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Úvod 

Nakládání a přeshraniční převoz nebezpečného odpadu patří mezi velice aktuální 

témata v oblasti mezinárodního práva ţivotního prostředí, přesto mu není věnována 

v české odborné literatuře dostatečná pozornost. Ještě méně dostupných informací lze 

nalézt o mezinárodních incidentech ilegálního dovozu odpadu do rozvojových zemí, 

které ovlivnily přijetí mezinárodněprávní regulace převozu nebezpečných odpadů. 

Naléhavost této látky podtrhuje skutečnost, ţe nezákonné dovozy nebezpečného odpadu 

neustaly ani v 21. století.  

Nakládání a převoz nebezpečného odpadu náleţí mezi váţné zdroje ohroţení 

ţivotního prostředí. Nebezpečí pro lidské zdraví a ţivotní prostředí představují i další 

lidské aktivity, a to nakládání s chemickými látkami a radioaktivními odpady. Všechny 

zmíněné globální problémy spolu souvisejí a spadají společně do předmětu 

mezinárodního práva ţivotního prostředí. Nedostatkem mezinárodního práva ţivotního 

prostředí je převaha pramenů práva „soft law“.
1
 Značnou část problematiky regulují 

nezávazná doporučení a kodexy chování, a to především vzhledem k delikátnosti 

řešených otázek, která znemoţňuje dosaţení širšího konsensu států.
2
 Obsah právní 

regulace ovlivňují i právní principy, kterým je věnována část první kapitoly.  

Práce se zaměřuje na převoz nebezpečných odpadů do zemí třetího světa, 

vzhledem k četnosti ilegálních exportů do této oblasti. Vyváţení nebezpečného odpadu 

do rozvojových zemí se stalo relativně běţným od konce 70. let. Tento export 

nebezpečného odpadu se ukázal být kvůli rozvoji globálního obchodu a komunikačních 

technologií velmi snadný. Dále v jeho „prospěch“ mluvila finanční výhodnost takového 

převozu. Nejrozsáhlejší kapitola práce, kapitola druhá, analyzuje jak počátky právní 

úpravy nakládání s odpady, tak jejich současnou regulaci v právu mezinárodním, 

                                                

 

 

1 Rozlišování pramenů mezinárodního práva ţivotního prostředí na „hard law“ a „soft law“ má značný 

význam. Pojem „hard law“ označuje právně závazné dokumenty, naproti tomu „soft law“ jsou nezávazná 

doporučení nebo deklarace. V tomto významu jsou nadále oba pojmy touto prací pouţívány. Blíţe viz 

například Damohorský, M. a kol., Právo ţivotního prostředí, 2. vydání, Praha: C. H. BECK, 2007, s. 107. 
2 Zástěrová, J., Mezinárodněprávní úprava kontroly toxických či jinak nebezpečných látek a lidských 

aktivit potenciálně ohroţujících ţivotní prostředí, AUC Iuridica, Praha : Karolinum, 2002, svazek 2-

3/2002, vydání 1, s. 62. 
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evropském i národním. Do centra pozornosti se oprávněně dostala Basilejská úmluva a 

Úmluva z Bamaka. Obě úmluvy patří mezi prameny „hard law“, ale zavazují odlišné 

části světa. Basilejská úmluva je svými ustanoveními bliţší euro-americké právní 

kultuře a Úmluva z Bamaka spíše afroasijské kultuře.
3
 Poslední kapitola představuje 

několik případů ilegálního vývozu nebezpečného odpadu do rozvojových států, na 

kterých je předvedeno, jak se takové exporty nebezpečného odpadu uskutečňují v praxi. 

Nedávný incident z roku 2006 ve městě Abidţanu ve státě Pobřeţí slonoviny ukazuje, 

k jakým porušením mezinárodních úmluv došlo, a jak na situaci reagovaly sekretariáty 

jednotlivých mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečného odpadu. Měsíc před 

odevzdáním této práce rozhodl nizozemský soud o vině přepravní společnosti, která se 

na ilegální vykládce odpadu v Abidţanu podílela. Rozsudek zatím není v právní moci. 

Účelem této práce je upozornit na danou problematiku a analyzovat právní 

regulaci nakládání a převozu nebezpečného odpadu. Především si však práce klade za 

cíl, pokusit se zodpovědět otázku, zda je současná právní úprava vůbec schopna účinně 

bránit ilegálnímu importu nebezpečného odpadu do rozvojových zemí. Pokud ne, v čem 

konkrétně úprava selhává, a zda je moţné dospět v dnešní době v mezinárodním 

společenství ke konsensu o její změně. Dále toto téma vybízí k otázce, jestli odpadovou 

problematiku upravuje přísněji mezinárodní právní úprava nebo právo Evropské unie, 

případně jaká mezi těmito dvěma řády panuje shoda. Odpovědi na uvedené otázky jsou 

nalézány za pomoci metody analýzy a komparace právních úprav, popisné metody a 

dále interpretací jednotlivých ustanovení zkoumaných právních instrumentů. 

 

Práce vychází z právního stavu ke dni 31. července 2010. 

 

 

                                                

 

 

3
 Damohorský, M., Šturma, P., a kol., Mezinárodní právo ţivotního prostředí, II. část, Eva Roztoková – 

IFEC, Beroun, 2008, s. 160-161. 
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1. Mezinárodní právo životního prostředí  

Problematika nakládání a převozu nebezpečného odpadu se řadí do zvláštního 

odvětví mezinárodního práva, a to do mezinárodního práva ţivotního prostředí. 

Následující text proto přibliţuje pojem mezinárodního práva ţivotního prostředí a 

objasňuje důvody, pro které je samostatným odvětvím mezinárodního práva. 

Principy
4
 práva představují určité vůdčí, regulativní ideje jako východiska 

daného právního řádu nebo právního odvětví.
5
 Jako určité základní pravidlo a výchozí 

myšlenka
6
 se uplatňují při tvorbě, interpretaci a aplikaci práva.

7
 Toto platí i pro 

mezinárodní právo ţivotního prostředí, jak dokazuje řada mezinárodních deklarací 

(Stockholmská deklarace, Deklarace o ţivotním prostředí a rozvoji, Principy 

hospodaření v lesích) obsahující katalog principů, z nichţ se mnohé nabyly stěţejního 

významu. I kdyţ tyto deklarace nejsou právně závazné,
8
 představují základ právní 

úpravy tohoto odvětví. Vytyčují pravidla, kterými by se státy měly řídit a směr, kterým 

by se budoucí právní úprava měla ubírat.  

Mezinárodní právo ţivotního prostředí operuje s relativně velkým mnoţstvím 

různých právních zásad. Nezdá se však účelné a nezbytné pro tuto práci všechny uvést a 

popsat.
9
 Po řádném prostudování obecných principů mezinárodního práva ţivotního 

prostředí, byly na základě vlastní úvahy selektovány principy přímo související 

s tématem této práce, tedy s převozem a nakládáním s nebezpečným odpadem. Jejich 

úkol spočívá v přiblíţení základy a standardy, na kterých předmětná právní úpravu stojí. 

Všechny níţe uvedené principy převzaly rozličné mezinárodní úmluvy do svých 

                                                

 

 

4 Pojmy principy a zásady práva jsou v této práci pouţívány promiscue. 
5 Hendrych, D. a kol., Právnický slovník, 1. vydání, Praha : C. H. Beck, 2001, s. 653. 
6 Pinz, J., Právní principy, zásady a legis ratio, v Právní principy : kolokvium, pořadatel sborníku Jiří 

Boguszak, Vydavatelství 999, Pelhřimov, 1999, s. 111. 
7 Hendrych, D. a kol., Právnický slovník, 1. vydání, Praha : C. H. Beck, 2001, s. 653. 
8 Damohorský, M. a kol., Právo ţivotního prostředí, 2. vydání, Praha: C. H. BECK, 2007, s. 96-100. 
9 Výčet principů mezinárodního práva ţivotního prostředí lze najít v řadě zdrojů. Z knih pouţitých v této 

práci uvádím například Damohorský, M. a kol., Právo ţivotního prostředí, 2. vydání, Praha: C. H. BECK, 

2007; Hunter D., Salzman J., Zaelke D., International Environmental Law and Policy, New York: 

Foundation Press, 2007. Mezi další uţitečné prameny právních principů patří zmíněné deklarace 

z konferencí ve Stockholmu a Rio de Janeiru. 
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ustanovení a mají tak praktický dosah. Často na ně odkazují ve svých úvodních 

ustanoveních a preambulí pro podtrţení jejich významu pro danou úpravu.  

Druhá část této kapitoly uvádí důvody, kvůli kterým se země třetího světa staly 

skládkou pro vyspělé státy. Roli hrál především bezprecedentní nárůst mnoţství 

produkovaného nebezpečného odpadu a zvýšení ceny nakládání s nebezpečným 

odpadem v USA a státech západní Evropy. Nárůst nákladů způsobila nová legislativa 

vyspělých států z přelomu 70. a 80. let, která začala do právních řádů postupně 

zakotvovat ekologicky šetrné zpracování nebezpečného odpadu. Nově vyţadované 

technologie byly finančně náročnější neţ dosavadní praxe. Pojem „země třetího světa“ 

se utvořil po skončení 2. světové války. Označoval skupinu států, které nepatřily ani k 

„zemím prvního světa“ (demokratické západní státy), ani k „zemím druhého světa“ 

(státy komunistického bloku). Země třetího světa se vyčlenily od států zapojených do 

konfliktu Východ-Západ.
10

  Dále je charakterizuje nízký hrubý národní produkt, vysoký 

podíl obyvatelstva pracujícího v zemědělství, nekvalitní infrastruktura, nekvalifikovaná 

pracovní síla a nízká gramotnost. Mezi tyto státy se řadí většina afrických 

latinskoamerických zemí a některé asijské a tichomořské státy.
11

 

 

1.1  Definice pojmu, principy související s převozem nebezpečného 

odpadu 

 

Mezinárodní právo ţivotního prostředí se začalo utvářet jako součást 

mezinárodního práva v 70. letech minulého století pod vlivem mnoţství globálních a 

regionálních problémů v oblasti ţivotního prostředí. Rozvoj tohoto nového právního 

odvětví je velmi dynamický a jeho důleţitost a význam roste.
12

  

                                                

 

 

10 Provizer, N. W., Analyzing the Third World: Essays from Comparative Politics, Schenkman Books, 

1978, s. 3-7. 
11 Ottova všeobecná encyklopedie ve dvou svazcích M-Ţ, 1. vydání, OTTOVO NAKLADATELSTVÍ, 

s.r.o., Praha, 2003, s. 327. 
12 Damohorský, M. a kol., Právo ţivotního prostředí, 2. vydání, Praha: C. H. BECK, 2007, s. 92. 
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„Mezinárodní právo ţivotního prostředí je souborem zásad, institutů a pravidel 

mezinárodního práva, které regulují ochranu ţivotního prostředí 

v celosvětovém, regionálním měřítku i v kosmickém prostoru.“
13

 

Cílem mezinárodního práva ţivotního prostředí je ochrana ţivotního prostředí na 

globální a regionální úrovni. Předmětem úpravy jsou pouze problematiky nadnárodního 

významu, jako je například ochrana ovzduší a vod, ochrana před nebezpečnými odpady 

a chemickými látkami.
14

 

Mezinárodní právo ţivotního prostředí určuje jako zvláštní odvětví 

mezinárodního práva kromě jeho účelu (subjektivní kritérium) i objektivní kritéria: 

„… vlastní předmět právní regulace (společenské vztahy určitého druhu), 

velký objem normativního materiálu, dlouhodobá historická existence určité 

kompaktní skupiny právních norem či zvýšený zájem mezinárodního 

společenství, který se projevil samostatnou kodifikací.“
15

 

Zmíněná kritéria se v mezinárodním právu ţivotního prostředí neuplatňují ve 

stejné míře. Odvětví není vzhledem ke své relativní novosti, různorodosti právní úpravy 

a dynamičnosti vývoje vhodné pro kodifikaci.  

Subjekty a prameny práva se víceméně shodují s úpravou v mezinárodním 

právu. Odlišnosti jsou patrné ve větší míře účasti nestátních subjektů, vyšším podílu 

právně nezávazných pramenů, značný důraz na prevenci.
16

 

Odvětví práva je upraveno velkým mnoţstvím bilaterálních a multilaterálních 

smluv, několika druhy soft law instrumentů, například Stockholmskou deklarací nebo 

deklarací z konference v Rio de Janeiru. Také roste počet soudních rozsudků a 

rozhodčích nálezů, které se zabývají environmentální problematikou. V současné době 

neexistuje ţádná globální deklarace nebo mezinárodní úmluva, která by závazně 

upravovala soubor zásad mezinárodního práva ţivotního prostředí. Principy lze nalézt v 

širokém okruhu zdrojů a právní povaha jednotlivých zásad se tak liší a mění. Například 

                                                

 

 

13 Potočný, M., Ondřej, J., Mezinárodní právo veřejné – Zvláštní část. 4., doplněné a rozšířené vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2003, s. 143. 
14 Damohorský, M. a kol., Právo ţivotního prostředí, 2. vydání, Praha: C. H. BECK, 2007, s. 93. 
15 Šturma, P., Damohorský, M., Mezinárodní právo ţivotního prostředí, I. část, Eva Roztoková – IFEC, 

Beroun, 1. vydání, 2004, dotisk 2008, s. 7. 
16 Ibid, s. 8. 
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zásada pokojného řešení sporů je původně obecnou zásadou mezinárodního práva. Jiné 

zásady jsou upraveny v právně závazných úmluvách nebo jsou mezinárodním 

společenstvím jednotně povaţovány za součást obyčejového práva, a tím závazné pro 

všechny státy. To se týká například povinnosti státu nepoškozovat ţivotní prostředí 

jiných států nebo oblastí nespadajících pod národní jurisdikci.
17

  

Na základě zaměření této práce byly systematicky vybrány takové principy 

mezinárodního práva ţivotního prostředí, které se týkají a souvisejí s nakládáním a 

převozem nebezpečných odpadů. Některé z nich se opakovaně objevují v evropské i 

mezinárodní úpravě této oblasti. Z analýzy jsou vynechány obecné principy, například 

princip trvale udrţitelného rozvoje, či princip odpovědnosti státu. 

 

Princip prevence 

Princip prevence (prevention principle) má blízko k povinnosti nepoškozovat 

ţivotní prostředí. Zdůrazňuje potřebu předvídání škody a nutnosti jednání, aby bylo 

vzniku škody zabráněno. Prevence vzniku moţné škody stojí méně neţ následné 

náročné odstraňování škodlivých následků. Na základě tohoto principu jsou státy 

povinny přijmout veškerá moţná opatření k zabránění značné přeshraniční škody a 

minimalizovat šance jejího vzniku. Princip prevence je ústředním principem evropské 

politiky ţivotního prostředí. Vedle dalších důleţitých zásad ho uvádí čl. 174 Smlouvy o 

zaloţení Evropského společenství. Prevence zaujímá v současné odpadové hierarchii 

EU první místo a je tak primárním cílem Společenství. 

