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Anotace  

Černou skládku je moţné zaloţit za velmi krátkou dobu, ale uvést vše      

do předchozího stavu, je nejen zdlouhavé, ale i nákladné. V diplomové práci je 

uveden odhad nákladů, které musí města a jiné instituce vynaloţit na šetření a jiná 

jednání vedoucí k odstranění nelegální skládky a na případný postih viníka. Je zde 

popsán právní stav, který se vztahuje k nelegálnímu nakládání s odpadem. 

V závěru práce jsou uvedeny návrhy na moţné zlepšení situace v oblasti 

s nakládání s odpady. 

 

Klíčová slova: odpad, skládka, dovoz odpadu, náklady  

 

Annotation 

 

Illegal dumping sites can be build up in a very short time, however, it takes a long 

time and it is rather costly to put everything in the original condition. My essay 

shows cost estimates that towns and other institutions have to spend on 

investigations or other actions to remove illegal dumping sites or punish those 

responsible. The paper describes the current jurisdiction on illegal waste disposal. 

At the end of the paper, proposals for possible improvement of waste handling are 

recommended. 
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1 Úvod, cíl práce 

Jsem pracovník kriminální policie se zaměřením na hospodářskou trestnou 

činnost. Hospodářská kriminální policie také řeší, mimo jiné, problematiku 

ţivotního prostředí, do které patří i nelegální skládky. Při prošetřování jejich 

vzniku, dopravy, likvidace a konečném postihování osob, které jsou za nezákonné 

jednání zodpovědné, se setkávám i s dalšími orgány státní správy, které se 

nelegálními skládkami zabývají. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl zpracovat 

problematiku nelegálních skládek v severních Čechách jako téma diplomové 

práce. 

Odpady a nakládání s nimi mají přímou vazbu na ţivotní prostředí. Odpady 

vznikaly a nadále vznikat budou. Při našem dnešním stupni poznání dovedeme 

odpady nejen správně likvidovat, ale i dále vyuţívat. Bohuţel i do této oblasti 

značnou měrou zasahují finance. Třídění odpadu, jeho další vyuţití, spalování   

i uloţení vyţaduje nemalé finanční prostředky. Z tohoto důvodu se z odpadů dále 

vyuţívá jen malé procento. Neekologické likvidace a nakládání s odpady mají za 

následek zhoršující se ţivotní prostředí, ve kterém se například smog a roušky 

stanou běţnou záleţitostí. 

Cílem práce bude zmapování konkrétních nelegálních skládek v severních 

Čechách, jejich vznik, původce, zhodnotit výši nákladů na jejich likvidaci     

a navrhnout opatření k zamezení nebo úplnému vzniku nových nelegálních 

skládek. Pomineme-li drobné nelegální skládky vytvořené občany České 

republiky, kdy se jedná převáţně o nahromaděný a netříděný komunální odpad, 

tak velkou a to ekologickou i finanční zátěţí jsou nelegální skládky tvořené 

odpadem ze sousedních států. V případě severních Čech se jedná o odpad ze 

Spolkové republiky Německo. Tyto skládky vznikly navezením velkého mnoţství 

komunálního odpadu kamiony do většinou nepouţívaného areálu, ať uţ 

s vědomím či bez vědomí jeho majitele. Při řešení takové skládky je nutná 

spolupráce více organizací. Tyto organizace musí vynaloţit značné úsilí na 

samotnou likvidaci skládky a uvedení místa do předešlého stavu. Z ekonomického 

hlediska je výhodné pokusit se o navrácení odpadu zpět do země jeho původu, 

protoţe samotná likvidace odpadu je finančně velmi nákladná. 
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K analýze počtu, stavu a nákladů na nelegální skládky budou vyuţity údaje 

od České inspekce ţivotního prostředí Libereckého a Ústeckého kraje. Dále 

informace a údaje Celní správy, Policie České republiky, obcí s rozšířenou 

působností Ústeckého a Libereckého kraje a informace z odborných publikací. 

Výsledkem budou průměrné náklady uvedených institucí a obcí, které se přímo 

vztahují k šetření a dalšímu jednání oznámení na nelegální skládku.  

V závěru práce budou uvedeny návrhy na vytvoření opatření k zamezení nebo 

omezení vzniku nelegálních skládek a poškozování ţivotního prostředí. 
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2 Nelegální skládky, základní pojmy 

Skládkování je stále nejčastější způsob likvidace tuhých komunálních odpadů. 

Jedná se o nejjednodušší způsob odstranění odpadů. Je to ale ta nejhorší 

moţnost z hlediska ţivotního prostředí. Odhaduje se, ţe podíl skládkování je 

asi 60 - 90 %. Podíl skládkování ve vybraných státech je vyjádřen následujícím 

grafem č. 1. Dalšími moţnostmi nakládání s odpady je spalování a recyklace 

odpadů. Musíme brát ale na zřetel, ţe některé odpady, jako například zbytky po 

spalování odpadů, se asi budou muset skládkovat vţdy.  

Graf č. 1: Procentuální přehled skládkování ve vyspělých zemích světa 

 

Zdroj: [3, s. 62]1) 

„Zhruba v polovině osmdesátých let se na území České republiky odhadovalo, ţe 

na kaţdém okrese se nachází cca. 30 skládek, které byly většinou velmi špatně 

zabezpečené a tedy označované jako skládky divoké. Avšak i některé oficiálně 

uznané skládky měly přednost jen v oplocení a v evidenci mnoţství navezeného 

odpadu. Specielní těsnící systémy pro ochranu podloţí prakticky neexistovaly. 

Dnešní odhad počtu skládek je jiţ vyšší a pohybuje se okolo 100 lokalit pro okres“   

[5, s. 1]. 

                                                 

1)
 Období není v literatuře uvedeno. 
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„Ekologické zátěţe představují významný problém pro ochranu ţivotního 

prostředí. Znečištěná zemina a podzemní voda jsou v mnoha případech zdrojem 

nepřijatelných rizik pro zdraví lidí a pro ţivotní prostředí. Jejich odstranění 

vyţaduje velké finanční prostředky ať jiţ soukromé, nebo státní“ [5, s. 31].  

2.1 Nelegální skládka 

„Platná legislativa nezná pojem černá skládka. Jako černou skládku vnímejme 

lokalitu, kde jsou po určitý časový úsek, většinou však dlouhodobě, shromáţděny 

odpady jednoho či více různých druhů a kategorií, předmětná lokalita není pro 

tento způsob nakládání s odpady technicky vybavena a tento způsob nakládání 

s odpady zde není povolen věcně příslušným správním orgánem. Zpravidla se 

rovněţ jedná o případy, kdy osoba či osoby odpovědné za navezení odpadů, 

nejsou známy a je více neţ obtíţné nebo prakticky nemoţné je následně zjistit“   

[4, s. 186]. 

2.2 Odpad 

V zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech je v § 3 mimo jiné uvedeno, ţe: 

(1) Odpad je kaţdá 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. 

(2) Ke zbavování se odpadu dochází vţdy, kdy osoba předá movitou věc, 

příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto 

zákonu, k vyuţití nebo k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li    

ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu 

na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu 

dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc příslušející do některé ze skupin odpadů 

uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu osoba sama. 

„Za odpady lze povaţovat materiály a výrobky vzniklé při výrobě a pro spotřebu, 

které ztratily svou původní uţitnou hodnotu. Dříve, neţ se pro nás stanou 

odpadem, mohou se stát druhotnou surovinou. Záleţí na nás, zda pod výše 
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uvedenými materiály a výrobky uvidíme nejdříve druhotné suroviny a teprve potom 

odpady a podle toho se zachováme. Přesto pojem odpad nelze vysvětlit zcela 

jednoznačně. Proto byl sestaven seznam odpadů jako přehled látek, které spadají 

pod pojem odpady. Dále se odpady zařazují podle vzniku, původu, skupenství, 

vlastností a podobně. Všechna tato kritéria charakterizují a upřesňují odpad jako 

takový“ [1, s. 9]. 

„Archeologie nám podává důkazy, ţe jiţ v dávných dobách vznikaly odpady 

v různých formách. V současné době, která je charakterizována růstem lidské 

činnosti, růstem počtu obyvatel na naší planetě a také růstem spotřeby těchto lidí 

vzniká obrovské mnoţství různých druhů odpadů. Snad kaţdý, kdo někdy kopal 

na starém venkovském smetišti, například při stavění základů kůlny, se zajímal  

o jeho obsah“ [1, s. 11]. 

Odpady rozdělujeme podle základních vlastností: tuhé, kapalné, plynné, směsné   

a podle základních oborů hospodářské činnosti, zdroje a to na průmyslové, 

stavební, zemědělské, komunální, skrývky z povrchové těţby, kaly z ČOV, ostatní. 

Podle vlivů na ţivotní prostředí rozdělujeme na ostatní a nebezpečné [1, s. 12]. 

Kaţdý z nás je povinen nakládat se vzniklými odpady jen povoleným způsobem. 

To znamená ukládat je pouze na určená místa a to způsobem uvedeným 

v zákoně. Znečištění ţivotního prostředí odpady velmi ovlivňuje a nepříznivě 

zasahuje do okolí. Likvidace odpadů byla řešena různými způsoby, které se 

měnily postupem doby. Dá se říci, ţe v poválečném období se znečištění     

a odpady zřeďovaly a hlavně skládkovaly. Později se začalo s pouţitím různých 

filtrů a vznikaly filtráty, kaly a koncentráty. Odpady byly a jsou likvidovány 

spalováním. Dalším vývojem se přešlo k opakovanému vyuţívání, recyklaci. 

V současné době se problematika s odpady řeší preventivně, tedy předcházením 

jejich vzniku [2, s. 13]. 
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2.2.1  Nebezpečný odpad 

V § 4 zákona o odpadech s názvem další základní pojmy, pro účely tohoto zákona 

se rozumí mimo jiné: 

a) nebezpečným odpadem - odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů2) 

uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu 

nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu. 

2.2.2  Komunální odpad 

V § 4 zákona o odpadech s názvem další základní pojmy, pro účely tohoto zákona 

se rozumí mimo jiné 

b) komunálním odpadem - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti 

fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním 

předpisu, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob 

oprávněných k podnikání. 

