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Anotace:

Diplomová práce se zabývá právními aspekty nezákonného nakládání s odpady. Popisuje

vývoj  legislativy  v České  republice,  která  navazuje  na  právní  systém  Evropského

společenství, uvádím zde vývoj zákonů a navazujících vyhlášek pro nakládání s odpady

v ČR a související  zákony a vyhlášky s ochrannou životního prostředí.  V další  části  je

popsána legislativa související s činností Hasičského záchranného sboru České republiky,

platné zákony, vyhlášky a navazující předpisy pro jeho činnost. Poslední část se zabývá

zásahy souvisejícími s nakládáním s odpady a jejich popis, v závěru je zpracován krizový

plán pro zásah související s nezákonným nakládáním s odpady.

Klí čová slova: právní aspekty, nakládání s odpady, zákony, vyhlášky, Hasičský záchranný

                         sbor, zásahy

Annotation:

This  thesis  deals  with  the  legal  aspects  of  illegal waste.  It  describes  the evolution of

legislation in the Czech Republic, which follows the European Community legal system,

here are the development of laws and related regulations for waste management in CR and

related  laws and regulations  to  safeguard  the environment.  The next  section describes

related legislation with the activities of the Fire Brigade of the Czech Republic, applicable

laws, ordinances and building regulations for its operation. The last section deals with

interventions related to waste management and their description, in the end it worked on

contingency planning for action related to illegal waste management.

Keywords: legal aspects, disposal waste, law, legislation, interventions



Obsah:

1.Úvod a cíl práce…………………………………………………………………………1

2.Právní úprava a legislativa……………………………………………………………..2

    2.1 Prameny mezinárodní právní úpravy……………………………………………......2

    2.2 Právní úprava ES……………………………………………………………….........3

    2.3 Vývoj české právní úpravy…………………………………………….…………….5

    2.4 Legislativa a platné právní předpisy pro nakládání s odpady v ČR….……………...8

    2.5 Změny v zákoně č. 185/2001 Sb. …………………………………….………..........8

    2.6 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech…………………………………………………11

    2.7 Vyhlášky pro nakládání s odpady v ČR…………………………………………….16

    2.8 Zákony a vyhlášky úzce související s ochrannou životního prostředí……………...20

    2.9 Zásady a cíle právní úpravy…………………………………………………………21

3.Porušování právních předpisů………………………………………………………...25

    3.1 Trestné činy…………………………………………………………………………26

    3.2 Jiné správní delikty…………………………………………………………………27

    3.3 Jiné správní delikty v zákoně o odpadech………………………………………….27

    3.4 Přestupky……………………………………………………………………………28

    3.5 Přestupky uvedené v zákoně o odpadech…………………………………………...28

    3.6 Přestupky uvedené v zákoně o přestupcích…………………………………………29

4.Legislativa a platné právní předpisy HZS ČR………………………………………..30

    4.1 Zákony - legislativa HZS ČR……………………………………………………….30

    4.2 Vyhlášky - legislativa HZS ČR……………………………………………………..33

    4.3 Nařízení vlády - legislativa HZS ČR…………………………………………..........34

    4.4 Legislativa související s činností  HZS ČR…………………………………………35

5.Zásahy s výskytem nebezpečných látek……………………………………………….36

    5.1 Zásah s přítomností nebezpečných látek……………………………………………36

    5.2 Požáry skládek tuhých odpadů…………………………………....……………….. 40

    5.3 Havárie ohrožující vody -  Ropné havárie…………………………...……………   40

6.Zásahy HZS  ÚK. s likvidací nebezpečného odpadu…………………........…………43

     6.1  Požár nákladního automobilu přepravujícího nebezpečný odpad ……...........……43

     6.2  Požár dovezeného odpadu v areálu bývalého kravína v Libčevsi   

            v okrese Louny………………………………………………………………....….46



7.Návrh krizového plánu pro případ nezákonného nakládání s odpady………….....53

      7.1 Charakteristické znaky zásahu.................................................................................53

7.2 Charakteristické znaky místa zásahu na nebezpečný odpad nebo nebezpečné

                               látky........................................................................................................................55

      7.3 Úkoly a postup činnosti jednotek požární ochranny...............................................56

      7.4  Očekávané zvláštnosti............................................................................................57 

      7.5  Grafické znázornění krizového plánu………………………………………....….58

8.Závěr ………………………………………………………………………………...…59

   Seznam odborné literatury………………………………………………………....…....60

   Seznam obrázků..............................................................................................................61

Definice základních pojmů (odborná terminologie):

ES – Evropské společenství

OSN – Organizace spojených národů

UNESCO – Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu

UNEP – Program OSN pro životní prostředí

OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

ČNR – Česká národní rada

MŽP – Ministerstvo životního prostředí

HZS ČR – Hasičský záchranný sbor České Republiky

HZS ÚK – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

HZS ÚO – územní odbor Hasičského záchranného sboru

IZS – Integrovaný záchranný systém

KOPIS – krajské informační středisko

OPIS – okresní informační středisko

Krizový stav – stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav

CAS – cisternová automobilová stříkačka



Bc. Jan LEIBL : Právní aspekty nezákonného nakládání s odpady

1. Úvod a cíl práce

              Problematika odpadového hospodářství není samozřejmě jen problematikou naší

republiky, ale celosvětovým problémem. Nakládání s odpady se u nás začalo legislativně

vyvíjet až po roce 1989, do té doby u nás nebylo prakticky  legislativně upraveno. První

zákon vyšel v roce 1991 a od té doby se legislativa nakládání s odpady upravuje průběžně

až do současnosti. Vývoj právní úpravy také samozřejmě musí navazovat na legislativu

Evropského  společenství,  jehož  jsme se  stali  členem.  Důležitou  se  stala  i  legislativní

úprava přeshraniční přepravy odpadů, protože nelegální obchod s opadem se stal zejména

v zemích tzv. bývalého východního bloku velmi zajímavým, hlavně pro kriminální živly a

není tajemstvím, že nelegální obchod s odpadem patří mezi finančně nejvýhodnější, hned

za obchodem z drogami. V mojí diplomové práci je popsán legislativní vývoj nakládání

s odpady,  zákony navazující  a vyhlášky.  Dále  jsou zde popsány správní  delikty,  které

mohou  být  spáchány  na  základě  nezákonného  nakládání  s odpady.  Je  zde  popsána

legislativa  která,  souvisí  s činností  Hasičského  záchranného  sboru  České  republiky.

Zákony, vyhlášky a právní dokumenty, podle kterých se činnost Hasičského záchranného

sboru České republiky řídí a ty které s její činností úzce souvisí. Následuje popis zásahů

HZS  ÚK  při  požárech  souvisejících  s odpady  a  krizový  plán  zásahu  při  nelegálním

nakládání s odpady.

              Cílem mojí práce je zmapovat vývoj české právní úpravy a popis platných zákonů

a vyhlášek upravujících   nakládání s odpady a úzce souvisejících s ochrannou životního

prostředí. Popisuji správní delikty, jako jsou trestné činy přestupky a jiné, které vycházejí

z porušování  platných  zákonů  a  vyhlášek.  Dále  přehled  a  popis  platných  zákonů  a

vyhlášek, které upravují činnost Hasičského záchranného sboru České republiky a činnosti

které vycházejí z jeho povinností na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Jsou

zde popsány činnosti  při  zásazích na nebezpečné látky,  požár skládky a ropné havárie.

V závěru navrhuji krizový plán v případě zásahu v souvislosti s nezákonným nakládáním

s odpady.      
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2. Právní úprava a legislativa

2.1 Prameny mezinárodní právní úpravy

              Česká právní úprava má návaznosti  na mezinárodní  právní předpisy, a vychází

z mezinárodních  závazků  a  aktivit  České  republiky  a  také  samozřejmě  z  existujících

právních norem ES.

              Problematika životního prostředí není  regionální záležitostí, ale překračuje ve

větší či menší míře hranice jednotlivých států. Činnosti subjektů jednotlivých států mají

často značný vliv na kvalitu životního prostředí a životní podmínky v okolních státech a je

tomu tak i při nakládání s odpady a jejich likvidaci.

              V průběhu  devadesátých  let  se  Česká  republika  stala  členem  mnoha

mezinárodních organizací, z nichž se většina, ať už jen částečně,  zabývá enviromentálními

otázkami. Mezi nejdůležitější patří Organizace spojených národů (OSN) a k ní přidružené

odborné organizace (např. Komise OSN pro udržitelný rozvoj (CSD), Organizace OSN pro

výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) nebo program OSN pro životní prostředí (UNEP),

dále Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) nebo rada Evropy. 

              Na mezinárodní úrovni vznikla také řada zejména doporučujících a nezávazných

aktů. Jedním z hlavních programových dokumentů je dokument OSN Agenda 21, který byl

schválen na mezinárodní konferenci v Rio de Janeiru v roce 1992. Konference se zúčastnili

zástupci  178  zemí  světa  většinou  na  nejvyšší  úrovni.  Dokument  si  dává  za  cíl  řešit

problematiku „udržitelného rozvoje“  v několika sférách,  samozřejmě  i  vztah k likvidaci

odpadů.  Jeho  výjimečnost  spočívá  v tom,  že  na  tento  obecný  mezinárodní  dokument

navazuje síť  tzv. Místních agend 21, to jsou programy určené pro konkrétní  regiony a

obce.  Agendy jsou zpracovávány za účasti  občanů  a  jejich sdružení  a akceptují  jejich

problémy. Místní agendy 21 jsou zpracovávány i obcemi v České republice.

             Závaznou úmluvou v oblasti nakládání s odpady je Basilejská úmluva o kontrole

pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, která řeší zřejmě

nejpodstatnější mezinárodní problém v této oblasti, a tou je přeshraniční  přeprava odpadů

zejména za účelem jejich likvidace. Tato úmluva pro Českou republiku vešla v platnost

v roce 1992, má chránit  méně  rozvinuté země  před dovozem nebezpečných odpadů  ze

zemí více rozvinutých za účelem jejich likvidace a klade důraz na zneškodňování odpadů

v místě jejich vzniku.

2010 2
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2.2 Právní úprava ES

             Základním předpisem je Směrnice Evropského Parlamentu Rady č. 2008/98/ES

z 19. listopadu 2008, o odpadu a zrušení určitých směrnic. Vzhledem k nárůstu produkce

odpadu  v Evropské  unii  navrhla  Evropská  komise  v září  2005  revizi  směrnice

č.75/439/EHS z roku 1975, která stanoví pravidla pro recyklaci a ukládá členským státům

povinnost vypracovat závazné národní programy na omezení produkce odpadu. Ruší ke dni

12. prosince 2010 dosavadní platné směrnice o odpadech č.75/439/EHS, č.91/689/EHS a

č.2006/12/ES, jejichž obsah v sobě obsahuje. K tomuto datu jsou členské státy povinny

novou směrnici implementovat do vnitrostátních právních předpisů. Směrnice stejně jako

předchozí předpisy upravuje základní práva a povinnosti subjektů při nakládání se všemi

kategoriemi a druhy odpadů a výjimkami. Nově stanovuje minimální část objemu odpadů,

jako jsou papír, kov, sklo, plasty a odpad ze stavebnictví, které mají být  do roku 2020

recyklovány  a  znovu  použity.  Udává  členským  státům  povinnost  vypracovat  závazné

programy  pro  předcházení  vzniku  odpadu.  Směrnice  také  stanoví  definice  základních

pravidel pro veškerou další evropskou legislativu v této oblasti. Klíčovým prvkem úpravy

je pětistupňová hierarchie nakládání s odpady, která má umožnit efektivní předcházení a

snížení objemu produkce odpadu, a to předcházení vzniku odpadu (prevention), příprava

na opětovné použití (re-use), recyklace (recykling), jiné využití odpadu např.energetické

zhodnocování (recovery) a zneškodňování (disposal).

              V rámci  tohoto  musí  členské  státy  vypracovat  programy  odpadového

hospodářství, které mají analyzovat současný stav a opatření, jejichž prostřednictvím má

být  daných  cílů  dosaženo.  Velkým  problémem  je  spalování  odpadů  na  skládkách.

Množství takto likvidovaného odpadu má být v  co největší míře omezeno a nahrazeno

jinými  technologiemi.  Členský stát  může v této souvislosti  omezit  nebo zakázat dovoz

odpadů, které jsou určeny ke spalování a to v případě,  že to bude v rozporu s   Plánem

odpadového hospodářství toho určitého státu.[2],[3],[7]

Na základní úpravu navazují další právní předpisy ES vyjmenované následovně:

• Směrnice Rady 75/439/EHS o nakládání s odpadními oleji

• Směrnice  Rady  75/442/EHS  o  odpadech  ve  znění  směrnice  2006/12/ES  –

kodifikovaná verze)

• Směrnice Rady 78/176/EHS o odpadech z průmyslu oxidu titaničitého

2010 3
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• Směrnice  Rady 86/278/EHS o  ochraně  životního prostředí  a zejména půdy při

používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství

• Směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech

• Směrnice Rady 94/67/ES o spalování nebezpečných odpadů

• Rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve

smyslu čl. 1 odst. 4 Směrnice rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech

• Směrnice  Rady  96/59/ES  o  odstraňování  polychlorovaných  bifenylů  a

polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT)

• Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES o spalování odpadů

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpadních elektrických a

elektronických zařízeních

• Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  2006/21/ES  o  nakládání  s odpady

z těžebního průmyslu

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech

a odpadních bateriích a akumulátorech

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)  č. 1013/2006 o přepravě odpadů [1]

2010 4
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2.3 Vývoj České právní úpravy

 Vývoj  České  právní  úpravy  pro  odpadové  hospodářství  v   České  republice

zaznamenáváme až po listopadu v roce 1989. Toto odvětví do této doby u nás v podstatě

neexistovalo.  Díky  špatnému nakládání  se  zdroji  znečištění  a  nešetrnému nakládání  a

špatnou kontrolou   odpadů  patřila ČSFR v této době k zemím s největším ekologickým

zatížením v Evropě,  důsledky tohoto stavu se projevují až do dnešní doby. Jsou známy

případy  kdy  se  tam či  jinde  ukážou  staré  ekologické  zátěže  zrušených  podniků,  kde

zůstanou  plné  sklady  nebezpečných  odpadů  a  v horších  případech  i  dekontaminovaná

zemina přímo v podniku i v okolí těchto bývalých provozů. Jsou známy případy kdy, je

kontaminován celý systém zdrojů pitné vody v obci.

V polovině roku 1990 byl vydán vládní  dokument, v němž byly vytyčeny základní

cíle státní ekologické politiky a navrženy možné řešení hlavních problémů. Jedním z těchto

problémů  byla  zcela  nedostačující  legislativa  na úseku životního  prostředí.  Legislativa

měla být vystavěna na základě požadavků moderního právního státu. Základem se měla

stát ustanovení v Ústavě  a Listině  základních práv a svobod, která měla být  rozvedena

komplexním předpisem dané oblasti,  tedy zákonem o životním prostředí (vydán pod č.

17/1992 Sb.),  a  dále jednotlivými  složkovými  předpisy.  V našem případě  se jednalo o

vypracování doposud zcela chybějícího zákona o odpadech včetně prováděcích předpisů,

v případě jiných už existujících zákonů o jejich podstatnou novelizaci.[10]

Právní  předpis,  který  se  jako  první  zabýval  touto  tématikou, tedy  odpadovým

hospodářstvím a upravoval je komplexně,  byl  zákon č. 238/1991 Sb. o odpadech.  Na

tomto zákoně  se začalo pracovat  již  na počátku sedmdesátých  let,  ale  dokončit  se ho

podařilo bohužel až po listopadu 1989. Důvodů, proč vznik zákona byl tak problematický

bylo více, největším byl špatný přístup k ochraně životního prostředí. Další okolností je

fakt, že u nás až do roku 1988 vůbec neexistovalo ministerstvo pro životní prostředí, ale

ani  tento  fakt  nepřispěl  ke  vzniku  zákona  o  odpadech.  První  „zákon  o  hospodaření

s odpady“  vznikl  až  z iniciativy  ministerstva  průmyslu  v roce  1990,  na  jehož  práci

navázalo  nově  ustanovené  a  již  samostatné  Ministerstvo  životního prostředí  (dále  jen

MŽP)  ČR. Další  příprava ekologické legislativy přešla na federální  orgány,  konkrétně

Federální  výbor  pro  životní  prostředí,  ten  nadále  úzce  spolupracoval  s MŽP  ČR  a

příslušnými slovenskými institucemi. Jednotlivými orgány byla vytvořena komise, která
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v listopadu 1990 předložila Federálnímu shromáždění návrh zákona o odpadech, ten byl

vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 238/1991 Sb.[8]

Samotný zákon byl  však v praxi neproveditelný,  a z tohoto důvodu byl  doplněn

dalšími předpisy.  Zákonem ČNR o státní správě  v odpadovém hospodářství č.311/1991

Sb., který upravoval rozdělení působností mezi orgány státní správy působící na úseku

hospodaření s odpady (návaznost na druhou část  zákona o odpadech č.238/1991). Dále

zákon ČNR o poplatcích za uložení odpadů  č.62/1992 Sb. a také opatření Federálního

výboru pro životní prostředí, kterým byl vyhlášen katalog odpadů (vydán pod č. OP91/18).

