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Anotace 

   V diplomové práci je zpracována analýza systému odpadového hospodářství v právním 

rámci České republiky a je konkretizován způsob nakládání s odpady ve správním obvodu 

města Louny. Podrobněji je mapována problematika nelegálních skládek odpadů včetně 

moţných důvodů jejich vzniku a jejich zmapování. Diplomová práce se dále zabývá 

moţností odstranění konkrétních nelegálních skládek, způsoby provedení odstranění 

skládek a způsob vyuţití míst, kde vznikly. Významná část diplomové práce je věnována 

problematice největší nelegální skládky na Lounsku v obci Libčeves včetně popisu 

mechanismu jejího vzniku a následného odstranění. S nelegálními skládkami úzce souvisí 

i postihy za jejich zakládání. V závěru diplomové práce se věnuji moţným procesům 

při předcházení vzniku nelegálních skládek jako nejlepší moţné varianty jejich řešení 

a ekonomické stránce odstraňování nelegálních skládek odpadů. 

Klíčová slova 

   Odpady, komunální odpady, přestupky, nelegální skládky, postihování a jeho moţnosti.  

Summary 

   This Master's degree thesis contains the analysis of the system of waste management 

in the legal framework of the Czech republic. It also deals with concrete way of waste 

treatment in administrative district of the town of Louny. The thesis elaborates actual 

problems of illegal dumpings of waste including possible reasons of their emergence 

and including their occurrence. The author examines and subsequently suggests suitable 

ways of removing of illegal dumpings and provides new forms of usage of the places 

where they set in. Important part of the thesis is concerned with the topic of the largest 

illegal dumping in the district of the town of Louny – in the village of Libčeves – including 

its origin and ensuing removal. With the area of illegal dumpings are closely connected 

sanctions imposed by. Finally the author deals with actions available in order to prevent 

the origin of illegal dumpings as the best way of the solution of this problem and also 

considers the economic aspect of the removal of illegal dumpings.  

Keywords 

   Waste, municipal waste, offence, illegal dumping, sanctions and its possibilities. 
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1. Úvod 

   V současné době, kdy se stále více zvyšuje ţivotní úroveň a také počet lidské populace 

dochází stále ke zvyšující se průmyslové výrobě, a tudíţ dochází stále více k produkci 

odpadů, přičemţ odpady vznikají jak z těţby a výroby, ale i ze spotřeby a s tímto se také 

zvyšuje počet nelegálních skládek, coţ je problém nejen našeho nejbliţšího okolí, 

ale i problém celosvětový, který budou muset řešit i další generace. 

   Vzhledem ke skutečnosti, ţe se neustále zmenšují zásoby primárních zdrojů 

a to z důvodů uspokojování ţivotní úrovně, tak dochází prostřednictvím stále se lepšícím 

technickým a technologickým postupům při výrobě k menší produkci odpadů, 

které vznikají z těţby a výroby.  

   Naopak proti stále se sniţující produkci odpadů z těţby a výroby stále roste produkce 

odpadů ze spotřeby, které lidská populace vyprodukuje a aniţ by si to mnozí z nás 

uvědomovali, tak kaţdý přispívá nějakým způsobem k poškozování ţivotního prostředí. 

Stále se zvětšující produkce odpadů, který vzniká kaţdodenní činností kaţdého z nás 

zvyšuje náklady na odvoz a zpracování tohoto vyprodukovaného odpadu. Je zcela 

nepochybné, ţe vyprodukovaný odpad v městech bude mít jiné sloţení neţ odpad 

vyprodukovaný v obcích. Většina odpadu, který kaţdý z nás vyprodukuje, je v současné 

době ukládán na řízené skládky, jelikoţ toto představuje stále z ekonomického hlediska 

nejlevnější a nejméně náročný způsob nakládání s odpady. Kapacita a počet těchto 

řízených skládek se v současné době stále zmenšují a tudíţ vzniká prostor jak pro fyzické 

osoby, tak pro právní subjekty, které vzniklou situaci řeší tak, ţe vyprodukovaný odpad 

je ukládán na místech, která k těmto účelům nejsou určená a nesplňují podmínky jak podle 

platných právních předpisů Evropské unie, tak ani podle platných právních předpisů 

v České republice. Hlavním důvodem těchto vzniklých neřízených resp. nelegálních 

skládek je ekonomické hledisko a finanční zisk jednotlivců, kteří si vůbec neuvědomují 

jak ničí ţivotní prostředí kolem sebe. Prostředky, které je třeba vynaloţit na odstranění 

takto vzniklých nelegálních skládek jsou vyšší neţ zisky těchto jednotlivců. Ve většině 

případů trvá buď velmi dlouho neţ dojde k úplnému odstranění vzniklých následků 

nebo téţ tyto následky jiţ nejde plně odstranit nikdy. Na tyto nelegální skládky 

jsou ukládány kromě běţných odpadů také nebezpečné odpady, které představují velké 

riziko pro nás všechny.  
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1.1 Cíl práce 

   Za cíl této diplomové práce jsem si vytyčil v zájmovém území analyzovat situaci kolem 

nelegálních skládek a na vytipovaných místech nelegálního skládkování popsat stav těchto 

skládek a jejich případné moţnosti jejich odstranění. Také jsem si za cíl diplomové práce 

vytyčil seznámit s moţnostmi případného postihu za nelegální skládkování jak fyzických 

osob, tak právnických osob, analyzovat postihy za určité období a také ukázat postup 

orgánů při odhalování a provádění šetření ke zjišťování moţných pachatelů nelegálního 

skládkování. Dále chci navrhnout postupy jak eliminovat vznik nelegálních skládek. 
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2. Současný stav odpadového hospodářství ve správním obvodě 

města Louny 

   Za základ bylo vymezeno zájmové území a to ve správním obvodě města Louny 

(viz obrázek č. 1), kde odpadové hospodářství je v současné době řešeno tak, ţe kaţdý 

týden je prováděno vyváţení odpadových kontejnerů s komunálním odpadem všech 

domácností a to firmou Likor CZ s.r.o., která svoz komunálního odpadu zajišťuje pro celý 

správní obvod města Louny na základě uzavřených smluv s obcemi. Dále firma provozuje 

sběrný dvůr v Lounech, kam je moţno vyprodukovaný odpad přivést po celý týden včetně 

víkendů. Město Louny také zajišťuje vţdy kaţdou první sobotu v měsíci „tzv. svozové 

soboty“ svoz hlavně nebezpečného a objemného odpadu a to ve spolupráci s firmou Likor 

CZ s.r.o. 

 

 

   Obrázek č. 1: Mapa správního obvodu města Louny [1] 
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   Ve městě Louny je větší mnoţství stanovišť s kontejnery na separovaný komunální 

odpad a to na papír, sklo a plasty. V menších přilehlých obcích správního obvodu je sběr 

odpadu zajištěn obdobně jako ve městě Louny, avšak svoz odpadu, „tzv. svozové soboty“ 

jsou pouze dvakrát do roka, přičemţ ve většině obcí jiţ fungují provizorní sběrné dvory, 

kam je moţno hlavně nebezpečný a objemný odpad sváţet po celý týden. 

2.1 Obce správního obvodu obce s rozšířenou působnosti – města Louny 

   Správní obvod obce s rozšířenou působností Městského úřadu Louny je stanoven 

vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí 

s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností [2], 

ve znění pozdějších předpisů. Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností města 

Louny jsou tyto obce: Blšany u Loun, Brodec, Břvany, Cítoliby, Černčice, Dobroměřice, 

Domoušice, Hříškov, Hřivice, Chlumčany, Choţov, Chraberce, Jimlín, Koštice, Kozly, 

Lenešice, Libčeves, Líšťany, Nová Ves, Obora, Opočno, Panenský Týnec, Peruc, Pnětluky, 

Počedělice, Postoloprty, Raná, Ročov, Slavětín, Smolnice, Touţetín, Úherce, Veltěţe, 

Vinařice, Vrbno nad Lesy, Vršovice, Výškov, Zbrašín, Ţelkovice a Ţerotín, které zabírají 

celkem rozlohu 472,56 km
2
 (viz obrázek č. 1). Počet obyvatel hlášených ve správním 

obvodě města Louny byl k 1. lednu 2010 celkem 44041 obyvatel. Z tabulky č. 1 vyplývá, 

ţe produkce odpadů ve městě Louny, největší obci ve správním obvodu města Louny 

za rok 2005 aţ 2009 je přibliţně ustálená [1]. 

 

Tabulka č. 1: Přehled produkce odpadu v obcích ve správním obvodu města Louny 

od roku 2005 do roku 2009 [1] 

rok produkce odpadů [tuny] 

2005 4 509 

2006 4 752 

2007 4 511  

2008 4 531 

2009 4 426 
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2.2 Právní úprava nakládání s odpady 

   Nakládání s odpady je v platném právním řádu České republiky upraveno zákonem 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů [3], ve znění pozdějších 

předpisů. Prováděcími předpisy k tomuto zákonu jsou vyhláška č. 383/2001 Sb., 

Ministerstva ţivotního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady [4], ve znění 

pozdějších předpisů a vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky 

a jejich vyuţívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady [5], ve znění pozdějších předpisů. Kaţdá obec má k dispozici vlastní 

vyhlášku obce schválenou obecním zastupitelstvem, kde jsou uvedeny podrobnosti týkající 

se nakládání s odpady v dané obci. 
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3. Vznik nelegálních skládek 

   Vznik nelegálních skládek představuje velkou ekologickou zátěţ a ohroţuje nejen ţivotní 

prostředí nás všech, ale i naše samotné ţivoty a zdraví a z těchto důvodů představuje veliké 

nebezpečí i pro další generace. Nelegální skládky vznikají odkládáním všeho nepotřebného 

a to na místech, která jsou dobře dostupná tj. většinou u cest, které je moţno v případě 

zjištění rychle a bezpečně opustit. 

3.1 Důvody vzniku nelegálních skládek 

   Důvody vzniku nelegálních skládek je nutno hledat jiţ v minulosti, jelikoţ donedávna 

se většina vyprodukovaného odpadu zpracovávala pouze ukládáním na skládky 

a to za symbolické finanční částky, ale vzhledem ke stále se zmenšujícímu počtu řízených 

resp. legálních skládek, které mají omezenou kapacitu jsou poplatky za ukládání odpadu 

na tyto skládky stále rostoucí. Stále více se zavádí ve všech obcích systém tříděného sběru 

odpadu, který zmenšuje mnoţství odpadu, které je zpracováváno skládkováním. Vzhledem 

k tomuto je zřejmé, ţe důvody vzniku nelegálních skládek jsou kromě ekonomických, 

také lhostejnost některých subjektů produkujících odpady a v neposlední řadě 

nevědomost, jelikoţ si ti co ukládají odpad na nelegální skládky většinou 

ani neuvědomují, jaký to můţe mít dopad pro ţivotní prostředí, v kterém nyní ţijí, 

ale i dlouhotrvající a mnohdy i nevratné poškození ţivotního prostředí.  

3.2 Obvyklá místa vzniku nelegálních skládek – vytipovaná místa vzniku 

nelegálních skládek, jejich popis 

   Jak jiţ bylo zmíněno, tak nelegální skládky odpadu a to ve větší míře komunálního, 

stavebního a biologického vznikají na místech mimo obydlená místa, která jsou dobře 

dostupná tj. blízko dobře udrţovaných komunikací a v místech bývalých pískoven, 

kamenolomů a také v bývalých zemědělských areálech, které jsou nevyuţívané, 

neudrţované a jsou většinou umístěna mimo obce. Jak vyplývá z obrázku č. 1, správního 

obvodu Louny, tak se jedná o správní obvod o velké rozloze, kde se vyskytuje neustále 

velké mnoţství míst těchto nelegálních skládek, které se nedaří odstraňovat.  
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   Z tabulky č. 2 vyplývá, ţe počet zjištěných nových nelegálních skládek v období od roku 

2003 do roku 2009 je přibliţně konstantní. Tyto počty jsou ovšem zkreslené, 

jelikoţ vzhledem k rozloze území není moţno všechny nelegální skládky odhalit. 

 

Tabulka č. 2: Počet zjištěných nových nelegálních skládek ve správním obvodu Louny 

za období od roku 2003 do roku 2009 [1] 

rok počet zjištěných nových nelegálních skládek 

2003 9 

2004 11 

2005 11 

2006 8 

2007 9 

2008 9 

2009 10 
                                                                         

   Ve zvoleném správním území obce s rozšířenou působností Městského úřadu Louny byly 

vytipovány ve spolupráci s tímto úřadem některé nelegální skládky, které jak v minulosti, 

tak do současné doby představují ekologickou zátěţ, kterou se doposud nepodařilo 

odstranit. 