2.3 Další základní pojmy 

V § 4 zákona o odpadech s názvem další základní pojmy, pro účely tohoto zákona 

se rozumí mimo jiné 

f) shromaţďováním odpadů - krátkodobé soustřeďování odpadů do 

shromaţďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním 

s odpady; 

g) skladováním odpadů - přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny 

(shromáţděny, sesbírány, vykoupeny) do zařízení k tomu určeného a jejich 

ponechání v něm; 

                                                 

2)
 Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů    

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

souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů http://www.envigroup.cz/www/podnikova-

ekologie/katalog-odpadu.html . 

http://portal.gov.cz/zakon/381/2001
http://www.envigroup.cz/www/podnikova-ekologie/katalog-odpadu.html
http://www.envigroup.cz/www/podnikova-ekologie/katalog-odpadu.html
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h) skládkou odpadů - technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich 

trvalým a řízeným uloţením na zemi nebo do země. 

2.4 Původce odpadů 

„Původce odpadů je v zákoně definován jako právnická osoba, při jejíţ činnosti 

vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíţ podnikatelské 

činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které 

mají původ v činnosti fyzických osob, na něţ se nevztahují povinnosti původce, se 

za původce odpadů povaţuje obec“ [5, s. 186]. 

Problematiku nelegálních skládek neřeší zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. Zde   

v podstatě ani není uvedena ţádná odpovědnost vlastníka nemovitosti za odpady, 

které se na ní nachází. Za odpady je odpovědný původce odpadů a tento není 

v mnoha případech znám. V předešlém zákoně č. 125/1997 Sb. o odpadech byl 

za odpady odpovědný vlastník pozemku, pokud se tento nevyvinil prokázáním, ţe 

odpady nevyprodukoval a ani nezavinil jejich umístění na pozemek.  

Pokud byla nelegální skládka zjištěna, je většinou nejdůleţitější zjistit odpovědnou 

osobu, která umoţnila zaloţení skládky a dopravu odpadu na skládku. Po zjištění 

odpovědné osoby případ řeší obecní úřad obce s rozšířenou působností, pokud se 

jedná o fyzickou osobu nepodnikající, dále krajský úřad a Česká inspekce 

ţivotního prostředí v případě podnikajících subjektů. Sankce za zaloţení nelegální 

skládky můţe uloţit obec na základě ustanovení § 47 odst. 1 zákona       

o přestupcích č. 200/1991 Sb. nebo po samotném prošetření obce a získání 

potřebných důkazů můţe obec předat zjištění České inspekci ţivotního prostředí 

k uloţení sankce, kterou je moţno uloţit v některých případech na základě 

ustanovení § 69 odstavec 2 platného zákona o odpadech. 
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2.5 Přeprava odpadů 

Odpady jsou na jednom místě produkovány, na jiném vyuţívány a na jiném 

uloţeny. Z tohoto důvodu dochází k jejich přepravě. 

Přepravu můţeme rozdělit na přepravu látek balených, volně loţených, tuhých    

a kapalných. Dále se přeprava dělí na silniční, ţelezniční, vodní a leteckou.  

Podle zákona je kaţdý původce odpadu povinen odpad předat pouze oprávněné 

osobě, tedy osobě, která má souhlas s nakládáním s odpady od příslušného 

úřadu. Přeprava je dle zákona rovněţ nakládání s odpady. Subjekt nemusí mít 

souhlas Krajského úřadu, ale musí být poučen o skutečnostech, jaké odpady 

přepravuje, jak musí být vozidlo zabezpečeno, označeno a jakými doklady je 

nutné vozidlo vybavit. Pro přepravu kaţdého nákladu se vyplňuje evidenční list pro 

přepravu nebezpečných odpadů po území ČR3) nebo evidenční list pro přepravu 

odpadů přes hranice států4), kde je uveden původce odpadu, oprávněná osoba, 

mnoţství, příjemce odpadu, registrační značka vozidla, řidič a další údaje. 

Přeprava odpadů můţe být i přeshraniční. Ta je upravena Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady Evropského společenství č. 1013/2006 a dále zákonem    

o odpadech č. 185/2001 Sb., v § 72. 

V České republice není vedena evidence, která by se zabývala statistikou 

přepravy odpadů. Dotazem na Ministerstvo ţivotního prostředí České republiky5) 

jsem zjistil, ţe ani tento úřad neeviduje statistiky způsobu přepravy odpadů. Po 

konzultaci s pracovníky Ministerstva dopravy ČR mi bylo sděleno, ţe je evidován 

pouze objem přepravených druhotných surovin, komunálních odpadů a jiných 

odpadů.  

Data, která jsou k dispozici, se týkají roku 2008 a jedná se o vnitrostátní přepravu 

silniční a ţelezniční. Data, která se týkají například také vodní dopravy, nejsou 

k dispozici. 
                                                 

3)
 Příloha číslo 1, Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR, příloha      

č. 26 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. 
4)

  Příloha číslo 2, Evidenční list pro přepravu odpadů přes hranice států, č. 172/10582/00. 
5)

 Ţádost je evidovaná pod č.j.: 1422/ENV/10, 108720/10, Střihavková J., oddělení technologií 

odbor odpadů, Ministerstvo ţivotního prostředí. 
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Graf č. 2: Objem přepravovaných druhotných surovin, komunálních a jiných 

odpadů za rok 2008 dle druhu dopravy v tunách 

 

Zdroj: MŢP ČR a vlastní zpracování  

Z tohoto grafu je zřejmé, ţe silniční přeprava surovin převládá. Bohuţel, přesnější 

statistika, která disponuje konkrétnějším rozdělením přepravovaných surovin     

a odpadů neexistuje. 

2.5.1 Směrnice a nařízení, která upravují nakládání 

s odpady a jejich přepravu 

V této kapitole jsou uvedeny směrnice a nařízení, které se vztahují k dopravě    

a manipulaci s odpadem. Tyto byly vydané jak Evropským společenstvím, tak 

Českou republikou a jsou pro dopravce závazné. Jedná se o:  

- směrnice Rady č. 75/442/EHS o odpadech. Jedná se o rámcovou směrnici, 

která definuje odpad a jeho odstraňování, přeměny odpadů a jejich 

opětovné vyuţití, recyklace jako zdroje energie. Poţaduje, aby odpady byly 

vyuţívány a zneškodňovány bez omezení ohroţení zdraví lidí a ţivotního 

prostředí; 

- nařízení Rady č. 94/774/ES o standardním listu. Jedná se o formulář pro 

pohyb a sledování odpadů; 
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- směrnice Rady č. 91/689/EHS o nebezpečných odpadech. Je to nařízení 

členským státům, které se týká nakládání s nebezpečnými odpady, 

poţadavky na registraci nebezpečných odpadů v lokalitě uloţení; 

- Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

(ADR). Základní úprava v oblasti přepravy nebezpečných věcí po území 

členských států, poţadavky na balení, označování, výbava vozidel a jiné; 

- Řád pro mezinárodní ţelezniční přepravu nebezpečných věcí (RID) platí  

v ČR na základě vyhlášky č. 8/1985 Sb.; 

- námořní přeprava nebezpečných věcí (IMDG CODE); 

- přeprava nebezpečných věcí pro člena posádky plavidla (ADNR); 

- International Air Transport Association, Mezinárodní asociace leteckých 

dopravců (IATA); 

- Basileiská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů a jiných 

odpadů přes hranice států a jejich kontrole; 

- nařízení Rady č. 259/93 o dozorech nad přepravou odpadů v rámci ES, do 

něj a z něj a kontrole. Dovoz a vývoz odpadů v rámci společenství a mimo 

ES. Podmínky pro přepravu odpadů, které jsou určeny k odstranění    

a vyuţití mimo společenství, přílohy, seznam mezinárodních úmluv, zelený 

seznam odpadů, ţlutý seznam odpadů a červený seznam odpadů; 

- nařízení Evropského Parlamentu a Rady ES č. 1013/2006 o přepravě 

odpadů, od 12. 7. 2007 se přeshraniční přeprava odpadů řídí novým přímo 

pouţitelným právním předpisem, nahradil 259/2006, určuje podrobně 

odpady k vyuţití a rozdělní do zeleného a ţlutého seznamu; 

- základní předpisy ČR zákon č. 185/2001 Sb., vyhláška č. 381/2001 katalog 

odpadů, vyhláška 383/2001 nakládání s odpady 7 . 
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2.6 Sanace nelegálních skládek 

Pro sanaci kontaminovaných lokalit se pouţívá zákon, který upravuje sloţku 

ţivotního prostředí, která je skládkou ohroţena. To znamená, ţe pokud je 

skládkou například ohroţena spodní voda, pro sanaci této skládky pouţijeme 

zákona č. 254/2001 Sb. O vodách a o změně některých zákonů. Sanaci lze také 

provést podle jiného zákona, podle sloţkových předpisů, kdy se jedná o lesní 

zákon, zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, zákon o ochraně přírody  

a krajiny, zákon o ovzduší nebo podle zákona o odpadech. 

Moţnost odstranit skládku na náklady státu je na základě správního uváţení, tedy 

úvahy příslušného úřadu. Problém je komplikován tím, ţe příslušný úřad můţe být 

odlišný od toho, dle jakého zákona se postupuje. Vznikají tedy situace, kdy kaţdý 

úřad očekává, ţe jiný úřad bude postupovat podle svého zákona, a proto zůstává 

nečinný. 

„Obce ze svých rozpočtů někdy samostatně financují odstraňování některých 

dlouhodobých černých skládek. Nejčastěji na pozemcích, které patří právě obci. 

Tato činnost však obcím odčerpává někdy nemalé finanční prostředky. Postup při 

řešení černých skládek ohroţujících nebo poškozujících ţivotní prostředí určitým 

způsobem stanoví jednotlivé zákony na ochranu sloţek ţivotního prostředí, které 

jsou těmito skládkami ohroţeny“ [4, s. 189]. 

Obec má řadu právních nástrojů jak nelegálním skládkám předcházet. Můţe vydat 

vyhlášku stanovující systém shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání   

a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím na jejím katastrálním území. 

Můţe stanovit a vybírat poplatek za komunální odpad, poplatek za provoz 

systému, zajistit odkládání odpadů do shromaţďovacích nádob. Můţe úkolovat 

obecní policii k provádění kontrol, zda není odpad ukládán na jiná neţ stanovená 

místa. 

Obec můţe dle § 58 odstavec 2 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. uloţit pokutu aţ 

do výše 100 000 Kč osobě, která neudrţuje čistotu a pořádek na pozemku, který 

uţívá nebo vlastní, tak, ţe naruší vzhled obce a dle odstavce 3 pokutu aţ do výše  

200 000 Kč osobě, která znečistí veřejné prostranství, naruší ţivotní prostředí 

v obci nebo odloţí věc mimo vyhrazené místo. 