Katalogem  odpadů  byl  konkretizován  zákonem o  odpadech  obecně  definovaný  pojem

odpad.  Katalog  odpadů  byl  zpracován  na  základě  zkušeností  ze  zahraničí.  Spolupráci

jednotlivých  subjektů  měla  podpořit  vyhláška  MŽP  o  programech  odpadového

hospodářství   (č.  401/1991  Sb.),  pro  účinnou  kontrolu  státních  orgánů  byly  určeny

povinnosti při  vedení evidence odpadů  nařízením vlády ČR (č.  521/1991 Sb.) o vedení

evidence odpadů.[9],[11]

Zákon č. 238/1991 Sb. ze dne 22.května 1991, který byl novelizován zákonem č.

300/1995 Sb. dne 6. prosince 1995, mimo jiné stanovil práva a povinnosti orgánů státní

správy  a  povinnosti  právnických  a  fyzických  osob  při  nakládání  s odpady.  Stanovil

základní  pojmy jako  je  „odpad“,  „zvláštní  odpad“  a „nebezpečný odpad“.  Vymezoval

dopravcům  dovoz  a  vývoz  odpadů  a  tranzitní  přepravu  odpadů  přes  území  České  a

Slovenské Federativní Republiky, toto jen na povolení příslušných orgánů státní správy.

Dále  stanovil  oprávnění  a  povinnosti  příslušných  orgánů  státní  zprávy  a  povinnosti

právnických  a  fyzických  osob  ve  věcech  odpadového  hospodářství,  kde  orgány  státní

správy  dávají  souhlas  k provozování  jakéhokoliv  zařízení,  které  nakládá  s odpady.  To

znamená:  provozování  zařízení  k zneškodňování  odpadu,  nakládání  s nebezpečným

odpadem, k podnikání v oblasti nakládání s odpady, dovoz odpadů pro jiné účely než je

zneškodnění,  vývoz  nebezpečných  odpadů  a  tranzitní  přeprava  odpadů  přes  území

federativních republik.

              Jako další upravoval povinnosti právnických a fyzických osob, a to: povinnosti

původců  odpadu, povinnosti  přepravců  a dopravců  při  přepravě  odpadů,  sběr,  výkup a

úpravu odpadů, povinnosti provozovatelů zařízení ke zneškodňování odpadů a zastavení

činnosti původce a provozovatele zařízení ke zneškodňování odpadů.
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Pokračoval právní úpravou poplatků, pokut právnickým a fyzickým osobám oprávněných

k podnikání a ukládání pokut.[8]

V příloze  byly  upraveny  vlastnosti  způsobující  nebezpečnost  odpadů  (nebezpečné

vlastnosti) ve dvanácti kategoriích.

První zákon o odpadech byl dobrým počinem, ale praxe ukázala, že měl řadu nedostatků.

Především bylo třeba právní úpravu zjednodušit a také bylo nutno reagovat na přijetí České

republiky  do  mezinárodních  seskupení   jako  OECD  (Organizace  pro  ekonomickou

spolupráci a rozvoj) a plánované přistoupení do Evropského společenství (ES) doladěním

příslušných předpisů.  Jedním z dalších důvodů byl  i  rozvoj podnikání v oblasti  odpadů.

Z tohoto důvodu vznikl  nový zákon o  odpadech č.  125/1997 Sb. dne 13.května 1997

s účinností od 1. ledna 1998. Tento zákon  po dobu své působnosti prošel čtyřmi změnami

a to: zák. 167/1998 Sb., 352/1999 Sb., 37/2000 Sb. a 132/2000 Sb. Zákon upřednostňoval

využívání  odpadů  před  jejich  odstraněním  a  již  konkrétními  opatřeními  podpořil

předcházení  vzniku  odpadů.  Další  prováděcí  předpisy,  které  se  k tomuto  zákonu

vztahovaly byla vyhláška MŽP č.338/1997 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, dále

vyhláška  MŽP č.  337/1997 Sb.,  kterou  byl  vydán  Katalog  odpadů  jenž  stanovil  další

seznamy  odpadů,  byl  odlišný  od  původního  a  kompatibilní  s Evropským  katalogem

odpadů. Nařízením vlády č. 31/1999 byl stanoven seznam výrobků a obalů, na které se

vztahovala povinnost  zpětného odběru.  Zákon   č.  125/1997 Sb.  nově  definoval  pojem

odpad, aby plně odpovídal mezinárodním úmluvám ČR, v první řadě Basilejské úmluvě,

ale také předpisům ES, Směrnici Rady EU 75/442/EEC o odpadech.

              Zákon č. 125/1997 Sb. nově vymezil základní pojmy jako jsou odpad, nebezpečný

odpad, komunální odpad. Nakládání s odpady, využívání, úprava a zneškodňování odpadů.

Dále upravoval dovoz a vývoz odpadu, tranzitní přepravu, skladování odpadu, původce

odpadu a oprávněnou osobu v souvislosti s nakládáním s odpady.  V druhé části stanovil

všeobecné povinnosti při nakládání s odpady, katalog odpadů, povinnosti původců odpadů,

povinnosti při sběru a výkupu odpadů, povinnosti při úpravě, využívání a zneškodňování

odpadů, povinnosti při přepravě a dopravě odpadů, nakládání s komunálním odpadem na

území obce a poplatky za komunální odpad.

              Třetí část tohoto zákona upravuje dovoz, vývoz a tranzitní přepravu odpadů. Ve

čtvrté části jsou výrobky, obaly a obalové materiály, v páté části je upravena evidence a
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ohlašování  odpadů.  Část  šestá  se  zabývá  výkonem  státní  správy   v oblasti  nakládání

s odpady, kterou vykonávají: Ministerstvo, Inspekce, Celní orgány, Kraje, Okresní úřady a

Obce.

              Sedmá část upravuje poplatky za uložení odpadu, finanční rezervu, kterou je

povinen provozovatel  skládky vytvářet  za účelem rekultivace, zajištění péče a asanaci

skládky  po  ukončení  jejího  provozu.  Osmá  část  stanovuje  zvláštní  požadavky  pro

nakládání  s některými  nebezpečnými  odpady,  navazuje  devátá  část  s hodnocením

nebezpečných vlastností  odpadů.  Navazují  sankce (pokuty)  při  porušení  povinností  při

nakládání  s odpady.  V příloze  1-3  okruh  věcí,  které  se  považují  za  odpady,  seznam

nebezpečných vlastností odpadů a základní poplatky za ukládání odpadů.[13]

2.4 Legislativa a platné právní předpisy pro nakládání s odpady v ČR

    Současným  základním právním  předpisem  upravujícím  nakládání  s odpady

v České republice je  zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech  ve znění pozdějších předpisů.

Obsahuje základní  principy,  pojmy a způsoby úpravy práva a povinnosti při  veškerém

nakládání s odpady. Tato verze zákona podporuje využívání odpadů před jejich pouhým

odstraněním a v návaznosti na řadu směrnic ES byly samostatně  zohledněny podmínky

nakládání s jednotlivými  komoditami.V souladu s evropskou legislativou byla uvedena i

problematika dovozu, vývozu a tranzitu odpadů a přibyly i některé ekonomické nástroje

podporující ekologické nakládání s odpady. Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech prošel od

svého  vzniku  až  do  současnosti  množstvím úprav,  které  si  v dalším průběhu kapitoly

podrobně popíšeme.[14]

2.5 Změny v zákoně č. 185/2001 Sb.

Zákon č. 477/2001 Sb. ze dne 4. prosince 2001, o obalech a o změně některých

zákonů (zákon o obalech) – změna § 54.

Zákon  č.  76/2002  Sb.  z 5.února  2002,  o  integrované  prevenci  a  o  omezování

znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o

integrované prevenci)- změna § 53 (Souhlas k provozování zařízení).

Zákon  č.  275/2002 Sb.  z 29.května 2002, kterým se mění zákon č.  185/2001 o

odpadech a o změně  některých  dalších zákonů,  ve znění pozdějších předpisů  – změna

v § 17 (Poplatek za komunální odpad).
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Zákon  č.  320/2002 Sb.  ze 13.června 2002 o změně  a zrušení některých  zákonů

v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 356/2003 Sb. ze dne 23. září 2003 o chemických látkách a chemických

přípravcích a o změně některých zákonů – změna § 45.

Zákon č. 167/2004 Sb. ze dne 25. března 2004, kterým se mění zákon č. 455/1991

Sb.,  o živnostenském podnikání  (živnostenský zákon),  ve znění pozdějších předpisů,  a

některé související zákony – změna v § 79 odst. 3,4 a 5 zákona o odpadech.

Zákon č. 188/2004 Sb. ze dne 26. března 2004, kterým se mění zákon č. 185/2001

Sb.,  o odpadech a o změně  některých  dalších zákonů,  ve znění  pozdějších předpisů  –

změna § 53, zejména přeshraniční přeprava odpadů.

Zákon č. 7/2005 Sb. ze dne 16. prosince 2004, kterým se mění zákon č. 185/2001

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů- úplné

znění zákona a elektroodpad.

Zákon č. 444/2005 Sb. ze dne 12.října 2005, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb.,

o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony –

změna zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v § 21, § 47, § 68.

Zákon  č.  186/2006  Sb.  ze  dne  14.  března   2006,  o  změně  některých  zákonů

souvisejících  s přijetím stavebního  zákona a  zákona o vyvlastnění  –  změny zákona č.

185/2001 Sb. o odpadech v §14, § 72, § 78, § 79.

Zákon. č. 222/2006 Sb. ze dne 25.dubna 2006, kterým se mění zákon č. 76/2002

Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování

a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů,

a některé další zákony – změna v § 82.

Zákon č. 314/2006 Sb. ze dne 23.května 2006, kterým se mění  zákon č. 185/2001

Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon

č.  140/1961  Sb.trestní  zákon,  ve  znění  pozdějších  předpisů  –  nakládání  s biologicky

rozložitelnými odpady, zpětné odběry, autogramy, nelegální přepravy.

Zákon č. 296/2007 Sb. ze dne 31.října 2007, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb.,

o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a

některé zákony v souvislosti s jeho přijetím – změna § 37, § 49.
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Zákon č. 25/2008 Sb. ze dne 16.ledna  2008 o integrovaném registru znečišťování

životního prostředí  a integrovaném systému  plnění   ohlašovacích  povinností  v oblasti

životního prostředí a o změně některých zákonů – změna v § 82.

Zákon  č. 34/2008 Sb. ze dne 16.ledna 2008, kterým se mění zákon č. 185/2001

Sb.,  o odpadech a o změně  některých  dalších zákonů,  ve znění  pozdějších předpisů  –

povinnosti při přepravě odpadů.

Zákon  č.  383/2008 Sb. ze dne 23.září 2008, kterým se mění zákon č. 185/2001

Sb.,o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon

č.  283/1991 Sb.,  o  Policii  České republiky,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  zákon č.

56/2001  Sb.,  o  podmínkách  provozu  vozidel  na  pozemních  komunikacích  a  o  změně

zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

a  o  změně  některých  souvisejících  zákonů  (zákon o  pojištění  odpovědnosti  z provozu

vozidla), ve znění pozdějších předpisů – autovraky a výkup kovů.

Zákon č. 9/2009 Sb. ze dne 12.prosince 2008, kterým se mění zákon č. 156/1998

Sb.,  o  hnojivech,  pomocných  půdních  látkách,  pomocných  rostlinných  přípravcích  a

substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění

pozdějších předpisů, a další související zákony – změna v § 2, hlušiny a sedimenty.

Zákon č.157/2009 Sb. ze dne 7. května 2009 o nakládání s těžebním odpadem a o

změně některých zákonů. § 28 změna zákona o odpadech.

Zákon č. 291/2009 Sb. ze dne 22. července 2009 kterým se mění zákon č. 252/1997

Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Část osmá,

článek XII. Změna zákona o odpadech.

Zákon  č.326/2009 Sb. ze dne 17. června 2009 o podpoře hospodářského růstu a

sociální stability.  Část třináctá změna zákona o odpadech a o změně  některých  dalších

zákonů. Článek XVII. § 37d státní příspěvek při vyřazení autogramu.

Zákon  č. 223/2009 Sb. ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony

v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb. Část dvacátá druhá, změna zákona

o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Článek XL.

Zákon  č. 227/2009 Sb. ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony

v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech. Část sto osmnáctá, změna zákona o

odpadech, článek CXXV. 
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Zákon č. 297/2009 Sb. ze dne 22. července 2009, o změně některých zákonů. Část

první, článek I.

Zákon č. 281/2009 Sb. ze dne 22. července 2009, kterým se mění některé zákony

v souvislosti s přijetím daňového řádu. Část devadesátá sedmá, změna zákona o odpadech,

článek XCIX. Tento zákon nabývá účinnosti 1. ledna 2011.[14]

2.6 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech

              Současné platné znění zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech upravuje nakládání

s odpady a  další  související   principy,  pojmy a způsoby nakládání  s  odpady.  Práva  a

povinnosti při veškerém nakládání s odpady. 

               V první části § 1- 4  upravuje působnost zákona, pojem odpad a další základní

pojmy. Určuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů, nakládání s nimi při dodržování

ochrany  životního  prostředí  a  ochraně  zdraví  člověka.  Práva  a  povinnosti  osob

v odpadovém  hospodářství  a  působnost  orgánů  veřejné  zprávy.  Zákon  se  vztahuje  na

nakládání se všemi odpady s výjimkou odpadních vod, odpadů z hornické činnosti, odpadů

z drahých kovů, radioaktivních odpadů, mrtvých lidských ostatků, konfiskátů živočišného

původu, nezachycených emisí znečišťujících ovzduší, odpadů trhavin, výbušnin, munice a

vytěžených  zemin  a  hlušin.  Stanoví  pojem  „odpad“  a  další  základní  pojmy  jako  je

nebezpečný  odpad,  komunální  odpad,  odpadové  hospodářství,  nakládání  s odpady,

zařízení, shromažďování odpadů, skladování odpadů, skládka odpadů, sběr odpadů a jeho

výkup.  Dále  úpravou,  využíváním  odpadů  ať  už  materiálovým  tak  energetickým  a

odstraňováním odpadů. Určuje původce odpadů, oprávněnou osobu, uvedení výrobku na

trh a do oběhu, dovoz výrobku a distributora.

              Část druhá § 5-9  obsahuje zařazování odpadů a hodnocení jejich nebezpečných

vlastností  a to zařazování odpadů  podle katalogu odpadů  a podle kategorií.  Původce a

oprávněná osoba  mají povinnost zařadit odpad podle Katalogu odpadů, které vydalo MŽP

prováděcím předpisem.  Odpad  se zařazuje  podle  kategorií,  a  to  nebezpečný,  ať  už  je

smíšený nebo obsahuje některou ze složek nebezpečného odpadu. Má-li odpad jednu nebo

více nebezpečných vlastností je nutno s odpadem nakládat jako s nebezpečným. Pověření

k hodnocení  nebezpečných  odpadů  hodnotí  právnická  nebo  fyzická  osoba  pověřená

ministerstvem. Pověření se uděluje na dobu určitou, nejvýše však na 5 let. Pověřená osoba

musí mít předepsané vzdělání, praxi v příslušném oboru a musí prodělat příslušná školení
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v oboru hodnocení odpadů. Pokud pověřená osoba neplní příslušné postupy pro hodnocení

nebezpečných vlastností odpadů, nesplňuje podmínky, za kterých bylo povolení uděleno

nebo vystaví  osvědčení  na  odpad,  který  má některou  z nebezpečných  vlastností  může

Ministerstvo pověření odejmout. Pověření může také zaniknout na základě smrti fyzické

osoby, zánikem právnické osoby, konkurzem na majetek pověřené osoby, uplynutím doby

platnosti  a  ukončením činnosti  pověřené osoby.  Nebezpečné vlastnosti  odpadů  hodnotí

pověřená osoba na základě žádosti původce odpadů nebo pověřené osoby a vydá osvědčení

o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu. V opačném případě pokud má odpad jednu

nebo více nebezpečných vlastností  odpadu, sdělí  toto s odůvodněním písemně  žadateli.

