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Abstract  : 
Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) je odborný orgán, který je pověřen dozorem nad respektováním právních předpisů 
v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí. 
Česká inspekce životního prostředí byla zřízena v roce 1991 zákonem č. 282/1991 Sb. o České inspekci životního prostředí a její 
působnosti v ochraně lesa.
Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2018 je v oblasti odpadového hospodářství kontrolní činnost ČIŽP prováděna v souladu se 
stanoveným plánem, a tento pokrývá všechny problematiky řešené příslušnými právními předpisy. Mimo tuto plánovanou kontrolní 
činnost, jsou, v ne malém množství, uskutečňovány kontroly na základě vlastních podnětů nebo podnětů, které ČIŽP obdržela od 
fyzických či právnických osob.  
Na základě výsledků z již uskutečněných kontrol lze všeobecně konstatovat, že i přes mírné zlepšení situace při dodržování platných 
předpisů, je nezbytné i nadále v kontrolách pokračovat. Bohužel velké zisky z nelegální činnosti v oblasti odpadového hospodářství 
jsou významným faktem, který „stimuluje“ subjekty k takovéto činnosti tj. k jednání v rozporu s právními předpisy či rozhodnutími 
správních orgánů, přičemž vždy určitým způsobem ohrožují či poškozují životní prostředí a zdraví lidí. Nelegální jednání některých 
subjektů navíc představuje „nekalou“ konkurenci v podnikatelské sféře. Příkladem je např. protiprávní činnost v oblasti nakládání se 
stavebními a demoličními odpady, jejich ukládáním v místech, kde to není povoleno. Právě časté nelegální jednání v oblasti ukládání 
stavebních a demoličních odpadů jednoznačně vyplývá z velkého objemu těchto odpadů a tím i úměrně vysokého zisku (případně 
úspory).
Obecně se ČIŽP snaží primárně postihovat subjekty, které provozují svá zařízení bez povolení, respektive v rozporu s povolením a na 
subjekty, které žádným způsobem neplní své povinnosti dané zákonem, tedy subjekty, jejichž činnost představuje relativně vyšší 
riziko pro životní prostředí. Příkladem mohou být kontrolní činnosti např. v oblasti skládkování, nakládání s autovraky nebo v oblasti 
zpětného odběru.
Příspěvek stručně popisuje některé takové příklady, se kterými se ČIŽP v praxi setkala. 
 

                                 



 1. Skládkování odpadů :
   Téměř všechna zařízení k odstraňování odpadů jsou provozována na základě integrovaného povolení vydaného příslušným krajským 
úřadem. Kontroly skládek jsou tedy prováděny za účasti všech technických složek ochrany životního prostředí (odpadové hospodářství, 
ochrana vod a ochrana ovzduší) a  jsou proto časově a odborně velmi náročné. Kontrolami skládek byla zjištěna nejen administrativní 
pochybení spočívající např. v chybně vedené evidenci, v dokladování kvality přijímaných odpadů, ale i pochybení velmi závažné povahy, 
kdy bylo vážně ohroženo či poškozeno životní prostředí. 
Například při kontrole provozu skládky ostatních odpadů v Osečné provozované společností Purum s.r.o. Praha bylo zjištěno, že skládka 
odpadů není provozována v souladu s odsouhlaseným provozním řádem.  
Ve stanoveném sektoru skládky bylo vyčleněno místo (kazeta) pro ukládání odpadů s obsahem azbestu. Dle PŘ měl provozovatel skládky 
povinnost zajistit, aby se při ukládání odpadů s obsahem azbestu, částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší. Všeobecně je zakázáno 
provádět v místě uložení těchto odpadů práce, které by mohly vést k uvolnění azbestu. Tuto povinnost však provozovatel nezajistil. Při 
kontrole byly zjištěny tyto odpady i volně ložené. V místě uložení odpadů obsahujících azbest bylo zaznamenáno, zřejmě po úpravě 
povrchu místa bagrem rozhrnutí odpadů a nezajištění těchto odpadů okamžitým překryvem (otevřená nepřekrytá hrana), čímž bylo 
zvýšeno zdravotní riziko nejen zaměstnanců skládky, ale i ostatních obyvatel žijících v okolí, neboť při jakékoli manipulaci (a bez skrápění) 
s tímto odpadem dochází k úletu prachových částic azbestu do okolí. Všeobecně, jakmile se mechanicky začne zasahovat do jakékoliv 
materiálu, který azbestová vlákna obsahuje, vlákna se uvolňují a vzniká velké nebezpečí jejich  vdechnutí. Azbestová vlákna  při nadýchání 
mají karcinogenní účinky a mohou vážně poškodit zdraví člověka (respirační nemoci), neboť azbestová vlákna se touto cestou dostanou 
nejen do plic, ale cestují tělem, a mohou se dostat také např. do pohrudniční a břišní dutiny,  kde mohou způsobit zánětlivé procesy, které 
mnohdy končí nádorovým onemocněním. 
Dále provozovatel nedodržoval stanovený postup ukládání a vrstvení odpadů na skládce, nebyly postupně vytvářeny jednotlivé terasy, 
takže byla vytvořena příkrá hrana (cca 10m), kterou již nebylo možno překrývat, hutnit a zajistit protierozní sítí, v důsledku čehož mohlo 
následně docházet jednak k úniku odpadů do okolí a jednak z hlediska bezpečnostního a z hlediska stability tělesa skládky při sesedání 
vrstev odpadů by se nedalo vyloučit vytvoření erozních rýh. V neposlední řadě provozovatel využíval pro technické zabezpečení skládky 
výrobek z odpadů, který neměl certifikovaný (schválený) a jednotlivé odpady, tvořící výrobek,  neevidoval v evidenci odpadů, čímž se 
vyhnul odvodu poplatků (cca        3 000 000,- Kč) a tvorbě finanční rezervy na následnou rekultivaci a péči o skládku  (cca 250 000,-  Kč).
Tomuto provozovateli uložila ČIŽP OI Liberec v průběhu dvou let 3 pokuty v celkové výši 1 530 000,- Kč. 







