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ANOTACE BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE

Česká republika se vstupem do Evropské unie stala součástí rozvinutého trhu

odpadového hospodářství, který musí být legislativně regulován a nemůže existovat bez

prostředků  působících  při  ochraně  životního  prostředí  s  dominantní  úlohou  práva

životního prostředí a s významnou úlohou trestního práva v oblasti prevence i represe.

Trestní  odpovědnost  je  v této oblasti  v přímé konfrontaci  se zvyšující  se četností  a

závažností  protiprávních  činů.  Rostoucí  „ekologická kriminalita“  je  nebezpečným a

zatěžujícím prvkem společnosti, kde motivujícím elementem zejména organizovaných

skupin je značný finanční zisk bez ohledu na způsoby provedení a následky, jak je tomu

zejména při  nelegální  přeshraniční přepravě  odpadů  a nakládání s odpady na území

České republiky. Bakalářská práce analyzuje deliktní odpovědnost a složitost procesu

boje s kriminalitou a nastiňuje myšlenky vlastního řešení.

ANNOTATION OF THESIS

The Czech Republic entered the European Union and thus became a part of

already developed waste  market.  This  market  must  be regulated by the  legislative



procedures and can´t  exist  in isolation from the protection of   environment  with  a

dominant  role of  the enviromental  law and the significant  role of  the criminal  law.

Criminal responsibility is in a direct confrontation with increasing number of criminal

offences  and its   importance.  The growing enviromental  criminality is  a dangerous

element  for  our  society.  The  criminal  gangs  are  stimulated  by  a  financial  profit

regardless the consequences. A typical example is an overfrontier waste transport and

the illegal waste dumping within the Czech Republic. The Bachelor degree thesis is

analysing the criminal responsibility and is focused on the struggle with criminality. At

the same time the thesis offers some solutions.
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1. Úvod do problematiky

Zdravé životní prostředí a jeho stav je nejen biologickým a ekologickým, ale i

ekonomickým  a  sociálním  předpokladem  existence  člověka  na  Zemi.  Stav  tohoto

prostředí však ovlivňuje celá řada vnějších faktorů a jevů v čele s globálními problémy

lidstva, jakými jsou například populační exploze, potravinový problém, zdravotní stav

světové populace, nakládání s odpady a růst měst. Stav životního prostředí na planetě

Zemi  má tendenci  neustálé  se  zhoršovat,  zejména  neuváženou  a  masovou  činností

člověka,  když  tento nadřazuje  krátkodobé přínosy a  zisky nad dlouhodobým trvale

udržitelným rozvojem.[4] 

Od sedmdesátých let 20. století se proto místo málo účinného administrativního

řízení  ochrany  životního  prostředí  vyvíjí  cíleně  právo  životního  prostředí  jako

samostatný obor práva, s vlastním předmětem, principy a nástroji, přičemž postupně

ekologizace práva probíhala od roviny národní k rovině mezinárodní a supranacionální,

kdy normy relevantní z hlediska ochrany životního prostředí byly často buď původně

součástí jiných oblastí právní regulace nebo se staly součástí práva životního prostředí

postupem času. 

Ochrana životního prostředí je od samého počátku provázena snahou formulovat

určité  obecné  postuláty  vyjadřující  její  potřebu,  účel  a  vytčené  cíle  postupně

prohlašované za principy ochrany životního prostředí, z nichž jedním z nejdůležitějších

je princip odpovědnosti původce, který se začal uplatňovat se zavedením jeho ochrany.

Ve své podstatě znamená, že každý odpovídá za svojí činnost, kterou ohrožuje nebo

zhoršuje  životní  prostředí.  Kromě  dalšího  promítání  do  předpisů  ochrany životního

prostředí  vyžaduje  tento  princip  i  důsledné  prosazování  všech  forem  odpovědnosti

původce. 

Tuto problematiku řeší metoda prosazování, která do uplatňování a dodržování

práva zavádí zejména podporu dodržování právních předpisů  a snaží  se tak působit

koordinovaněji a cílevědoměji na chování adresátů povinností podle právních předpisů

k ochraně životního prostředí a tato metoda byla postupně zavedena do činnosti orgánů

ochrany životního prostředí jak v Evropské unii (zkr. EU) tak i v České republice (zkr.

ČR). 

Orgány ochrany životního prostředí v rámci této metody využívají prostředky

podpory dodržování právních předpisů a prostředky vynucování dodržování právních
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předpisů.[2]

Životní prostředí je chráněno celou řadou obecně závazných předpisů, přičemž

při  porušení jednotlivých ustanovení  takových předpisů  mluvíme o odpovědnosti  za

protiprávní  jednání,  tedy o deliktní  odpovědnosti,  přičemž v právu se v této oblasti

uplatňuje odpovědnost správní a odpovědnost trestní.

V  rámci  správní  odpovědnosti  se  sankce  ukládají  při  porušení  povinností

uložených předpisy o životním prostředí nebo rozhodnutí podle nich vydaných a mají

většinou formu pokuty.[9]

 Při závažném porušení předpisů o ochraně životního prostředí se pak uplatňuje

trestní odpovědnost, kde podle stupně naplnění skutkové podstaty konkrétního trestného

činu může být trestem i odnětí svobody.[5] 

Trestní právo přitom hraje, zejména pro svojí výrazně preventivní a represivní

funkci  stále  větší  úlohu  při  ochraně  životního  prostředí.  Nejdůležitějšími  objekty

chráněnými zákonem na úseku ochrany životního prostředí jsou všeobecně ohrožení a

poškození  životního  prostředí,  poškozování  lesa  těžbou,  nakládání  s  nebezpečnými

odpady  a  neoprávněné  nakládání  s  chráněnými  a  volně  žijícími  živočichy  a  planě

rostoucími  rostlinami  a  jsou  tak  i  nejdůležitějšími  objekty  páchané  kriminality  na

životním prostředí.

V charakteristice hlavních typů kriminality páchané na životním prostředí je od

konce roku 2005 ožehavým problémem ČR i masivní  nelegální přeshraniční import

odpadů a jeho skladování v objektech a zařízeních, která pro nakládání s odpady nebyla

určena ani  oprávněna,  který jako  novou formu trestné činnosti  řeší  orgány činné v

trestním řízení.

   Pro získání  uceleného a  objektivního pohledu na oblast  ochrany životního

prostředí i odpadového hospodářství je nutné jmenovat orgány veřejné správy, orgány

policie, vymezit jednotlivé formy deliktní odpovědnosti, popsat hlavní typy kriminality

páchané na životním prostředí s bližším zaměřením na nelegální přeshraniční pohyb

odpadů, dovoz odpadů a nakládání s odpady na území ČR a v této oblasti ekologické

kriminality charakterizovat působnost a činnost resortu vnitra.

1.1. Orgány zajišťující ochranu životního prostředí a jejich struktura

V České republice z principu odpovědnosti státu za ochranu a stav životního

prostředí vyplývá povinnost státu vytvářet institucionální zajištění této ochrany ve všech

třech úsecích státní moci, tedy zákonodárné, výkonné i soudní. Z těchto okruhů státní
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moci  sice  zákonodárná  a  soudní  nemá  žádné  specializované  orgány  pro  ochranu

životního prostředí, avšak jejich důležitost v otázkách ochrany životního prostředí je

spjata s činností normotvornou a rozhodovací ve věcech občanskoprávních i trestních.

Naproti tomu moc výkonná disponuje nejrůznějšími orgány veřejné správy na ústřední,

regionální  a  místní  úrovni,  jejichž  prostřednictvím  dochází  k  rozhodování  o

jednotlivých věcech a k aplikaci příslušných právních předpisů.

Ústřední orgány hrají  na svých úsecích působnosti  klíčovou úlohu, pokud se

jedná o vytváření základních politik, koncepčních a programových dokumentů, přípravu

právních předpisů, mezinárodní spolupráce, koordinaci ostatních orgánů veřejné správy,

regionální  a  místní  orgány  jsou  pak  vzhledem  k  blízkosti  územním  i  věcným

problémům základními rozhodovacími místy v jednotlivých otázkách, zejména týkající

se komunální ekologie. Výkon veřejné správy znamená jak povinnost  dozoru a

kontroly nad dodržováním zákonných ustanovení tak i vedení případného správního

řízení při zjištěném porušení zákonem uložených povinností a omezení a také ukládání

správních sankcí.

Veřejnou správu vykonávají / zaměřeno na oblast odpadového hospodářství:

- Ministerstvo životního prostředí (zkr. MŽP)

- Ministerstvo zdravotnictví

- Ministerstvo zemědělství 

- Česká inspekce životního prostředí (zkr. ČIŽP)

- Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

- Celní úřady (zkr. CÚ)

- Orgány ochrany veřejného zdraví

- Krajské úřady

- Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

- Obecní úřady a újezdní úřady        

Při ochraně životního prostředí slouží i speciální orgány státní správy jako Státní

úřad pro  jadernou energii,  Správa národních  parků  a  správa chráněných krajinných

oblastí, Odborové organizace, Státní fond životního prostředí nebo Veřejné stráže, které

vycházejí při své činnosti ze zvláštností samotného životního prostředí a jeho složek a z

potřeby  odlišného  přístupu  v  řešení  jednotlivých  otázek,  zejména  v  rámci  dozoru,

kontroly a sankcí.

V  oblasti  trestní  odpovědnosti  pak  mají  nezanedbatelnou  roli  Ministerstvo
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financí  (zkr. MF) a Ministerstvo vnitra  (zkr. MV),  pod která spadají na úseku ochrany

životního prostředí specializované složky, kterými jsou Celní správa (zkr. CS) a Policie

České republiky (zkr. PČR).

Obrázek č. 1:  Znaky CS a PČR

            

            

Každá z výše uvedených složek má svoje specifické zaměření a také

svoje  hlavní  úkoly.  V působnosti  celních orgánů  i  orgánů  policie  je  odhalování  a

dokumentování trestné činnosti v oblasti životního prostředí. Celní orgány přitom

mají v řízení o trestných činech spáchaných porušením celních předpisů a předpisů o

dovozu, vývozu nebo průvozu zboží postavení policejních orgánů.[11]

1.1.1. Organizační struktura - Celní správa

I. Generální ředitelství (zkr. GŘ)

II.  Celní ředitelství (zkr. CŘ)

III. Celní úřad 

ad I.) Organizační struktura – Generální ředitelství  

Generální  ředitelství  řídí  zejména:  8  celních  ředitelství,  sekci  ekonomiky  a

informatiky, sekci cel a daní, sekci pátrání a dohledu, sekci právní podpory a řízení,

odbor personální a zdravotní péče   

ad II.)  Organizační struktura – Celní ředitelství  

Celní  ředitelství  řídí  zejména:  54  celních  úřadů,  oddělení  inspekce  a  vnitřní

kontroly, oddělení analýzy, oddělení závažných informací, odbor podpory řízení, odbor

cel a daní, odbor pátrání a dohledu    

ad III.) Organizační struktura – Celní úřad (příloha č. 1) 

Celní úřad řídí zejména odbor cel a daní, odbor dohledu a kontroly a pobočky

celních úřadů.

