů (bývalé okresní 

ředitelství) 
Cukrovarská zahrada 1124, Louny 

Obvodní oddělení Louny Osvoboditelů 320, Louny 

Obvodní oddělení Ţatec Dlouhá 111, Ţatec 

Obvodní oddělení Podbořany Hlubanská 314, Podbořany 

Obvodní oddělení Postoloprty Ţiţkova 338, Postoloprty 

Obvodní oddělení Kryry Hlavní 85, Kryry 

Obvodní oddělení Koštice Koštice 180, Koštice u Loun 

Dopravní inspektorát Benedikta Rejta 2297, Louny 

Střelnice Nečichy Nečichy, Louny 

Na územních útvarech Policie České republiky a ostatních útvarech Policie České 

republiky dislokovaných v okrese Louny dochází ke zbavování se odpadu výhradně tak, ţe 

se odpad, jako věc movitá, která přísluší do některé ze skupin odpadů, uvedených v příloze 

č. 1 zákona o odpadech, předá osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto 

zákona a to bez ohledu na to, zda se jedná o úplatný nebo bezúplatný převod. 

K uvedenému účelu jsou uzavřeny smlouvy s  firmami, které se zabývají sběrem 

odpadů podle katalogových čísel (viz tabulka č. 5): 
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Tabulka 5: Firmy zabývající se sběrem odpadů [9] 

Pořad. 

číslo 

Katalogové 

číslo 

odpadu 

Kategorie 

odpadu 

Název druhu 

odpadu 
Partner 

  1. 090101     N 
Vodné roztoky vývojek a aktivátorů 

František Krunert–

Metal, Vlašim 

  2.  090104     N Roztoky ustalovačů 0 

  3. 130503     N 
Kaly z lapáků nečistot 

Josef Paclt–

PATOK, Louny 

  4. 180103     N Odpady, na jejichţ sběr a odstraňování 

jsou kladeny zvláštní poţadavky 

s ohledem na prevenci infekce 

0 

  5. 200301     O Směsný komunální odpad -  „  - 

  6. 200133     N Baterie 0 

  7.  170405     O 
Ţelezo a ocel 

KOVOŠROT 

GROUP a.s., Děčín 

  8. 200101     O Papír a lepenka 0 

. 9. 200139     O Plasty - „ -  

10. 200101     O Papír a lepenka 0 

11. 200139     O 
Plasty 

SITA CZ a.s., 

Praha 2 

12.  200307     O Objemný odpad 0 

13. 200301     O 
Směsný komunální odpad 

Městský úřad 

Pobořany 

14. 150202     N Absorpční činidla, filtrační materiály 

(včetně olejových filtrů jinak blíţe 

neurčených), čisticí tkaniny 

P-EKO s.r.o., Ústí 

n/L.  

V následující tabulce č. 6 uvádím jednotlivé druhy odpadů, jejichţ produkce je 

pravidelně vykazována v průběhu posledních pěti let. Druhová skladba odpadů se kaţdý 

rok mění v závislosti na nařízeních a realizovaných projektech. 
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Tabulka 6: Druhy odpadů, pravidelně vykazovaných za posledních pěti let [9] 

Druh odpadu 2004 2005 2006 2007 2008 

Vodné roztoky vývojek a aktivátorů 0,08 0,10 0,10 0,10 0,15 

Roztoky ustalovačů 0,10 0,10 0,13  0,10 

Kaly z lapáků nečistot 5,0 5,5 5,0 6,0 5,0 

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových 

filtrů jinak blíţe neurčených), čisticí tkaniny 

0,08 0,04 0,04 0,03 0 

Dřevo 0,93 3,40 1,25   

Papír a lepenka (spalovna) 0,92 3,00 1,88 3,58 2,00 

Papír a lepenka (sběr) 1,38 0,22 0,08 0,40 0,24 

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 0,043 0,025  0,001 0 

Kovy 0,40 12,70 0,78 1,06 0,97 

Směsný komunální odpad  12,14 8,24 6,03 6,03 

Plastové obaly   0,03 0,08  

Odpady, na jejichţ sběr a odstraňování jsou kladeny zvl. 

poţadavky s ohledem na prevenci infekce 

  0,007 0,018 0 

Plasty   0,12 0,02 0,10 

Objemný odpad    5,80 3,05 

Z dat uvedených v tabulce č. 6 největší podíl na celkové produkci odpadů 

vznikajících při činnosti útvarů Policie České republiky v okrese Louny zaujímá směsný 

komunální odpad. Z přehledu je zřejmé, ţe od roku 2006 organizace zvýšila svoji činnost 

na úseku odpadového hospodářství. Zejména došlo k důslednějšímu třídění odpadu, coţ se 

projevilo na poklesu směsného komunálního odpadu a mírnému navýšení ostatních druhů 

odpadu. Tyto údaje ovšem nelze přeceňovat, neboť některé údaje mohou být ovlivněny 

přesunem faktické likvidace odpadů do roku následujícího. I s ohledem na tuto skutečnost 

je nutno pozitivně hodnotit větší roztřídění odpadů na jednotlivých kategoriích, coţ svědčí 

o pozitivním přístupu organizace. 