Platnost osvědčení nesmí být  delší ně  4 roky a pozbývá platnosti pokud původce nebo

oprávněná osoba změní technologii nebo vstupní suroviny, které ovlivňují složení odpadu

a jeho vlastnosti. Při pochybnostech může inspekce nebo krajský úřad platnost osvědčení

pozastavit  na  60  dnů,  nebo  odejmout  při  nedodržení  podmínek  při  metodách  nebo

postupech při hodnocení  nebezpečných vlastností odpadu.  

              Část třetí, povinnosti při nakládání s odpady, hlavní povinnosti § 10 – 24 . Každý

má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti za povinnost předcházet vzniku odpadů,

omezovat  jejich  množství  a nebezpečné vlastnosti.  Právnické a fyzické osoby mají  za

povinnost uvádět na trh výrobky tak, aby omezily vznik nevyužitelných odpadů z těchto

výrobků, zejména nebezpečných. V dokumentaci výrobku, návodu nebo na obalu uvádět

informace o způsobu využití nebo odstranění nespotřebovaných částech výrobku. Každý

má za povinnost zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové

využití  má vždy přednost.  K obecným povinnostem při  nakládání s odpady patří,  že je

nutno se jich zbavovat jen způsobem stanoveným v tomto zákoně a příslušnými právními

předpisy na ochranu životního prostředí. To znamená nakládat s odpady jen v zařízeních,

která jsou k tomuto účelu určena. Nesmí být ohrožováno ani poškozováno lidské zdraví ani

životní prostředí. K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická

nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání  a je provozovatelem zařízení provozovaného

k využití  nebo  odstranění  odpadů,  případně  sběru  a  výkupu  určeného  druhu  odpadu.

Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečnými odpady, mají za povinnost být

označeni  dle  příslušných  předpisů,  při  nakládání  s nimi  zpracovat  identifikační  list

nebezpečného odpadu a místa nakládání s tímto odpadem. 

2010 12



Bc. Jan LEIBL : Právní aspekty nezákonného nakládání s odpady

              Na základě rozhodnutí krajského úřadu lze provozovat zařízení k využívání,

odstraňování,  sběru  nebo  výkupu  odpadu.  Ministerstvo  stanoví  vyhláškou  náležitosti

žádosti o souhlas  k provozování zařízení, obsah provozního řádu, technické požadavky,

obsah  plánu úprav  skládky a  podrobnosti  ke  vzorkování  odpadů  pro  zjišťování  jejich

vlastností při nakládání s nimi.

              Původci a oprávněné osoby, které nakládaly v posledních 2 letech s nebezpečnými

odpady ve větším množství  jak  100 tun nebezpečného odpadu za rok,  a provozovatel

skládky nebezpečných  odpadů  nebo komunálních odpadů  mají  za povinnost  zajišťovat

odborné nakládání s odpady prostřednictvím způsobilé osoby a tou je odpadový hospodář.

Ten  zastupuje  původce  nebo  oprávněnou  osobu  při  jednání  s orgány  veřejné  zprávy

v oblasti  odpadového  hospodářství,  zejména  při  výkonu  jejich  kontrolní  činnosti.

Odpadovým  hospodářem  může  být  fyzická  osoba,  která  splňuje  příslušné  podmínky

stanovené tímto zákonem.

              Dále jsou zákonem stanoveny povinnosti pro jednotlivé fáze nakládání s odpady, a

to povinnosti původců odpadů, povinnosti a oprávnění obce a fyzických osob při nakládání

s komunálním odpadem a poplatky za komunální  odpad. Původci  odpadů  jsou povinni

zařazovat odpady podle druhů a kategorií, zajistit přednostní využití odpadů, odpady které

samy  nevyužijí  nebo neodstraní  v souladu  se  zákonem převedou  do  vlastnictví  osoby

k tomuto oprávněné. Dále hodnotí nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládají s nimi podle

jejich skutečných vlastností a shromažďují odpady utříděné podle jejich druhů a kategorií.

Zabezpečují  odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. Vedou

evidenci  o  odpadech  a  způsobech  nakládání  s nimi,  ohlašují  odpady  a  zasílají údaje

příslušnému  správnímu  úřadu  v rozsahu  stanoveném  v tomto  zákoně.  K jejich  dalším

povinnostem patří umožnit kontrolním orgánům přístup  do objektů prostorů a zařízení,

předložit  příslušnou dokumentaci,  zpracovat  plán  odpadového  hospodářství,  vykonávat

kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí, ustanovit odpadového

hospodáře a platit poplatky za ukládání odpadu na skládky.  K dalším ustanovením patří

povinnosti  a  oprávnění  obce  a  fyzických  osob  při  nakládání  s komunálním  odpadem,

vybíráním poplatků za komunální odpad. Sběrem a výkupem odpadů a povinnostem při

nich je  provozovatel   zařízení  ke sběru  nebo výkupu povinen zařazovat odpady podle

druhů, zajistit přednostní využití odpadů, ustanovit odpadového hospodáře a sebrané nebo

vykoupené  odpady  převádět  do  vlastnictví  pouze  osobě  oprávněné  k jejich  převzetí.
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Provozovat  zařízení  v souladu  se  schváleným  provozním  řádem,  zveřejňovat  druhy

sbíraných nebo vykupovaných odpadů a podmínky jejich sběru nebo výkupu. Ověřovat

nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností. Jsou

zde  stanoveny  povinnosti  provozovatele  pro  zařízení  při  využívání  odpadů.  Další  díl

stanoví povinnosti při odstraňování odpadů a to skládkování odpadů, spalování odpadů a

povinnostmi při přepravě odpadů.  

              Část čtvrtá se zabývá povinnostmi  při nakládání s vybranými výrobky, vybranými

odpady a vybranými  zařízeními § 25 – 37. Zvláštní  ustanovení se vztahují  na odpady

perzistentních  organických  znečišťujících  látek  a  PCB,  povinnosti  při  nakládání

s odpadními  oleji,  bateriemi   a  akumulátory,  podmínkami  pro  uvádění   baterií  nebo

akumulátorů na trh nebo do oběhu, označování, informační povinnosti o zpětném odběru a

odděleném  sběru.  Požadavky  na  zpětný  odběr  použitých  přenosných  baterií  nebo

akumulátorů,  požadavky  na  zpětný  odběr  použitých  automobilových  baterií  nebo

akumulátorů, požadavky na oddělený sběr odpadních průmyslových baterií a akumulátorů,

zpracování  a  materiálové  využití  odpadních  baterií  a  akumulátorů  a  povinnosti

provozovatele systému. Povinnosti se vztahují také na  kaly z čistíren odpadních vod a

další  biologicky  rozložitelné  odpady,  povinnosti  při  používání  kalů  a  povinnosti  pro

biologické zpracování   biologicky rozložitelných  odpadů.  Dále  odpady z výroby oxidu

titaničitého, povinnosti při  nakládání s jeho odpady a povinnosti při  nakládání s odpady

z azbestu. 

              K neméně důležitým povinnostem patří  výkup autovraků a povinnosti při

nakládání  s nimi,  povinnosti  výrobců  a  akreditovaných  zástupců  při  využití  odpadů

z vybraných  autovraků,  povinnosti  provozovatele  zařízení  ke  sběru  a  zpracování

autovraků,  státní  příspěvek  při  vyřazení  autovraků   a  poplatky  na  podporu  sběru,

zpracování , využití a odstranění vybraných autovraků.

              Další ve výčtu odpadů jsou elektrická a elektronická zařízení, základní povinnosti

výrobců  elektrozařízení  a  jejich  seznam, zpětný odběr  elektrozařízení  a  oddělený sběr

elektroodpadu,  jeho zpracování  a využívání  a financování  nakládání  s elektrozařízením

pocházejícím z domácností a elektroodpadem.

Zpětným   odběrem některých  výrobků  a   evidencí  a  ohlašování  odpadů  a  zařízení  se

zabývá další část a to v návaznosti na evidenci a ohlašování odpadů, zařízení k nakládání
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s odpady,  shromažďovacích  a  sběrových  míst,  skladů  odpadů.  Dále  na  evidenci  při

přepravě nebezpečných odpadů.

              Plány odpadového hospodářství jsou další částí zákona o odpadech, a to plány

odpadového hospodářství České republiky, krajů a původců odpadů, ekonomické nástroje:

tj. poplatky za uložení odpadů a finanční rezerva pro rekultivace a asanace skládek.

              Přeshraniční  přeprava odpadů má také povinnosti a to oznámení o přeshraniční

přepravě odpadů, souhlas, zákazy a námitky, změny v přepravě po odsouhlasení a zrušení

souhlasu, finanční záruku a pojištění. Pravidla pro přeshraniční přepravu odpadů do států,

které nejsou členskými státy Evropské unie, a z těchto států.

Sankce,  pokuty  fyzickým  osobám  oprávněným  k podnikání  a  právnickým  osobám  a

přestupky.

              Výkonem veřejné správy v oblasti  odpadového hospodářství  se  zabývá

ministerstvo, Ministerstvo zemědělství, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,

Ministerstvo zdravotnictví,  orgány ochrany veřejného zdraví, Inspekce, Česká obchodní

inspekce,  celní  orgány,  Policie  České republiky,  kraje,  obecní  úřady obcí  s rozšířenou

působností, obecní úřad a újezdní úřad. Oprávnění a povinnosti inspektorů a pověřených

pracovníků ministerstva a ostatních správních úřadů.

              Části dvanáct až osmnáct se týkají společných a přechodných ustanovení,

místních poplatků, změnou zákonů č. 168/1998 Sb. a 130/1974 Sb. a účinnosti zákona.

Dále  zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech obsahuje přílohy č. 1 – 11:

Příl. 1 -  Skupiny odpadů

Příl. 2 -  Seznam nebezpečných vlastností odpadů

Příl. 3 -  Způsoby využívání odpadů

Příl. 4 -  Způsoby odstraňování odpadů

Příl. 5 -  Seznam složek, které podle tohoto zákona činí odpad nebezpečným

Příl. 6 -  Sazba základního poplatku za ukládání odpadu

Příl. 7 -  Skupiny elektrozařízení

Příl. 8-   Látky, které označují odpady za odpady perzistentních organických znečišťujících

látek

Příl.  9-  Limitní  hodnoty  koncentrací  škodlivin  ve  vytěžených  zeminách  a  vytěžených

hlušinách, včetně sedimentů z vodních nádrží

Příl. 10 - Ekonomické činnosti posledních prodejců podle § 31g odst. 2 písm. c)
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Příl. 11 – Způsob a podmínky stanovení výše finanční záruky ve smyslu článku 6 přímo

použitelného předpisu  Evropských  společenství  o  přepravě  obalů,  podklady  a  doklady

nezbytné pro její kalkulaci

              K zákonu č. 185/2001 Sb. se vztahuje několik prováděcích vyhlášek, které si

v následujících řádkách přiblížíme.[14]

2.7 Vyhlášky pro nakládání s odpady v ČR

        

          Vyhláška  č.  376/2001 Sb.  Ministerstva  životního  prostředí  a  Ministerstva

zdravotnictví  ze  dne  17.října  2001  o  hodnocení  nebezpečných  odpadů.  Předmětem

úpravy  je  legislativní  opatření  pro  hodnocení  nebezpečných  vlastností  odpadů,  obsah

žádostí o udělení pověření  a o zápise do seznamu pověřených osob, obsah školení pro

hodnocení  nebezpečných  vlastností  odpadů.  Nebezpečné  vlastnosti  odpadů  a  metody

hodnocení  nebezpečných  vlastností  odpadů,  odběry  vzorků,  postupy   pro  hodnocení

nebezpečných  vlastností  odpadů.  Obsah  žádosti  o  hodnocení   nebezpečných  vlastností

odpadů, vydávání a obsah osvědčení. V přílohách č.1 – 6  definice, kritéria, metody pro

hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Zásady zpracování plánu a protokol o odběru

vzorků odpadů.[15]

              Vyhláška č. 381/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001,

kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů

a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu

k vývozu,  dovozu  a  tranzitu  odpadů  (Katalog  odpadů).  Vyhláška  v největší  míře

obsahuje katalog a seznam nebezpečných  odpadů,  dále postup pro zařazování odpadů

podle kategorií. Vyhláška prošla několika změnami  a to č. 503/2004 Sb., č. 168/2007 Sb.

a č. 374/2008 Sb.[16]

              Vyhláška č. 382/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001

o  podmínkách  použití  upravených  kalů  na  zemědělské  půdě.  Vyhláška  upravuje

technické  podmínky a   použití  upravených  kalů  na  zemědělské  půdě.  Postupy odběru

vzorků kalů a půdy a metody analýzy kalů a půdy. V přílohách č.1-6 je evidenční list pro

využití  kalů  v zemědělství,  mezní  hodnoty  koncentrací   vybraných  rizikových  prvků

v půdě  a  v kalech.  Mikrobiologická  kritéria,  minimální  četnost  chemických  a
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mikrobiologických analýz a metody odběru vzorků, analýz a metody pro mikrobiologická

stanovení.[17]

              Vyhláška č. 383/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o

podrobnostech  nakládání  s odpady.  Vyhláška  upravuje  nakládání  s odpady ať  už  za

účelem odstraňování,  sběru,  výkupu odpadů  nebo i  nakládání  s nebezpečnými  odpady.

Stanoví obecné požadavky na zařízení k využívání a odstraňování, sběru a výkupu odpadů.

Technické  požadavky  na  nakládání  s odpady  vzniklými při  spalování  komunálních  a

nebezpečných  odpadů,  dále  technické  požadavky  na  nakládání  s odpadními oleji,

bateriemi, akumulátory a odpady z výroby oxidu titaničitého. Obsah roční zprávy o plnění

povinnosti zpětného odběru za uplynulý kalendářní rok, způsob vedení evidence odpadů

při  nakládání  s odpady nebo  přepravě  nebezpečných odpadů.  Také se zabývá plánem

odpadového hospodářství původce odpadů. V přílohách najdeme obsah provozního řádu a

provozního deníku zařízení, obsah identifikačního listu, seznam druhů odpadu, které se

považují za odpadní oleje. Seznam olejů, které po použití podléhají zpětnému odběru a

seznam látek, se kterými nesmějí být smíšeny odpadní oleje. Vzory roční zprávy o plnění

povinnosti zpětného odběru, hlášení o produkci a nakládání  s odpady. Dále zařízení na

využívání  a  odstraňování  odpadů,  skládky  odpadů,shromažďovací  místa  nebezpečných

odpadů  a  sběrová  místa  a  sklady  odpadů  (sběrné  dvory),  evidenční  list  pro  přepravu

nebezpečných odpadů pro území ČR. Vyhláška prošla několika změnami  a to č. 41/2005

Sb., č. 294/2005 Sb., č. 353/2005 Sb., č. 294/2001 Sb., č. 351/2008 Sb. a č. 478/2008 Sb.

[18]

              Vyhláška č. 384/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí  ze dne 17. října 2001

o  nakládání  s polychlorovanými  bifenyly,  polychlorovanými  terfenyly,

monometyltetrachlordifenylmetanem,monometyldichlordifenylmetanem,

monometyldibromdifenylmetanem  a  veškerými  směsmi  obsahující  kteroukoliv

z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB). 

              Tato vyhláška upravuje technické požadavky na nakládání s polychlorovanými

bifenyly, polychlorovanými terfenyly atd. Rozhodčí metody a postup stanovení  celkové

koncentrace PCB v látkách a zařízeních, které je obsahují. Způsoby označování zařízení

obsahujících PCB a podléhající evidenci, způsob označování dekontaminových zařízení.

Evidenci  zařízení  a látek s obsahem PCB a způsob jejich ohlašování.  V příloze č.  1-4
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seznam analytických  metod na stanovení  obsahu PCB, vzory štítků  označující zařízení

obsahujících PCB a zařízení dekontaminované od PCB.[19]               

              Vyhláška č. 237/2002 Sb. Ministerstva životního prostředí ze dne 27. května

2002   o  podrobnostech  způsobu  provedení  zpětného  odběru  některých  výrobků.

Vyhláška  stanoví  zajištění  informovanosti   prodejce  a  spotřebitele  o  zpětném  odběru

některých  výrobků.  Informace  se  týkají  o  způsobu  zajištění  zpětného  odběru,  kterou

předává spotřebiteli poslední prodejce.[20]

              Vyhláška č. 294/2005 Sb. ze dne 11. července 2005 o podmínkách ukládání

odpadů  na  skládky  a  jejich  využívání  na  povrchu  terénu  a  změně  vyhlášky  č.