1.1.2. Organizační struktura - Policie České republiky    

I. Policejní prezídium (zkr. PP)

II.  Krajské správy PČR (zkr. KS) 
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III. Okresní ředitelství PČR  příp. Obvodní ředitelství PČR (zkr. OŘ)

ad I.) Organizační struktura – Policejní prezídium 

Policejní prezídium řídí mimo Krajských správ PČR také specializované útvary s

působností po celé ČR, např.: Útvar rychlého nasazení, ÚOKFK – útvar pro odhalování

korupce a finanční kriminality, Kriminalistický ústav, ÚSKPV – Úřad služby kriminální

policie  a  vyšetřování,  NPDC  –  Národní  protidrogová  centrála,  Ředitelství  služby

cizinecké a pohraniční policie PČR, atd.

 ad  II.)  Organizační  struktura  –  Krajské  správy  PČR.  Krajské  správy  PČR  řídí  

zejména: 

Okresní  ředitelství  PČR,  Službu  kriminální  policie  a  vyšetřování,  OKTE  -

oddělení kriminalistické techniky, Inspektorát pro zbraně, střelivo, výbušniny a drogy,

Útvary zvláštních činností atd. 

ad III.) Organizační struktura – OŘ PČR (příloha č. 2). OŘ PČR řídí zejména: 

Obvodní  oddělení  PČR,  Službu  kriminální  policie  a  vyšetřování,  OKTE  –

oddělení kriminalistické techniky, Inspektorát pro zbraně, střelivo, výbušniny a drogy,

Dopravní inspektorát atd.

1.2. Stručný popis, charakter práce a kompetence vybraných státních

složek na úseku boje z trestnou činnosti v oblasti životního prostředí

Na úseku prevence,  kontroly,  ale převážně  při  odhalování,  dokumentování  a

dokazování trestné činnosti  v oblasti životního prostředí působí zejména CS a PČR.

Orgány těchto složek mezi  sebou úzce spolupracují  v  rámci  působností  upravených

zákonem.[7]

1.2.1. Celní správa – hlavní úkoly a činnosti

1. Celní řízení 

2. Boj proti porušování celních předpisů

3. Kontrolní činnost celní služby

4. Úkoly v oblasti odhalování zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví.  

Od května 2004 byly v rámci novely zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě,

rozšířeny kompetence a úkoly příslušníků CS. Jedná se především o:

5. Oprávnění  zastavovat  vozidla  na  celém území  ČR za účelem kontroly  zaplacení

dálničního  poplatku  (novela  zákona  č.13/1997  Sb.,  o  pozemních  komunikacích,  ve

znění pozdějších předpisů)
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6. Oprávnění  provádět  kontrolní  vážení  nákladních  automobilů  (novela  zákona

č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)

7. Dozor nad dodržováním zákazu klamání spotřebitele (novela zákona č. 634/1992 Sb.,

o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů) 

8. Oprávnění kontroly práce cizinců (zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

K  zásadní  změně  v celním řízení  došlo  v  souvislosti  se  vstupem ČR do EU.

Postupy celních orgánů v rámci celního řízení do tohoto okamžiku přestala upravovat

národní  legislativa  a  tato  oblast  přešla  pod  správu  legislativy  EU,  která  definuje

jednotné  postupy  celního  řízení  pro  všechny  členské  státy  EU  a  to  i  v  oblasti

odpadového hospodářství. 

          Další důležitou oblastí činnosti CS ČR je problematika pátrání, která se zaměřuje

na odhalování  případů,  kdy byly  porušeny celní  a  daňové předpisy v  souvislosti  s

dovozem nebo tranzitem zboží. Ve vztahu k životnímu prostředí dochází nejčastěji  k

porušení předpisů právě v oblasti přeshraniční přepravy odpadů. 

Činnost útvarů pátrání celní správy proto začala směřovat také proti pachatelům

závažných  trestných  činů,  včetně  organizovaného  zločinu s  důrazem  na  důslednou

kontrolu na státních hranicích.[11]

Neexistence  hraničních  celních  úřadů  zdůraznila  význam  činnosti  přímého

výkonu kontrolní činnosti celní služby, a to ve formě skupin mobilního dohledu, jako

nejúčinnějšího preventivního prostředku. Jejich hlavním úkolem je provádět  přímo v

terénu  kontroly  nad  zbožím  podléhajícím  celnímu  dohledu  a  prostřednictvím

motorizovaných i pochůzkových hlídek provádět kontrolu dodržování podmínek daných

celním režimem. 

1.2.2. Policie České Republiky - hlavní úkoly a činnosti

1.  Chrání  bezpečnost  osob a majetku;  spolupůsobí  při  zajišťování  veřejného

pořádku, vede boj proti terorismu

2. Odhaluje trestné činy a zjišťuje jejich pachatele

3. Koná vyšetřování o trestných činech

4. Zajišťuje ochranu státních hranic ve vymezeném rozsahu

5.  Zajišťuje  ochranu  ústavních  činitelů  ČR  a  bezpečnost  chráněných  osob,

zajišťuje  ochranu  zastupitelských  úřadů,  ochranu  sídelních  objektů  Parlamentu,

prezidenta  republiky,  Ústavního  soudu,  ministerstva zahraničních  věcí,  ministerstva

vnitra a dalších
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6. Odhaluje přestupky, projednává přestupky, pokud tak stanoví zvláštní zákon

7. Vede evidence a statistiky potřebné pro plnění svých úkolů 

8.  Zajišťuje  pohotovostní  ochranu  jaderných  zařízení  a  podílí  se  na fyzické

ochraně jaderného materiálu při jeho přepravě, plní též úkoly státní správy, pokud tak

stanoví zvláštní zákon.

I v resortu vnitra bylo nutno se po roce 2004 přizpůsobit novým formám trestné

činnosti na životním prostředí. Vzhledem k rozsahu a náročnosti byly na PČR České

republiky kladeny nemalé nároky na specializaci, odbornost i na nové formy spolupráce

s ostatními orgány a institucemi, v jejichž působnosti je ochrana životního prostředí, jak

na úseku prevence, tak na úseku odhalování a dokumentování ekologické kriminality ve

formách šetření, prověřování a vyšetřování v rámci trestního řízení.[6] 

Tím se ještě více zdůraznila v oblasti odpadového hospodářství a s tím spojeným

přeshraničním pohybem odpadů nutnost spolupráce jak mezi orgány policie a orgány

celními tak i s Českou inspekcí životního prostředí a příslušnými krajskými úřady.
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2. Právní aspekty trestné činnosti v oblasti životního prostředí

Základní  pojmy  a  zásady  ochrany  životního  prostředí  vymezuje  zákon  č.

17/1992  Sb.,  o  životním  prostředí,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  který  stanovuje

povinnosti  právnických  a  fyzických  osob  při  ochraně  a  zlepšování  stavu  životního

prostředí a při využívání přírodních zdrojů. Podle § 2 je, „životním prostředím vše, co

vytváří  přirozené podmínky  existence organismů  včetně  člověka a  je  předpokladem

jejich  dalšího  vývoje.  Jeho  složkami  jsou  zejména  ovzduší,  voda,  horniny,  půda,

organismy, ekosystémy a energie“ viz [9]. 

Ochrana  životního  prostředí  je  definována  v  §  9  jako,  „ činnosti,  jimiž  se

předchází znečišťování nebo poškozování životního prostředí, nebo se toto znečišťování

nebo poškozování omezuje a odstraňuje“  viz [9].

Kromě  zákona  o  životním prostředí  existuje  řada  dalších  obecně  závazných

předpisů,  resortních  předpisu,  metodických  pokynu,  návodu  a  sdělení.  Z  obecně

závazných předpisů, které se týkají problematiky ochrany životního prostředí je třeba

zmínit některé, snad nejdůležitější zákony: 

- č. 140/1961 Sb., trestní zákona, ve znění pozdějších předpisů

- č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů

- č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

- č. 282/1991Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa,

ve znění pozdějších předpisů

-  č.  388/1991  Sb.,  o  Státním  fondu  životního  prostředí  České  republiky,  ve  znění

pozdějších předpisů

- č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

- č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

- č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

- č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve

znění pozdějších předpisů

- č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými

chemickými látkami, ve znění pozdějších předpisů



Právní aspekty 

15

-  č.  258/2000  Sb.,  o  ochraně  veřejného  zdraví  a  o  změně  některých  souvisejících

zákonů, ve znění pozdějších předpisů

-  č.  100/2001  Sb.,  o  posuzování  vlivu  na  životní  prostředí  a  o  změně  některých

souvisejících  zákonů  (zákon  o  posuzování  vlivu  na  životní  prostředí),  ve  znění

pozdějších předpisů

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

předpisů

-  č.  314/2006  Sb.,  kterým  se  mění  zákon  č.  185/2001  Sb.,  o  odpadech  o  změně

některých dalších zákonu, ve znění pozdějších předpisů

-  č.  254/2001 Sb.,  o  vodách a o změně  některých  zákonu (vodní  zákon),  ve znění

pozdějších předpisů

-  č.  86/2002 Sb.,  o ochraně  ovzduší  a o změně  některých dalších zákonů  (zákon o

ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

- č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

regulováním obchodu s nimi  a dalších opatření  k  ochraně  těchto druhů  a  o  změně

některých  zákonu (zákon o obchodování  s ohroženými  druhy),  ve znění  pozdějších

předpisů

-č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými

chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o

ochraně  veřejného  zdraví  a  o  změně  některých  souvisejících  zákonů,  ve  znění

pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v

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

V rámci Evropského společenství (zkr. ES) však není pojem životní prostředí ve

Smlouvě o založení ES samostatně vymezen, ale ze znění článků 174 a 175 lze dovodit,

že pod pojmem životní prostředí a ochrany životního prostředí je na komunitární úrovni

zahrnuta  zejména čistota ovzduší,  vod,  kvalita  potravin  a pitné vody, ochrana proti

hluku, ochrana proti  kontaminaci  a erozi  půdy,  ochrana flóry a  fauny včetně  jejich

stanovišť, ochrana krajiny a územní plánování, hospodaření s odpady a obaly a ochrana

krajiny.  Na  nejvyšší  úrovni  je  tak  problematika  životního  prostředí  regulována

mezinárodními  úmluvami,  v  oblasti  ochrany  životního prostředí  pak  závazky

mezinárodních úmluv transponují  nařízení, nejčasněji  pak směrnice nebo rozhodnutí.
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Vedle toho existuje v oblasti životního prostředí řada doporučení a stanovisek, která

však nemají povahu právních norem a nejsou tak právně závaznými akty. Jako příklady

právních norem můžeme jmenovat alespoň některé:

- Basilejská úmluva o řízení pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich

zneškodňování / Basilej, 1989 /

- Rotterdamská úmluva o mezinárodním obchodu s určitými nebezpečnými chemickými

látkami a pesticidy / Rotterdam, 1998 /

- Nařízení Rady (EHS) č. 888/92, o programu získávání označení „ ekologický „

- Nařízení Rady (EHS) č. 793/93, o hodnocení a kontrole rizik existujících chemických

sloučenin

-  Nařízení  Rady (EHS)  č.  259/93,  o  dohledu a  kontrole  přepravy odpadů  uvnitř,  z

Evropského společenství a do Evropského společenství

-  Nařízení  Rady  (EHS)  č.  338/97,  o  ochraně  druhů  volně  žijících  zvířat  a  planě

rostoucích rostlin regulací obchodu s nimi

- Směrnice 93/59/EHS, kterou se mění a doplňuje směrnice 70/220/EHS o opatřeních

proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel

- Směrnice 75/442/EHS, o odpadech

- Směrnice 91/689/EHS, o nebezpečných odpadech

- rozhodnutí o ratifikaci mezinárodní úmluvy o životním prostředí

- Doporučení 96/733/EHS, o environmentálních smlouvách

2.1. Právní odpovědnost při ochraně životního prostředí 

Odpovědnost  obecně  při  ochraně  životního  prostředí  se  zakládá  na  pojmu

ekologická újma. Je to negativní změna stavu životního prostředí, která je výsledkem

lidského jednání.  Spočívá  v  přímé či  nepřímé,  měřitelné  a  nepříznivé  změně  půdy,

biodiverzity nebo vodního ekosystému nebo ve ztrátě či oslabení funkcí ekosystému, jež

vyvolalo poškození jejich složek nebo narušení jejich vnitřních vazeb a procesů.[9]

 Odpovědnost  je  kategorií  nejen  právní,  ale  i  ekonomickou, filozofickou,

teologickou a psychologickou, vcelku obecně je však přijímána odpovědnost morální a

odpovědnost  právní.  Právní  odpovědnost  na  úseku  ochrany  životního  prostředí  je

označována také jako odpovědnost  ekologicko-právní.  Ta zahrnuje  odpovědnost  jak

deliktní, tak i za ztráty na životním prostředí a uplatňuje se jak odpovědnost objektivní,

tedy za následek, tak subjektivní, tedy za zavinění.