3.2.1 Skládka v katastru obce Louny 

   Skládka se nachází v západní části mezi města Louny ve vzdálenosti 500 m od obchvatu 

města Louny při asfaltové cestě mezi poli spojující obec Březno a Louny a vedoucí podél 

řeky Ohře (viz obrázek č. 2, souřadnice GPS: 50º21'54.664N, 13º45'50.828"E). Skládka 

je u asfaltové účelové komunikace, kde v mírně svaţujícím se terénu se nachází mezi řekou 

Ohře a jiţ zmíněnou asfaltovou účelovou komunikací prostor o rozměru přibliţně 

40 × 50 m, který tvoří nepravidelný obdélník a ze dvou stran je ohraničen korytem řeky 

Ohře, z jedné strany asfaltovou cestou a ze zbývající je ohraničen obdělávanou 

zemědělskou půdou. V tomto prostoru se nachází nepravidelně a různě veliké hromady, 

které jsou do výše od 0,5 m aţ do 1,5 m a tyto hromady jsou tvořeny hlavně stavebním 

a komunálním odpadem různého druhu. Tyto hromady jsou zarostlé z větší části 

návětrnými travinami a keři. V tomto prostoru se nachází odpad o přibliţném objemu 

1000 m
3 

a tento odpad se na uvedeném místě hromadí (viz obrázky č.3, 4). 
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Obrázek č. 2: Umístění skládky v katastru města Louny (měřítko 1:5000) [7] 

 

 

Obrázek č. 3: Vzhled skládky v katastru města Louny v roce 2003 [1] 
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Obrázek č. 4: Vzhled skládky v katastru města Louny v roce 2010  

3.2.2 Skládka v katastru obce Zeměchy 

   Jedná se o skládku, která se nachází v bývalém opukovém dole a to východně od obce 

Zeměchy. Tato skládka se nachází nedaleko zastavěné části obce a ke skládce je přístup 

po polní zpevněné cestě, která se na jejím začátku osazena závorou se zámkem 

a výstraţnou tabulí, s tím ţe skládka je zakázána a tato cesta vede mírně do svahu 

(viz obrázek č. 5, souřadnice GPS: 50º19'50.632"N, 13º45'36.343"E). Jedná se o prostor 

nepravidelného tvaru a přibliţném rozměru 200 × 250 m. Hranice dna lomu jsou přibliţně 

3 aţ 20 m pod okolním terénem, který tvoří ze tří stran zemědělsky obdělávaná půda 

a svahy jsou obrostlé návětrnými keři. Zde nahromaděný odpad se nachází na většině 

prostoru lomu a je tvořen na první pohled z drtivé většiny stavebním odpadem (viz obrázky 

č. 6, 7), který je kupen na hromady a je téţ patrné, ţe část těchto hromad jiţ byla 

upravována, a to pouze částečně. Lze konstatovat, ţe zde nahromaděný odpad je o objemu, 

který jednoznačně přesahuje 100000 m
3
.  

 



Aleš Havelka: Vznik, odstranění nelegálních skládek ve správním obvodu města Louny a jejich postih 

2011       10 
 

 

Obrázek č. 5: Umístění skládky v katastru obce Zeměchy (měřítko 1:5000) [8]  

 

 

Obrázek č. 6: Vzhled skládky v katastru obce Zeměchy v roce 2003 [1] 
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Obrázek č. 7: Vzhled skládky v katastru obce Zeměchy v roce 2010  

3.2.3 Skládka v katastru obce Cítoliby 

   Skládka se nachází západně za obcí Cítoliby a to na spojovací cestě mezi obcí Cítoliby 

a městem Louny a jedná se o účelové komunikace tzv. Oseváckou cestu, kde na horizontu 

přibliţně uprostřed této cesty na odbočce vlevo směrem na Louny, kde povrch této cesty 

je tvořen asfaltovým kobercem se po 300 m vlevo nachází při této cestě mírně svaţující 

se prostor o rozloze přibliţně 100 × 40 m, který je ze zbývajících tří stran obklopen 

obdělávanou zemědělskou půdou (viz obrázek č. 8, souřadnice GPS: 50º20'25.266"N, 

13º46'58.109"E). V tomto prostoru se nachází zčásti pod úrovní okolního pole různě veliké 

hromady a prohlubně, které jsou zarostlé návětrnými travinami a keři. Tyto hromady 

jsou tvořeny z drtivé většiny stavebním a téţ komunálním odpadem a nacházejí se po větší 

části tohoto prostoru a jsou jak výše uvedeno zarostlé. Hromady dosahují výše 

od 0,7 metru aţ po 2 metry a v průměru je zde navezen odpad o objemu přibliţně 2000 m
3
. 

Kolem tohoto místa prochází turistická trasa a toto místo se osazeno upozorněním 

MÚ Louny s tím, ţe skládka je zakázána, přesto je odpad stále i přes doposud učiněná 
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opatření ze strany MÚ Louny na uvedené místo naváţen a tento se zde stále více hromadí 

(viz obrázky č. 9, 10). 

 

 

Obrázek č. 8: Umístění skládky v katastru obce Cítoliby (měřítko 1:5000) [9]  

 

 

Obrázek č. 9: Vzhled skládky v katastru obce Cítoliby v roce 2003 [1] 
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Obrázek č. 10: Vzhled skládky v katastru obce Cítoliby v roce 2010  

3.2.4 Skládka v obci Blšany u Loun 

   Místo skládky se nachází u silnice mezi obcemi Blšany u Loun a Chlumčany, 

kde v mírné pravotočivé zatáčce směrem na obec Chlumčany po levé straně přes můstek, 

který je nad místním potokem a v současné době je částečně strţen se nachází sutiny 

starého vodního mlýna (viz obrázek č. 11, souřadnice GPS: 50º20'32.445"N, 

13º50'53.974"E), který je celý obrostlý návětrnými dřevinami a travinami. V současné 

době je jiţ od silnice přes částečně strţený můstek přes potok a to i po celém prostoru 

bývalého mlýna, který v současné době tvoří pouze částečné obvodové zdi větší mnoţství 

různě poházeného komunálního odpadu a téţ stavebního odpadu. Odpad je v současné 

době zarostlý v návětrné trávě, která spolu s keři stěţují přístup do sutin bývalého mlýna. 

Stav uvedeného místa se neustále zhoršuje a vzhledem k tomu, ţe se jedná o místo 

nedaleko obydlené části obou obcí je toto příhodné pro odkládání odpadu, coţ se tak děje 

(viz obrázky č. 12, 13). V současné době lze zde nacházející se odpad odhadnout na objem 

25 m
3
. 
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Obrázek č. 11: Umístění skládky v katastru obce Blšany u Loun , (měřítko 1:5000) [10] 

 

 

Obrázek č. 12: Vzhled skládky v katastru obce Blšany u Loun v roce 2003 [1] 
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Obrázek č. 13: Vzhled skládky v katastru obce Blšany u Loun v roce 2010  
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4. Odstraňování nelegálních skládek odpadu 

   Odstraňování vzniklých nelegálně skládek je velmi sloţité a to jak po technologické 

stránce, tak po právní stránce a téţ je toto velmi ekonomicky náročné, jelikoţ náklady 

na odstranění nelegální skládky jsou dosti vysoké. 

4.1 Zodpovědnost za nelegální skládku 

   Zodpovědnost za vzniklou nelegální skládku je velmi sloţité a zdlouhavé zjišťování, 

jelikoţ prvním krokem by vţdy mělo být zjištění, zdali se skutečně jedná o odpad a dále, 

kdo je majitelem pozemku, na kterém nelegální skládka vznikla.  Za nelegální skládku 

by vţdy měl nést zodpovědnost vlastník pozemku, kdyţ se nepodaří zjistit původce 

vzniklého stavu. V případě zjištění nelegální skládky umoţňuje obci zákon o odpadech, 

aby zajistil ochranu lidského zdraví a ţivotního prostředí a to na náklady odpovědné osoby. 

Takovou ochranou se rozumí i zajištění odstranění nelegální skládky na náklady vlastníka 

pozemku nebo původce vzniku takového stavu. [11] 

   Obec můţe ve své samostatné působnosti dle zákona o odpadech určit systém 

shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálního odpadu 

vzniklého v katastru dané obce včetně stavebního odpadu. Obec je povinna určit místa kam 

fyzické osoby mohou shromaţďovat komunální odpad a téţ je povinna, minimálně dvakrát 

do roka určit místo kam je moţno shromaţďovat nebezpečný odpad a také zajistit odvoz 

tohoto odpadu oprávněnou osobou. [11] 

   Pokud je zodpovědnou osobou právnická osoba, můţe obec uloţit ve správním řízení 

pokutu aţ do výše 200 000,-Kč a to dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

[12], ve znění pozdějších předpisů. V případě, ţe zodpovědnou osobou je fyzická osoba, 

je toto těţší, jelikoţ je nutné prokázat, ţe takový stav tj. vznik nelegální skládky způsobila 

uvedená fyzická osoba. V tomto případě by se postupovalo podle zákona o přestupcích 

a to § 47 odst. 1 písm. h) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích [13], ve znění pozdějších 

předpisů, za který lze uloţit pokutu aţ 50 000,-Kč, ale pokud opomeneme to, 

ţe by se mohlo jednat o trestný čin. [11] 
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4.2 Způsoby a technologie odstraňování nelegálních skládek 

   Odstraňování nelegálních skládek provádějí firmy, které k tomuto mají oprávnění 

a také zkušenosti, jelikoţ se jedná o soubor prací, které jsou náročné na pouţívanou 

techniku a téţ na řádné odstranění nashromáţděného odpadu. 

   Způsoby pouţívané při odstraňování nelegálních skládek: 

1. Asanace je soubor opatřeních vedoucí k ozdravění přírody a ţivotního prostředí. 

V podstatě se jedná o opatření, po kterých nedochází k poškozování ţivotního 

prostředí a zdraví lidí ze starých zátěţí. [14] 

2. Rekultivace je soubor technických a biologických opatření vedoucích k zúrodnění 

půd, přičemţ cílem rekultivace je vytvoření nové půdy a urychlená a kvalitní 

přeměna zdevastované plochy tak, aby byla zcela funkční a byla začleněna 

do krajiny. Rozlišujeme rekultivaci technickou a biologickou. [15] 

 Technická rekultivace je souborem technických opatření vedoucích 

k odstranění negativních zásahů do ţivotního prostředí lidskou činností 

(např. terénní úpravy, zemní práce, při kterých se vyuţívá těţké 

techniky) [16], 

 Biologická rekultivace je souborem biologických a agrotechnických 

opatření vedoucích k oţivení svrchní vrstvy půdy (např. hnojení, kypření, 

válcování, pěstování plodin atd.) [16]. 

   Z tabulky č. 3 vyplývá počet odstraněných nelegálních skládek ve správním obvodu 

města Louny a to za období od roku 2003 do roku 2009, coţ je počet skládek, na které 

dostačují omezené finanční prostředky města. 

 

Tabulka č. 3: Počet odstraněných nelegálních skládek ve správním obvodu města Louny 

za období od roku 2003 do roku 2009 [1] 

rok počet odstraněných nelegálních skládek 

2003 9 

2004 14 

2005 11 

2006 15 

2007 16 

2008 13 

2009 8 
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4.3 Návrhy na odstranění vytipovaných nelegálních skládek 

   Jak jiţ bylo shora zmíněno ve spolupráci s Městským úřadem v Lounech 

byly vytipovány nelegální skládky ve správním obvodu města Louny, které jiţ dlouhodobě 

představují ekologickou zátěţ pro ţivotní prostředí ve správním obvodu města Louny.  

4.3.1 Skládka v katastru obce Louny 

   Na tomto místě se nacházející odpad, který se stále hromadí (viz obrázek č. 14). Je nutné 

v prvé řadě odvést zde shromáţděný odpad na řízenou skládku. Vzhledem k tomu, 

ţe místo, kde odpad je hromaděn je mírně vyvýšené oproti zemědělsky obdělávané půdě, 

která se nachází v sousedství tohoto místa, tak je vhodné po odvezení odpadu provést 

začlenění tohoto prostoru do jiţ obdělávané zemědělské půdy a to, aniţ by na uvedené 

místo musela být dováţena nová ornice (viz obrázek č. 15). Je na zváţení, zdali učinit 

rozbory zeminy na přítomnost toxických látek, jelikoţ místo je v bezprostřední blízkosti 

řeky a jakákoliv toxická látka, která by unikla zeminy a následně do řeky Ohře, by byla 

hned zjištěna na základě prováděných rozborů vody a to jiţ v minulosti, jelikoţ existence 

této skládky je jiţ letitá. 