Následující graf na obrázku č. 3 zobrazuje produkci nebezpečných látek, které jsou 

produkovány zejména oddělením kriminalistické techniky v souvislosti se zpracováváním 

fotografické dokumentace z místa činu. Vzhledem k zavedení digitalizace fotografické 

dokumentace je reálný předpoklad, ţe tato produkce bude od roku 2009 nulová. 
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Obrázek 1: Produkce odpadních nebezpečných látek oddělením kriminalistické techniky 

Z následujícího grafu, uvedeného na obrázku č. 4, je patrné, ţe produkci dalších 

nebezpečných odpadů, které vznikají zejména v souvislosti s provozováním technické 

ošetřovny vozidel. Zde lze předpokládat, ţe v budoucnu zřejmě nedojde k výrazným 

změnám v mnoţství tohoto odpadu, neboť provoz sluţebních dopravních prostředků nelze 

výrazněji omezit. 

 
Obrázek 2: Produkce nebezpečných odpadů provozováním technické ošetřovny vozidel 

Z následujícího grafu, uvedeném na obrázku č. 5, je patrné, ţe produkce 

odpadového papíru a lepenky ze všech útvarů na území okresu Louny. Uvedený odpad je 

rozdělen do dvou částí. Papír a lepenka odvezená do spalovny. Jedná se o písemnosti, 
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u kterých proběhla skartační lhůta a je moţno je odstranit, ale není moţno s ohledem na 

ochranu osobních údajů a na další skutečnosti, které nelze zveřejnit, je odevzdat do sběru. 

V tomto případě se v zapečetěných pytlích odvezou do firmy.  

 
Obrázek 3: Produkce odpadového papíru a lepenky 

V rámci činnosti útvarů Policie ČR na území okresu Louny vznikají i další odpady, 

u kterých jej jejich mnoţství nárazové, např. stavební suť nebo kovový odpad, které 

vznikají při stavebních úpravách na jednotlivých objektech. Dalším druhem je například 

objemný odpad, který vznikne nárazově např. při obnově nábytku na sluţebnách. 

Specifickým druhem nebezpečného odpadu jsou pouţité detekční trubičky, gumové 

rukavice pouţité na místě činu, nalezené injekční stříkačky a podobný odpad, který se 

soustřeďuje v budově územních útvarů. Z jednotlivých sluţebních útvarů jsou sváţeny 

v určených obalech a tento odpad odebírá firma LIKOR CZ s.r.o. Ţatec. Pouţité baterie 

s ručních svítilen jsou rovněţ soustřeďovány v budově územních útvarů a tyto jsou 

odebírány firmou P-EKO s.r.o. Ústí n/L.  

S ohledem na stárnutí počítačové techniky a také na její poškození vzniká odpad 

i na tomto úseku. Tento materiál – odpad, je likvidován prostřednictvím zřizovatelské 

organizace, která s tímto odpadem dále nakládá v souladu se zákonem. Stejně tak se 

nakládá s vyřazenými akumulátory ze sluţebních vozidel a s pouţitými pneumatikami. 

Oleje, které jsou v procesu údrţby vozidel vyprodukovány jako odpad, jsou ukládány do 

příslušné nádoby (sudu) a po naplnění jsou odevzdány příslušnému útvaru zřizovatele 

organizace. Stejným způsobem jsou rovněţ předávány poškozené zářivky a jiný odpad, 

 



Šolcová Miloslava: Nakládání s odpady u policie České republiky okresní ředitelství Louny 
 

 

20 

Rok 2009 

obsahující rtuť. Odpadní tiskařské tonery byly vykazovány jako vyprodukovaný odpad 

pouze v roce 2004, od té doby je dodavatel odebírá jako zpětný odběr. Z tohoto důvodu 

organizace nevykazuje tento typ odpadu, neboť je vykazován centrálně u zřizovatele 

organizace. 

Plastové obaly – PET lahve, jsou soustřeďovány v určených pytlích. 

Největší podíl na celkové produkci odpadů vznikajících při činnosti útvarů Policie 

České republiky v okrese Louny zaujímá směsný komunální odpad. Odpad je 

shromaţďován v určených nádobách a následně likvidován smluvními partnery. 

Celková produkce směsného komunálního odpadu v okrese Louny (v tunách), je 

uvedena následující tabulka č. 7. 