Deliktní  odpovědnost  je  odpovědnost  za  protiprávní  jednání  při  porušení
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ustanovení na ochranu životního prostředí a v právu se v této oblasti  uplatňuje jak

odpovědnost správní, tedy administrativní, za správní delikty tak trestní, čímž rozumíme

trestněprávní odpovědnost za trestné činy.

Můžeme je dělit podle kriterií na:

1. podle subjektu na:

a/ deliktní odpovědnost fyzické osoby

b/ deliktní odpovědnost právnické osoby

2. podle míry rozsahu odpovědnosti na :

a/ deliktní odpovědnost subjektivní

b/  deliktní odpovědnost objektivní, která se uplatňuje proti právnickým

osobám

3. podle právního odvětví na :

a/ deliktní odpovědnost vyplývající ze správního práva 

b/ deliktní odpovědnost vyplývající z trestního práva

4. podle vztahu k právnímu předpisu

a/  deliktní odpovědnost za trestné činy

b/  deliktní  odpovědnost  za  přestupky,  fyzické  osoby,  která  není

podnikatelem

c/  deliktní odpovědnost za jiné správní delikty právnických 
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3. Odpovědnost za správní delikty proti životnímu prostředí

Z  hlediska  správní  odpovědnosti  za  protiprávní  jednání  v  oblasti  životního

prostředí hovoříme nejčastěji o přestupcích a o správních deliktech právnických osob a

fyzických osob, jichž se dopustí v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti nebo

při provozování určitých kvalifikovaných činností. Subjektem oprávněným k ukládání

sankcí  za  protiprávní  jednání  právnických  osob  jsou orgány  státní  správy  ochrany

životního  prostředí,  ve  většině  případu  ČIŽP nebo příslušný obecní  a  krajský úřad

(ochrana vod, lesa, přírody a odpadu). Mezi oprávněné orgány patří též pověřené obecní

úřady, orgány obcí či správy chráněných krajinných oblastí a národních parků. Právní

úprava  pravomocí  a  kompetencí  správních  orgánu  zejména  při  ukládání  pokut  na

jednotlivých úsecích životního prostředí je však v mnohém nejednotná a roztříštěná, i

když v zásadě směřuje vždy k nápravě protiprávního stavu v oblasti ochrany životního

prostředí. Vedle sankcí je možno v některých případech uložit za přestupek i ochranné

nebo nápravné opatření a rovněž i  opatření k nápravě  zjištěných závadových stavů.

Nápravná  opatření  nemusí  být  realizována  pouze  na  základě  rozhodnutí  správního

orgánu,  mohou  být  uložena  přímo  zákonem  (jejich  uložení  nevyžaduje  existenci

protiprávního stavu). Mohou být uložena samostatně i vedle vlastního trestu. Obecně je

lze rozdělit na opatření omezující či zakazující určitou činnost, která ohrožuje životní

prostředí,  a nápravná opatření (došlo-li  již  k nežádoucímu stavu, ať  již  po právu či

protiprávní činností).                 

Podle  následku,  který  způsobí  protiprávní  činnost  na životním prostředí,  lze

rozlišovat ekonomickou škodu a ekologickou újmu.[1] 

Ekonomická škoda se nahrazuje podle občanského zákoníku (§ 442 a násl.)

- finanční náhradu

- naturální restituci (uvedení do původního stavu).

Oprávněným subjektem je vlastník dotčené věci,  což  může někdy (např.  při

totožnosti vlastníka a delikventa) činit právní problémy.

Ekologická  újma  se  na  rozdíl  od  škody  napravuje  podle  zákona  o

životním prostředí

a) uvedením do původního stavu,

b) náhradním kompenzačním plněním,

c) nahrazením, resp. napravením újmy v penězích (toto ustanovení lze označit za
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problematické, neboť zde chybí jednoznačná metodika k výpočtu škody v penězích a

není zřejmé, jak by se příslušná finanční částka stanovovala),

Ekologická  újma  muže  vzniknout  i  po  právu,  tj.  nepředpokládá  obligatorně

protiprávní jednání. Oprávněným subjektem je stát. 

 Jediná průkazná věc u újmy na životním prostředí je dosud kalkulace či přímé

vyčíslení nákladu vynaložených na odstranění této újmy (např.  u havárie odstranění

kontaminace), nákladů spojených s bezpečnou likvidací kontaminovaných materiálu a

prostředí  (např.  nebezpečného  odpadu  a  zeminy)  bez  případných  následků  na

chráněném  druhu  flóry  a  fauny  použitelný  např.  při  úmyslném  zabití  chráněného

živočicha. Metody obecné kvantifikace újmy na životním prostředí zahrnující široký

rámec poškození a obnovy ekosystému jsou pro potřeby soudního řízení nepoužitelné,

neboť nejsou schopny kvantifikovat újmu na životním prostředí s dostatečnou přesností,

jsou  věcně  neprokazatelné  a  tudíž  napadnutelné.  Je  zřejmé,  že  tato  oblast  je  zcela

nedostatečně  právně  ošetřena. MŽP dosud metodicky zpracovalo pojem „ekologická

újma“ pouze pro oblast lesa.

Z tohoto důvodu je nezbytné vypracovat metodiku pro jednotlivé případy trestní

odpovědnosti a pro jednotlivé složky životního prostředí a jejich kombinaci.

Správní delikt právnické osoby odlišuje od dalších správních deliktu především

znak odpovědné osoby. Subjektem odpovědnosti je právnická osoba jako celek, nikoliv

její statutární orgány, jednotliví zaměstnanci nebo členové. Sankcí ukládanou za tyto

delikty je téměř výhradně peněžitý trest, tedy pokuta. 

Pouze  výjimečně  lze  uložit  i  jinou  sankci,  např.  propadnutí  kontrolovaného

zboží (např. § 89 zákona o ochraně přírody a krajiny umožňuje odebrání nedovoleně

držených  zvláště  chráněných  druhu  rostlin  a  živočichu),  omezení  nebo  zastavení

provozu zdroje ohrožujících životní  prostředí (např.  § 38 odst.  2  zákona o ochraně

ovzduší). [10]

Pokuty jsou stanoveny buď částkou od nuly do pevně stanovené horní hranice,

od nuly do pohyblivě stanovené horní hranice či rozpětím mezi pevně stanovenou dolní

a horní hranicí. 

V zákoně o vodách (§ 117) je pokuta za nedovolené odebrání povrchových či

podzemních  vod  stanovena  násobkem  sazby  za  1  m3  nedovoleně  odebraných

povrchových  či  podzemních  vod  celkovým  množstvím  těchto  povrchových  vod  a

zároveň je zde i stanovena minimální výše pokuty. Pro ukládání sankcí za sbíhající se
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delikty  není  stanovena  obecná  úprava,  nejbližší  analogicky  použitelnou  úpravou  je

ustanovení § 12, odst. 2 přestupkového zákona. Jednou ze zásadních otázek uplatňování

deliktní  odpovědnosti  právnických  osob a fyzických  osob při  výkonu podnikatelské

činnosti nebo při provozování určitých kvalifikovaných činností je obligatorní ukládání

sankcí.

Kromě  správního  trestání  je  třeba  se  zmínit  též  o  kategorii  poplatku  za

ohrožování,  resp.  zhoršování  stavu  životního  prostředí,  případně  jeho  složek,  jako

činnosti  sice nežádoucí, nicméně  společností tolerovanou a nezakazovanou. Poplatky

lze rozčlenit na:

a) poplatky za využívání přírodních zdrojů 

b) poplatky za ukládání či vypouštění látek do životního prostředí.

Dojde-li ke spáchání více přestupků stejným pachatelem a věc je projednána ve

společném  řízení,  uloží  se  sankce  podle  ustanovení  vztahujícího  se  na  přestupek

nejpřísněji  postižitelný (§ 12 odst. 2 přestupkového zákona).  Tento způsob ukládání

sankcí za přestupek je v oblasti ochrany životního prostředí dosti častý, neboť zpravidla

jedním činem dochází k poškození více složek životního prostředí, a tedy i porušení

více právních norem.
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4.  Trestněprávní  odpovědnost  za  protiprávní  jednání  na

životním prostředí

V ochraně  životního prostředí hraje trestní právo závažnou roli  preventivní i

represivní. Ačkoliv se zabývá nejzávažnějšími protiprávními činy osob, je jeho úloha

právě v prevenci nezastupitelná. Do 1. 7. 2002, za účinnosti trestní zákona č. 140/1961

Sb.,  byla  ochrana  životního  prostředí  zakotvena  do  §§181a,181b  pro  rozlišení

úmyslného a nedbalostního jednání a do ostatních paragrafů použitelných i pro ochranu

životního prostředí. Po novele trestního zákona č. 134/2002 Sb. pak již trestné činy na

úseku životního prostředí dělíme do několika kategorií:

A/ OBECNÉ

§ 181a a §181b - Ohrožení a poškození životního prostředí (úmyslné,

nedbalostní)

B/ ZVLÁŠTNÍ

§ 181c - Poškozování lesa těžbou

§ 181e - Nakládání s nebezpečnými odpady

§ 181f, § 181g, § 181h – Neoprávněné nakládání s chráněnými a volně

žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami

§ 178a - Pytláctví

§ 186 - Nedovolená výroba a držení radioaktivního materiálu a vysoce

nebezpečné látky

§ 203 - Týrání zvířat

C/ OSTATNÍ (použitelné i pro ochranu životního prostředí)

§ 124 - Porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou

§ 118 – Neoprávněné podnikání

§ 158 - Zneužívání pravomoci veřejného činitele

§ 179 a § 180 - Obecné ohrožení (úmyslné, nedbalostní)

§ 257 - Poškozování cizí věci

§ 258 - Zneužívání vlastnictví

Trestného  činu  ohrožení  životního  prostředí  podle  §  181a  odst.  1

trestního zákona se dopustí ten,  „kdo úmyslně znečistí nebo jiným způsobem poškodí

pudu, vodu, ovzduší, les nebo jinou složku životního prostředí tím, že poruší předpisy o

ochraně životního prostředí nebo předpisy o ochraně a využívání přírodních zdrojů a na

větším území, na zvláště chráněném území nebo ve vodním zdroji, u něhož je stanoveno
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ochranné  pásmo,  ohrozí  společenstva  nebo  populace  volně  žijících  živočichů  nebo

planě rostoucích rostlin (poškození životního prostředí), nebo kdo úmyslně poškození

životního prostředí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění“  viz [5]. 