 

 

Obrázek č. 14: Příčný řez skládkou v katastru města Louny v roce 2010 (měřítko 1:200) 

 

 

Obrázek č. 15: Příčný řez skládkou v katastru města Louny po provedení navrhovaného 

řešení (měřítko 1:200) 
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4.3.2 Skládka v katastru obce Zeměchy 

   Odpad na tomto místě se nacházející není potřeba a to jak z ekonomického, 

tak technického pohledu odváţet na řízenou skládku (viz obrázek č. 16), ale vhodnější 

je těleso skládky upravit do vhodného tvaru, aby povrchová voda mohla odtékat, 

a následně je zřejmě nejvhodnější provést navezení zeminy na překrytí tělesa skládky 

a následně provést osazení daného prostoru stromy. Je vhodné a účelné provést výsadbu 

ovocných stromů a tímto vybudovat ovocný sad, jelikoţ místo je oproti okolí utopené 

stěnami bývalého lomu (viz obrázek č. 17).  

 

 

Obrázek č. 16: Příčný řez skládkou v katastru obce Zeměchy v roce 2010 (měřítko 1:200) 

 

 

Obrázek č. 17: Příčný řez skládkou v katastru obce Zeměchy po provedení navrhovaného 

řešení (měřítko 1:200) 

4.3.3 Skládka v katastru obce Cítoliby 

   Vzhledem ke skladbě odpadu a umístění nelegální skládky v katastru obce Cítoliby 

(viz obrázek č. 18) je nevyhnutelné tento odpad nejdříve odstranit a to odvezením 

na řízenou skládku za pouţití techniky a následně bude nutno provést navezení ornice 

na vyrovnání terénu, tak, aby uvedené místo mohlo být začleněno do okolní krajiny 

a to za účelem přičlenění k okolní jiţ obdělávané zemědělské půdě. Vzhledem k tomu, 
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ţe po asfaltové cestě prochází turistická trasa, tak je dobré okraje cesty po obou stranách 

osadit stromy (viz obrázek č. 19). 

 

 
Obrázek č. 18: Příčný řez skládkou v katastru obce Cítoliby v roce 2010 (měřítko 1:200) 

 

 

Obrázek č. 19: Příčný řez skládkou v katastru obce Cítoliby po provedení navrhovaného 

řešení (měřítko 1:200) 

4.3.4 Skládka v katastru obce Blšany u Loun 

   Vzhledem k tomu, ţe místo bývalého mlýna bylo do 90 let 20. století uţíváno, 

tak do současné doby doznalo velkých změn, jelikoţ tento mlýn dostal restituent, 

který se nachází mimo Českou republiku a areál bývalého mlýna nechal zcela zchátrat 

a umoţnil tak zde hromadit odpad a to jak stavební, tak komunální. V poslední době, 

alespoň došlo k částečnému strţení můstku a tudíţ ztíţení přístupu k bývalému mlýnu. 

Vzhledem k tomuto je zřejmé, ţe je nutné nahromaděný odpad odvést na řízenou skládku 

a následně provést demolici nebo alespoň oplocení místa bývalého mlýna, 

aby jiţ nedocházelo k hromadění odpadu. Jakékoliv opatření je velmi sloţitě realizováno, 

jelikoţ jak jiţ bylo řečeno, tak bývalý mlýn vlastní restituent, který je mimo Českou 

republiku a je velmi sloţité se s ním spojit. Nejlepším řešením je v současné situaci vydání 

demoličního výměru na zbytek obvodového zdiva bývalého mlýna, ale toto není 

jednoduché, jak na první pohled vypadá. Následně by uvedené místo mohlo být osazeno 

dřevinami, které zlepší vzhled tohoto kdysi dosti navštěvovaného místa. 
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4.4 Nakládání s odpadem 

   Veškerý takto získaný odpad je moţno přepravit nákladními vozy na překladiště odpadu, 

kterým disponují Technické sluţby Postoloprty, kde je odpad separován a následně 

nakládán do kontejnerů o objemu 20 m
3
 a následně je takto separovaný odpad odváţen 

nákladní soupravou, která pojme takovéto tři kontejnery k další likvidaci. Je zde přijímán 

i nebezpečný odpad. Technické sluţby Postoloprty disponují legální resp. řízenou 

skládkou, a to v obci Rvenice nedaleko Postoloprt, kam je moţno ukládat odpad uvedený 

v tabulce č. 4. [17] 

 

Tabulka č. 4: Přehled odpadu ukládaného na skládku Rvenice [17] 

Číslo 

odpadu 
Název 

10 12 08 odpadní keramické zboţí, cihly, tašky, a staviva 

17 01 01 beton 

17 01 02 cihla 

17 01 03 tašky a keramické výrobky 

17 02 02 sklo – nevyuţitelné 

17 02 03 plast – nevyuţitelné 

17 05 04 zemina anebo kameny 

17 05 06 vytěţená hlušina 

17 06 04 izolační materiály (neuvedené pod čísly 170601, 170603) 

17 08 02 stavební materiály na bázi sádry 

17 01 07 
směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, 

neuvedené pod číslem 17 01 06 
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5. Nelegální skládka dovezeného odpadu z Německa v obci 

Libčeves 

   Nelegální skládka odpadu v Libčevsi, coţ je obec, která je součástí správního obvodu 

města Louny v nedávné minulosti představovala pro ţivotní prostředí a zdraví obyvatel 

obce Libčevse a okolí velký problém a nejen pro tento region byla mimořádná tím, 

ţe se jednalo o velké mnoţství odpadu, který byl nelegálně dováţen do České republiky, 

ale toto byla jedna z prvních nelegálních skládek, kde bylo zjištěno, ţe dováţený odpad 

je do České republiky dováţen z Německa a toto bylo jednoznačně prokázáno. 

5.1 Vznik nelegální skládky 

   Místo vzniku nelegální skládky se nacházelo v obci Libčeves a to na konci obce směrem 

na obec Hnojnice a to v bezprostřední blízkosti obytných domů a téţ čerpací benzinové 

stanici (viz obrázek č. 20, souřadnice GPS: 50º26'46.999"N, 13º50'27"E). Jedná 

se o bývalý areál kravína, který byl částečně oplocen a delší dobu nebyl vyuţíván. Areál 

sestává z administrativní budovy, tří hal kravína, dvou siláţních jam a dalších dvou 

hospodářských budov. 

 

 
Obrázek č. 20: Umístění skládky v obci Libčeves (měřítko 1:5000) [18] 
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   Dle zjištění mezi samotnými obyvateli obce je zřejmé, ţe k naváţení odpadů do bývalého 

zemědělského areálu docházelo v období od 14. 12. 2005 do 5. 1. 2006, kdy bylo dováţení 

odpadů orgány obce zastaveno a to ve spolupráci s Celním úřadem Most, Inspekcí 

ţivotního prostředí v Ústí nad Labem a následně obcí bylo podáno trestní oznámení 

ohledně dováţení odpadu do bývalého zemědělského areálu [19]. 

   Následnou kontrolou státními orgány bylo zahájeno jak tr. řízení ze strany policie, 

tak šetření ze strany dalších orgánů státní správy a to včetně Inspekce ţivotního prostředí 

v Ústí nad Labem v součinnosti s Odborem ţivotního prostředí Městského úřadu Louny, 

stavebním odborem, stavebním odborem Městského úřadu Louny a dalšími, kteří prováděli 

šetření ke zjištění, zdali nedošlo k porušení zákonů a předpisů [19]. 

   Provedeným šetřením na místě po bezprostředním zastavení dováţení odpadů do shora 

uvedeného areálu bylo zjištěno, ţe se v areálu nachází přibliţně 2 500 tun odpadu, 

coţ je vidět i na obrázku č. 21 [19]. 

 

 

Obrázek č. 21: Pohled na shromáţděný odpad na skládce v obci Libčeves [1] 
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   Následně byla provedena specifikace odpadu, který se nachází v bývalém zemědělském 

areálu v obci Libčeves a to soudním znalcem v oboru ochrany přírody. Na základě tohoto 

byla znalcem dne 17. 1. 2006 provedena osobní prohlídka uvedeného areálu, kde při této 

prohlídce bylo zjištěno, ţe se zde mezi stodolami nachází větší mnoţství slisovaných 

balíků textilního odpadu, kde je i papír a plastový odpad. V obou přilehlých stodolách 

bylo zjištěno větší mnoţství balíků se slisovaným odpadem komunálního charakteru. 

Za těmito stodolami bylo zjištěno mnoţství slisovaných balíků s textilním odpadem 

a téţ s odpadem koberců z vozidel. Následně bylo zjištěno, ţe ze tří siláţních jam jsou dvě 

zcela zaplněny. Rozměry ţlabů jsou 25×90 m při výšce 4 m a 80×25 m při výšce 2,5 m. 

Následně byl i zaplněn manipulační meziprostor o rozměru 20×50 m při výšce 3 m. 

Zde se nacházel odpad, který obsahoval větší mnoţství plastů a to i nadrceného. 

Z uvedeného vyplývá, ţe byl v bývalém zemědělském areálu zjištěn odpad čtyř komodit 

a to [20]: 

 odpad textilní (oděvy), 

 odpad koberců z vozidel, 

 drcený textilní odpad (charakteru čistící bavlny), 

 odpad komunálního charakteru. 

   Znalcem dále byla uvedena podstatná informace, ţe v České republice se nenachází 

legální zařízení, které by bylo schopno vyuţívat komunální odpad, který byl v bývalém 

zemědělském areálu zjištěn. Dále bylo uvedeno, ţe dovoz odpadu do České republiky 

za účelem odstranění je zákonem zakázán. Dalším provedeným šetřením a to k firmě, 

která odpad do České republiky dovezla, bylo zjištěno, ţe tato firma nemá v evidenci 

ţádné zařízení na zpracování dovezeného odpadu. [20] 

   U textilního odpadu (oděvy) se jedná o odpad, který můţe vykazovat nebezpečné 

vlastnosti a to hlavně škodlivost zdraví, infekčnost a vzhledem k tomu, ţe tento odpad 

má příměsi, které mohou obsahovat látky zdraví škodlivé tzn. boty, spodní prádlo a nebyl 

doloţen doklad o tom, ţe odpad prošel dezinfekcí je nutné tento odpad zařadit do kategorie 

nebezpečného odpadu. Tento odpad byl zařazen do kategorie podle katalogu odpadů 

19 12 11 – jiné odpady. Odpad koberců z vozidel vykazují nebezpečnou vlastnost 

a tou je hořlavost. Tento odpad evidentně prošel téţ úpravou, jelikoţ byl lisován a tento 
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odpad byl zařazen dle katalogu odpadů pod kódem 19 12 11 – jiné odpady.  Drcený textilní 

odpad nevykazoval nebezpečné vlastnosti a vzhledem k tomu, ţe drcen, tříděný a navíc 

lisován není nebezpečný a proto byl zařazen dle katalogu odpadů pod kódem 19 12 08 – 

textil. U odpadu komunálního charakteru se jedná o nebezpečný odpad a to i přesto, 

ţe prošel zpracovatelským zařízením, kde byl tříděn, drcen a téţ lisován. Tento odpad 

byl zařazen dle katalogu odpadů pod kódem 19 12 11 – jiné odpady. Téţ bylo prohlídkou 

zjištěno, ţe s odpady se zacházelo velmi neodborně, jelikoţ zde nebyla ţádná osoba, 

která by odpady shromaţďovala, třídila, balila a značila atd. [20] 

5.2 Časový rozpis od vzniku do odstranění nelegální skládky 

   Starostkou obce jiţ od samého počátku existence naváţení nelegálního odpadu 

z Německa do bývalého zemědělského areálu v obci Libčeves byl evidován časový rozpis 

všech opatření a kroků, které byly učiněny k odstranění tohoto odpadu. 