Při kontrolách skládek odpadů během jejich první fáze provozu bývá standardně zaměřena pozornost na případné používání konstrukčních 
prvků, jejich vykazování v evidenci a dále na vykazování odpadů použitých pro technické zabezpečení skládky a dodržení zákonných limitů 
u množství takto využívaných odpadů (maximální celkové množství odpadů uložených na skládku jako materiál pro technické 
zabezpečení skládky, za které se neplatí poplatek, může dosahovat maximální výše 20 % celkové hmotnosti odpadů uložených na 
skládku v daném kalendářním roce“.)
U některých provozovatelů skládek přetrvávají snahy o uložení  “nezpoplatněných odpadů “ nad stanovený zákonný limit.
V jednom případě řešeném OI Liberec bylo zjištěno, že provozovatel skládky ostatních odpadů využil nad limit stanovený zákonem v roce 
2016 navíc cca 28 % hm. odpadů.   Provozovatel skládky neodvedl poplatky z množství cca  16 000 tun odpadů, po přepočtu tedy neodvedl 
příjemci poplatku (obci v jejímž k.ú. se skládka nachází) přibližně 8 000 000,- Kč, ačkoli dle zákonných ustanovení tuto povinnost měl.  V 
tomto případě „nahrávaly“ provozovateli skládek legislativní nedostatky a nepropojení jednotlivých zákonů (např. zákon o odpadech- 
přechodná ustanovení, zákon IPPC ) a příliš  všeobecné stanovené podmínky krajským úřadem v souhlasu  pro provoz zařízení. 
Při kontrolní činnosti skládek odpadů jsou kontrolovány také druhé fáze provozu skládek, tzn. provedení jejich rekultivací, zejména, zda 
jsou prováděny v souladu s technickými normami a projekty a dále zda rekultivace probíhají dle podmínek stanovených integrovaným 
povolením a v souladu s provozním řádem. 

   2. Terénní úpravy  : 
    Velká část kontrol provedených ČIŽP OI Liberec byla provedena na základě vnějších či vlastních podnětů a byla zaměřena především na 
subjekty, které nelegálním způsobem nakládali se stavebními a demoličními odpady a odpady zemin a kameniva.  Ve většině případů se 
jednalo o návozy citovaných odpadů na povrch terénu s úmyslem trvalého ponechání v dané lokalitě, aniž by tento způsob využití  byl 
odsouhlasen buď ze strany stavebního úřadu (dle zákona o odpadech v souladu s § 14 odst.2) či  příslušného krajského úřadu jako zařízení 
dle § 14 odst.1 zákona o odpadech. V případě takového využití odpadů musí být prokázány obsahy škodlivin (např. těžké kovy, ropné látky) 
v odpadech a zda svými vlastnostmi odpady vyhovují zákonným podmínkám pro využití odpadů na povrchu terénu.  V mnoha  případech 
subjekty chemické analýzy nepředložily a nebyly schopny doložit kvalitu přijímaných odpadů jiným možným způsobem (certifikáty, 
prohlášení o shodě).  Přičemž s odpady bylo často nakládáno v režimu  výrobků, vedlejších produktů jako s ne-odpady. 