Pro naplnění skutkové podstaty trestného činu podle § 181b trestního zákona

v prvním odstavci postačuje, resp. Je třeba pouze nedbalosti. Jak je patrno, liší se právní

znaky obou dvou skutkových podstat pouze v subjektivní stránce, tedy ve vyžadované

formě zavinění.

V připravované  rekodifikaci  trestního  zákona  se  upravují  skutkové  podstaty

trestného činu ohrožení a poškození životního prostředí úmyslně  a z nedbalosti v §§

270, 271,  poškozování  lesa v  § 272,  nakládání  s nebezpečnými  odpady v  § 274,  a

úmyslné  neoprávněné  nakládání  s chráněnými  a  volně  žijícími  živočichy  a  planě

rostoucími rostlinami úmyslně, z nedbalosti nebo odnímáním v §§ 275, 276, 277.

Cílem novely trestního zákona č. 134/2002 Sb., která vstoupila v platnost dnem

1. července 2002 proto bylo zjednodušit postih trestných činu proti životnímu prostředí.

Novela trestního zákona přesněji vymezila skutkové podstaty ustanovení § 181a, § 181b

a doplnila nová ustanovení § 181c až § 181h (příloha č. 3). 

V praxi podle poznatků orgánů činných v trestním řízení však stejně nedostala

aplikační  praxe  při  trestněprávní  ochraně  životního  prostředí  přijetím  zákona

č.134/2002 Sb. Odpovídající nástroj k postihu protiprávních jednání. Většina případu,

která  je  prověřována,  končí  odložením  věci  podle  §  159a  odst.  1  tr.  řádu,  popř.

odevzdáním. Tento zákon účinný postih v praxi spíše znemožnil, a to jednak snížením

trestních sazeb, jednak definicí ohrožení a poškození životního prostředí.

Stávající  trestněprávní  úprava,  tak  jak  je  realizovaná  v současné  době,

neumožňuje  správné,  zásadní  a  smysluplné  postihy  nových  závažných  a  někdy  i

zásadních  zásahů  do  životního  prostředí  a  tím  i  naplňování  smyslu  trestněprávní

ochrany životního prostředí, což se pak negativně odráží v tom, že pachatelé trestných

činů této situace využívají a životní prostředí poškozují jen s vidinou a hrozbou správní

sankce. 

Tabulka č.1:Vývoj počtu stíhaných, obžalovaných, odsouzených osob u vybraných

trestných činů
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Stíhané osoby § 181a 28 55 57 57 32 16 0 1

§ 181b 2 36 22 38 11 5 4 3

§ 181e - - - - 1 3 8 3

Celkem 30 91 79 95 44 24 12 7

Obžalované osoby §

181a
20 48 51 50 28 10 0 1

§ 181b 4 23 19 32 6 3 4 3

§ 181e - - - - 1 3 7 3

Celkem 24 71 70 82 35 16 11 7

Odsouzené osoby § 181a 4 6 10 20 9 1 1 1

§ 181b 4 2 4 13 5 3 4 3

§ 181e - - - - 1 1 3 0

Celkem 8 8 14 33 15 5 8 4

V případě neuvedeného trestného činu poškozování lesa těžbou podle § 181c tr.

zákona jednak jako speciální skutková podstata nedůvodně oproti trestní sazbě v § 181a

tr.  zákona  mírněji  postihuje  jednu  z  více  rozšířených  a  pro  pachatele  komerčně

zajímavých forem trestné činnosti proti životnímu prostředí, jednak skutková podstata

tohoto trestného činu a její aktuální výklad umožňují pachatelům vyhnout se trestnímu

stíhání pro tento trestný čin těžbou v menším rozsahu, resp. na více plochách lesa, aniž

by bylo možno tyto plochy sčítat.

V případě trestných činů ohrožení a poškození životního prostředí podle § 181a

(příloha č. 5) a § 181b trestního zákona (příloha č. 6) definice skutkových podstat uvádí

podmínky,  jejichž  výskyt  lze  jen  velmi  obtížně  naplnit  a  ještě  komplikovaněji

dokladovat dostupnými důkazy, takže „běžné“ případy poškození životního prostředí lze

pomocí trestní represe jen velmi obtížně postihnout. Jako příklad slouží podmínka, že

vše se musí odehrát na větším území, na zvláště  chráněném území nebo ve vodním

zdroji, u něhož je stanoveno ochranné pásmo. 

Obdobně je tomu i u trestného činu neoprávněné nakládání s chráněnými a volně

žijícími živočichy a plane rostoucími rostlinami podle §181f, kde v odst. 1 písm. a je

možnost trestního postihu striktně stanovena pouze na případy, kdy počet postižených

exemplářů přesahuje 50 kusů. Nutno doplnit, že to neplatí pro kriticky ohrožené jedince

zvláště chráněných druhu nebo pro exemplář CITES přímo ohrožený vyhubením podle
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§ 181f odst. 2, kde stačí jeden kus.

U  postihu  úmyslného  zapalování  skládek  odpadu,  které  poškozuje  životní

prostředí,  je  zase velmi  sporné materiální  vyčíslení  škody,  pro kterou může dojít  k

trestnímu stíhání  pro  obecné ohrožení  toxickými  zplodinami.  Vždyť  již  náklady na

výjezd a činnost jednotek požární ochrany v souvislosti s likvidací takovéto události

jsou společenskou škodou. Vliv na životní prostředí je nezpochybnitelný minimálně již

co do emisí znečišťujících látek, které spálením odpadu vznikají. 

Novela trestního zákona alespoň přinesla doplnění v tom směru, že se nepočítá s

přímou náhradou ekologické újmy, jejíž výše je v podstatě nevyčíslitelná, neboť v sobě

zahrnuje nehmotné hodnoty, ale pracuje s výší nákladů nutných k nápravě závadného

stavu. Pro hranici  výše škody,  prospěchu, nákladů  k odstranění poškození životního

prostředí  a  hodnoty věci  jsou upraveny konkrétní  částky,  podle kterých se odlišuje

škoda nikoli  nepatrná, nikoli  malá,  vetší,  značná a škoda velkého rozsahu.  Jednání,

mající znaky ekologických trestných činů, se zpravidla dopouštějí právnické osoby.[1]

Na  fyzické  osoby  jednající  jménem  právnické  osoby  se  vztahují  všechny

okolnosti  rozhodné  pro  posuzování  trestní  odpovědnosti  fyzických  osob.  Uvedený

právní stav ovšem není ideální, nevyhovuje praxi a i v zahraničních právních úpravách

se setkáváme se speciální  právní  úpravou trestní  odpovědnosti  právnických osob. V

tomto duchu je připravován nový zákon o trestní odpovědnosti právnických osob.

4.1.  Evropské  iniciativy  na  poli  trestněprávní  ochrany  životního

prostředí

Z principu odpovědnosti  státu za ochranu a stav životního prostředí vyplývá

povinnost  státu vytvářet právní,  ekonomické,  politické i  institucionální  zajištění  této

ochrany,  přičemž trestní  právo  v tomto.  V  zahraničních  právních  úpravách  existuje

speciální  právní  úprava  právnických  osob  o  trestní  odpovědnosti,  která  umožňuje

účinnější  postih  některých  závažných  jednání  výslovně  uvedených  ve zvláštní  části

trestního zákoníku. 

Na  poli  trestněprávní  ochrany  životního  prostředí  v  rámci  Evropy  byla  v

listopadu  1998  ve  Štrasburku  přijata  a  otevřena  k  podpisu  členským  státům Rady

Evropy a jiným státům Úmluva o trestněprávní ochraně životního prostředí, která jen

dovršuje úsilí k ochraně životního prostředí a vychází jednak z požadavku na ochranu

lidského  života  a  zdraví  a  fauny a  flóry  všemi  dostupnými  prostředky a  jednak  z

nezbytnosti  regulace  nakládání  s  nebezpečným  materiálem  a  technologiemi,  které
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představují rizika pro chráněné zájmy. Úmluva Rady Evropy upravuje konkrétní oblasti,

kde je požadován trestní postih.

Dokumentem,  který  představuje  základní  rámec  pro  aktivity  ES  v  ochraně

životního prostředí v období 2001 až 2010 je Šestý akční program pro životní prostředí

přijatý v roce 2001 v Göteborgu, „Životní prostředí 2010, Naše budoucnost je v našich

rukou“.[4]

 Problematikou trestněprávní ochrany životního prostředí se v něm zabývá jeden

z bodů zaměřený na účinnost a prosazování legislativních opatření EU v oblasti ochrany

životního prostředí. Jde o zabezpečení implementace evropského práva jednotlivými

státy.  Šestý  akční  program  uvádí,  že  je  nutné  přijmout  úpravu  ekologicko-právní

odpovědnosti a iniciovat boj s ekologickou kriminalitou. V návaznosti na výše uvedené

cíle a v souladu s legislativními požadavky Smlouvy o založení ES ve znění pozdějších

změn došlo k vypracování návrhu směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí

s naznačeným legislativním vývojem v rámci ES.
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5. Hlavní typy kriminality páchané na životním prostředí

Poškození životního prostředí je sice obecně definováno v zákoně č. 17/1992 Sb.

o životním prostředí,  ve znění  pozdějších  předpisů  a  tento  zákon pojem „  závažné

poškození životního prostředí“ sám užívá, ale míra „závažnosti „ není nikde definována.

Proto  bylo  přistoupeno  k  formulování  nových  skutkových  podstat  trestných  činů

ohrožení a poškození životního prostředí a rozšíření trestněprávní ochrany životního

prostředí  pomocí  nových  skutkových  podstat  chránících  i  další  složky  životního

prostředí, jako les, volně žijící živočichy a planě rostoucí, životní prostředí obecně před

nakládáním  s  odpady,  které  tak  můžeme spolu  s  ochranou  ovzduší,  vodních  toků,

podzemních vod a před pytláctvím považovat za speciální skutkové podstaty a některé

krátce  charakterizovat,  když  problematika  odpadů,  přeshraniční  pohyb  odpadů,

nakládání  s nebezpečnými  odpady a  nelegální  přeprava  a  nakládání  s  odpady bude

vzhledem k zaměření bakalářské práce předmětem samostatného oddílu.