Časový rozpis [19]: 

 dne 9. 12. 2005 uzavřena smlouva o pronájmu bývalého zemědělského areálu, 

 dne 16. 12. 2005 bylo provedeno šetření za účasti policie v areálu a bylo zjištěno, 

ţe odpad je dováţen z Německa, 

 dne 20. 12. 2005 proběhlo jednání za účasti zástupců Krajského úřadu v Ústí nad 

Labem, Městského úřadu v Lounech, České inspekce ţivotního prostředí, obce 

Libčeves a zástupců zainteresovaných firem, přičemţ bylo zjištěno mnoho 

pochybení a byl dán termín do 23. 12. 2005 o předloţení veškerých písemností, 

přičemţ k tomuto nedošlo, 

 dne 5. 1. 2006 proběhlo další jednání za účasti České inspekce ţivotního prostředí 

v Ústí nad Labem, obce Libčeves a celního úřadu v Mostě, přičemţ celní úřad 

zabavil auta dopravcům, kteří odpad dováţeli do areálu, a zastavil naváţení 

odpadů, přičemţ starostka obce podala trestní oznámení, 

 dne 17. 1. 2006 bylo zahájeno policejní vyšetřování a téţ bylo zahájeno Českou 

inspekcí ţivotního prostředí správní řízení s firmou, která odpad do areálu naváţela, 
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 dne 31. 1. 2006 bylo mezi stavebním úřadem Městského úřadu v Lounech 

a majitelem areálu provedeno šetření ohledně uţívání staveb na pozemcích, 

kde byl odpad uskladněn, 

 dne 5. 2. 2006 dochází k poţáru uskladněného odpadu, 

 dne 13. 2. 2006 dochází k dalšímu poţáru uskladněného odpadu, 

 dne 14. 2. 2006 jednání ohledně stanovení postupu pro úplné dohašení poţáru 

odpadu. Starostka obce Líbčeves poţádala hejtmana Ústeckého kraje o finanční 

pomoc na likvidaci uskladněného odpadu, 

 dne 22. 2. 2006 poţádala starostka obce Libčeves předsedu vlády p. Paroubka 

o pomoc při řešení vzniklé situace, 

 dne 16. 2. 2006 Česká inspekce ţivotního prostředí v Ústí nad Labem zahájila 

správní řízení s firmou, která si areál pronajala a uloţila na základě rozhodnutí 

pokutu ve výši 1 000 000,-Kč dle § 66 odst. 5 zákona o odpadech a pokutu ve výši 

9 000 000,-Kč dle § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech, 

 dne 28. 2. 2006 vydala Česká inspekce ţivotního prostředí v Ústí nad Labem 

vydala rozhodnutí, v kterém nařizuje firmě, která odpad do obce Libčeves dovezla 

jeho odstranění z bývalého zemědělského areálu v Libčevsi  do 7 dnů na bezpečné 

místo do doby neţ bude pravomocně rozhodnuto v celé věci, 

 dne 6. 3. 2006 šetřením na místě bylo zjištěno, ţe odpad je stále na stejném místě, 

areál hlídá Policie ČR a bezpečnostní agentura, která byla najata majiteli areálu, 

 dne 24. 3. 2006 Česká inspekce ţivotního prostředí v Ústí nad Labem vydala 

rozhodnutí ohledně pokuty ve výši celkem 10 000 000 ,-Kč, 

 dne 31. 3. 2006 ukončeno stálá ostraha areálu jak Policii ČR, tak bezpečnostní 

sluţbou, 

 dne 3. 4. 2006 proběhlo jednání na Městském úřadě v Lounech za účasti zástupce 

ministerstva financí, ministerstva ţivotního prostředí, České inspekce ţivotního 

prostředí a téţ zástupce města Louny a obce Libčeves, 

 dne 6. 4. 2006 poţádán písemně předseda vlády p. Paroubek o pomoc 

při odstraňování navezeného odpadu, 
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 dne 14. 4. 2006 odpověď od předsedy vlády s tím, ţe pověřil ministra financí 

a ţivotního prostředí o navrţení okamţité pomoci obci Libčeves, 

 dne 15. 4. 2006 v nočních hodinách opět poţár uskladněného odpadu, 

 dne 18. 4. 2006 ministerstvo financí nabídlo dotaci na převoz odpadu 

na meziskládku, která bude přidělena prostřednictvím Krajského úřadu v Ústí nad 

Labem, 

 dne 19. 4. 2006 návštěva primátora města Ústí nad Labem p. Gandaloviče, 

 dne 21. 4. 2006 návštěva předsedy vlády p. Paroubka, 

 dne 24. 4. 2006 rozhodnutí Ministerstva financí o poskytnutí finanční dotace 

ve výši 1 900 000,-Kč obci Libčeves na likvidaci nelegálně dovezeného odpadu, 

 dne 26. 4. 2006 smlouva mezi společností Celio a.s. a obcí Libčeves ohledně 

nakládky, přepravy a zabezpečení odpadu. Odstranění odpadu uvedená firma 

realizovala v době od 26. 4. 2006 do 5. 5. 2006, 

 dne 29. 6. 2006 vydáno Ministerstvem ţivotního prostředí rozhodnutí o udělení 

souhlasu se zpětnou přepravou odpadů do Německa a to společností SAA – 

Sonderabfallagentur Baden, 

 dne 19. 9. 2006 na základě konečného vyúčtování za odvoz a likvidaci odpadu 

ze společností Celio a.s. zaslán dopis na Ministerstvo ţivotního prostředí ohledně 

zváţení situace, 

 dne 15. 11. 2006 rozhodnutí Ministerstva financí o poskytnutí dotace ve výši 

170 200,-Kč na likvidaci nelegálně dovezeného odpadu. 

5.3 Požáry skládky 

   V průběhu jednání všemi orgány státní správy ohledně likvidace nelegálně dovezeného 

odpadu z Německa do bývalého zemědělského areálu v obci Libčeves došlo celkem 

ke třem poţárům shromáţděného odpadu, přičemţ došlo k zahoření prakticky veškerého 

odpadu [19]. 
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5.3.1 Posouzení úniku nebezpečných látek 

   Při vzniku poţárů v nočních hodinách z 5. 2. 2006 na 6. 2. 2006, z 13. 2. 2006 

na 14. 2. 2006 a z 15. 4. 2006 na 16. 4. 2006 zasahovalo větší mnoţství hasičských 

jednotek (např. profesionální jednotka Louny, Ţatec, Ústí nad Labem, Teplice, Litoměřice 

a jednotky dobrovolných hasičů z Libčevse, Postoloprt, Líšťan, Cítolib atd.). Nasazení 

všech hasičů a veškeré techniky na místě likvidace poţáru ze dne 6. 2. 2006 bylo následně 

vyčísleno na celkem 264 756,-Kč a např. bylo spotřebováno celkem 1862 m
3
 vody. 

Na základě vzniklého poţáru byl Policií ČR přibrán soudní znalec v oboru ochrany 

přírody, kdy posuzoval úniky nebezpečných látek při poţáru. [21] 

   Pro objektivní posouzení bylo provedeno přímo při hašení poţáru šetření a téţ byly 

zajištěny vzorky Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje, laboratoří Třemešná, 

kde byly pouţitým plynovým chromatografem naměřeny konkrétní hodnoty (viz. tabulka 

č. 5), přičemţ měření probíhalo na odvrácené straně poţáru. [22] 

 

Tabulka č. 5: Naměřené hodnoty škodlivých látek v ovzduší  [22] 

Druh 

nebezpečné 

škodliviny  

ve vzdálenosti od 

poţářiště 15 m 

ve vzdálenosti od 

poţářiště 30 m 

nejvyšší přípustné 

koncentrace pro prac. 

Prostředí (prům./mezní) 

oxid 

uhelnatý 
30 ppm 3 ppm 26,5/132 

oxid síry 2 ppm 0 ppm 1,9/3,8 

kyanovodík 0 ppm 0 ppm 4,5/9 

sirovodík 0 ppm 0 ppm 7,2/14,4 

vinylchlorid 1,66 ppm * * 

styren 0,70 ppm * * 

benzen 1,04 ppm * * 
Pozn.: * Měření nebylo provedeno nebo stanoveno 

   Následně téţ opakovaně bylo Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, odborem 

hygienických laboratoří provedeno odebrání vzorků ovzduší a to dne 6. 2. 2006, kdy byla 

naměřena hodnota benzenu 250 µg/m
3 

a dne 16. 2. 2006 byla naměřena hodnota benzenu 

415 µg/m
3
, přičemţ imisní limity jsou jako roční průměr 5 µg/m

3
, coţ je překročení 

imisního limitu 50 krát respektive 83 krát a vzhledem k tomu, ţe se jedná o látku toxickou 

a karcinogenní, není na místě situaci podceňovat téţ vzhledem k délce doby poţáru [21]. 
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   Ze znaleckého posudku soudního znalce k poţáru ze dne 6. 2. 2006 vyplývá, ţe poţárem 

odpadu (viz obrázek č. 22), který byl zařazen dle katalogu odpadů 19 12 11 – Jiné odpady 

(včetně směsí materiálů) došlo k úniku nebezpečných látek do ovzduší a to především 

oxidů dusíku, benzenu, chlorovodíku, styrenu, čpavku a téţ dalších škodlivých látek. 

Zásadovost hořících odpadů je velmi vysoká a to hlavně poleptání dýchacích cest, 

coţ je nevratný jev poškozující zdraví člověka. Vzhledem k tomuto je nutno 

se zuhelnatělým zbytkem plastů nakládat jako s nebezpečným odpadem, který soudní 

znalec zařadil dle katalogu odpadů jako 19 01 11 – Popel a struska obsahující nebezpečné 

látky. [23] 

 

 

Obrázek č. 22: Poţár skládky ze dne 6. 2. 2006 [1] 

 

   Následně na základě vzniklého poţáru ze dne 18. 4. 2006 provedl opět soudní znalec 

šetření přímo na místě poţáru při hašení stejně jako dne 6. 2. 2006, kdy spalování plastů 

u poţáru ze dne 6. 2. 2006 bylo oproti hašení ze dne 16. 4. 2006 zcela rozdílné 
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a to vzhledem ke způsobu postupu hasičů. Při poţáru dne 6. 2. 2006 hasičské jednotky 

zasahující na místě poţáru hasili poţár v celém rozsahu a to vodou, kdy odpady 

rozhrnovali a dále prolévali vodou, přičemţ teplota hoření se sníţila na minimum a voda 

mohla reagovat s některými škodlivinami v odpadu. Při poţáru ze dne 15. 4. 2006 

zasahující hasičské jednotky pouze dohlíţeli a zamezovali rozšiřování poţáru, přičemţ 

odpad volně hořel (viz obrázek č. 23). Tímto způsobem byla v místě poţáru větší teplota 

a vznikal větší objem kouře s obsahem sazí a tento byl zbarven aţ dočerna a byl velmi 

hustý, avšak nebyl tak dusivý. Závěr soudního znalce byl přesto shodný 

jako při posuzování úniku nebezpečných látek při poţáru ze dne 6. 2. 2006. [24] 

 

 

Obrázek č. 23: Poţár skládky ze dne 16. 4. 2006 [1] 

 

   Na základě tohoto bylo Krajskou hygienickou stanicí v Ústí nad Labem ubezpečeno, 

ţe na základě laboratorních rozborů došlo k úniku nebezpečných látek do ovzduší, 

avšak obyvatelé obce Libčeves a téţ přilehlých obcí nebyly v době poţáru akutně ohroţeni 
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na zdraví. Zjištěné látky v ovzduší by byly škodlivé v daných koncentracích 

při déletrvajícímu vystavení tzv. chronické expozici, avšak bylo doporučeno zamezit 

rozptylu popela do ovzduší ze spáleniště a přístupu nepovolaným osobám do prostoru 

spáleniště. [19] 

5.3.2 Trestní řízení ve věci poţárů odpadu 

   Orgány Policie ČR, SKPV Louny dle § 158 odst. 3 zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád [25], 

ve znění pozdějších předpisů, ve věci poţáru z 5. 2. 2006 na 6. 2. 2006 zahájili úkony tr. 

řízení s podezřením na zaloţení poţáru úmyslně a to neznámým pachatelem. Vzhledem 

k závaţnosti poţárů, kde bylo podezření, ţe tyto souvisí s nelegálním shromaţďováním 

odpadu v obci Libčeves byla provedena rozsáhlá šetření a opatření ke zjištění pachatele 

těchto poţárů. Ze šetření k příčinám vzniku poţárů bylo stanoveno více moţností 

a to kromě úmyslného nebo nedbalostního jednání neznámé osoby téţ samovznícení, 

jelikoţ vzhledem k tomu, ţe nebylo přesně známo, co v jakém balíku s odpadem přesně 

je mohlo dojít k samozahřátí odpadu a vzhledem k tomu, ţe byly příznivé povětrnostní 

podmínky pro kumulaci tepla mezi balíky odpadu. Na závěr bylo jako nejpravděpodobnější 

příčina vzniku poţárů stanoveno úmyslné zaloţení poţárů vzhledem k tomu, ţe na několik 

ohniscích vznikly celkem tři poţáry za dva měsíce. [21] 

   Policejní orgán SKPV Louny dne 23. 5. 2006 skutek ve věci podezření na spáchání 

trestného činu Obecné ohroţení dle § 179 odst. 1 zák. č. 140/1961 Sb., trestní zákon [26], 

ve znění pozdějších předpisů, coţ je „Kdo úmyslně vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké 

újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že způsobí požár 

nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně 

nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, 

nebo kdo obecné nebezpečí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění bude potrestán 

odnětím svobody na tři léta až osm let“ [26], dle § 159a odst. 4 zák. č. 141/1961 Sb., 

trestní řád [25], ve znění pozdějších předpisů odloţil, neboť „státní zástupce nebo policejní 

orgán věc odloží tehdy, pokud se nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující zahájení 

trestního stíhání (§ 160). Pominou-li důvody odložení, trestní stíhání zahájí“ [25]. 
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5.4 Odstranění skládky 

   Odstraňování následků shromaţďování odpadů v bývalém zemědělském areálu v obci 

Libčeves a následkům poţárů shromáţděného odpadu probíhalo velmi zdlouhavě a vše 

bylo závislé na mnoţství finančních prostředků, které obec Libčeves má k dispozici. 

