
Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 
Bc. Jiří Lenča, Právní aspekty řešení černých skládek (2015_B_11) 

 
1 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Bc. Jiří Lenča 
 
Právní aspekty řešení černých skládek 

 
Anotace 
 
Tato studie se zabývá v obecné rovině nakládání s odpady v souladu s platnými právními 
předpisy a dále s pojmem „černá skládky“ a jejími možnými právními způsoby řešení. 
V úvodní části je nastíněno několik důležitých témat, v prvé části je vyjasnění pojmu odpad  
– členění, druhy, dále jsou specifikovány osoby nakládající s odpady a provoz skládek. V části 
„Černé skládky“ jejich definici. V části „Řešení dle jednotlivých zákonů“ jsou vysvětleny 
možné způsoby řešení černé skládky v návaznosti na platný právní řád.  Jsou zde uvedeny  
a analyzovány jednotlivé možné způsoby použití zákonů při řešení černé skládky, včetně 
možnosti způsobu likvidace a postihu subjektu, který způsobil závadný stav. Součásti textu je 
informace k tzv. „občanská iniciativa“, která si klade za cíl odhalit černou skládku a oznámit 
její vznik veřejnosti a správnímu orgánu, s cílem urychleného řešení. 
 
Klíčová slova 
 
Černá skládka, odpad, nakládání s odpady, provozovatel skládky, původce odpadu, sankce, 
skládka, zdroje. 
 
Summary 
 
Legal Aspects of illegal dumping 
 
This study is concerned with the general management of waste in accordance with 
applicable regulations and with the In the opening part several important topics of the study 
are outlined, the first part clarifies the term of waste – the structure, kinds, persons handling 
waste and landfills' operation are specified too. The part 'Illegal Landfills' contains their 
definition. The part of 'Solving the problem according to the individual laws' suggests 
several possible ways of solving illegal landfills following up to the valid legal order. There 
are individual possible applications of laws named and analyzed in dealing with illegal 
landfill, including the possible way of disposal and sanction for the subject, who caused the 
unsound state. A part of the study is the information, concerning so called 
"citizens initiative“, which aims to detect an illegal landfill and notify its commencement to 
the public and administrative authority with an aim of the prompt solution. 
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Úvod 
 

V rámci studie na téma „Právní aspekty řešení černých skládek“, považuji úvodem za vhodné 
připomenout několik základních informací k systému odpadového hospodářství v České re-
publice a také možnosti řešení nezákonného zbavování se odpadů, tj. zakládání „černých 
skládek“. Cílem studie je nejen vymezení právních aspektů při řešení černé skládky, a to ne-
jen z hlediska základního právního předpisu – zákona o odpadech ale také z hlediska jiných 
„podpůrných“ zákonů a také podle místa uložení černé (nepovolené) skládky. Obecně platné 
zásady odpadového hospodářství mají širší rámec než je samotné nakládání s již vzniklými 
odpady. Orientují se především na nakládání s odpady pouze takovým způsobem, které je 
v souladu s právními předpisy chránící životní prostředí a především v souladu se zákonem  
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění (ZoOD), a to nejen při vzniku odpadů  
a zároveň také snižování jejich nebezpečnosti. 
 
Obecně platné zásady (ZoOD, § 9a) odpadového hospodářství ve spojení s veškerým odpa-
dem představují:                                                                         
 
 předcházení vzniku odpadu – oddělené shromažďování a využívání složek odpadu  

u zdroje jeho vzniku, spotřebitelské chování (nakupovat výrobky v jednoduchých oba-
lech, z recyklovaných materiálů – sešity, papír atd.), využívat zpětný odběr výrobků, 
podporovat nízkoodpadové technologie (vrácené, vadné výrobky se vracejí zpět do vý-
robního cyklu, nikoliv do odpadu) a také podporovat třídění odpadů (sklo, plasty, textil, 
nápojové kartóny, kovy aj), 

 příprava k opětovnému použití – oddělené shromažďování a sběr využitelných a nebez-
pečných složek, jejich následná úprava a zpracování (regenerace, jiné využití) a oddělené 
odstranění nevyužitelných zbytků především nebezpečných odpadů, 

 recyklace odpadu – samostatný, oddělený sběr vybraných složek odpadu a jejich další 
použití (plastové obaly, pneumatiky), u některých vybraných druhů odpadu (ZoOD, § 38, 
odst. 1) je nařízen tzv. zpětný výkup za předem vymezených podmínek,  

 racionální využití zbytkových odpadů – energetické využití spalitelných druhů odpadů, 
reziduí mechanicko-biologické úpravy odpadů, recyklace stavební suti a jiné,  

 odstranění odpadů – skládkování, spalování prokazatelně nevyužitelného zbytku, vše  
v souladu se zákonnými podmínkami. 

 
Z hlediska nakládání s odpady v rámci právních předpisů je nutno rozlišovat skládky, které 
mají povolení k provozování skládky, případně skládky, na nichž se nachází odpad v rozporu 
k vydanému, platnému povolení k nakládání s odpadem a opravdu skládky odpadu „černé“ 
(živelné) tj. bez jakéhokoliv povolení.  
 
Základní charakteristikou „černé skládky“ je místo, kde jsou odkládány různé druhy odpadu 
bez jakéhokoliv povolení a v rozporu s právními předpisy. 
 
O řešení „černých“ (živelných) skládek v tuzemském odpadovém hospodářství je diskutováno 
již mnoho let. Značným problémem při jejich řešení je ve většině případů téměř nemožná 
(problematická) identifikace subjektu, který skládku založil a také subjektů, které se podílejí 
na rozrůstání skládky. To znamená subjektů, u kterých je možné nejen vyvodit odpovědnost 
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za vznik takové černé skládky a zároveň díky této odpovědnosti uložit povinnost takovou 
skládku odstranit a tomuto subjektu také uložit sankci.  
 
Studie nepodává pouhý teoretický přehled způsobů řešení, ale obohacuje problematiku  
i o vlastní názor autora. Tato studie hodnotí situaci nejen dle zákona o odpadech ale i usta-
novení některých dalších zákonů, u nichž je obsažena možnost problematiku černých skládek 
řešit a hledá optimální cestu k zabránění vzniku černých skládek.  
 
Neoprávněné – černé skládky je možné objevit jak na soukromých pozemcích, tak i na veřej-
ných prostranstvích. Na základě vlastní zkušenosti si dovoluji tvrdit, že jsou to často místa se 
snadným přístupem, zejména automobilem. Nebezpečí ohrožení života a zdraví občanů  
a poškození životního prostředí je závislé na podmínkách lokality, kde je odpad odložen  
a dále na druhové skladbě odpadů.  
 
V poslední době se na černých skládkách vyskytují převážně elektrospotřebiče, textilie, různý 
stavební odpad, pneumatiky, nábytek a odpad komunální. Mimo ohrožení a poškození život-
ního prostředí bývá charakteristickým jevem černých skládek i větší výskyt hlodavců. Mezi 
časté důvody vzniku černých skládek patří malá informovanost obyvatelstva. Ti často nevědí 
o možnosti předat zdarma odpad do sběrny, sběrného dvora a v také neposlední řadě poho-
dlnost a nechuť hledat způsob jak se daného odpadu legálně a také vzhledem k možným 
finančním nákladům, které musí vynaložit na jejich vhodné, zákonné odstranění (odvoz do 
sběrny, poplatek za uložení ve sběrném dvoře).  
 
Text čerpá nejen z monografií, zákonů, komentářů ale také z dnes nejrozšířenějšího zdroje 
informací – internetu a to jak v případě přímých, tak i nepřímých citací.  
 
Základem struktury studie je její členění na část „Odpady – členění a druhy“, dále „Původce 
odpadu a osoba oprávněná  – vztahy mezi jednotlivými subjekty, obecní systém, provozem 
skládky“, „Černou skládku“ a analytickou (rozbor jednotlivých zákonů). „Nakládání 
s odpady“, dále „Problematika černých skládek v rámci jednotlivých složek ochrany životního 
prostředí“, které obsahují možnost řešení černých skládek, se základní charakteristikou škod-
livé látky, odpovědné osoby a možnosti postihu.  
 
V části „Prevence vzniku černých skládek“ je také odkaz na novou „občanskou“ iniciativu  
k rychlejšímu řešení „černých skládek“ – http://www.zmapujTo.cz.  
 
V samotném závěru je shrnutí základních poznatků řešení černých skládek. 
 

http://www.zmapujto.cz/
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Odpady – druhy a členění odpadů 
 
V rámci možností řešení černých skládek je vhodné nejprve charakterizovat  co můžeme za-
řadit pod pojmem odpad a následně uvést členění odpadů podle jejich charakteristik (kate-
gorií a původu). Tyto základní charakteristiky jsou nutné také pro likvidaci černých skládek  
a také pro možnost postihu subjektu (osoby fyzické i právnické) zakládající černou skládku, 
případně subjektu, který přispívá na již vzniklou černou skládku. Náklady na likvidaci černé 
skládky jsou různé a to podle druhu odpadu a jeho množství. Určitě se snadněji odstraní jed-
na matrace a dvě staré židle, než vylitý olej nebo žíravina. Náklady na odklizení černé skládky 
často přesahují finanční možnosti obce a rozpočty jednotlivých obcí jsou tím tedy velmi zatě-
žovány.  
 
Zákonem o odpadech, č. 185/2001 Sb., (dále jen ZoOD), je odpad definován jako každá movi-
tá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit (§ 3, odst. 1).  
 
V souvislosti se způsobem nakládání s odpadem můžeme rozlišovat rozdělení ze dvou hlav-
ních hledisek a to následovně – podle vlastností a podle původu.  
 
Odpady podle vlastností: 

 
Jeden ze způsobu členění odpadů je podle jejich charakteristických vlastností. Způsob zařa-
zování odpadu podle vlastností je uveden v Katalogu odpadů, který vydalo ministerstvo ži-
votního prostředí (vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů). Postup při zařazování je po-
vinna dodržovat nejen osoba oprávněná k nakládání s odpadem ale zejména původce (ZoOD, 
§ 5, odst. 1). 
 
Hlavní rozdělení odpadu podle jeho vlastností: 
 
 nebezpečný odpad – odpad, který ve svých vlastnostech vykazuje alespoň jednu nebez-

pečnou vlastnost, která je uvedena v příloze č. 2, ZoOD (např. toxicita, hořlavost, výbuš-
nost, schopnost poškodit životní prostředí apod.) Zařadit odpad vykazující nebezpečnou 
vlastnost je povinen primárně původce (ZoOD, § 6, odst. 1). Oprávněná osoba provede 
hodnocení nebezpečných vlastností zejména pro účely vyloučení některé 
z nebezpečných vlastností (případně všech), také v případech, pokud je odpad smíšen 
nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v katalogu odpadů jako nebezpečný  
(ZoOD, § 6, odst. 2). Nebezpečné vlastnosti je oprávněná hodnotit pouze právnická oso-
ba nebo fyzická osoba pověřená ministerstvem životního prostředí (ZoOD, § 7, odst. 1).  

 ostatní – odpad nevykazující žádné nebezpečné vlastnosti, které by měly vliv na životní 
prostředí, zdraví lidí nebo zvířat a při manipulaci s ním nehrozí nějaké další nebezpečí 
a zároveň není jedna z jeho vlastností zařazena v kategorii nebezpečných vlastností 
(ZoOD, příloha č. 2). Pokud osoba oprávněná (podle § 7, odst. 1 ZoOD), na vyžádání pů-
vodce odpadu nebo osoby oprávněné, nevyhodnotí žádnou nebezpečnou vlastnost, 
mohou tyto osoby nakládat jako s odpadem ostatním (ZoOD, § 6, odst. 2). Všechny 
ostatní odpady jsou stejně jako nebezpečné zařazovány pod šestimístná katalogová čísla 
s uvedeným názvem odpadu. Oproti nebezpečným odpadům ale u čísla (kódu) odpadu 
nemají příznak „*“ (nebezpečný). Obecně se označují písmenem „O“. Mezi ostatní od-
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pad je možné za určitých podmínek zařadit také autovlak (odstranění nebezpečných čás-
tí, látek a odčerpání provozních kapalin, ZoOD § 6, odst. 5).   

 směsný komunální odpad (zařazen v Katalogu odpadu, skupina 20 – komunální odpad) 
není zařazován do kategorie nebezpečný. Původce i oprávněná osoba s ním nejsou po-
vinni nakládat jako s odpadem nebezpečným, přestože může splňovat podmínky určené 
k zařazení mezi nebezpečný odpad (§ 6, odst. 3). 