Vedlejší produkt je v zákoně o odpadech definován jako movitá věc, která vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem není výroba 
nebo získání této věci. Věc se nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud : 
•  vzniká jako nedílná součást výroby, 
•  její další využití je zajištěno, 
•  její další využití je možné bez dalšího zpracování způsobem jiným, než je běžná výrobní praxe, a 
•  její další využití je v souladu se zvláštními právními předpisy a nepovede k nepříznivým účinkům na životní prostředí nebo 

lidské zdraví. 
 
Dále zákon o odpadech stanoví pro vedlejší produkt podmínku, že pro konkrétní způsoby použití vedlejších produktů musí být 
splněna kritéria pro využití odpadů, pokud jsou stanovena.
To znamená v případě využití zeminy v režimu vedlejšího produktu podobným způsobem, jako je definováno v prováděcí vyhlášce 
k zákonu -  vyhlášce využití odpadů na povrchu terénu, musí i tato zemina plnit podmínky stanovené vyhláškou zmiňované výše. 
Tj. obsah určených nebezpečných látek v sušině, ekotoxicitu a v případě využití více jak 1000 tun posouzení rizik dle zvláštního 
předpisu.

V roce 2017 bylo v rámci kontrol v oblasti takto využívaných odpadů zkontrolováno 18 subjektů. Na základě výsledků z kontrol 
byly 10 subjektům uloženy pokuty v celkové výši 1.670.000 Kč. 



 Příklad nepovolených terénních úprav v lokalitě Liberec - Vesec – bývalý lom.



  Nepovolené terénní úpravy  na lokalitě Liberec –Machnin – areál bývalého kravínu. 



 Nepovolené nakládání s odpady na lokalitě Český Dub – areál bývalé cihelny. 



 Nepovolené nakládání s odpady na lokalitě Sklenařice – bývalá skládka obce.
 



3. Kompostování odpadů :
     V rámci kontrol zařízení k využívání biologicko-rozložitelných odpadů (BRO) jsou nejčastěji kontrolovány kompostárny. V 
libereckém regionu byla opakovaně sankcionována kompostárna v Žizníkově, neboť neprováděla v dostatečné četnosti kontrolní 
rozbory výsledného kompostu a kompost produkovaný kompostárnou nesplňoval opakovaně kvalitativní kritéria a předepsané 
parametry stanovená Provozním řádem a legislativními předpisy, konkrétně výsledný kompost určený k postupné rekultivaci 
dobývacího prostoru pískovny byl ukládán v nevyhovující kvalitě. V tomto případě hrálo hlavní roli množství odpadů, které z 
kapacitních důvodů nebyl provozovatel schopen zpracovat tak, aby dodržel předepsanou technologii kompostování (doby zdržení 
zakládek), v důsledku čehož nebyly dodrženy právě kvalitativní parametry. 
Provozovateli byly v rozmezí tří let postupně opakovaně uloženy pokuty v celkové výši 820.000,- Kč.  V případě, že dojde k 
opakovanému porušení zákonných povinností stanoví zákon o odpadech možnost příslušnému krajskému úřadu odebrat souhlas k 
provozu takového zařízení, v tomto případě, vzhledem k opakovanému zjištění nedostatků bylo krajským úřadem subjektu 
provozujícímu tuto kompostárnu původní souhlas k provozu zařízení odebrán a byl vydán nový souhlas upravující kapacitu zařízení 
a zakazující příjem odpadů kaly z čistíren odpadních vod. . 