 

 

Princip předběţné opatrnosti 

Zásada předběţné opatrnosti (precautionary principle) je obdoba principu 

prevence, odlišuje jej vyšší míra nejistoty ohledně moţnosti vzniku újmy. Úprava 

principu v čl. 15 Deklarace z Ria říká, ţe nedostatek vědecké jistoty nemůţe být 

důvodem pro odloţení účinných opatření při existenci hrozby váţných a nevratných 

                                                

 

 

17 Hunter D., Salzman J., Zaelke D., International Environmental Law and Policy, New York: Foundation 

Press, 2007, s. 463-469. 
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škod na ţivotním prostředí. Výběr vhodného opatření je ponechán na daném státu, 

jedinou podmínkou je cenová příznivost opatření. Princip předběţné opatrnosti je někdy 

označován jako jeden z nejkontroverznějších principů mezinárodního práva ţivotního 

prostředí.
18

 Přímý odkaz na princip předběţné opatrnosti lze nalézt například v čl. 4 

odst. 3 písm f) Úmluvy z Bamaka. Podle tohoto ustanovení by měly státy zabránit 

vypuštění moţné škodlivé látky do ţivotního prostředí bez čekání na vědecký důkaz 

moţnosti vzniku újmy. Dosah principu je široký a zahrnuje i zákaz exportu 

nebezpečného odpadu do státu, pokud existuje podezření, ţe s odpadem nebude 

nakládáno způsobem šetrným k ţivotnímu prostředí.
19

 Úmluva z Bamaka se stala první 

smlouvou, která výslovně zakotvila zásadu předběţné opatrnosti ve své operativní 

části.
20

 

 

Princip znečišťovatel platí 

Princip znečišťovatel platí (polluter pays principle, PPP) prošel dlouhým 

vývojem od spíše ekonomického zaměření k významné zásadě uznané na mezinárodní 

úrovni.
21

 Ekonomická stránka principu zajišťovala, aby znečišťovatelé nesli náklady své 

činnosti, která není právem zakázána, ale můţe ohrozit ţivotní prostředí. Následkem 

toho došlo ke zvýšení ceny zboţí, jehoţ produkce více škodí ţivotnímu prostředí, a 

spotřebitelé by tak přešli na ekologicky příznivější varianty výrobků. Obdobně pojala 

tento princip Agenda 21 (paragraf 30.3 a 2.14).
22

 Odpovědnost původce odpadu je 

v tomto principu uplatněna ve formě různých ekonomických nástrojů, jako jsou 

                                                

 

 

18 Ibid, s. 507-516. 
19 Čl. 4 odst. 3 písm. f) Úmluvy z Bamaka, znění úmluvy na webové stránce organizace African Union, 
WWW http://www.africa-

union.org/official_documents/Treaties_%20Conventions_%20Protocols/hazardouswastes.pdf (přístup dne 

25. července 2010). 
20 Eze, C. N., The Bamako Convention on the Ban of the Import into Africa and the Control of the 

Transboundary Movement and Management of Hazardous Wastes within Africa: a Milestone in 

Environmental Protection?, African Journal of International and Comparative Law (2007), svazek 15, 

vydání 2, s. 227. 
21 Šturma, P., Damohorský, M., Mezinárodní právo ţivotního prostředí, I. část, Eva Roztoková – IFEC, 

Beroun, 1. vydání, 2004, dotisk 2008, s. 75-76. 
22 Hunter D., Salzman J., Zaelke D., International Environmental Law and Policy, New York: Foundation 

Press, 2007, s. 516-519. 

http://www.africa-union.org/official_documents/Treaties_%20Conventions_%20Protocols/hazardouswastes.pdf
http://www.africa-union.org/official_documents/Treaties_%20Conventions_%20Protocols/hazardouswastes.pdf
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poplatky a odvody.
23

 Tuto zásadu dále deklaruje čl. 16 Deklarace z Ria,
24

 z evropské 

úpravy výše zmíněný čl. 174 SES, rámcová směrnici o odpadech 75/442/EHS, kde 

podle čl. 11 směrnice nesl náklady na odstranění odpadu buď drţitel odpadu, nebo jeho 

výrobce.
25

  

 

Princip předběţného informovaného souhlasu 

Zásada předběţného informovaného souhlasu (prior informed consent principle) 

má dvě moţná uplatnění. Pro tuto práci je zásadní jeho pojetí tak, jak je popsáno 

v Rotterdamské úmluvě
26

 a v Basilejské úmluvě.
27

 Stát má povinnost vyţádat si 

písemný informovaný souhlas od druhého státu, na jehoţ území má v úmyslu dováţet 

nebezpečný odpad nebo vyjmenované chemické látky. V ţádosti pak stát vývozu uvede, 

jaké povahy je převáţený odpad.
28

 Stát importu má tak moţnost rozhodnout se na 

základě úplných a přesných informací, zda dovoz odpadu na své území povolí či ne. 

 

Princip vysoké úrovně ochrany 

Tato zásada patří mezi zásady, na kterých spočívá přístup EU k ochraně 

ţivotního prostředí.
29

 Princip vysoké úrovně ochrany (best available technique, BAT) 

„spočívá v poţadavku maximalizovat míru ochrany vyuţíváním nejlepších výsledků 

poznání a technického pokroku.“
30

 Uvádí ho směrnice 2006/12/ES v čl. 5. Pouţití 

nejlepší dostupné technologie, nemusí vţdy znamenat nejdraţší moţné technologie.
31

 

 

 

                                                

 

 

23 Damohorský, M. a kol., Právo ţivotního prostředí, 2. vydání, Praha: C. H. BECK, 2007, s. 50. 
24UNEP, Rio Declaration on Environment and Development, WWW 

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=78&articleid=1163 (přístup dne 

31. 7. 2010). 
25 Čl. 11 směrnice 75/442/EHS. Srovnej odkaz na znění směrnice v kapitole 2.1.2 této práce. 
26 Úprava v Rotterdamské úmluvě je podrobně popsána v kapitole 2.2.6 této práce. 
27 Srovnej čl. 4 odst. 1 písm. c) a čl. 6 Basilejské úmluvy.  
28 Hunter D., Salzman J., Zaelke D., International Environmental Law and Policy, New York: Foundation 

Press, 2007, s. 528. 
29 Čl. 174 odst. 2 SES. 
30 Damohorský, M. a kol., Právo ţivotního prostředí, 2. vydání, Praha: C. H. BECK, 2007, s. 49. 
31 Čl. 5 odst. 1 směrnice 2006/12/ES. 

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=78&articleid=1163
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Princip blízkosti a soběstačnosti 

Zásadními principy pro přeshraniční pohyb odpadů jsou princip blízkosti a 

princip soběstačnosti (proximity and self-sufficiency principle). Na základě principu 

blízkosti má být odpad odstraňován v blízkosti místa jeho vzniku. Tím se omezí 

přeshraniční pohyb odpadů a i nebezpečí, které by jinak hrozilo ţivotnímu prostředí. 

S principem blízkosti je propojen princip soběstačnosti.
32

 Odstranění odpadů 

v nejbliţším moţném zařízení souvisí s poţadavkem vytvoření sítě zařízení na 

odstraňování odpadů v čl. 5 odst. 2 směrnice 2006/12/ES.
33

 

 

1.2 Převoz nebezpečného odpadu do rozvojových zemí 

 

Od roku 1947, kdy svět produkoval přibliţně 5 miliónů tun nebezpečného 

odpadu ročně,
34

 se výroba zvýšila na 2.1 miliardy tun v současné době.
35

 Značný nárůst 

produkce odpadu a zavírání mnoha zařízení na jeho odstranění, která nadále 

nevyhovovala přísným ekologickým pravidlům, vyvolal problém, jak s odpadem 

naloţit. V západním světě se navíc uplatňoval přístup NIMBY, „not in my backyard“ (v 

českém překladu „ne na mém dvoře“). V praxi to znamenalo, ţe obyvatelé Spojených 

států a západní Evropy odmítali odstraňování nebezpečného odpadu v blízkosti svého 

bydliště a tím bránili vzniku nových vhodných míst na zpracování odpadu. Mimo 

posílání odpadu mezi USA a Kanadou, respektive mezi jednotlivými evropskými státy, 

se ukázalo jako řešení převoz odpadu do rozvojových zemí. 

Dle publikace Toxic Terror organizace Third World Network zde byly dvě 

hlavní vlny přijímání nebezpečného odpadu v rozvojových zemích. První vlna souvisela 

                                                

 

 

32 Čl. 4 odst. 2 písm. b) a písm. d) Basilejské úmluvy. 
33 Čl. 5 odst. 2 směrnice 2006/12/ES. 
34 Hackett, D. P., An Assessment of the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements 

of Hazardous Wastes and Their Disposal, American University International Law Review, 1990, svazek 

5, vydání 2, s. 294, článek je dostupný na American University International Law Review WWW 

http://www.auilr.org/pdf/5/5-2-5.pdf (přístup dne 28. července 2010). 
35 Zástěrová, J., Mezinárodněprávní úprava kontroly toxických či jinak nebezpečných látek a lidských 

aktivit potenciálně ohroţujících ţivotní prostředí, AUC Iuridica, Praha : Karolinum, 2002, svazek 2-

3/2002, vydání 1, s. 74. 

http://www.auilr.org/pdf/5/5-2-5.pdf
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se zpřísněním legislativy ve Spojených státech ke konci 70. let minulého století.
36

 Na 

základě popisu odpadového zákonodárství v USA v monografii Hunter D., 

International Environmental Law and Policy,
 37

 je moţné dovodit, ţe se konkrétně jedná 

o Resource Conservation and Recovery Act, který byl přijat roku 1976. Zmíněný zákon 

zavedl standardy pro nakládání, uskladnění a odstranění  nebezpečného odpadu. Druhá 

vlna přišla v letech 1987 – 1988 po přijetí směrnice EU upravujících odpadové 

hospodářství a vydáním nových doporučení OECD týkajících se převozu nebezpečného 

odpadu.
38

  

Důsledkem uzákonění vysokých standardů v environmentální politice zemí 

vyspělého světa byl nárůst cen za nakládání s odpadem. Státy třetího světa neměly v té 

době zákony, které by prosazovaly bezpečné nakládání s odpadem ani dostatečně 

vyspělou administrativní a politickou infrastrukturu, která by řádné nakládání 

s odpadem dokázala účinně prosadit. Tím se rozdíl v ceně likvidace odpadu 

v rozvinutých státech a státech rozvojových značně zvětšil a rozvojové země nabízely 

přijetí odpadu za zlomek ceny, která se platila v USA a Evropě. Hunter
39

 uvádí výši 

nákladů 3000 dolarů za tunu odpadu za odstranění odpadů ve vyspělých státech a 

naproti tomu 40 dolarů a méně za odstranění nebezpečného odpadu v Africe. Zmíněná 

kniha dále uvádí případ, kdy byl africkému státu Guinea Bissau nabídnut kontrakt na 

přijetí nákladu nebezpečného odpadu, za který by byla zaplacena cena čtyřnásobně 

vyšší, neţ je HDP Guinea Bissau a dvakrát vyšší neţ je její státní dluh.
40

 Ekonomické 

důvody hrály v rozvinutých státech velkou roli, nehledě na nebezpečí, které pro jejich 

obyvatele a ţivotní prostředí z nevhodně skladovaného toxického odpadu plynulo.  

                                                

 

 

36 Third World Network, Toxic Terror, Dumping Hazardous Waste in the Third World, Third World 

Network, 87, Cantonment Road, 10250 Penang, Malaysia, 1988, s. 5. 
37 Hunter D., Salzman J., Zaelke D., International Environmental Law and Policy, New York: Foundation 

Press, 2007, s. 950. 
38 Third World Network, Toxic Terror, Dumping Hazardous Waste in the Third World, Third World 

Network, 87, Cantonment Road, 10250 Penang, Malaysia, 1988, s. 11. 

Srovnej podkapitolu 2.1.2 a 2.1.3 této práce. 
39 Hunter D., Salzman J., Zaelke D., International Environmental Law and Policy, New York: Foundation 

Press, 2007, s. 948. 
40 Ibid, s. 949. 
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Problémem byl i nedostatek zkušeností v afrických státech se zpracováním 

odpadu.  Chyběl jim vlastní průmysl a nikdy tedy nepotřebovali vyvíjet technologie na 

likvidaci pozůstatků z průmyslové činnosti. Dále je limitovala nízká kvalifikace 

pracovníků a omezené finanční zdroje. Nedostatek zkušeností vedl například k tomu, ţe 

dělníci pracovali v zařízení na recyklaci olova na Filipínách bez ochranných oděvů a 

byli tak vystavování vysoce nebezpečným toxickým látkám.
41

 

Mezi důvody vyváţení nebezpečného odpadu do zemí třetího světa patřil kromě 

ekonomických důvodů i rozvoj globálního obchodu a komunikačních technologií, který 

převoz odpadu usnadnil.
42

 

V květnu roku 1988 přijala Organizace africké jednoty (OAU) rezoluci 

vyzývající africké státy k ukončení smluv o přijetí odpadu z vyspělého světa. Řada 

afrických vlád provedla na základě rezoluce řádné vyšetřování nelegálního odstranění 

odpadu na jejich území.
43

 Následně státy OAU přijaly zásadní dokument týkající se 

převozu odpadu pro africký kontinent: Úmluvu z Bamaka. 

 

1.3 Shrnutí 

Ne kaţdá skupina společenský vztahů s určitým účelem, má takovou sílu a relevantnost, 

aby vytvořila vlastní právní odvětví. Účelem mezinárodního práva ţivotního prostředí 

je, jednoduše řečeno, zachovat podmínky pro ţivot lidí na zemi. K tomu je nezbytné 

zajistit vyuţitelné přírodní zdroje, bez kterých se ţádná civilizace neobejde, a to 

zejména vodu, vzduch, půdu, faunu a flóru.
44

 Chování člověka k přírodním zdrojům 

musí být regulováno tak, aby nedocházelo k upřednostnění individualistického přístupu 

bez ohledu na potřeby celé populace jako celku, ale také budoucích generací. Při 

ochraně ţivotního prostředí dochází ke střetu ekologických zájmů s obchodními a 

                                                

 

 

41 Ibid., s. 948. 
42 Clapp J., Toxic Exports, The Transfer of Hazardous Wastes form Rich to Poor Countries, Cornell 

University Press, 2001, s. 3. 
43 Third World Network, Toxic Terror, Dumping Hazardous Waste in the Third World, Third World 

Network, 87, Cantonment Road, 10250 Penang, Malaysia, 1988, s. 17. 
44 Šturma, P., Damohorský, M., Mezinárodní právo ţivotního prostředí, I. část, Eva Roztoková – IFEC, 

Beroun, 1. vydání, 2004, dotisk 2008, s. 7. 
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průmyslovými. Není proto lehké dosáhnout konsensu, s kterým by souhlasila a cítila se 

vázána většina států světa. Značná část pravidel mezinárodního práva ţivotního 

prostředí patří proto mezi „soft law“. Za zhruba 40 let svojí existence vytvořilo 

mezinárodní právo ţivotního prostředí ohromné mnoţství rozličných pravidel. Krátkost 

své existence, kompenzuje velkou dynamičností a rychlým rozvojem. Ze stejných 

důvodů (relativně nedávný vznik a potřeba rychle reagovat na měnící se poţadavky na 

ochranu ţivotního prostředí) nepředstavuje vhodnou úpravu pro kodifikaci. Přesto lze 

shrnout, ţe mezinárodní právo ţivotního prostředí je oprávněně nazýváno zvláštním 

odvětvím mezinárodního práva. 

Vybrané principy se v mezinárodní úpravě ochrany ţivotního prostředí ukazují 

jako skutečné jednotící a vedoucí myšlenky. Úmluvy je neuvádí pouze v preambulích, 

ale promítají je do svých operativních ustanovení a zajišťují jejich reálnou pouţitelnost. 

Vhodným příkladem se zdá princip předběţné opatrnosti a jeho úprava v Úmluvě 

z Bamaka. V Bamako úmluvě zahrnuje princip předběţné opatrnosti jak poţadavek, aby 

se jím státy řídili při všech činnostech, které mohou ohrozit ţivotní prostředí, tak 

konkrétní zákaz vývozu odpadu do jiného afrického státu, pokud nelze vyloučit, ţe 

s nákladem nebude naloţeno ekologickým způsobem.  

