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Závěr 

 

 Základ pro fungování jakéhokoliv lidského společenství představuje existence 

určitého souboru pravidel, kterým se bude společenství řídit. Pravidla se mění 

s ohledem na potřeby lidí. Zásadní předpoklad pro jejich efektivní uplatnění představuje 

shoda dané skupiny ohledně jejich obsahu. Mezinárodní právo ţivotního prostředí jako 

soubor pravidel vzniklo, v poměru k jiným právním odvětvím, například obchodnímu 

právu, nedávno. Málokdo zajisté pochybuje o nutnosti regulace obchodních vztahů, 

bohuţel leckdo v 21. století váhá nad potřebou právní úpravy ochrany ţivotního 

prostředí. Oproti zmíněné obchodněprávní úpravě, se bere ochrana před zdroji ohroţení 

ţivotního prostředí jako „něco navíc“ a při tvoření právních pravidel zůstává někdy na 

okraji zájmu.  

Kaţdý soubor pravidel se vyvíjí z určitých právních idejí, které jsou danému 

společenství vlastní. Takovéto vedoucí postoje mnohdy překračují hranice jednotlivých 

společenství a stávají se jednotící myšlenkou pro rozličné právní řády. Řečené platí také 

pro úpravu mezinárodního práva ţivotního prostředí. Princip prevence, předběţné 

opatrnosti, odpovědnosti původce odpadu, blízkosti a soběstačnosti představují základ, 

z kterého vychází mezinárodní, evropská i národní úprava.  

Mezinárodněprávní úprava se zaměřila, s ohledem na svůj nadnárodní dosah, 

především na regulaci přeshraniční přepravy nebezpečného odpadu. Státy poţadovaly 

ustavení pravidel závazných pro celé mezinárodní společenství, ne jen pro jednotlivé 

státy (USA) nebo seskupení států (EU). Pro rozdílnost hájených zájmů mezi 

jednotlivými státy se to ukázalo jako nemoţné. Místo jedné globální úmluvy, existují 

dnes dvě úmluvy spíše regionálního významu, Basilejská úmluva a Úmluva z Bamaka. 

Nesmiřitelnost názorů na jiţ několikrát zmíněný absolutní zákaz moţnosti dováţet 

nebezpečný odpad do zemí třetího světa, představovala při přípravě Basilejské úmluvy 

zásadní problém. Od 90. let minulého století se smýšlení o této problematice posunulo 

ve prospěch absolutního zákazu. Nabízí se otázka, zda dnes, kdy v této oblasti panuje 

shoda, není šance na přijetí skutečně globální úmluvy. Vzhledem k současnému 

nedostatku ratifikací absolutního zákazu ze strany smluvních stran Basilejské úmluvy 

(zákaz je vtělen do Basel Ban amendment) není tento návrh velmi realistický. Přeci jen 
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schůdnějším by se jevil společný protokol obou úmluv, který by, obdobně jako 

například Společný protokol týkající se aplikace Vídeňské a Paříţské úmluvy, upravil 

pravidla kooperace obou instrumentů. Skutečnost, ţe v oblasti společného postupu má 

Basilejská a Bamako úmluva značný prostor k regulaci, se ukázala při reakci na incident 

v Abidţanu. Působnost obou úmluv se překrývala a nakonec Basilejská úmluva zatlačila 

africkou úmluvu do pozadí. Na začátek spolupráce by postačilo vytvoření systému pro 

pravidelnou výměnu informací, jehoţ součástí by mohla být i veřejně přístupná listina 

se jmény společností, které se podílejí na exportu/importu nebezpečného odpadu. 

Společný postup obou úmluv v boji proti nekalým praktikám by jedině posílil jejich 

pozici. 

Zásadním nedostatkem diskutované mezinárodní úpravy zůstává neexistence 

právně závazných pravidel o odpovědnosti za škody způsobené nebezpečnými odpady. 

Obsahově se zdá vyhovující Basilejský protokol o odpovědnosti a náhradě škody 

v případě škod způsobených přeshraničním pohybem a zneškodnění nebezpečného 

odpadu. Problémem je opět nedostatek potřebných ratifikací, aby se stal účinným. 

Dokončení ratifikace Basel Ban amendment, Basilejského protokolu o odpovědnosti a 

vytvoření vlastní úpravy odpovědnosti, lze vidět jako zásadní krok pro další vývoj 

mezinárodní právní úpravy této problematiky. Dá se říci, ţe jejich úlohu v současné 

době obstarává právní řád Evropské unie a národní právní úprava jednotlivých států. De 

lege ferenda si lze představit ustavení speciálních soudních tribunálů, do jejichţ 

kompetence by spadalo řešení porušení jednotlivých ustanovení probíraných úmluv. 

Úzká specializace soudů by zaručila jak odbornost rozsudků, které by dále obohacovaly 

mezinárodní úpravu, tak rychlost soudního řízení. Basilejský protokol předpokládá 

zapojení národních soudů a uznatelnost jejich rozsudků (vydaných v souladu 

s Basilejským protokolem) ve všech ostatních smluvních státech. Lze si jen těţko 

představit, jak by takové řízení probíhalo před soudem v České republice. Přeci jen je 

přeshraniční převoz nebezpečného odpadu velice odborné téma, ve kterém se ne kaţdý 

soudce orientuje. 
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V souvislosti s mezinárodní úpravou nelze nezmínit roli NGOs. Bez jejich 

fungování a aktivity by současná úprava nebezpečných odpadů nebyla tak silná jako 

dnes je.
265

 