Luděk Frank: Analýza ekonomických nákladů na likvidaci nelegálních skládek v severních Čechách 

 

12 
 

Pokud nelze uloţit odstranění černé skládky původci nebo vlastníku pozemku, 

můţe příslušná obec k likvidaci vyuţít i dotace ze Státního fondu ţivotního 

prostředí ČR za pomoci Programu podpory sanací a rekultivací starých skládek6). 

Problematikou sanací černých skládek se také jiţ několikrát zabýval i veřejný 

ochránce práv na základě podnětů proti nečinnosti úřadů. Jeho úřadem bylo 

provedeno šetření zaměřené na nedostatky v právní úpravě odstraňování černých 

skládek. Výsledkem byl právní výklad ustanovení § 79 odst. 1 písmeno e) zákona  

o odpadech. Tento výklad byl schválen a publikován v částce 11 Věstníku   

MŢP ČR z roku 2003 a má napomoci obecním úřadům při odstraňování černých 

skládek  i tehdy, není-li znám původce skládky. 

                                                 

6)
 Obce a města, příspěvkové a rozpočtové organizace mohou na SFŢP podat ţádost o podporu na 

realizaci opatření v rámci Programu podpory sanací a rekultivací starých skládek 

http://www.praclovek.cz/sfzp_uvod.html . 

http://www.praclovek.cz/sfzp_uvod.html


Luděk Frank: Analýza ekonomických nákladů na likvidaci nelegálních skládek v severních Čechách 

 

13 
 

3 Vznik jednotlivých skládek v severních Čechách 

Skládky jsou legální neboli řízené a černé. Legální skládka je v podstatě stavbou, 

tedy musí být vypracována projektová dokumentace, získána patřičná povolení, 

určen reţim skládky (např. provozním řádem), způsob uloţení odpadu, druh 

odpadu, který na ní můţe být uloţen atd. Legální skládka tedy vznikne na území  

k tomu vhodném a na základě právních předpisů. 

Černá skládka je samozřejmě nepovolená, na místě většinou zcela nevhodném, 

stává se zdrojem znečištění okolních přírodních sloţek a je tvořena směsí jak 

komunálního tak průmyslového odpadu. Černá skládka můţe vzniknout jak během 

velmi krátké doby převáţně navezením velkého mnoţství odpadu na konkrétní 

místo, tak dlouhodobě, klasicky, tedy odhozením malého mnoţství např. 

komunálního odpadu fyzickou osobou na místo k tomu neurčené. Toto malé 

mnoţství komunálního odpadu umístěné poblíţ silnice, nebo na odlehlejším místě 

je po nějaké době rychle doplňováno dalším odpadem a později to přeroste ve 

velkou skládku. Z tohoto důvodu je nutné a hlavně efektivnější provést likvidaci jiţ 

prvotního základu, aby nedošlo k rozrůstání skládky. 

Samozřejmě nejlevnější varianta, jak předejít vzniku nelegální skládky, je 

prevence a to přímo na úrovni obce. Pracovníkům obce jsou známy místní poměry 

a je jim znám v podstatě kaţdodenní stav. K tomu lze maximálně vyuţívat 

městskou policii. 

3.1 Typy skládek 

V následujících kapitolách jsou uvedeny dva nejčastější druhy skládek, které se   

u nás vyskytují a to skládky divoké a skládky řízené. 

3.1.1  Divoké skládky 

„Divokou skládkou je kaţdý prostor, kde jsou odpady ukládány nahodile a ţivelně 

v rozporu s právními předpisy a bez jakéhokoliv povolení, způsobem 

nerespektujícím zejména zásady ochrany ţivotního prostředí. Jsou prokazatelným 

zdrojem nebezpečného ohroţení přírody a ţivotního prostředí vůbec, včetně 
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estetického znehodnocení krajiny. Příčinou vzniku divokých skládek můţe být 

nedostatečný svoz odpadů, liknavost lidí, vysoké poplatky za odvoz komunálního 

odpadu atd. Divoké skládky jsou také ohroţením pro podzemní vody. Sanace 

území je moţná odvezením odpadů, překrytím zeminou nebo přemístěním na 

řízenou skládku“ [1, s. 70, 71]. 

3.1.2  Řízené skládky 

„Řízenou skládkou se rozumí skládka, kde je v souladu s postupy a zásadami 

řízeného skládkování odstraňován odpad. Řízené skládkování je technologický 

postup ukládání odpadů na skládce, respektující zásady ţivotního prostředí, 

v souladu se schválenou  projektovou dokumentací a provozním řádem skládky“   

[1, s. 71]. 

Pro zaloţení řízené skládky je nutné brát v úvahu její umístění, geologické 

podmínky, hydrologické podmínky, vzdálenost skládky od obydlených objektů   

a tak dále. Samostatnou kapitolou je technologie skládky, kde je brán zřetel na její 

těsnost, systém odvodnění, odplynování, monitoring a systém samotného 

ukládání odpadů. Ještě před otevřením skládky je nutné znát její vyuţití, kapacitu, 

způsob uzavření a začlenění do krajiny. Všechna tato uvedená opatření slouţí 

k předcházení vzniku škod na ţivotním prostředí. 

Určit výši škody na ţivotním prostředí je dost obtíţné. Pod škodu na ţivotním 

prostředí lze zahrnovat jak škody na majetku, na zdraví, ztrátě výdělku      

a ekologickou újmu, která není prostřednictvím jiných nároků uspokojena nebo 

odstraněna [6, s. 3]. 
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4 Analýza současného stavu v oblasti nákladů na 

likvidaci nelegálních skládek 

Jak jsem jiţ uvedl, při řešení nelegálních skládek je nutná spolupráce více 

organizací pro uvedení místa skládky do předešlého stavu. Mezi tyto organizace 

patří Česká inspekce ţivotního prostředí, krajské úřady, Policie České republiky, 

Celní správa a další. Samozřejmostí je aktivní účast dotčené obce nebo města.  

4.1 Úloha Celní správy 

Celní správa má ve vztahu k nelegálním skládkám svou nezastupitelnou funkci. 

V mnoha případech jsou její příslušníci jedni z prvních, kteří se k dovozu 

nelegálního odpadu, a tedy k jeho uloţení na našem území, dostanou.  

Kompetence celních úřadů jsou uvedeny v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech  

a to v § 77, kde je uvedeno, ţe celní orgány kontrolují vnitrostátní i přeshraniční 

přepravu odpadů, předávají podněty Ministerstvu ţivotního prostředí ČR     

k uplatnění vrchního státního dozoru, ukládají nápravná opatření při porušení 

povinností vztahujících se k přepravě odpadů. Při přeshraniční přepravě odpadů 

celní úřady dále kontrolují, zda je odpad vybaven doklady podle přímo 

pouţitelného předpisu Evropských společenství o přepravě odpadů. Celní úřady 

jsou rovněţ při kontrolách oprávněny zastavovat vozidla, nařizovat odstavení 

vozidla na vhodné místo, kontrolovat doklady provázející odpad a zboţí, doklady 

prokazující totoţnost osoby přepravující odpad, provádět fyzickou kontrolu odpadů 

a zboţí, odebírat a analyzovat vzorky a pořizovat fotodokumentaci. Celní úřady si 

při kontrole podle předchozích odstavců mohou vyţádat odbornou pomoc ČIŢP. 

Celní správa je tvořená Generálním ředitelstvím cel, osmi celními ředitelstvími    

a 54 celními úřady, které jsou kompetentní ke zjišťování dovozu nelegálního 

odpadu. Konkrétní pracoviště, které se touto problematikou také zabývá, je 

mobilní dohled.  
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Příslušníci zařazení na mobilním dohledu7) kontrolují kamiony nahodile nebo 

v rámci plánovaných akcí. Kamion je příslušníky mobilního dohledu zastaven   

a řidič je povinen předloţit doklady k nákladu např. jiţ zmíněný evidenční list nebo 

identifikační list nebezpečného odpadu8). Doklady musí souhlasit s nákladem, 

který je rovněţ zkontrolován. V případě nejasností je kamion odstaven a za 

doprovodu přemístěn do vhodného prostoru, kterým byl v několika případech    

i nasmlouvaný prostor spol. CELIO9) v Litvínově. Po vyjádření se k nákladu od 

České inspekce ţivotního prostředí a krajského úřadu je kamion doprovázen 

příslušníky celní správy mimo území České republiky. Sankce v těchto případech 

řeší Česká inspekce ţivotního prostředí. Celní správa je oprávněna vybírat kauce, 

které se v praxi ale nevybírají a blokové pokuty neudělují.  

Odpady do České republiky naváţely a naváţí jak české kamiony s českými řidiči, 

tak německé kamiony s německými řidiči. Většinou se jedná o akce jednotlivců 

neţ o organizované případy. Problémem je tranzit, kdy řidič má k nákladu všechna 

potřebná povolení, ale uvádí, ţe odpad je vezen ke zpracování přes naše území 

do třetí země. Vzhledem k náročnosti kontroly, malému počtu příslušníků a hlavně 

tomu, ţe jiţ neexistují hranice, není moţné fakticky zkontrolovat, zda vozidlo 

s nákladem projelo či byl odpad sloţen v České republice. 

Celní správa za svou činnost, která se týká nelegálního dopadu, nikomu nic 

neúčtuje. V následující tabulce č. 1 uvádím přehled nejběţnějších činností 

příslušníků Celní správy při jednání spojeném s nelegálními odpady, společně 

s průměrnou dobou na jejich provedení a vyjádřím příslušné finanční náklady. 

                                                 

7)
 Mobilní dohled je operativním článkem přímého výkonu kontrolní činnosti celní sluţby. Jeho 

hlavním úkolem je provádět přímo v terénu kontroly nad zboţím podléhajícím celnímu dohledu, 

nad výrobky podléhajícími správě spotřebních daní a nad výkonem všech dalších kompetencí 

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/pravni-prostredi-celni-problematika/celni-sprava-cr-

vseobecne-informace/1000487/39511/ . 
8)

 Příloha č. 3, Identifikační list nebezpečného odpadu, SEVT 31 011 0. 
9)

 CELIO – akciová společnost, skládkový areál na všechny typy pevných odpadů a technologii na 

jejich vyuţití http://www.celio.cz/ . 