Neschopnost afrických států bránit se dovozu nebezpečného odpadu na jejich 

území způsobila jejich legislativní nepřipravenost, kdy nestačily zareagovat na 

utuţování právních norem týkajících se nakládání s nebezpečnými odpady v západním 

světě a současně potřeba získat finanční prostředky na zajištění základních ţivotních 

potřeb obyvatelstva a vlastní chod státu. 
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2. Právní úprava týkající se převozu nebezpečného odpadu 

Právní úprava nakládání a převozu nebezpečného odpadu se začala pozvolna 

tvořit od 70. let minulého století. Mezi počátky regulace a její současnou podobou je 

značný rozdíl, proto se kapitola člení na dvě části, a to na původní a současnou právní 

regulaci odpadů. Jeden z prvních zákonů ustanovující standard pro nakládání 

s nebezpečným odpadem přijal americký Kongres. Spolu s prvními směrnicemi 

Evropské unie se podílel na spuštění vlny exportu nebezpečného odpadu do 

rozvojových států, jak upozorňuje předchozí kapitola. Nezávazné dokumenty organizací 

OECD a UNEP pomohly vytvořit základ, ze kterého čerpala Basilejská úmluva, zásadní 

mezinárodněprávní instrument  této oblasti. Přijetí Basilejské úmluvy rozdělilo 

mezinárodní společenství na její příznivce a odpůrce. Uvedený spor je v dalším textu 

podrobněji rozebrán, kaţdopádně se stal popudem pro státy Organizace africké jednoty, 

aby vypracovali vlastní úmluvu, která bude lépe odpovídat jejich poţadavkům, Úmluvu 

z Bamaka.  

Právní úprava se pohybuje v několika rovinách: mezinárodní, evropské a 

národní. Jednotlivé roviny mají vlastní právní regule, které ale sledují stejný cíl, a to 

ochranu zdraví člověka a ţivotního prostředí. Česká republika je signatářem řady zde 

uvedených mezinárodních úmluv a jako členský stát Evropské unie, ji zavazuje i 

evropská právní úprava. Jádro národní právní úpravy představuje zákon o odpadech. 

Regulace nakládání s nebezpečným odpadem úzce souvisí s dalšími zdroji 

ohroţení ţivotního prostředí, a to s chemickými látkami a radioaktivními odpady. 

Právním předpisům těchto dvou oblastí věnuje tato kapitola také svůj díl pozornosti.  

  

2.1 Počátky právní úpravy převozu nebezpečného odpadu 

2.1.1 USA 

 

Roku 1976 přijal Kongres USA zákon Resource Conservation and Recovery Act 

(RCRA), který komplexně upravil standardy pro zacházení, uskladnění a odstranění 

nebezpečného odpadu v USA. Přestoţe definice nebezpečného odpadu byla pojata 

široce, některé druhy nebezpečného odpadu pod ni nespadaly. Například popel jako 
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pozůstatek po spalování, i kdyţ obsahoval nebezpečné látky, nepatřil mezi nebezpečný 

odpad a nevztahovaly se na něj pravidla pro export takového odpadu.
45

 Novelizace 

z roku 1984 (the Hazardous and Solid Waste Amendments) posílila úpravu o nutnost 

předběţného informovaného souhlasu od státu dovozu nebezpečného odpadu a 

vylepšila systém sledování zásilek nebezpečného odpadu.
46

 

Dle § 6938 Podkapitola III Kapitola 82 The Public Health and Welfare byl vývozce 

nebezpečného odpadu ze Spojených států amerických povinen nejprve předloţit správci 

písemné oznámení s informacemi o typu a mnoţství vyváţeného odpadu, jména 

přístavů státu dovozu, popis způsobu, kterým bude odpad do státu dovozu dopraven. 

Oznámení bylo pak zasláno vládě státu dovozu s upozorněním, ţe vývoz nebezpečného 

odpadu je z USA povolen pouze s písemným souhlasem přijímajícího státu. Dále se 

spolu s oznámením zasílaly federální předpisy týkající se zacházení a likvidace odpadu. 

Vývoz nebezpečného odpadu ze Spojených států amerických nebyl zakázán, pokud stát 

dovozu zaslal písemný souhlas s přijetím odpadu.
47

  

 

2.1.2 Evropská unie 

 

 Kummer K. v International Management of Hazardous Waste
48

 popisuje 

počátky evropské úpravy nebezpečných odpadů. Představují ho 

 rámcová směrnice o odpadech z 15. července 1975 (75/442/EHS)
49

,  

                                                

 

 

45 Hackett, D. P., An Assessment of the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements 

of Hazardous Wastes and Their Disposal, American University International Law Review, 1990, svazek 
5, vydání 2, s. 302-303. 
46 Hunter D., Salzman J., Zaelke D., International Environmental Law and Policy,  New York: 

Foundation Press, 2007, s. 950. 
47 Cornell University Law School, Legal Information Institute, U.S.Code Title 42 - Public Health and 

Welfare, WWW http://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode42/usc_sec_42_00006938----000-.html 

(přístup dne 5. července 2010). 
48 Kummer K., International Management of Hazardous Wastes. The Basel Convention and Related Legal 

Rules, Oxford University Press, 1995, s.129-130. 
49 Text směrnice 75/442/EHS, EUR-Lex.europa.eu, Úř. věst. L 194, 25. 7. 1975, s. 39. WWW http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31975L0442:CS:HTML (přístup dne 5. července 

2010). 

http://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode42/usc_sec_42_00006938----000-.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31975L0442:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31975L0442:CS:HTML
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 směrnice o toxických a nebezpečných odpadech z 20. března 1978 

(78/319/EHS)
50

 a  

 směrnice o dozoru nad přeshraniční přepravou nebezpečného odpadu v rámci 

Evropského společenství a její kontrole ze dne 6. prosince 1984 (84/631/EHS).
51

 

 

Směrnice o odpadech (75/442/EHS) 

Tato směrnice upravovala základní pravidla pro nakládání s odpady a pokryla 

všechny prvky hierarchie odpadového hospodářství: prevenci vzniku odpadů, opětovné 

vyuţití, recyklaci a odstranění odpadů.
52

  

„Směrnice poţaduje, aby členské státy zajistily, ţe odpad bude zhodnocen či 

zneškodněn, aniţ by to ohrozilo lidské zdraví či způsobilo újmu ţivotnímu 

prostředí. Členské státy jsou povinny zakázat nekontrolované odkládání, 

kupení či likvidaci odpadu.“
53

  

Směrnice byla přijata za účelem odstranění nerovností v existující nebo 

připravované zákonné úpravě odstraňování odpadů v jednotlivých členských státech, 

které by mohly vytvářet nerovné podmínky soutěţe a přímo tak ovlivňovat fungování 

společného trhu. Přes snahu harmonizovat právní úpravu v členských státech, byla 

ponechána definice odpadu na národních právních řádech a neexistovala společná 

definice odpadu.
54

 

                                                

 

 

50 Text směrnice v anglickém jazyce 78/319/EHS, EUR-Lex.europa.eu, Official Journal L 084, 

31/03/1978 P. 0043 – 0048, WWW http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31978L0319:EN:HTML (přístup dne 6. července 

2010). 
51 Text směrnice 84/631/EHS v anglickém jazyce, EUR-Lex.europa.eu, Official Journal L 326, 

13/12/1984 P. 0031 – 0041, WWW http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31984L0631:EN:HTML (přístup dne 6. července 
2010). 
52 Damohorský, M. a kol., Právo ţivotního prostředí, 2. vydání, Praha : C. H. BECK, 2007, s. 401. 
53Centrum pro otázky ţivotního prostředí Univerzity Karlovy, Implementace práva ţivotního prostředí 

Evropských společenství do českého právního řádu – zkušenosti z pohledu judikatury Evropského 

soudního dvora, Dusík, Jan, WWW http://www.czp.cuni.cz/info/EU/Soudni_dvur/dusik.pdf (přístup dne 

9. července 2010). 
54 Čl. 1 směrnice 75/442/EHS. Při srovnání anglické verze a českého překladu čl. 1 této směrnice lze dojít 

k závěru, ţe se od sebe liší. Na základě anglické verze lze dovodit, ţe odpad je jakákoliv látka nebo 

předmět, které drţitel na základě národních předpisů odstraňuje nebo musí odstranit. Interpretace českého 

překladu čl. 1 vybízí ke vztáhnutí „úpravy národními předpisy“ pouze na část, kdy se odpad „musí 

odstranit“. Anglické znění směrnice je dostupné na EUR-Lex.europa.eu WWW http://eur-

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31978L0319:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31978L0319:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31984L0631:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31984L0631:EN:HTML
http://www.czp.cuni.cz/info/EU/Soudni_dvur/dusik.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31975L0442:EN:HTML
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Preambule směrnice se hlásila k dodrţování zásady znečišťovatel platí, která 

byla blíţe upravena v čl. 11 směrnice. Znečišťovatelem byl drţitel, který odpad 

přenechal zařízení určenému k nakládání s odpadem nebo předchozí drţitelé nebo 

výrobci odpadu.
55

 

Směrnice o odpadech zavedla licenční systém k likvidaci odpadu, který přejala z 

Control of Pollution Act,
56

 který byl přijat ve Velké Británii roku 1974.
57

 Licenční 

systém popsal čl. 8 směrnice: 

 „Pro dosaţení souladu s opatřeními podle článku 4 musí kaţdé 

zařízení nebo podnik, které zpracovávají, uskladňují nebo skládkují 

odpady v zájmu třetích stran, obdrţet povolení od 

příslušného orgánu uvedeného v článku 5, které se týká zejména: 

 druhů a mnoţství zpracovávaných odpadů, 

 obecných technických poţadavků, 

 bezpečnostních opatření, která je třeba přijmout, 

 údajů předkládaných na poţádání příslušného orgánu 

o původu, určení a zpracování odpadů a také o druhu a mnoţství 

těchto odpadů.“
58

 

Směrnice o odpadech byla několikrát novelizována.
59

 Směrnice Rady ze dne 18. 

března 1991, kterou se mění směrnice 75/442/EHS o odpadech (91/156/EHS)
60

 

zdůraznila ve své preambuli nutnost vyuţití získaných znalostí z aplikace směrnice o 

                                                                                                                                          

 

 

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31975L0442:EN:HTML (přístup dne 28. července 

2010). 
55

 Čl. 11 Směrnice 75/442/EHS. 
56 Text Control of Pollution Act, The UK Statute Law. Database, WWW 

http://www.statutelaw.gov.uk/legResults.aspx?LegType=All+Legislation&title=Control+of+Pollution+A

ct&Year=1974&searchEnacted=0&extentMatchOnly=0&confersPower=0&blanketAmendment=0&sort
Alpha=0&TYPE=QS&PageNumber=1&NavFrom=0&activeTextDocId=437758 (přístup dne 5. července 

2010). 
57 Start Bell, Donald McGillivray, Environmental Law, 6th edition, Oxford University Press, 2006. s. 

561-562. 
58 Čl. 8 Směrnice 75/442/EHS. 
59 V příloze č. 1 této práce je vyhotovena tabulka zachycující pro větší přehlednost změny jednotlivých 

směrnic. 

60 Text směrnice 91/156/EHS, EUR-Lex.europa.eu, Úř. věst. L 78, 26/03/1991 s. 32, WWW http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0156:CS:HTML (přístup dne 6. července 

2010). 

http://www.statutelaw.gov.uk/legResults.aspx?LegType=All+Legislation&title=Control+of+Pollution+Act&Year=1974&searchEnacted=0&extentMatchOnly=0&confersPower=0&blanketAmendment=0&sortAlpha=0&TYPE=QS&PageNumber=1&NavFrom=0&activeTextDocId=437758
http://www.statutelaw.gov.uk/legResults.aspx?LegType=All+Legislation&title=Control+of+Pollution+Act&Year=1974&searchEnacted=0&extentMatchOnly=0&confersPower=0&blanketAmendment=0&sortAlpha=0&TYPE=QS&PageNumber=1&NavFrom=0&activeTextDocId=437758
http://www.statutelaw.gov.uk/legResults.aspx?LegType=All+Legislation&title=Control+of+Pollution+Act&Year=1974&searchEnacted=0&extentMatchOnly=0&confersPower=0&blanketAmendment=0&sortAlpha=0&TYPE=QS&PageNumber=1&NavFrom=0&activeTextDocId=437758
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0156:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0156:CS:HTML
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odpadech a uplatňování zásady vysokého stupně ochrany ţivotního prostředí. Oproti 

předchozí úpravě zavedla směrnice v čl. 1 jednotnou definici odpadu: 

 ‚"odpadem" se rozumí jakákoli látka nebo předmět spadající do kategorií 

uvedených v příloze I, kterých se drţitel zbavuje nebo se od něho poţaduje, 

aby se jich zbavil.„
61

 

Pojem „odstranit“ (angl. „dispose“) z definice směrnice 75/442/EHS nahradil 

nově pojem „zbavovat se“ (angl. „discard“). 

 

Směrnice o toxických a nebezpečných odpadech (78/319/EHS) 

Tato směrnice doplnila existující regulaci nakládání s odpady o úpravu nebezpečných 

odpadů. Dle čl. 1 písm. b) byl toxickým a nebezpečným odpadem takový odpad, který 

obsahoval nebo byl znečištěn látkami nebo materiály uvedeným v příloze k této 

směrnici, které měly takovou povahu, nacházely se v takovém mnoţství nebo 

v takových koncentracích, ţe představovaly riziko pro zdraví nebo ţivotní prostředí.
62

 

Směrnice dále stanovila, ţe členské státy přijmou opatření ohledně prevence vzniku 

toxických odpadů, jejich zpracování, recyklace a bezpečného nakládání s odpady bez 

rizik pro lidské zdraví a pro ţivotní prostředí. Podle Hacketta
63

 však obecně platí, ţe 

směrnice ponechala definici nebezpečného odpadu na členských státech, spolu s 

rozvojem regulačního systému. Směrnice nechala členské státy, aby samy v národních 

právních řádech určily, v jakém mnoţství a koncentraci je odpad povaţován za 

nebezpečný a znamená riziko pro lidské zdraví a ţivotní prostředí.
64

  

Vymezení pojmu nebezpečný odpad upřesnila směrnice ze dne 12. prosince 

1991 o nebezpečných odpadech (91/689/EHS),
65

 která nahradila směrnici z roku 1978. 

Nebezpečný odpad je určen na základě příloh I a II této směrnice a musí mít alespoň 

                                                

 

 

61 Čl. 1 Směrnice 91/156/EHS. 
62 Čl. 1 písm. b) směrnice 78/319/EHS. 
63 Hackett, D. P., An Assessment of the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements 

of Hazardous Wastes and Their Disposal, American University International Law Review, 1990, svazek 

5, vydání 2, s. 30. 
64 EC Developments, Review of European Community&International Environmental Law, 1993, svazek 

1, vydání 2, s. 175. 
65 Text směrnice 91/689/EHS, EUR-Lex.europa.eu, Úř. věst. L 377, 31/12/1991 s. 20-27, WWW 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0689:CS:HTML (přístup dne 6. 