Vzhledem k tomu, ţe obec Libčeves na likvidaci takto velkého mnoţství odpadu neměla 

ţádné prostředky na pokrytí takto velkých nákladů, tak z jednání mezi Ministerstvem 

financí, Ţivotního prostředí a téţ vedením Ústeckého kraje bylo dne 24. 4. 2006 

Ministerstvem financí vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace obci a to prostřednictvím 

základního běţného účtu Ústeckého kraje, coţ byla dotace na odvezení a dočasné 

uskladnění odpadu. Následně byla mezi obcí Libčeves a společností Celio a.s. sepsána 

smlouva, která zahrnovala nakládku, přepravu a dočasné uloţení nebezpečných odpadů 

z obce Libčeves na zabezpečenou plochu v areálu společnosti Celio a.s. Práce uvedenou 

společností byly započaty hned po uzavření smlouvy a ve dnech od 26. 4. 2006 do 5. 5. 

2006, kdy bylo celkem z nelegální skládky v obci Libčeves odvezeno 1 532,73 tun odpadu 

a z toho (148,42 tun odpadu z prvního poţáru, 522,36 tun odpadu z druhého poţáru, 

580,94 tun odpadu z třetího poţáru a 281,01 tun odpadu textilu), čímţ veškerý zůstatkový 

odpad byl z obce Libčeves uskladněn na meziskládce odpadů společnosti Celio a.s. 

a veškeré provedené práce na nakládce a přepravě byly vyúčtovány obci Libčeves ve výši 

celkem 819 315,-Kč. [19]  

   Poté na základě jednání vedeného mezi Ministerstvem ţivotního prostředí České 

republiky a oprávněnými zástupci z Německa bylo ujednáno, ţe z celkového odpadu bude 

do Německa zpět odvezeno 1 320 tun odpadu, přičemţ budou německou stranou hrazeny 

i adekvátní finanční náhrady, které jiţ společnosti Celio a.s. byly proplaceny za nakládku, 

přepravu a uskladnění na skládce společnosti Celio a.s.. Na základě tohoto Ministerstvo 

ţivotního prostředí vydalo rozhodnutí ohledně souhlasu s přepravou odpadu zpět 

do Německa a to německé agentuře pro odpady SAA – Sonderadfallagentur Baden – 

Württemberg, která bezprostředně zahájila odvoz odpadu zpět do Německa z meziskládky 

společnosti Celio a.s. Následně po skončení převozu odpadu do Německa byla společností 

Celio a.s. vystavena faktura obci Libčeves za likvidaci zbytku navezeného odpadu 

a to v mnoţství bezmála 200 tun a to na částku 936 550,-Kč o čemţ bylo informováno 

Ministerstvo ţivotního prostředí, které opětovně poţádalo ministerstvo financí o poskytnutí 

částky na zaplacení faktury, přičemţ prostřednictvím základního účtu Ústeckého kraje byla 
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poskytnuta finanční hotovost ve výši 170 200,-Kč. Na základě dohody mezi Českou 

a Německou stranou byla Německou stranou na účet obce zaslána finanční částka 

za nakládání, přepravu a uskladnění na meziskládku společnosti Celio a.s. adekvátní 

finanční náhrada ve výši 707 281,-Kč, která byla přeposlána zpět na účet Ministerstva 

financí. Tímto krokem byla celá záleţitost ze všech zúčastněných stran na likvidaci 

skládky v obci Libčeves ukončena. [19]  

5.5 Postup orgánů činných v trestním řízení ve věci nelegální skládky 

v Libčevsi 

   Orgány Policie ČR, SKPV Louny byly po podání trestního oznámení dle § 158 odst. 3 

zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád [25], ve znění pozdějších předpisů, zahájeny úkony tr. 

řízení ve věci podezření ze spáchání trestného činu ze strany neznámého pachatele 

a následně dne 1. 8. 2006 bylo dle § 160 odst. 1 zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád [25], 

ve znění pozdějších předpisů, coţ je „nasvědčují-li prověřováním podle § 158 zjištěné 

a odůvodněné skutečnosti tomu, že byl spáchán trestný čin, a je-li dostatečně odůvodněn 

závěr, že jej spáchala určitá osoba, rozhodne neprodleně policejní orgán o zahájení 

trestního stíhání této osoby jako obviněného“ [25] zahájeno trestní stíhání konkrétních 

osob, jelikoţ nasvědčovaly skutečnosti, ţe byl spáchán trestný čin Nakládání 

s nebezpečnými odpady dle § 181e odst. 1,2 zák. č. 140/1961 sb., trestní zákon [26], 

ve znění pozdějších předpisů, coţ bylo podle odst. 1 „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 životní prostředí“ [26] a podle odst. 2 „stejně 

bude potrestán kdo, byť i z nedbalosti poruší právní předpisy upravující nakládání 

s odpady tím, že přepraví nebezpečný odpad přes hranice státu bez oznámení nebo 

souhlasu příslušného správního úřadu, anebo v takovém oznámení nebo žádosti o souhlas 

nebo v připojených podkladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo 

podstatné údaje zamlčí“ [26] a  trestný čin Porušení předpisů o oběhu zboţí ve styku 

s cizinou dle § 124 odst. 1, 2 písm. b) zák. č. 140/1961 Sb., trestní zákon [26], ve znění 

pozdějších předpisů, coţ bylo podle odst. 1 „kdo podstatně ohrozí obecný zájem tím, 

že poruší zákaz nebo omezení dovozu, vývozu nebo průvozu zboží“ [26] a podle odst. 2 

písm. b) „způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek“ 

[26]. Na základě rozhodnutí státního zastupitelství v Lounech bylo trestní stíhání 
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konkrétních osob dle § 172 odst. 1 písm. b) zákona č. 140/1961 Sb., trestní řád [25], 

ve znění pozdějších předpisů, coţ je „státní  zástupce zastaví trestní stíhání není-li tento 

skutek trestným činem a není důvod k postoupení věci“ [25] zastaveno s odůvodněním, 

ţe sice odpad v bývalém zemědělském areálu v obci Libčevsi vykazoval vlastnosti 

nebezpečného odpadu, avšak podstatné je to, ţe jde o směsný komunální odpad, 

který se nezařazuje do kategorie nebezpečného a původce a oprávněná osoba nejsou 

povinni s ním nakládat jako s nebezpečným odpadem a podle platné legislativy tj. trestního 

zákona do 21. 6. 2006 tj. v době páchání trestné činnosti bylo trestné nakládat 

s nebezpečným odpadem, coţ v tomto případě nebylo, jelikoţ se jednalo o směsný 

komunální odpad a tudíţ nebyla naplněna skutková podstata tr. činu dle § 181e odst. 1, 2 

zák. č. 140/1961 Sb., trestní zákon [26], ve znění pozdějších předpisů a dále bylo 

zdůvodněno, ţe ve smyslu nařízení Rady Evropy nemají odpady charakter zboţí 

a vzhledem k tomuto zjištění nebyla naplněna skutková podstata tr. činu dle § 124 odst. 1, 

2 písm. b) zák. č. 140/1961 Sb., trestní zákon [26], ve znění pozdějších předpisů. [15] 
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6. Postihy 

   Za nelegální skládky je nutno udělovat postihy a toto se v České republice uplatňuje, 

přičemţ postihy jsou udělovány jak právnickým osobám, tak fyzickým osobám 

oprávněným k podnikáním a také samotným fyzickým osobám. Z hlediska správní 

odpovědnosti v oblasti nelegálních skládek hovoříme nejčastěji o přestupcích a správních 

deliktech právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání [27]. 

6.1 Pravomoci a příslušnost jednotlivých orgánů 

   Příslušnost orgánů veřejné moci je v případě hospodaření s odpady stanovena 

ustanovením § 71 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

[3], ve znění pozdějších předpisů, kde příslušnými orgány jsou: 

 ministerstvo, 

 ministerstvo zdravotnictví České republiky, 

 ministerstvo zemědělství České republiky, 

 inspekce, 

 ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 

 celní úřady, 

 policie České republiky, 

 orgány ochrany veřejného zdraví, 

 krajské úřady, 

 obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 

 obecní úřady a újezdní úřady. 

   Následně v § 72 aţ § 80 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů [3], ve znění pozdějších předpisů jsou uvedeny pravomoci jednotlivých správních 

orgánů. 
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6.2 Postihy fyzických osob 

   Porušení zákonných předpisů fyzickými osobami, pokud nejde o správní delikty a trestné 

činy, se nazývají přestupky [28]. Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje 

nebo ohroţuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno zákonem. Základním 

předpisem, který označuje přestupky je zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích [13],ve znění 

pozdějších předpisů. [13] 

   Za přestupky můţe být označeno i další jednání definované zvláštními zákony, případně 

dalšími právními předpisy, například obecně závaznými vyhláškami obcí. [28] 

   Za přestupek je moţné uloţit sankci. Sankce jsou definovány § 11 zákona č. 200/1990 Sb., 

o přestupcích [13], ve znění pozdějších předpisů: 

 napomenutí, 

 pokuta, 

 zákaz činnosti, 

 propadnutí věci. 

   Sankce je moţné ukládat samostatně nebo v kombinaci s jinou sankcí, pouze v případě 

napomenutí toto nelze kombinovat s pokutou. Základní výše pokuty je do výše 50.000,-Kč 

podle zákona č. 200/90 Sb., o přestupcích [13], ve znění pozdějších předpisů. [13] 

Přestupky související s nelegální skládkou jsou definovány v § 47 zákona č. 200/1990 Sb., 

o přestupcích [13], ve znění pozdějších předpisů a to konkrétně v § 47 odst. 1 písm. h) 

zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích [13], ve znění pozdějších předpisů, 

coţ je „Kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpad mimo 

vyhrazená místa“ [13]. Jako sankci za tento přestupek je moţné uloţit pokutu aţ do výše 

50 000 Kč, coţ je jedna z nejvyšších pokut, kterou zákon o přestupcích připouští. 

V případě zákona o přestupcích jsou příslušnými orgány k jejich řešení orgány uvedené 

v § 52 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích [13], ve znění pozdějších předpisů a jsou to: 

 obecní úřady nebo zvláštní orgány obcí, 

 orgány Policie České republiky, 

 jiné správní orgány, pokud tak stanoví zvláštní zákon.  
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   Přestupky podle § 47 odst. 1 písm. h) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích [13], 

ve znění pozdějších předpisů, coţ je přestupek proti veřejnému pořádku nelze řešit 

v blokovém řízení, coţ je uvedeno v § 86 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích [13], 

ve znění pozdějších předpisů [24]. 

   Jako zvláštní orgán obcí mohou být zřízeny komise k projednávání přestupků, 

které jsou vţdy tříčlenné a jejich předsedou je osoba s právnickým vzděláním 

nebo se zvláštní odbornou způsobilostí podle zvláštního zákona [28]. 

   Městský úřad Louny má jako zvláštní orgán zřízenou Komisi k projednávání přestupků. 

Je zřízena v rámci správního odboru a na základě veřejnoprávní smlouvy projednává 

přestupky i pro ostatní obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.  

   Počet přestupků podle zákona č. 200/90 Sb., o přestupcích [25], ve znění pozdějších 

předpisů projednávaných Komisí k projednávání přestupků Městského úřadu Louny 

je uveden v tabulce č. 6 a z této vyplývá, ţe kromě roku 2006 je počet těchto přestupků, 

které byly projednávané přibliţně stejný, avšak sankce, které za tyto projednávané 

přestupky byly uloţeny jsou rozdílné a to včetně roku 2006 (viz grafy č. 1, 2). 