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/pravni-prostredi-celni-problematika/celni-sprava-cr-vseobecne-informace/1000487/39511/
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/pravni-prostredi-celni-problematika/celni-sprava-cr-vseobecne-informace/1000487/39511/
http://www.celio.cz/


Luděk Frank: Analýza ekonomických nákladů na likvidaci nelegálních skládek v severních Čechách 

 

17 
 

Tabulka č. 1: Přehled úkonů Celní správy s dobou na provedení a náklady 

Úkon 
Kdo 

provádí 
Přibliţná doba 
na provedení 

Počet 
osob 

Náklady   

v Kč  

Administrativa CS ½ dne 1 1 005 

Doprovod kamionu (většinou do 
areálu spol. Celio) 

CS ½ dne 2 2 010 

Ohledání odpadu (o jaký druh se 
jedná) 

CS 1 den 2 4 020 

Vyţádání stanoviska ČIŢP, 
stanoviska Krajského úřadu, 
odboru MŢP ČR, vybrat kauci od 
přepravce 

CS 1 den 1 2 010 

Čekání na odpověď od institucí CS 30 dní - 0 

Náklady na dopravu
10)

  CS - - 130 

Vydání rozhodnutí CS ½ dne 1 1 005 

Celkové náklady na 1 šetření v Kč  10 180 

Zdroj: interní informace Celní správy a vlastní zpracování  

V této tabulce uvaţujeme o příslušníku Celní správy zařazeném na mobilním 

dohledu. Společně s dalšími příplatky budeme počítat s 30 000 Kč hrubé mzdy. 

Doba uvedená v tabulce na provedení zmíněných úkonů je průměrná a jedná se  

o součet celkového času nutného na provedení. 

hrubá mzda     30 000 Kč 

povinné odvody státu   34 % (z hrubé mzdy) 

30 000 + 34 % = 40 200 Kč (které organizace vynaloţí na mzdu příslušníka) 

40 200 / 20  = 2 010 Kč/den 

                                                 

10)
 Jedno vozidlo s celkem 50 km, při průměrné ceně 2,60 Kč na 1 km. 
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4.2 Úloha Policie České republiky 

Policie České republiky má také jisté moţnosti jak působit preventivně proti 

nelegálním skládkám, ale v drtivé většině případů je její úloha represivní. Při 

řešení nelegální skládky je policii oznámeno podezření ze spáchání trestného činu 

nebo přestupku. 

Zde se můţe jednat o přestupky dle zákona č. 200/1990 Sb., kde v § 47     

odst. 1 písmeno h) je uvedeno, ţe přestupku se dopustí ten, kdo neoprávněně 

zaloţí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa. Za 

tento přestupek je moţné uloţit pokutu do 50 000 Kč11).  

Trestní zákon č. 140/1961 Sb. nakládání s odpady řeší v § 124 s názvem 

Porušování předpisů o oběhu zboţí ve styku s cizinou, kde v odstavci 1 je 

uvedeno: kdo podstatně ohrozí obecný zájem tím, ţe poruší zákaz nebo omezení 

dovozu, vývozu nebo průvozu zboţí, bude potrestán odnětím svobody aţ na dvě 

léta nebo peněţitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty 

a § 181e s názvem Nakládání s odpady, kde v odstavci 1 je uvedeno: kdo, byť   

i z nedbalosti, v rozporu s právními předpisy ukládá nebezpečné odpady nebo je 

odkládá, přepravuje nebo jinak s nimi nakládá, a tím poškodí nebo ohrozí ţivotní 

prostředí, bude potrestán odnětím svobody aţ na dvě léta nebo zákazem činnosti 

nebo peněţitým trestem. K počtu a druhu trestů, které byly uloţeny soudy v České 

republice, jsem dotázal Ministerstvo spravedlnosti ČR. Bylo mi sděleno, ţe 

evidence s těmito daty není vedena. 

Trestní zákon č. 140/1961 Sb. byl novelizován a od 1. 1. 2010 je v platnosti 

Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. Paragraf 124 zákona č. 140/1961 Sb. byl nahrazen 

§ 261 zákona č. 40/2009 Sb. a § 181e zákona č. 140/1961 Sb. byl nahrazen § 298 

Neoprávněné nakládání s odpady zákona č. 40/2009 Sb. Dále novelizovaný 

zákoník č. 40/2009 Sb. obsahuje i § 293 Poškození a ohroţení ţivotního prostředí 

a § 294 Poškození a ohroţení ţivotního prostředí z nedbalosti.  

                                                 

11)
 Počty přestupků, které se vztahují k černým skládkám, se neevidují, data nejsou k dispozici. 
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Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. v § 77a uvádí, ţe Policie České republiky 

zaznamenává a podle moţností dokumentuje podezřelé jevy a okolnosti 

nasvědčující nelegální přeshraniční přepravě odpadů do České republiky, předává 

zjištěné podněty orgánům inspekce a celních úřadů k provedení vlastních 

nápravných opatření, spolupracuje a v rámci součinnosti poskytuje odbornou 

pomoc a přiměřené podmínky orgánům inspekce a celních úřadů. Paragraf 71a 

uvádí, ţe Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům 

veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství referenční údaje ze základního 

registru obyvatel, údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel  

a údaje z agendového informačního systému cizinců. 

4.2.1    Náklady policie na prováděné šetření 

Policie ČR je podle zákona povinna se zabývat jakýmkoliv oznámením nebo 

provádět šetření na základě vlastního zjištění. Samotná šetření jsou prováděna 

automaticky. Jedná se o náplň policie, a tedy náklady vynaloţené na provedené 

šetření nejsou ve většině případů nikomu postoupeny k uhrazení. Policie ČR 

poţaduje uhrazení vynaloţených nákladů jen v některých případech, kterými např. 

jsou zásahy policie na sportovních utkáních (pořadatelská sluţba nezvládne 

situaci), nasazení policistů při oznámení nástraţného výbušného systému a další. 

Náklady na prověřování a vyšetřování, která se týkají podezření ze spáchání 

nějakého trestného činu, majícím vztah k odpadům, nejsou v dnešní době nikomu 

účtovány. Z tohoto důvodu jsou níţe uvedené náklady pouze hypotetické. 

Nyní zkráceně uvedu postup policie při oznámení nebo vlastním zjištění      

o moţném spáchání trestného činu. Pro konkrétnost budeme uvaţovat o mediálně 

známém a v této práci zmíněném skladování nelegálního odpadu ze SRN na 

území obce Libčeves. Přijaté oznámení je zaevidováno a přiděleno konkrétnímu 

policistovi, který je nastuduje, vyhodnotí a naplánuje postup dalšího šetření. Na 

místě skládky je provedeno ohledání místa a zadokumentování stavu. Je zjištěn 

vlastník pozemku a vyţádány informace od České inspekce ţivotního prostředí, 

která provádí své vlastní šetření. Dále je prováděno další prověřování, aby byla 

zjištěna konkrétní osoba, která se trestného činu dopustila. To je prováděno 
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hlavně za pomocí výslechů moţných svědků. Mezi zmíněné svědky patří v těchto 

případech hlavně řidiči kamionů, kteří odpad přepravují, je jim znám stav odpadu  

a hlavně místo nakládky a vykládky odpadu. Dalšími náklady jsou vynaloţené 

finance na znalecké posudky, které mají určit druh odpadu, jeho nebezpečnost, 

moţné způsoby odstranění atd. Náklady jsou také pohonné hmoty na různé cesty.  

Jak jiţ bylo výše uvedeno, policie za provedené šetření v této oblasti nikomu nic 

neúčtuje. Doba od oznámení do nějakého rozhodnutí můţe trvat aţ jeden rok, ve 

sloţitých případech i více, ale je to tím, ţe určitou dobu trvá předvolání osob, 

odeslání ţádosti, vypracování odpovědi, zaslání zpět, vyhodnocení atd. Dalším 

faktorem, který také prodluţuje dobu prověřování a vyšetřování je to, ţe policista 

se nezabývá pouze tímto jedním konkrétním případem, ale i řadou jiných. Kdyby 

ale účtováno bylo, mohly by se náklady na prověřování a vyšetřování tohoto 

trestného činu pohybovat zhruba následovně jak je uvedeno v tabulce č. 2. 
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Tabulka č. 2: Přehled úkonů Policie ČR s dobou na provedení a náklady 

Úkon 
Kdo 

provádí 
Přibliţná doba na 

provedení 
Počet 
osob 

Náklady  

v Kč  

Zaevidování oznámení, 
přidělení, zpracování plánu 

PČR 1 den 1 2 641 

Vyţádání zpráv od různých 
institucí a vyhodnocení 
odpovědí, vyţádání právní 
pomoci od cizího státu 

PČR 3 dny 1 7 923 

Šetření ke zjištění moţných 
svědků a jejich předvolání 

PČR 5 dní 1 13 205 

Výslechy svědků (uvaţujeme 
přibliţně od 10-15 osobách) 

PČR 10 dní 2 52 820 

Vypracování znaleckého 
posudku 

Soudní 
znalec 

30 dní 1 15 000 

Proplacení znaleckého 
posudku 

PČR ½ dne 1 1 320 

Vyhodnocení spisu a 
konzultace se státním 
zástupcem a vedoucím 

PČR 5 dní 1 13 205 

Provedení domovních 
prohlídek a nebytových prostor 

PČR 1 den 10 26 410 

Fotodokumentace, 
videozáznam, sepsání 

PČR 3 dny 1 7 923 

Čekání na vrácení odpovědi a 
vyhodnocení 

PČR cca. 30 dní - 0 

Proplacení svědečného PČR ½ dne 1 1 320 

Poštovné
12)

  PČR - - 960 
Střeţení místa činu PČR 5 dní 4 52 820 
Náklady na přesčasové hodiny PČR 3 dny 4 31 692 

Náklady na sluţebního psa
13)

 PČR 3 dny - 492 
Půjčení pracovních pomůcek 
(pracovní obuv, rukavice atd.) 

PČR 1 den 4 0 

Náklady na sluţební vozidla
14)

 PČR - - 9 300 

Vyhodnocení spisového 
materiálu, rozhodnutí ve věci 

PČR 3 dny 1 7 923 

Celkové náklady na šetření   

v Kč  
244 954 

Zdroj: interní informace Policie ČR a vlastní zpracování  

                                                 

12)
 Uvaţujeme průměrně o 30 doporučených dopisech při ceně 32 Kč za kus, dle aktuálního ceníku 

České pošty s.p. ke dni 31.12. 2009. 
13)

 Náklady na jednoho psa jsou 164 Kč/den (strava, očkování, léky výstroj). 
14)

 Uvaţujeme průměrně o 20 jízdách osobního vozidla se spotřebou 7l/100km s celkovým ujetím 

3000km při průměrných nákladech 3,10 Kč na vozidlo a ujetý kilometr (v ceně je PHM, náklady 

na STK, pojištění, ND). 
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V tabulce č. 2 uvaţujeme o policistovi zařazeném na funkci vrchní komisař     

v 8. platové třídě se 7. platovým stupněm. Společně s dalšími příplatky budeme 

počítat s 39 420 Kč hrubé mzdy.  

hrubá mzda     39 420 Kč 

povinné odvody státu   34 % (z hrubé mzdy) 

39 420 + 34 % = 52 823 Kč  (které Policie ČR vynaloţí na mzdu pracovníka)  

52 823 / 20  = 2 641 Kč/den 

Doba uvedená v tabulce na provedení zmíněných úkonů je průměrná a jedná se   

o součet celkové doby na úkon za celou dobu prověřování a vyšetřování spáchání 

moţného trestného činu týkajícího se dovozu nelegálních odpadů velkého 

rozsahu.  