července 2010). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0689:CS:HTML
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jednu z vlastností uvedených v příloze III. Pod pojem nebezpečného odpadu spadá i 

„jiný odpad, který podle názoru některého členského státu má některou z vlastností 

uvedených v příloze III.“
66

 Členské státy jsou dále povinny přijmout „nezbytná opatření 

vyţadující, aby v kaţdé lokalitě, kde se provádí ukládání (vypouštění) nebezpečných 

odpadů, byly odpady registrovány a identifikovány“
67

 a opatření, které zabrání míšení 

různých druhů nebezpečných odpadů nebo nebezpečného odpadu s odpadem, který 

nespadá pod definici nebezpečného odpadu.
68

 Na základě této směrnice přijala Komise 

rozhodnutím 94/904/ES seznam nebezpečných odpadů
69

, který byl později nahrazen 

rozhodnutím Komise 2000/532/ES.
70

 

Dusík
71

 shrnuje stav implementace směrnice o odpadech a směrnice o 

nebezpečných odpadech v roce 2001: 

„Řada členských států ani 25 let po přijetí směrnice a přes řadu rozsudků 

Soudního dvora na toto téma uspokojivě nepřejala definici odpadu. Plány 

nakládání  s odpady  podle  směrnice  o  odpadech  nebo  směrnic 91/689/EHS  

o  nebezpečných  odpadech a  94/62/ES  o  obalech  a  obalových  odpadech 

neodpovídají poţadavkům těchto směrnic v ţádném členském státu s výjimkou 

Rakouska, (…).“ 

 

Směrnice o dozoru nad přeshraniční přepravou nebezpečného odpadu v rámci 

Evropského společenství a její kontrole (84/631/EHS) 

Rostoucí objem nebezpečného odpadu přepravovaného na velké vzdálenosti 

v rámci Evropského společenství, vedl k nutnosti zavést jednotnou podobu nákladního 

listu a společné zásady balení a značení nebezpečného odpadu. Drţitel odpadu byl 

                                                

 

 

66 Čl. 1 odst. 4 směrnice 91/689/EHS. 
67 Čl. 2 odst. 1 směrnice 91/689/EHS. 
68 Čl. 2. odst. 2 směrnice 91/689/EHS. 
69 Text rozhodnutí 94/904/ES v anglickém znění, EUR-Lex.europa.eu, Úř. věst. L 356, 31/12/1994 s. 14-

22, WWW http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994D0904:EN:HTML 

(přístup dne 9. července 2010). 
70 Text Rozhodnutí Komise 2000/532/ES, EUR-Lex.europa.eu, Úř. věst. L 226, 06/09/2000, s. 3-24, 

WWW http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000D0532:CS:HTML 

(přístup dne 7. července 2010). 
71 Centrum pro otázky ţivotního prostředí Univerzity Karlovy, Implementace práva ţivotního prostředí 

Evropských společenství do českého právního řádu – zkušenosti z pohledu judikatury Evropského 

soudního dvora, Dusík, Jan, s. 62, WWW http://www.czp.cuni.cz/info/EU/Soudni_dvur/dusik.pdf 

(přístup dne 9. července 2010). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994D0904:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000D0532:CS:HTML
http://www.czp.cuni.cz/info/EU/Soudni_dvur/dusik.pdf
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povinen předem upozornit členské státy, přes jejichţ území bude nebezpečný odpad 

převáţen nebo na jejichţ území má být dovezen. Upozornění mělo podobu nákladního 

listu a směrnice stanovila poţadavky na jeho obsah. Drţitel informoval dotčené členské 

státy o zdroji a sloţení odpadu, o původci/výrobci odpadu, o pojištění proti škodám 

způsobených třetím stranám, jaká opatření mají být podniknuta k zajištění bezpečného 

převozu a jak byly naplněny poţadavky dotčeného členského státu na provedení 

takového převozu.
72

 Přeshraniční převoz odpadu nemohl začít dříve, neţ příslušný 

orgán dotčeného členského státu potvrdil přijetí zaslaného upozornění.
73

 

Odpad musel být řádně zabalen, kontejnery byly povinně označeny štítky 

s charakterem, sloţením a mnoţstvím odpadu, telefonním číslem člověka, kterého šlo 

kontaktovat ohledně instrukce nebo rady po celý čas převozu odpadu. Dále zásilku 

povinně doprovázely instrukce, jak postupovat v případě nebezpečí nebo nehody. Tyto 

instrukce spolu s informacemi na štítku musely být v jazycích dotčených států.
74

 

Tuto směrnice neimplementoval velký počet členských států.
75

 

 

Judikatura ESD vztahující se k významu pojmu odpad 

Se zněním čl. 1 směrnice 75/442/EHS ve znění směrnice 91/156/EHS souvisí 

bohatá a zajímavá judikatura Evropského soudního dvora. Znění čl. 1:  

„Pro účely této směrnice se: a) "odpadem" rozumí jakákoli látka nebo předmět 

spadající do kategorií uvedených v příloze I, kterých se drţitel zbavuje nebo se 

od něho poţaduje, aby se jich zbavil.“
76

 

ESD řešil otázku významu slova „zbavit“, v originále „discard“ ve spojených 

případech C-418-419/97 Arco Chemie.
77

 V těchto případech se na ESD obrátila 

                                                

 

 

72 Čl. 3 Směrnice 84/631/EHS. Podrobnější úprava obsahu nákladního listu je v Příloze I této směrnice. 
73 Čl. 4 odst. 1 Směrnice 84/631/EHS. 
74 Článek 8 odst. 1 Směrnice 84/631/EHS. 
75 Hunter D., Salzman J., Zaelke D., International Environmental Law and Policy, New York: Foundation 

Press, 2007, s. 950. 
76 Čl. 1 písm. a) směrnice 75/442/EHS ve znění směrnice 91/156/EHS. 
77 Text ESD případu C-418-419/97 ARCO Chemie Nederland Ltd. v. Minister van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (C-418/97) a mezi Vereniging Dorpsbelang Hees, Stichting 

Werkgroep Weurt+, Vereniging Stedelijk Leefmilieu Njimegen and Directeur van de dienst Milieu en 

Water van de provincie Gelderland, (C-419/97), (ARCO) v anglickém jazyce, EUR-Lex.europa.eu, 

European Court reports 2000 Page I-04475, WWW http://eur-

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997J0418:EN:HTML
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holandská Státní rada s otázkou, zda jsou látky slouţící jako palivo v cementárně nebo 

k získání elektrické energie surovinou nebo odpadem ve smyslu směrnice. Pojem 

odpadu nemůţe být dle soudu vykládán restriktivně. Základním cílem směrnice musí 

být ochrana lidského zdraví a ţivotního prostředí proti škodlivým účinkům 

způsobených shromaţďováním, přepravou, zpracováním, uskladněním a ukládáním 

odpadu. Soud dospěl k názoru, ţe pouhý fakt, ţe látka je výsledkem recyklace dle 

přílohy IIB směrnice a jiné její pouţití neţ zbavení se nelze předpokládat, je pouze 

jedním z faktorů, které určují, zda spadá pod pojem odpad či ne. K posouzení této 

otázky je nutné brát v potaz všechny okolnosti, účel a cíl směrnice a potřebu zajistit, aby 

nebyl ohroţen účinek směrnice. Rozhodnutí ESD jednoznačný pohled na význam slova 

„discard“ a ani „waste“ nepřinesl. 

Další případ Fornasar C-318/98 se vztahoval k interpretaci čl. 1 odst. 4 směrnice 

91/689/EHS a rozhodnutí Komise 94/904/EHS, kterým se stanovil seznam 

nebezpečných odpadů na základě čl. 1 odst. 4 dané směrnice. Otázky k interpretaci 

předmětných článků se objevily během trestního řízení, jehoţ předmětem bylo obvinění 

z vypuštění škodlivého toxického odpadu v rozporu s poţadavky směrnic. Italský soud 

poloţil dotaz ESD, zda je nezbytnou podmínkou k tomu, aby odpad byl klasifikován 

jako nebezpečný, určení jeho původu. ESD připomněl znění čl. 1 odst. 4 směrnice 

91/689/EHS, které říká, ţe nebezpečným odpadem je odpad uvedený v seznamu 

vypracovaném na základě této směrnice, který musí mít současně jednu nebo více 

vlastností z přílohy III. Původ odpadu je brán v potaz při zařazování na seznam 

nebezpečných odpadů. Z formulace ustanovení vyplývá, ţe rozhodujícím kritériem je 

přítomnost nebezpečných vlastností u odpadu, ne jeho původ. Určení původu odpadu 

není tedy nezbytnou podmínkou pro označení odpadu za nebezpečný. Dále soud 

upozornil, ţe seznam nebezpečných odpadů není vyčerpávající a členské státy mohou 

přijmout přísnější opatření nad rámec směrnice, tedy označit za nebezpečný odpad i jiné 

                                                                                                                                          

 

 

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997J0418:EN:HTML (přístup dne 9. července 

2010). 
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odpady. Tyto odpady musí mít některou z vlastností vyjmenovaných v příloze III (čl. 1 

odst. 4).
78

 

Vzhledem k mnoţství judikatury na téma odpadů vydala Komise Interpretační 

sdělení o odpadech a vedlejších produktech.
79

  

„Úkolem sdělení je vysvětlit definici odpadu uvedenou v článku 1 rámcové 

směrnice o odpadech, jak ji vyloţil Evropský soudní dvůr, aby se zajistilo 

správné provádění uvedené směrnice.“
80

 

 

2.1.3 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

 

Kontrola přeshraničního pohybu odpadů, zejména nebezpečných odpadů se stala 

předmětem zájmu států OECD od začátku 80 let minulého století. Mezi roky 1984 – 

1992 přijalo OECD osm dokumentů týkajících se této problematiky. Prvním byl 

dokument Decision and Recommendation C(83)180(Final) on Transfrontier Movements 

of Hazardous Wastes z 1. února 1984. Doporučení C(86)64(Final) přijaté o dva roky 

později rozšířilo svoji působnost na vývoz odpadu mimo OECD. Export odpadu mohl 

být povolen pouze se souhlasem příslušných úřadů státu importu a státu transitu. Zcela 

nově byla podmínkou i patřičná úroveň zařízení na likvidaci odpadu ve státě importu. 

Rozhodnutí C(88)90(FINAL) přijaté roku 1988, tedy chvíli před přijetím Basilejské 

úmluvy, definuje pojmy odpad (waste), nebezpečný odpad (hazardous waste) a 

odstranění odpadu (disposal). Postupy a poţadavky stanovené OECD se později 

harmonizovaly tak, aby odpovídaly znění Basilejské úmluvy a zamezilo se zdvojeným 

                                                

 

 

78 Text rozsudku Fornasar C-318/98 v anglickém jazyce, EUR-Lex.europa.eu, European Court reports 

2000 Page I-04785, WWW http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61998J0318:EN:HTML (přístup dne 12. července 

2010).  
79 Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o Interpretačním sdělení o odpadech a vedlejších 

produktech, EUR-Lex.europa.eu, KOM (2007) 59 v konečném znění, WWW http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0059:FIN:CS:PDF (přístup dne 12. července 

2010). 
80 Ibid, s. 3. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61998J0318:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61998J0318:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0059:FIN:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0059:FIN:CS:PDF
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činnostem mezi organizacemi.
81

 Nutno dodat, ţe činnost OECD představovala 

základem, z kterého autoři Basilejské úmluvy při přípravě této úmluvy vycházeli.
82

 

 

2.1.4 Program pro životní prostředí 

 

Zvláštní instituce OSN Program pro ţivotní prostředí (UNEP) vznikla v reakci 

na Stockholmskou konferenci roku 1972 jako hlavní orgán OSN na ochranu ţivotního 

prostředí. Jeho úkolem je prosazování udrţitelného rozvoje a podpora spolupráce mezi 

členskými státy v otázkách ochrany ţivotního prostředí.
83

 Roku 1982 začala instituce 

pracovat na tzv. Cairo Guidelines on Environmentally Sound Management of 

Hazardous Wastes (dále jen Cairo Guidelines), které byly dokončeny o tři roky později 

a roku 1987 schváleny Řídící radou UNEP jako nezávazné pokyny.
84

 Další významný 

dokument Principals for the Environmentally Sound Management of Hazardous Wastes 

stanovil stejně jako Cairo Guidelines zásadní principy nakládání s odpady spíše 

v širokých a obecných pojmech. Takové pojetí odpovídá nezávazným doporučením, 

které pouze poskytují vládám členských států návod a inspiraci pro vlastní právní 

úpravu. Mezi přijaté principy patřil princip minimalizace vzniku odpadu, povinnost 

prior notification, výměna informací a transfer technologií. Dále doporučily zřídit 

v jednotlivých státech příslušné orgány, které budou odborně i kompetenčně vybaveny 

monitorovat a kontrolovat nakládání s odpady.
85

 

Po přijetí Cairo Guidelines navrhly Senegal, Švýcarsko a Maďarsko výkonnému 

řediteli UNEP, aby organizace připravila globální úmluvu zaloţenou na stejných 

                                                

 

 

81 Webové stránky organizace OECD, Guidance Maual for the Control of Transboundary Movements of 

Recoverable Wastes, WWW http://www.oecd.org/dataoecd/57/1/42262259.pdf (přístup dne 6. července 

2010). 
82 Hunter D., Salzman J., Zaelke D., International Environmental Law and Policy, New York: Foundation 

Press, 2007, s. 951. 
83 Webové stránky OSN, Program na ochranu ţivotního prostředí (UNEP), WWW 

http://www.osn.cz/system-osn/programy-a-dalsi-organy-osn/?i=98 (přístup dne 6. července 2010). 
84 Clapp J., Toxic Exports, The Transfer of Hazardous Wastes form Rich to Poor Countries, Cornell 

University Press, 2001, s. 39. 
85 Kummer K., International Management of Hazardous Wastes. The Basel Convention and Related Legal 

Rules, Oxford University Press, 1995, s. 39. 

http://www.oecd.org/dataoecd/57/1/42262259.pdf
http://www.osn.cz/system-osn/programy-a-dalsi-organy-osn/?i=98
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principech. Valné shromáţdění OSN schválilo tento návrh a UNEP hrál klíčovou roli 

při vyjednávání ţádané Úmluvy, kterou se stala Basilejská úmluva.
86

 Cairo Guidelines 

slouţí jako ukázkový příklad vlivu soft law na vytvoření právně závazné smlouvy.
87

 

 

2.2 Současná právní úprava nakládání s odpady 

2.2.1 Basilejská úmluva 

 

Cestu k první závazné mezinárodní úmluvě o přepravě nebezpečných odpadů 

popisují blíţeji předcházející kapitoly. Jak podotýká Damohorský, M. v Mezinárodní 

právo životního prostředí,
88

 Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů 

přes hranice států a jejich zneškodňování (Basel Convention on the Control of 

Transboundary of Movements of Hazardous Wastes and Their Disposals, dále 

Basilejská úmluva nebo Úmluva)
89

 vznikla s úmyslem hrát roli univerzální smlouvy, 

která upraví přeshraniční pohyb nebezpečných odpadů pro celé mezinárodní 

společenství.  Obsahově se však přiklonila k euro-americkému právnímu myšlení, které 

neodpovídá podmínkám v rozvojových státech. Doplatila tak na dlouhodobě existující 

rozdíly mezi „bohatým Severem“ a „chudým Jihem“. Afroasijská právní kultura 

smlouvu odmítla a Basilejskou úmluvu tak lze označit „pouze“ za regionální úmluvu 

poplatnou spíše v rozvinutých státech.  

                                                

 

 

86 Clapp J., Toxic Exports, The Transfer of Hazardous Wastes form Rich to Poor Countries, Cornell 

University Press, 2001, s. 39. 
87 Hunter D., Salzman J., Zaelke D., International Environmental Law and Policy, New York: Foundation 

Press, 2007, s. 952. 
88

 Damohorský, M., Šturma, P., a kol., Mezinárodní právo ţivotního prostředí, II. část, Eva Roztoková – 

IFEC, Beroun, 2008, s. 160-161. 
89 Následující informace jsou čerpány z anglického znění Basilejské úmluvy, které je dostupné na 

webových stránkách Basel Convention, Text of the Convention, WWW 

http://basel.int/text/documents.html (přístup dne 19. srpna 2010). Český oficiální překlad uzákoněný v 

předpise č. 100/1994 Sb. obsahuje chybný překlad originálu Úmluvy, není tedy touto prací brán v potaz. 

