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V bfeznu fohoio roku probéhl v Brné dolSí
roÒník konference tÍkojicí se stovebních
0 demoliÒnich odpodù, jejich recykloce
o novich technologii které by mèly pii-
spèl k ÈirèÍmu uplolóovónío vyuZivóní
sroveonrcn 00p00u. I UZP vntmo vyuzt-
vóní stovebních odpodú joko myslenku
spróvnou. klerójezcelo v soulodu s dikcí
zókono o odpodech 0jeho smyslem. Toko-
véto konónimúZe v budoucnu viznomnè
éeliit omezené zdroje primórních surovin
o tedy obecné svÍm zpúsobem iZivolnÍ
prostredÍ Zósodni v tomlo smèru vsok
je potfeb0 konot podobnou òinnost vzdy
v soulodu s plolnou legislotivou o zptlsoby
co neivice éeirnvmr ( 2ivoinímu prosifedí.
V lornlo sméru jejednoznoÒnè slóle co
zlepSov0l. Jednou z moZnostíjok próvní
oovèdomio lé10 problemolice zvysovof, je
próvè osvèto nopiíklod formou podobnich
konferencío seminófú. No bÍeznové konfe-
rencl v Brné se v rúmci odborného progro-
rnu vyvrnul0 velmizojÍmovd diskuse, kteró
se lVkol0 problemoiiky vlikopovÍch zemin,
loho zdojsou odpodem, nebo nikoli,
o jokirn zpùsobem je vhodné s nimi no-
klódollok, oby nebyly poruèovóny zókony.
Podobnou okci, i kdyz v menSím formólu
typu seminófe uspoiódolo i spoleÒnost
Ekomonitor, o to v Òervnu tohoto roku
v Proze. Zójem o problemotiku stovebních

odpodú byl znoòni o tomu odpoví,Colo
opét idiskuse s úòoslníky seminóie.
V òósti, kteró bylo vyólenèno Òeské in-
spekci Zivolního prostiedí bytyvevztoh-
k problemoîice 0dpodních v,ikopov'ich
zemrn, kleró bylo Zivé dlskutovóno, sdèle-
ny nósledující informoce.

Òeskó inspekce Zivolního prostiedí (ótZP)
iesí opokovoné mnozství podnètù od
obòonú, kteiÍ si stèZují no noklódóní se
slovebními odpody. VÍce neZ polovino
tokovvchlo podnétú souvisí s noktódónim
s odpodní vikopovou zeminou. problém
se t'ikó zejméno regionú, kde probíhó òiti
stovebni ruch (nopi Stiedoòesklí kroj,
Proho. Plzeòski kroj). Ve véfsinè fesenich
piípodú sejednó o zeminu, kteró vznikto
pii zoklodónÍ stoveb (kopóním zóklodú,
lerénními úprovomi opod.). 0dpovèdné
subjekty, které se zeminou noktódoji pok
coslo v rómci éeliení orgumenlují Ze dle
jejich nózoru se vúbec o odpod nejednó
o odkozujíno uslonovení 5 2 odst. I písm.
i) zókono Ò. 

,]85/2001 
Sb., o odpodech

o o zmènè nékterich dotsích zókonú,
v plotném znèní(zókono o odpodech).
lnspekce v5ok tento orgumenî nemúZe
uznot, o próvè o konkréfních dúvodech
proò tomu iokje o moznostech jok tegótnè
n0klódot s odpodnívikopovou zeminou

pojednóvó lenlo òlónek. lyto piípody jsou
òosto ieseny no zóklodè podonich podnè-
tú, kdy somi obòoné upozoróují kontrohí
orgón no urÒjlli obtéZujícífoktor v konkrél
nÍlokolitè. V piÍpodech noklódónís viko-
povymi zeminomi o stovebními odpody
obecnèjde Òosto piedevsÍm o znoòné
zvisenou prosnost, intenzivnÍ provoz
nóklodních vozidel, moznou kontominoci
lokolity zneòistènou zeminou, zmènu odto-
kovich pomèrú, zmènu krojinného rózu
opod. Dó se fíci, Ze inlenzito obtèZujících
foktorú sloupó s mnozsîvím odpodú, se
kterim je v lokolilé noklódóno.

Vikopovó zemino - odpod x "neodpod
ZóklodnÍotózkou ve vztohu k vykopové
zeminè je vzdy to, zdojioznoòit zo odpod,
èi nikoli, piípodnè no zóklodèjokich
skuteÒnosli se v pochybnosîech rozho-
dovol. Zemino, kleró vzniklo pÌivikopech
zóklodù stovby, se Òoslo pro subjekl s1óvó
v místè stovby neupotiebilelnou. Dle de-
finice pojmu odpod, tokjokji stonovuje
zókon o odpodech, sejíosobo vlokovém
píípodè v rómci stovby zbovuje, piiòomz
její nosledné vyuzití není óosto jislé. Zemi-
no ve vétsiné piípodú konóíno rùzn'Ích
typech shromozdovocÍch òi sklodovocích
ploch, které pro úòelytoholo òlónku nozi-
vejme deponie òi mezideponie.