5.1. Nezákonné lesní těžby dřeva

V devadesátých letech se změnou vlastnických vztahu v lesích objevil problém

nezákonných  těžeb.  Těžby  probíhají  v  rozporu  s  právními  předpisy  bez  ohledu  na

těžební možnosti porostu, ať  již formou holosečí,  či  prořeďováním porostu výběrem

nejkvalitnějších  stromů  s koncentrací  do  menších  soukromých  lesních  majetků,

získaných  koupí  od  původních  vlastníků.  Vývoj  nezákonných  těžeb  kulminoval  v

období let 1999 a 2000. Zatímco v minulých letech podávala ČIŽP za neoprávněné

těžby většího rozsahu v průměru 13 trestních oznámení ročně, pak v roce 2005 byla

podána 4 a v roce 2006 jen 3 trestní oznámení. Nadále se však objevuje ve větším

rozsahu poškozování stojících stromů jejich nařezáním nebo záměrným neprovedením

ochranných zásahů.  Neznámý pachatel  takto poškodí  stromy,  které  nejsou určeny k

mýtní těžbě. 

V souvislosti s nelegálními těžbami dříví v lesích v ČR je zákonem č. 289/1995

Sb.,  o  lesích,  ve  znění  pozdějších  předpisu,  ošetřena  nejen  odpovědnost  vlastníků

předmětných  pozemků,  ale  i  odpovědnost  podnikatelských  subjektů.  Trestněprávní

odpovědnost je upravena trestním zákonem. [5]

 PČR největší  problém shledává v  aplikaci  trestného  činu  poškozování  lesa

těžbou podle §181c trestního zákona, neboť v uplynulých letech došlo k mimořádně

závažným škodám v lesích  způsobených  nezákonnou těžbou,  ale  tomu neodpovídal
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počet stíhaných a odsouzených pachatelů. Současné znění § 181c má za následek, že se

rozchází  materiální  stránka  trestného  činu  spočívající  ve  vysoké  společenská

nebezpečnosti s formální stránkou trestného činu, kdy přes tuto vysokou společenskou

nebezpečnost  nejsou  naplněny nevhodně  formulované  formální  znaky.  Pachatelé  se

naučili obcházet formální znaky § 181c a přitom jejich jednání je nadále mimořádně

společensky nebezpečné a dochází ke značným ekologickým újmám na lesích, jejichž

náprava je v řádu mnoha desítek let. 

EU  přijala  pro  oblast  nezákonných  těžeb  v  roce  2005  Akční  plán  EU  pro

vymahatelnost práva, správu a obchod v lesnictví (FLEGT - Action Plan for Forest Law

Enforcement,  Governance  and  Trade),  který  vyzývá  členské  státy,  aby  uzavíraly

dobrovolné bilaterální dohody pouze o nákupech legálně těženého dřeva a snažily se

zavádět dobrovolné licenční systémy pro odlišení legálního od nelegálního dřeva.

5.2. Nelegální obchod s chráněnými druhy volně  žijících živočichu a

planě rostoucích rostlin

V ČR  je  problematika  sledována  od  roku  1992,  kdy  se  tehdejší  Česká  a

Slovenská  federativní  republika  stala  signatářem  Úmluvy  CITES  (Convention  on

International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Počínaje vstupem

ČR do EU vstoupil v platnost zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících

živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k

ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů.

V ČR existuje značně rozsáhlý nelegální obchod s živou přírodou. Předpokládá

se,  že čeští  občané jsou celosvětově  na 2.  místě  v  počtu  nejčastějších zadržení  při

nelegální činnosti v této oblasti. Do ČR se dováží živí ptáci a další exotická zvířata

odchycená z  volné přírody rozvojových zemích Afriky,  Jižní  Ameriky a Asie kvůli

poptávce zájmového chovatelství. ČR funguje také jako významná tranzitní země do

západní Evropy. 

Při  Evropské  komisi  pracuje  skupina  pro  prosazování  zákona  v  oblasti

ohrožených druhů – Wildlife Enforcement Group a členem této skupiny je i pracovník

ČIŽP.  V  rámci  Evropské  unie  existuje  projekt  EU-TWIX,  který  úzce  propojuje

pracovníky  kontrolních  a  represivních  orgánu  ze  všech  zemí  EU  a  zároveň  vede

databázi CITES případů, kdy za ČR má do tohoto systému přístupová práva ČIŽP, CS a

MŽP.  Tímto  způsobem  je  vytvořena  celosvětová  síť,  která  kontroluje  mezinárodní
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obchod  s  ohroženými  divokými  zvířaty  a  planými  rostlinami,  a  to  hlavně  pomocí

povolení, která musí doprovázet každou mezinárodní zásilku dotyčných organismu nebo

výrobku  z nich.  V České  Republice  rozsah  nelegálních  aktivit  monitoruje  ČIŽP

prostřednictvím oddělení ochrany přírody. [10]

PČR pro důsledné prosazování ustanovení trestného činu neoprávněné nakládání

s chráněnými a volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami podle §181f, g, h

trestního zákona v těsné spolupráci s orgány ČIŽP a CS provádí jak základní šetření tak

vyčleňuje specialisty pro problematiku trestné činnosti na životním prostředí.

5.3. Ochrana ovzduší, vodních toku a podzemních vod

Závažnými  protiprávními  jednáními  na úseku ochrany ovzduší  jsou úmyslná

nedodržování předpisu stanovujících podmínky ochrany ovzduší. V praxi tak ze strany

provozovatelů  dochází  k  nedodržování  technických podmínek provozu stacionárních

zdrojů  znečišťování  ovzduší,  zkreslování  okolností  pro  měření  emisí  znečišťujících

látek,  jež  má  prokázat  dodržování  stanovených  emisních  limitu  a  dalším.  Většina

případů je prováděna za účelem ekonomického prospěchu. 

Péče o ovzduší je právně řešena převážně ve správním řízení. V oblasti ochrany

ozonové vrstvy Země  platí  stejně  jako při  ochraně  druhů  volně  žijících živočichů  a

planě  rostoucích  rostlin  závazné  předpisy  ES.  Základem  je  nařízení  Evropského

parlamentu a Rady Evropy č. 2037/2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.

Toto  nařízení  stanoví  opatření  k  zamezení  výroby  a  používání  výrobku  a  látek

poškozujících ozonovou vrstvu Země.

V oblasti  vodního  hospodářství  může z  úsporných  důvodu dojít  k  zastavení

čističek odpadních vod, přičemž nevyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny přímo do

vodních toku a dochází ke kontaminaci vodních zdrojů. K další trestné činnosti muže

dojít  při  skladování  nevyužitých  kalů,  které  se  skladují  nezákonným  způsobem,  a

průsaky do okolní zeminy znečišťují spodní vody. Usazeniny na dně vodních toků a

nádrží jsou navíc často vážně kontaminovány, takže pokud by byly klasifikovány stejně

jako odpady, byly by označeny za nebezpečné. Nejčastěji  páchaná trestná činnost  v

oblasti  vodního  hospodářství  souvisí  s  úniky  ropných  produktu  do  vod,  v  oblasti

zemědělství s používáním dusíkatých hnojiv, fosfátu a pesticidu.

Policie ČR v případech trestného činu ohrožení a poškození životního prostředí

podle §§181a,b trestního zákona důsledně analyzuje právní předpisy v oblasti zákona o

odpadech, o vodách a ovzduší a to zejména v souvislosti s řešením případů, kde míra
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ohrožení osob nebo životního prostředí vyžaduje provedení mimořádných opatření

5.4. Pytláctví

Pokud jde o pytláctví, jedná se převážně o organizovaný a přitom nelegální lov

zvěře a  výlov ryb,  spojený s  jejich  následným odprodejem. Nelegální  aktivity jsou

především v  oblasti  lovu  zástřely  dravců,  vystřelování  hnízd,  kladení  ok,  nelegální

odstřely velkých šelem, pytlačení zvěře. Často takové případy souvisí s provozováním

myslivecké činnosti. Stabilní nelegální aktivitou je vybírání ptáku z hnízd. V posledních

letech je opět  na vzestupu nelegální  čižba zpěvných ptáku, což souvisí  s vysokými

cenami  těchto ptáku v  EU,  přičemž používány jsou i  zakázané způsoby lovu,  jako

železa, oka, jestřábí koše apod. (příloha č. 4).

Od 1. května 2004 platí pro ČR legislativa EU, která zavedla například i ochranu

všech druhů evropských ptáku (tzv. ptačí směrnice byla implementována do zákona č.

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění). Nové ochrany upravuje i

zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně

mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů a zákon č. 449/2001 Sb., o

myslivosti, ve znění pozdějších předpisu.

Narůstajícím vážným problémem jsou případy otrav  živočichů  použitím tzv.

rostlinolékařských přípravku. Státní veterinární správa zjistila, že případy otrav volně

žijících  ptáku,  zejména  dravců,  ale  i  jiných  zvířat,  způsobuje  v  naprosté  většině

karbofuran,  který  traviči  pro  jeho  snadnou  dostupnost  používají  do  návnad.  Jejím

úkolem je proto především ochrana spotřebitelů před případnými zdravotně závadnými

produkty  živočišného  původu,  monitorování  a  udržování  příznivé  nákazové  situace

zvířat, veterinární ochrana státního území ČR, ochrana pohody zvířat a ochrana před

jejich týráním.
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6. Nelegální přeprava a nakládání s odpady

Obecně  se jedná o nepovolenou přepravu odpadu ať  již organizacemi nebo i

fyzickými  osobami,  nezajištěnou  nebo  nepovolenou  likvidaci  komunálních,

průmyslových odpadů např. spalováním apod. Příkladem je falšování dokladů k získání

exportního  povolení,  sloužící  k  záměnám  komodit  v  celních  formulářích,  kdy

nebezpečné látky jsou deklarovány jako méně nebezpečné nebo míchány s neškodnými

příměsemi, tedy dovážený odpad je deklarován jako odpad jiné kategorie, přičemž je

předstíráno, že se jedná o odpad určený k využití, i když ve skutečnosti je dovezen za

účelem odstranění. Jako důvod jejich transportu je většinou uváděna recyklace.[3]

Dalším  případem  je,  kdy  věc,  která  je  přepravována  přes  hranice,  není

přepravcem  vůbec  deklarována  jako  odpad,  ačkoli  pouhá  vizuální  kontrola  přináší

důvodné  pochybnosti.  Zákon  však  neumožňuje  celnímu  úřadu  nařídit  přerušení

přepravy  a  odstavení  vozidla  na  místo  k  tomu  určené  do  doby,  než  krajský  úřad

rozhodne, zda je věc skutečně odpadem. 

Nejjednodušším způsobem nelegální přepravy a nakládání s odpady se jeví ten,

kdy česká firma přijme zahraniční odpad, který je podvodně deklarován jako odpad k

využití. Česká firma se tak stane držitelem odpadu a jako „svůj-tedy český“ odpad ho

uloží na skládku, čímž dojde k faktickému odstranění odpadu. 