 
Členění odpadu dle druhu  
 
Odpad vzniká při každé lidské činnosti a to ve sféře společenské (služby, obchod, domácnos-
ti, veřejné objekty) a také ve sféře výrobní (průmyslové, zemědělské, stavební). Těžbou 
a úpravou surovin, při výrobě zboží, při jeho dopravě a skladování, po koupi výrobku se od-
padem stávají obaly a nakonec (po skončení životnosti) se odpadem stává výrobek samotný.  
 
Vyhláškou č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, je uveden způsob jak odpad zařazovat do jed-
notlivých kategorií a také jednotlivé kategorie odpadu, které jsou dále rozčleněny na další 
skupiny a podskupiny. Celkem je určeno 20 druhů základních kategorií odpadu. Nebezpečné 
druhy odpadu jsou v tomto katalogu odpadu označeny speciálním znakem (*). 
 
Povinností původce odpadu a oprávněné osoby je odpady zařazovat odpad pod šestimístná 
katalogová čísla druhů odpadů uvedená v Katalogu odpadů, v nichž prvé dvojčíslí označuje 
skupinu odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí druh odpadu. Podrobný 
postup při zařazování je uveden ve vyhlášce č. 381/2001 Sb., „katalog odpadů“. 
 
Komunální odpad 
 
Samostatnou kapitolu v rámci odpadů tvoří odpad komunální (ZoOD, § 4, odst. 1, písm. b)). 
Za hlavní můžeme z hlediska ochrany zdraví, zlepšení životního prostředí a také ochrany pří-
rody označit oddělené (separované) podchycení nebezpečných složek komunálního odpadu 
a tím zvýšit množství využitelných složek, které lze získat odděleným sběrem za účelem jejich 
materiálového využití (papír, plasty, nápojové obaly, kovový materiál, biologicky rozložitelný 
materiál). Tímto podchycením lze současně dosáhnout také snížení množství odpadu uklá-
daného na skládky, současně s postupným snižováním podílu biologicky rozložitelného od-
padu určeného na skládku.  
 
Zákonem o odpadech jsou ukládány obcím některé závažné povinnosti v souvislosti 
s nakládáním s komunálním odpadem. 
  
Komunální odpad je jednou ze skupin odpadu uvedeného v Katalogu odpadu (uveden ve 
skupině 20), kde je podrobněji rozčleněn. Jedná se zejména o:  
 
 komunální odpad – je veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob, s výjimkou 

odpadů vznikajících u právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání (ZoOD, 
§ 4, odst. 1, písm. b)). Mezi komunální odpad je zařazen i odpad vznikající při údržbě ve-
řejných prostranství včetně hřbitovů a ostatních činnostech při zajišťování čistoty obce. 
Odpad, který vzniká při nevýrobní činnosti právnických nebo fyzických osob oprávně-
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ných k podnikání (zejména v kancelářích a živnostech nevýrobní povahy), je odpadem 
podobný komunálnímu (ZoOD, § 4, odst. 1, písm. c)); 

 tuhý komunální odpad – odpad, který si jako celek anebo jako jeho jednotlivé části za 
normálních atmosférických podmínek uchovává svůj tvar a objem; 

 vytříděné využitelné složky – papír, lepenka, sklo, textil, plasty aj.; 
 nebezpečné složky – složky vytříděné z komunálního odpadu s obsahem škodlivin – roz-

pouštědla, kyseliny, pesticidy, zářivky a ostatní odpady obsahující rtuť, barvy, ledničky, 
mrazící zařízení atd.; 

 biologicky rozložitelný odpad – biologicky rozložitelným odpadem je jakýkoli aerobně 
nebo anaerobně rozložitelný odpad. Biologicky rozložitelný komunální odpad tvoří od-
pady, které jsou schopny anaerobního nebo aerobního rozkladu (např. potraviny, odpad 
ze zeleně, papír). Ve vztahu ke komunálnímu odpadu se jedná  především o odpady 
z údržby sadů, parků a lesoparků, sídlištní a uliční zeleně, ale i travnatých hřišť a odpady 
ze hřbitovů ve vlastnictví případně ve správě měst a ze zahrad ve vlastnictví fyzických 
osob (občanů). Patří sem také odděleně sebrané biologicky rozložitelné odpady 
z kuchyní a stravoven a z domácností, ale i odpady papíru, dřeva a přírodních textilií  
a z nich zhotovených oděvů (vyhláška č. 381/2001 Sb., § 2, písm. b)), katalog odpadu, 
příloha 1). Podíl biologicky rozložitelného komunálního odpadu ve směsném komunál-
ním odpadu (SKO) činí dnes cca 42%. Evropská unie proto přijímá celou řadu opatření, 
která vedou k přesměrování bioodpadu ze skládek do bioplynových stanic a kompostá-
ren a k následnému uložení do půdy;1 

 objemný odpad – odpad, který s ohledem na své rozměry či hmotnost nelze odkládat do 
běžných sběrných nádob (např. zbytky dřevěných obalů, starý nábytek, matrace, kober-
ce, linolea, sociální zařízení, lyže, sáňky aj.); 

 směsný odpad – složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění papíru a lepen-
ky, skla, plastů, objemného, nebezpečného odpadu a případně dalších komodit. 

 

                                            
 
1
 Biologicky rozložitelné komunální odpady. Kompostuj.cz. 

http://www.kompostuj.cz/vime-jak/legislativa/biologicky-rozlozitelne-komunalni-odpady 
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Základní subjekty ve vztahu nakládání s odpadem   
 
Základními subjekty v rámci odpadového hospodářství jsou původci odpadů a osoby opráv-
něné k nakládání s odpadem. Základní povinností každého, tedy i původců odpadů a osob 
oprávněných s nakládáním s odpadem, jsou ve vztahu k nakládání s odpady uvedeny v usta-
novení § 12 odst. 1, ZoOD, tj. že každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze 
způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu 
životního prostředí. Tuto základní povinnost dále specifikuje ustanovení § 12, odst. 2 ZoOD,  
a to tak, že pokud není zákonem stanoveno jinak, lze s odpady nakládat pouze v zařízeních 
(zařízením se ve smyslu § 4 písm. e), ZoOD, rozumí i místo, stavba nebo část stavby), která 
jsou k nakládání s odpady podle zákona o odpadech určena.  
 
Fyzická osoba (občan) může být ve vztahu k oběma subjektům, přičemž komunální odpad 
odevzdává především obci, která se stává původcem odpadu (zejména odpad komunální), ve 
sběrných zařízeních osobám oprávněným k nakládání s odpadem (např. odpad nebezpečný, 
kovový, objemný).  
 
Pokud původce odpadu tento odpad sám nevyužije, tak je v případě předání odpadu povinen 
zjistit, zda osoba, které předává odpady, k jejich převzetí podle zákona o odpadech oprávně-
ná. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán (ZoOD,  
§ 12, odst. 4). 
 
Původce odpadu 
 
Zákonem o odpadech není původcem odpadu fyzická osoba (občan) ale každá právnická 
osoba, při jejich činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž 
podnikatelské činnosti vznikají odpady (§ 4, odst. 1, písm. c) ZoOD), v rámci vztahu občan – 
obec je tedy původcem odpadu obec. Zákonem o odpadech, § 16, odst. 1, jsou určeny po-
vinnosti v souvislosti s nakládáním s odpadem (např. zařazovat odpady podle druhů a kate-
gorií, zajišťovat jejich přednostní využití, ověřovat nebezpečné vlastnosti a další).  
 
Každý původce odpadů je přímo odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití ne-
bo odstranění, pokud to zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení 
do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí (ZoOD, § 16, odst. 4). Zákon o odpadech ur-
čuje také povinnosti a oprávnění pro subjekty produkující komunální odpad a to jak na obce 
jako původce odpadu, tak i na fyzické osoby produkující komunální odpad (ZoOD, § 17).   
 
Původce odpadu – obecní systém 
 
Původci odpadu, tedy obci jsou uloženy některé závažné povinnosti v nakládání s komunál-
ním odpadem. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba 
odpady odloží na místě k tomu určeném (vyhláškou obce). Obec se současně stává vlastní-
kem těchto odpadů (§ 4, odst. 1, písm. w)). V souladu s uvedenou definicí se jedná o odpady, 
které mají původ v běžné činnosti fyzických osob.  
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Obce upravují systém nakládání s komunálním odpadem závaznou vyhláškou (§ 17a, odst. 2 
ZoOD). Obec určuje místa (obecní vyhláškou) pro odkládání veškerého komunálního odpadu, 
který produkují občané (nepodnikající) na jejím katastrálním území a kde jsou fyzické osoby 
povinny odpad odložit (pokud odpad samy nevyužijí v souladu s platnými předpisy). Součas-
ně je povinna obec zajistit místa, kde je umožněno oddělené shromažďování předepsaných 
složek komunálního odpadu (nebezpečný odpad, papír, plasty, sklo, kovy a také biologicky 
rozložitelný odpad – § 17, odst. 3). Zákon o odpadech navíc obci umožňuje, aby obecně zá-
vaznou vyhláškou upravila systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů. Ostatní původci, kteří produkují odpad podobný komunál-
nímu z činností právnických osob a osob podnikajících, mohou využít obecní systém na zá-
kladě smlouvy (zákon o místních poplatcích, č. 565/1990 Sb., § 1, písm. g)).  
 
Za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je 
obec oprávněna vybírat poplatky a většinou této možnosti využívají (§ 17a, odst. 1 ZoOD). 
Jednou z výjimek je město Česká Lípa – zde občané neplatí za odvoz komunálního odpadu  
– tento poplatek se tedy již pátým rokem neplatí a příjmy z něj nejsou součástí příjmu měs-
ta.2 Toto opatření je zavedeno především z důvodu snahy obce k zamezení (omezení) vzniku 
černých skládek, s předpokladem, že pokud občané nemají povinnost hradit poplatek a chtějí 
se zbavit nadbytečného odpadu tak tento odloží, kde k tomu obec přistavila vhodné nádoby 
na jednotlivé druhy odpadu, případně na předem určené místo.  
 
Jako další z větších měst o této možnosti, nehradit poplatky za odvoz odpadu, uvažuje také 
v Ústí nad Labem).3 
 
V rámci odpadového hospodářství rozlišujeme dva druhy poplatků:  
 
 poplatek občanů – obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit a vybírat poplatek za 

komunální odpad, který vznikne na jejím území (ZoOD, § 17 odst. 2). Tento poplatek lze 
stanovit současně s místním poplatkem za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle zvláštního zákona 
(zákon o místních poplatcích č. 565/1990 Sb., § 10b)), 

 poplatek za uložení odpadu – platit poplatky původcem odpadu za ukládání odpadů na 
skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v zákoně o odpadech (§ 45 odst. 1 a 2). Po-
platek za uložení odpadu na skládku je složen ze dvou částí: 

 
o základní složka je za uložení odpadu, 
o riziková složka poplatku je za uložení nebezpečného odpadu. 