Další česká verze Úmluvy je dostupná na webových stránkách EUR-Lex.europa.eu, WWW http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:11:18:21993A0216(02):CS:PDF (přístup dne 19. srpna 

2010). 

http://basel.int/text/documents.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:11:18:21993A0216(02):CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:11:18:21993A0216(02):CS:PDF
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Následně přijaté dodatky k Basilejské úmluvě analyzuje práce níţe. Aby se 

předešlo přílišnému členění kapitol, je ke konci této podkapitoly zařazen soubor 

argumentů pro a proti absolutnímu zákazu obchodu s nebezpečným odpadem. 

Úmluva vstoupila v platnost 5. května 1992 a do současné doby ji podepsalo 174 

smluvních stran, z nichţ 3 strany Úmluvu dosud neratifikovaly: Afganistan, Haiti, 

Spojené státy americké.
90

 

 

Preambule 

Úmluva se ve svém úvodu vrací k předchozím mezinárodním úmluvám z oblasti 

ochrany ţivotního prostředí. Především zmiňuje Stockholmskou deklaraci, dokumenty 

organizace UNEP, doporučení komise OSN o převozu nebezpečných výrobků a 

Světovou chartu přírody z roku 1982. Deklaruje nutnost minimalizování odpadu, jak co 

se týče jeho mnoţství, tak jeho škodlivého charakteru, suverénní právo kaţdého státu 

zakázat dovoz odpadů na své území, nutnost podporovat transfer technologií a pomoci 

rozvojovým státům, zásadu odpovědnosti původce, blízkosti a soběstačnosti a nakládání 

s odpadem způsobem šetrným k ţivotnímu prostředí. 

 

Rozsah působnosti, definice nebezpečného odpadu 

Úmluva neobsahuje úpravu radioaktivních odpadů a odpadů vznikajících při 

běţném provozu lodi.
91

 Za klíčové ustanovení lze označit definici pojmu nebezpečného 

odpadu v čl. 1 odst. 1. Nebezpečným odpadem se pro účely Basilejské úmluvy stanoví: 

a) odpad, který je zahrnut v kterékoliv kategorii přílohy I, ledaţe by neměl 

některou z vlastností obsaţených v příloze III a 

b) odpad, který není zahrnut pod písm. a), ale je definován nebo povaţován za 

nebezpečný odpad národní legislativou smluvní strany exportu, importu nebo 

transitu.
92

 

                                                

 

 

90Basel Convention, Parties to the Basel Convention, WWW http://basel.int/ratif/convention.htm (přístup 

dne 19. srpen 2010). Podepsání vyjadřuje úmysl Úmluvu později ratifikovat. Basel Convention, 

Definitions of key terms, WWW http://basel.int/ratif/definitions.html (přístup dne 19. srpna 2010). 
91 Čl. 1 odst. 3, 4 Basilejské úmluvy. 

http://basel.int/ratif/convention.htm
http://basel.int/ratif/definitions.html
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Kaţdá smluvní strana informuje sekretariát Úmluvy ve lhůtě 6 měsíců od přistoupení 

k Úmluvě o odpadech, které v národním právním řádu povaţuje za nebezpečné. Dovoz 

takového odpadu, který daný stát prohlašuje za nebezpečný, je na základě čl. 4 odst. 1 

zakázán. Dále Úmluva zakazuje export nebo import odpadů ze států, které nepatří mezi 

smluvní strany Basilejské úmluvy.
93

 

 

Mezinárodněprávní zásady deklarované Úmluvou 

Článek 4 a především čl. 6 upravují závazek předchozí notifikace státu o chystaném 

dovozu nebezpečného odpadu na jeho území a povinnost obdrţet od daného státu 

písemný souhlas před zahájením přepravy. Odstavec 2 písm. b), d) a odst. 9 stejného 

článku rozebírá princip blízkosti a soběstačnosti. Vhodná zařízení na odstraňování 

odpadu mají být umístěna ve státě, kde odpad vzniká a tím omezí přeshraniční převoz 

nebezpečného odpadu. Toto ustanovení vyuţívá výše vysvětleného postoje NIMBY, 

který svými poţadavky na technologickou úroveň místních zařízení na odstraňování 

odpadu, zvýší výdaje na nakládání s odpadem, a tím i snahu o prevenci vzniku 

znečištění a odpadů.
94

 Technické náleţitosti nakládání s odpady ekologicky šetrným 

způsobem (principal of the environmental sound management) se státy zavázaly 

stanovit na své první schůzce.
95

 Export nebezpečného odpadu se v souladu s uvedeným 

principem zakazuje, pokud existuje podezření, ţe by s odpadem nebylo nakládáno 

ekologickým způsobem v souladu s Úmluvou.
96

 

 

 

 

                                                                                                                                          

 

 

92 Zákon č. 100/1994 Sb., o Basilejské úmluvě o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice 

států a jejich zneškodňování, překládá čl. 1 odst. 1 písm. a) následovně: „odpady patřící do kterékoliv 

kategorie uvedené v dodatku I, pokud nemají některé z charakteristik uvedených v dodatku III“. Tento 

překlad chybně označuje za nebezpečný odpad takový, který nemá nebezpečné vlastnosti.  
93 Čl. 4 odst. 5 Basilejské úmluvy. 
94 Hunter D., Salzman J., Zaelke D., International Environmental Law and Policy, New York: Foundation 

Press, 2007, s. 958. 
95 Čl. 4 odst. 8 Basilejské Úmluvy.   
96 Čl. 4 odst. 2 písm. g) Basilejské Úmluvy. 



 

 

 

27 

Pohyb nebezpečného odpadu mezi smluvními stranami 

Po zaslání předchozího oznámení o plánovaném dovozu odpadů, stát importu 

s dovozem buď vysloví souhlas, zakáţe ho nebo si můţe určit další podmínky. Dále 

zašle i potvrzení o existenci smlouvy mezi exportérem a osobou, která bude odpad 

zneškodňovat. Smlouva musí například specifikovat důvod exportu odpadu, údaje o 

vývozci, příjemci odpadu a lokalitě, kde dojde ke zneškodnění odpadu, kolik času 

převoz odpadu zabere a jakým dopravním prostředkem se uskuteční.
97

 

 Pokud nelze zmíněnou smlouvu naplnit a nalézt jiné řešení na zneškodnění 

odpadu do 90 dnů ode dne, kdy na problém v realizaci smlouvy upozornil stát dovozu 

Sekretariát a stát vývozu, stanoví čl. 8 povinnost re-importu nebezpečného odpadu zpět 

do státu, ze kterého byl vyvezen. Stejná povinnost platí pro případy ilegálního převozu 

odpadů.
98

 

 

Pohyb odpadu přes nesmluvní strany a mezi smluvními a nesmluvními stranami 

Takový stát obdrţí předchozí notifikaci s výše zmíněnými náleţitostmi. Země, 

která není stranou Úmluvy, nemůţe být ani státem exportu ani importu nebezpečného 

odpadu podle Basilejské úmluvy.
99

 Výjimku z tohoto zákazu povoluje čl. 11 pro státy, 

které mezi sebou uzavřeli jinou dvoustrannou, mnohostrannou nebo regionální úmluvu, 

pokud taková úmluva neodporuje poţadavku nakládání s odpadem způsobem šetrným 

k ţivotnímu prostředí. Konkrétní příklad poskytuje USA, které Úmluvu neratifikovalo a 

vstoupilo do bezpočtu obdobných úmluv a umoţňuje tak převoz nebezpečného odpadu 

mezi smluvními a nesmluvními stranami.
100

 

 

Orgány Basilejské Úmluvy  

Výkonný orgán Úmluvy Konference smluvních stran (dále jen Konference stran) 

vznikl současně s Úmluvou a k běţným zasedáním se schází v pravidelných intervalech. 

                                                

 

 

97 Příloha V písm. g)  A Basilejské úmluvy. 
98 Čl. 9 Basilejské úmluvy. 
99 Čl. 7 Basilejské úmluvy.  
100 Hunter D., Salzman J., Zaelke D., International Environmental Law and Policy, New York: 

Foundation Press, 2007, s. 956-957. 
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Konference stran přijímá jednací řády jednotlivých orgánů a určuje výši finanční účasti 

jednotlivých smluvních stran. Mezi úkoly Konference stran patří podporovat 

harmonizaci opatření na minimalizaci újmy lidskému zdraví a ţivotnímu prostředí kvůli 

nebezpečným odpadům, rozvíjet právní úpravu této problematiky přijetím dodatečných 

protokolů, podniknutím potřebných kroků, zakládáním pomocných orgánů.  

Sekretariát v rámci své organizační a komunikační funkce především zajišťuje 

setkávání Konference stran, připravuje a předává zprávy o chystaném převozu 

nebezpečného odpadu, o národních definicích nebezpečného odpadu jednotlivých 

smluvních stran na základě čl. 3 odst. 1 a také asistuje smluvním stranám při odhalování 

ilegálního převozu odpadu.
101

 

 

Dodatky a novelizace Basilejské úmluvy 

Rozhodnutí II/12 přijaté na Konferenci stran v březnu 1992 zakázalo 

s okamţitou platností převoz nebezpečného odpadu za účelem jeho odstranění ze zemí 

OECD do zemí nepatřících k OECD. Od prosince roku 1997 rozšířilo rozhodnutí zákaz 

i na převoz nebezpečného odpadu určeného k recyklaci mezi těmito zeměmi.
102

 

V září roku 1995 schválila Konference stran rozhodnutí III/1 (tzv. Basel Ban 

amendment), které vloţilo do Úmluvy nový článek 4A. Stranám uvedeným v příloze 

VII (členské státy OECD, ES, Lichtenštejnsko) se zakazuje veškerý přeshraniční pohyb 

nebezpečných odpadů, které jsou určeny k odstranění nebo k recyklaci (podle přílohy 

IV A a IV B Úmluvy) do států, které příloha VII neuvádí.
103

 V souvislosti s přijetím 

Basel Ban amendment sestavily smluvní strany i dva nové seznamy odpadů, seznam A 

v příloze VIII (odpady povaţované za nebezpečné čl. 1 odst. 1 písm. a) Úmluvy) a 

seznam B v příloze IX (odpady nepovaţované za nebezpečné na základě Úmluvy).
104

 

                                                

 

 

101 Čl. 15 a čl. 16 Basilejské úmluvy. 
102 Basel Action Network, About the Basel Ban / Text II/12 WWW 

 http://www.ban.org/about_basel_ban/copsII_12.html (přístup dne 20. srpna 2010). 
103 Basel Action Network, About the Basel Ban / Text III/1, WWW 

http://www.ban.org/about_basel_ban/copsIII_1.html (přístup dne 20. srpna 2010). 
104 Příloha VIII a příloha IX Basilejské úmluvy. Dále v Hunter D., Salzman J., Zaelke D., International 

Environmental Law and Policy,  New York: Foundation Press, 2007, s. 964. 

http://www.ban.org/about_basel_ban/copsII_12.html
http://www.ban.org/about_basel_ban/copsIII_1.html
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Rozhodnutí stále není obecně závazné.
105

 Rada Evropská unie schválila rozhodnutí III/1 

rozhodnutím Rady ze dne 22. září 1997 o schválení změny Úmluvy o kontrole pohybu 

nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování (Basilejské úmluvy) 

jménem Společenství, jak ji stanoví rozhodnutí III/1 konference stran (97/640/ES).
106

 

 Na znění Basilejského protokolu o odpovědnosti a náhradě škod v rámci 

kontroly pohybu nebezpečných odpadů přes státní hranice (Basel Protocol on Liability 

and Compensation for Damage Resulting from Transboundary Movements of 

Hazardous Wastes and their Disposal, dále jen Protokol) se strany dohodly 10. prosince 

1999. Protokol není právně závazný.
107

 Cílem Protokolu je zajistit komplexní reţim 

odpovědnosti, jakoţ i přiměřené a rychlé odškodnění za škody vyplývající 

z přeshraničního pohybu nebezpečných odpadů a jiných odpadů, včetně mimořádných 

událostí vznikající v souvislosti s ilegální přepravou těchto odpadů. Protokol určuje, kdo 

je finančně odpovědný v případě vzniku události po celou dobu pohybu odpadu, od jeho 

naloţení přes mezinárodní tranzit, po jeho konečné odstranění.
108

 Jako škoda se hradí: 

 ztráta ţivota a újma na zdraví, 

 ztráta nebo poškození jiného majetku neţ majetku patřícího osobě, která je za 

škodu zodpovědná, 

 ztráta příjmu pramenícího z hospodářského vyuţití ţivotního prostředí, vzniklá v 

důsledku poškození ţivotního prostředí, 

 vynaloţené náklady na obnovu poškozeného ţivotního prostředí a 

 náklady na preventivné opatření.
109

 

 

                                                

 

 

105 Basel Convention, WWW http://basel.int/pub/simp-guide.pdf (přístup dne 20. srpna 2010). 
106EUR-Lex.europa.eu, rozhodnutí 97/640/ES, WWW http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:11:26:31997D0640:CS:PDF (přístup dne 20. srpna 

2010). 
107 Basel Convention, Status of Ratifications, WWW http://basel.int/ratif/protocol.htm (přístup dne 20. 

srpna 2010). 
108 Basel Convention, Protocol on Liability and Compensation, WWW 

 http://www.basel.int/pub/protocol.html (přístup dne 20. srpna 2010). 
109 Čl. 2 odst. 2 písm. c) Protokolu, text dostupný na Basel Convention, Protocol on Liability and 

Compensation, WWW http://www.basel.int/meetings/cop/cop5/docs/prot-e.pdf (přístup dne 20. srpna 

2010). 

http://basel.int/pub/simp-guide.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:11:26:31997D0640:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:11:26:31997D0640:CS:PDF
http://basel.int/ratif/protocol.htm
http://www.basel.int/pub/protocol.html
http://www.basel.int/meetings/cop/cop5/docs/prot-e.pdf


 

 

 

30 

Protokol zavádí objektivní odpovědnost pro případ, kdy státy vývozu i dovozu 

jsou smluvními stranami Protokolu, a pro případ převozu nebezpečného odpadu mezi 

smluvní a nesmluvní stranou, pokud škoda vznikla při drţení odpadu smluvní stranou 

Protokolu.
110

 Exkulpace přichází v úvahu v případě vzniku škody v důsledku válečného 

konfliktu, výjimečného přírodního jevu.
111

  

„Fyzická osoba, mající na starosti transhraniční pohyb nebezpečného či jiného 

odpadu (čl. 6 al. 9 Basilejské úmluvy), je odpovědná za (eventuálně 

způsobené) škody aţ do okamţiku, kdy zneškodňovatel (éliminateur) 

převezme do svého vlastnictví či drţení tento odpad; v tomto okamţiku 

přechází odpovědnost za škody na tohoto eliminátora.“
112

  

Limity výše náhrady škody ponechal Protokol na národní právní úpravě, příloha 

B stanovila minimální výši náhrady škody. Pro náhradu zaviněné škody není stanoven 

limit.
113

 Nárok na odškodnění musí být podán do 5 let ode dne, kdy poškozený věděl 

nebo měl vědět, kdo o vzniku škody. Objektivní lhůtu pro uplatnění nároku stanoví 

Protokol na 10 let ode dne vzniku incidentu.
114

 

 

Problematika absolutního zákazu pohybu nebezpečného odpadu 

Jádrem sporu mezi vyspělými a rozvojovými státy při přípravě textu Basilejské 

úmluvy se stala otázka absolutního zákazu obchodu s nebezpečným odpadem. 