Obrázek č. 2:    Dubí dne 17. 1. 2006  

Při  tomto jednání často dochází nejen k naplnění skutkové podstaty trestného

činu ohrožení a poškození životního prostředí, ale také trestného činu podvodu, zkrácení

daně, nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení, apod. Při přepravě odpadů

docházelo také k úmyslnému zapalování těchto odpadů, což může naplnit i skutkovou

podstatu trestného činu obecného ohrožení.[5]

Ministerstvo životního prostředí,  které je  ústředním orgánem státní  správy v

oblasti  odpadového hospodářství,  vykonává funkci  příslušného správního  úřadu pro

přeshraniční přepravu odpadu. Ke kontrole vnitrostátní i přeshraniční přepravy odpadů

jsou  oprávněny  Celní  orgány  formou  kontrol  ve  vnitrozemí  a  Služba  cizinecké  a

pohraniční policii, která je v  současné době jako jediná oprávněna provádět kontroly na

státní  hranici,  přičemž jejich prvotním zájmem je zamezit  jakémukoliv nelegálnímu

dovozu odpadů do ČR a přepravě v ní. 
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Od přistoupení ČR do EU dne 1. května 2004 neexistují na hranicích hraniční

celní úřady, kontroly se provádějí  pouze namátkově, což je z hlediska nebezpečnosti

nelegálních  dovozu  odpadu  nedostatečné,  neboť  nejúčinnější  prevencí  před  tímto

druhem organizovaného zločinu je právě důsledná kontrola na státních hranicích. 

V gesci MŽP prostředí byla v roce 2006 ustanovena meziresortní skupina pro

přeshraniční přepravu odpadu. PČR v ní zastupují zástupci Ředitelství služby cizinecké

a  pohraniční  policie,  Úřadu  služby  kriminální  policie  a  vyšetřování  a  Útvaru  pro

odhalování organizovaného zločinu.[7] 

Ke zlepšení spolupráce se složkami veřejné správy slouží i Dohoda o spolupráci

při  kontrole přeshraniční a vnitrostátní přepravy odpadů uzavřená v tomto roce mezi

Generálním  ředitelstvím  cel,  MŽP  a  ČIŽP.  Když  celní  orgán  při  kontrole  získá

pochybnost,  zda  přepravovaná  věc  není  odpad,  musí  o  rozhodnutí  v  pochybnosti

požádat příslušný krajský úřad, který jako jediný disponuje zákonnou kompetencí v této

věci rozhodnout. ČIŽP měla kompetenci rozhodovat v této věci u dovážených komodit

do  doby,  než  vstoupil  v  platnost  zákon  č.  185/2001  Sb.,  o  odpadech  a  o  změně

některých dalších zákonu, v platném znění, nyní taková kompetence chybí. 

Problematika vrácení odpadu přes hranice je složitá, neboť  i  v případě,  že je

zjištěno,  že přeprava  je  ilegální,  neexistuje  okamžitá  cesta,  jak  dopravce  přinutit  k

návratu zpět přes hranice. 

Kompetenci k vrácení kamionu podle čl.  26 odst. 2 Nařízení Rady (EHS) č.

259/93, o kontrole a řízení pohybu odpadu uvnitř, do a z ES nemá žádný orgán ČR a

vrácení odpadu zajišťuje příslušný orgán pro odesílání. MŽP tak má pouze kompetenci

informovat příslušný orgán pro odesílání. MŽP funguje tedy jako kontaktní subjekt a

zastupuje ČR při  jednání  v  otázkách přeshraniční  přepravy odpadů  se zahraničními

subjekty. Případy vrácení odpadů zpět přes hranice jsou však velice zdlouhavé a dochází

k překračování 30denní lhůty pro navrácení. V těchto případech je zapotřebí, aby CS

důsledně odstavovala tato vozidla a kompetenci odstavovat vozidla měla i PČR. 

Celní úřady mají možnost ukládat v případě  porušení povinností při  přepravě

odpadu kauce. V současné době není možné započítat kauci do ukládané pokuty podle

zákona o odpadech. [8] 

Kauci v zásadě platí řidič, přičemž povinnosti při přeshraniční přepravě odpadu

nese oznamovatel a příjemce. ČIŽP upozorňuje, že musí tudíž zaplacené kauce vracet

jejich plátcům a jejich ukládání je neúčelné. Tyto kauce vůbec problematiku ilegální
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přepravy odpadu neřeší, naopak je to způsob, jakým je po zjištění protiprávního stavu

při  přepravě  odpadu  umožněno  subjektu  dále  pokračovat  v  jízdě,  tedy prakticky  v

protiprávním jednání. 

Z hlediska zvýšení odhalování spáchaných trestných činu, přestupku a správních

deliktu je důležitá intenzivnější kontrola ze strany všech kompetentních orgánu. 

V  rámci  přeshraniční  přepravy  odpadu  bylo  identifikováno,  že  skupiny

organizovaného zločinu vytipovaly objekty, které si pronajaly a do kterých uskladnily

odpady, vznikly tedy černé skládky. V minulých právních úpravách zákona o odpadech

byla  tato  problematika  řešena  odpovědností  majitele  pozemku  za  stav  pozemku.

Současná legislativa problematiku černých skládek efektivně neřeší. Nikdo prakticky

nemůže postihovat majitele pozemku, na kterých kontinuálně vznikají černé skládky.

Obrázek č. 3: Sosnová – Ramš, dne 29.4.2006

6.1. Problematika protiprávního hospodaření s odpady

Francouzské přísloví  praví:  „Smrt,  daně  a  odpady jsou jediné jistoty našeho

života“.  Odpad  je  podle  zákona  č.  185/2001  Sb.  o  odpadech,  ve  znění  pozdějších

předpisů,  „v ěc které se osoba zbavuje, má úmysl se jí zbavit nebo má povinnost se jí

zbavit „ viz [8].

Tato věc musí příslušet do vyjmenovaných skupin zákona. Nebezpečný odpad je

odpad uvedený v seznamu nebezpečných odpadů  a  jakýkoliv  jiný odpad vykazující

jednu nebo více nebezpečných vlastností.

Nakládání  s  odpady  je  jejich  shromažďování,  soustřeďování,  sběr,  výkup,

třídění, přeprava a doprava, skladování, úpravy, využívání a odstraňování.

Úprava odpadů je každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických
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nebo fyzikálních vlastností  odpadů,  včetně  jejich třídění,  za účelem umožnění  nebo

usnadnění jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich objemu

popřípadě snížení jejich nebezpečných vlastností.

Nelegální  likvidace  odpadů,  zvláště  pak  odpadů  z  kategorie  nebezpečných,

jejichž legální likvidace souvisí s vysokými investicemi, je jednou z nejlukrativnějších

oblastí  kriminality,  mnohdy  páchané  organizovanými  skupinami  nebo  dokonce

skupinami pachatelů ve formě zločinného spolčení.

Za  využívání  odpadů  považujeme  jeho  využití  jako  paliva  nebo  k  výrobě

energie, získání či regeneraci rozpouštědel, získání nebo regenerace organických látek,

které se nepoužívají jako rozpouštědla, k recyklaci či znovuzískání kovů a kovových

sloučenin, recyklaci či  znovuzískání ostatních anorganických materiálů,  k  regeneraci

kyselin nebo zásad, obnově látek používaných ke snižování znečištění, získání složek

katalyzátorů, k rafinaci použitých olejů nebo jinému způsobu opětovného použití olejů,

k  aplikaci  do půdy,  které je přínosem pro zemědělství  nebo zlepšuje ekologii  nebo

předúpravu a skladování před aplikací některého z výše uvedených postupů. 

Ke skladování odpadů však musí být objekt upraven a zkolaudován. O všech

odpadech se vede příslušná evidence, která je velmi náročná, zejména pokud se týká

evidence přepravovaných nebezpečných odpadů. [13] 

Tento se smí nakládat pouze v zařízeních, která jsou k tomu účelu určena. Při

nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani životní prostředí. K převzetí

odpadu  do  svého  vlastnictví  je  oprávněna  pouze  právnická  nebo  fyzická  osoba

oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití, odstranění, sběru

nebo k výkupu určeného druhu odpadu. 

6.1.1. Přeshraniční pohyb odpadů 

Přeprava odpadů,  ať  již  jde o dovoz do ČR, vývoz nebo o tranzit  je  přísně

regulován  právními  předpisy  ČR  i  EU.  Právní  regulace  vychází  z  mezinárodních

závazků ČR, především Basilejské úmluvy z roku 1989 a Rozhodnutí Rady Organizace

pro  hospodářskou  spolupráci  a  rozvoj  z  roku  1992  z  principů  soběstačnosti  a

odstraňování  odpadu  co  nejblíže  místa  jeho  vzniku.  Zákon  o odpadech  významně

omezuje pohyb odpadů přes hranice ČR, míra omezení je závislá na způsobu nakládání

s  odpadem,  jeho  druhu  a  státu,  do  něhož  má  být  odpad  vyvezen  nebo  z  něhož

pochází.[8] 

6.1.2.  Změny v odpadovém hospodářství  po vstupu do Evropské unie a právní
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předpisy související

V období  přístupu  ČR do  EU musela  naše republiky  splnit  řadu  podmínek

určených směrnicemi a nařízeními  EU v oblasti  ochrany životního prostředí  včetně

odpadového hospodářství. Pro přeshraniční přepravu odpadů do ČR, z ČR a přes ČR

platí proto od 1. 5. 2004 platí přímo právní předpisy ES a zákon o odpadech v sobě

obsahuje ustanovení nezbytná k jejich provedení. 

Tabulka č. 2: Současné platné směrnice a nařízení Evropské unie v oblasti odpadového

hospodářství

Směrnice Rady 75/422/EHS, o odpadech
Směrnice Rady 91/689/EHS, o nebezpečných odpadech
Směrnice Rady 78/176/EHS, o odpadu z průmyslu oxidu titaničitého
Směrnice Rady 75/439/EHS, o nakládání s odpadními oleji
Nařízení Rady (EHS) č. 259/93, o kontrole a řízení pohybu odpadu uvnitř, do a z ES
Směrnice Rady 86/278/EHS, o ochraně životního prostředí, zejména půdy
Směrnice Rady 91/157/EHS, o bateriích a akumulátorech obsahujících nebezpečné látky
Směrnice Rady Evropského parlamentu a Rady 94/62/EHS, o obalech a obalových odpadech
Směrnice Rady 2000/95/ES, o vozidlech s ukončenou životností
Směrnice Rady 99/31/ES, o skládání odpadů

Směrnice Rady 2000/95/ES, o omezení používání některých nebezp. látek v el. Zařízení
Směrnice Rady  2002/95/ES, o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

Po vstupu do EU se proto přeshraniční pohyb řídí Nařízením Rady (EHS)259/93

za dne 1. 2. 1993, podle kterého se vykonává dozor a kontrola nad přepravou odpadů v

rámci ES a toto nařízení platí přímo pro všechny členské státy.

6.2. Dovoz odpadů do České republiky za účelem využití

Na odpady určené k využití se pohlíží jako na druhotné suroviny. Odpady se dělí

do dvou skupin sestavených na základě vyhodnocení rizik pro zdraví a životní prostředí

při  jejich  přeshraničním  pohybu  v  podmínkách  EU.  Základním  rámcem  právních

předpisů v EU jsou Směrnice Rady 75/422/EHS, o odpadech, Nařízení Rady (EHS) č.