Tabulka 7: Celková produkce směsného komunálního odpadu v okrese Louny [9] 

NÁZEV 2004 2005 2006 2007 2008 

Budova územních útvarů Louny 14,9 12,1   8,2   6,0   6,0 

Obvodní oddělení Louny   5,2   5,1   11,2   2,2 2,2 

Obvodní oddělení Ţatec   3,9   3,9   3,9   2,3   2,3 

Obvodní oddělení Podbořany   3,1   3,1   3,1   1,5 3,1 

Obvodní oddělení Postoloprty   3,1   3,4   3,4   1,5   1,5 

Obvodní odděleníé Kryry   1,7   1,9   1,9   0,7 0,7 

Obvodní oddělení Koštice   1,3   1,3   1,3   1,1   1,1 

Dopravní inspektorát Louny   0,9   0,9   0,9   0,4 0,4 

Střelnice Nečichy   0,9   0,06   0,1   0,01   0,03 

CELKEM 34,50 31,76 34,0 15,71 17,33 

V následujících obrázcích č. 6 a č. 7 chci graficky znázornit ukázat jednotlivých 

útvarů na celkové produkci směsného komunálního odpadu v okrese Louny. 
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Obrázek 4: Celková produkce komunálního odpadu organizace v tunách 

 
Obrázek 5: Podíl budovy ředitelství na produkci komunálního odpadu organizace 

Poměrně vysoká produkce komunálního odpadu v letech 2004 a 2005 

(viz obrázek č. 7) v této budově je zřejmě odrazem výměny podstatné části vybavení 

kanceláří v těchto letech. 
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Obrázek 6: Podíl na celkové produkci komunálního odpadu v obvodním oddělení Louny 

Výkyv tohoto útvaru v produkci komunálního odpadu v roce 2006 je způsoben 

stěhováním tohoto útvaru do jiné budovy ve městě. 

 

Obrázek 7: Podíl na celkové produkci komunálního odpadu v obvodním oddělení Žatec 
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Obrázek 8: Podíl na celkové produkci komunálního odpadu v obvodním oddělení Podbořany 

 
Obrázek 9: Podíl na celkové produkci komunálního odpadu v obvodním oddělení Postoloprty 
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Obrázek 10: Podíl na celkové produkci komunálního odpadu v obvodním oddělení Kryry 

 
Obrázek 11: Podíl na celkové produkci komunálního odpadu v obvodním oddělení Koštice 
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Obrázek 12: Podíl na celkové produkci komunálního odpadu dopravním inspektorátem 

 
Obrázek 13: Podíl na celkové produkci komunálního odpadu střelnicí Nečichy 

U všech těchto objektů (viz obrázky č. 9-15) jsou zřejmé poměrně malé výkyvy 

v produkci komunálního dopadu a pokud někde dochází k prudkému nárůstu, je to téměř 

vţdy spojeno převáţně se stavebnímu úpravami objektu. 
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5 ZÁVĚR 

Po provedení průzkumu nakládání s odpady u Policie České republiky okresního 

ředitelství v Lounech v současné době, jsem neshledala ţádný rozpor v porovnání s platnou 

legislativou. Produkovaný odpad je tříděn a je smluvně zajištěna jeho likvidace. Likvidaci 

některých druhů odpadu zajišťuje zřizovatel organizace. Rozhodně by se ale dalo říci, ţe 

ke zkvalitnění řešení vznikající problematiky s odpady by pomohl nákup většího mnoţství 

a samozřejmě také kvalitnějších shromaţďovacích prostředků a jejich rozmístění do 

potřebných objektů. 

Vzhledem k tomu, ţe téměř všechny budovy, které má Policie České republiky 

k dispozici byly konstruovány a postaveny v minulém století a díky tomu nebyly řešeny 

potřeby třídění odpadů, by se nákupem většího mnoţství nových a kvalitnějších 

shromaţďovacích prostředků umístěných v přístupových prostorách porušily poţární 

předpisy, proto je stávající stav těchto prostředků shledán dostačujícím. 

Kaţdopádně bude do budoucna Policie České republiky také nucena investovat 

nemalé finanční prostředky na nákup velmi kvalitních jednocestných obalů pouţitelných 

na biologicky kontaminované věci, které mají pachatelé trestních činností téměř vţdy 

u sebe a nelze je s nimi umístit do cely předběţného zadrţení. 

Vítaným zlepšením pro Policii České republiky úplným odstraněním vznikání 

odpadů jako jsou vodné roztoky vývojek a aktivátorů a roztoky ustalovačů by bylo, pokud 

by Policie České republiky začala pracovat pouze s digitální technikou. Díky tomu by 

odpadla práce s chemikáliemi, coţ by vedlo k ulehčení práce pro pracovníky, kteří nyní 

zpracovávají tento materiál, ale také i pro rozpočet na odvoz a likvidaci odpadu. Po 

zjištění, ţe díky postupnému zavádění moderních digitálních technologií je toto řešení jiţ 

nasnadě a díky tomu se počítá, ţe tato produkce zhruba do dvou let zcela vymizí je zlepšení 

situace velmi nadějná. 
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