 
Vztah fyzická osoba – obec 
 

                                            
 
2
 Poplatek za odpady. Městský úřad Česká Lípa. 

http://www.mucl.cz/cz/urad-a-samosprava/poskytovani-informaci/ostatni-dotazy/poplatek-za-odpady 
3
 Ústí možná zruší poplatek za odpad a zvýší daň z nemovitostí. Ekolist.cz. 

http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/usti-mozna-zrusi-poplatek-za-odpad-a-zvysi-dan-z-nemovitosti 
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Fyzická osoba, tedy každý občan je na základě vyhlášky obce povinen třídit odpady 
z domácnosti a využitelné složky odevzdávat odděleně. Zároveň s touto povinností je povi-
nen splnit v souvislosti se svozem komunálního odpadu ohlašovací a poplatkovou povinnost 
k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů. Pro občany (fyzické osoby) je nejvýhodnější možnost 
odložit (předat) své odpady (včetně objemných, biologicky rozložitelných a nebezpečných) 
na místa určená obcí, která tak za ně převezme veškeré povinnosti podle zákona o odpa-
dech.  
 
V případech, kdy je nakládáno s odpady v místech k tomu neurčených (vyhláška obce), je 
možnost postihnout podnikající fyzickou osobu či osobu právnickou (ZoOD, § 66 odst. 4 
písm. b)) a fyzickou osobu nepodnikající (ZoOD, § 69 odst. 2 písm. c)). Spáchání takového 
správního deliktu (v případě právnických osob či fyzických osob oprávněných k podnikání) 
nebo přestupku (v případě osob fyzických nepodnikajících) je však obtížně prokazatelné. 
Hlavním překážkou je totiž dohledání subjektu, který předmětné protiprávní jednání způso-
bil, řečeno slovy právní teorie, určení odpovědného subjektu, tedy subjektu, který se proti-
právního jednání spočívajícího v založení černé skládky fyzicky dopustil. Identifikace subjek-
tu, který se dopustil porušení ustanovení ve vztahu k nakládání s odpadem nebo poškozením 
životního prostředí je jedním ze základních předpokladů, k tomu aby byla vyvozena nejen 
sankce za takové porušení, ale také aby byla možnost uhradit náklady na odstranění černé 
skládky.  
 
Osoba oprávněná k nakládání s odpady 
 
V souvislosti s nakládáním s odpadem, je vedle původce odpadu také osoba oprávněná.  
Oprávněnou osobu určuje zákon o odpadech (§ 4, odst. 1, písm. x)), jako každou osobu, která 
je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto nebo podle zvláštních právních předpisů 
(např. živnostenský zákon).  
 
Při manipulaci s odpady v rámci přepravy, jsou přepravci (právnická osoba a osoba fyzická 
mající oprávnění k podnikání) povinny zajistit dodržování platných předpisů (§ 24, odst. 1 a 2 
ZoOD). Tyto subjekty jsou povinny dodržovat zvláštní právní předpisy v souladu s platnými 
mezinárodními úmluvami (silniční doprava – ADR, železniční doprava – RID).  
 
Provozování činnosti spojených s nakládáním s odpadu je oprávněná právnická osoba nebo 
osoba samostatně výdělečně činná, která má živnostenské oprávnění k nakládání s odpady 
(dle živnostenského zákona). K tomu, aby tuto činnost mohla provozovat a tím být osobou 
oprávněnou (ZoOD, § 14 odst. 1), tzn. provozovat zařízení k využívání, odstraňování, sběru 
nebo výkupu odpadů, je zapotřebí získat souhlas na základě rozhodnutí příslušného krajské-
ho úřadu. Tento uděluje souhlas k provozování tohoto zařízení, včetně odsouhlasení jeho 
provozního řádu. Výjimku mají pouze tzv. malá zařízení, která zpracovávají využitelný biolo-
gický odpad a pro jednu zakládku nepřekračují množství 10 tun/rok a nebo množství celkově 
zpracovávaného biologicky rozložitelného odpadu nepředstavuje 150 tun/rok (§ 33b, písm. 
b) ZoOD). Tato zařízení vyžadují souhlas místně příslušného obecního úřadu s rozšířenou 
pravomocí při současném splnění některých dalších podmínek. 
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Provoz skládky – podmínky 
 
K pochopení problematiky černé skládky je zapotřebí nastínění předpokladů, které musí být 
splněny, aby zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů splnila svůj vý-
znam a byla provozována v souladu s příslušnými právními předpisy. Zřizování těchto zařízení 
je pro svůj možný negativní vliv na životní prostředí upraveno v několika právních předpi-
sech.  
 
Nedílnou součástí záměru zřídit novou skládku je povinnost posouzení vlivu na životní pro-
středí (zákon č. 100/2001 Sb., Environmental Impact Assessment, EIA, vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí).  Proces, při kterém jsou posuzovány a hodnoceny vlivy plánovaného zá-
měru na životní prostředí je založen na systematickém zkoumání a posuzování jeho možného 
působení na životní prostředí. Smyslem je nejenom zjistit a popsat ale zejména komplexně 
vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaného záměru na životní prostředí ve všech rozho-
dujících souvislostech. Cílem procesu je zmírnění (omezení) nepříznivých vlivů realizace zá-
měru na životní prostředí. 
 
V rámci manipulace s odpady je nutno rozlišovat mezi shromažďováním, pouhým skladová-
ním a skládkou:  
 

 krátkodobé shromažďování odpadů před jejich dalším použitím do předem připravených 
prostředků (nádob) nazýváme soustřeďováním (ZoOD, § 4, písm. g)).  

 odpady lze také skladovat a to v předem určených zařízeních, jedná se pouze o přechod-
né soustředění nejvýše 3 let před jejich využitím nebo 1 roku před jejich odstraněním 
(ZoOD, § 4, písm. h)). Jako sklady odpadů mohou sloužit volné plochy, přístřešky, budovy, 
podzemní a nadzemní nádrže apod., které splňují stanovené požadavky a byly zřízeny  
k tomuto účelu v souladu se stavebním zákonem. 

 skládku je nutno vnímat jako zařízení sloužící k trvalému uložení odpadu, které je provo-
zováno v souladu s příslušnými předpisy, tak aby neohrožovala životní prostředí. 

 
Zřídit a provozovat zařízení určené k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů, je 
možné pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu. Tímto rozhodnutím je udělen souhlas  
k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem („souhlas k provozování zařízení"). 
Souhlas k provozování zařízení může být nahrazen integrovaným povolením (zákon  
č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci). Bez souhlasu k provozování nemůže být vydán ko-
laudační souhlas, vydávaný podle stavebního zákona pro stavby určené k využívání, odstra-
ňování, sběru nebo výkupu odpadů.  
 
Jednotlivé fáze provozu skládky mohou být provozovány pouze na základě souhlasu s pro-
vozním řádem příslušné fáze provozu skládky. Účastníkem řízení o vydání souhlasu k provo-
zování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů a s jeho provozním řádem je obec, na jejímž 
území má být zařízení provozováno. 
  
Souhlas s nakládáním s nebezpečnými látkami a jeho provozními podmínkami je na dobu 
určitou a to nejdéle 4 roky (poté je nutno zažádat o prodloužení), (ZoOD, § 14, odst. 1). Před 
zahájením provozu skládky je nutné provedení místně příslušným krajským úřadem místní 
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šetření, tak aby ověřil, že při činnostech spojených s odstraňováním odpadů, jsou-li splněny 
podmínky v uděleném souhlasu (ZoOD, § 14, odst. 3). 
 
K tomu aby skládka byla skládkou povolenou, je zapotřebí provést již před zaháje-
ním územního řízení posouzení vlivů na životní prostředí (proces vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí – zákon č. 100/2001 Sb.). Jedná – li se o skládku na katastrech dvou obcí, musí být 
rovněž záměr zřídit skládku v souladu se zásadami územního rozvoje kraje.  
 
Podkladem pro územní rozhodnutí je souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, 
případně povolení orgánu státní správy lesů k odnětí pozemku (pokud má být skládka umís-
těna na pozemku, patřící do zemědělského půdního fondu popřípadě tento pozemek plní 
funkci lesa). Vyskytují – li se na vybraném území památné stromy nebo chránění živočichové, 
musí investor získat výjimku z jejich ochrany podle částí páté, § 46 a 48, zákona o ochraně 
přírody a krajiny č. 114/1992Sb. 
 
Skládka je vnímána jako zařízení zřízené v souladu s vydaným, platným povolením, které je 
provozované ve třech na sebe bezprostředně navazujících fázích provozu, a to včetně zaříze-
ní provozovaného původcem odpadů za účelem odstraňování vlastních odpadů a zařízení 
určeného pro skladování odpadů. Při ukládání na skládky nesmí dojít k vzájemné reakci  
a vzniku škodlivých látek, nežádoucím deformacím, narušení těsnosti, narušení stability či 
konstrukce skládky. Skládka musí mít sektory, které umožňují oddělené ukládání odpadů.4  
 
Povinností provozovatele je vytvořit finanční rezervu pro prvou fázi provozu skládky včetně 
pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou na životním prostředí a zdraví osob, případně ma-
jetku (ZoOD, § 48a), toto uzavřené pojištění a složenou rezervu je povinností mít před zahá-
jením první fáze provozu skládky. Tato finanční rezerva uložena na zvláštní účet a možnost 
použití prostředků je možné pouze se souhlasem příslušného krajského úřadu.  
 
Výše finanční rezervy musí být určena znaleckým posudkem (zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích 
a tlumočnících).  
 
Jednou z dalších povinností provozovatele skládky je povinnost starat se o rekultivaci, asana-
ci skládky a zajišťovat péči o skládku po skončení jejího provozu (ZoOD, § 21, odst. 1, písm. 
a)) a tedy povinnost pro provozovatele skládky vytváření rezervy na následnou rekultivaci 
skládky, asanaci skládky po ukončení provozu skládky (§ 49, odst. 1 až 3 ZoOD). Provozovatel 
skládky je povinen zřídit speciální účet pro vytváření finanční rezervy na zvláštním vázaném 
účtu banky.   
 

                                            
 
4
 Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu  

a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, §3 odst. 2. 
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Černá skládka  
 
Území našeho státu je stále pokryto značných počtem nejen neregistrovaných skládek nej-
různějších odpadů – černých skládek ale také jednotlivými vyhozenými věcmi denní spotřeby 
(obaly, pytle, pneumatiky, plastové obaly, stavební materiál apod.). Nezákonná skládka může 
ovšem zahrnovat i porušení povinností při provozu povolené, oprávněné skládky.  
 
Živelná, černá skládka odpadů je místo, kde jsou odpady odkládány, ačkoliv toto místo neby-
lo k tomuto účelu vyhrazeno.5 
 
Černou skládku můžeme vnímat jako nepovolenou skládku odpadu, jež byly nějakým způso-
bem odloženy subjekty (fyzické i právnické osoby) v místě, které není určeno k uložení odpa-
du.  Pojem černá skládka, je všeobecně známým a běžně užívaným pojmem, který naše sou-
časné právo nezná a není jako takový upraven nejen v zákoně o odpadech.  
 
Obecně je černou skládkou nejčastěji myšleno živelné, nepovolené hromadění a shromažďo-
vání odpadu v určité lokalitě a to nejen občany, jakožto fyzickými osobami nepodnikajícími 
ale také právnickými osobami a fyzickými osobami podnikajícími. Od nepaměti se takové 
skládky nacházely a nacházejí na okrajích, ale i uvnitř lidských sídel a tvoří je zejména odpad 
z domácností a zahrad. 
  