383/2001 Sb. , o podrobnostech nakládání s odpady. Tato vyhláška upravuje podmínky

ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, technické požadavky na

skládky a podmínky jejich provozu. Zvláštní požadavky na ukládání odpadů na skládky,

způsoby vytváření a čerpání finanční rezervy. V druhé části upravuje vyhlášku č. 383/2001

Sb. Přílohy č. 1-12 obsahují veškeré technické a technologické požadavky na skládky a na

 odpad, který je ukládán na skládky.[21]                

   Vyhláška č.  352/2005 Sb.  za dne 5. září  2005  o podrobnostech nakládání

s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání

s nimi  (vyhláška  o  nakládání  s elektrozařízeními  a  elektroodpady).  Tato  vyhláška

legislativně  upravuje  nakládání  s elektrozařízeními  a  elektroodpady,  bližší  podmínky

jednotlivých způsobů plnění povinností výrobců a zajištění financování pro účely zápisu

do Seznamu. Technické požadavky na skladování elektroodpadů, na přednostní odstranění

látek a součástí elektroodpadů a na zpracování elektroodpadů. Způsob vedení evidence a

způsob  ohlašování  elektroodpadu.  Bližší  podmínky  financování  nakládání

s elektrozařízeními  pocházejícími  z domácnosti  a  s elektroodpady.  V přílohách  č.  1-9

seznam  elektrozařízení   spadajících  do  jednotlivých  skupin  stanovených  vyhláškou.

Návrhy  na zápis  výrobců  do Seznamu pro  individuální,  solidární  a  kolektivní  systém.

Seznam látek a podmínky, za kterých se na výrobce elektrozařízení nevztahuje oznámení

při  uvádění na trh. Vzory grafických symbolů pro označování elektrozařízení pro účely

zpětného odběru a odděleného sběru elektrodpadů.[22]

Vyhláška č.  341/2008 Sb.  ze dne 26. srpna 2008  o podrobnostech nakládání

s biologicky  rozložitelnými  odpady  a  o  změně  vyhlášky  č.  294/2005  Sb.  ,  o

podmínkách ukládání odpadů  na skládky a jejich využívání  na povrchu terénu a
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změně  vyhlášky č.  383/2001 Sb. , o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o

podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady). Předmětem úpravy této

vyhlášky je seznam bioodpadů a požadavky na kvalitu odpadů vstupujících do technologie

materiálového využívání bioodpadů, technické požadavky na vybavení a provoz zařízení

biologického zpracování bioodpadů. Způsob a kritéria hodnocení a zařazování upravených

bioodpadů  do skupin podle způsobů  jejich materiálového využívání.  V příloze č.1 – 8,

seznamy  bioodpadů  a  požadavky  na  kvalitu  odpadů  vstupujících  do  technologie

materiálového  využívání  bioodpadů  a  technologické  požadavky  na  jednotlivé  způsoby

biologického zpracování bioodpadů.[23]

Vyhláška  č.  352/2008  Sb.  za  dne  11.  září  2008  o  podrobnostech  nakládání

s odpady z autogramů,  vybraných autogramů,  o  způsobu vedení  jejich  evidence a

evidence  odpadů  vznikajících  v zařízeních  ke sběru  a  zpracování  autogramů  a  o

informačním  systému  sledování  toků  vybraných  autovraků  (o  podrobnostech

nakládání  s autovraky).   Vyhláška  zpracovává  na  základě  příslušných  předpisů

Evropských společenství (2000/53/ES) a v souladu s nimi upravuje obsah provozního řádu

zařízení  ke  sběru  a  zpracování  autovraků  a  technické  požadavky  na nakládání  s nimi.

Stanovuje podmínky pro skladování autovraků, náležitosti potvrzení o převzetí autovraku

do sběrných zařízení, způsob vedení evidence odpadů, které vznikají v zařízení ke sběru a

zpracování autovraků. Určuje informační systém sledování pohybu vybraných autovraků,

rozsah a způsob vedení evidence převzatých autovraků a způsob ohlašování počtu a stavu

převzatých autovraků, produkce odpadů vzniklých při zpracování, způsob nakládání s nimi

a způsob ohlašování produkce jiných odpadů vzniklých v zařízení ke sběru a zpracování

autovraků. V přílohách č. 1-5 vzory dokumentů, které souvisí se sběrem a zpracováním

autovraků a odpadů s nimi souvisejícími.[24]

Vyhláška č.  374/2008 Sb.  ze dne 3.  října 2008  o přepravě  odpadů  a  změně

vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů postup

při  udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů  (Katalog odpadů) , ve

znění pozdějších předpisů. Vyhláška legislativně v první části upravuje označení vozidel

přepravující odpad, dále přepravu odpadů  z  České republiky do jiné země EU nebo i

třetích  zemí,  přepravu  odpadů  do  České  republiky  jak  k materiálovému  tak  i
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energetickému využití a přepravu odpadů ze třetích zemí. V druhé části se zabývá úpravou

vyhlášky č. 381/2001 Sb.[25]

2.8 Zákony a vyhlášky úzce související s ochrannou životního prostředí

Problematika nakládání s odpady úzce souvisí nebo spíše je součástí  ochrany životního

prostředí   se  kterým  samozřejmě  souvisí  i  legislativní  předpisy  k ochraně  životního

prostředí které si v následující části uvádím:

              Zákon č. 17/1992 Sb. ze dne 5. prosince 1991, o životním prostředí, ve znění

zákona č. 123/1998 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb.

              Zákon č.114/1992 Sb.  České národní rady ze dne 19.února 1992, o ochraně

přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.

              Zákon č. 100/2001 Sb. ze dne 20.února 2001 o posuzování vlivů na životní

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

životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

              Zákon č. 477/2001 Sb. ze dne 4. prosince 2001 o obalech a o změně některých

zákonů (zákon o obalech) ve znění pozdějších předpisů.

              Zákon  č. 86/2002 Sb. ze dne 14. února 2002 o ochraně ovzduší a o změně

některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisů.

              Zákon č. 356/2003 Sb. ze dne 23.září 2003 o chemických látkách a chemických

přípravcích a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

              Zákon č. 695/2004 Sb. ze dne 9. prosince 2004 o podmínkách obchodování

s povolenkami  na  emise  skleníkových  plynů  a  o  změně  některých  zákonů  v znění

pozdějších předpisů.

              Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006  o prevenci závažných havárií

způsobených  vybranými  nebezpečnými  chemickými   látkami  nebo  chemickými

přípravky  a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002

Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních

úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).

              Zákon č.222/2006 Sb. ze dne 25. dubna 2006, kterým se mění zákon č.76/2002

Sb.,  o  integrované  prevenci  a  omezování  znečištění,  a  o  integrovaném  registru
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znečišťování  a  změně  některých  zákonů  (zákon o integrované prevenci),  ve znění

pozdějších předpisů, a některé další zákony.

              Zákon  č.  25/2008 Sb.  ze dne 16. ledna 2008  o integrovaném registru

znečišťování  životního  prostředí  a  integrovaném  systému  plnění  ohlašovacích

povinností  v oblasti  životního  prostředí  a  o  změně  některých  zákonů  ve  znění

pozdějších předpisů.

              Zákon č. 167/2008 Sb. ze dne 22. dubna 2008 o předcházení ekologické újmě a

o její nápravě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.[1]    

2.9 Zásady a cíle právní úpravy

              Základními stavebními kameny pro každý právní systém jsou právní zásady a

principy,  je  na  nich  postaven  každý  systém právních norem,  každý  právní  řád  i  jeho

jednotlivá  odvětví.  Tyto  zásady udávají,  jakým směrem se bude ubírat  tvorba  nových

předpisů v daných odvětvích, mají za úkol zajistit jednotnost a vzájemný soulad a mají

také  velký význam při  jejich interpretaci a aplikaci  konkrétních ustanovení. Je ovšem

nutné si uvědomit, že každý právní systém a legislativa podléhají samozřejmě vývoji, a to

na základě  vývoje společnosti,  jejich poznatků,  priorit  zájmů  a samozřejmě  politického

systému.  Je zřejmé,  že  právě  systém právní  úpravy životního  prostředí  a  hospodaření

s odpady,  který  je  v porovnání  s jinými   poměrně  mladým  a  rychle  se  rozvíjejícím

odvětvím.

            Právní zásady je možné rozdělit na obecné a zvláštní. Obecné většinou prostupují

celým  právním  řádem  nebo  jeho  větší  částí,  a  ty,  co  chrání  základní  hodnoty,  jsou

obsaženy v tzv.  základních zákonech.  Jednou z takových hodnot je  samozřejmě  zdravé

životní prostředí a princip jeho ochrany je zakotven v  Ústavě České republiky 1/1993 Sb.

v článku č.7 a Listině základních práv a svobod  2/1993 Sb. v článku č.35 a článku č.11

odst. 3. Oproti tomu jsou zásady označené jako zvláštní, které jsou specifické jen pro určité

právní odvětví nebo jeho jednotlivou oblast.

           Obecné právní zásady, které mají význam pro právní úpravu likvidace odpadů jsou

následující:

              Zásada trvale udržitelného rozvoje – princip udržitelného rozvoje je zakotven

v zákoně č. 17/1992 Sb. o životním prostředí v § 6, kde se říká „Trvale udržitelný rozvoj

společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost
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uspokojovat  jejich  základní  životní  potřeby  a  přitom nesnižuje  rozmanitost  přírody  a

zachovává přirozené funkce ekosystémů.“   V problematice odpadového hospodářství se

projevuje snahou o minimalizaci nežádoucích dopadů na životní prostředí, které vznikají

v souvislosti s množstvím produkovaných odpadů. Při  současné narůstající spotřebě  má

rostoucí tendenci v produkci odpadů. Zákon o odpadech č.185/2001 v §1 písm. a) říká, že

předmětem zákona jsou „pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi

při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného

rozvoje“.  Tento  princip  je  provázán  s jinými,  které  je  pomáhají  realizovat  například

zásady  prevence,  integrované  ochrany  nebo  použití  nejmodernějších  a  nejlepších

technologií.

         Zásada prevence –  v oblasti ochrany životního prostředí je opět obecně

upravena v zákoně o životním prostředí v § 17 a některá preventivní opatření v § 18 a 19.

V  §17  je  stanoveno,  že  „každý  je  povinen,  především  opatřením  přímo  u  zdroje,

předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí a minimalizovat nepříznivé

důsledky své činnosti na životní prostředí“. Toto má ve vztahu k problematice nakládání

s odpady velký význam a v právní úpravě se projevuje v mnoha ustanoveních. Hlavně se

jedná o § 10 zákona o odpadech, který říká: „Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své

působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné

vlastnosti“. Prevence  tedy má za úkol omezovat produkci odpadu již od prvopočátku jeho

vzniku, a samozřejmě  prochází celou právní úpravou nakládání s odpady ve všech jeho

fázích včetně  likvidace.  Je tedy stanoveno,  že nelze-li  vzniku odpadu předejít,  je před

odstraněním, tedy většinou skládkováním, upřednostněno jeho opětovné využití a to hlavně

to  materiálové.  Zásada prevence je z důvodu svého naplňování  často doplňovaná ještě

jinými principy.

         Zásada odpovědnosti státu a sdílené odpovědnosti – povinnost státu dbát o

zdravé životní prostředí  je dána Ústavou, tedy zákonem č. 1/1993 v článku č.7, a je tedy

právním základem této zásady. Nadřazenost státu a vynucení jeho moci je předpokladem

pro plnění tohoto požadavku. Stát má možnost pomocí mocenských aktů přinutit podřízené

subjekty,  aby  dodržovaly  podmínky,  které  povedou  k zabezpečení  ochrany  životního

prostředí.  Je ovšem nutné, aby se na ochraně  životního prostředí podílel každý subjekt

jednotlivě. Tento princip je vyjádřen v zákoně o odpadech č.185/2001 Sb. v § 10, který je

již citován výše.
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                    Zásada účasti veřejnosti – účast veřejnosti při ochraně životního prostředí je

velice potřebná, jelikož likvidace odpadů  veřejností  je citlivě  vnímanou záležitostí,  její

účast na rozhodování  v   této oblasti je neodmyslitelná. V jednotlivých předpisech byly

legislativně  provedeny úpravy,  aby veřejnost měla prostředky k prosazení svých zájmů.

Setkáváme  se  s ustanoveními,  která  veřejnosti  i  jednotlivcům  umožňují  přístup

k informacím  o  podstatných  zkušenostech,  a  to  je  základem pro  její  účast  na  dalším

rozhodování.  Právo  veřejnosti   na  informace  je  i  zakotveno  v zákoně  o  odpadech

č.185/2001.  Na jeho základě  je  kraj  povinen zveřejnit  informace o zpracování  návrhu

Plánu odpadového hospodářství kraje, a ten je základním dokumentem pro další vytváření

sytému likvidace odpadů. Po zveřejnění lze do návrhu  dokumentu nahlížet, a je možné

podat připomínky, a s těmi je kraj povinen se vypořádat a  způsob zveřejnit.

                   Zásada ekonomické výhodnosti – likvidace odpadů patří mezi potencionálně

škodlivé činnosti  a  snahou subjektů  by mělo  být   omezit  negativní  dopady na životní

prostředí.  Taková  snaha  však  bohužel  nebývá  ekonomicky  příliš  výhodná,  protože

například využívání nejmodernějších technologií na likvidaci odpadů je  příliš nákladné. Je

tedy potřeba, aby stát reguloval  nerovné postavení těch, kteří jsou ve srovnání s jinými

k životnímu  prostředí  ohleduplnější.  Tyto  zásady  mohou   mít   formu  negativní  nebo

pozitivní stimulace. Ta negativní je většinou realizována formou poplatkové povinnosti,

daní  nebo  jiných  odvodů.  Pro  pozitivní  stimulaci  je  využívána  forma  náhrad,  dotací,

příspěvků  nebo  úlev  na  daních.  Takto  získané  prostředky  jsou  použity  v odpadovém

hospodářství, což nutno hodnotit kladně. Zákon o odpadech č.185/2001 Sb. v osmé části

hovoří o Ekonomických nástrojích, a to o poplatcích z uložení odpadů a finanční rezervě

pro rekultivaci a asanaci skládek, a v části třetí § 17a o poplatcích za komunální odpad. 

                   Zásada odpovědnosti původce – promítá se prakticky do celé právní úpravy

nakládání  s odpady  a  její  vyjádření  se  nalézá  ve  všech  nástrojích,  které  samozřejmě

využívá  zákon  o  odpadech  č.185/2001  Sb.  Jedná  se  samozřejmě  o  koncepční  a  to

zpracovávat plány odpadového hospodářství, administrativní, ekonomické a sankční. Tato

zásada je postavena na zodpovědném chování  subjektů,  které odpad vytváří,  a potom

s ním i nakládají a z toho jim vyplývá mnoho významných povinností. Realizaci zásady

prevence tedy napomáhá princip odpovědnosti  původce.

                    Zásada odpovědnosti výrobce –  v poslední době je v rámci primární

prevence pozornost obrácena k jiným subjektům než původcům, a to k výrobcům, případně

2010 23



Bc. Jan LEIBL : Právní aspekty nezákonného nakládání s odpady

dovozcům odpadů,  kterým  jsou  ukládány  nové povinnosti.  Obecnou  povinnost  ukládá

těmto subjektům i zákon o odpadech č.185/2001 Sb. v § 10, kde je původce (výrobce)

povinen vyrábět výrobky tak, aby omezil vznik nevyužitelných odpadů a nebezpečných

odpadů. Dále je povinností toho kdo uvádí výrobky na trh, vhodnou formou uvádět  (v

návodu  na  použití  nebo  na  obalu)  informace  o  způsobu  využití  nebo  odstranění

nespotřebovaných částí výrobků.[1],[14]      
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3. Porušování právních předpisů

              Nakládání s odpady nepředstavuje závažný problém jen pro Českou republiku, ale

pro celý svět. Kromě legální likvidace odpadů je tady i ta nelegální, a to hlavně pokud se

jedná o nebezpečný odpad. Legální likvidace nebezpečných odpadů  souvisí s vysokými

investicemi a je kromě  jiného i  jednou z nejlukrativnějších oblastí kriminality,  mnohdy

páchané organizovanými skupinami. Podle informací některých odborníků na mezinárodní

kriminalitu,  jsou zisky mezinárodních struktur  organizovaného zločinu zaměřeného na

nelegální obchod s odpady hned na druhém místě  za obchodem s drogami. Podle prognóz

mezinárodních bezpečnostních odborníků se nelegální obchod s odpady stále zvyšuje. Jsou

používány  rozsáhlé  metody,  které  dovolují  získávat  s obchodu  s nelegálními  odpady

enormně  vysoké  zisky.  Jsou falšovány doklady k získání  exportního  povolení,  sloužící

k záměnám komodit v celních formulářích, a jiné. Nebezpečné odpady jsou vydávány za

méně  nebezpečné látky,  nebo míchány s neškodnými příměsmi. Jako důvod převozu je

většinou uváděna recyklace. 