 

Tabulka č. 6: Počet přestupků a výše uloţených sankcí dle § 47 odst. 1 písm. h) zák. 

č. 200/90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů projednávaných komisí 

k projednávání přestupků MÚ Louny v období od roku 2003 do roku 2009 [1]  

    rok 
počet přestupků - správní 

obvod Louny 
sankce v Kč - správní obvod Louny 

2003 8 2 500 

2004 6 0 

2005 11 2 000 

2006 18 22 400 

2007 6 3 000 

2008 5 6 600 

2009 6 1 500 
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Graf č. 1: Počet přestupků dle § 47 odst. 1 písm. h) zák. č. 200/90 Sb., o přestupcích, 

ve znění pozdějších předpisů projednávaných komisí k projednávání přestupků MÚ Louny 

v období od roku 2003 do roku 2009 
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Graf č. 2: Výše uloţených sankcí dle § 47 odst. 1 písm. h) zák. č. 200/90 Sb., 

o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů komisí k projednávání přestupků MÚ Louny 

v období od roku 2003 do roku 2009 

 

   Další moţností postihu fyzických osob je ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů [3], ve znění pozdějších předpisů a konkrétně se jedná 
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o ustanovení § 69 odst. 1 zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů [3], 

ve znění pozdějších předpisů, kdy můţe obecní úřad postihnout toho, kdo „se zbaví 

autovraku nebo umístění vozidla vyřazeného z registru vozidel v rozporu se zákonem 

o odpadech“, anebo, kdo „odkládá elektrozařízení mimo místa k tomu určená nebo mimo 

místa jejich zpětného odběru“ [3], přičemţ počet takto projednávaných přestupků a sankce 

za tyto přestupky uloţené jsou na přibliţně stejné úrovni, (viz tabulka č. 7 a grafy č. 3, 4) 

 

Tabulka č. 7: Přehled přestupků a výše uloţených sankcí dle § 69 odst. 1 zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů ve správním obvodu města Louny MÚ Louny za období od roku 2003 do roku 

2009 [1] 

rok 
počet přestupků - správní 

obvod Louny 
sankce v Kč - správní obvod Louny 

2003 3 4 500 

2004 5 5 000 

2005 6 8 500 

2006 6 7 500 

2007 3 4 000 

2008 8 11 500 

2009 6 8 500 
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Graf č. 3: Počet přestupků dle § 69 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve správním obvodu města Louny 

projednávaných MÚ Louny za období od roku 2003 do roku 2009 
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Graf č. 4: Výše uloţených sankcí dle § 69 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve správním obvodu 

města Louny uloţených MÚ Louny za období od roku 2003 do roku 2009 

  

   Inspekce ţivotního prostředí můţe uloţit fyzické osobě pokutu aţ do výše 1 000 000,- Kč 

fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku dle § 69 odst. 2 zák. 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů [3], ve znění pozdějších 

předpisů tím, ţe „převezme odpad do svého vlastnictví“, nebo „přepravuje odpad 

v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství o přepravě odpadů 

nebo uskuteční přeshraniční přepravu odpadů v rozporu s povolením“, nebo „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“ a nebo „přepravuje 

odpad v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství o přepravě 

odpadů nebo uskuteční přeshraniční přepravu odpadů v rozporu s povolením“ [3]. 

   Z tabulky č. 8 vyplývá, ţe Inspekce ţivotního prostředí ve správním obvodě města Louny 

neřešila ţádné přestupky, přičemţ v rámci celého Ústeckého kraje byly za celé sledované 

období řešeny přestupky minimálně a to pouze čtyři v roce 2009, kdy za tyto přestupky 

byly uloţeny celkově velmi malé sankce. 
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Tabulka č. 8: Počet přestupků a výše uloţených sankcí dle § 69 odst. 2 zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů ve správním obvodu města Louny ve srovnání s Ústeckým krajem ČIŢP 

za období od roku 2003 do roku 2009 [29] 

  rok 

počet přestupků - 

správní obvod 

Louny 

sankce v Kč - 

správní obvod 

Louny 

počet přestupků - 

Ústecký kraj 

sankce v Kč - 

Ústecký kraj 

2003 0 0 0 0 

2004 0 0 0 0 

2005 0 0 0 0 

2006 0 0 0 0 

2007 0 0 0 0 

2008 0 0 0 0 

2009 0 0 4 2 000 

                                                                                                                                                               

6.3 Postihy fyzických osob oprávněných k podnikání a právnických osob 

   V oblasti nakládání s odpady je postihování fyzických osob oprávněných k podnikání 

a právnických osob zakotveno v ustanovení § 66 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů [3], ve znění pozdějších předpisů. Maximální výše 

pokuty můţe dosáhnout aţ 50 mil. Kč [3].  

   K ukládání pokut podle výše uvedeného ustanovení zákona o odpadech jsou příslušné 

podle odst. 1, 2, 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

[3], ve znění pozdějších předpisů obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností 

(viz tabulka č. 9) a podle odst. 2, 3, 4, 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů [3], ve znění pozdějších předpisů, zejména Česká inspekce 

ţivotního prostředí (viz tabulka č. 10), která má pravomoc ukládat nejvyšší pokuty [30]. 

Z tohoto vyplývá, ţe počty správních řízení vedených Městským úřadem Louny a počty 

správních řízení vedených Českou inspekcí ţivotního prostředí jsou po celé sledované 

období vyrovnané (viz grafy č. 5, 7). Co se týká hodnot udělených pokut resp. sankcí, 

tak to se liší (viz graf č. 6, 8). Postihuje se zejména [30]: 

 zařazování odpadu uvedeného v § 6 odst. 1 písm. a), b) nebo c) zákona o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů [3], ve znění pozdějších předpisů, jako odpad 
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ostatní nebo nakládá s tímto odpadem jako s odpadem ostatním, aniţ by měl 

původce osvědčení od pověřené osoby podle § 9, ţe odpad nemá nebezpečné 

vlastnosti, 

 nakládání s odpady v zařízeních, ve kterých nakládání s odpady je zakázáno 

nebo není povoleno, 

 ředění nebo míšení odpadů za účelem splnění kritérií pro jejich přijetí na skládku 

nebo míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady bez souhlasu 

příslušného správního úřadu, 

 nakládání s nebezpečnými odpady bez potřebného souhlasu příslušného správního 

úřadu nebo v rozporu s ním, 

 ukládání odpadů na skládku, které je zákonem o odpadech nebo prováděcím 

právním předpisem zakázáno ukládat na skládku,  

 porušování povinností při přeshraniční přepravě odpadů stanovených přímo 

pouţitelným předpisem Evropských společenství o přepravě odpadů. 

   Odpovědným za spáchání protiprávního jednání, kterého se dopustila právnická osoba 

nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, a které je projednáváno ve správním řízení 

je tato právnická osoba jako celek a nikoliv fyzické osoby [27]. 

 

Tabulka č. 9: Počet správních řízení a výše uloţených sankcí dle § 66 odst. 1, 2, 5 zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů ve správním obvodu města Louny MÚ Louny za období od roku 2003 do roku 

2009 [1] 

rok 
počet správních řízení - správní 

obvod Louny 

sankce v Kč - správní 

obvod Louny 

2003 2 11 000 

2004 3 9 500 

2005 2 10 000 

2006 1 5 000 

2007 4 25 000 

2008 2 14 000 

2009 3 15 000 
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Graf č. 5: Počet správních řízení dle § 66 odst. 1, 2, 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve správním obvodu 

města Louny projednávaných MÚ Louny za období od roku 2003 do roku 2009 
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Graf č. 6: Výše uloţených sankcí dle § 66 odst. 1, 2, 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve správním obvodu 

města Louny uloţených MÚ Louny za období od roku 2003 do roku 2009 
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Tabulka č. 10: Počet správních řízení a výše uloţených sankcí dle § 66 odst. 2, 3, 4, 5 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů ve správním obvodu města Louny ve srovnání s Ústeckým krajem 

ČIŢP za období od roku 2003 do roku 2009 [29] 

 rok 

počet správních 

řízení - správní 

obvod Louny 

sankce v Kč - 

správní 

obvod Louny 

počet 

správních 

řízení – 

Ústecký kraj 

sankce v Kč - 

Ústecký kraj 

2003 8 669 900 89 2 118 900 

2004 3 40 000 52 1 207 500 

2005 5 91 000 84 2 027 000 

2006 3 10 300 000 49 12 174 000 

2007 3 40 000 78 4 419 000 

2008 5 285 000 70 4 303 500 

2009 5 32 000 75 7 039 000 
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Graf č. 7: Počet správních řízení dle § 66 odst. 2, 3, 4, 5 zákona č. 185/2001 Sb., 

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

obvodu města Louny ve srovnání s Ústeckým krajem projednávaných ČIŢP za období 

od roku 2003 do roku 2009 
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Graf č. 8: Výše uloţených sankcí dle § 66 odst. 2, 3, 4, 5 zákona č. 185/2001 Sb., 

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

obvodu města Louny ve srovnání s Ústeckým krajem uloţených ČIŢP za období od roku 

2003 do roku 2009 

6.4 Trestně právní odpovědnost 

   Při ochraně ţivotního prostředí hraje významnou roli trestní právo, 

které je nezaměnitelné [31]. Oproti postihu právnických osob a fyzických osob 

oprávněných k podnikání odpovědnost za páchání takto závaţných trestných činů mají 

pouze fyzické osoby, přičemţ takto přechází odpovědnost z právnické osoby na fyzické 

osoby [31]. 

6.4.1 Rozdělení trestných činů 

   Trestné činy na úseku ochrany ţivotního prostředí týkající se nelegálních skládek resp. 

odpadů lze rozdělit do tří skupin, a to [31]: 

1. Obecné trestné činy: § 181a) a § 181b) zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon [26], 

ve znění pozdějších předpisů – Ohroţování a poškozování ţivotního prostředí 
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(úmyslně, nedbalostní). Od účinnosti nového zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

[32], ve znění pozdějších předpisů, tj. od 1. 1. 2010 se jedná o § 293 a § 294.  

2. Zvláštní trestné činy: § 181e) zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon [26], ve znění 

pozdějších předpisů – Nakládání s odpady. Od účinnosti nového zákona č. 40/2009 

Sb., trestní zákoník[32], ve znění pozdějších předpisů, tj. od 1. 1. 2010 se jedná 

o § 298 . 

3. Ostatní trestné činy (lze je pouţít pro ochranu přírody): 

- § 124 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon [26], ve znění pozdějších předpisů – 

Porušování předpisů o oběhu zboţí ve styku s cizinou. Od účinnosti nového zákona 

č. 40/2009 Sb., trestní zákoník [32], ve znění pozdějších předpisů, tj. od 1. 1. 2010 

se jedná o § 261. 

- § 158 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon [26], ve znění pozdějších předpisů – 

Zneuţívání pravomoci veřejného činitele. Od účinnosti nového zákona č. 40/2009 

Sb., trestní zákoník [32], ve znění pozdějších předpisů tj. od 1. 1. 2010 se jedná 

o § 329. 

- § 179 a § 180 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon [26], ve znění pozdějších 

předpisů – Obecné ohroţení (úmyslné, nedbalostní). Od účinnosti nového zákona 

č. 40/2009 Sb., trestní zákoník [32], ve znění pozdějších předpisů tj. od 1. 1. 2010 

se jedná o § 272 a § 273. 

- § 257 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon [26], ve znění pozdějších předpisů – 

Poškozování cizí věci. Od účinnosti nového zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

[32], ve znění pozdějších předpisů tj. od 1. 1. 2010 se jedná o § 228. 

- § 258 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon [25], ve znění pozdějších předpisů – 

Zneuţívání vlastnictví. Od účinnosti nového zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

[32], ve znění pozdějších předpisů tj. od 1. 1. 2010 se jedná o § 229. 

6.4.2 Historie trestně právní odpovědnosti 

   Trestné činy na ochranu ţivotního prostředí byly v trestním zákoně v minulosti 

vymezeny velmi obecně a aţ novelou trestního zákona, zákonem č. 134/2002 Sb., 

kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů [33] 
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s účinností od 1. 7. 2002, kde byly přesněji vymezeny skutkové podstaty ustanovení 

§ 181a) a § 181b) zákona č. 140/1961 Sb, trestní zákon [26], ve znění pozdějších předpisů, 

a nově byla doplnila ustanovení § 181c) aţ § 181h) zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon 

[26], ve znění pozdějších předpisů. Následně byla zákonem č. 314/2006 Sb., 

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 [34] s účinností od 22. 6. 2006, kde byla upravena působnost Policie ČR 

a v zákoně o odpadech byla nově Policie ČR zařazena mezi orgány státní správy v § 71. 