0dpodem ve smyslu zókonoje moviló vèc,
kleré se osobo zbovuje nebo mó úmysl
nebo povinnosî sejizbovil. PiiòemZ úmysl
se pfedpoklódó vzdy, kdyz vèc vzniklo
podnik0felskému subjeklu joko vedlejSí
produklvvrobynebo pÌi poskylovóníslu
Zeb (Ìeóeno zkrócenè). DolÈí moZnoslíje,
2e púvodní úòelové uròenívéci odpodto.
Zókon rovnèZ sfonoví o to je velmi dúieZilé
si uvèdomil, Ze vlostník vèci, nikoli spróvní
orgón, mó povinnosf prokózotsvé tvrzenL
Ze se v konkrétnÍm piípodè dlejeho nózo-
ru o odpod nejednó. Pokud lolo prokózóno
nenl piedpoklódó se Ze vècje odpodem.
Vzhledem k tomu, Ze odpodnivikopovó
zemino vznikó pii poskytovóní sluzeb lypu
zemní próce, òi zoklódónísloveb, piedpo-
klódó se, Ze pokud nenízemino vyuzito
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v rómci púvodní stovby, je odpodem. Jistè
nemùZeme fÍci, Ze slovbu óivikopy no
slovbè provúdíme primórnè kvúli ziskóní
zeminy 0 Ze loje hlovní úòelléfo òinnosii
o Ze somotnó stovboje oZ sekundórním
visledkem noseho k0nóni Nikoli, vznik
zeminy je zpr0v dl0 vedlejsím ospektem
provddèní sf0vby. Pro lepsí pochopenÍ
JVedme oooòni piihlod. teoy sfov. kdy 7€
min0 ve vzlohu k primórní óinnosti nebude
odpodem. Ktomulo múZe dojit nopiíklod
v piÍpodè, Ze zemin0 bude zómèrnétèZeno
v klomu uróenvch zoiizeních iypu "zem-
nrk" z dùvodujejího chtèného získóni nopí
j0ko souóósl receptury pro virobu rúznich
typú zohrodních substróiù opod.

Podobnim zpúsobem no zeminu odvóZe-
nou z místq stovby, kde tolo vzniklojoko
vedlejSí ospekl provódèní zemních procí
o neníji zde mozné dóle vyuzÍt, nohlíZí
i novè vydoni 0kluolizovoni "l\4etodicki
novod odborù odpodú MZP pro ÍÍzenrvzni-
ku stovebních o demoliÒnÍch odpodù o pro
n0klódónís nimi". Inspekce ten'lo piíslup
oplikuje jiZ dlouhodobè.

Visledky z konlrotní òinnosti ÒlZPjsou
lokovó Ze noklódóní s odpodnívikopovou
zeminou je oZ piílié òosto provódèno mimo
hronice zókono o odpodech Tento zpúsob
podnikóní múZe b'll spojen s pomérnè
vysokimizisky o zóroveó is viznomnim
ohrozením Zivotního pfostÌedÍ v lokolilè.
Jedním z princlpù spróvního festóníje Ze
prolipróvníjednóní se nemó vyplócet. ÒtZe
se snozílento princip ve spróvních iízenÍch
uplotóovot. Proto inspekce po zojièlènÍ
poîiebnich dúkozú o posouzení ospektú
ohrozenÍ ZivolnÍho prostiedí piislupuje
v podobnich piípodech i k uklódónívys-
5Ích pokut oZv Ìódech milionú korun. Zó
sodním negotivem píípodú, kdyje zemino
deponovóno no k lomu neuròeném místè,
Je mimo jiné ito, Ze odpovèdnó osobo òos-
to zeminu jiZve skuleònosti nehodló vyuzít,

zemino pokve zcelo nevhodné lokolitè
zústóvó o òinízde nemolé problémy. Zpro-
vidlc sejednó o pronojoté pozemkyjinich,
coslo nic netusícÍch mojitelú. Nóklody n0
nóprovu tokového'lo stovu pok òosto do-
sohujijednotek oZ desílek milionú korun.
Pokudje nópr0v0 vúbec kdy sjednóno, pok
zo pomèrnè dlouhou dobu i nèkoliko let.