              K rozmachu této činnosti patří fakt, že pro zločinecké organizace je tento druh

obchodu  méně  riskantní,  než  třeba  obchod  s drogami.  Česká  republika  se  stala

vyhledávaným  místem  pro  dovoz  odpadu  nebo  druhotných  surovin  s tím,  že

nerecyklovatelný  odpad  končí  na  skládkách,  ve  spalovnách,  hutních  agregátech  apod.

Z případů  odhalených  Policií  České republiky  je  zřejmé,  že  jsou  u  nás  k nelegálnímu

dovozu vytvořeny vhodné podmínky, a to nedůslednou kontrolou přepravovaných zásilek

směrem do České republiky, ale i nezodpovědností majitelů lokalit, kteří je pronajímají

zahraničním firmám a fyzickým osobám, aniž by se zajímaly, k čemu jsou tyto lokality

dále využívány. Uvedené ekologické zátěže nemají v podstatě žádného majitele nebo je

majitelem cizinec, který je v době, kdy se o uvedené materiály začne zajímat policie nebo

orgány ochrany životního prostředí, již mimo území České republiky. Zákon č. 185/2001

Sb.  o  odpadech  a  o  změně  některých  dalších  zákonů,  legislativu  v České  republice

přizpůsobil  pravidlům  platným  v zemích  Evropského  společenství.  Zákon  stanovuje

povinnosti  při  dovozu,  vývozu  a  tranzitní  přepravě  odpadů,  povinnosti  při  nakládání

s odpady, ukládá způsob evidence a ohlašování odpadů a vymezuje výkon státní správy

v oblasti nakládání s odpady. Dovoz odpadů za účelem jejich likvidace v České republice

je podle § 54 odst. 3 zákona o odpadech zakázán.
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              Z právního hlediska můžeme protizákonné jednání dělit na trestné činy, jiné

správní delikty a přestupky. Naše právní předpisy rozlišují osoby odpovědné za správní

delikty,  v tomto  případě  na  fyzické  osoby a  dále  na  fyzické  osoby  podnikající  a

právnické osoby.

   

3.1 Trestné činy

              Trestným činem je podle zákona č. 40/2009 Sb. ze dne 8. ledna 2009 trestní

zákoník,  ve znění pozdějších předpisů  (dále  jen trestní  zákoník),  „Trestným činem je

protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené

v takovém zákoně“.  Současně jeho stupeň nebezpečnosti pro společnost musí být vyšší než

patrný,  nepostačují  formální  znaky  trestného  činu.  Stupeň  nebezpečnosti  činu  pro

společnost  je  určován zejména významem chráněného zájmu,  který  byl  činem dotčen,

způsobem provedení činu a jeho následky, okolnostmi, za kterých byl čin spáchán, osobou

pachatele,  mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou. K trestnosti  činu je třeba úmyslného

zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti.

              Trestné činy, spáchané při neoprávněném nakládání s odpady, jsou uvedeny

v trestním zákoníku v § 298 – neoprávněné nakládání s odpady:

 odst. 1  „Kdo, byť i z nedbalosti, poruší jiný právní předpis upravující nakládání s odpady

tím, že přepraví odpad přes hranice státu bez oznámení nebo souhlasu příslušného orgánu

veřejné moci,  anebo v  takovém oznámení  nebo žádosti  o  souhlas  nebo v  připojených

podkladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí,

bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.“

Odst. 2 „Kdo, byť i z nedbalosti, v rozporu s jiným právním předpisem ukládá odpady

nebo je odkládá, přepravuje nebo jinak s nimi nakládá, a tím způsobí poškození nebo

ohrožení životního prostředí, k jehož odstranění je třeba vynaložit náklady ve značném

rozsahu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.“

Odst. 3 „Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel

potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,

 b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo

c) spáchá-li takový čin opětovně.“
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    Odst. 4 „Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel

potrestán,

 a)  získá-li  činem uvedeným v odstavci  1  nebo 2 pro sebe nebo pro jiného prospěch

velkého rozsahu, nebo

b) týká-li se takový čin nebezpečného odpadu.“

              V souvislosti s nezákonným nakládání s odpady lze trestné činy kvalifikovat i

podle § 293 - poškození a ohrožení životního prostředí a § 294 poškození a ohrožení

životního prostředí z nedbalosti, kde trestní sazba může být až do výše osmi let odnětí

svobody.[26]

3.2 Jiné správní delikty

              Jiné správní delikty jsou jedním z druhů správních deliktů. Hranice mezi trestnými

činy a správními delikty je spatřována zejména v závažnosti deliktu a dále v rozdílném

stupni  společenské  nebezpečnosti  nebo  škodlivosti.  Jako  správní  delikt  označujeme

zpravidla  protiprávní  jednání,  jehož  znaky  jsou  stanoveny  zákonem,  za  které  ukládá

správní úřad (orgán) trest stanovený normou státního práva. Členění správních deliktů není

jednotné. Jedním z druhů  správních deliktů  jsou i jiné správní delikty fyzických osob,

správní delikty právnických osob a správní delikty tzv. fyzických podnikajících osob.

3.3 Jiné správní delikty uvedené v zákoně o odpadech

              Případy porušení práva uvedené v zákoně o odpadech č. 185/2001 Sb., kterými

byl spáchán jiný správní delikt se ve většině případů týká nakládání s odpady v zařízeních,

ve  kterých  je  nakládání  s odpady přímo  zakázáno,  nebo  je  v nich  nakládání  s odpady

povoleno a zařízení je provozováno bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu

nebo je s odpady nakládáno na místech nebo v objektech, které nejsou zařízeními určenými

k nakládání s odpady. Dále to jsou další různé manipulace při nepovoleném a nezákonném

nakládání s odpady uvedené v zákoně o odpadech č. 185/2001 Sb. v § 66 odst. 1 – 5 , kde

mohou sankce dosáhnout až do výše pokuty 50 000 000,- Kč.[14] 
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3.4 Přestupky

              Přestupky jsou jedním z druhů správních deliktů. Přestupkem je podle zákona č.

200/1990  Sb.,  o  přestupcích  ze  dne  17.  května  1990  ve  znění  pozdějších  předpisů,

„P řestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za

přestupek výslovně  označeno v tomto nebo jiném zákoně,  nejde-li  o jiný správní delikt

postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.“

           K odpovědnosti  za přestupek stačí  zavinění z nedbalosti,  nestanoví-li  zákon

výslovně,  že je třeba úmyslného zavinění.  Za přestupek lze postihnout pouze fyzickou

osobu.[27]

3.5 Přestupky uvedené v zákoně o odpadech

              Za přestupky lze stíhat nezákonné nakládání s odpady i na základě zákona

č.185/2001 Sb. o odpadech, uvedené v § 69 odst. 1. „Obecní úřad uloží pokutu až do výše

20 000 Kč fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že

 a) se zbaví autovraku nebo umístí vozidlo vyřazené z registru vozidel v rozporu s tímto 

    zákonem,

 b) odloží elektrozařízení mimo místa k tomu určená nebo mimo místa jejich zpětného 

    odběru.

Odst.  2.  „ Inspekce  uloží  pokutu  až  do  výše  1  000 000 Kč  fyzické  osobě,  která  není

podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že

a) převezme odpad do svého vlastnictví,

b) přepravuje odpad v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství o

    přepravě odpadů 39) nebo uskuteční přeshraniční přepravu odpadů v rozporu s   

   povolením,

 c) soustřeďuje odpad nebo s ním jinak nakládá na místech nebo v objektech, které nejsou 

    podle tohoto zákona zařízeními určenými k nakládání s odpady nebo tato místa či   

   objekty za účelem soustřeďování nebo jiného nakládání s odpady pronajímá jiné  

  osobě.“ [14]
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3.6 Přestupky uvedené v zákoně o přestupcích

              V zákoně  o přestupcích nalezneme v  § 45 přestupky na úseku ochrany

životního prostředí. 

               Odst. 1 „P řestupku se dopustí ten, kdo porušením zvláštních právních předpisů o

ochraně  životního prostředí jiným způsobem, než jak vyplývá z ustanovení § 21 až 44,

zhorší životní prostředí.

               Odst. 2 „Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

V § 47 odst. 1. písmeno d) „P řestupku se dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství,

veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu

veřejného prostranství“. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 10 000,- Kč.  

             Odst. 1. písmeno h) „P řestupku se dopustí ten, kdo neoprávněně založí skládku

nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa.“  Za tento přestupek lze uložit

pokutu až do výše 50 000,- Kč.

              Dále lze také zmínit § 34 odst. 1 písmeno c): „P řestupku se dopustí ten, kdo

znečistí  povrchovou  nebo  podzemní  vodu  nebo  ohrozí  její jakost  nebo  zdravotní

nezávadnost nedovoleným nakládáním se závadnými látkami, popřípadě způsobí vniknutí

těchto látek do kanalizace v rozporu s vodním zákonem“. Za tento přestupek může Česká

inspekce životního prostředí nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností  uložit pokutu

až do výše 50 000,- Kč.  Dle ustanovení § 124 odst.2) vodního zákona, které se tomto

případě užije, zahájí řízení  o uložení pokuty ten orgán, který jako první zjistil spáchání

přestupku.  Přestupek  je  uveden  v souvislosti  s nepovolenými  skládkami  odpadů  z toho

důvodu, že těmito látkami mohou být také odpady umístěné na nepovolených skládkách,

které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.[27]
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4. Legislativa a platné právní předpisy HZS ČR

4.1 Zákony– legislativa HZS ČR

              Jedním z hlavních legislativních předpisů Hasičského záchranného sboru České

republiky (dále jen HZS ČR) je zákon  České národní rady  č. 133/1985 Sb.  ze dne 17.

prosince 1985 o požární ochraně, ve znění zákona č.425/1990 Sb., zákona č.40/1994 Sb.,

zákona č.203/1994 Sb., zákona č.163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č.237/2000

Sb.,  zákona  č.320/2000  Sb.,  zákona  č.413/2005  Sb.,  zákona  č.189/2006  Sb.,  zákona

č.267/2006 Sb. a zákona č.281/2009 Sb.

              Účelem zákona je vytvoření podmínek pro účinnou ochranu života a zdraví

občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných

mimořádných událostech. Dále stanovuje povinnosti ministerstev a jiných správních úřadů,

právnických a fyzických osob, postavení a působnost orgánů státní správy a samosprávy na

úseku požární  ochrany a samozřejmě  postavení a povinnosti  jednotek požární  ochrany.

Důležitou částí úvodního ustanovení, kterou by měl znát každý občan je povinnost počínat

si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil životy a zdraví osob, zvířat a

majetků.  Při  zdolávání  požárů,  živelných  pohrom a jiných  mimořádných  událostech  je

povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc a za určitých okolností i potřebnou věcnou

pomoc.[28]

              Dalším zákonem v legislativě HZS ČR zákon č. 238/2000 Sb. ze dne 28. června

2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů,

ve znění zákona č.309/2002 Sb., zákona č.362/2003 Sb., zákona č.586/2004 Sb., zákona

č.413/2005 Sb., zákona č.189/2006 Sb., zákona č.264/2006 Sb. a zákona č.260/2008 Sb.

Tento  zákon  legislativně  upravuje  organizaci,  řízení  a  úkoly  Hasičského  záchranného

sboru České republiky.  Práva a povinnosti příslušníků HZS ČR, jejich oprávnění a řeší

služební poměr a stejnokroj.[29]

              Úzce navazujícím zákonem je zákon č. 239/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 o

integrovaném  záchranném  sboru  a  o  změně  některých  zákonů,  ve  znění  zákona

č.320/2002 Sb., zákona č.20/2004 Sb., zákona č.186/2006 Sb., zákona č.267/2006 Sb. a

zákona č.306/2008 Sb. Zákon  upravuje  integrovaný záchranný systém, stanoví složky a

působnost  integrovaného záchranného systému. Určuje působnost a pravomoc státních a

územních orgánů samosprávních celků. Práva a povinnosti právnických a fyzických osob

při přípravě  mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně
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obyvatelstva před a po dobu krizového stavu. Dále upravuje použití IZS, jeho složky a

stálé  orgány  pro  koordinaci  složek  IZS.  Těmi  jsou  operační  a  informační  střediska

integrovaného záchranného systému, a to jsou operační střediska hasičského záchranného

sboru  kraje a informační středisko generálního ředitelství hasičského záchranného sboru

ČR. Dále určuje postavení a úkoly státních orgánů  a orgánů  územních samosprávných

celků  při  přípravě  na  mimořádné události  a  při  provádění  záchranných  a likvidačních

pracích.[30]

              Na výše uvedené zákony navazuje zákon č. 240/2000 Sb. ze dne 28. června 2000

o  krizovém řízení  a  o  změně  některých  zákonů  (krizový  zákon)  ve  znění  zákona

č.320/2002 Sb.,  zákona č.127/2005 Sb., zákona č.112/2006 Sb.,  zákon č.267/2006 Sb.,

zákon č.110/2007 Sb., a zákon č.306/2008. Tento zákon stanoví působnost a pravomoc

státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a povinnosti právnických

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

České republiky před vnějším napadením a při jejich řešení. V souvislosti s tímto zákonem

je vhodné zmínit, které orgány krizového řízení máme. Jsou to: vláda, ministerstva a jiné

správní úřady. Ministerstvo vnitra, zdravotnictví, dopravy, Česká národní banka a orgány

kraje  a ostatní  orgány s územní působností.  Dále zákon upravuje finanční  zabezpečení

krizových  opatření,  bezpečnostní  rady  a  zabezpečení  informačních  systémů  krizového

řízení.[31]

              Navazujícím zákonem je zákon  č. 241/2000 Sb.  ze dne 29. června 2000  o

hospodářských  opatřeních  pro  krizové  stavy  a  o  změně  některých  souvisejících

zákonů ve znění zákona č.320/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č.237/2004 Sb.,

zákona č.413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 296/2007 a zákona č.281/2009

Sb. Předmětem úpravy zákona je příprava hospodářských opatření  pro stav nebezpečí,

nouzový  stav,  stav  ohrožení  státu  a  válečný  stav,  tedy  krizové  stavy.  Zákon  stanoví

pravomoc státu a správních úřadů při přípravě a přijetí hospodářských opatření pro krizové

stavy. Stanoví práva a povinnosti fyzických a právnických osob pro tyto krizové stavy.[32]

              Zákonem, který upravuje službu příslušníků bezpečnostních sborů je zákon č.

361/2003 Sb.  ze dne 23. září  2003  o služebním poměru příslušníků  bezpečnostních

sborů  ve znění zákona č.186/2004 Sb., zákona č.436/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb.,

zákona  č.626/2004  Sb.,  zákona  č.  169/2005  Sb.,  zákona  č.253/2005  Sb.,  zákona

č.413/2005 Sb., zákona č.530/2005 Sb., zákona č.189/2006 Sb., zákona č.531/2006 Sb.,
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zákona  č.  261/2007  Sb.,  zákona  č.305/2008  Sb.,  zákona  č.306/2008  Sb.  a  zákona

č.326/2009 Sb.  Zákon  upravuje  právní  poměry  fyzických  osob,  které  v bezpečnostním

sboru  vykonávají  službu,  jejich  odměňování,  řízení  ve  věcech  služebního  poměru  a

organizační  věci  služby.  Bezpečnostním  sborem  se  rozumí:  Policie  České  republiky,

Hasičský záchranný sbor České republiky, Celní správa České republiky, Vězeňská služba

České  republiky,  Bezpečnostní   informační  služba  a  Úřad  pro  zahraniční  styky  a

informace.[33]

              Zákonem a navazujícím na něho je zákon č. 362/2003 Sb. ze dne 23. září 2003 o

změně  zákonů  souvisejících  s přijetím  zákona  o  služebním  poměru  příslušníků

bezpečnostních sborů  ve znění zákona č.186/2004 Sb., zákona č.281/2004 Sb., zákona

č.359/2004 Sb., zákona č.626/2004 Sb., zákona č.253/2005 Sb., zákona č.530/2005 Sb.,

zákona č.112/2006 Sb., zákona č.186/2006 Sb., zákona č.264/2006 Sb., zákona č.189/2006

Sb., zákona č.264/2006 Sb., zákona č.  189/2006 Sb., zákona č.  274/2008 Sb. a zákona

č.41/2009 Sb.[34]

              V krátkosti je nutno ještě zmínit několik zákonů, které úzce souvisí s činností HZS

ČR jsou to:

              Zákon č. 59/2006 Sb.  ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií

způsobených  vybranými  nebezpečnými  chemickými  látkami  nebo  chemickými

přípravky a změně  zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002

Sb.,  a  o  změně  a  zrušení  některých  zákonů  v souvislosti  s ukončením  činnosti

okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

ve znění zákona č.362/2007 Sb., zákona č.488/2009 Sb., zákona č.227/2009 Sb.a zákona

č.281/2009 Sb.