774/93, o standardním nákladním listu, Směrnice Rady 91/689/EHS, o nebezpečných

odpadech a Nařízení Rady (EHS) č. 259/93, o kontrole a řízení pohybu odpadu uvnitř,

do a z ES a základním rámcem v ČR jsou Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění

pozdějších  předpisů,  Vyhláška  č.  381/2001  Sb.,  kterou  se  stanoví  katalog  odpadů,

seznam nebezpečných odpadů  a seznam odpadů a států  pro účely vývozu, dovozu a

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

znění  pozdějších  předpis,  Vyhláška  č.  383/2001  Sb.,  o  podrobnostech  nakládání  s

odpady ve znění pozdějších předpisů a Metodický pokyn MŽP pro zařazování odpadů

na zelený seznam.
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Rozdělení odpadů k využití podle seznamu:

- zelený  seznam  /  textil,  praže  /  -  volně  obchodovatelný  odpad  za  podmínek

stanovených v Metodickém pokynu MŽP pro zařazování odpadů na zelený seznam

- žlutý seznam /  popel,  struska /,  červený seznam /  azbest  /,  nebo neuvedené na

žádném  seznamu  -  mohou  být  přepravovány  v oprávněném  zařízení  pouze  se

souhlasy všech dotčených příslušných orgánů.

V  první  skupině  jsou  zařazeny  odpady  uvedené  na  zeleném  seznamu  nebo

neuvedené  na  žádném  seznamu  s  volným  pohybem  jako  zboží  podléhající  jen

ohlašovací  povinnosti,  jejich  dovoz,  vývoz  a  tranzit  souhlas  dotčených  zemí

nevyžaduje,  naopak  odpady  zařazené  do  druhé  skupiny  pak  podléhají  podmínce

souhlasu dotčených zemí. Pokud by odpady ze zeleného seznamu byly kontaminovány

jinými  materiály  v  takové  míře,  že  tyto  odpady  nelze  využít  způsobem,  který

neohrožuje zdraví a životní prostředí nebo rizika spojená s těmito odpady se zvyšují

natolik, že je nutno zahrnout je do žlutého nebo červeného seznamu, tedy mezi odpady

tvořící druhou skupinu. [12]

6.2.1. Dovoz odpadů do České republiky za účelem jejich energetického využití

Počátkem platnosti smlouvy o přistoupení ČR k EU je možné povolit přepravu

odpadů  do  ČR  za  účelem  jejich  energetického  využití  postupem  a  za  podmínek

stanovených Nařízením Rady (EHS)  č.  259/93,  o  kontrole a  řízení  pohybu odpadu

uvnitř, do a z ES. Odbor odpadů a odbor ochrany ovzduší MŽP se shodly na tom, že

spalitelné  materiály  vyrobené  z  odpadů,  i  když  jsou  deklarovány  např.  jako  tzv.

alternativní  palivo,  jsou  předupravenými  odpady  a  proto  zařízení,  v  nichž  budou

energeticky využívány musí být schváleny pro spalování nebo spoluspalování odpadů

podle  platných  právních  předpisů  ČR.  Přeshraniční  přeprava  odpadů  nebo

předupravených  odpadů  jako  částečné  náhrady  paliva  je  ve  smyslu  rozsudku

Evropského soudního dvora č. C-228/00 považována za přeshraniční přepravu odpadů

za  účelem  jejich  energetického  využití  a  odbor  odpadů  MŽP ji  může  povolit  za

předpokladu splnění požadovaných náležitostí. [13]

 Přesto  vydá  rozhodnutí  o  souhlasu  s  přeshraniční  přepravou  odpadů  k

energetickému využití v množství nezbytně nutném pro provozní ověření až poté, kdy

budou  krajským  úřadem  stanoveny  podmínky  pro  provozní  ověření  energetického

využití odpadů.

6.2.2. Dovoz odpadů do České republiky za účelem jejich skládkování a odstranění
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Základní rámec politiky EU v oblasti odpadového hospodářství je dán rámcovou

Směrnicí  Rady  91/156/EHS,  o  odpadech  a  z  něj  vyplývající  Směrnicí  Rady

91/689/EHS, o nebezpečných odpadech, Nařízením Rady (EHS) č. 259/93, o kontrole a

řízení pohybu odpadu uvnitř, do a z ES a Nařízením Rady (EHS) č. 2150/02, o statistice

v oblasti odpadů. V oblasti zpracování odpadů je to pak Směrnicí Rady 76/200/EH, o

spalování odpadů a Směrnicí Rady 99/31/EHS, o skládkování odpadů. 

Směrnice o skládkování zahrnuje postup žádosti o povolení pro skládky všech

kategorií  a  technické  požadavky  na  výstavbu,  provoz a  dobu  pro  ukončení  jejich

provozu.  Kriteria  pro  převzetí  odpadů  pro  všechny  typ  skládek  mají  hierarchii

nebezpečné, obyčejné a interní.  Jelikož v hierarchii  zneškodňování odpadů  znamená

skládka poslední možnost, podporují se opatření znevýhodňující skládkování v podobě

ceny,  daně,  technických  nákladů,  rezervy  apod.  Směrnice  rovněž  stanovuje  kvóty

regenerace  a  recyklace  jednotlivých  složek,  postup  členských  zemí  EU  však  není

jednotný.

Do ČR je podle § 54 odst. 3 zákona o odpadech, „zakázáno dovážet odpady za

účelem  odstranění  s  výjimkou  odpadů  vzniklých  v  sousedních  státech  v  důsledku

živelních pohrom nebo za stavu nouze“ viz [8]. 

Tím jsou prakticky zakázané i veškeré dovozy odpadů za účelem jejich uložení

na skládce s perspektivou jejich pozdějšího odstranění.

I když legislativa EU takový postup za určitých podmínek umožňuje, ČR si i po

přistoupení k EU zákaz dovozu takového odpadu zachovala. Tranzit takového odpadu

přes území ČR je však možný.

Tabulka č. 3: Postup členských zemí Evropské unie podle směrnic o odpadech

Regenerace Recyklace
Papír,

lepenka
Ocel Sklo Plast

Dřevo,
textil

Cílová hodnota
ve směrnici
Evropské Unie

50-65 25-45 15 5 5 5 15/15

Francie 50 35 40 4 1 5 42/0

Velká Británie 34 30 53 6 5 7 0/0

Německo 65 63 59 2 5 45 0/0

Nizozemsko 78 55 65 2 5 12 0/0

Belgie 70 32 0 0 5 0 0/0

Španělsko 0 0 0 7 7 0 0/0

Švédsko 65 58 66 5 5 14 0/0
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6.3. Vybrané druhy nakládání s odpady

K nejzávažnějším problémům ohrožení osob a životního prostředí v souvislosti

s příhraniční  přepravou  odpadů  a  jejich  následným  skládkováním  se  jeví  oblast

autovraků a nelegální sklady s nebezpečnými chemickými látkami a dalším materiálem.

6.3.1. Nakládání s autovraky

Autovraky jsou považovány za odpad v souladu s Nařízením Rady (EHS) č.

259/93,  o  kontrole  a  řízení  pohybu odpadu uvnitř,  do  a  z ES.  Způsob  nakládání  s

autovraky  je  upraven  v  §36  a  násl.  zákona  o  odpadech,  včetně  povinnosti  převzít

autovraky ke zpracování a povinné míry recyklace. Na základě potřeby vykazovat kvóty

pro recyklaci a opětovné použití autovraku stanovené směrnicemi EU byl uveden do

provozu integrovaný informační systém pro vyřazené automobily. Systém by měl být

napojen na centrální registr vozidel, což umožní kontrolu při trvalém odhlášení vozidla,

zda bylo vozidlo i ekologicky zlikvidováno a usnadní to administrativu a sběr dat, které

po nás požaduje EU.

6.3.2. Nelegální sklady s nebezpečnými látkami

V průběhu roku 2006 se za velkého zájmu sdělovacích prostředku a veřejnosti

řešil  problém závažného ohrožení osob a životního prostředí  při  nálezu nelegálních

skladů nebezpečných chemických látek a dalších materiálu. 

V rámci hodnocení okolností  vzniku těchto skladů,  postupů  veřejné správy a

zasahujících  subjektů  při  likvidaci  nebezpečného  materiálu  se  ukázalo,  že  orgány

samosprávy jak na krajském stupni řízení tak ani v obcích nejsou schopny postupovat

jednotně  a  že  stávající  legislativa  týkající  se  činnosti  samosprávy,  nebezpečných

chemických  provozů  a  skladů,  nebezpečných  odpadů,  integrovaného  záchranného

systému i krizového řízení atd. je pro tyto případy samosprávou aplikována rozdílně.

Zpravidla se muže jednat o trestný čin nakládání s nebezpečnými odpady podle § 181e

tr. zákona, ohrožení a poškození životního prostředí podle § 181a tr. zákona, obecné

ohrožení podle § 179 tr. zákona. V těchto případech je orgán činný v trestním řízení

oprávněn  nebezpečné  odpady zajistit  jako  věc  důležitou  pro  trestní  řízení.[6]  Účel

zajištění bude zpravidla spočívat v potřebě zachovat nebezpečný odpad jako důkazní

prostředek nebo bude přicházet v úvahu jeho zabrání nebo propadnutí.  K přepravě  a

skládkování  nebezpečných  odpadů  se  přímo  váže  právě  trestný  čin  nakládání

s nebezpečnými odpady podle §§181e trestního zákona, neboť jej lze aplikovat jen na
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určité dílčí problémy ve specifických případech, když jej lze jednáním fyzické osoby

jak úmyslně tak i z nedbalosti, která přepravuje nebo nakládá s nebezpečnými odpady

v rozporu s platnými předpisy (příloha č. 7)

6.3.3. Motivace nelegálního skládkování odpadů na území České republiky

Do konce roku 2005 spadá zahájení prvního velkého nelegálního dovozu odpadů

z Německa do Plzeňského, Libereckého a Ústeckého kraje. Jednalo se o odpady, které

byly prostřednictvím různých subjektů převáženy a skladovány v zařízeních, která pro

nakládání s odpady a jejich příjem nebyla vhodná ani oprávněná, zejména v  bývalých

vojenských a zemědělských objektech. ČIŽP se podařilo u některých zásilek prokázat

zavinění ze strany německého odesílatele a na základě žádosti MŽP jako příslušného

úřadu bylo několik zásilek vráceno do země odeslání. Současně po provedeném šetření

byla uložena pokuta českému příjemci odpadu.

Obrázek č. 4: Libčeves dne 17.1.2006 Obrázek č. 5: Libčeves dne 6.2.2006

Dovoz odpadů za účelem využití jako suroviny pro výrobu paliva není prakticky

možný, když v ČR není v provozu legální zařízení, které by komunální odpad mohlo

využívat. Dovoz odpadů do ČR za účelem jeho odstranění je zákonem zakázán.[8]

Firma,  která  je  příjemcem,  musí  být  osobou  oprávněnou,  musí  disponovat

legálním zařízením ke zpracování odpadů. 

Z finančního hlediska je však podstata uložení těchto odpadů na území ČR zcela

jasná. Byla vyvolána zpřísněnými normami na úseku hospodaření s odpady v Německu.

Němečtí původci a zpracovatelé odpadu se snaží odpad umístit mimo území SDRN.