Rozvojové státy v něm viděly jedinou šanci, jak se před škodlivými účinky importu 

odpadu ochránit. Navíc síle globálního zákazu se těţko vyrovná zákaz regionální nebo 

národní. Basilejská úmluva nezakotvila absolutní zákaz přeshraničního pohybu 

nebezpečného odpadu a dala přednost propracované kontrole a regulaci takového 

pohybu. Úmluva nepřijala zákaz z těchto důvodů: 

                                                

 

 

110 Hunter D., Salzman J., Zaelke D., International Environmental Law and Policy, New York: 

Foundation Press, 2007, s. 965. 
111 Ćl. 4 odst. 5 Protokolu. 
112 Zástěrová, J., Mezinárodněprávní úprava kontroly toxických či jinak nebezpečných látek a lidských 

aktivit potenciálně ohroţujících ţivotní prostředí, AUC Iuridica, Praha : Karolinum, 2002, svazek 2-

3/2002, vydání 1, s. 83. 
113 Čl. 12 Protokolu. 
114 Čl. 13 Protokolu. 



 

 

 

31 

 státy exportovaly odpad, protoţe samy měly omezené kapacity s ním nakládat 

na svém území, 

 státy vyváţely odpad kvůli niţším nákladům, 

 další země dováţely odpad za účelem recyklace a 

 jiné státy v odpadu viděly zdroj surovin. 

 

Argumenty proti absolutnímu zákazu:  

 upírá nečlenským státům OECD právo na suverenitu 

Rozvojové státy ztratí moţnost upřednostnit ekonomický rozvoj před ochranou 

ţivotního prostředí. Zákaz by takovému státu, který trpí nedostatkem finančních 

prostředků, bránil v naplnění jeho základní funkce, a to postarat se o své obyvatele. 

Proti tomuto argumentu hovoří fakt, ţe většina LDCs (Least Developed Countries, 

nejméně rozvinuté státy) uzákonila ve svém právním řádu zákaz importu 

nebezpečného odpadu. 

 

 omezuje rozvoj vlastní technologie pro nakládání s odpady, který by jim 

přinášel kapitál z exportujících zemí 

Zpracování odpadu by těmto státům přineslo výdělečný způsob obţivy. Nedostatek 

tohoto důvodu představuje problematičnost přesného vyčíslení nákladů na import 

nebezpečného odpadu státy třetího světa, které často nepočítají s dlouhodobými 

výdaji na odstranění takového odpadu. Transfery technologií na ekologické 

nakládání s odpady z vyspělých států by pomohly nastartovat vývoj v rozvojových 

oblastech.  

 

 zákaz ignoruje otázky efektivnosti a bezpečnosti 

Pokud by kaţdý stát odstraňoval pouze vlastní odpad, zvýšilo by to náklady na 

vznik vhodných zařízení a omezilo moţné mnoţstevní úspory. Například zvláštní 

hydrogeologické podmínky existující v Nizozemí, představují riziko při domácím 

odstraňování odpadu. V takovém případě zůstává ideální moţnost převoz odpadu 

do nejbliţšího sousedního státu, kde je odstranění moţné. 
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Argumenty podporující absolutní zákaz: 

 zákaz není sloţité zavést a nepředstavuje velkou administrativní náročnost, 

 stále představuje jedinou moţnost, jak zabránit dovozu nebezpečného odpadu 

do zemí, které nemají technické ani administrativní schopnosti na jeho 

odstranění a 

 přijetí zákazu lze povaţovat za vhodnou reakci vyspělých států na ilegální 

transporty odpadů do LDCs. 

Nelze povaţovat za spravedlivé, aby se rozvojové země potýkaly s následky 

průmyslového rozvoje vyspělých států, které si uţívají jeho ovoce.
115

 

 

2.2.2 Úmluva z Bamaka 

 

Úmluvu o zákazu dovozu nebezpečného odpadu a kontrole jeho přeshraniční 

přepravy v Africe (Bamako Convention on the Ban of the Import Into Africa and the 

Control of Transboundary Movement and Management of Hazardous Wastes Within 

Africa, dále jen Úmluva z Bamaka) přijala Organizace africké jednoty (od roku 2000 

Africká unie) 30. ledna 1991 na konferenci v Bamako, stát Mali.
116

 Jak bylo výše 

uvedeno, africké státy se nespokojily se zněním Basilejské úmluvy a vytvořily si 

úmluvu vlastní. Stranami Bamako úmluvy se mohou stát pouze státy patřící do 

organizace Africké unie. To prakticky znamená nemoţnost pro jiné neţ africké státy 

připojit se k Úmluvě z Bamaka.
117

 V současné době má 53 smluvních stran, právně 

závazná je od 22. dubna 1998.
118

 

                                                

 

 

115 Kitt, J. R., Waste Exports to the Developing World : A Global Response, The Georgetown 

International Environmental Law Review, 1995, svazek 7, vydání 2, s. 498-509. 
116 Text Úmluvy z Bamaka. 
117 Kummer K.., International Management of Hazardous Wastes. The Basel Convention and Related 

Legal Rules, Oxford University Press, 1995, s. 101. 
118 African Union, Documents, WWW http://www.africa-

union.org/root/au/Documents/Treaties/List/Bamako%20Convention.pdf (přístup dne 19. srpna 2010). 

http://www.africa-union.org/root/au/Documents/Treaties/List/Bamako%20Convention.pdf
http://www.africa-union.org/root/au/Documents/Treaties/List/Bamako%20Convention.pdf
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Vzhledem k tomu, ţe Basilejská úmluva představovala do určité míry předlohu 

pro africkou úpravu, upravují úmluvy mnoho ustanovení obdobně. Taková ustanovení 

zmiňuje práce pouze v rámci jedné z úmluv. 

 

Bamako úmluva je zaloţena na dvojím reţimu: 

 externím reţimu: absolutní zákaz dovozu nebezpečného odpadu na Africký 

kontinent, 

 interním reţimu: přísná opatření ohledně přepravy nebezpečného odpadu mezi 

africkými státy.
119

 

 

Preambule 

Preambule Úmluvy z Bamaka odkazuje podobně jako Basilejská úmluva na 

dřívější dokumenty týkající se převozu nebezpečného odpadu, a to na Cairo Guidelines, 

Principles for the Environmentally Sound Management of Hazardous Wastes, Dohodu 

z Lomé IV, Basilejskou úmluvu (ve znění Úmluvy z Bamaka uveřejněném na stránkách 

organizace Africká unie je chybně uvedeno „Brussels Convention“ namísto „Basel 

Convention“). Odkaz na Basilejskou úmluvu upozorňuje na její ustanovení o vzniku 

regionálních úmluv o přepravě nebezpečného odpadu, které pak mohou mít i přísnější 

ustanovení.  

 

Rozsah působnosti Úmluvy z Bamaka, definice nebezpečného odpadu 

Článek 2 vztahuje působnost Úmluvy z Bamaka na nebezpečný odpad a 

radioaktivní odpad. Naopak odpad, který vzniká z běţného provozu lodí, jejichţ 

vypouštění je kryto jinou mezinárodní smlouvou.  

Jako nebezpečný odpad deklaruje Úmluva z Bamaka: 

                                                

 

 

119 Damohorský, M., Šturma, P., a kol., Mezinárodní právo ţivotního prostředí, II. část, Eva Roztoková – 

IFEC, Beroun, 2008, s. 162. 
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 odpad patřící do kterékoliv kategorie uvedené v příloze I (klinický odpad 

z nemocnic a zdravotnických zařízení, odpad z výroby a přípravy 

farmaceutických výrobků),  

 odpad, který jako nebezpečný definuje nebo za nebezpečný povaţuje národní 

legislativa státu exportu, importu nebo transitu, 

 odpad mající kteroukoliv z nebezpečných vlastností vypsaných v příloze II 

(např. výbušnost, hořlavost, oxidační), 

 za nebezpečné povaţuje Úmluva z Bamaka dále látky, které byly zakázány 

nebo jejichţ registrace byla zamítnuta nebo odmítnuta vládním nařízením nebo 

jejichţ registraci stáhla země výroby dobrovolně kvůli lidskému zdraví nebo 

v rámci ochrany ţivotního prostředí. 

 

Rozsahem působnosti se tato úmluva zásadně odlišuje od Basilejské úmluvy. 

Působnost Basilejské úmluvy se nevztahuje na radioaktivní odpad a především definuje 

nebezpečný odpad úţeji neţ Úmluva z Bamaka. V Basilejské úmluvě musí být obě 

podmínky (odpad uvedený v příloze I a existence nebezpečné vlastnosti z přílohy III) 

splněny současně, zatímco africká úmluva deklaruje odpad za nebezpečný, pokud je 

splněna i jen jedna z podmínek. Úmluvě z Bamaka tedy postačuje, aby byl odpad buď 

uveden v příloze I nebo měl některou z nebezpečných vlastností. Obsah předmětných 

příloh je v obou úmluvách obdobný. 

 

Externí reţim 

Absolutní zákaz importu nebezpečného odpadu z jakéhokoliv důvodu ze zemí, 

které nepřistoupily k Úmluvě z Bamaka, deklaruje čl. 4 odst. 1. Zde nabývá na významu 

výše zmíněná podmínka členství v Africké unii k připojení se k této úmluvě a jistí tím 

zákaz dovozu nebezpečného odpadu ze zemí mimo Africký kontinent. Import takového 

odpadu prohlašuje za ilegální a trestný čin. Zákaz se vztahuje i na odkládání odpadů do 

moře, na mořské dno a jejich spalování na moři.
120

 Upřesnění zákazu dovozu odpadu z 

                                                

 

 

120 Čl. 4 odst. 2 Úmluvy z Bamaka. 
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„jakéhokoliv“ důvodu (v anglické verzi „for any reason“) chrání africké státy před 

předstíraným dovozem odpadu za účelem recyklace.
121

  

 

Interní reţim 

Tento reţim se podle čl. 4 odst. 3 aplikuje na odpad vzniklý v Africe. Mezi 

základní zásady patří minimalizace vzniku odpadu, dostupnost vhodných zařízení na 

zbavování se odpadu ekologicky příznivým způsobem, prevence a předběţná opatrnost 

při nakládání s nebezpečným odpadem, přísná objektivní odpovědnost původců odpadu, 

kteří jsou vzájemně zavázáni společně a nerozdílně.  Jak je výše uvedeno, princip 

předběţné opatrnosti souvisí se zákazem jakéhokoliv exportu do jiného státu, pokud 

daný stát dovoz nebezpečných odpadů nepovoluje nebo nemá zařízení k tomu, aby 

odpad odstranil ekologickým způsobem. V tomto ohledu Úmluva z Bamaka opět 

předčila úpravu Basilejské úmluvy, která zakázala export odpadu pouze, pokud existuje 

„důvod se domnívat“, ţe s odpadem nebude nakládáno způsobem šetrným k ţivotnímu 

prostředí.
122

 Dále se strany zavazují podporovat tzv. čisté metody produkce (clean 

production methods) po celý cyklus existence výrobku, a to: 

 během výběru surovin, jejich zpracování, 

 konceptualizací produktu, designu, montáţe, 

 při pouţití v průmyslu a v domácnostech, 

 při navrácení produktu do průmyslu nebo do přírody, pokud jiţ neslouţí svojí 

funkci.
123

 

Zásadu předběţného informovaného souhlasu zakotvuje čl. 6. Stát vývozu nesmí 

povolit vývoz odpadu přes hranice, aniţ by obdrţel písemný souhlas státu dovozu a 

potvrzení o existenci smlouvy (specifikující ekologický způsob zbavení se odpadu) 

                                                

 

 

121 Eze, C. N., The Bamako Convention on the Ban of the Import into Africa and the Control of the 

Transboundary Movement and Management of Hazardous Wastes within Africa: a Milestone in 

Environmental Protection?, African Journal of International and Comparative Law (2007), svazek 15, 

vydání 2, s. 226. 
122 Srovnej čl. 4 odst. 3 písm. j) Úmluvy z Bamaka a čl. 4 odst. 2 písm. e) Basilejské úmluvy. Dále v Kitt, 

J. R., Waste Exports to the Developing World : A Global Response, The Georgetown International 

Environmental Law Review, 1995, svazek 7, vydání 2, s. 503. 
123 Čl. 4 odst. 3 písm. g) Úmluvy z Bamaka.   
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mezi vývozcem a osobou, která se zavazuje odpad odstranit. Souhlas státu dovozu je 

odpovědí na oficiální notifikaci od vývozního státu nebo přímo původce nebo exportéra 

odpadu. Náleţitosti notifikace upravuje příloha IV A Úmluvy z Bamaka, jeţ obsahuje 

ustanovení obdobná Basilejské úmluvě. Pokud nedojde k naplnění výše uvedené 

smlouvy nebo byl prokázán nezákonný převoz nebezpečných odpadů, deklaruje 

Úmluva z Bamaka závazek re-importu odpadu.
124

  

Strany se dále dohodly, ţe neumoţní vývoz nebezpečných odpadů určených 

k odstranění do oblastí jiţně od 60° jiţní šířky.
125

  

 

Spolupráce členských států 

Strany Úmluvy z Bamaka se zavázaly spolupracovat mezi sebou a s jinými 

relevantními africkými organizacemi na posílení a dosaţení ekologicky přijatelného 

nakládání s nebezpečným odpadem. K tomu má pomoci sdílení informací, harmonizace 

technických norem a postupů při nakládání s předmětným odpadem, spolupráce při 

monitorování moţných vlivů nebezpečného odpadu na lidské zdraví a ţivotní prostředí. 

 

Orgány Úmluvy z Bamaka 

Konference stran skládající se z ministrů ţivotního prostředí jednotlivých 

členských států má stejně jako sekretariát obdobné funkce a povinnosti jako orgány 

Basilejské úmluvy. Rozdíl lze spatřovat v ustanovení Úmluvy z Bamaka poţadujících 

podrobnější informování sekretariátu o pohybu nebezpečných odpadů. Státy zasílají 

sekretariátu kopie kaţdého upozornění na převoz předmětného odpadu a odpovědi na 

něj, na rozdíl od smluvních stran Basilejské úmluvy, kterým postačuje zaslat notifikaci, 

pokud si to vyţádá strana, která se převozem odpadu cítí ohroţena.
126

 Sekretariát 

africké úmluvy předkládá na základě informací od původců odpadu kompletní audit 

                                                

 

 

124 Čl. 8 a čl. 9 Úmluvy z Bamaka. 
125 Čl. 4 odst. 3 písm. l) Úmluvy z Bamaka. 
126 Srovnej čl. 13 odst. 4 Úmluvy z Bamaka a čl. 13 odst. 4 Basilejské úmluvy. 



 

 

 

37 

nebezpečného odpadu (informace o druhu a mnoţství vyprodukovaného odpadu, 

přehled vlivů na lidské zdraví a ţivotní prostředí).
127

 

 

2.2.3 Agenda 21 

 

Agenda 21 představuje právně nezávazný dokument, který vznikl během 

mezinárodní konference o ţivotním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru. Dokument se 

týká velice širokého okruhu témat a je rozdělena do 40 kapitol.
128

 Kapitola 20 je 

věnována nakládání s nebezpečnými odpady včetně prevence jejich nezákonné 

přepravy. Cílem dokumentu „je v co moţná největším rozsahu předcházet a 

minimalizovat vytváření nebezpečných odpadů a nakládat s nimi tak, aby 

nepoškozovaly zdraví lidí a ţivotní prostředí.“
129

 Kapitola stanoví čtyři programové 

oblasti:  

 podpora prevence a minimalizace nebezpečných odpadů, 

 podpora a posilování institucionálního potenciálu pro nakládání s nebezpečnými 

odpady, 

 podpora a posilování mezinárodní spolupráce při řízení mezinárodní přepravy 

nebezpečných odpadů a 

 prevence ilegální mezinárodní přepravy nebezpečných odpadů. 