4.3 Další instituce podílející se na analýze nakládání  

s odpady 

Mezi další instituce, které se také zabývá mj. i nakládáním s odpady patří     

i Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce15) 

se sídlem v Praze. 

„Výzkumný záměr je zaměřen na dlouhodobý výzkum v oboru sledování     

a hodnocení kvalitativních a kvantitativních parametrů odpadů včetně procesů, 

které v nich probíhají. Výzkumné úkoly zahrnuté do projektu výzkumného záměru 

se zabývají sledováním vlivu nakládání s odpady na jednotlivé sloţky ţivotního 

prostředí, hodnocením současného stavu technologických procesů a kontrolou 

způsobů odstraňování odpadů. Součástí výzkumného záměru je i ověřování    

a tvorba metodik ke sledování těchto procesů. Hlavním cílem výzkumného záměru 

jsou návrhy řešení umoţňující minimalizaci negativních dopadů odpadového 

hospodářství na ţivotní prostředí v souladu s hierarchií nakládání s odpady, 

prevence, minimalizace, vyuţití, odstranění.  

                                                 

15)
 Data nejsou k dispozici. 
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Nedílnou součástí výzkumného záměru je podpora dovršení harmonizace 

předpisů a norem ČR s předpisy EU, vývoj a ověřování metodických postupů 

monitorujících dodrţování těchto předpisů“16).  

4.4 Případy řešené ČIŢP Ústí nad Labem 

Česká inspekce ţivotního prostředí v Ústí nad Labem provádí kontroly skládek 

legálních a dále se zabývá podněty od občanů, úřadů, obcí i jiných organizací, 

které se týkají černých skládek. V případě, ţe po jejich prošetření není znám 

původce odpadu, postoupí zjištění k dalšímu prošetření obci, na jejímţ pozemku 

se nelegální skládka nachází. Takových případů je drtivá většina. ČIŢP řeší    

a můţe i postihovat pouze v případech, kde je znám původce odpadu. 

V následující tabulce č. 3 jsou uvedena data z České inspekce ţivotního prostředí 

v Ústí nad Labem, která se týkají oznámených černých skládek. 

Tabulka č. 3: Přehled oznámených černých skládek na ČIŽP Ústí n. Labem 

 2007 2008 2009 

Oznámené nelegální skládky na ČIŢP Ústí n. Labem a 
po prošetření z důvodu nezjištění původce 
postoupené na obce 

18 26 21 

Prověřované nelegální skládky na ČIŢP Ústí n. Labem, 
prověřované z důvodu známého původce 

4 7 9 

Výše uleţených sankcí v Kč  275 000 405 000 355 000 

Prověřované nelegální skládky na ČIŢP Ústí n. Labem, 
dovezený odpad ze SRN 

0 0 0 

Zdroj: ČIŢP, pracoviště Ústí nad Labem a vlastní zpracování
17)

 

                                                 

16) 
http://www.vuv.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=36&lang=cz . 

17) 
Data jsou ke dni 31. 12. příslušného roku. 

http://www.vuv.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=36&lang=cz
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4.5 Nelegální skládky řešené obcemi s rozšířenou 

působností Ústeckého kraje 

Obce s rozšířenou působností v Ústeckém kraji jsou Ústí nad Labem, Bílina, 

Děčín, Chomutov, Kadaň, Litoměřice, Litvínov, Louny, Lovosice, Most, Podbořany, 

Roudnice nad Labem, Rumburk, Varnsdorf, Teplice a Ţatec. Tyto obce mají ve 

své působnosti odpady, nakládání s nimi a jejich kontrolu. 

Abych mohl získat poţadované údaje, které se týkají černých skládek 

v působnosti obcí, vypracoval jsem jednoduchý dotazník, který je v příloze    

č. 4. Tento obsahoval otázky, které jsou uvedeny v následující tabulce č. 4. Po 

zjištění konkrétních pracovníků odborů ţivotního prostředí uvedených ORP jak 

Ústeckého, tak Libereckého kraje, jsem tyto nejprve telefonicky a posléze písemně 

poţádal o spolupráci a poskytnutí potřebných dat. Postupem času se mi podařilo 

údaje od ORP shromáţdit a vyhodnotit. Výsledkem jsou přehledy o černých 

skládkách ORP.  

Z uvedené tabulky č. 4 je patrné kolik, případů jednotlivé ORP za uvedená období 

řešily a také, ţe nejčastějším podnětem bylo oznámení od občanů. V počtu 

řešených případů v tomto kraji jasně vede město Bílina. Konkrétné důvod pro 

takový rozdíl nebyl zjištěn. Pracovníci ORP, kteří se odpady zabývají nemají 

moţnost (kromě vzájemného sdělování si údajů) zjistit, kolik skládek řeší okolní 

obce. Moţnou odpovědí, proč v tomto případě město Bílina v počtu řešených 

černých skládek převyšuje ostatní ORP by mohla být aktivnější činnost Městské 

policie a liknavost občanů s nakládání s odpady.   
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Tabulka č. 4: Přehled černých skládek šetřené ORP Ústeckého kraje 
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Kolik černých skládek 
bylo na území obce 
řešeno?  

2007 1 17 3 4 0 1 5 7 3 2 6 4 1 0 2 1 

2008 3 13 5 3 0 3 4 2 2 3 7 5 0 0 4 3 

2009 5 9 5 4 0 3 2 5 3 4 3 2 0 0 4 4 

Kolik případů, ohledně 
černých skládek, bylo 
postoupeno k řešení 
ČIŢP? 

2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2008 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Kolik případů, ohledně 
černých skládek, bylo 
postoupeno k řešení 
Krajskému úřadu? 

2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kolik sankcí za černé 
skládky bylo uloţeno? 

2007 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

2008 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

2009 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Který podnět k černým 
skládkám převládl?  

  
b) b) a) a) 

a)
b) 

a) a) a) a) e) a) a) a) b) 
a)
d) 

a) 

Kolik černých skládek 
(které se týkaly 
nelegálního dovozu 
odpadu ze SRN ) bylo 
řešeno?   

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zdroj: ORP a vlastní zpracování
18)

  

Legenda: 

a) oznámení od občanů d)  anonymní oznámení 

b) oznámení od Městské policie e)  vlastní šetření 

c) oznámení od jiných institucí 

 

4.5.1  Konkrétní případ Libčeves 

Obec Libčeves se stala mediálně známou ohledně navezení velkého mnoţství 

odpadů, jejichţ původ byl ve Spolkové republice Německo. Nelegální dovoz ze 

SRN do ČR probíhal v letech 2005 a 2006. Nelegální dovoz odpadu ze SRN byl 

jistě jiţ před touto kauzou, ale asi ne v takovém rozsahu. Do dovozu byli zapojeni 

jak němečtí, tak čeští podnikatelé a fyzické osoby. Odpad byl deklarován jako 

odpad ze zeleného seznamu, tedy odpad volně obchodovatelný, určený k dalšímu 

vyuţití. Po překročení hranice řidiči vyměnili doklady k nákladu a označili jej jako 

komunální odpad, který byl původem z ČR. Vzhledem ke stále se zvyšujícímu 

                                                 

18)
 Výše uvedené údaje jsou ze zmíněných obcí s rozšířenou působností, odborů ţivotního 

prostředí k 30. 11. 2009. 
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mnoţství tohoto odpadu nebylo moţné jej ukládat na legální skládky, a proto byly 

zakládány skládky nelegální jako zde uvedená Libčeves, dále Sosnová u České 

Lípy, Milovice, Praha Lahovičky a další. Jako důvod dovozu odpadu ze SRN do 

ČR bylo také zpřísnění zákona v SRN, kdy na skládky v Německu nebylo moţné 

ukládat netříděný odpad. Dalším důvodem byla jistě rozdílná cena za uloţení. 

Celá skupina měla asi deset osob. Tyto se mezi sebou neznaly. Zástupce české 

společnosti BAU24 jednal se zástupci obce Libčeves s tím, ţe zde má 

podnikatelský záměr na vybudování třídírny odpadu. Pronajal si vhodné prostory 

bývalého kravína. Doklady k původu odpadu byly padělané a tento byl navezen do 

areálu a jiţ se nikdo o něj nestaral. Jednalo se cca o celkem 2 500 tun. Odpad byl 

sloţen z komunálního odpadu, slisovaného šatstva. Kdyţ se o odpad začaly 

zajímat úřady a média, byl několikrát zapálen. Úřadům se podařilo část odpadu, 

který činil cca. 30 %, vrátit zpět do Německa a vymoci asi třetinu financí 

potřebných na likvidaci nelegální skládky. Policií bylo ve věci sděleno obvinění 

konkrétní osobě, byl přibrán znalec z oboru expertizy ručního písma, znalec 

z oboru ochrany se specializací nakládání s nebezpečnými a ostatními odpady, 

znalecký posudek z oboru ochrany přírody, ochrany vod a ekologické zátěţe. Byla 

vyţádána právní pomoc ze Spolkové republiky Německo i Spojeného království 

Velké Británie. Znalecké posudky uvedly, ţe odpad byl uloţen s cílem se jej 

nelegálně zbavit. Součástí spisu je i zpráva MŢP ČR s poţadavkem na navrácení 

nedovoleně navezeného odpadu do země původu. To se také později stalo19). 

Podle § 181e trestního zákona ve znění platném do 21. 6. 2006, tedy v době 

spáchání, se trestného činu dopustí ten, kdo i z nedbalosti ukládá nebezpečné 

odpady, přepravuje nebo s nimi nakládá a tím poškodí ţivotní prostředí. 

K projednání uvedeného činu ale před soudem nedošlo, protoţe komunální dopad 

se v době spáchání tohoto činu nepovaţoval za nebezpečný ve smyslu zákona        

č. 185/2001 Sb. Nyní by toto trestně postihnutelné bylo, coţ je pozitivní krok. 

                                                 

19)
 Zdroj interní informace Policie ČR. 
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4.6 Případy řešené ČIŢP Liberec 

V následující tabulce č. 5 jsou uvedena data z České inspekce ţivotního prostředí 

v Liberci, která se týkají oznámených černých skládek. 