Pokud by přece jen představa nebyla zcela jasná, je vhodné si černou skládku představit tak-
to: černou skládkou můžeme označit pro účely této studie jako lokalitu, kde je po určitý 
časový úsek (většinou však dlouhodobě) shromažďován odpad (movité věci), která není pro 
tento způsob nakládání s odpady technicky vybavena a tento způsob nakládání s odpady 
zde není povolen věcně příslušným správním orgánem v souladu se zákonem o odpadech č. 
185/2001 Sb.  
 
Lze tedy konstatovat, že ve valné většině případů je nemožné nebo velmi problematické zjis-
tit osobu (osoby), která je odpovědná za vznik nebo rozrůstání černé skládky.  
 
Právní řád umožňuje postihovat jednotlivé „uživatele (přispívatele)“ černých skládek v rámci 
několika platných právních norem zahrnujících poškození životního prostředí. Jedna 
z nejdůležitějších norem je zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. o změně některých dalších 
zákonů. Dále jsou uvedeny možnosti řešení likvidace a případně postihu původce černé 
skládky podle dalších zákonů, které v sobě zahrnují poškození životního prostředí. 
 

                                            
 
5
 Deliktní odpovědnost na úseku skládkování odpadů a řešení následků "živelného" skládkování. In: Právní rád-

ce. 2010. http://pravniradce.ihned.cz/c1-41717580-deliktni-odpovednost-na-useku-skladkovani-odpadu-a-
reseni-nasledku-zivelneho-skladkovani 
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Právní úprava černých skládek v odpadovém systému 
 

V současné době v České republice neexistuje právní úprava, která by problematiku černých 
skládek dokázala dostatečně vyřešit. Současná platná legislativa v oblasti ochrany životního 
prostředí umožňuje uložit opatření k nápravě takřka výlučně osobě (subjektu), která závadný 
stav způsobila porušením právní povinnosti. Tak je tomu i na úseku odpadového hospodář-
ství, tzn., že dle ZoOD má možnost Česká inspekce životního prostředí stanovit opatření  
a lhůty pro zjednání nápravy pouze v souvislosti s uložením pokuty za porušení stanovených 
povinností (ZoOD, § 76 odst. 1, písm. c)) pouze právnickým osobám a fyzickým osobám 
oprávněných k podnikání.  
 
V praxi je největším problémem to, že je často těžké zjistit konkrétního (přímého) původce 
skládky. V mnoha případech vzniká skládka lavinovitě – první člověk odloží na nějakém místě 
(např. u lesa nebo na jiném volně přístupném místě rozbitý televizor, pneumatiky, igelitový 
pytel plný odpadků, za týden je tam druhý a za měsíc se tam povaluje nejen prvotní odpad 
ale spousta dalšího. V případech, kdy původce odpadů není znám (těch je v případě drob-
ných černých skládek většina), je z hlediska zákona o odpadech do určité míry použitelné 
pouze ustanovení § 79 odst. 1 písm. f), ZoOD, dle něhož: "hrozí-li poškození lidského zdraví  
a životního prostředí nebo již k němu došlo, může zajistit ochranu lidského zdraví a životního 
prostředí na náklady odpovědné osoby obecní úřad obce s rozšířenou působností".  
 
V první řadě je ale nutné prokázat, že je bezprostředně ohroženo lidské zdraví nebo životní 
prostředí. Co se týká úhrady nákladů uvedeného opatření ze strany odpovědné osoby, zde 
převažuje výklad, že obecní úřad s rozšířenou působností v případech přímého ohrožení 
zdraví nebo životního prostředí zajišťuje odstranění odpadu i tehdy, kdy není schopen zjistit 
odpovědnou osobu, tj. když náklady vynaložené obecním úřadem nelze vymáhat přímo od 
původce (tvůrce) černé skládky (ZoOD, § 79, odst. 1, písm. g)). Odpovědnou osobu zákon  
o odpadech však již blíže nespecifikuje. Výslovné ustanovení k povinnosti odstranit odpad 
pro majitele pozemku není v zákoně o odpadech výslovné ustanovení, tak aby tento majitel 
byl povinen odpad na své náklady odstranit, případně být sankcionován. Přesto v současné 
době platný a účinný zákon o odpadech umožňuje v přestupkovém řízení uložit sankci fyzické 
osobě (majiteli nemovitosti) a to v případech kdy se prokáže, že odpad převzal do vlastnictví 
v rozporu s právními předpisy a odpady, které shromažďuje v místech, objektech bez patřič-
ného povolení (ZoOD, § 69, odst. 2, písm. a) a c)), pokud takový vlastník není zároveň původ-
cem zde shromážděných odpadů. Odpovědnost za nakládání s odpady totiž nese primárně 
jejich původce.  
 
Česká inspekce životního prostředí je přitom orgánem veřejné moci a jako taková je opráv-
něna jednat pouze na základě a v mezích zákona; může tedy uplatňovat pouze takové pro-
středky, které jí zákon výslovně svěřuje. 
 
Zákonem o odpadech upravený postup odstraňování „černých skládek“ je podmíněn skuteč-
ností, že uložené odpady ohrožují lidské zdraví nebo životní prostředí.  
 
Původce černé skládky může být odpovědný prioritně podle zákona o odpadech. Jako další 
podpůrné zákony můžeme s ohledem k poškození životního prostředí v konkrétní situaci  
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a podle místa uložení černé skládky použít také: zákon o vodách, zákon o lesích, zákon  
o ochraně přírody a krajiny, zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, stavební zákon, 
zákon o obcích, občanského zákoníku a také trestního zákoníku. 
 
V další části této studie je uvedena analýza jednotlivých výše uvedených zákonů, s ohledem 
na možnost řešení černé skládky.   
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Problematika černých skládek v rámci ochrany jednotlivých složek životního prostředí 
 
Právní úprava ochrany vod 
 
V rámci ochrany vod jsou upraveny zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon, VodZ) právní vztahy k vodám, vztahy fyzických i právnických osob 
k využívání veškerých vodních zdrojů, stejně jako vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž 
vodní zdroje přímo souvisí.  
 
Smyslem a také účelem tohoto zákona je chránit nejen vody povrchové ale také vody pod-
zemní a zároveň stanovit podmínky pro jejich hospodárné využívání, současně vytvořit pod-
mínky pro zachování či zlepšení jakosti povrchových i podzemních vod a zároveň vytvořit 
podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha.  
 
V souvislosti se skutečností, že na černých skládkách se mohou vyskytovat různé druhy od-
padů a to nejen stavební, komunální, ale velkým nebezpečím, s ohledem na možnou konta-
minaci, představují zejména množství různých obalů, které obsahují neznámé tekutiny a růz-
né druhy dalších odpadů obsahující nebezpečné látky (elektrospotřebiče, baterie, odhozené 
léky, azbest, dnes již zakázaná a nepotřebná zemědělská hnojiva aj.). Vedle rizik nebezpečí 
infekce pro obyvatele a zvířata může nezákonné nakládání s různými druhy odpadů způsobit 
kontaminaci půdy nebo znečištění jak povrchových tak i podzemních vod. Nelegální uložení 
odpadu může mít za následek ohrožení kvality nebo zdravotní nezávadnosti povrchových 
nebo podzemních vod (tedy souhrnně řečeno ohrožení prostředí povrchových či podzemních 
vod). Takto uložený odpad je možno ve smyslu vodního zákona považován za závadnou látku 
(§ 39 VodZ). Ohrožování jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod tímto odpadem by bylo 
považováno za tzv. závadný stav (§ 42, odst. 1 VodZ). Příslušný správní orgán (vodoprávní 
úřad nebo Česká inspekce životního prostředí – ČIŽP) je oprávněn uložit některé z náprav-
ných opatření směřující k ochraně povrchových nebo podzemních vod (§ 42, odst. 1 VodZ).     
 
V každém případě vodoprávní úřad nebo Česká inspekce životního prostředí mají ze zákona 
povinnost uložit nápravu závadného stavu (§ 42 zákona č. 282/1991 Sb.). Povinnost provést 
nápravu má jednak osoba, která porušila předpisy na ochranu vod, tedy ten, kdo takto od-
pad nedovoleně uložil (§ 42 odst. 1 VodZ), nebo pozdější nabyvatel pozemku  
(§ 42 odst. 2 VodZ – toto platí v případě nabytí majetku na základě zákona č. 92/1991 Sb.,  
o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů), který 
není původcem závadného stavu, ale k jehož majetku je závadný stav vázán.  
 
V případech, kdy není odpovědná osoba zjištěna a zároveň hrozí závažné ohrožení nebo zne-
čištění povrchových nebo podzemních vod, zajistí nezbytná opatření k nápravě příslušný vo-
doprávní úřad z vlastního podnětu nebo z podnětu České inspekce životního prostředí a to 
tím, že je oprávněna uložit opatření k nápravě subjektu (právnická osoba nebo fyzický osoba 
podnikající), která má vhodné a patřičné vybavení k odstranění vadného stavu (§ 42 odst.  
4 VodZ). K tomuto účelu je možnost čerpat ze zvláštního účtu zřízeného v rámci rozpočtu 
příslušného kraje. 
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S ohledem na řešení černé skládky, je nutno si připomenout také úpravy, kde není zapotřebí 
povolení, ale postačuje souhlas vodoprávního úřadu (§ 17, odst. 1, písm. f) VodZ), které mají 
vliv na vodní poměry (např. terénní) a to v případě, že jsou tyto skládky umístěny v záplavo-
vých územních (§ 67 VodZ) a které mohou výrazně ovlivnit vodní poměry v dané lokalitě. 
Povinnost vlastníků pozemků a staveb je zajistit, aby nebyl zhoršován případný průběh po-
vodně a následné odtokové podmínky, také sledují na svých pozemních a stavbách veškerou 
možnou činnost, která by mohla mít vliv na bezpečné a plynulé převedení povodně a také 
aby nedocházelo k nahromadění plovoucích předmětů, případně ucpání průtočného profilu 
(§ 85 odst. 1 VodZ), obdobné ustanovení platí také pro vlastníky movitého majetku, kdy je 
povinností vlastníka dbát o jejich umístění a užívání, tak aby v případě povodně nebránil ne-
bo znemožňoval odtoku velké vody a následného odplavení nepovoleně uložených odpadů  
a tím došlo k možné kontaminaci povrchových vod. 
 
Součástí zákona o vodách je možnost uložení pokuty v rámci přestupkového řízení fyzické 
osobě (§ 121 odst. 2 písm. b) VodZ) – kdy se jako vlastník pozemku nebo stavby, které se 
nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, dopustí přestupku tím, 
že nesplní některou z povinností k zamezení zhoršení odtokových podmínek nebo průběhu 
povodně podle § 85 VodZ. V rámci přestupkového řízení je ovšem nutno prokázat vlastníkovi 
přímé zavinění a úmysl. Výše sankce může dosáhnout až 500 000,- Kč. 
 
Právnické osobě nebo fyzické osobě podnikající, může být uložena sankce ve správním řízení 
za porušení § 17, odst. 1 VodZ,(činnosti ovlivňující vodoprávní poměry, k nimž je zapotřebí 
souhlas vodoprávního úřadu) až do výše 500 000,- Kč. Česká inspekce životního prostředí je 
oprávněná uložit sankci právnické osobě nebo fyzické osobě podnikající, která nedovoleně 
nakládá se závadnými látkami, tj. nečiní přiměřená opatření, aby závadné látky nevnikly do 
vod povrchových nebo podzemních a neohrozily jejich prostředí až do výše 1 000 000,- Kč  
(§ 125a, odst. 1, písm. l) VodZ). 
 
Příklad z místa bydliště. 
 