              Zákon č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997  o mírovém využívání jaderné

energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů

              Zákon č. 254/2001 Sb. ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých

zákonů (vodní zákon).

              Zákon č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení).

              Zákon č. 129/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 o krajích (krajské zřízení).

              Zákon č. 219/1999 sb.  ze dne 14. září 1999  o ozbrojených silách České

republiky.
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              Zákon č. 222/1999 sb.  ze dne 14. září 1999  o zajišťování obrany České

republiky.

              Zákon č. 148/1998 Sb.  ze dne 11. června 1998  o ochraně  utajovaných

skutečností a o změně některých zákonů.[1]    

     

4.2 Vyhlášky– legislativa HZS ČR

              Vyhláška č. 202/1999 Sb. Ministerstva vnitra  ze dne 31. srpna 1999, kterou se

stanoví  technické  podmínky  požárních  dveří,  kouřotěsných  dveří  a  kouřotěsných

požárních dveří.                   

              Vyhláška č. 255/1999 Sb. Ministerstva vnitra ze dne 21. října 1999 o technických

podmínkách věcných prostředků požární ochrany ve znění nařízení vlády č.352/2000

Sb., vyhlášky č.456/2006 Sb. a vyhlášky č.102/2009Sb.                 

              Vyhláška č. 87/2000 Sb. Ministerstva vnitra ze dne 31. března 2000, kterou se

stanoví  podmínky  požární  bezpečnosti  při  svařování  a  nahřívání  živic  v tavných

nádobách.                   

              Vyhláška č. 75/2001 Sb. Českého báňského úřadu ze dne 24. ledna 2001, kterou

se stanoví báňsko-technické podmínky pro zřizování, využití o ochranu důlních děl

vybraných  pro  využití  při  krizových  situacích  pro  uplatňování  preventivních,

technických a bezpečnostních opatření a provádění kontrol.                     

              Vyhláška č. 246/2001 Sb. Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení

podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o

požární prevenci).

              Vyhláška  č.  247/2001 Sb.  Ministerstva vnitra ze dne 22. června 2001  o

organizaci jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.

              Vyhláška č. 281/2001 Sb. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 3.

července  2001,  kterou  se  provádí  §  9  odst.  3  písm.  a)  zákona  č.  240/2000  Sb.,  o

krizovém řízení  a  o  změně  některých  zákonů  (krizový  zákon),  ve  znění  vyhlášky

č.237/2003 Sb.

              Vyhláška  č.  328/2001  Sb.  Ministerstva  vnitra  ze  dne 5.  září  2001  o

podrobnostech zabezpečení  integrovaného záchranného systému,  ve znění vyhlášky

č.429/2003 Sb.
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              Vyhláška č. 380/2002 Sb. Ministerstva vnitra ze dne 9. srpna 2002 k přípravě a

provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

              Vyhláška č. 2/2006 Sb. ze dne 19. prosince 2005, kterou se pro školy a školská

zařízení  zřizované  Ministerstvem  vnitra  provádějí  některá  ustanovení  školského

zákona, ve znění vyhlášky č.323/2008 Sb.

              Vyhláška  č. 103/2006 Sb.  ze dne 21. března 2006,  o stanovení zásad pro

vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího

havarijního plánu.

              Vyhláška č. 35/2007 Sb. ze dne 22. února 2007 o technických podmínkách

požární techniky.

              Vyhláška č. 23/2008 Sb. ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách

požárních staveb.

              Vyhláška  č.  97/2008 Sb.  ze dne 28. února 2008  o vzorech služebních

stejnokrojů  příslušníků  Hasičského  záchranného  sboru  České  republiky,  jejich

používání  a  způsobu  vnějšího  označení,  a  vzoru  služebního  průkazu  (vyhláška  o

vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasičského záchranného sboru České

republiky). [1]

4.3 Nařízení vlády – legislativa HZS ČR

              Nařízení vlády č. 34/1986 České socialistické republiky ze dne 13. května 1986 o

jednorázovém odškodnění  osob  za  poškození  na  zdraví  při  plnění  úkolů  požární

ochrany,  ve  znění  nařízení  vlády  č.  168/1995  Sb.,  nařízení  vlády  č.  195/1995  Sb.  a

nařízení vlády č. 497/2002 Sb.                     

              Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. ze dne 22.listopadu 2000, k provedení § 27 odst.

8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů

(krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 497/2002 Sb.                  

              Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., ze dne 27. listopadu 2000, o stanovení pravidel

zapojování  do  mezinárodních  záchranných  operací,  poskytování  a  přijímání

humanitární  pomoci  a  náhrad  výdajů  vynakládaných  právnickými  osobami  a

podnikajícími  fyzickými  osobami  na ochranu obyvatelstva, ve znění  nařízení  vlády

č.527/2002 Sb.
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              Nařízení vlády č. 110/2001 Sb., ze dne 17. ledna 2001, kterým se stanoví další

vozidla,  která  mohou  být  vybavena  zvláštním  zvukovým  výstražným  zařízením

doplněným zvláštním světlem modré barvy

              Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., ze dne 18. dubna 2001, k provedení zákona o

požární ochraně, ve znění nařízení vlády č.498/2002 Sb.

              Nařízení vlády č. 352/2003 Sb., ze dne 17.září 2003, o posuzování zdravotní

způsobilosti  zaměstnanců  jednotek hasičských záchranných sborů  podniků  a členů

jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků.[1] 

 4.4 Legislativa související s činností  HZS ČR

              Dalšími legislativními předpisy,  o kterých je nutnost zmínit v souvislosti

s činností HZS ČR jsou:

              Vyhláška č. 64/1987 Sb. ministra zahraničních věcí ze dne 26. května 1987 o

Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění

sdělení č. 159/1997 Sb., sdělení č. 54/1999 Sb., sdělení č. 93/2000 Sb., sdělení č. 6/2002

Sb., sdělení č.  77/2004 Sb., sdělení č. 33/2005 Sb., sdělení č. 14/2007 Sb. a sdělení č.

13/2009 Sb.[1]
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5. Zásahy s výskytem nebezpečných látek

              Zásahy s výskytem nebezpečných látek patří při záchranných pracích HZS ČR

k těm nejsložitějším a nejnáročnějším, ať z hlediska ochrany zdraví zasahujících hasičů tak

i pro náročnost na materiálové vybavení a počet zasahujících hasičů. Zásah řeší jednotky

HZS  ČR  pod  vedením  velitele  zásahu,  který  spolupracuje  na  místě  zásahu  s dalšími

jednotkami  a  složkami  integrovaného  záchranného  systému.  Na  základě  vyhodnocení

situace  může  velitel  zásahu  spolupracovat  s dalšími  orgány  nebo  jejich  složkami,  se

kterými  zásah přímo souvisí.  Úkoly jednotlivých složek IZS jsou při  různých zásazích

zpracovány v typových činnostech. Jednotky požární ochrany řeší různé zásahy s výskytem

nebezpečných  látek  tak,  jak  je  popisuje  Bojový  řád  jednotek  požární  ochrany

v metodických listech. Pro řešení úkolu diplomové práce si dále uvedeme činnosti jednotek

při jednotlivých zásazích, které mohou mít souvislost se zásahem na nebezpečné odpady.

5.1 Zásah s přítomností nebezpečných látek

              Zásahy s přítomností nebezpečných látek a přípravků, vykazují jednu nebo více

nebezpečných vlastností,  tyto vlastnosti jsou klasifikovány zvláštním zákonem. Za havárii

nebezpečné látky je považována mimořádná událost, kde se nebezpečná látka ocitla mimo

kontrolu v tak velkém měřítku, že jsou ohroženi lidé, zvířata a životní prostředí a je tedy

nutné provádět záchranné práce. Mimo kontrolu se může nebezpečná látka dostat únikem

z nádob, zařízení nebo při havárii prostředku přepravujícího nebezpečnou látku. Může se

také vyskytovat  tam,  kde se vyrábí,  zpracovává,  skladuje nebo přepravuje.  Při  havárii

nebezpečné látky se vyskytují charakteristické znaky, které mohou vypovídat o výskytu

nebezpečné  látky.  Pokud  se  jedná  o  havárii  dopravního  prostředku  nebo  obalu  na

skladování,  je  označen  výstražnými  identifikačními,  bezpečnostními  tabulemi  a

manipulačními značkami. V okolí havárie je patrná změna barev nebo odumírání vegetace,

úhyn  drobných  živočichů.  Při  vzniku  požáru  jsou  zvláštní  průvodní  jevy hoření,  a  to

neobvyklá barva plamene, kouře, zápach, výbuchy,  žíhavé plameny, spontánní hoření a

rychlé šíření požáru, a to i po nehořlavých materiálech. V místě se může tvořit mlha, syčet

unikající  plyn  nebo  mohou  praskat  konstrukce.  Zásah na  nebezpečné  látky  je

charakteristický potřebou  nasazením speciálních prostředků a speciálních hasiv. Dále je

potřeba povolat speciální síly a složky IZS a spolupracovat s institucemi a orgány veřejné

zprávy, odborníky a původcem havárie. Při tomto druhu zásahu hrozí zejména nebezpečí
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výbuchu,  nebezpečí  intoxikace,  nebezpečí  poleptání,  nebezpečí  ionizujícího  záření  a

nebezpečím infekce.

              Postupem jednotek při zásahu na nebezpečnou látku jsou práce vedoucí ke snížení

nebezpečí   pro okolí  a omezení rozsahu havárie a s cílem stabilizovat situaci.  Činnost

jednotky  musí  být  bezpečná  pro  zasahující  hasiče  a  závisí  na  vybavení  jednotky

ochrannými prostředky. Při příjezdu se jednotka přibližuje pokud možno po směru větru a

nesmí přijet k bezprostřední blízkosti havárie a musí si nechat  bezpečný odstup. Prvořadou

činností  u zásahu jsou prvořadá opatření a to průzkum místa havárie,  záchrana osob a

zvířat  a  uzavření  místa  havárie.  Povolání  potřebných  sil  a  prostředků  pro  zásah  na

nebezpečnou  látku.  Než  jednotka zjistí,  o  jaký  druh  nebezpečné  látky se  jedná,  musí

dodržet  dostatečnou odstupovou vzdálenost  od místa havárie,  zpravidla  100m. Uzavřít

místo  havárie  a  určit  nebezpečnou  a  vnější  zónu,  vyloučit  iniciační  zdroje.  Provést

průzkum místa havárie s co nejmenším počtem hasičů a pracovat s co největším stupněm

ochrany prostředků  a připravit  dekontaminaci.  Dalšími úkoly jednotky je jištění hasičů

v nebezpečné zóně, připravit hasební prostředky pro požární zásah, zabránit dalšímu úniku

nebo rozšiřování nebezpečné látky, identifikovat nebezpečnou látku a opatřit informace o

jejím nebezpečí. Pokud je to možné, zachytit popřípadě odstranit průběžně nebezpečnou

látku a průběžně sledovat a vyhodnocovat situaci.

              Při zásahu na nebezpečnou látku se mohou vyskytnou následující komplikace, a

to:  nedostatek  sil  a  prostředků  nebo  jejich  chybný  odhad  následkem  neočekávaného

vývoje  situace.  Nebezpečná látka  může mít  několik  nebezpečných  vlastností,  může se

vyskytnout rozdíl mezi označením látky a skutečně přítomnou nebezpečnou látkou. Není

možné určit skutečné množství nebezpečné látky, náhlá změna situace v důsledku reakce

nebezpečné  látky a  vzájemná reakce  látek.  Dalšími  vlivy  může být  také náhlá  změna

meteorologické  situace,  nepříznivý  vliv  klimatických  podmínek  na  šíření  látek  a

v neposlední řadě  i  nedisciplinovanost obyvatelstva při  stanovení opatření a to většinou

jejich podceněním.[38]       
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5.2 Požáry skládek tuhých odpadů

              Požáry skládek tuhých odpadů patří také k častým zásahům HZS ÚK. Ve většině

případů se však jedná o skládky černé nebo o skladovaný odpad dovezený ze zahraničí bez

povolení. Pojem odpad je specifikován v zákoně o odpadech č. 185/2001 Sb.

Do okruhu věcí, které se považují za odpady, patří tedy odpady z výroby nebo spotřeby

dále  více  nespecifikované,  výrobky,  které  neodpovídají  požadované  jakosti.  Výrobky

s prošlou lhůtou spotřeby, materiály rozlité, ztracené nebo jinou nehodou znehodnocené,

materiály znečištěné nebo znehodnocené v důsledku plánovaných činností. Dále nepoužité

součástky  (např.  vyřazené  baterie,  vyčerpané  katalyzátory),  látky,  které  ztratily

požadované  vlastnosti  (např.  znečištěné  kyseliny,  znečištěná  rozpouštědla,  vyčerpané

temperovací  soli),  odpad  z průmyslových  procesů  (  např.  strusky,  destilační  zbytky),

odpady  z procesů  snižujících  znečištění  (např.  kaly  ze  skrubů,  prach  z vysavačů,

upotřebené filtry), odpad z obrábění a tváření, odpad těžby, s výjimkou odpadu zpracování

surovin.

              Za  nebezpečný  odpad  se  považuje  odpad,  který  má jednu nebo  více

z následujících  vlastností:  výbušnost,  hořlavost,  oxidační  schopnost,  tepelnou  nestálost

organických peroxidů,  schopnost odpadů  uvolňovat při  styku se vzduchem nebo vodou

jedovatý plyny, ekotoxicitu, akutní toxicitu, pozdní účinek, žíravost, infekčnost.

              Při požáru skládky můžou zasahující jednotky ve většině případů narazit na

komunální odpad což je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických

osob, pro které nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení. Za

komunální odpad se také považuje odpad, který vzniká při čištění veřejných komunikací a

prostranství a při údržbě zeleně včetně hřbitovů. Skládkou odpadu se rozumí zařízení nebo

místo, které je určeno k trvalému uložení odpadů z účelem jejich zneškodnění.

              Pro požáry skládek tuhých odpadů je charakteristické šíření požáru skrytými

cestami,  obtížně  přístupnými ohnisky pod povrchem, nedokonalým hořením a vznikem

toxických  zplodin  hoření  a  silným  vývinem  kouře.  Pro  požární  jednotky  je  hašení

komplikováno  obtížným  přístupem  k místu  požáru,  ve  většině  případů  zde  nejsou

přístupové cesty,  hrozí poškození požární techniky,  nebezpečí  propadnutí, v okolí místa

požáru nejsou přírodní vodní zdroje a účinnost hasiv je malá vzhledem k nedostupnosti

ohniska požáru a různorodosti hořících materiálů. Hašení požáru je zdlouhavé a trvá až

několik  dnů,  nevyžaduje  však  okamžité  zahájení  hasebního  zásahu  a  zpravidla  se
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neprovádějí  záchranné práce. Při zásahu na skládce je třeba dbát na zvýšené nebezpečí

infekce nebo vzniku vážných onemocnění i z drobných poraněních dále hrozí propadnutí,

popálení či otrava.

              Postup při hašení skládek tuhých odpadů je následující: průzkumem se zjistí

přibližný  rozsah  požáru  a  charakter  převažujícího  hořícího  materiálu.  Detailní  obsah

skládek  ve  většině  případů  nelze  zjistit  a  je  třeba  vyžádání  spolupráce  s pracovníky

provozovatele  skládky,  včetně  informací  o  jeho  technice.  Informace  lze  zjistit  také  u

orgánů životního prostředí, to však v případě, že se nejedná o černou skládku. Důležitý je

směr šíření zplodin hoření a možnost ohrožení okolí a obyvatelstva s ohledem na vývoj

meteorologické situace,  odtok hasební vody s ohledem na znečištění povrchových vod.

Dále nutno zvážit  možnosti pro dodávku hasební vody, nástupní plochy a zásahové cesty

pro jednotky se zaměřením na optimální nasazení jednotek a techniky.

              S ohledem na možné ohrožení obyvatel nebo životního prostředí, je nutno

spolupracovat  s příslušnými  orgány a  to  se  státním dozorem,  zástupcem obce,je  nutná

detekce unikajících látek,  musí se varovat  obyvatelstvo a případně  evakuovat.  Hasební

zásah při požáru skládek se provádí tak že se nejprve provede uhašení plamenného hoření a

následně se hasí způsobem jako je zaplavením ohnisek požáru velkým množstvím vody i

za použití smáčedel nebo zaplavením inertním materiálem (popílek, kaly apod.), v případě

hašení pneumatik lze použít i pěnu. Dále se provádí injektáž do tělesa skládky, pomocí

mechanických účinků proudů vody se rozruší ohnisko požáru, pomocí  těžké mechanizace

se provede rozebrání ohnisek požáru a následně se zkrápí s vodou. Lze použít i metodu kdy

se zaveze povrch skládky zeminou a následně se zhutní pomocí těžké mechanizace.