Programové oblasti se podobají cílům stanovených Basilejskou úmluvou. 

Basilejskou úmluvu spolu s Úmluvou z Bamaka dokument opakovaně zmiňuje a vyzývá 

státy k jejich ratifikaci a implementaci a k vypracování protokolů o odpovědnosti za 

škodu a o náhradě škody k těmto úmluvám.
130

 

                                                

 

 

127 Eze, C. N., The Bamako Convention on the Ban of the Import into Africa and the Control of the 

Transboundary Movement and Management of Hazardous Wastes within Africa: a Milestone in 

Environmental Protection?, African Journal of International and Comparative Law (2007), svazek 15, 

vydání 2, s. 222. 
128 Damohorský, M. a kol., Právo ţivotního prostředí, 2. vydání, Praha : C. H. BECK, 2007, s. 101. 
129 Čl. 20.6 Agenda 21, text na stránkách Ministerstva ţivotního prostředí, Ediční činnost, Agenda 21, 

WWW http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/B56F757C1507C286C12570500034BA62/$file/20.htm (přístup 

dne 14. července 2010). 
130 Čl. 20.35 Agendy 21. 
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2.2.4 Dohoda z Lomé IV 

 

Dohody z Lomé byly součástí rozvojové politiky EU, kdy EU státům Afriky, 

Karibiku a Tichomoří (angl. zkratka ACP states) poskytovala finanční pomoc a 

obchodní výhody při exportu jejich zboţí do EU.
131

 V roce 1991 se stala závaznou 

Dohoda z Lomé IV, která v čl. 39 zavazuje členské státy EU zakázat přímý nebo 

nepřímý export nebezpečného odpadu do zemí ACP. Státy ACP naopak nesměly 

povolit import nebezpečných odpadů z EU nebo jiných zemí.
132

  

 

2.2.5 Evropská unie 

 

V této podkapitole je zpracována aktuální právní úprava Evropské unie týkající 

se převozu a nakládání s nebezpečnými odpady. V současné době soustředí Evropská 

Unie svoji pozornost na prevenci vzniku odpadu (prevence odpadu je jedna z hlavních 

priorit 6. Akčního programu Komise), které náleţí první místo v hierarchii nakládání 

s odpady, přesto se nedaří sníţit nebo alespoň omezit růst mnoţství vytvořeného 

odpadu. Podle informací Evropské Komise vyprodukuje Společenství kaţdý rok 3 

miliardy tun odpadů a odhaduje se, ţe v roce 2020 bude celkové mnoţství vzniklého 

odpadu o 45% vyšší neţ v roce 1995. Cílem je zrušit vazbu mezi tvorbou odpadu a 

ekonomickým růstem Společenství.
133

 

 

 

 

                                                

 

 

131 Euroskop, EU od A do Z, Dohody z Lomé, WWW http://www.euroskop.cz/283/sekce/c-d/ (přístup 

dne 14. července 2010). 
132 Kummer K., Transboundary Movements of Hazardous Wastes at the Interface of Environment and 

Trade, UNEP, Switzerland, 1994, s. 29. 
133 Webové stránky Evropské Komise, Environment, Waste, WWW 

http://ec.europa.eu/environment//waste/index.htm (přístup dne 25. července 2010). 

http://www.euroskop.cz/283/sekce/c-d/
http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm
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Nařízení Rady č. 259/93/EHS o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského 

společenství, do něj a z něj a o její kontrole 

Směrnice o dozoru nad přeshraniční přepravou nebezpečného odpadu v rámci 

Evropského společenství a její kontrole 84/631/EHS byla nahrazena nařízením Rady č. 

259/93/EHS o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a 

z něj a o její kontrole.
134

 Nařízení transponovalo Basilejskou úmluvu, jejíţ smluvní 

stranou se Evropské společenství stalo na základě rozhodnutí Rady 93/98/EHS ze dne 1. 

února 1993.
135

 

Basilejskou úmluvu schválilo Evropské společenství na základě čl. 175 (bývalý 

článek 130s) Smlouvy o zaloţení Evropského společenství s ohledem na účast Komise 

při vyjednávání pracovních skupin organizace UNEP při přípravách Basilejské úmluvy. 

Dle článků 22 a 23 Basilejské úmluvy k ní můţe přistoupit nebo ji schválit organizace 

politické a hospodářské organizace. Účelem nařízení č. 259/93/EHS bylo harmonizovat 

stávající systém dozoru a kontroly pohybu odpadů ve Společenství s Basilejskou 

úmluvou.
136

 V článku 14 zakázalo předmětné nařízení export odpadů určených 

k odstranění mimo státy ES a státy ESVO. Dané nařízení nahradilo nařízení Evropského 

parlamentu a Rady č. 1013/2006/ES ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů 

z důvodu nutnosti přijetí dalších změn.
137

  

Nové nařízení stanovilo povinnost doprovázet odpady z tzv. zeleného seznamu 

řádně vyplněným dokladem a také pro ně musí být uzavřena smlouva o vyuţití odpadů. 

V zeleném seznamu jsou odpady, u nichţ neexistuje povinnost mít souhlas k jejich 

                                                

 

 

134 Čl. 43 Nařízení 259/93/EHS, EUR-Lex.europa.eu, Úř. věst. L 30, 06/02/1993, s. 1-28, WWW 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993R0259:EN:HTML (přístup dne 8. 

července 2010). 
135 Nová, I., Nové evropské nařízení o přepravě odpadů přes hranice, České právo ţivotního prostředí, 

2007, č. 21, 3/2007, s. 40. 
136 Preambule nařízení 93/98/EHS, EUR-Lex.europa.eu, Úř. věst. L 39, 16/02/1993, s. 1-2, WWW 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993D0098:CS:HTML (přístup dne 8. 

července 2010). 
137 Preambule nařízení 1013/2006/ES, EUR-Lex.europa.eu, Úř. věst. L 190, 12/07/2006, s. 1, WWW 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:190:0001:0098:CS:PDF (přístup dne 

8. července 2010). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993R0259:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993D0098:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:190:0001:0098:CS:PDF
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dovozu, vývozu nebo tranzitu.
138

 Do zeleného seznamu patří odpady uvedené v příloze 

IX Basilejské úmluvy (tato příloha je v nařízení zařazena v příloze V, části 1, seznamu 

B) a zbylé odpady označené kódem začínajícím na písmeno G. Do ţlutého seznamu 

spadají odpady z příloh II a VIII Basilejské úmluvy (v nařízení v příloze V, části 1, 

seznamu A) a další skupiny odpadů uvedené v příloze IV, části 2 nařízení.
139

 Článek 34 

deklaruje zákaz vývozu odpadů určených k odstranění mimo země ESVO, které jsou 

smluvní stranou Basilejské úmluvy. Tato výjimka neplatí, pokud daná země dovoz 

zakáţe nebo je na místě se domnívat, ţe s odpadem nebude naloţeno ekologicky 

šetrným způsobem.
140

 Vývoz odpadů určených k vyuţití do zemí, na které se nevztahuje 

rozhodnutí OECD, se zakazuje, pokud jde: 

 o odpady uvedené v příloze V nařízení,  

 o odpady, které země určení označila jako nebezpečné,  

 o odpady, jejichţ dovoz daná země zakázala nebo  

 pokud se objevil důvod domnívat se, ţe s nimi nebude nakládáno způsobem 

šetrným k ţivotnímu prostředí.
141

 

 

Směrnice 2006/12/ES, směrnice 2008/98/ES 

Směrnice 91/689/EHS, která zakotvila přesnou a jednotnou definici 

nebezpečného odpadu, aby bylo zajištěno ekologicky šetrné nakládání s odpady, bude 

ke dni 12. prosince 2010 nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady o 

odpadech a o zrušení některých směrnic 2008/98/ES, která byla přijata dne 12. prosince 

2008.
142

 Nová směrnice dále nahrazuje směrnici 2006/12/ES, která kodifikovala úpravu 

                                                

 

 

138 Nová, I., Nové evropské nařízení o přepravě odpadů přes hranice, České právo ţivotního prostředí, 

2007, č. 21, 3/2007, s. 41. 
139 Příloha III a příloha IV nařízení 1013/2006/ES. 
140 Čl. 34 odst. 3 nařízení 1013/2006/ES. 
141 Čl. 36 odst. 1 nařízení 1013/2006/ES. 
142 Portál Evropské unie, Summaries of EU legislation, WWW 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l21199_en.htm (přístup dne 8. 

července 2010). 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l21199_en.htm
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odpadů a nahradila rámcovou směrnici o odpadech 75/442/EHS. Došlo také 

k aktualizování sezamu odpadů 2000/532/ES.
143

 

Jans, J. v  European Environmental Law
144

 popisuje směrnici 2006/12/ES. 

Rámcová směrnice 2006/12/ES, která kodifikuje a ruší směrnici 75/442/EHS, stanovuje 

základní pravidla, která se týkají všech kategorií odpadu. Jádrem směrnice je jako u 

předchozí právní úpravy odpadů definice odpadu, kde došlo k přidání subjektivního 

hlediska při zbavování se odpadu. Odpadem je i látka nebo předmět, který je uveden 

v příloze I a drţitel „má v úmyslu se ho zbavit“.
145

 Z působnosti směrnice jsou v čl. 2 

vyloučeny oblasti upravené jinými předpisy a také plynné emise vypouštěné do ovzduší. 

Vyloučení plynných emisí je zejména důleţité v souvislosti s Kjótským protokolem, 

který se stal závazným 16. února 2005
146

 a upravuje skladování oxidu uhličitého. Oxid 

uhličitý je v tomto případě odfiltrován, stlačen a můţe být prodán nebo uloţen pod zem, 

čímţ by jinak spadal pod definici odpadu.  

Směrnice upravuje v čl. 3 prvky hierarchie odpadového hospodářství, kdy na 

prvním místě je prevence vzniku odpadů, následuje vyuţití odpadů recyklací, 

opětovným uţitím nebo jako zdroj energie. V případu ASA C-6/00 ESD osvětlil pojem 

„vyuţití odpadu“ na základě účelu, kterému odpad slouţí. Pokud je hlavním cílem 

nahrazení jiného materiálu, který by jinak byl pouţit a tím dochází k šetření přírodních 

zdrojů, jedná se o vyuţití odpadu dle směrnice. Členské státy jsou povinny přijmout 

nezbytná opatření k vybudování sítě zařízení na odstraňování odpadu vyuţívající 

nejlepší dostupnou techniku. Síť má zajistit uplatnění principu soběstačnosti a blízkosti 

při odstraňování a nakládání s odpadem. Dále směrnice upravuje sestavení plánů 

odpadového hospodářství a princip znečišťovatel platí.
147

 

 

                                                

 

 

143 Čl. 41 směrnice 2008/98/ES, EUR-Lex.europa.eu, L. 312/3, 22/11/2008, WWW http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:CS:PDF (přístup dne 9. 

července 2010). 
144 Jans. J, Vedder H., European Environmental law, European Law publishing, 3. vydání, 2008. 
145 Čl. 1 písm. a) směrnice 2006/12/ES. 
146United Nations Framework Convention on Climate Change, Kyoto Protocol, WWW 

http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php (přístup dne 15. července 2010). 
147 Jans. J, Vedder H., European Environmental law, European Law publishing, 3. vydání, 2008. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:CS:PDF
http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php
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Směrnice 2008/98/ES  

Jeden z hlavních podnětů revize evropských směrnic byla snaha zjednodušit jak 

existující, tak navrhovanou evropskou legislativu jako prostředek ke zvýšení 

konkurenceschopnosti, posílení právní jistoty a minimalizování zatíţení a nákladů na 

podniky a investory. Evropská komise uvedla, ţe bylo nezbytné vypořádat se 

s nedostatečně určitými a přesnými definicemi, především s definicí odpadu a rozdílu 

mezi uţitím („recovery“) a odstraněním („disposal“) odpadu v předchozí úpravě. 

Tehdejší komisař pro ţivotní prostředí Stavros Dimas popsal novou směrnici jako posun 

v myšlení od odpadu jako nechtěného břemene, k odpadu jako uţitečnému zdroji. 

Směrnice má udělat z Evropy společnost, která bude recyklovat. Revidovaná směrnice 

rozdělila definici odpadu na dvě části.
148

 První část, která je obsaţena v čl. 3 odst. 1, 

kdy je látka nebo předmět odpadem, zůstává shodná jako v předešlé úpravě.
149

 Druhou 

částí definice odpadu je tzv. stav, kdy odpad přestává být odpadem („end-of waste 

status“), a upravuje ho čl. 6 směrnice.
150

  

Dle čl. 6 „některé zvláštní druhy odpadu přestávají být odpadem ve smyslu čl. 3 

bodu 1, pokud byly předmětem některého způsobu vyuţití, včetně recyklace, (…).“
151

 

Zároveň musí být splněny následující čtyři podmínky: 

a) „látka nebo předmět se běţně vyuţívají ke konkrétním účelům, 

b) pro tuto látku nebo tento předmět existuje trh nebo poptávka, 

c) látka nebo předmět splňují technické poţadavky pro konkrétní účely a 

vyhovují stávajícím právním předpisům a normám pouţitelným na výrobky 

a 

d) vyuţití látky nebo předmětu nepovede k celkovým nepříznivým dopadům 

na ţivotní prostředí nebo lidské zdraví.“
152

 

                                                

 

 

148 Nash, H.A., The Revised Directive on Waste: Resolving LegislativeTensions in Waste Management?, 

Journal of Environmental Law, 2009, svazek 21, vydání 1, s. 139-149. 
149 Čl. 3 odst. 1 směrnice 2008/98/ES.  
150 Nash, H.A., The Revised Directive on Waste: Resolving LegislativeTensions in Waste Management?, 

Journal of Environmental Law, 2009, svazek 21, vydání 1, s. 139-149. 
151 Čl. 6 odst 1 směrnice 2008/98/ES. 
152 Ibid. 
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Došlo ke zjednodušení definice nebezpečného odpadu. Článek 3 odst. 2 říká, ţe 

nebezpečným odpadem je „odpad, který vykazuje jednu nebo více nebezpečných 

vlastností uvedených v příloze III.“
153

 

Hierarchii způsobu nakládání s odpady upravuje čl. 4 odst. 1. Primární důraz se 

klade na prevenci vzniku odpadů. Prevence jako první krok v hierarchii nově zahrnuje i 

„opětovné pouţití produktů“, které nejsou odpadem, pokud jsou pouţity pro stejný účel, 

pro který byly vyrobeny.
154

 Do druhého kroku nyní patří „příprava k opětovnému 

pouţití“, kdy výrobek, který je odpadem, lze po kontrole, vyčištění nebo opravě, znovu 

pouţít.
155

 

Směrnice stanoví v čl. 11 odst. 2 dva hlavní cíle v recyklaci, kterých mají 

členské státy dosáhnout do roku 2020. Objem přípravy k opětovnému pouţití a 

recyklace (druhý a třetí krok v hierarchii odpadového hospodářství) odpadových 

materiálů z domácností (papíru, kovu, plastu a skla) zvýšen na 50% celkové hmotnosti 

odpadů. Objem přípravy k opětovnému pouţití, recyklace a další vyuţití materiálu 

(například uţití odpadů místo jiných materiálů k zásypům) u nikoliv nebezpečných 

odpadů ze staveb a demolicí. Cíle se vztahují pouze na odpad z domácností nebo odpad 

jiného původu, pokud je tok odpadů podobný.  

Zatímco nová směrnice naopak váhá při stanovení cílů prevence odpadů, čl. 29 

zavazuje členské státy vytvořit národní programy pro předcházení vzniku odpadu. 