V obci Lindava bylo v průběhu léta 2013 navezeno velké množství různého materiálu (hlína, 
různý stavební odpad) na pronajatý pozemek patřící obci a ležící v těsné blízkosti potoka Svi-
távka. Pozemek leží v záplavovém území, které již bylo několikrát zaplaveno (v roce 2010 
byla zaplavena velká část vesnice a záplavy způsobily v obci značné škody a jednoho člověka 
připravily o život).  Navezením hlíny a stavebního odpadu se zvedl břeh řeky asi o metr. Ne-
vhodné úpravy v tzv. aktivní zóně řeky mohou mít negativní vliv na vodní proud. V případě 
povodně by voda, která se nemá kam rozlít, zatopila domy, které by jinak zůstaly ušetřeny. 
Po nařízení odboru životního prostředí obce s rozšířenou pravomocí Nový Bor k odstranění 
nelegální skládky, byla zjišťována osoba, která způsobila závadný stav. Tuto skutečnost se 
nepodařilo zjistit, nicméně v rámci zachování „průtočného“ limitu při možné povodni, byla 
nelegální skládka odstraněna a provedeny úpravy k zmírnění průběhu povodně. Jak jsem se 
snažil zjistit, přímo na odboru životního prostředí v Novém Boru, tak původce skládky nebyl 
zjištěn.  
 
Řešit černou skládku za pomoci vodního zákona je možné a to pomocí ustanovení, které ob-
sahují možnost aplikace s konáním, která může svým rozsahem ohrozit kvalitu povrchových  
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i podzemních vod a také nedovolené terénní úpravy v záplavové oblasti, které mohou zhoršit 
průběh povodně. Důležitou skutečností je ovšem zjistit a zajistit subjekt, který zavinil možné 
ohrožení vodních zdrojů (povrchových ev. podzemních) a nedovolených stavebních úprav. 
Pokud není tato osoba zjištěna nebo je problematické tuto osobu zjistit, je další možností 
odstranit černou skládku (čím dříve tím lépe) v rámci opatření k nápravě (§ 42, odst. 4 VodZ), 
tedy subjektu, který disponuje patřičným oprávněním a technikou, s možností využít zvlášt-
ních finančních prostředků kraje.  
 
Právní úprava ochrany lesů 
 
V rámci možnosti řešení právních aspektů černých skládek nacházejících se na lesních po-
zemcích je možno použít zákonnou úpravu upravující právní vztahy v lesích a tím je zákon  
o lesích č. 289/1995 Sb. a o změně některých zákonů (LesZ). Zákaz znečisťovat les odpadky  
a odpady je uveden konkrétně a jednoznačně (§ 20, odst. 1, písm. o) LesZ). Tento zákaz platí 
pro všechny osoby (fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby s oprávněním k podniká-
ní), které se nacházejí v lesním prostoru. Tedy nejenom osoby, mající právo hospodařit, pří-
padně vykonávat nějakou povolenou činnost ale také všichni návštěvníci lesa. 
 
Zákon formuluje povinnosti vlastníka lesa tak, aby tento udržoval les v takovém stavu, kdy 
může plnit všechny své funkce, které vyplývají ze zájmu společnosti. Zákon o lesích poskytuje 
možnost řešit černé skládky také na základě § 32, odst. 1, písm. a) LesZ –  „vlastník lesa je 
povinen provádět taková opatření, aby se předcházelo a zabránilo působení škodlivých čini-
telů na les, zejména zjišťovat a evidovat výskyt a rozsah škodlivých činitelů a jimi působených 
poškození důležitých pro pozdější průkaznost provedených opatření; při zvýšeném výskytu 
neprodleně informovat místně příslušný orgán státní správy lesů a provést nezbytná opatře-
ní“. Mezi takové opatření lze zahrnout také i odklizení černé skládky, kterou je možno vnímat 
a podřadit pod § 2, písm. f) LesZ, „škodlivými” činiteli -škodlivé organismy, nepříznivé pově-
trnostní vlivy, imise a fyzikální nebo chemické faktory, způsobující poškození lesa“. Na les-
ních pozemcích se vyskytují stále černé skládky, obsahující množství různých látek, mající 
schopnost poškozovat nejen okolí skládky ale také chemické složení půdy. Možným rizikem 
pro lesní půdní fond může být také ohrožení vodních poměrů a jakosti vod (chemické látky, 
nebezpečné látky), požární rizika (odhozené hořlavé látky – pneumatiky, plasty, nádoby 
s těkavými látkami aj) a mimo jiné také estetický vzhled lesa. Vzhledem ke skutečnosti, že 
výměra lesů v České republice je asi 2 655 000 hektarů. Zalesnění naší země je tedy kolem 
33,8 %. Státní podnik Lesy České republiky obhospodařuje asi polovinu všech lesních pozem-
ků v této republice (cca 1 300 000 hektarů lesa). Problematika nepovolených skládek patří 
mezi skutečnosti, jimž při správě lesů v majetku státu dlouhodobě čelí i Lesy České republiky, 
s. p. V letech 2011, 2012 a 2013 Lesy České republiky registrovaly celkem 2 210 černých 
skládek, jejichž celková plocha dosáhla rozlohy cca 35 hektarů. Počet Lesy České republiky 
evidovaných černých skládek se v roce 2013 oproti roku 2012 zvýšil. V souvislosti s touto 
skutečností vzrostla také celková rozloha evidovaných skládek. Hlavní tíha nákladů na od-
stranění černých skládek v lesích spravovaných Lesy České republiky tak leží na podniku, 
nicméně jednotlivé organizační jednotky úzce spolupracují s obecními úřady a magistráty 
měst při zjišťování původců skládek. Postupně mírně narůstá procento případů, kdy se poda-
ří původce odpadů zjistit. V letech 2011, 2012 a 2013 se v rámci státního podniku Lesy České 
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republiky vytřídilo celkem 288 tun druhotných surovin, z toho 141 tun papíru, 64 tun plastů, 
24,6 tun skla a 58,4 tun kovů.6     
                    
Tabulka. Lesy České republiky – počet evidovaných černých skládek v České republice. 
 

rok počet rozloha (ha) náklady na likvidaci (Kč) 

2011 850 13 2 500 000 

2012 635 10 2 600 000 

2013 725 12 1 800 000 

 
Za porušení zákazu znečisťování lesa odpadky a odpady, je oprávněn orgán státní správy lesů 
uložit pokutu v přestupkovém řízení a to až do výše 15 000,- Kč (§ 53, odst. 2 LesZ). Orgán 
státní správy lesů je oprávněn uložit pokutu podle § 54, odst. 2, písm. c – tomu kdo provádí 
činnosti v lese zakázané (§ 20 odst. 1 LesZ) a to až do výše 100 000 Kč – toto lze uplatnit také 
na černé skládky.  
 

  
 
Na základě zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí (ZákČIŽP) a její 
působnosti v oblasti lesa, provádí inspekce dohled nad dodržováním ustanovení a její působ-
nost v oblasti lesa, provádí inspekce dohled nad dodržováním ustanovení právních předpisů 
a rozhodnutí týkajících se funkcí lesů jako složky životního prostředí, právnickými a také fy-
zickými osobami a to nejen majiteli ale všemi subjekty, které nějakým způsobem ovlivnily 
nebo mohou ovlivnit tuto funkci lesa (§ 2 ZákČIŽP). V rámci ochrany lesa je Česká inspekce 
životního prostředí oprávněna zjištěnému původci uložit nápravná opatření směřující 
k nápravě spočívající v odstranění zjištěných závad (černé skládky). 
 

                                            
 
6
 Zdroj údajů, obsahu tabulky i ilustrací. 

Lesy ČR: černé skládky představují v našich lesích stále velký problem. Lesy České republiky. 18. IX. 2014. 
http://www.lesycr.cz/media/archiv-tiskovych-zprav/tiskove-zpravy-2014/Stranky/lesy-cr-cerne-skladky-
predstavuji-v-nasich-lesich-stale-velky-problem.aspx?retUrl=%2Fmedia%2Farchiv-tiskovych-zprav%2Ftiskove-
zpravy-2014%2FStranky%2Fdefault.aspx%3Fpage_lvNews%3D5 
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Česká inspekce životního prostředí může, v případě, že je původce znečištění zjištěn, uložit 
pokutu, která může dosáhnout dle zákona až do výše 5 milionů Kč (§ 4 ZákČIŽP). V rámci pre-
vence je nutno uvést také činnost lesní stráže, která se svými oprávněními má možnost po-
stihovat původce černých skládek (§ 38 a 39 LesZ).  
 
Inspektoři České inspekce životního prostředí jsou zároveň členy lesní stráže (§ 7, odst. 1 a 2 
ZákČIŽP). Další možností by mohlo být také oplocení lesních pozemků, toto však zákon (§ 32, 
odst. 7 LesZak).  
 
Jedním z dalších preventivních opatření ke vzniku a odhalovaní osob přispívajících 
k rozrůstání černých skládek, je možnost monitorování přístupových cest (např. pomocí skry-
tých kamer, jejich cena není vysoká v porovnání s náklady, které jsou nutné k odstranění 
černé skládky a v případě odhalení pachatele, se tato částka díky stanovené sankci může 
vyplatit).  
 
Právní ochrana přírody a krajiny 
 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (ZaoOPaK) si klade za 
úkol chránit přírodu a krajinu tak aby byla udržitelná přírodní rovnováha, rozmanitost všech 
forem života a bylo využíváno dostupných šetrných způsobů hospodaření v krajině a zároveň 
chránit přírodní a kulturní památky pro další generace.  
 
Zákonem o ochraně krajiny a přírody je zakázáno ničit a poškozovat významné krajinné prv-
ky, ničit a narušovat faunu a flóru v chráněných krajinných oblastech, chovat bez povolení 
chráněné ptáky, případně je usmrcovat, provádět činnosti, které nejsou v souladu se systé-
mem ekologické rovnováhy a poškozují životní prostředí. Zákonem je rovněž zakázáno zasa-
hovat do krajinného rázu bez souhlasu orgánu ochrany přírody a provádět zásahy, které mo-
hou snížit jeho nejen estetickou ale především přírodní hodnotu (§12 ZaoOPaK), především 
v chráněných oblastech, památkově chráněných míst. Jedná se zejména o umísťování staveb 
a dalších prvků, které mají potenciál zničit, případně narušit krajinný ráz, ekologickou rovno-
váhu, případně kulturní hodnotu oblasti (§ 4, odst. 1 a 2 ZaoOPaK) – k této části ochrany pří-
rody je možno podřadit také možnost řešení černých skládek. 
 
V případech, kdy orgán ochrany přírody zjistí sám nebo je mu doručeno oznámení o poško-
zení krajiny nebo přírody, které je v rozporu se zákonem o ochraně přírody a pachatel je zjiš-
těn, je tento povinen uvést ji do původního stavu (§ 86, odst. 1 ZaoOPaK) a to v případě po-
kud je to možné. V případech, kdy uvedení do původního stavu možné již není, je oprávněn 
orgán přírody uložit pachateli protiprávního jednání provedení vhodných, náhradních opat-
ření (§ 86, odst. 2 ZaoOPaK). Tím není dotčena povinnost k náhradě škody, postižení za pře-
stupek či trestný čin (§ 86, odst. 3 ZaoOPaK). Povinnosti uvedení do původního stavu subjek-
tem, který poškodil, zničil nebo nedovoleně změnil část přírody nebo krajiny, je možné se 
domoci prostřednictvím orgánů ochrany přírody. 
 
Zákon o ochraně přírody a krajiny pamatuje také na aktivní možnost provádění kontrol 
v rámci tohoto zákona a to zejména činností „strážců přírody“ (§ 81 ZaoOPaK). Krajský úřad 
je oprávněn ke jmenování fyzických osob, které jsou v rámci tohoto zákona provádět nejen 
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kontrolní činnost ale také zjišťovat totožnost osob porušující jednotlivá ustanovení zákona  
o ochraně přírody a krajiny. Rovněž jsou oprávněni udělovat pokuty za přestupky v oblasti 
ochrany přírody a krajiny (§ 81, odst. 7, písm. b) ZaoOPaK). V případě bezprostředního ohro-
žení přírody a krajiny jsou oprávněni strážci přírody pozastavit škodlivou činnost, která smě-
řuje k poškození chráněných zájmů tímto zákon (§81, odst. 8 ZaoOPaK) a neprodleně infor-
movat místně příslušný orgán ochrany přírody.  
 