              Při požárech tuhých odpadů je nutno počítat s následujícími komplikacemi a to

nebezpečí při hoření, žhnutí a tepelném rozkladu plastických hmot, které jsou podstatnou

částí obsahu skládky, možný únik nebo hromadění skládkových plynů, nebezpečí výbuchu,

nebezpečí výbuchu uzavřených nádob a sprejů, které jsou zasaženy plameny. Neočekávané

chemické  reakce  látek  na  skládkách  při  styku  s vodou  nebo  mezi  sebou,  nebezpečí

poleptání  od zbytků  kyselin  a louhů  a v neposlední  řadě  nelze podcenit  ani  nebezpečí

infekce vzhledem k velikému množství živočichů, zejména hlodavců a ptáků na skládkách.

Při použití plných proudů do vyhořelých prostor může dojít k expanzi páry a nebezpečí

opaření.[38]         
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5.4 Havárie ohrožující vody a ropné havárie

              Za havárii ohrožující vody se vždy považují případy závažného zhoršení  nebo

mimořádného   ohrožení  jakosti  povrchových  nebo  podzemních  vod  ropnými  látkami,

zvlášť nebezpečnými látkami, případně radioaktivními zářiči nebo odpady, nebo dojde-li

ke  zhoršení  nebo  ohrožení  jakosti  povrchových  nebo  podzemních  vod  v chráněných

oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů.

              Původce havárie je povinen učinit bezprostřední opatření  k odstraňování příčin  a

následků havárie. Přitom se řídí havarijním plánem, popřípadě pokyny vodoprávního úřadu

a České inspekce životního prostředí. Ten kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji

neprodleně nahlásit  Hasičskému záchrannému sboru České republiky, jednotkám požární

ochrany nebo Policii  České republiky,  případně  správci povodí. Tyto uvedené jednotky

mají za povinnost o nahlášené havárii neprodleně informovat příslušný vodoprávní úřad a

Českou  inspekci  životního  prostředí,  která  bude  o  havárii,  k níž  došlo  v ochranných

pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, informovat také

Ministerstvo zdravotnictví.

              V případě havárie mimořádného rozsahu, která může závažným způsobem ohrozit

životy nebo zdraví lidí nebo značné škody na majetku, platí při  zabraňování škodlivým

následkům havárie přiměřeně ustanovení o ochraně před povodněmi. Původce havárie je

povinen spolupracovat  se zasahujícími jednotkami a spolupracujícími úřady. Osoby, které

se zúčastnily  likvidace havárie, mají za povinnost poskytnout informace České inspekci

životního  prostředí  pokud si  je  vyžádá  a  také  Hasičskému záchrannému  sboru  České

republiky.

              Za ropnou havárii se považuje mimořádná událost, kde došlo k úniku ropných

produktů  nebo  jiných  obdobných  látek   v takovém  množství,  že  je  ohroženo  životní

prostředí, zejména pak jakost podzemních a povrchových vod. Za ropné látky se považují

uhlovodíky a jejich směsi, které jsou při  normálním tlaku a teplotě +40°C tekuté. Patří

mezi ně  především benzín, benzen a jeho deriváty,  nafta,  petrolej,  lehké a těžké oleje,

mazut, surová ropa a další látky obdobného charakteru. K ropným haváriím dochází při

zpracování,  výrobě,  skladování  a  manipulaci  s ropnými  látkami  a  také  při  přepravě

ropných látek. K nejčastějším únikům ropných látek dochází v důsledku dopravních nehod

motorových vozidel.
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              Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu. Pro zlepšení

koordinace činností na místě zásahu může vytvořit pracovní skupinu složenou ze zástupců

jednotlivých složek IZS. Hasičský záchranný sbor České republiky a jednotky informují  o

havárii příslušný vodoprávní úřad a Českou inspekci životního prostředí prostřednictvím

operačního a informačního střediska. Velitel zásahu řídí na místě havárie činnost jednotek,

spolupracuje  s vodoprávním  orgánem.  V případě,  že  není  tento  na  místě,  zajistí

v odůvodněných případech jeho vyrozumění. Podle rozsahu ropné havárie se na likvidaci

podílí řada subjektů, zejména původce havárie, záchranné, pohotovostní, odborné a jiné

služby, dále orgány státní správy a samosprávy, fyzické a právnické osoby. Každý z těchto

subjektů plní při likvidaci havárie úkoly, které spadají do jeho kompetence.

              Úkolem jednotek při zásahu u ropné havárie je provádění činností směřujících

k omezení   rizik  vyvolaných  havárií  a  přerušení  jejich  příčin.  Jednotka nemá za úkol

likvidovat ropnou havárii v celém rozsahu. Z hlediska taktiky má na zásah jednotek vliv

charakter havárie, ke kterému patří: druh uniklé látky (ředitelná vodou, plovoucí na vodě,

rozpustná ve vodě,  toxické vlastnosti  znečišťujících látek apod.), zasažení povrchových

vod  (vodní  nádrže,  tekoucí  vody),  nebo  zasažení  podzemních  vod  průsakem  z půdy.

Jednotky se na likvidaci  havárie  podílí  zejména záchrannými  pracemi,  tzn.  že v rámci

svých možností a technického vybavení pomáhají při utěsnění výtoků, zachycování nebo

ohraničování  látek,  zřeďování  ve  vodě  rozpustných  nebezpečných  látek,  podporou

okysličování vody pomocí vodních proudů, ochranou okolí při likvidaci hořlavých nebo

výbušných látek, požární ochranou při nebezpečí náhlého vzplanutí při těžení zeminy nebo

sběru sorbetů nasáklých hořlavými látkami pokud existuje nebezpečí z prodlení.

              Při činnostech jednotek při zásahu na ropnou havárii platí následující obecné

taktické  zásady:  pokud  není  známo,  o  jakou  závadnou látku  se  jedná,  dodržovat  při

příjezdu k místu havárie základní taktické zásady jako při havárii s nebezpečnou látkou. Při

průzkumu je třeba zjistit základní informace, podle nebezpečí  na místě  zásahu stanovit

opatření k ochraně zdraví a životů nasazených jednotek, zhodnotit rozsah ohrožení osob a

provést jejich případnou záchranu a zajištění evakuace.

              Při nasazení technických prostředků dodržet bezpečnostní zásady z hlediska

nebezpečí  výbuchu  nebo  náhlého  vzplanutí  hořlavých  par,  při  úniku  ropných  látek

z potrubí  a produktovodů  zajistit  odstavení  poškozené části  potrubí.  Při  úniku ropných

látek z technologických zařízení vždy spolupracovat s provozovatelem zařízení. Při únicích
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závadných látek je  třeba počítat  se šířením jak po vodní  hladině,  tak v kanalizacích a

varovat  odběratele  vod,  čistírny apod. Na likvidaci  ropných havárií  se nesmí používat

odmašťovací  kapaliny  a  emulgační  přípravky,  je  třeba  také  počítat  se  zbytkovým

znečištěním zasažené vodní flóry nebo flóry na březích vodních nádrží a toků. Pohotovost

vodoprávních orgánů  může být  různá a do jejich dostavení  se na místo události  musí

záchranné práce řídit velitel zásahu jednotek.[38]               
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6. Zásahy HZS ÚK s likvidací nebezpečného odpadu

6.1  Požár nákladního automobilu přepravujícího nebezpečný odpad

              Setkání zasahujících hasičů s nebezpečnými látkami, případně nebezpečným

odpadem, je z největší  pravděpodobností  možný při  požárech technologických  zařízení,

skladišť a v neposledním případě i u požárů automobilů.

              Jedním z posledních případů zásahu na nebezpečný odpad je zásah jednotky

Hasičského záchranného sboru ústeckého kraje-Územní odbor Teplice dne 8. září 2009 při

požáru nákladního automobilu Mercedes-Benz Atego na silnici  E55 v obci Bořislav ve

směru   Velemín-Bořislav,  který  přepravoval  odpadní  barvy  a  organická  a  syntetická

rozpouštědla, která byla uložena na paletách v přepravních nádobách. Přepravovaný náklad

byl označen UN kódem 3082 – látky ohrožující životní prostředí.

              Dne 8. září 2009 v 12.20 bylo přijato tísňové volání na KOPIS HZS ÚK o požáru

nákladního  automobilu  v obci  Bořislav  na  silnici  E55  ve  směru  Velemín-  Bořislav.

K zásahu  byla  v 12.25  vyslána  jednotka  profesionálního  hasičského  sboru  HZS  ÚO

Teplice  a jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Žalany. Jednotky dorazily na místo

požáru v 12.40, průzkumem bylo zjištěno že se jedná o požár nákladního automobilu, který

dle předepsaných označení přepravuje nebezpečnou odpadní látku. Z důvodu odlehlosti

místa  požáru,  rychlosti  šíření  požáru  a  nákladu  vozidla  došlo  ve  velmi  krátké  době

k rozhoření,  rozšíření  požáru  do  nákladového  prostoru  a  následnému  vznícení

přepravovaného materiálu (organická a syntetická rozpouštědla a barvy). Tento vznícený

náklad  negativně  přispěl  k intenzitě  požáru,  množství  nasazení  sil  a  prostředků  a

v neposlední řadě i ke škodě způsobené na vozidle.  Při příjezdu na místo zásahu byl již

požárem zasažen celý  automobil  včetně  nákladového prostoru,  kde byly  přepravovány

v uzavřených nádobách na paletách odpadní barvy,  organická a syntetická rozpouštědla.

K likvidaci  požáru bylo  použito jako hasební  látky vody.  Požár  byl  likvidován dvěma

vodními  proudy  „B“,  jedním  z požárního  zásahového  automobilu  CAS  24  Scania

profesionální  jednotky  HZS  ÚO  Teplice  a  druhým  z automobilu  CAS  32  Tatra  148

jednotky sboru dobrovolných hasičů Žalany. Likvidace požáru a jeho následků  probíhala

v čase 12.40 až 15.30. V této době byl zcela zastaven provoz na silnici E55, pro nebezpečí

požáru a samozřejmě pro bezpečnost zasahujících hasičů. Po likvidaci požáru a následném

úklidu komunikace, která byla znečištěna následky požáru, byl provoz na silnici E55 opět

obnoven.
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obr.1- pohled na likvidaci požáru zasahujícími jednotkami

obr.2 – pohled na následky požáru nákladního automobilu Mercedes Benz - Atego
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obr.3 – pohled na označení nákladu vozidla (vlevo nebezpečná látka, vpravo označení

vozidla přepravujícího odpad)

obr. 4 – pohled na zničený náklad odpadových barev a následky požáru
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              Následným vyšetřováním bylo zjištěno že se jednalo o požár nákladního

automobilu  značky Mercedes-Benz Atego  roku výroby  2003,  který  byl  požárem zcela

poškozen, a cena škody byla  vyčíslena na zhruba 850 000,-Kč.  Vozidlo v době  požáru

přepravovalo k likvidaci odpadní barvy, organická a syntetická rozpouštědla. Na základě

zjištěných skutečností a výpovědi řidiče nákladního automobilu bylo zjištěno, že ke vzniku

požáru došlo pravděpodobně  technickou závadou na elektroinstalaci vozidla, nebo jinou

technickou závadou  v prostoru motoru nákladního automobilu pod kabinou řidiče.

              Ohledáním místa požáru a dle zjištěných skutečností nebylo zjištěno žádné

porušení zákona.[39]     

6.2 Požár dovezeného odpadu v areálu bývalého kravína v Libčevsi  

      v okrese Louny 

              Jedním z největších požárů se zásahem na nebezpečný odpad u HZS ÚK, za

uplynulé roky je bezesporu požár nebezpečného odpadu dovezeného ze SRN a složeného

v objektu bývalého kravína v obci Libčeves, okr. Louny, které začaly 5.února 2006. Dne

5.2. 2006 v 18.47 bylo operačním a informačním střediskem HZS Ústeckého kraje ÚO

Žatec převzato hlášení o požáru skládky v areálu bývalého kravína v obci Libčeves. Na

místo  byla  vyslána  jednotka  sboru  dobrovolných  hasičů  obce  Libčeves  a  jednotka

profesionálních  hasičů  z požární  stanice  Louny.  Po příjezdu na  místo zásahu bylo  při

průzkumu zjištěno, že se jedná o požár odpadu v silážní jámě a protilehlé hale v areálu

bývalého  kravína.  Na  základě  velkého rozsahu požáru  a  množství  hořícího  odpadu  si

velitel  zásahu vyžádal  další  jednotky ke spolupráci u zásahu.  Byly  povolány jednotky

hasičského sboru podniku Elektrárna Počerady, jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí

Líšťany, Postoloprty, Cítoliby a jednotky profesionálních hasičů z požárních stanic Žatec,

Ústí nad Labem, Teplice a Litoměřice. Dále byly v průběhu zásahu povolány jednotky 154.

záchranného  praporu  Armády  České  republiky  Rakovník  a  Laboratoř  Třemošná

Hasičského  záchranného  sboru  Plzeňského  kraje  na  měření  nebezpečných  zplodin

unikajících  do  ovzduší.  V době  příjezdu  jednotek  na  místo  zásahu  hořel  materiál

uskladněný v hale a odpad v silážní jámě na vzdálenější straně od haly.

              Vlivem meteosituace  se požár velmi rychle šířil, a proto byly útočné proudy

postupně nasazovány tak, aby se hlavně zamezilo šíření požáru v prostoru haly. 
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obr. 5 – pohled na rozsah požáru

obr.6 – pohled na hořící budovu stodoly
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Zásah komplikoval silný mráz, došlo k zamrznutí nadzemního hydrantu v obci ve které

byly doplňovány vodou hasičské cisterny, a proto byla zřízena kyvadlová doprava vody

pomocí hasičských cisteren  z požární stanice Louny. K hašení požáru bylo použito hašení

těžkou pěnou, což se ale ukázalo jako neúčinné. Během hašení docházelo vlivem silného

mrazu k zamrzání čerpadel a kombinovaných proudnic použitých k hašení.

Lokalizace požáru byla ohlášena 6.2.2006 v 0:32, hašení pokračovalo až do ranních hodin

kdy  proběhlo  vystřídání  příslušníků  HZS.  Po  příjezdu  techniky  za  154.  záchranného

praporu Rakovník bylo rozhodnuto nasadit síly a prostředky na likvidaci požáru v prostoru

silážní jámy. Na místním rybníku bylo vytvořeno čerpací místo pro doplňování cisteren a

stabilní zásobování vodou. Práci pro vytvoření komplikoval 30 cm silný led na hladině

rybníka. Hořící a doutnající odpad v silážní jámě byl za pomocí bagrů (UDS 114, UNC

750) postupně  přehrnován a proléván vodou a tím dohašován. Podobným způsobem se

postupovalo i při  likvidaci požáru v hale.  V 14:20 bylo s majitelem objektu projednáno

předání místa zásahu a jeho zajištění po dokončení hasebních prací, které bylo stanoveno

zhruba na 18:00. V průběhu dne se na místo zásahu dostavili i zástupci odboru životního

prostředí  Městského  úřadu  Louny  a  starosta  města  Louny.  V 13:05  na  místo  přijela

jednotka z Laboratoře Třemošná z technikou na měření škodlivin unikajících do ovzduší.

O  možné  zhoršené  situaci  v ovzduší  informovala  již  předchozího  dne  ve  večerních

hodinách občany v Lounech Městská policie.

V 19:30 bylo místo protokolárně předáno zástupci  majitele objektu, a zasahující jednotky

z místa zásahu postupně odjely.

Dne 7.2.2006 v 22:31 na místo opět vyjela jednotka z požární stanice Louny,  v některých

místech  skládky  došlo  k rozhoření,  protože  nebyla  prováděna  dostatečná  opatření  na

skládce. Zástupce majitele objektu byl upozorněn na nutnost provádění likvidačních prací a

vytvoření dostatečných proluk mezi materiálem který nebyl požárem zasažen, jak v hale

tak  v jejím  okolí.  Při  kontrole  na  místě  dne  10.2.2006  byly  již  vytvořeny  dostatečné

proluky v hale a jejím okolí  mezi materiálem který byl  požárem zasažen a materiálem

požárem nezasaženým. V prostoru skládky bylo v této době asi deset míst kde, docházelo

k postupnému  rozhořívání,  a  na  celé  skládce  docházelo  k značnému  vývinu  kouře.