Vikopové zeminy o $ 2 zólono o odpo.
dech
Ve svétle vise uvedenich informocíje nyní
snodjiZ ziejmèjsi ve klerÍch pfipodechje
no zeminu nohlíZenojoko n0 odpod, o kdy
nikoli. Zotím jsme v rómcilohoto òlónku ole
neieSili problem0tiku t'íkojící se ji2 citovoné-
houstonoveníS2odst I písm. i) zókono
o odpodech, kteri neiíkó, Ze zemino není
odp0d, ole iíkó, Ze zo splnénÍstonovenÍch
limitú se no ni nemusí vztohovot zókon
o odpodech. Pfedmèlné Iimity, ole i dol5Í
podrobnosli noklódóní se zeminomi mèlo
dle dikce S 2 odsl.3 zókono o odpodecil
sionovit spoleònó vyhlúèko ministerstev
Zivotního prostíedío zemèdèlství. To v50h
velmi provdèpodobnè vydóno nebude.
V komentóÌi k zókonu o odpodech outorú
lng. lvonyJiróskové o JuDr. Micholo Sobotky.
Ph.D. z roku 2005je k féto vèciuvedeno, Ze:
"Zmocnéníke stonovenípodrobnostíkno
klódónís uvedenÍmi moleriólyje velmi prov-
dépodobnè v rozporu s Ò. 79 odsl. 3 Ústovy,
nebof zókonem není uproven
zóklodní próvní rezim, kt6ni
mó vyhlósko v podrobnostech
provódé1." Vzhledem ke skuleò-
nosli, Ze obè ustonovení
S 2 spolujednoznoònè souvisi
není pii neexistenci vyhlóéky
ustonovenív odslovci I písm.
i) oplikovotelné. ÒlZP sitenÌo
svúj nózorjiZ ovèfilo iv kon-
krélnÍm piÍpodè u soudního
iízeni kdy soud potvrdìÌspróv-
nost nozoru LizP.
Do budoucnoje reólné oÒekó-

vot Ze z púsobnosli zókono o odpodech
budou vyrmuty sedimenty z ííònÍch lokú
o vod'ìích nódrzi nebof nokldodnís nimi
by mél provdèpodobnè iesrt zókon jini.
VZódném piípodè by se lolo vlijimko véok
jiZ nemèlo tykot odpodních vÍkopovich
zemin, nebof iyjsou jednoznoÒnè proble-
molikou spodojící pod evropsko- srnèrn.ci
o odpodech o ÒRje z ní nemùZe somo
volnè vyjmout. V iomio ohleduje rovnèZ
vhodné si uvédomil, Zeiódni jini zókon,
neZ zókon o odpodech dostoteòné leiesi
ospekly ochrony Zivotního prostiedío lid-
ského zdroví pii noklódónÍs tímto "mo-
leriólem" o nebylo by tedy oni rozumné
zeminy z púsobnosti zókono o odpodech
vyóleiovot,

Jsk s vÍkopovÍmi zemin0mi n0klódoî
v intencich zdkono
Konstrukce zókono o odpodech respektu-
jejeden z dùlezilich prìncipú evropského
próvo o îím je..princip pÌedbèZné opoir-
nosli', Zókon tedy obecné stonovi Ze s od-
pody Le noklódol pouze v mÍstech. klerd
jsou k lomuto úóelu néjokim zpúsobem
uróeno (nejòostèji rozhodnutim krqského
úÌodu - KÚ). Klomu, oby subjekîv kon.
krétním místé mimo míslo jejich vzniku
noklódols odpody, òije piebiol. je zprovl-
dlo nulnisouhlos krojského úÌodu dle
S 14 odst. I zókono o odpodech, V pii
podé vikopovich zemin vé0k MZP i ÓlZP
dlouhodobé pfistupuje no moznost, Ze
vyuZívónÍ odpodnich vikopovich zemin je
mozné i mimo zoiÍzení schvólend krojskv
mi úÌody. V tokovém piípodéje vsok ne-
zbylne, oby nopf. pfedmèfnd terénníúpro-
vo, kde chceme vyuZíÌ odpodní v'/kopovou
zeminu, bylo povoleno ze strony stoveb-
nÍho úfodu. V piedmètném povolení, ot
uZ bude mítjokoukoli stonovenou formu,