Tabulka č. 5: Přehled oznámených černých skládek na ČIŽP Liberec 

 2007 2008 2009 

Oznámené nelegální skládky na ČIŢP Liberec a 
po prošetření z důvodu nezjištění původce 
postoupené na obce 15 8 10 

Prověřované nelegální skládky na ČIŢP Liberec, 
prověřované z důvodu známého původce 

6 2 5 

Výše uloţených sankcí v Kč  950 000 550 000 358 000 

Prověřované nelegální skládky na ČIŢP Liberec, 
dovezený odpad ze SRN 5 1 1 

Zdroj: ČIŢP, pracoviště Liberec a vlastní zpracování 
20)

 

Nyní máme k dispozici data ČIŢP Ústeckého a Libereckého kraje, které uvádí 

počty prověřovaných nelegálních skládek za roky 2007, 2008 a 2009. Tato data 

později pouţijeme pro výpočet nákladů ČIŢP na šetření týkající se nelegálních 

skládek. 

4.6.1 Náklady ČIŢP na prováděné šetření 

ČIŢP, resp. její pracovníci, náklady na provedené šetření a řízení nikomu neúčtují. 

Proto níţe uvedené vyčíslení nákladů na provedené šetření ČIŢP bude stejně jako  

u policie hypotetické. 

Abychom mohli uvedené náklady ČIŢP vypočítat, je nutné stejně jako u policie 

uvést v tabulce č. 6 seznam nejčastějších úkonů, které se při řešení nelegální 

skládky provádí. 

 

 

                                                 

20) 
Data jsou ke dni 31. 12. příslušného roku. 
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Tabulka č. 6: Přehled úkonů s dobou na provedení a náklady ČIŽP 

Úkon Kdo provádí 
Přibliţná doba 
na provedení Počet osob Náklady v Kč  

Přijetí oznámení, 
šetření v terénu ČIŢP 1 den 1 1 809 

Zpracování 
šetření 
v kanceláři, 
administrace ČIŢP 1 den 1 1 809 

Reţijní náklady, 

doprava
21)

 ČIŢP - - 310 

Náklady na 

poštovné
22)

 ČIŢP - - 32 

Celkové náklady 
na šetření 1 

podnětu v Kč  3 960 

Zdroj: interní informace ČIŢP a vlastní zpracování  

V této tabulce uvaţujeme o inspektorovi s průměrnou hrubou mzdou ve výši  

27 000 Kč. 

hrubá mzda     27 000 Kč 

povinné odvody státu   34 % (z hrubé mzdy) 

27 000 + 34 % = 36 180 Kč  (které ČIŢP vynaloţí na mzdu pracovníka)  

36 180 / 20  = 1 809 Kč/den 

4.7 Nelegální skládky řešené obcemi s rozšířenou 
působností Libereckého kraje 

Obce s rozšířenou působností v Libereckém kraji jsou Liberec, Nový Bor, Česká 

Lípa, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Semily, Tanvald, Turnov a Ţelezný 

Brod. Tyto obce mají ve své působnosti odpady, nakládání s nimi a jejich kontrolu. 

Stejně jako u ORP Ústeckého kraje jsem zaměstnancům, kteří se zabývají 

odpady, zaslal dotazník a provedl tak dotazníkové šetření s cílem zajistit data 

k černým skládkám. Výsledkem je tabulka č. 7. 

                                                 

21)
 Jedno vozidlo s celkem 100 km, při průměrné ceně 3,10 Kč na 1 km. 

22)
 Uvaţujeme o 1 doporučeném dopise, při ceně 32 Kč za kus, dle aktuálního ceníku České pošty 

s.p. ke dni 31.12. 2009. 
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 Tabulka č. 7: Přehled černých skládek šetřené ORP Libereckého kraje 
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Kolik černých skládek bylo na 
území obce řešeno?  

2007 0 4 7 8 2 73 6 9 3 0 

2008 2 3 5 6 1 116 11 13 1 0 

2009 0 2 5 9 3 123 9 10 2 1 

Kolik případů, ohledně černých 
skládek, bylo postoupeno   
k řešení ČIŢP? 

2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2008 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

2009 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Kolik případů, ohledně černých 
skládek, bylo postoupeno   
k řešení Krajskému úřadu? 

2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kolik sankcí za černé skládky 
bylo uloţeno? 

2007 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

2008 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 

2009 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 

Který podnět k černým 
skládkám převládl?   a)e) a) a) a) a) a)b) a)b) b) e) a)b) 

Kolik černých skládek (které se 
týkaly nelegálního dovozu 
odpadu ze SRN ) bylo řešeno? 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zdroj: ORP a vlastní zpracování
23) 

Legenda: 

a) oznámení od občanů   d)  anonymní oznámení 

b) oznámení od Městské policie  e)  vlastní šetření 

c) oznámení od jiných institucí 

Z uvedené tabulky č. 7 jsou opět zřejmé počty případů řešení nelegálních skládek 

ORP za uvedená období. Stejně jako u ORP Ústeckého kraje je nejčastějším 

podnětem oznámení od občanů. V počtu řešených případů v tomto kraji jasně 

vede město Liberec. Konkrétné důvod pro takový rozdíl nebyl zjištěn. Moţnou 

odpovědí, proč v tomto případě město Liberec v počtu řešených černých skládek 

tak razantně převyšuje ostatní ORP, by mohla být stejně jako u města Bíliny 

                                                 

23)
 Výše uvedené údaje jsou ze zmíněných obcí s rozšířenou působností, odborů ţivotního 

prostředí k 30. 11. 2009. 
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aktivnější činnost Městské policie, efektivnější přístup radnice nebo opět liknavost 

občanů s nakládáním s odpady. Moţnou odpovědí by mohl být také velký počet 

spádových obcí v okolí Liberce.  

4.7.1   Náklady ORP na prováděné šetření 

Obce s rozšířenou působností, resp. její pracovníci zařazení na odboru ţivotního 

prostředí, stejně jako policie, náklady na provedené šetření a řízení nikomu 

neúčtují a tak vynaloţené náklady jdou na vrub dotčené obce. Proto dále 

uvedené vyčíslení nákladů na provedené šetření ORP bude stejně jako u policie 

hypotetické. 

Abychom mohli uvedené náklady ORP vypočítat, je nutné stejně jako u policie 

uvést seznam nejčastějších úkonů, které se při řešení nelegální skládky provádí. 

Úkony s dobou na provedení a náklady jsou uvedeny v tabulce č. 8. 
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Tabulka č. 8: Úkony s dobou na provedení a náklady ORP na černou skládku 

Úkon Kdo provádí 

Přibliţná 
doba na 

provedení 

Počet 
osob 

Náklady 

v Kč  

Zaevidování oznámení v programu 
Ginis

24)
 

ORP ½ dne 1 573 

Zjištění umístění černé skládky- 
výpisem z mapového serveru, zjištění 
příslušnosti obce 

ORP ½ dne 1 573 

Výjezd na místo skládky, zjištění jaký 
druh odpadu se na pozemku nachází, 
jestli nebezpečné nebo ostatní odpady, 
nafocení rozsahu skládky, pokus    
o nalezení nějakých dokladů to je 
faktur, adresy atd., aby se dalo zjistit 
odkud skládka pochází, v kanceláři 
sepsat zápis o provedeném místním 
šetření 

ORP 1 den 1 1 146 

V kanceláři určit dle výpisu 
z katastrální mapy vlastníka pozemku, 
v případě, ţe jsou svědci a viděli    
u skládky nějaké vozidlo s RZ, poţádat 
písemně odbor dopravy o zjištění 
vlastníka vozidla 

ORP 1 den 1 1 146 

Písemně vyzvat vlastníka vozidla 
k podání vysvětlení, kde správní orgán 
z jednání sepíše protokol, totéţ učinit 
se svědkem, nezávisle na sobě – 
(studium zákonů, příprava protokolů) 

ORP 2 dny 1 2 292 

V případě, ţe není prokazatelný důkaz,  
vlastník automobilu se při ústním 
jednání nepřizná, tak správní orgán 
vyzve vlastníka pozemku k odklizení 
skládky v termínu a po té opět vyjede 
na místo. Zkontroluje, zda skládka 
v poţadovaném termínu byla 
odstraněna, o prohlídce na místě 
správní orgán sepíše písemný zápis 

ORP 1 den 1 1 146 

Náklady na dopravu
25)

  ORP - - 620 

Náklady na poštovné
26)

 ORP - - 192 

Náklady na 1 černou skládku celkem 

v Kč  
7 688 

Zdroj: interní informace ORP Nový Bor a vlastní zpracování  

                                                 

24)
 Program vyuţívaný obcemi k evidování oznámení. 

25) 
Uvaţujeme o průměrných 4 jízdách osobního vozidla se spotřebou cca. 7l/100km, ujetím 

celkově 200km a náklady 3,10 Kč na ujetý kilometr. 
26)

 Uvaţujeme o 6 doporučených dopisech, při ceně 32 Kč za kus, dle aktuálního ceníku České 

pošty s.p. ke dni 31.12. 2009. 
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Do výše uvedených nákladů tedy počítáme mzdu pracovníka, který šetření 

provádí, náklady na dopravu a poštovné výlohy. Nezapočítáváme energie, pouţití 

počítače, kancelářské techniky, papír, licence programů, které úřad vyuţívá    

a další. Nezapočítáváme z důvodu nepřesného ovlivnění výsledku.  

Zde uvaţujeme o pracovníkovi ORP zařazeném na tabulce úředník odpadového 

hospodářství. Pro tuto tabulku je určena 8 a 9 platová třída, která má 1 aţ    

12 stupňů. Pro určení nákladů budeme uvaţovat průměrný plat, tedy devátou 

platovou třídu s šestým stupněm pro kterou je příslušná mzda 17 110 Kč hrubé 

mzdy. 

hrubá mzda     17 110  Kč 

povinné odvody státu   34 % (z hrubé mzdy) 

17 110 + 34 % = 22 927 Kč  (které ORP vynaloţí na mzdu pracovníka)  

22 927 / 20  = 1 146 Kč/den 

Celé řešení k odstranění skládky můţe z důvodů doručování písemností trvat aţ 

dva měsíce. V případě, ţe by se jednalo o odpady ze zdravotnictví (jehly, léky, 

popř. sud s neznámou nebezpečnou kapalinou apod.), odstraní to ihned úřad na 

své náklady a tyto potom bude vymáhat po osobě, která je na místo odloţila nebo 

po vlastníku pozemku. Správní orgán nesmí dopustit, aby mohlo dojít ještě    

k většímu znečištění ţivotního prostředí popř. aby bylo ohroţeno lidské zdraví. 