V souvislosti s řešením černých skládek v rámci poškození přírody a krajiny, je možno uložit 
sankci fyzickým osobám do výše 100.000,- Kč pokud nedovoleně mění či ruší dochovaný stav 
přírody ve zvláště chráněném území (§ 87, odst. 1 až 3 ZaoOPaK) a to podle míry poškození. 
Právnickým osobám a osobám fyzickým podnikajícím je možnost uložit sankci až do výše  
2 milionů Kč, pokud se při výkonu své činnosti dopustí správního deliktu (§ 88, odst. 1 a 2 
ZaoOPaK).  
 
Při posuzování podmínek nebezpečnosti protiprávního jednání nemusí být prokázání již na-
stalých škodlivých následků (tj. míry poškození životního prostředí) ale v některých případech 
stačí pouhé posouzení míry ohrožení životního prostředí. K tomu aby bylo možné sankciono-
vat konkrétní osobu, je ji nutné prokázat jednání, které je zákonem o ochraně přírody a kra-
jiny zakázáno a tím ji uložit za porušení některého z ustanovení přiměřenou sankci. 
 
Zemědělský půdní fond a jeho ochrana 
 
Půda patří mezi základní zdroje života na Zemi. Obnovitelný a zdánlivě nevyčerpatelný zdroj 
však díky činnosti člověka podléhá rychlé zkáze. Je to způsobeno tím, že destrukční činnost 
člověka je rychlejší než tvorba nové půdy, která probíhá velmi pomalu. Půda je přirozenou 
součástí národního bohatství, stejně jako kvalita vzduchu a přírodních zdrojů. Půdní fond je 
zapotřebí chránit nejen v krátkodobém horizontu ale především s dlouhodobým výhledem 
několika generací, tak aby byla schopna zajišťovat své funkce. 
 
Předpis č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (ZoZPF), platný od 1. dubna 2015. Tímto před-
pisem je zakázáno znečisťovat nebo vnášet jiné látky, organismy a přípravky, které mají 
schopnost snížit, případně znehodnotit tuto půdu (§ 3, odst. 1, písm. a) a odst. 2 ZoZPF). 
 
Znamená ale založení černé skládky neznámou osobou, že vlastník pozemku, na němž černá 
skládka vznikla, koná tak aby znečistil, případně znehodnotil zemědělskou půdu? Opět by-
chom mohli dojít k závěru, že taková interpretace možná je. Konečně tuto úvahu podporuje 
ustanovení § 3c, odst. 1 ZoZPF, kde je umožněno orgánům ochrany zemědělského půdního 
fondu, jsou-li pro to závažné důvody, uložit odstranění závad vzniklých porušením povinností 
plynoucích ze zákazu uvedeného v § 3, odst. 1 ZoZPF (pokud se prokáže znečištění půdy, 
vnášení látek, přípravků snižujících ev. znehodnocujících půdu). Černá skládka zřejmě bude 
minimálně téměř vždy půdu znečišťovat a je tedy nařídit odstranění černé skládky). Ustano-
vení § 3c, odst. 1 ZoZPF, stanoví konkrétně původci závadného stavu odstranění závadného 
stavu a také uhradit náklady s tím spojené, můžeme ovšem předpokládat, že se bude jednat 
o osobu, která černou skládku založila.  
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Fyzické osobě je možno v případě porušení ustanovení předpisu o zemědělském půdním 
fondu, a které bylo prokázáno spáchání přestupku, uložit pokutu až do výše 1 000 000,- Kč  
(§ 20, odst. 3, písm. 1 ZoZPF), tj. znečistí zemědělskou půdu, vnáší jiné nepovolené látky ne-
bo přípravky do půdy (§ 20, odst. 1, písm. a) a e)  ZoZPF).  
 
Právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání (v souvislosti černé skládky), je 
oprávněn uložit příslušný správní orgán sankci a to v případech kdy černá skládka znečistí 
půdní fond (§ 3, odst. 1, písm. a) ZoZPF), lze uložit pokutu (§ 20a, odst. 1, písm. a), d), e) 
ZoZPF). Právnická osoba se zbaví odpovědnosti, pokud prokáže, že učinila opatření 
k zabránění vzniku závadného stavu (tedy vzniku černé skládky), jakým způsobem to již, 
předpis neříká (§ 20b, odst. 1 ZoZPF). 
 
V souvislosti s řešením černé skládky je nutno zjistit a prokázat původce znečistění, případně 
alespoň osobu, která na již vzniklou černou skládku „přispívá“ a tím vnáší zakázané látky do 
půdy.  
 
Černé skládky v rámci stavebních činností 
 
Černé skládky je možné podchytit a řešit také v rámci zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen StavZák) a také s ohledem na znalost místních poměrů 
při provádění povolených staveních řízení. Důležitou roli mohou sehrát stavební úřady  
a v malých obcích také samy obecní úřady. Značné množství odpadů, které končí na černých 
skládkách je možno zařadit do skupiny stavebních odpadů. Podle samotného stavebního 
zákona jsou obce obecně povinny sledovat veškerou stavební činnost v obci a dbát, aby se 
obec rozvíjela v souladu se záměry územního plánování, dozírat na stav staveb a kontrolovat, 
zda se stavby a jejich změny, terénní úpravy, práce a zařízení podle tohoto zákona neprovádí 
bez povolení nebo v rozporu s ustanoveními stavebního zákona. Při odhalování černých sklá-
dek v objektech, či na pozemcích fyzických osob je možné využít jako preventivní činnosti 
zároveň při provádění kontrol na povolených stavbách (např. kontrola jakým způsobem byl 
zlikvidován stavební odpad).  
 
Stavební zákon nařizuje umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv a způsob 
jejich užívání na území, měnit využití území a chránit důležité zájmy, jen na základě územní-
ho rozhodnutí nebo územního souhlasu (§ 76, odst. 1 StavZák). Stavební zákon umožňuje 
(vzhledem k černým skládkám) nařídit odstranit různé druhy stavebního materiálu, které 
byly uloženy v rozporu se stavebním povolením, případně mají potenciál podstatně narušit 
vzhled prostředí anebo také změnit odtokové poměry.  
 
Možnost uložit sankci při porušení povinností, uvedených v § 76, odst. 1 StavZák – tj. 
s ohledem na řešení černé skládky, za činnosti mající zejména vliv na změnu odtokových po-
měrů a to v záplavových oblastech, a to ve výši do 500.000,- Kč a to jak fyzické osobě (poru-
šení dle § 178, odst. 1, písm. a) StavZák), případně právnické osobě nebo podnikající fyzické 
osobě (porušení dle § 180, odst. 1, písm. a) StavZák).  
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Stavební úřad je oprávněn kromě pokuty, požadovat také odstranění této nepovolené sklád-
ky odpadu, protože je oprávněn nařídit odstranění staveb i nepovolených terénních úprav 
(např. navážka stavební suti), dle ustanovení § 129, odst. 1, písm. a) StavZák.  
 
V rámci kontrolní činnosti dohledu na provádění povolených staveb, je možná tako kontrola 
uložení stavebních odpadů a dále způsob jejich likvidace.  
 
Právní úprava v obecním zřízení 
 
Černé skládky jsou dlouhodobě přetrvávajícím problémem v oblasti komunální ochrany ži-
votního prostředí a to ať se jedná o malou obec nebo město. Ať už jsou černé skládky na ve-
řejném prostranství nebo na soukromém pozemku, představují riziko pro životní prostředí  
a v některých případech také pro lidské zdraví. Jednou z hlavních úkolů obecního zřízení je 
povinnost, aby se občané města a právnické osoby chovaly zodpovědně a ohleduplně ke 
svému okolí, ale aby obec zajišťovala čistotu a vzhled. K tomu má možnost ukládat povinnost 
k dodržování pořádku v obci (obecní vyhlášky) a zároveň postihovat porušení těchto povin-
ností. 
 
Pojmy „čistota a pořádek“ a „vzhled obce“ nejsou v zákoně o obcích definovány, jejich výklad 
tedy spočívá na orgánu obce. Narušení vzhledu obce se posuzuje podle místních podmínek.7 
Pořádek je chápán jako stav, způsob a složení věcí na daném pozemku.8 Dané ustanovení se 
nevztahuje na narušení pořádku nebo čistoty ze strany nájemce. Vzhledem k tomu, že zákon 
hovoří o neudržování pořádku na pozemku, není možné na základě tohoto ustanovení po-
stihnout osobu, která neudržuje pořádek na stavbě.9 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (dále 
jen ZoOB) definuje veřejné prostranství (§ 34ZoOB), jedná se o ulice, tržiště, náměstí, veřej-
nou zeleň, chodníky, parky a jiné prostory, které jsou bez omezení přístupné.  
 
Zákon o obcích umožňuje sankcionovat osoby (fyzické i právnické), které jsou odpovědné za 
vznik a přispívání na černou skládku a také za znečišťování veřejného prostranství. 
 
Podobně jako v zákoně o obcích, tak jsou v zákoně č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze  
v § 29 upraveny sankce za správní delikt právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné 
k podnikání, které neudržují čistotu a pořádek na pozemku, který užívají nebo vlastní, a naru-
ší tím vzhled městské části. Dále je upravena sankce za správní delikt právnické osoby nebo 
podnikatele, kteří při výkonu své podnikatelské činnosti znečistí veřejné prostranství, odloží 
věci mimo vyhrazené místo nebo jinak naruší životní prostředí v městské části.  
 
Podle ustanovení § 58, odst. 2 dále jen ZoOB, může obec uložit pokutu ve správním řízení až 
100 000,- Kč právnické osobě a fyzické osobě podnikateli, která neudržuje pořádek a čistotu 

                                            
 
7
 VEDRAL, Josef, VÁŇA, Luboš a kol.  Zákon o obcích (obecní zřízení) komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 309 – 

310. ISBN 978- 80-7179-597-1. 
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 KOUDELKA, Zdeněk, ONDRUŠ, Radek a kol.  Zákon o obcích (obecní zřízení) komentář. Praha: Linde Praha. 
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na svém pozemku a tím narušuje vzhled obce, případně sankci do 200.000 Kč za znečištění 
veřejného prostranství, poškození životního prostředí a odložení věci mimo určené místo  
(§ 58, odst. 3 ZoOB). Skutková podstata tohoto přestupku je naplněna, jestliže na pozemku 
ve vlastnictví nebo užívání právnické osoby nebo podnikatele není udržován pořádek a čisto-
ta a tímto jednáním je narušen vzhled obce.  
 
Ustanovení § 58 odst. 3 zakládá oprávnění obce uložit pokutu až do výše 200 000 Kč právnic-
ké osobě a fyzické osobě podnikateli, jestliže tyto osoby znečistí veřejné prostranství, naruší 
životní prostředí v obci nebo odloží věc mimo místo k tomu vyhrazené.  
 
V případě, že fyzická osoba znečistí veřejné prostranství, nebo přímo založí nepovolenou 
skládku nebo odkládá odpadky a odpady mimo určená místa dopouští se protiprávního jed-
nání a je možno uložit pokutu pachateli až do výše 50 000,- Kč (§ 47, odst. 1, písm. d) a i)  
ZoOB). 
 