Také byla vymezena působnost Policie ČR v oblasti nakládání s odpady. Zákonem 

č. 314/2006 Sb., zákon, 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 [34] došlo ke změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní 

zákon [26], ve znění pozdějších předpisů, kde bylo zrušeno v nadpisu § 181e) a § 181e 

odst. 2 slovo „nebezpečný“. [27] 

   Na základě nutnosti byl vypracován a následně schválen zcela nový trestní zákon 

a to zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník [32], ve znění pozdějších předpisů, 

který je v účinnosti od 1. 1. 2010, přičemţ tento zákon na úseku neoprávněného nakládání 

s odpady je takřka totoţný jako zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon [26], ve znění 

pozdějších předpisů. V obecném měřítku lze říci, ţe nový trestní zákon hlavně 

upřednostňuje formální stránku trestného činu před materiální stránkou trestného činu. [21] 

6.4.3 Charakteristika trestného činu nakládání s odpady 

   V podstatě se jedná o nepovolenou přepravu a likvidaci odpadu a to jak komunálního, 

tak i jiného, přičemţ musí být splněny všechny zákonné podmínky, které byly ve vztahu 

k § 181a), § 181b) a § 181d) zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon [26], ve znění 

pozdějších předpisů, coţ je hlavně to, ţe muselo být ohroţení bezprostřední a skutečné, 

přičemţ nepostačí jen teoretické ohroţení či poškození v budoucnu [16]. Trestný čin 

Nakládání s odpady do vzniku účinnosti nového trestního zákona č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník [32], ve znění pozdějších předpisů, tj. do 1. 1. 2010 byl v zákoně č. 140/1961 Sb., 

trestní zákon [26], ve znění pozdějších předpisů zakotven v § 181e) – Nakládání s odpady 

(viz obrázek č. 24, 25) [26]: 
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“Odst. 1 – 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 

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

nebo peněžitým trestem. 

Odst. 2 – Stejně bude potrestán, kdo byť i z nedbalosti, poruší právní předpisy upravující 

nakládání s odpady tím, že přepraví odpad přes hranice státu bez oznámení nebo souhlasu 

příslušného správního úřadu, anebo v takovém oznámení nebo žádosti o souhlas 

nebo v připojených podkladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje 

nebo podstatné údaje zamlčí. 

Odst. 3 – Odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem 

bude pachatel potrestán,  

a) získá takovým činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značný prospěch nebo 

      b) spáchá-li takový čin opětovně. 

Odst. 4 – Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel 

potrestán, získá-li činem uvedeným v odst. 1 nebo 2 prospěch velkého rozsahu.”  

 

 

Obrázek č. 24: Schéma § 181e) odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění 

pozdějších předpisů – Nakládání s odpady [21] 
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Obrázek č. 25: Schéma § 181e) odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění 

pozdějších předpisů – Nakládání s odpady [21] 

 

   V zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník [32], ve znění pozdějších předpisů, se jedná 

o § 298 - Neoprávněné nakládání s odpady [32]: 

“Odst. 1 – Kdo byť i z nedbalosti, poruší jiný právní předpis upravující nakládání   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 odst. 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, 
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b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo, 

c) spáchá-li takový čin opětovně. 

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, 

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

 

   Stejně jako v zákoně č. 140/1961 Sb., trestní zákon [26], ve znění pozdějších předpisů, 

také v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník [32], ve znění pozdějších předpisů, musejí být 

splněny všechny zákonné podmínky, které jsou ve vztahu k § 293, § 294 a § 296 zákona 

č. 40/2009 Sb., trestní zákoník [32], ve znění pozdějších předpisů. 

  Přeprava do České republiky za účelem odstranění odpadu je zakázána a to z výjimkou 

odpadu vzniklého v sousedním státu v důsledku ţivelných pohrom nebo za stavu nouze. 

Transit odpadu přes ČR je moţný. Přes tyto velká rizika po vstupu České republiky 

do Evropské unie byla ukončena činnost celních úřadů na hranici a následně po vstupu 

České republiky do Schengenského prostoru na státních hranicích České republiky nejsou 

jiţ ţádné kontroly a tudíţ je riziko přepravy do České republiky větší neţ v minulosti. 

Odpady určené k vyuţití jsou rozděleny do tří seznámů, přičemţ odpady ze zeleného 

seznamu (např. textilní odpad, pryţe atd.) je moţné do České republiky přepravovat 

do zařízení k vyuţití. Odpady ze ţlutého seznamu (např. popel, struska, impregnované 

dřevo atd.) a z červeného seznamu (např. azbest atd.) je moţno do České republiky 

přepravovat za účelem vyuţití pouze se souhlasy všech orgánů Ministerstva ţivotního 

prostředí. [21] 

   Pachatelem trestného činu Nakládání s odpady můţe být kdokoliv, tedy např. i řidič 

dopravního prostředku, který uskutečňuje přepravu odpadu za pouţití nepravdivých údajů. 

Je postiţitelný jakýkoliv směr uskutečněné přeshraniční přepravy a to jak export, transit, 

tak i import a téţ není nutné dokazovat, ţe došlo k poškození ţivotního prostředí [27]. 

   Z tabulky č. 11 vyplývá, ţe počet trestných činů dle § 181e) zákona č. 140/1961 Sb., 

trestní zákon [26], ve znění pozdějších předpisů, se od roku 2005 rapidně v rámci celé 

České republiky zvýšil a to aţ do roku 2009, kdy byl zaznamenán opět mírný pokles 
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zjištěných trestných činů a to na úroveň v roce 2004, coţ nám ukazuje, ţe hrozba trestního 

řízení a uţší vymezení skutkové podstaty trestného činu na úseku nakládání s odpady není 

stále dostačující (viz graf č. 9). 

 

Tabulka č. 11: Počet zjištěných skutků dle § 181e) zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, 

ve znění pozdějších předpisů v porovnání Okresu Louny, Ústeckého kraje a České 

republiky [21] 

     rok okres Louny Ústecký kraj Česká republika 

2003 0 0 0 

2004 0 1 6 

2005 0 1 3 

2006 9 10 15 

2007 0 1 10 

2008 0 2 11 

2009 0 1 6 
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Graf č. 9: Počet zjištěných skutků dle § 181e) zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, 

ve znění pozdějších předpisů v porovnání Okresu Louny, Ústeckého kraje a České 

republiky 
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6.5 Zhodnocení postihů 

   Z grafu č. 10 vyplývá, ţe ve správním obvodu města Louny je za období od roku 2003 

do roku 2009 počet přestupků a správních řízení přibliţně na stejné úrovni kromě roku 

2006, kde bylo zjištěno poměrně více přestupků neţ v jiném období a téţ pouze v tomto 

roce byly řešeny i trestné činy na tomto úseku ze strany policie, coţ bylo dáno zjištěním 

nelegální skládky v obci Libčeves. 
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Graf č. 10: Počty přestupků, správních deliktů a trestných činů spáchaných ve správním 

obvodu města Louny 
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7. Prevence a moţnosti omezování vzniku nelegálních skládek 

   Moţností k omezení vzniku nelegálních skládek je více, ale jednou z nejvýznamnějších 

moţností omezování nelegálního skládkování odpadu na místech, která k těmto účelům 

nejsou určena jsou samotní lidé jako jednotlivci. To je myšleno tak, ţe bychom neměli být 

tak lhostejný a měl k ţivotnímu prostředí a chovat se uvědoměle a odpad likvidovat podle 

zákona a podle moţností dané obce.  

   Dalším důleţitým krokem je informační kampaň, která by se měla vést vţdy ve vztahu 

k osobám, které ţijí na konkrétním místě a nikoliv pouze jako všeobecná. 

Téţ by se jiţ na základních školách od druhého stupně měly vést děti k tomu jak se chovat 

k ţivotnímu prostředí, zacházet s odpady atd. Toto by mělo být realizováno jako součástí 

povinné výuky v samostatném vyučujícím předmětu, čímţ by kaţdý jiţ od malička 

byl veden k tomu co je dobré pro ţivotní prostředí. 

   Mezi hlavní preventivní kroky k omezování vzniku nelegálních skládek by mělo být 

v současné době znemoţnění snadného vstupu na místa, kde je riziko vzniku nové 

nelegální skládky veliké a to osazením cesty závorou a větší intenzita kontrol těchto míst 

místními orgány státní správy. 

  Nejefektivnějším a nejlevnějším opatřením ke sniţování počtu nelegálních skládek zcela 

jistě patří prevence, tak jako i v jiných oblastech lidské činnosti. Preventivní opatření 

lze rozdělil podle jejich forem na dva základní směry – preventivně-represivní a edukační. 

Určitý preventivní efekt zcela jistě mají sankce za nepovolené odkládání odpadů. Na určitý 

okruh lidí můţe sankce působit odstrašujícím dojmem a v důsledku toho k odkládání 

odpadů mimo vyhrazená místa nepřikročí.  

   Větší význam lze však přikládat spíše vzdělávání a osvětě. Jak jiţ bylo zmíněno, kaţdá 

obec ve správním obvodu města Loun má k dispozici zařízení určené pro odkládání 

odpadů, případně organizuji i další způsoby sběru odpadů, jako např. sběrné soboty. 

Při realizaci preventivních opatření bychom měli vycházet z příčin vzniku černých skládek. 

Diplomová práce prokazuje, ţe nedostatkem míst pro odkládání odpadů to být způsobeno 

nemůţe, sběrných dvorů je dostatek. Pak můţe být příčinou nevědomost, nerudovská 

otázka „Kam s ním?“. Tato varianta se jeví jako pravděpodobnější, prakticky ve všech 

případech zmapovaných nelegálních skládek je cesta na nelegální skládku delší neţ cesta 
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na sběrný dvůr, nemluvě o kvalitě cesty a dostupnosti skládky a značnému riziku 

spojenému s nepovoleným odkládáním odpadů.  

   Řešením je zvýšit informovanost obyvatelstva o správných způsobech nakládání 

s odpady. V současné době se nabízí několik moţných informačních kanálů: 

- internet, 

- regionální tisk, 

- tištěné informační a propagační materiály, 

- místní rozhlas. 

   Jako moderní informační prostředek se nejefektivněji jeví internet. Umoţňuje neomezený 

přístup širokému spektru obyvatelstva, prezentace je relativně levná, naprostá většina obcí 

své webové stránky má, ale podle mého názoru nevyuţívá plně jejich potenciálu jako 

aktuálního informačního média. Problémem můţe být dostupnost připojení zejména 

v malých obcích a počítačová gramotnost starší věkové skupiny obyvatel.  

   Regionální tisk je rovněţ podle mého názoru vhodným nositelem informací. Nevýhodou 

je omezený rozsah informací a cena inzerce.  

   Tištěné materiály – letáky – mohou při jejich mnoţství poměrně snadno zapadnout 

a nesplnit tak svou funkci. Jako zdroj informací je lze vidět ve spojení s dalšími 

informacemi, např. jako součást informačního zpravodaje obce. 

   Místní rozhlas je nyní na ústupu, funguje jiţ jen v menších obcích a pro jeho kvalitu 

jej není efektivní pouţívat. 

   Za optimální se jeví spojení regionálního tisku a letáků jako formy prevence. 

V informacích o tom jak nakládat s odpady lze povaţovat za vhodné zmínit i to co můţe 

nastat v případě nesprávného nakládání s odpady.  

   Veškerá práce s veřejností je dlouhodobým úkolem. Trvá řádově dlouhé měsíce 

nebo i několik let, neţ se změní myšlení lidí, kteří byli léta zvyklí odváţet svůj odpad 

„za humna“. S tím souvisí i další návrh preventivního opatření. V moţnostech jednotlivých 

obcí je provést kontrolu jak její jednotliví občané nakládají s odpady. Pokud bude mít 

kaţdý občan svou nádobu na odpad, je zcela jednoznačné, ţe ji i bude vyuţívat. Pokud 

obec zvolí vhodnou platbu za odpad, kaţdý občan bude chtít za svou platbu adekvátní 
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protihodnotu. A aby tuto protihodnotu co nejvíce vyuţil, bude odpad odkládat do své 

nádoby. Postupným působením základních lidských vlastností dojde ke zjištění, ţe platba 

za odvoz odpadu je co do finančních nákladů rovnocennou alternativou k odvozu odpadu 

na černou skládku (např. náklady na benzín apod.), nehledě na hodnoty nevyčíslitelné 

finančně (starosti kam s odpadem, riziko atd.).  