4. Sběry a výkupy odpadů, autovrakoviště : 
     Další oblastí, kdy je při nakládání s odpady inspekcí nejčastěji zjišťováno porušení zákonných povinnosti, je oblast sběru a 
výkupu kovových odpadů a autovraků. Vzhledem k tomu, že v minulosti činnosti v této oblasti často souvisely s trestnou činností 
(krádeže kovů zejména barevných kovů a vozidel), byly a doposud jsou kontroly často uskutečňovány ve spolupráci s Policií ČR 
(akce Blue 24) či za přítomnosti inspektorů České obchodní inspekce a Živnostenských úřadů. Přestože byly zpřísněny legislativní 
podmínky pro provoz těchto zařízení (např.: omezení výkupu za hotové, omezení výkupu stanovených druhů odpadů od fyzických 
osob, pořizování fotodokumentace při odběru autovraků a  zpřísnění evidenčních povinnosti), stále jsou nejčastěji ukládány 
pokuty právě v této oblasti. Například v roce 2017 byly uloženy pokuty v celkové výši 450.000 Kč (přičemž byl pokutován přibližně 
každý druhý kontrolovaný subjekt).  Nejčastěji byly ukládány pokuty za nedodržování provozních řádů (např.: výkup nepovolených 
odpadů, překročení kapacity, výkup elektrozařízení) a pochybení evidenčního charakteru (např.: nedostatky v evidenci fyzických 
osob a v evidenci o vykupovaných odpadech).    



Nepovolený výkup elektrozařízení či jejich částí



Závěrem lze konstatovat, že ty nejvyšší pokuty byly uloženy (a nadále jsou ukládány) dlouhodobým a tedy již „zkušeným“ provozovatelům 
zařízení pro nakládání s odpady např. provozovatelům skládek odpadů, tedy v případech,  kdy se nakládá s větším množstvím odpadů 
(tisíce tun) a těmto subjektům se mnohdy ještě „vyplácí“ zaplatit vyšší pokuty za nesoučinnost při kontrole či za provozování zařízení v 
rozporu s rozhodnutím k souhlasu nebo s provozním řádem,  přičemž tyto subjekty se pohybují stále v kladných hodnotách tj. v zisku. 
Jejich konání navíc podporuje nejednoznačná či chybějící  legislativa a  rozhodnutí správních úřadů, jimiž jsou stanoveny  příliš všeobecné 
podmínky tj. povinnosti které jsou dány přímo zákony,  při jejichž novelizaci nejsou následně podmínky upraveny  nebo rozhoduje správní 
orgán přímo z místa tzv. od stolu, aniž by přihlédl ke konkrétní problematice a specifikům dané lokality či zařízení.  
Jak již bylo zmíněno, jako problematické se dále jeví zejména nakládání s odpady, které jsou ze strany původce deklarovány jako 
ne-odpady, výrobky či vedlejší produkty. V těchto případech přes veškerá opatření a nastavení přísnějších legislativních požadavků je však 
dlouhodobé zajištění proti znečištění životního prostředí ze strany subjektů stále podceňováno. 
Zde hraje také důležitou roli fakt, že certifikáty „výrobků “ z odpadů vydávají certifikační ústavy a úřady, které nespadají pod gesci MŽP, ale 
MPO, a ty spíše posuzují výrobky z hlediska mechanicko-fyzikálních vlastností a na chemické vlastnosti je brán menší zřetel. Pro proces 
certifikace jsou mnohdy vzorky odebírány samotným žadatelem, tedy účelově, tak , aby vše bylo ve shodě s příslušnými předepsanými 
kritérii pro určité využití odpadů. Ve druhé polovině r. 2018 si ČIŽP v případě pochybností o deklarovaných vlastnostech výrobků z odpadů 
zadala ve dvou případech odběr vzorků nezávislou osobou a následně stanovení chemických analýz. V obou případech se potvrdilo ze tří 
odebraných směsných vzorků, že vlastnosti odpadů jsou diametrálně odlišné a v žádném případě obsah škodlivin nevyhovoval v několika 
parametrech předepsaným normám. V těchto případech se tedy nejednalo dle názoru ČIŽP a i dle odsouhlasených provozních řádů 
zařízení o výrobky, ale stále o odpady. Takto se mohou z recyklovaných materiálů dostat do jednotlivých složek  životního prostředí  
nebezpečné látky  např. těžké kovy či azbest.  
Tento trend úzce souvisí s legislativními předpisy a změnami, a to především v oblasti ekonomických nástrojů (např. zvyšující se poplatky, 
finanční náklady při certifikaci a stanovení chemických analýz).  
Řešením by dle názoru ČIŽP měly být legislativní změny a zcela striktní vymezení podmínek, kritérií a postupů pro nakládání s jednotlivými 
komoditami odpadů.
 



Děkuji Vám za pozornost.

Kontakt : Ing. Hráská Danuše
                 Česká inspekce životního prostředí
                 Oblastní inspektorát Liberec 
                 tř. 1.Máje 858/26
                 460 01 Liberec 1
                 tel. 731405240, 485340730
                 e-mail : danuse.hraska@cizp.cz