V praxi se jedná o znečištění veřejného prostředí především při stavebních činnostech či ze-
mědělských a pozemních pracích.10 Je především na obci aby zajistila dodržování nejen záko-
nů a svých nařízení, ale aby také sankcionovala původce černých skládek (velká část černých 
skládek leží v těsné blízkosti lidských obydlí). Ke zjištění původců má možnost využít mj. také 
městskou policii. Preventivně lze působit také při provádění povodňových prohlídek místními 
povodňovými komisemi.  
 
Právní úprava trestního postihu 
 
Jednou z dalších možností jak postihnout původce „černé skládky“, která poškodí životní 
prostředí ve velmi velkém rozsahu, je řešení podle jednotlivých ustanovení zákona  
č. 40/2009 Sb. trestní zákoník. V trestním zákoníku jsou v části druhé, hlavě VIII přímo uve-
deny trestné činy proti životnímu prostředí včetně jejich možného postihu (§§ 293 – 301 
trestního zákoníku).  
 
Trestní zákon rozlišuje trestné činy poškození životního prostředí, které jsou uvedeny v jed-
notlivých ustanoveních.  
 
V rámci potrestání původce černých skládek a to případech, kdy je ve velkém rozsahu poško-
zeno úmyslně, porušením právních předpisů chránících životní prostředí, půda, vodní zdroje 
a jiné složky životního prostředí anebo svým jednáním je způsobeno těžké ublížení na zdraví, 
smrt, případně je nutno vynaložit vyšších nákladů na odstranění vzniklé škody na životním 
prostředí může být potrestán odnětím svobody až na tři roky, případně zákazem činnosti  
(§ 293 trestního zákoníku).  
 
V případech značného porušení jednotlivých ustanovení zákona o odpadech a to při naklá-
dání s odpadem, nelegálním dovozu nejen nebezpečného odpadu ze zahraničí, znečistí ži-
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 KOUDELKA, Zdeněk, ONDRUŠ, Radek a kol.  Zákon o obcích (obecní zřízení) komentář. Praha: Linde Praha. 
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votní prostředí v souvislosti s nakládáním s odpady, jejich nepravdivou evidence a také po-
kud je nutné vynaložit značných nákladů (např. od 500.000 Kč) na odstranění závadného sta-
vu (§ 298, odst. 1 a 2, trestního zákoníku) je pro původce takto závažného porušení sazba 
odnětí svobody do tří let. 
 
V případech, že výše uvedené trestné činy spáchá jako člen organizované skupiny, opětovně 
nebo v souvislosti s nebezpečným odpadem, může být potrestán odnětím svobody až na pět 
let nebo peněžitým trestem. (§ 298, odst. 3 a 4, trestního zákoníku). 
 
Trestně odpovědnými osobami, které poškozují životnímu prostředí ve velkém rozsahu, jsou 
nejen fyzické osoby ale také osoby právnické (zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim, § 7). 
 
V souvislosti s řešením černých skládek a jejich trestního postihu, nutno zjistit pachatele, 
který dané porušení způsobil a toto porušení mu bude prokázáno. Trestní řízení pachatele 
černé skládky nemá vliv na povinnost správních úřadů řešit také likvidaci této skládky.  
 
Právní úprava sousedských vztahů 
 
Úvodem této kapitoly možnosti řešení černé skládky, je nutno upozornit, že dříve uvedené 
kapitoly umožňujících řešit problematiku černých skládek jsou v režimu práva veřejného, 
tedy ve styku jednotlivce s orgány veřejné moci. Při rozhodování podle veřejného práva je 
podstatný veřejný zájem. 
 
Řešení černých skládek v rámci občanského zákona, je právem soukromým, které se týká 
styku soukromých osob a zde je tudíž podstatný zájem soukromý. 
 
V souvislosti řešení černých skládek a dalších možných průvodních jevů, je důležité co mů-
žeme podřadit pod obtěžující jednání a konání. Zde můžeme konstatovat, že v rámci černých 
skládek vznikají imise (přímé a nepřímé). Imise se mohou dělit na imise přímé a imise nepří-
mé.  
 
Pod pojmem přímé imise je možné si představit bezprostřední vnikání rušivých vlivů na sou-
sední pozemek. Jedná se například o odvádění dešťové vody na sousední pozemek či vhánění 
(vypouštění) kouře. Nepřímé imise naopak zahrnují takové vlivy, které sice mají původ ve 
výkonu vlastnického práva, ovšem nedochází k přímému vhánění na sousední pozemek (jed-
ná se například o zápach). Přímé imise jsou zakázány vždy, nepřímé imise jen v případech, 
kdy přesahují míru přiměřenou poměrům.11  
 
Zákaz imisí je stanoven v ustanovení § 1013 odst. 1, občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  
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 ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan a kol. Občanské právo hmotné 1. Praha: Wolters Kluwer, 2009, s. 290. ISBN 978- 
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Aplikujeme – li výše uvedené poznatky na problematiku černých skládek, dojdeme k závěru, 
že černé skládky mohou být nejen charakteru přímých imisí ale i imisí nepřímých. Záleží vždy 
na konkrétní složce, kterou bude vlastník sousední nemovitosti namítat.12  
 
Černé skládky mohou vlastníky sousedních nemovitostí obtěžovat například kvůli zápachu, 
přemnožení hlodavců, výskytu jedů, ale i prostřednictvím přímého konání vlastníka, kdy 
vlastník pozemku, na němž se nalézá skládka, vykope odvodňovací kanál ze skládky, který 
bude vyúsťovat u zahrádky souseda. Tento zákaz se nevztahuje jen na sousedy bezprostřed-
ní, ale platí i vůči jiným vlastníkům, kteří mohou být černou skládkou na pozemku obtěžová-
ni.13   
 
Možnost bránit se rušivým vlivům ze skládek na sousedním pozemku je možné uplatněním 
prostřednictvím negatorní čili zápůrčí žaloby. Žalobce se bude v této žalobě požadovat zdr-
žení se rušivých zásahů.14  
 
Sousedská žaloba podle občanského zákoníku je odvislá od skutečnosti, že žalobce musí být 
negativními vlivy černé skládky zasažen.  
 
Dovolávat se práva v tomto řízení může každý, kdo je imisemi, ať již přímým či nepřímými, 
zasažen. Úskalím postupu cestou občanskoprávní je především to, že se jedná o soudní říze-
ní, které může být velmi zdlouhavé a nepříjemné s ohledem, že se jedná o osoby, které jsou 
zpravidla v každodenním styku.  
 
Prevence vzniku černých skládek 
 
Předcházení vzniku černých skládek by měla nejen dostatečná informovanost obyvatel, ale  
i výskyt sběrných míst v blízkosti obytných částí. Pomoci může rovněž ztížený přístup do ob-
lastí, kde se v minulosti již černá skládka vyskytovala, případně možné upozornění, výstrahy  
a v neposlední řadě sankce.  
 
Fyzické i právnické osoby a osoby podnikající, by navíc měli být dostatečné informováni ne-
jen o možnosti bezplatného zbavování se odpadu, jako jsou spotřebiče, větší objemný odpad 
či pneumatiky (odevzdat ve sběrném dvoře, odevzdat prodejci při nákupu nového zboží), ale 
i o případných sankcích za jejich protiprávní jednání. Jednou z možností řešení problematiky 
černých skládek by měla být také realizace větší a pestřejší osvěty veřejnosti, ať již v médiích 
(televize, internet) a také ve školních i předškolních zařízeních (děti jsou více přizpůsobivé  
a učí novým věcem lépe).  
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 ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník I komentář. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 721. ISBN 978- 80-7400-
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Nejlepší řešení v souvislosti se vznikem odpadu, jeho odstraňování a likvidací je nevytvářet 
odpad žádný nebo alespoň ekologicky rozložitelný (po určité době se působením vzduchu 
rozloží – viz ekologicky rozložitelné igelitové tašky). Prevence v odpadovém hospodářství by 
proto měla směřovat jednak ke snižování množství vznikajících odpadů, jednak ke snižování 
jejich nebezpečných vlastností, které mají nepříznivý dopad na životní prostředí a zdraví oby-
vatel. Jako součást prevence je rovněž považováno opětovné využití výrobků a příprava 
k němu. Prevence předcházení vzniku odpadů je v České republice rovněž součástí praktic-
kých aktivit v rámci trvale udržitelného rozvoje.15  
 
V případech, kdy černé skládky ohrožují životní prostředí či lidské zdraví, je možné zakročit 
podle zákona o odpadech. Obecní úřad obce s rozšířenou působností může zajistit ochranu 
zdraví či životního prostředí na náklady oprávněné osoby. Co se týká ohrožení životního pro-
středí či lidského zdraví, je pravděpodobné, že toto ohrožení bude způsobovat naprostá vět-
šina černých skládek a aplikace zákona o odpadech tak bude možná ve většině případů. Vý-
jimku by mohly tvořit skládky, kde by úložiště odpadů bylo dostatečně izolováno, přičemž by 
nehrozil únik škodlivin do okolního prostředí, například izolace v uzavřených plastových kon-
tejnerech.  
 
V současné době, kdy je systém odpadového hospodářství zakotven v zákoně o odpadech, 
můžeme konstatovat, že větší část odpadu končí na povolených skládkách nebo jsou zpraco-
vány šetrným způsobem (recyklace, bioodpadu apod.). Zákon o odpadech ukládá povinnost 
obcím, aby občané měli možnost třídit odpad, jako jsou kovy, papír, plasty, sklo, biologicky 
rozložitelný odpad a nápojové kartony (§17, odst. 1 – 3 ZoOD).16   
 
Jeden z osvědčených způsobů jak motivovat jednotlivé domácnosti ke snižování směsného 
odpadu a recyklaci a tím ušetřit za výdaje spojené s povinností hradit poplatky za odpady je 
také tzv. motivační systém s čárovými kódy. Jeho princip spočívá v tom, že domácnost, která 
se do tohoto systému zapojí, získá slevu na poplatku za odpady. Výše slevy je odvozena od 
množství vytříděných surovin a je uvedena v obecně závazné vyhlášce obce.  Kolik která do-
mácnost vytřídí, se určí na základě vážení pytlů a balíků, které jsou označeny čárovým kódem 
(každá domácnost má svůj). Výsledky vážení a výše slevy jsou obvykle v měsíčním intervalu 
zveřejňovány na webu obce. Pytle a balíky odkládají domácnosti na stanovená místa, 
ze kterých se odváží k dalšímu využití.  
 
Takovýto způsob je také v mém současném bydlišti – Nový Bor (obecně závazná vyhláška  
č. 2/2007). 
 
Největší předpoklady pro prevenci vzniku černých skládek a jejich možného řešení je na 
obecní úrovni, kdy nejen odpovědní úředníci ale také sami občané mají možnost upozorňo-
vat na porušování zákonu v oblasti hospodaření s odpadem a také v oblasti poškozování ži-
votního prostředí. Ostatně úkolem obce je podle zákona o obcích pečovat o všestranný roz-
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 Předcházení vzniku odpadu. Ministerstvo životního prostředí. 
http://www.mzp.cz/cz/predchazeni_vzniku_odpadu 
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 Nový zákon o odpadech. In: Epravo.cz. 2009. 
http://www.epravo.cz/top/clanky/novy-zakon-o-odpadech-55584.html?mail 
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voj svého území a o potřeby svých občanů. Za tímto účelem může obec využít například  
i obecní policii. Obecní policie je oprávněna zabezpečovat místní záležitosti veřejného pořád-
ku v rámci působnosti obce a zároveň plnit i další úkoly.  
 