25

je nezbyfné, oby bylo uróeno podmínko.
Ze v rómci stovby, Òì lerénniúprovy bude
vyuTívón0 odpodní vikopovó zemino kolo-
logového òíslo l7 05 04 nebo
l7 05 06 o Ze budou splnèny dolSízókonné
pozodovky vztohujÍcÍse k tomuto zprisobu
vyuzil'odpodu. l\lezi tFo pozodovky potií
n0pi vedeníevidence o odpodech, nebof
zemino slóle zúslóvó odpodem, splnèní
poZodovkú vyhlóéky ò 294/2OO5 Sb.,
které slonovílimity pro ulozeníodpodú no
povrch lerénu, nebo povinnost ohlósenÍ
zoiízenÍdle uslonoveníS 39 odst, 3 zóko-
n0 o odpodech. Pokud nóslednè probèhne
kontrolo ze sfrony ÒlZP no podobné lokoti-
ló bude tofo pii splnèníslonovenich pod-
mínek vnímónoj0ko zofhenÍ dle ustonove-
niS l4 odst. 2 zókono o odpodech.
Zókonné noklódóní s odpodnívÍkopovou
zeminou je tedy pomèrnè snodné o zpro-
vrdÌo nemusi zn0menol vlizn0mnéj5Í
dodoleÒné nóklody. SouÒosnè jsou pÍi
tomto piístupu zojiéîèny iospekty ochrony
Zivolního prosiiedí. Je vsok nulné zdùroz-
nil Ze podobny rezim plofí pouze pro v}iko-
povou zeminu o hluSiny, kde existujíreólné
pfedpoklody piíhodnÍch mechonickich
o'vzikólních vloslnosti o nikoli pro dolSÍ
slovebnÍ òì jiné odpody.

0dpod x neodpod - evropsry pohled
o novozující odpovédnosf nórodních
spróvních orgónú
Stóty EU by mély respeklovolmimo jiné
i judikof uru Evropského soudního dvoro
(ESD). Spróvní orgóny púsobícív od-
podovém hospodóistvÍ (ÒlZP, Kú obce
s rozéíienou púsobnosti- 0RP) stejnè
joko s0motn'i stóttok mojÍdle konkrétních
judikólù ESD povinnost vyklódot pojem
odpod Siroce tedy nikoiizuzujícím zpú-
sobem. Viomlo smèru je vhodné zmÍnil
i citocì z ólónku procovnice legislotivního
odboru [,îZP kterv byl publikovón v úno-
rovén] ÒÍsle jednoho òeského odborného

mésíòníku zoméieného no probiemoliku
odpodú. Text òlónku v urcitich posóZích
odkozovol no judikoîuru Evropského soud-
ního dvoro. "Véc, moleriól nebo surovino,
které jsou v'isledkem virobního procesu,
klerÍ není uròen kjejich virobé, mohou
byt povozovóny zo vedlejsí produkty,
kferich se drzitel nechce zbovit, pouze
tehdy, pokudjejich opètovné pouziîi o fo
i pro polieby hospodóÌskich subjektú
odliSnich od subjektu, kter)tje vyrobit, není
pouze mozností ole je jisî4 nevyzoduje
pfedchozízprocovónío probíhó zo trvóni
v'irobního nebo spoliebního procesu."
Vyuzití odpodní vikopové zeminy pii jejím
odvozu z konkrétnísfovby vsok ve vètsinè
piípodù fe5enich ze strony ólzp jisté není.
Bo noopok, òoslo zústóvó deponovóno no
nevhodnich lokolitóch, o to nikoti krótko-
dobu. DolSí noklódóní se zeminou tok
zprovidl0 bivó spojeno s jiZ uveden,imi
negotivními ospekty.

Dle òeského zókono o odpodech mojí
odpovédnost zo rozhodovóní v pochyb-
nostech. zdo konkrétní vècje òi neníodpa-
dem, krojské úiody (S 78 odsl 2 písm. h)
zókono o odpodech). Vtomtosmèru mojí
velmi vyznomnou odpovèdnost z0 vhodné
noklódóní i s podobnúmi moterióly. joko je
odpodní vikopovó zemino.

DolSÍ velmi viznomnou roli mojí somotné
stovebnÍ úiody. Vhodnè noslovenó efektiv-
nÍ prevence je jisté úòinnèjsím nósfojem
neZ nósledné problemolické íe5ení piipo-
dù o uklódónívysokich pokut Doufejme
Ze siovební úiody budou stóte s vèfsím
dúrozem u p loti ovoi to kové podmínky
v rómcislovebních iízeni které budou
pfedchózel nezókonnému noklódóní se
sîovebnimi odpody obecnè, o tedy is v'i-
kopovou zeminou. Pomocnim moleriólem
vtomÌo smèru jisfè bude novè vydoni
metodicki nóvod odboru odpodú l\4ZP
k problemotice stovebnÍch o demolióních
odpodú. A jokjiZ bylo zmínèno no zoòófku
tohoto ólónku, svou viznomnou preventiv-
nÍrolimohou mÍl irúznd Skolenío seminó-
ie zomèiené no podobnou problemotik..