Toho využili někteří „ tzv. podnikatelé „ v ČR, kteří jej dovážejí za úplatu a ekonomický

důvod uložení  odpadů  tímto způsobem je nepochybný.  Náklady na výstavbu řádné

zabezpečené skládky v ČR jsou cca 150 – 170 Kč/m3 skládkového prostoru pro skládku
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komunálních odpadů. K tomu je ještě nutné připočítat náklady provozní, které budou

cca  100  Kč/m3,  uvažovat  o  poplatcích  za  skládkování  apod.  Cena  za  skládkování

takových odpadů se pohybuje cca 800 – 1000 Kč/t. V Německu se jedná o částky cca 2

– 3 x vyšší. To je také dosti silný motivující prvek pro odesilatele. 

 Tabulka č. 4: Ceny soukromých společností a daně ze zpracování odpadů ( euro/tuna )

Stejně tak příjemce zase nemá zájem o další využití odpadů, neboť v ČR sice

existuje  několik  zařízení  na  výrobu  alternativních  paliv,  ale  z  hlediska  možnosti

vstupních  surovin  před  zpracováním  by  předmětné  odpady  musely  projít  ručním

detailním tříděním.  To  je opět  neekonomické,  protože takový odpad by bylo  nutno

vytřídit již ve zpracovatelském zařízení, ze kterého pochází. Dále by bylo možné po

ručním třídění odpady využít  na výrobu lisovaných alternativních výrobků,  i  taková

zařízení v ČR jsou. Pro ně je však plastů v ČR dostatek, spíše přebytek. Při výrobě se

musí  přidávat  na  zlepšení  kvality  výrobků  legující  materiál,  který  má  také  původ

v odpadu, ale byl detailně vytříděn, vymyt, nadrcen. Tento produkt je normován, má

název a po tomto technologickém procesu již odpadem není. Za převzetí odpadů do

zpracovatelského zařízení se platí, a to stejně nebo někdy i více než na skládce, protože

technologie je velmi náročná, tedy 800 – 1000 Kč/t. 

Španělsko
V.

Británie Francie Švédsko Německo Nizozemí Belgie
Cena za
skladování

6-36 10-30 38-45 35-130 50-80 50-60 45-50

Daň za
skladování

0 21 9 39 0 79 45-50

Cena za
spalování

40 50-74 60-80 30-95 75-110 90-130 56-125

Daň za
spalování

0 0 0 0 0 0
8 -

Vlámsko
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7.  Postupy  Policie  České  republiky  na  úseku  nelegální

přepravy a nakládání s odpady

 Podle  charakteru  lze  nelegálním  skládkováním  odpadů  na  území  ČR  jako

protiprávní jednání kvalifikovat jako přestupek, jiný správní delikt nebo trestný čin.[2]

Dochází k porušení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších

zákonů  ve znění pozdějších předpisů,  zákona č.  254/2001 Sb., o vodách a o změně

některých  dalších  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zákona  č.  17/1992 Sb.,  o

životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně

přírody a krajiny , ve znění pozdějších předpisů. Působnost PČR je upravena 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 zákonem č.  140/1961 Sb.,

trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, kterými PČR zařazuje v oblasti odpadového

hospodářství  mezi  orgány  veřejné  správy  a  vymezuje  její  působnost  v  oblasti

pohraničního odbavování a nakládání s odpady.

PČR v rámci pohraničního odbavování a v pásmu do 25 km od státních hranic

zaznamenává a podle možností dokumentuje podezřelé jevy a okolnosti nasvědčující

nelegální přeshraniční přepravě odpadů do ČR, předává zjištěné podněty orgánům ČIŽP

a celních úřadů  k  provedení  vlastních  nápravných opatření,  spolupracuje a v  rámci

součinnosti poskytuje odbornou pomoc a přiměřené podmínky orgánům ČIŽP a celních

úřadů  v  rámci  spolupůsobení,  při  získávání  informací  potřebných  pro  plnění  úkolů

postupuje a využívá oprávnění podle příslušných právních předpisů a naopak vyžaduje

odbornou pomoc od orgánů ČIŽP a celních úřadů.

 PČR se snaží doplnit své kompetence o možnost odstavovat vozidla vezoucí

odpad v rozporu s Nařízením Rady (EHS) č. 259/93, o kontrole a řízení pohybu odpadu

uvnitř, do a z ES, možnost rozhodovat v případe pochybností, zda se v případe určitého

materiálu jedná o odpad či nikoli, a to nejen pro případy nezákonné přepravy odpadu,

nově  definovat přestupek v oblasti  nelegální přeshraniční přepravy odpadu (např.  za

nedostatečně  vyplněné transportní doklady, neoznačení nákladu, chybějící  transportní

doklady),  za  který  bude  odpovědný přímo  řidič,  jakož  i  provádět  kontroly  silniční

nákladní  dopravy na vstupu do ČR a v  případě  zjištění  dovozu odpadu informovat

pohraniční orgány sousedního státu a dovoz odpadu nedovolit.
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7.1. Zvláštnosti dokazování 

Latence, anonymita a překračování povolení k ukládání dovoleného odpadu jsou

tři  základní  typické  problémy  limitující  odhalování  a vyšetřování  trestné  činnosti

související s odpadovým hospodářstvím. Při  podezření, že je nezákonným způsobem

nakládání  s  odpadem a důsledku toho je ohrožováno životní  prostředí,  je  nezbytné

shromáždit  informace  o  právnické  osobě,  která  spravuje  úložiště  nebo  zařízení  na

likvidaci  odpadu, opatřit  doklady o povolení  této činnosti  právnické osoby a zajistit

území a další dokumentaci k úložišti odpadu. [6] 

Za nezbytné je považováno provedení ohledání místa činu ukládání odpadu a

odebrání  vzorků,  fotodokumentace  neboť  ve  většině  případů  budou  tyto  podklady

sloužit pro potřebu znalce.

7.2. Návrhy na zlepšení

Jak  potvrzují  případy z  poslední  doby v  oblasti  neoprávněného  nakládání  s

odpady,  které  mají  někdy  i  charakter  odpadu  nebezpečného,  má  tato  kriminalita  i

mezinárodní rozměr a prvky organizovanosti. Přes tyto skutečnosti, s ohledem na výši

trestní  sazby,  jsou  podněty  v  této  oblasti  kriminality  prověřovány  především  na

nejnižších stupních hierarchie policejních orgánu, kde policisté nemají potřebné znalosti

a zkušenosti. V případech podezření z kriminality páchané na životním prostředí (podle

§§ 181a – 181h trestního zákona),  by měla  být,  vzhledem k náročnosti  dokazování

trestné  činnosti  na  životním  prostředí,  jako  věcně  příslušná  k  prošetřování  věci  a

prověřování  věci  určena  výhradně  Služba  kriminální  policie  a  vyšetřování  PČR.

Současná právní úprava stěžuje možnost postihu osob způsobujících škody na životním

prostředí,  když  nejzávažnější  riziko  v  současné  době  stále  představuje  nakládání

s nebezpečnými odpady podle § 181e trestního zákona. 

V průběhu roku 2006 se řešil  problém závažného ohrožení osob a životního

prostředí  při  nálezu  nelegálních  skladu  nebezpečných  chemických  látek  a  dalších

materiálu  v obci  Libčany v  Hradeckém kraji,  v  areálu elektrárny Chvaletice a obci

Slatiňany v  Pardubickém kraji.  Z  hlediska účastí  PČR na zabezpečování  ochrany a

ostrahy  prostoru  s  nebezpečnými  látkami  byly  řešeny  problémy  výběru  vhodného

subjektu pro plnění tohoto úkolu a tedy nutnost vypracování j metodiky pro činnost

orgánu veřejné správy, zapojení složek integrovaného záchranného systému s důrazem

na prvotní zajištění možného úniku látek do okolí a ochrany a ostrahy objektu, zapojení
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orgánu  provádějících  dozor  nad  ochranou  životního  prostředí  a  obyvatel,  navržení

vhodného způsobu finančního zabezpečení likvidace nebezpečných látek i v případě že

není znám nebo je nedosažitelný vlastník nelegálních skladu.[3]

V  případě,  že  nakládání  s  nebezpečnými  odpady  naplňuje  znaky  skutkové

podstaty trestného činu uvedené v trestním zákoně,  je orgán činný v trestním řízení

oprávněn  nebezpečné  odpady  zajistit  jako  věc  důležitou  pro  trestní  řízení.  Je-li

nebezpečný odpad zajištěn, bude třeba vyřešit otázku jeho správy. 

S řadou problémů je spojeno nakládání s autogramy. Většina autovrakovišť je v

současné době provozována jako živnost ohlašovací – volná. Základem problému, podle

jakého zákona má provozovatel postupovat při nakládání s autovraky  je i otázka, kde

končí nakládání s odpady a kde začíná prodej použitého zboží, v našem případe znovu

využitelných dílu z autovraku. V tomto směru by bylo potřeba jednoznačně vymezit

nakládání s autovraky i z pohledu živnostenského zákona.
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8. Závěr

PČR shledává největší problém v aplikaci ustanovení § 181a až 181e trestního

zákona,  neboť  i  když  v  uplynulém období  došlo  k  závažným škodám na životním

prostředí, neodpovídá tomu počet stíhaných a odsouzených pachatelů. Současná právní

úprava stěžuje možnost postihu osob způsobujících škody na životním prostředí, jakož i

limituje činnosti všech orgánů působících v oblasti ochrany životního prostředí. Je proto

v  zájmu  celé  společnosti  navrhnout  a  přijmout  změny  trestního  zákona,  které  by

zpřesnily  podmínky  pro  naplnění  skutkových  podstat  trestných  činu  páchaných  na

životním  prostředí  podle  §  181a  až  §  181e,  jakož  i  navrhnout  a  přijmout  změny

příslušných ustanovení trestního řádu.
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Příloha č. 2: Schéma organizačního uspořádání Okresního ředitelství
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Příloha č. 3: Přehled a graf zjištěných trestných činů podle §§ 181a-



181h trestního zákona

 §181a §181b §181c §181e §181f §181g §181h

2001 67 27 0 0 0 0 0
2002 69 44 10 2 0 0 0
2003 22 15 11 0 4 0 0
2004 20 17 11 6 6 0 0
2005 10 12 9 3 5 0 0
2006 10 17 3 16 16 2 0
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Příloha č. 4 : Přehled a graf zjištěných a objasněných trestných činů

pytláctví podle § 178a tr. Zákona

 Zjištěných trestných činů Objasněné v procentech

2002  488   85  



2003  430   81,4  
2004  381   77,7  
2005  369   71  
2006  235   70  
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Příloha č. 5: Diagram poškození životního prostředí podle § 181a

trestního zákona

  Jednání pachatele spočívá  
   
  nebo v jinak způsobeném poškození  

   

Ve znečištění







     ochraně živ. prostředí nebo
   - předpisy o ochraně a 
     využívání přírodních zdrojů
a na:
· větším území, nebo

· na zvláště chráněném území, nebo

kumulativně

stanovené

znaky  =  musí

být  naplněny

současně

Vodní zdroj, u něhož je 
stanoveno ochranné
pásmo

-viz  
 2 odst. 8 a § 30 zák.č. 
254/2001Sb.
Úmysl viz § 4 tr.zák.

· ve vodním zdroji, u něhož je  Nedbalost viz § 5 tr.zák.
stanovené ochranné pásmo,    
· ohrozí společenstva nebo populace    
volně žijících živočichů nebo    
planě rostoucích rostlin     