Další důležitou roli mohou v mnoha ohledech sehrát stavební úřady a v malých obcích opět  
i samy obecní úřady. Značné množství odpadů končících na „černých skládkách“ je možno 
zařadit do skupiny stavebních odpadů. Tyto odpady vznikají z různých stavebních úprav pro-
váděných osobami na území katastru obce a je velmi důležité řešit nakládání s těmito odpa-
dy. V rámci povolování konkrétních staveb a terénních úprav, je vhodné stanovovat podmín-
ky týkající se nutnosti doložení dokladů, jak bylo se vzniklými odpady naloženo a že byly pře-
dány pouze oprávněným osobám tak, jak stanoví zákon o odpadech. Důležité je rovněž sta-
novit podmínky týkající se evidování množství vznikajícího odpadu. 
 
Podle samotného stavebního zákona je v zájmu obce sledovat veškerou stavební činnost  
v obci a dbát, aby se rozvíjela v souladu se záměry územního plánování, dozírat na stav sta-
veb a kontrolovat, zda se stavby a jejich změny, terénní úpravy, práce a zařízení podle tohoto 
zákona neprovádějí bez povolení nebo v rozporu s ustanoveními zákona (§ 133 Stavebního 
zákona – kontrolní prohlídka stavby). Pravomoci stavebních úřadů pak lze využít též preven-
tivně právě například při odhalování černých skládek v objektech, či na pozemcích fyzických 
osob.  
 
Jednou z dalších možností je co nejrychlejší úklid, tak aby další neukázněné subjekty nepři-
spívali k rozšíření černé skládky. V případě, že se skládka obnovuje na stále stejném místě, je 
možnost využít také tzv. fotopast, tak aby bylo možno zjistit původce nepovolené skládky  
a tohoto řešit v souladu s platnými zákony.  
 
Jedná se o upravený speciální fotoaparát, který původně sloužil ochráncům při pozorování 
plachých zvířat. Začíná snímat ve chvíli, kdy zaregistruje pohyb, a to i v noci. Cenová relace 
fotopastí se stále snižuje, kdy začíná na cenách již od 3.000,- Kč, což není částka, která výraz-
ně zatíží rozpočet obcí a s ohledem na možnost nejen zachytit ale i sankcionovat pachatele 
(původce) černé skládky, můžeme jen doufat, že mnohé obce této možnosti využití a nebu-
dou jen odstraňovat stále na stejných místech vznikající černé skládky.  
 
Výše uvedené právní předpisy v jednotlivých kapitolách sice umožňují možnost řešení pro-
blému černých skládek uložením povinnosti odklizení skládky a to tomu subjektu, který čer-
nou skládku založil nebo na již založenou černou skládku přidává další odpad a zároveň 
umožňují tuto osobu (fyzickou i právnickou) sankcionovat. Nicméně vzhledem k obtížné, 
problematické a někdy téměř nemožné identifikaci tohoto subjektu jsou uvedená řešení 
uvedená ve výše uvedených právních předpisech poměrně nesnadno využitelná.  
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V posledních několika měsících se ukázala jako poměrně aktuální „Občanská iniciativa 
– Zmapujto. Tuto iniciativu podpořil tehdejší ministr životního prostředí p. Tomáš Chalupa  
a udělil mu oficiální záštitu Ministerstva životního prostředí (záštita č. j.: 92462/ENV/12).17 
 
Ekologický projekt – www.zmapujTo.cz, jehož hlavním cílem je především boj proti „černým“ 
(nelegálním) skládkám odpadu v České republice. Díky možnosti „okamžitého“ (interaktivní-
ho webového formuláře) je možné nahlásit jakoukoliv skládku odpadu. Toto je možné nahlá-
sit nejen přes internet ale také díky mobilní aplikaci, jenž je možné zdarma stáhnout 
z internetu. Jedním z úkolů je přispět k rychlému řešení černých (nelegálních) skládek 
v České republice díky zpřístupnění moderní, efektivní a velmi rozšířené platformy pro jejich 
monitorování a také sledování stavu řízení na příslušném úřadě. Jednou z nových možností je 
také možnost hlásit přeplněné kontejnery a upozornit příslušnou obec k jejich rychlému ukli-
zení. 
 
Pozitiva nového způsobu „předcházení“ černým (nelegálním) skládkám jsou ta, že nový způ-
sob informuje širokou veřejnost o problematice černých skládek a jejich ekonomické nároč-
nosti při likvidaci, slouží k efektivnějšímu využívání zdrojů vynakládaných na odstraňování 
skládek a v konečném důsledku přispívá k samotné prevenci jejich vzniku, dle hesla „skládka, 
která nevznikne, není třeba odstranit“. 
 
Součástí webových stránek „ZmapujTo.cz“, jsou také 
možnosti zjištění možnosti odevzdávání odpadů a to 
nejen „nebezpečných“:18 

 

 mapa sběrných dvorů v České republice; 

 mapa sběrných nádob v Praze; 

 mapa sběrných nádob v Brně; 

 sběrná místa autovraků; 

 sběrná místa úsporných žárovek; 

 sběrná místa textilu. 

 
 
Vzhledem ke krátké době působnosti této aplikace, se dosud nezapojili všechny obecní úřady 
a ani obyvatelstvo. Vzhledem k poměrně jednoduché a rychlé orientaci nejen v zadávání no-
vých černých skládek ale také v kontrolování jejich řešení příslušnými orgány, je možno vní-
mat tento pokus „občanského upozorňování“ na černé skládky, jako velmi pozitivní a před-
pokládám, že se k tomuto projektu zapojí co nejvíce subjektů, kterým mají zájem o zlepšová-
ní životního prostředí a okolí ve kterém žijeme a pracujeme. K této iniciativě jsem také aktiv-
ně přispěl a uvedl několik černých skládek v mém okolí. 
 
 

                                            
 
17

 Tomáš Chalupa podpořil projekt www.ZmapujTo.cz a udělil mu oficiální záštitu ministra životního prostředí 
(záštita č. j.: 92462/ENV/12). 
18

 Zmapuj to. http://www.zmapujto.cz/ 
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Závěr 
 
Cílem studie bylo popsat základní problematiku při řešení černých skládek. Současné zákony 
pojem „černá skládka“ sice nijak blíže nevymezují a na začátku textu jsou uvedeny možné 
problémy v souvislosti s řešením černých skládek, nicméně z rozboru vybraných ustanovení 
výše uvedených zákonů, které se týkají nepovolených a tedy nezákonných (černých) skládek 
můžeme odvodit, že nepovolené a tedy černé skládky řešit lze a záleží pouze na příslušném 
veřejnoprávním orgánu (vyjma práva soukromého), aby problematiku černé skládky dokázal 
vyřešit (alespoň odklizení) v souladu s právním řádem, tak aby nedocházelo k dalším nega-
tivním vlivům na životní prostředí.  
 
Černou skládku je možné také považovat za „lokalitu, kde se po jistou dobu shromažďují od-
pady jednoho či více různých druhů a kategorií, dané místo není pro tento způsob nakládání 
s odpady technicky vybaveno a tento způsob zde nepovolil příslušný správní orgán.“  
 
Jako jednu z nejzákladnějších otázek je nutné si položit a to: ovlivňují nám černé skládky ži-
votní prostředí a tedy vše kolem nás?  
 
Odpovědí může být konstatování, že životní prostředí je vše, co tvoří přirozené podmínky 
existence organismů, půdního a vodního prostředí a také ovzduší.  
 
Definici životního prostředí sice nemáme, přesto zákon o životním prostředí, č. 17/1992 Sb., 
§ 8, odst. 2, nicméně charakterizuje jeho poškozování a také zhoršování jeho stavu lidskou 
činností nad rámec stanovený zvláštními předpisy. Znečišťováním, je také myšleno vnášení 
fyzikálních, biologických nebo chemických činitelů do životního prostředí, a to i lidskou čin-
nosti. Tito činitelé jsou pro dané prostředí cizorodé.  
 
Poškozování životního prostředí je vnímáno jako jeho znečišťování nad míru uvedenou 
v zákoně. Můžeme tedy konstatovat, že černá skládka téměř vždy porušuje životní prostředí.  
 
Černé skládky mohou ohrožovat lidské životy a zdraví a životní prostředí. V boji proti vzniku 
černé skládky a jeho dalšímu rozrůstání, může být velmi nápomocná informovanost obyva-
telstva a dostatečně přísné sankce zakotvené v zákoně. Jako rovněž velmi perspektivním 
bych viděl především osvětu nejenom dětí. Předcházet černým skládkám by měla nejen do-
statečná informovanost obyvatel, ale i výskyt sběrných míst v blízkosti obytných částí. Pomo-
ci může rovněž ztížený přístup do oblastí, kde se v minulosti již černá skládka vyskytovala, 
případně možné upozornění a výstrahy. Obyvatele by měli mít navíc dostatečné informace  
o bezplatném odstranění některých druhů odpadů.  
 
V rámci řešení negativních vlivů černé skládky (imisí) podle práva soukromého, zde bude 
záležet na rozhodnutí soudu, jakým způsobem konkrétní případ posoudí a vynese rozsudek. 
 
Původci černé skládky je možné uložit pokutu za porušení příslušného právního předpisu, 
případně také povinnost navrátit závadný stav do stavu původního (pokud je to možné), a to 
podle zejména podle zákona o odpadech, případně dalších zákonů, ve kterých je obsažen 
institut ochrany životního prostředí (zákon o vodách, zákon o ochraně přírody a krajiny, sta-
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vební zákon, zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, zákon o obcích, trestní zákoník 
(veřejné právo) a občanský zákoník (soukromé právo). V četných případech bohužel dochází 
k situacím, kdy původce černé skládky není znám nebo není zjištěn. Skutečnost, že odpověd-
ná osoba není známa (postižena), nebrání správním orgánům zajistit, aby nedocházelo 
k rozrůstání černé skládky, ale aby tato byla v co možná nejkratším časovém období odklize-
na a okolí navráceno (dle podmínek) do původního stavu.  
 
Na tomto místě je vhodné připomenout, že Ministerstvo životního prostředí připravilo 
k projednání a ke schválení věcný záměr ke změně stávajícího zákona o odpadech, tím, že 
stávající zákon bude nahrazen novým zákonem o odpadech a ve kterém je mj. vzata na vě-
domí skutečnost, že se na našem území nacházejí nelegální, nepovolené tzv. černé skládky  
– tedy skládky umístěné v rozporu s příslušnými právními předpisy a kde původce není znám 
a tento stav není dlouhodobě řešen. V novém návrhu zákona o odpadech je obsažena odpo-
vědnost a závazek vlastníka (tedy také fyzické osoby), s odkazem na Listinu základních práv  
a svobod (předpis č. 2/1993 Sb., čl. 11 odst. 3), tak aby nedošlo k porušení práv jiných osob  
a nebylo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy (v případě černé skládky může-
me usuzovat zákon o odpadech).  
 
Výkon vlastnických práv nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru 
stanovenou zákonem.  
 
V návrhu nového zákona o odpadech je také odkaz na ustanovení současného zákona o ob-
cích, § 58, tedy odpovědnost vlastníka (v tomto případe právnické osoby a fyzické osoby 
podnikající) zodpovědného za ochranu vlastního majetku před poškozováním ze strany ji-
ných osob a zabránit vnikání odpadů na okolní pozemky a tím poškozovat jiné subjekty. 
 
Na tomto místě bych připomenul, že z nového návrhu zákona o odpadech je zřejmé, že si 
předkladatel (Ministerstvo životního prostředí) je vědom existence černých skládek (tj. míst 
kde je uložen odpad v rozporu s právními předpisy a jejichž původce není znám) a naznačuje 
možnost řešení. Ve skutečnosti tento věcný návrh nevede k „přímé odpovědnosti“ vlastníka 
a řešení černé skládky je tedy neurčité a v podstatě nic neřešící. V této části nového návrhu 
zákona o odpadech, by bylo vhodné inspirovat se v dnes již zrušeném zákoně č. 125/1997 
Sb., o odpadech, kde odpovědnost za černé skládky byla mnohem jednoznačněji určena. 