Uvedl jsem, ţe průměrné náklady obce s rozšířenou pravomocí na jednu černou 

skládku jsou 7 688 Kč. Pokud si vezmeme např. roční rozpočet jiţ zmiňovaného 

města Nový Bor, tak z následující tabulky č. 9 je patrné, kolik procent činí uvedené 

náklady na černou skládku ORP z rozpočtu města na příslušný rok. 

Tabulka č. 9: Procentní podíl nákladů na černou skládku z rozpočtu města 

Rok 
Roční rozpočet města 

v Kč  

Podíl nákladů na černou 
skládku z ročního 

rozpočtu  %  

2007 228 235 777 0,003368446 

2008 224 437 089 0,003425459 

2009 228 992 105 0,003357321 

Zdroj: interní informace ORP Nový Bor a vlastní zpracování  
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4.7.2 Konkrétní případ Dolní Řasnice 

Česká inspekce ţivotního prostředí v Liberci se zabývala nelegální skládkou 

v areálu bývalého podniku Zemědělské zásobování a nákup v katastrálním území 

Dolní Řasnice.  

Fyzická osoba z Raspenavy skladovala cca 900 tun odpadů. Zjistilo se, ţe 

pocházejí z Německa. Odpad byl umístěn ve dvou halách i volně. Jednalo se   

o textil, odstřiţky z autokoberců a obuv ve formě slisovaných balíků. Česká 

inspekce ţivotního prostředí klasifikovala činnost fyzické osoby jako nezákonnou, 

nezákonné soustřeďování odpadu.  

Byly uloţeny dvě pokuty. Jedna za převzetí odpadů do svého vlastnictví, protoţe 

podnikatel nebyl osobou oprávněnou podle zákona o odpadech a druhá za 

porušení ustanovení zákona za nakládání s odpady. Rovněţ bylo stanoveno 

opatření pro zjednání nápravy. V roce 2007 došlo k opakovanému zahoření 

odpadů, při kterém došlo i k zničení staveb. Při hasebních zásazích došlo 

k znehodnocení odpadů určených k materiálovému vyuţití. Ohořelé odpady začaly 

zapáchat a vzrůstala populace hlodavců v okolí těchto odpadů. Mohlo také dojít  

ke kontaminaci podzemní vody. Přizvaná znalkyně provedla místní šetření      

a konstatovala v odpadech i výskyt pouţitých hraček, plastové obaly od potravin  

a nápojů, pneumatiky, autosedačky. Odpad byl tedy tvořen směsí odpadů 

vzniklých v současné době. Odpad byl zařazen do skupiny 20 označené jako 

komunální odpady. 

Znalkyně se zabývala náklady na odstranění uvedeného odpadu. Uvedla, ţe pro 

odstranění odpadu na skládku komunálního odpadu se v roce 2008 pohybovala 

cena v průměru 0,95 Kč/kg. Pro odstranění 900 tun odpadů by bylo nutné 

vynaloţit finanční náklady v celkové výši 855 000 Kč. Spálením odpadu     

ve spalovně komunálních odpadů, při průměrné ceně 1,90 Kč/kg, by náklady na 

odstranění 900 tun odpadů představovaly částku 1 710 000 Kč. Cena za vytřídění 

plastů byla odhadnuta na 2,20 Kč/kg a cena za vytřídění textilu byla odhadnuta na 

1,50 Kč/kg. K uvedeným nákladům by bylo nutné připočítat ještě další nemalé 

finanční částky určené na manipulaci s odpady a jejich dopravu. Přehled je 

uveden v tabulce č. 10. 
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Tabulka č. 10: Přehled nákladů na sanaci skládky tvořené odpady ze SRN 

 
Průměrná cena za 

uloţení Mnoţství v tunách  Náklady v Kč  

Cena za uloţení 
odpadu na skládku 

0,95 Kč/kg 900 855 000 

Spálení odpadu ve 
spalovně 

1,90 Kč/kg 900 1 710 000 

Vytřídění odpadu 

2,20 Kč/kg – plasty 

900 

50% plasty 990 000 

1,50 Kč/kg – textil 50% textil 675 000 

Doprava odpadu
27) 

 38 Kč/km 90028) 1 341 000 

Zdroj: 8, vlastní zpracování  

Znalkyně doporučila odstranění odpadu kombinací uvedených postupů a to    

cca 10 % odstraněním uloţením na skládku, cca 80 % spálením ve vztahu 

k energetickému vyuţití odpadu a cca 10 % po vytřídění materiálové vyuţít. 

Celkové materiálové vyuţití nebylo doporučeno vzhledem k většímu počtu druhů 

odpadů a jejich znečištění. Z výše uvedené tabulky můţeme tedy vypočítat, ţe 

uloţení 10 % odpadu na skládku by stálo 85 500 Kč, spálení 80 % odpadu by 

stálo 1 368 000 Kč a vytřídění 10 % odpadu 166 500 Kč. Celkem by odstranění 

uvedeného odpadu postupem znalkyně stálo 1 620 000 Kč a to bez nákladů na 

dopravu 8 . 

Celý areál koupil v roce 2009 soukromý podnikatel, který se zavázal zbylý odpad 

odstranit. Odpad byl vyuţit jako alternativní palivo. 

4.7.3  Souhrn nákladů organizací a obcí 

V následující tabulce č. 11 je uveden přehled celkových nákladů ORP Libereckého  

a Ústeckého kraje, ČIŢP pracoviště Ústí nad Labem a Liberec, Celní správy    

a Policie ČR. 

 

                                                 

27)
 Čerpáno z http://www.siegl.cz/cenik.htm , ze dne 4. 1. 2010, nákladní vozidlo DAF 85, lehký 

stavební nebo komunální odpad - bez suti, 40 m3/10 tuny 14 900 Kč, cena za 1km – 38 Kč. 
28)  

90 nákladních vozidel s nosností 10 tun. 

http://www.siegl.cz/cenik.htm
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Tabulka č. 11: Souhrn nákladů organizací a obcí 

 1 2 3 4 5 6 

 ORP 
Ústeckého 
kraje 

ORP 
Libereckého 
kraje 

ČIŢP 
pracoviště 
Ústí nad 
Labem 

ČIŢP 
pracoviště 
Liberec 

Policie ČR 
Ústecký a 
Liberecký 
kraj 

Celní 
správa 
Ústecký a 
Liberecký 
kraj 

Řešení 
případy za 
rok 2007 

57 112 4 6 3 6 

Řešení 
případy za 
rok 2008 

57 158 7 2 3 1 

Řešení 
případy za 
rok 2009 

53 164 9 5 2 1 

Náklady 
celkem za rok 

2007 v Kč  

438 216 861 056 15 840 23 760 734 862 61 080 

Náklady 
celkem za rok 

2008 v Kč  

438 216 1 214 704 27 720 7 920 734 862 10 180 

Náklady 
celkem za rok 

2009 v Kč  

407 464 1 260 832 35 640 19 800 489 908 10 180 

Náklady za 
uvedené roky 

celkem v Kč  

1 283 
896 

3 336 592 79 200 51 480 1 959 632 81 440 

Náklady 
celkem/ 

souhrn v Kč  

6 792 240 

Zdroj: tabulky č. 1,2,3,4,5,6,7,8 a 11, vlastní zpracování  

Legenda:  

Pro výpočet sloupce 1 jsem pouţil údaje z tabulky č. 4     a průměrné náklady ORP  z tabulky č. 8 (7688 Kč) 

Pro výpočet sloupce 2 jsem pouţil údaje z tabulky č. 7     a průměrné náklady ORP  z tabulky č. 8 (7688 Kč) 

Pro výpočet sloupce 3 jsem pouţil údaje z tabulky č. 3     a průměrné náklady ČIŢP  z tabulky č. 6 (3 960 Kč) 

Pro výpočet sloupce 4 jsem pouţil údaje z tabulky č. 5     a průměrné náklady ČIŢP  z tabulky č. 6 (3 960 Kč) 

Pro výpočet sloupce 5 jsem pouţil údaje z tabulky č. 11   a průměrné náklady PČR  z tabulky č. 2 (244 954 Kč) 

Pro výpočet sloupce 6 jsem pouţil údaje z tabulky č. 11   a průměrné náklady CS     z tabulky č. 1 (10 180  Kč) 

 

Uvedená tabulka č. 11 odráţí přehled nákladů obcí a institucí na šetření a další 

jednání ve vztahu k nelegálním odpadům. Samozřejmě, ţe tyto obce a instituce se 

zabývají také dalšími činnostmi, ale ty nejsou předmětem této práce. 

Z vypočítaných celkových nákladů je patrné, ţe se nejedná o zanedbatelnou 

finanční částku. Tato částka je v podstatě ztrátou pro občany. Zisk je zde pouze 
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pro několik osob a to ty, které nelegální skládky zakládají, nelegální odpad skladují 

a dopravují. Aby uvedené náklady v budoucnu klesaly, je nutné se především 

zaměřit na prevenci, protoţe tyto vynaloţené prostředky se jistě dají vyuţít na 

financování prospěšnějších akcí. 
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5 Návrhy a opatření  

V současné době je, dle mého názoru, problematice odpadů a všeho co s nimi 

souvisí věnována dostatečná pozornost. Odpady se zabývají úřady, instituce a je 

jim věnována i mediální pozornost. Bylo napsáno mnoho publikací a vypracovány 

studie, které řešily odpad samotný, nakládání s ním, likvidaci atd. V další kapitole 

bych uvedl několik návrhů k nakládání s odpady. 

5.1 Návrhy směřující k obcím 

V předešlých kapitolách jsem uvedl, ţe osobu, která zaloţí nelegální skládku 

tvořenou především komunálním odpadem, kdy tato je v působnosti obce na 

jejímţ pozemku se skládka nachází, se podaří zjistit v minimálním případě. 

Náklady na šetření a odstranění skládky jdou na vrub obce. Pokud není zjištěn 

viník není moţné uloţit sankci za přestupek. 

Protoţe se nejedná o malé náklady, tak efektivnější variantou je prevence. Jiţ 

jsem uvedl, ţe všímavost samotných občanů a hlídky městské policie jsou jistým 

řešením, ale ne řešením komplexním. Tím je zřizování sběrných dvorů nebo 

zajištění sběrných dnů, ve kterých občané mají moţnost se legálním způsobem 

zbavit odpadu. Zřízení sběrného dvoru je samozřejmě také finančně nákladné   

a další peníze stojí samotný provoz. Ale jiţ samotný fakt, ţe se počet sběrných 

dvorů v městech zvyšuje, je potvrzením, ţe se jedná o krok správným směrem. 