Mezinárodní úprava představovala v mnohých ohledech vzor pro úpravu 

evropskou. Evropská unie převzala do svých ustanovení jak Basilejskou úmluvu, tak 

Basel Ban amendment. Přeprava odpadů je dnes upravena nařízením č. 1013/2006/ES, 

jehoţ přílohy rozdělují odpad do barevných seznamů. Odpady jsou do seznamů 

umístěny na základě příloh Basilejské úmluvy. Evropská úprava je, vzhledem k 

moţnosti právně zavazovat členské státy a vynucovat na nich plnění závazků, 

operativnější. Komunitární právo je v porovnání s mezinárodním právem ţivotního 

prostředí nejen přísnější, ale má i daleko širší záběr právní úpravy. Neomezuje se na 

převoz nebezpečných odpadů, ale vytváří základ celé odpadové legislativy vymezením 

základních pojmů odpadu, nebezpečného odpadu a stanovením hierarchie způsobů 

nakládání s odpady. Palčivým problémem Společenství je neustálý růst produkovaného 

odpadu. Hrozivě vysoká čísla má pomoci sníţit nová směrnice 2008/98/ES, která za 

tímto účelem poprvé přímo do svých ustanovení (čl. 11) zakotvila recyklační cíle, 

kterých mají jednotlivé státy Společenství dosáhnout do roku 2020. Česká republika na 

základě tohoto poţadavku upravila patřičná ustanovení zákona o odpadech, základního 

kamene národní úpravy nakládání a převozu odpadů. Evropská unie závisí na růstu 

svého průmyslu, ale s tím související růst produkce odpadu, ji ve vývoji naopak brzdí. 

Do budoucna by se proto měla evropská politika snaţit najít kompromis pro obě 

skutečnosti. 

Zákon o odpadech ČR je často předmětem kritiky pro svoji neuspořádanost. 

Úprava problematiky nebezpečných odpadů je v jeho ustanoveních roztříštěna. 

Samostatná úprava nebezpečných odpadů ve zvláštním zákoně by ale nebyla vhodná. 

Problematika vychází ze základní úpravy odpadů, jednalo by se o chybu tyto dvě 

úpravy oddělovat. Však i v evropské úpravě došlo v nové směrnici poprvé ke 
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sjednocení obecné úpravy odpadů a nebezpečných odpadů. Lze to uvítat jako krok 

správným směrem. Mnohokrát novelizovaný zákon o odpadech přesto čeká velká 

změna. Chystá se přijetí zcela nového zákona o odpadech, které bylo vzhledem 

k politickým změnám v ČR odloţeno a nahrazeno novelizací současného zákona o 

odpadech.
266

 Na nový zákon lze klást poţadavek lepšího utřídění právní úpravy 

nebezpečných odpadů a také posílení kontroly na základě ustanovení tohoto zákona. 

V praxi představuje velký problém nepoctivé jednání některých podnikatelů, kteří ve 

snaze ušetřit na nákladném hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, raději zařadí 

odpad rovnou do kategorie ostatních odpadů. 

Tato práce vyuţila případ ilegálního převozu odpadu do Abidţanu k zhodnocení 

analyzované právní úpravy. Došlo k porušení několika různých právních předpisů. Role 

ustanovení Basilejské úmluvy spočívala především v určení, zda dovezený odpad spadal 

nebo nespadal pod definici nebezpečného odpadu, a tím zda incident spadá pod 

působnost Basilejské úmluvy. Sekretariát Basilejské úmluvy se podílel na operacích 

odstraňování dovezeného odpadu. Fond Basilejské úmluvy připravený pro obdobné 

situace, byl poprvé vyuţit v takovém rozsahu a v praxi upozornil na finanční 

nepřipravenost Úmluvy. Výše dostupných finančních prostředků naprosto neodpovídala 

předpokládaným nákladům na dekontaminaci. Pobřeţí slonoviny je smluvní stranou 

Basilejské i Bamako úmluvy. Jak bylo výše rozebráno, překvapivě nedošlo ke 

spolupráci obou úmluv na odstranění vzniklých škod. 

Předmětem soudního řízení v Nizozemí se stalo porušení ustanovení čl. 14 

nařízení Rady č. 259/93/EHS o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského 

společenství, do něj a z něj a o její kontrole.  Článek 14 stanovuje zákaz vývozu odpadů 

určených k odstranění mimo státy ES a státy ESVO.  

 Mezinárodní úprava není sama o sobě schopna zabránit ilegálním převozům 

nebezpečného odpadu. Mezinárodní úmluvy (a jejich sekretariáty) jsou v dnešní podobě 

vhodné především k organizování pomoci a odstraňování následků škod způsobených 
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zdroji ohroţení. Jejich ustanovení se realizují skrz národní právní řády. To lze vidět na 

skutečnosti, ţe proces s porušitelem ustanovení mezinárodní úmluvy je veden před 

národním soudem, ne před mezinárodním tribunálem. Mezinárodní úprava působí silou 

své autority, pramenící zvláště z faktu, ţe se na jejím obsahu shodl široký okruh států, a 

ţe předmět její úpravy se týká celé populace. Lze předpokládat, ţe posílení ustanovení 

Basilejské a Bamako úmluvy, by zvýšilo v očích veřejnosti jejich hodnotu. Tím by 

následně došlo i ke zvýšení pozitivního vnímání pravidel upravujících ochranu 

ţivotního prostředí. Podnícení obecného povědomí o existenci a závaznosti ustanovení 

o nakládání a převozu nebezpečného odpadu, je krokem k tomu, aby se jimi lidé začali 

řídit. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