   Z následující tabulky č. 12 vyplývá kolik finančních prostředků obec Louny kaţdoročně 

vynaloţí na preventivní účely spojené z odpadovým hospodářstvím ve správním obvodu 

Louny. 

 

Tabulka č. 12: Přehled finančních prostředků na preventivní účely spojené s odpadovým 

hospodářstvím ve správním obvodu Louny v období od roku 2003 do roku 2009 [1] 

rok prostředky na prevenci [Kč] 

2003 32 588 

2004 19 855 

2005 17 368 

2006 18 987 

2007 29 580 

2008 21 566 

2009 45 682 

7.1 Kontrola zajištění nakládání s odpadem u fyzických osob oprávněných 

k podnikání a u právnických osob 

   Mezi základní moţnosti pro omezování vzniku nelegálních skládek je zajištění legálního 

nakládání s co největším mnoţstvím vzniklého odpadu, v ideálním případě s veškerým 

vzniklým odpadem. Pro zmapování mnoţství vzniklého odpadu a jeho pohybu slouţí 

jeho evidence. Rozsah vedení evidence je stanoven právními předpisy, základním 

předpisem je zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů [3], 

ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 

s odpady [4], ve znění pozdějších předpisů.  

   Tyto dva právní předpisy dávají orgánům státní správy poměrně účinné nástroje 

pro kontrolu nakládání s odpady. Poţadavky na vedení evidence odpadů jsou přísné 

a rozsah vedené evidence je podrobný a obsáhlý. Celá evidence odpadů se musí archivovat 

minimálně po dobu 5 let.  
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   Mechanismus kontroly nakládání s odpady u podnikatelských subjektů je následující: 

pro omezení administrativní zátěţe podnikatelů zbytečnými kontrolami ze strany státní 

správy si příslušný orgán vyţádá od oprávněné osoby seznam podnikatelů, pro které 

zajišťuje odvoz odpadu. Tento seznam je porovnán se seznamem podnikatelů. V současné 

době je ve městě Louny evidováno 3158 podnikatelů, z toho je 282 právnických osob, 

zbytek jsou fyzické osoby oprávněné k podnikání [1]. 

   Při zjištění rozdílu mezi jednotlivými databázemi se přikročí k vlastní kontrole. Kontrola 

se provádí jednak fyzicky za účelem zjištění konkrétního způsobu nakládání s odpadem 

a dále se provádí kontrola způsobu vedení evidence, při které se kontrolují doklady a jejich 

vzájemná návaznost. 

   Tento způsob umoţňuje zaměřit se pouze na problematické subjekty a potenciální tvůrce 

nelegálních skládek odpadů. 

7.2 Možnosti obcí jako původců odpadu ve vztahu k fyzickým osobám 

   Obec se dle zákona o odpadech stává původcem odpadu poté co fyzická osoba, na kterou 

se nevztahují povinnosti původce odpadu tento odpad odloţí na místě k tomuto účelu 

určenému. Obec má moţnost obecně závaznou vyhláškou určit místa k odkládání 

komunálních odpadů a musí zajistit místa k odkládání nebezpečných sloţek komunálních 

odpadů. Tuto svou povinnost můţe nahradit mobilním sběrem, který musí zorganizovat 

minimálně 2 krát ročně. Místa určená pro nakládání s odpadem musí být určena v souladu 

se stavebním zákonem.   

7.3 Obecně závazné vyhlášky obcí 

   Obecně závazné vyhlášky mohou vydávat obce v samostatné působnosti k zabezpečení 

záleţitostí místního pořádku, k pořádání veřejně přístupných sportovních a kulturních 

podniků, k zajištění udrţování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství a na základě 

zmocnění ve zvláštním zákoně.  

   Zákonem o odpadech je tato pravomoc obcím udělena, obce mohou obecně závaznou 

vyhláškou stanovit systém shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání 

a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně 

systému nakládání se stavebním odpadem. Dále můţe obec na základě tohoto zmocnění 
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obecně závaznou vyhláškou stanovit a vybírat poplatek za komunální odpad vznikající 

na jejím území. Tato problematika je podrobněji rozpracována v následující části 

diplomové práce. 

   Této své pravomoci obce ve správním obvodu města Loun vyuţívají a kaţdá obec 

obecně závaznou vyhlášku upravující systém nakládání s odpady na svém území 

jiţ vydala. 

7.4 Způsoby financování systému nakládání s komunálním odpadem 

   Právní řád v ČR zná v současné době 3 způsoby platby za komunální odpad, a sice [22]:  

1) úhradu dle § 17 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů [3], ve znění pozdějších předpisů,  

2) poplatek za komunální odpad dle § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů [3], ve znění pozdějších předpisů, 

3) místní poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, 

vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů dle § 10b zákona č. 565/1990 Sb., 

o místních poplatcích [35], ve znění pozdějších předpisů. 

   K výhodám a nevýhodám jednotlivých způsobů: 

ad. 1) Výhody: Výběr úhrady za nakládání s odpadem je v Lounech dlouhodobě zaveden. 

Tento způsob má svoji tradici, je plně funkční a obyvateli města byl celkově přijat. S jeho 

výběrem nemá město Louny ţádné přímé náklady, vše probíhá v reţii firmy Marius 

Pedersen a. s.  

 Nevýhody: Velice obtíţně se ovlivňuje četnost vyváţení a objem nádob 

u jednotlivých domů, vše závisí na vůli objednatelů vývozu nádob na odpad. Je rovněţ 

prakticky nemoţné uloţit pokutu např. za přeplňování nádob, to totiţ předpokládá 

prakticky přistiţení při činu a prokázání spáchání přestupku konkrétní fyzické osobě. Jedná 

se sice o jednu z mála nevýhod, ale velice závaţnou. Odvoz odpadu je navíc dotován 

městem (separace, sběrové soboty, dvůr).  

ad. 2) Výhody: Poplatek se můţe vztahovat na všechny osoby, při jejichţ činnosti vzniká 

odpad. Rozsah odvozu odpadu si určuje obec, můţe tedy reagovat na poţadavky na odvoz 

odpadu. Horní hranice sazby tohoto poplatku není stanovena, musí se však stanovit 
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dle předpokládaných oprávněných nákladů na nakládání s odpady. Umoţňuje tedy obci 

pokrýt všechny náklady s tím spojené. 

 Nevýhody: Poplatníkem tohoto poplatku je kaţdá fyzická osoba, při jejíţ činnosti 

vzniká odpad. Přesný okruh těchto osob však zpravidla nebude moţné zcela přesně zjistit, 

např. u osob bydlících v Lounech, ale nepřihlášených zde k trvalému pobytu. Další 

problém můţe být samotná definice poplatníka – osoby, při jejíţ činnosti vzniká odpad. 

Zcela jistě se najdou osoby, které budou tvrdit, ţe jim odpad nevzniká a je pak na orgánech 

obce, aby dokázaly opak, coţ můţe být v praxi velice obtíţné. Výběr poplatků je upraven 

zákonem o správě daní a poplatků. Při neuhrazení poplatku se vymáhá kaţdý nedoplatek 

jednotlivě na kaţdém poplatníkovi. Někdo musí vykonávat správu poplatku, 

dle dostupných informací cca 1 pracovník na kaţdých 10 000 obyvatel, v našem případě 

tedy potřeba 2 nových pracovníků. Narůstá administrativa, kterou město dosud 

nevykonávalo. 

ad.3) Výhody: Je zcela jednoznačně definován okruh poplatníků tohoto poplatku – trvale 

přihlášené osoby a vlastníci rekreačních objektů, není třeba řešit, zda odpad někdo 

skutečně produkuje nebo nikoliv, zda je přítomen apod. Umoţňuje zavést poplatek 

pro chalupáře, coţ můţe být hlavní výhodou zejména v místních částech Brloh a Nečichy. 

I v tomto případě si rozsah odvozu odpadu určí obec. Tento poplatek je dle zkušeností 

a sdělení jiných obcí i MŢP jednoznačně preferovaný. Poskytuje i nejlepší záruku toho, 

ţe drtivá většina občanů uhradí náklady spojené s vývozem odpadu.  

 Nevýhody: Jsou obdobné jako v bodu 2, při neuhrazení poplatku se vymáhá 

jednotlivě na kaţdém poplatníkovi. Někdo musí vykonávat správu poplatku, 

dle dostupných informací cca 1 pracovník na kaţdých 10 000 obyvatel, v našem případě 

tedy potřeba 2 nových pracovníků. Narůstá administrativa, kterou město dosud 

nevykonávalo. Maximální výše poplatku, úhrnem 500,- Kč, nemusí stačit na pokrytí všech 

nákladů spojených s odvozem odpadu. To však nelze chápat jako zásadní nevýhodu, 

neboť i v současné době město odvoz odpadu dotuje. 

7.5 Ekonomická rozvaha na odstranění nelegálních skládek  

   Kaţdoročně se ve správním obvodu Louny vydávají nemalé finanční prostředky 

na likvidaci nelegálních skládek v tomto správním obvodě jak je patrno z tabulky č. 13, 

ale ve většině případů na místech, odkud byla skládka odstraněna vznikne nedlouho poté 
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základ nové skládky a neţ se opět zjistí a shromáţdí se finanční prostředky na její 

likvidaci, tak tato skládka se opět rozroste a poskytnuté finanční prostředky na odstranění 

původně shromáţděného odpadu jsou nedostačující. V celkovém měřítku vzhledem 

k počtu nelegálních skládek a finančním moţnostem obce se kaţdoročně odstraní pouze 

malá část takto vzniklých nelegálních skládek. 

 

Tabulka č. 13: Přehled o vynaloţených prostředcích na odstranění nelegálních skládek 

ve správním obvodu města Louny za období od roku 2003 do roku 2009 [1] 

rok 
prostředky na odstranění 

nelegálních skládek [Kč] 

2003 159 000 

2004 199 000 

2005 242 000 

2006 311 000 

2007 533 000 

2008 198 000 

2009 253 000 
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8. Závěr 

   Ve své diplomové práci jsem analyzoval situaci kolem vzniku a odstranění nelegálních 

skládek ve správním obvodu města Louny a také jsem zmapoval mechanismus míst vzniku 

nelegálních skládek odpadů a na vytipovaných místech nelegálních skládek ve správním 

obvodu města Louny jsem navrhl rekultivace těchto skládek. Zvláštním případem vzniku 

nelegální skládky ve správním obvodu města Louny byla nelegální skládka v obci 

Libčeves, kde v této práci jsme popsal celý mechanismus vzniku této skládky, 

a to aţ do jejího odstranění, jelikoţ se jednalo o jeden z prvních prokázaných případů 

nelegálního dováţení odpadů do České republiky z Německa. 

   Je zřejmé, ţe ke vzniku nelegálních skládek dochází ve většině případech fyzickými 

osobami, které nejsou dostatečně obeznámeni s moţnostmi nakládání s odpady v rámci 

správního obvodu města Louny, kde jsou dostatečné moţnosti jak nakládat s odpady 

a to bezúplatně. Na druhé straně příklad nelegální skládky v obci Libčeves ukazuje na to, 

ţe finanční zisky z nelegálního nakládání s odpady jsou značné v poměru jaké sankce 

je moţno uloţit ze strany veřejné správy. 

   Dále jsem ve své diplomové práci analyzoval moţnosti postihů na úseku vzniku 

nelegálních skládek, kde jsem zjistil, ţe veřejná správa má dostatečné moţnosti postihů, 

avšak sankce za tyto skutky nejsou v takové výši, která by představovala skutečnou hrozbu 

pro osoby, které zaloţí nelegální skládku nebo byť na jiţ vzniklou skládku odloţí další 

odpad. Finanční prostředky na odstraňování těchto skládek jsou mnohem vyšší neţ postihy, 

které hrozí osobám, a proto je nutno zvýšit sankce za tyto skutky tak, aby pro všechny 

představovaly tyto sankce hrozbu zaloţení nelegální skládky nebo odloţení odpadu mimo 

místa k těmto účelům určená. 

   Ve své práci dále navrhuji moţnosti jak zvýšit povědomí obyvatelstva, coţ sice nese 

prvotní investiční náklady, na druhé straně ale přináší i úspory, neboť není nutné odklízet 

nelegální skládky a pokud jsou odkládány např. kompletní elektrospotřebiče, je moţné 

získat, malý, ale určitý výnos. 

   V závěru své práce se zabývám právě moţností preventivních opatření a způsobem 

financování odpadového hospodářství měst a obcí. Bez dostatku finančních prostředků 

není moţné zajistit kvalitně ţádnou činnost, ani odpadové hospodářství. 
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