Jak nákladné můţe být například zřízení sběrného dvoru, si můţeme ukázat na 

obci Vejprnice u Plzně, kde sběrný dvůr byl zaloţen cca. za 11 mil. korun. Obci se 

ale podařilo na tuto investici získat 90% dotaci z Evropských fondů29).  

Jak nákladné je provozovat sběrný dvůr, si ukáţeme na sběrném dvoře v Novém 

Boru a Semilech na grafech č. 3 a 4.  

 

 

                                                 

29) 
Reportáţ České televize v pořadu Události ze dne 10. 1. 2010. 
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Graf č. 3: Roční náklady sběrného dvoru za rok 2009 v Novém Boru v tis. Kč 

 

Graf č. 4: Roční náklady sběrného dvoru za rok 2009 v Semilech v tis. Kč 

 

Zdroj: Technické sluţby měst Nový Bor a Semily, vlastní zpracování  

Z grafů č. 3 a 4 je patrné, ţe zásadní poloţkou na financování sběrného dvoru 

jsou mzdové náklady. Tyto se odvíjí od velikosti města a kapacitních moţností 

přijímat odpady. 

Pokud si obec nemůţe sběrný dvůr zaloţit, je jistě řešením tak zvaný mobilní sběr. 

Obec určí v dostatečném předstihu den nebo víkend, ve kterém mají občané 

moţnost na určené místo přinést nebo odloţit předem vyjmenovaný druh odpadu.  



Luděk Frank: Analýza ekonomických nákladů na likvidaci nelegálních skládek v severních Čechách 

 

39 
 

Obec má moţnost důkladněji kontrolovat pomocí stavebního úřadu nakládání 

s odpadem vznikajícím na stavbách, evidování mnoţství a způsob jeho uloţení. Je 

moţné vyuţívat pravomoci stavebního úřadu také preventivně při odhalování 

černých skládek v objektech nebo na pozemcích fyzických osob. 

Další moţností obce je propagace svých sběrných dvorů, seznámení občanů se 

svozovým systémem, úpravou ceny za odvoz odpadu a podobně. Toto působení 

je moţné pomocí tiskovin, které v obci vychází, pomocí obecního rozhlasu, 

společného jednání nebo formou reklamy. Je potřebné působit na změnu chování 

lidí, odstranit netečnost k problematice s nakládáním s odpady, ale na druhé 

straně obec musí nabídnout moţnost se odpadu legálně zbavit. 

Obce mohou na své náklady nelegální skládku odstranit a náklady na odstranění 

vynaloţené mohou vymáhat po konkrétní osobě. Reálnost vymáhání náhrady za 

odstranění skládky od odpovědné osoby je velmi malá, a proto se tato moţnost 

daná zákonem, v praxi moc nepouţívá. Medializování těchto případů, kde byly 

náklady na odstranění skládky vymáhány, by mohlo působit preventivně. 

5.2 Návrhy legislativní  

V této práci jsem uvedl moţnosti ČIŢP. Pracovníci ČIŢP při podezření, ţe vozidlo 

převáţí nelegální odpad toto nemohou sami zastavit, ale musí poţádat      

o spolupráci Policii nebo Celní správu. Do doby příjezdu těchto sloţek můţe být 

podezřelé vozidlo jiţ pryč. Z tohoto důvodu jsou plánovány společné kontroly Celní 

správy a pracovníků ČIŢP. Z uvedených důvodů je na místě zváţit zavedení 

oprávnění pro ČIŢP v určitých případech zastavit dopravní prostředek nebo 

zavedení oprávnění uloţit blokovou pokutu. 

Při vstupu České republiky do Schengenského prostoru došlo ke zrušení 

hraničních přechodů, tedy zásadní regulaci a kontrole vozidel, které odpady 

dováţely. Za současné situace a trendu uvolňování jiţ asi není moţné se ke 

kontrolám vozidel na hranicích vrátit nebo je nějak nahradit. Je tedy pouze moţné 

provádět namátkové kontroly. V případě zjištění takového vozidla, které 

prokazatelně veze nelegální odpad sice existuje moţnost takové vozidlo vrátit zpět 

do země, ze které na naše území přijelo, ale bohuţel je velmi komplikované, skoro 
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aţ nemoţné, zabránit tomuto vozidlu, aby na naše území nevstoupilo jiným 

přechodem. 

Jak jiţ bylo řečeno, důvodem dovozu nelegálního odpadu především ze SRN na 

naše území jsou především peníze. Je to tím, ţe v SRN není moţné skládkovat 

netříděný odpad a cena za odstranění odpadů je v Německu podstatně vyšší neţ 

v České republice. Moţným řešením by bylo sjednocení podmínek na obou 

stranách, tedy v SRN a ČR. To by mohlo takovým případům dovozu nelegálních 

odpadů zabránit nebo je omezit, ale jistě by se to stalo velkou finanční zátěţí pro 

občany, obce a města. 

Další moţností, která by mohla zlepšit situaci při řešení nelegálních skládek, můţe 

být opětovné zváţení odpovědnosti vlastníka nemovitosti za odpady na ní 

uloţené. V jiţ neplatném zákoně č. 125/1997 Sb. byla uvedena povinnost 

vlastníka pozemku odstranit skládku. Současný platný zákon o odpadech toto jiţ 

neřeší a vlastníka pozemku je moţné tedy pouze sankcionovat dle obecní 

vyhlášky.  
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6 Závěr 

Diplomová práce mapuje přístup Policie ČR, Celní správy, ČIŢP a obcí 

s rozšířenou působností Ústeckého a Libereckého kraje ve vztahu k černým 

skládkám a dovozu nelegálního odpadu do České republiky. Jak jiţ bylo v textu 

uvedeno, kaţdá z těchto organizací a institucí nemá ve své působnosti pouze 

činnosti ve vztahu k nakládání s odpady. Policie ČR má v působnosti mimo jiné 

veřejný pořádek, bezpečnost, objasňování přestupků a trestných činu, ochranu 

osob a řadu dalších činností. S odpady se policie dostává do styku hlavně při 

objasňování pachatelů přestupků a trestných činů. Celní správa mimo jiné dohlíţí 

na dovoz a vývoz zboţí, kontrolu zboţí na Českém území. S odpady se Celní 

správa dostává do styku hlavně při kontrole kamionů. Česká inspekce ţivotního 

prostředí má ve své působnosti ţivotní prostředí jako takové dále výstavbu 

legálních skládek, nakládání s odpady podnikajícími subjekty, znečištění půdy 

nebo spodní vody a další. Nakonec tato práce mapuje i přístup obce, která mimo 

jiné rozhoduje o investicích, stará se o veřejná prostranství, ovlivňuje chod obce 

vyhláškami, působením stavebního úřadu atd. S odpady se obec dostává do styku 

především v rámci přestupkových řízení, vynakládá finanční prostředky na 

likvidaci skládek, provádí kontrolu veřejného pořádku.  

V diplomové práci jsem se nezaměřil na podíl zatíţenosti uvedených organizací   

a institucí nelegálními odpady k jejich celkové náplni práce, ale zaměřil jsem se na 

vyčíslení jasně doloţitelných nákladů na jedno šetření nebo jiné jednání. Sběrem 

dat jsem získal počty případů šetření nelegálních skládek a dovozu odpadů. 

Uvedená data jsem vyhodnotil za období tří let a to 2007, 2008 a 2009. Výsledkem 

jsou průměrné náklady zmíněných organizací a institucí na šetření a likvidaci 

nelegálních odpadů. 

Dovoz nelegálního odpadu hlavně ze SRN do České republiky byl především 

problémem v letech 2005 aţ 2007. Důkazem jsou zmíněné nelegální skládky 

v obci Libčeves a Dolní Řasnice, kde se jednalo skutečně o dovoz odpadu ve 

velkém. Odpad se do České republiky ale vozil dál a dál byly zakládány černé 

skládky na pozemcích měst, obcí i soukromých. V současné době je problémem 

hlavně zakládání černých skládek s komunálním odpadem občany ČR. 
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Studií na téma odpady a nakládání s nimi bylo jiţ napsáno několik. Stačí vloţit do 

vyhledavače na internetových stránkách heslo odpady a ihned obdrţíme celou 

řadu odkazů. V této práci jsem nechtěl popsat odpad jako takový nebo rozebírat 

nakládání s ním, ale mým záměrem bylo stanovit náklady jednotlivých organizací 

a institucí na obvyklé úkony s odpadem spojené. Na první pohled je moţné, ţe se 

někomu mohou zdát vypočítané náklady nízké, ale je nutné brát na zřetel, ţe 

vypočítané náklady jsou ve skutečnosti vyšší o náklady, které není moţné 

jednoznačně ocenit. Dále je nutné zmínit i další skutečnost, ţe existuji další 

organizace, které se odpady zabývají a jejichţ činnost stojí nás, daňové 

poplatníky, další peníze. 

Důsledný přístup uvedených organizací a institucí můţe náklady na šetření    

a jednání spojené s odpady sníţit. Pochopením smyslu třídění opadu, racionálním 

chováním kaţdého z nás a vyuţíváním sběrných dvorů, by bylo reálné pozdější 

náklady na jeho likvidaci sniţovat a časem jim i předcházet. 
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Příloha č. 4: Dotazník pro zaměstnance ORP, zabývající se odpady 

Dobrý den, 

zpracováván diplomovou práci na téma Analýza ekonomických nákladů na 

likvidaci nelegálních skládek v severních Čechách. Analýza se týká let 2007 aţ 

2009. Prosím Vás o poskytnutí údajů, které se týkají řešených černých skládek 

v působnosti Vaší obce s rozšířenou působností. Jedná se o černé skládky Vám 

oznámené nebo zjištěné vlastním šetřením. Děkuji za vyplnění níţe uvedené 

tabulky. 
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Kolik černých skládek bylo na území obce řešeno? 2007  

2008  

2009  

Kolik případů, ohledně černých skládek, bylo postoupeno   
k řešení ČIŢP? 

2007  

2008  

2009  

Kolik případů, ohledně černých skládek, bylo postoupeno   
k řešení Krajskému úřadu? 

2007  

2008  

2009  

Kolik sankcí za černé skládky bylo uloţeno? 2007  

2008  

2009  

Který podnět k černým skládkám převládl? (občané, Městská 
policie, vlastní zjištění, od jiných institucí, anonymní 
oznámení)   

 

Kolik černých skládek (které se týkaly nelegálního dovozu 
odpadu ze SRN) bylo řešeno? 

  
 

 

 

 