Zástupce  majitele  skládky  byl  znovu  upozorněn  na  nedostatečné  opatření  v prostoru

skládky. Na místě se v této době zdržovala jen místní jednotka sboru dobrovolných hasičů.
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obr.7 – pohled na stoupající dým z areálu kravína v Libčevsi

obr. 8 – pohled na rozptýlené odpadky u budovy stodoly
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Dne 13.2.2006 v 20:33 zpozorovala jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Libčeves při

jízdě  k jinému požáru opět  požár v areálu kravína v prostoru haly.  Tento prostor nebyl

předchozím požárem zasažen a byl oddělen prolukou. Na místo zásahu byla také vyslána

jednotka  profesionálních  hasičů  z požární  stanice  Louny.  Velitel  zásahu  rozhodl,  že

požárem  zasažený  materiál  se  nechá  vyhořet  a  vodní  proudy  se  nasadí,  aby  nedošlo

k rozšíření požáru mimo halu.

              Dne 14.2.2006 bylo  místo opět  předáno zástupci  majitele objektu a do

předávacího protokolu byla konkrétněji stanovena potřebná opatření. Dle sdělení majitele

byla opatření na skládce závislá na nedostatku jeho finančních prostředků.

V této době proběhlo na obecním úřadě Libčeves jednání za účasti zástupců: Městského

úřadu  Louny  odboru  životního  prostředí,  České inspekce  životního  prostředí  Ústí  nad

Labem, HZS ÚO Žatec,  starostky obce Libčeves, majitele objektu, zástupce Městského

úřadu Lovosice odbor životního prostředí a zástupce Krajského úřadu Ústeckého kraje

odboru  životního  prostředí.  Majiteli  bylo  opět  uloženo  zajistit  potřebnou  techniku  a

dostatečný počet osob potřebných k rozebírání zbylých slisovaných balíků komunálního

odpadu. Velitel požární stanice Louny byl pověřen stanovením postupu prací a dohledem

nad průběhem těchto prací.

              Dne 16.2.2006 na Městském úřadě Louny zasedal krizový štáb, kde velitel požární

stanice Louny informoval přítomné o situaci a postupu prací na skládce v areálu kravína

v obci Libčeves.  Předběžný odhad ukončení  prací  na skládce po zajištění techniky byl

stanoven na večerní hodiny dne 17.2.2006.

              Dne 17.2.2006 v 15:30 byla provedena konečná likvidace kouřícího odpadu

v silážní jámě a po písemném souhlasu majitele objektu byla odstraněna část haly, která

ohrožovala  techniku  a  pracovníky  a   byla  provedena  konečná  likvidace  hořícího  a

kouřícího odpadu v prostoru haly. V 19.00 byl prostor celého požářiště natolik ochlazen, že

nedocházelo ani k vývinu páry. Majitel objektu byl znovu upozorněn na nutný dohled nad

požářištěm a že případný vznik a vývin páry svědčí o stoupající teplotě a riziku dalšího

rozhoření odpadu. V průběhu dalšího dne bylo ještě nutno likvidovat některá ohniska, která

byla  pomocí  bagru  rozhrnuty  prolity  vodou  jednotkou sboru  dobrovolných  hasičů

Libčeves.

              Za dva měsíce, dne 16.4.2006, vyjela jednotka požární stanice Louny opět na

nahlášený požár skládky v obci Libčeves. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem 
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obr. 9 – pohled na areál bývalého kravína v Libčevsi 

obr. 10 – pohled na balíky slisovaného komunálního odpadu 
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zjištěno, že se jedná o požár nebezpečného odpadu z SRN, na kterém byl prováděn zásah

již v únoru. Po vjezdu do areálu bylo zjištěno, že požárem je zachvácena silážní jáma,

zcela naplněna slisovaným odpadem (plastové lahve, PVC, textil, molitan atd.).  Rychle

šířícím požárem byly již zasaženy dvě třetiny jámy. Kolem se šířilo silné sálavé teplo a

hustý dým, který v této době směřoval na Teplice a Most. Na OPIS byla podána žádost o

informování okolních okresů, kam směřoval dým, a dále o vyslání monitorovací stanice na

zplodiny hoření s informováním životního prostředí. Vzhledem k rozšíření požáru, velkým

teplotám a ohraničení jámy bylo rozhodnuto nechat odpad vyhořet při vyšších teplotách.

Povolané jednotky na místo zásahu se podílely na likvidaci požáru postupným rozebíráním

a dohašováním odpadu až do 21.4.2006 do 13:00. Během požáru nebyl dosažitelný majitel

objektu,  a  tak  po  ukončení  prací  bylo  místo  zásahu  předáno  obci  Libčeves,  a  byla

stanovena další opatření směřující k odstranění nebezpečí opětovného vzniku požáru.

              Tento případ požáru u našeho HZS ÚK je klasickým případem porušení zákona

č.185/2001  o  odpadech,  a  to  dovozem  nelegálního  nebezpečného  odpadu.  Různé

zločinecké  organizace  si  pronajímají  různé  objekty,  které  posléze  naplní  odpadem

dovezeným  ze  zahraničí  samozřejmě  za  účelem  velkých  finančních  zisků.  Při  zjištění

orgánů, co je v objektech skladováno, již firmy případně jejich zástupci nejsou k nalezení

nebo jsou mimo území České republiky.[40]        
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7.  Návrh krizového plánu pro případ nezákonného  

     nakládání s odpady

              V rámci působnosti Hasičského záchranného sboru České republiky se naše

jednotky  mohou  s nezákonným  nakládáním  s odpady  setkat  v  mnoha  případech.  Při

likvidaci  požáru,  a  samozřejmě  nejenom nezákonné  skládky,  při  požárech  automobilů

přepravujících nebezpečný odpad, ale i při běžných požárech menších rozsahů. Otázkou je

to kde a na jaký nebezpečný odpad narazí. Dále se mohou s nebezpečným odpadem setkat

při  jeho úniku do vodních zdrojů, a to jako následek nehody nebo technické závady na

zařízení.

              Pro jednotky HZS ČR jsou bojovým řádem jednotek zpracovány výše uvedené

„Zásahy s výskytem nebezpečných látek“,  „Havárie ohrožující  vody – ropné havárie“,

„Požáry  sládek  tuhých  odpadů“.  Z těchto  postupů  budeme  i  vycházet  při  zpracování

„Návrhu krizového plánu pro případ nezákonného nakládání s odpady“. Nutno podotknou

že v případě požáru odpadu který původně nevykazoval svoji nebezpečnost, se v případě

požáru mění na nebezpečný a ohrožuje nejen zdraví zasahujících hasičů, ale samozřejmě

únikem zplodin hoření do ovzduší i zdraví lidí v okolí a samozřejmě je tu i značný vliv na

životní prostředí.   

            7.1  Charakteristické znaky zásahu.

              Odpad je na základě zákona č. 185/2001 Sb. „ 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 tomuto zákonu“

Dle přílohy č.1 se za odpad považuje:

• Zůstatky z výrob a spotřeby dále jinak nespecifikované

• Výrobky, které neodpovídají požadované jakosti

• Výrobky s prošlou lhůtou spotřeby

• Použité, ztracené nebo jinou náhodnou událostí znehodnocené výrobky včetně

všech materiálů, součástek zařízení apod., které byly v důsledku nehody

kontaminovány

• Materiály kontaminované nebo znečištěné běžnou činností (např. zůstatky z čištění,

obalové materiály, nádoby atd.)
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• Nepoužitelné součásti ( např. použité baterie, katalyzátory apod.)

• Látky, které ztratily požadované vlastnosti ( např. znečištěné kyseliny,

rozpouštědla, kalící soli apod.)

• Zůstatky z průmyslových procesů ( např. strusky, destilační zbytky apod.)

• Zůstatky z procesů snižujících znečištění ( např. kaly z praček plynů, prach z filtrů,

vyřazené filtry apod.)

• Zůstatky ze strojního obrábění  a povrchové úpravy materiálu ( např. třísky

z obrábění a frézování, okuje apod.)

• Odpad z těžby a zpracování nerostných surovin ( např. odpad z důlní těžby, kaly

z těžby ropy)

• Znečištěné materiály ( např. oleje znečištěné PCB apod.)

• Jakékoliv materiály, látky či výrobky, jejich užívání bylo zakázáno zákonem

• Výrobky, které vlastník nepoužívá nebo nebude více používat ( např.

v zemědělství, v domácnosti, úřadech, prodejnách, dílnách apod.)

• Znečištěné materiály, látky nebo výrobky, které vznikly při sanaci půdy

• Jiné materiály, látky nebo výrobky, které nepatří do výše uvedených skupin

Zda se jedná o nebezpečný odpad, zjistíme z následujících nebezpečných vlastností

odpadů, které odpad může mít jednu i více:

• Výbušnost

• Oxidační schopnost

• Vysokou hořlavost

• Dráždivost

• Škodlivost zdraví

• Toxicitu

• Karcinogenitu

• Žíravost

• Infekčnost

• Teratogenitu

• Mutagenitu
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• Schopnost uvolňovat vysoce toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo

kyselinami

• Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po

odstraňování

• Ekotoxicitu

Při setkání s výše uvedeným odpadem případně látkami výše uvedenými je nutné

určení zásad jedná-li se o:

• dopravní nehodu nebo požár vozidla převážející nebezpečný odpad  

• požár skládky, zařízení, nebo objektu pro uložení nebo zpracování nebezpečného

odpadu

• únik nebezpečného odpadu nebo látek z něho do vodních zdrojů nebo při ohrožení

kvality povrchových nebo podzemních vod

7.2 Charakteristické znaky místa zásahu na nebezpečný odpad

nebo   

 nebezpečné   látky.

• Dopravní prostředek nebo přepravní obal jsou označeny výstražnými tabulemi,

výstražnými identifikačními tabulemi, bezpečnostními tabulemi a manipulačními

značkami

• Technologická zařízení (otevřené technologické provozy, skladovací prostory

apod.)

• Negativní účinnost na okolí místa zásahu ( změna barvy nebo odumírání vegetace,

úhyn drobných živočichů v blízkém okruhu )

• Při požáru zvláštní průvodní jevy hoření a rozvoj požáru ( barva plamene, kouře,

zápach, výbuchy, žíhavé plameny, spontánní hoření, šíření požáru po nehořlavých

materiálech)

• Výskyt neobvyklých jevů, tvořící se mlha, vlnící se vzduch, sykot unikajícího

plynu nebo praskot konstrukcí

• Přítomnost zvláštních obalů, skleněných nádob apod.

• Nasazení speciálních prostředků pro práci s nebezpečnými látkami a  speciální

hasiva
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• Zapojení speciálních sil a dalších složek IZS, spoluprací s institucemi a orgány

veřejné správy, odborníky a původcem havárie.  

 

              7.3  Úkoly a postup činnosti jednotek požární ochrany.

• Úkolem jednotek je činnost vedoucí ke snížení bezprostředních rizik, omezení

nebezpečí a cíl stabilizovat situaci.

• Úkoly a postup činnosti jednotky závisí na vybavení jednotky a dalšími prostředky

pro práci s nebezpečnými látkami. Činnost jednotky musí být co nejvíce bezpečná

pro jednotku a její činností nesmí být vyvolána neúnosná rizika pro okolí.

• Při příjezdu na místo zásahu se první jednotka musí přibližovat k místu zpravidla

po směru větru a podle druhu havárie zvážit zda může do bezprostřední blízkosti

havárie

• Úkolem každé jednotky jsou tzv. prvořadá opatření, zjistit o jaký druh látky se

jedná. Udělat opatření k záchranně osob, zvířat a uzavření místa zásahu. Přivolat

pomoc dalších jednotek s ohledem na druh a povahu zásahu. 

Dalším z cílů po příjezdu na místo zásahu je průzkum, ten má za úkol zjistit:

• Druh zásahu (požár, havárie, dopravní nehoda, únik látek)

• Množství odpadu a druh nebezpečného odpadu, případně dalších látek ohrožujících

životy a životní prostředí.

• Velikost zasažené plochy

• Možná rizika vyplývající z možných následků požáru, havárie případně požáru

nebo úniku látky

• Možnost šíření nebezpečí na základě vlastností, vlivu počasí a případného druhu

zásahu

• Konfiguraci terénu a hustotu osídlení

• Možné ohrožení povrchových nebo podzemních vod

Úkoly velitele zásahu:

• Na základě druhu zásahu povolat potřebný počet sil a prostředků, při jejich

nasazování počítat s případným vývojem situace
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• Zohlednit specifika zásahu v návaznosti na druh zásahu, podmínek a vývoje

situace 

• Vyžadovat součinnost věcně příslušných orgánů majících působnost

v rozhodování  a plnění povinností u právnické a podnikající fyzické osobě u které

došlo k zásahu nebo je jeho původcem. (např. Policie České Republiky, Česká

inspekce životního prostředí, vodoprávní úřad, Městský nebo Obecní úřad v jehož

lokalitě se událost nachází.)

• S ohledem na možné ohrožení obyvatel nebo životního prostředí je nutno

spolupracovat s příslušnými orgány (státní dozor, obce, detekce unikajících látek,

varování obyvatelstva, evakuace)

            7.4  Očekávané zvláštnosti

              Při zásahu s výskytem nebezpečného odpadu  případně nebezpečných látek je

nutno počítat s následujícími komplikacemi:

• Nedostatek sil a prostředků nebo jejich chybný odhad

• Nebezpečný odpad nebo látka může mít i víc nebezpečných vlastností

• Případné rozdílné  označení odpadu nebo látky se skutečností

• Náhlá změna situace v důsledku reakce látek při hašení nebo případném smíšení 

• Meteorologická situace a nepříznivý vliv klimatických podmínek (horko, mráz)

• Nedisciplinovanost obyvatelstva při stanovení režimových opatření, podcenění

opatření

• Podcenění nebezpečí od spolupracujících složek IZS a nerespektování organizace

místa zásahu

Při požáru skládky je nutno počítat s následujícími komplikacemi:

• Nebezpečí při hoření, žhnutí a tepelném rozkladu plastických hmot

• Únik nebo hromadění skládkových plynů, nebezpečí výbuchu

• Nebezpečí výbuchu uzavřených nádob a sprejů, zasažených plameny

• Neočekávané chemické reakce látek na skládkách při styku s vodou nebo mezi

sebou

• Nebezpečí infekčního onemocnění vzhledem k velikému množství různých druhů

živočichů zejména hlodavců a ptáků
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• Nebezpečí expanze páry při použití kompaktních proudů na vyhořelé prostory

7.5  Grafické znázornění krizového plánu.

                                                                                               
 
 

   Na základě požadavku velitele zásahu
   povolání složek státního dozoru. 

                                                
 
 

 

                                  
 
 
.
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Inspekce životního
prostředí

Městské nebo Obecní
Úřady

Varování obyvatelstva.
Evakuace obyvatelstva.

Jednotky HZS
Průzkum místa události.

Záchrana osob, zvířat a minimalizování
následků havárie.

Stabilizace události.
Likvidace události.

Policie České republiky

Velitel zásahu
Příjezd na místo zásahu.

Průzkum-posouzení charakteru události.
Zhodnocení možných rizik a nebezpečí.
Povolání dostatečných sil a prostředků.

Chemická laboratoř
Měření a detekce škodlivých látek.



Bc. Jan LEIBL : Právní aspekty nezákonného nakládání s odpady

8.8.8.8. Závěr

Český právní systém až do dnešního dne prošel takřka dvacetiletým vývojem, vyvíjel se na

základě potřeby ochrany životního prostředí, ale také v návaznosti na zákony evropského

společenství,  kterého  jsme se  Česká republika  stala  členem.  Problematika  nakládání  s

odpady  neřeší  jenom  ochrannu  životního  prostředí,  ale  také  trestnou  činnost,  která  s

odpady  úzce  souvisí.  Vývoj  legislativy  je  patrný  zvláště  na  zákoně  185/2001  Sb.  o

odpadech,  který  ke  konci  roku  2009 prodělal  už  dvacetčtyři  změn.  Vývojem  prošla  i

legislativa, kterou se řídí činnost Hasičského záchranného sboru České republiky. Nelze

opomenout  i  legislativu  trestního  práva  a  nového  trestního  zákona  č.  40/2009  Sb.  s

účinností od 1.1.2010.

Jednotky  Hasičského  záchranného  sboru  České  republiky  se  mohou  s problematikou

nelegálního nakládání s odpady setkat při své činnosti ať na úseku prevence, ale hlavně na

úseku represe, při zásazích na dopravní nehody vozidel přepravujících tyto látky nebo při

požárech  skládek  nebo  skladovacích  prostor  a  to  v  případě  legálního  i  nelegálního

nakládání  s  odpady.  V  případě  zjištění  nelegálního  nakládání  s  odpady je  vždy třeba

přivolat a uvědomit všechny orgány státní zprávy včetně Policie České republiky . 
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