Cílem zavedení programů je oddělit hospodářský růst a dopady na ţivotní prostředí 

spojené s tvorbou odpadů.
156

 

Čl. 5 zakotvil úpravu vedlejších produktů („by-product“), které v předchozích 

směrnicích uvedeny nebyly a jejich pojem definovala judikatura ESD.
157

 

                                                

 

 

153 Čl. 3 odst. 2 směrnice 2008/98/ES. Srovnej s definicí v čl. 1 odst. 4 směrnice 91/689/EHS. 
154 Čl. 3 odst. 13 směrnice 2008/98/ES. 
155 Čl. 3 odst. 16 směrnice 2008/98/ES. 

156 Nash, H.A., The Revised Directive on Waste: Resolving Legislative Tensions in Waste Management?, 

Journal of Environmental Law, 2009, svazek 21, vydání 1, s. 139-149. 
157ESD Případ C-457/02 Trestní řízení proti Antonio Niselli (Niselli), ESD Případ C-235/02 Trestní řízení 

proti Marco Antonio Saetti a Andrea Frediani (Saetti), ESD Případ C-418-419/97 ARCO. 
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Nash
158

 označuje novou směrnici bez ohledu na její limity a nedostatky 

(chybějící cíle pro předcházení tvorbě odpadů, nedokonalá definice end-of-waste status) 

jako progresivní krok ke zlepšení celého ţivotního cyklu produktů a materiálů. 

Podle údajů ze statistik Eurostatu klesla tvorba komunálního odpadu od roku 

1996 do roku 2006 například v Německu, České republice, Bulharsku a Polsku.
159

 

Nejvyšší produkci nebezpečného odpadu má Estonsko (35%), a to z důvodu výroby 

energie z oleje z břidlic. Na opačné straně grafu figuruje Rumunsko a Bulharsko s 0,3 % 

nebezpečného odpadu z celkového mnoţství vyprodukovaného odpadu.
160

 Nízký podíl 

nebezpečného odpadu v těchto zemích můţe být vysvětlen rozdíly v ekonomických 

sektorech mezi těmito státy a ostatními členskými státy.
161

 Recyklace se zvýšila ve 27 

členských zemích EU ze 46 kg recyklovaného odpadu na osobu v roce 1995 na 117 kg 

recyklovaného odpadu na osobu v roce 2008. Německo, Irsko a Dánsko mají nejvyšší 

mnoţství recyklovaného odpadu na osobu v roce 2008.
162

 Vzhledem k cílům 

stanovených směrnicí 2008/98/ES by se měl podíl recyklovaného odpadu nadále 

zvyšovat. Dá se předpokládat, ţe prevence vzniku odpadů si i nadále udrţí první místo 

v hierarchii odpadů. 

 

2.3 Právní úprava chemických látek 

Současná chemizace ţivotního prostředí nepřináší jen pozitiva jako zvýšení 

produkce v zemědělství, ale i velké nebezpečí pro člověka a ţivotní prostředí. 

Předmětem obchodování je dnes mezi 60 – 70 tisíci různých chemických látek. U takto 

ohromného počtu látek nelze znát všechny moţné účinky (zvláště ekologické účinky) na 

                                                

 

 

158 Nash, H.A., The Revised Directive on Waste: Resolving Legislative Tensions in Waste Management?, 

Journal of Environmental Law, 2009, svazek 21, vydání 1, s. 139-149. 
159 Tabulka příloha č. 2. 
160 Tabulka příloha č. 3. 
161 Webové stránky Evropské Komise, Eurostat, Waste statistics, WWW 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Waste_statistics  (přístup dne 25. července 

2010). 
162 Webové stránky Evropské Komise, Eurostat, Municipal waste recycled kg per capita, WWW 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/data/wastemanagement/waste_treatment (přístup 

dne 25. července 2010). 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Waste_statistics
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lidské zdraví a ţivotní prostředí. Regulace této oblasti začala obdobně jako u 

nebezpečných odpadů v 70. letech nezávaznými doporučeními připravenými OECD a 

UNEP, dále také Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Moderní právně závaznou 

úpravu představují zejména dvě mezinárodní úmluvy: 

 Rotterdamská úmluva o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné 

chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu (Rotterdam Convention on 

the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and 

Pesticides in International Trade, dále jen Rotterdamská úmluva)
163

 a 

 Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech (Stockholm 

Convention on Persistent Organic Pollutants, dále jen Stockholmská úmluva).
164 

 

Ratifikaci uvedených úmluv podpořil Implementační plán schválený v roce 2002 

na konferenci v Johannesburgu. Chemickým látkám se věnuje i Agenda 21.
165

 

Oblast úpravy chemických látek lze rozdělit na tři podskupiny: výrobu a hodnocení, 

obchodování a obecné nakládání s chemickými látkami. Kaţdou část zastupuje jeden 

zásadní právní předpis.
166

 

2.3.1 Výroba a hodnocení chemických látek 

Na mezinárodní úrovni řeší úpravu nezávazná doporučení OECD, která 

stanovují mimo jiné principy hodnocení moţných důsledků látek na ţivotní prostředí 

nebo pro provádění zkoušek v laboratořích. Zajímavější se jeví právo Evropské unie, 

konkrétně nařízení č. 1907/2006/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování 

chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (REACH). Nařízení 

je účinné od 1. června 2007.  

                                                

 

 

163 Překlad názvu Rotterdamské úmluvy není v ČR jednotný. Pro tuto práci je pouţit překlad uzákoněný 

v předpise č. 94/2005 Sb. m. s. 
164 Překlad názvu také není sjednocen, v práci je pouţíván překlad názvu ze sdělení MZV o sjednání 

Stockholmské úmluvy č. 40/2006 Sb. m. s. 
165 Damohorský, M., Šturma, P., a kol., Mezinárodní právo ţivotního prostředí, II. část, Eva Roztoková – 

IFEC, Beroun, 2008, s. 150-152. 
166 Dělení převzato z Ibid, s. 152-157. 
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„Základními principy nařízení jsou ochrana ţivota a zdraví lidí, přenesení 

odpovědnosti za bezpečnost chemických látek na výrobce, resp. dovozce, 

kvalifikované posuzování rizik a získávání informací o chemických 

látkách.“
167

 

Nařízení zavedlo povinnou registraci chemických látek (informací o jejich 

vlastnostech, pouţití a bezpečném zacházení) pro výrobce a dovozce, kteří operují 

s chemickými látkami v mnoţství přesahujícím ročně 1 tunu. Registrace představuje 

nezbytnou podmínku pro povolení výroby a dovozu dané chemické látky. 

 

2.3.2 Obchodování s chemickými látkami 

Rotterdamská úmluva o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné 

chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu vstoupila v platnost dne 24. února 

2004. Česká republika ji ratifikovala dne 12. června 2000. Předpisy soft law v oblasti 

ţivotního prostředí upravovaly proceduru předběţného souhlasu od 80. let minulého 

století: 

 Mezinárodní kodex chování při vyuţívání a distribuci pesticidů přijatý 

organizací FAO roku 1985,  

 Londýnské směrnice pro výměnu informací o chemických výrobcích, jeţ jsou 

předmětem mezinárodního obchodu připravené organizací UNEP roku 1987.
168

 

Mimo uvedené dokumenty zmiňovaly povinnost předběţného souhlasu nebo 

alespoň povinnost předběţného oznámení dovozu odpadu i směrnice 84/631/EHS, 

doporučení OECD a Cairo Guidelines. 

Dále pokračuje Zástěrová
169

 vysvětlením obsahu řízení předběţného 

informovaného souhlasu:  

„Ve shodě s touto procedurou jsou exportéři, obchodující s určitými 

chemickými výrobky, zapsanými ve zvláštním seznamu, povinováni získáním 

předběţného informovaného souhlasu (tj. souhlasu se skutečnou znalostí věcí) 

importéra před přistoupením k expedici příslušných výrobků.“
 
 

                                                

 

 

167 Ibid, s. 152-153. 

168 Zástěrová, J., Rotterdamská úmluva z r. 1998 vstoupila v platnost, České právo ţivotního prostředí, 

2004, č. 13, 3/2004, s. 75-79. 
169 Ibid, s. 76. 
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Přeměnu soft law do právně závazného dokumentu iniciovaly především státy 

třetího světa, které jsou tradičně nejvíce zasaţeny importem nebezpečných látek, ať uţ 

chemikálií nebo odpadů. Od 10. září, kdy byla úmluva otevřena k podpisu, k ní 

přistoupilo 134 států (stav ke dni 27. května 2010).
170

  

Úmluva má za cíl zjednodušit výměnu informací mezi smluvními stranami o 

vlastnostech nebezpečných chemických látek, které jsou předmětem mezinárodním 

obchodu tak, aby se strany mohly správně rozhodnout ohledně jejich exportu a importu. 

Úmluva tím přispívá k ekologicky šetrnému vyuţívání těchto nebezpečných 

chemických látek a tím k ochraně lidského zdraví a ţivotního prostředí.
171

 Úmluva dělí 

chemické látky na čtyři kategorie dle stupně jejich nebezpečnosti pro lidské zdraví a 

ţivotní prostředí: chemická látka, zakázaná chemická látka, přísně omezená chemická 

látka, vysoce nebezpečná chemická úprava pesticidů. Dle čl. 3 se úmluva vztahuje na: 

a) „zakázané nebo přísně omezené chemické látky; a  

b) vysoce nebezpečné obchodní úpravy pesticidů.“
172

 

Působnost úmluvy je vyloučena pro radioaktivní látky, odpady, chemické zbraně 

a další. Kaţdá smluvní strana můţe přijmout „konečné regulační opatření“, kterým se 

zakazuje nebo přísně omezuje určitá chemická látka. Oznámení o přijetí konečného 

regulačního opatření se s informacemi upřesněnými v příloze I (např. běţný název, 

chemický název, pouţití chemické látky, fyzikálně-chemické, toxikologické a 

ekotoxikologické vlastnosti) zašle sekretariátu úmluvy. Pokud sekretariátu přijde 

oznámení o stejné chemické látce od kaţdého ze dvou regionů, v nichţ se uplatňuje 

postup předchozího souhlasu, předá informace Výboru pro studium chemických 

výrobků. Chemická látka pak můţe být zařazena do přílohy III a bude se na ni 

vztahovat postup předchozího souhlasu. Sloţení regionů bylo vymezeno během první 

konference smluvních stran a je přístupné na stránkách Rotterdamské úmluvy.
173

  

                                                

 

 

170 Rotterdam Convention, Progress report, WWW 

http://www.pic.int/ProgressReportMinisite/preport.html (přístup dne 12. července 2010). 
171Čl. 1 Rotterdamské úmluvy, zákon č. 94/2005Sb. m. s. 
172 Čl. 3 Rotterdamské úmluvy. 
173 Rotterdam Convention, PIC Regions, WWW http://www.pic.int/home.php?type=t&id=7&sid=16 

(přístup dne 13. července 2010). 

http://www.pic.int/ProgressReportMinisite/preport.html
http://www.pic.int/home.php?type=t&id=7&sid=16
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Zásadní jsou pak pro úmluvu její čl. 10 a 11, které upravují dovoz a vývoz 

chemických látek zapsaných v příloze III. Kaţdá smluvní strana se musí vyjádřit ke 

všem chemickým látkám uvedeným v příloze III ohledně povolení, zakázání či povolení 

pod zvláštními podmínkami jejich dovozu na její území. Pokud smluvní strana dovoz 

určité chemické látky zakáţe, je povinna současně zakázat nebo podrobit stejným 

podmínkám dovoz takové látky z jakéhokoliv zdroje a také domácí výrobu takové látky 

pro účely daného státu.
174

 Tímto opatřením se má zabránit moţné diskriminaci 

v obchodních vztazích.
175

 Dále jsou smluvní strany povinny zajistit, aby se vývozci 

dozvěděli o vyjádřeních ostatních smluvních stran ohledně dovozu chemických látek na 

území jejich států.
176

 

Článek 12 úmluvy upravuje oznamování vývozu látek, které nejsou uvedeny 

v příloze III. V tomto případě zašle země vývozu, ve které jsou tyto látky zakázány 

nebo přísně omezeny, oznámení o vývozu takové látky státu dovozu. Náleţitosti 

oznámení jsou specifikované v příloze V úmluvy. Vývoz nelze uskutečnit, aniţ by 

příjem oznámení potvrdil stát dovozu.
177

  

Smluvní strany usnadní vzájemnou výměnu vědeckých, technických, 

hospodářských a právních informací ohledně chemických látek.
178

 

Zástěrová ve svém článku shrnuje význam Rotterdamské úmluvy
179

: 

 „(…), Úmluva šťastně formulovala první skutečně komplexní pravidla 

chování, (…), a to v podobě, jeţ relativně plně uspokojuje celé mezinárodní 

společenství a rozvojové státy především (…)“ 

 

 

2.3.3 Obecné nakládání s chemickými látkami 

Tato oblast trpí nedostatečnou regulací ze všech tří uvedených skupin nejvíce, 

chybějí zde i nezávazná doporučení nebo pravidla chování. V centru pozornosti se 

                                                

 

 

174 Čl. 10 Rotterdamské úmluvy. 
175 Damohorský, M. a kol., Právo ţivotního prostředí, 2. vydání, Praha : C. H. BECK, 2007, s. 471. 
176 Čl. 11 Rotterdamské úmluvy. 
177 Čl. 12 Rotterdamské úmluvy. 
178 Čl. 14 Rotterdamské úmluvy. 
179 Zástěrová, J., Rotterdamská úmluva z r. 1998 vstoupila v platnost, České právo ţivotního prostředí, 

2004, č. 13, 3/2004, s. 78. 
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nachází právně závazná Stockholmská úmluva, která vstoupila v účinnost dne 17. 

května 2004. Perzistentní organické polutanty (POPs) jsou látky s velmi toxickým 

charakterem, které mohou způsobit řadu onemocnění, snadno se šíří atmosférou přes 

hranice států a přetrvávají dlouhou dobu v ţivých organismech. Tyto chemikálie nejlépe 

vystihuje znak trvalosti, oproti tzv. akutní toxicitě, která představovala nejvyšší riziko 

před několika lety.
180

 Chemické látky dělí Stockholmská úmluva do dvou skupin. 

Výroba, vyuţití, export nebo import látek z první skupiny (například hexachlorbenzen, 

polychlorované bifenyly)
181

 se zakazuje, nakládání s chemikáliemi z druhé skupiny 

(DDT)
182

 se má postupně omezit.
183

  

 

Česká republika promítla přebrané mezinárodní a evropské závazky zejména do 

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

některých zákonů a do vyhlášky č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy 

nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichţ uvádění 

na trh je zakázáno nebo jejichţ uvádění na trh, do oběhu nebo pouţívání je omezeno.
184

 

 

2.4 Právní úprava nakládání s radioaktivním odpadem 

Atomové právo vznikalo jako nový právní obor od počátku 60. let 20. století. 

Součástí mezinárodního práva ţivotního prostředí se stalo mnohem později v souvislosti 

s urychleným rozvojem legislativy v oblasti jaderné bezpečnosti v reakci na 

Černobylskou havárii v roce 1986. První úmluvy v této oblasti se zaměřovaly spíše neţ 

na ochranu ţivotního prostředí před moţnými vlivy radiace, na vyuţívání jaderné 

                                                

 

 

180 Damohorský, M., Šturma, P., a kol., Mezinárodní právo ţivotního prostředí, II. část, Eva Roztoková – 

IFEC, Beroun, 2008, s. 151-157. 

 

181 Příloha A Stockholmské úmluvy. 
182 Příloha B Stockholmské úmluvy. 
183 Damohorský, M., Šturma, P., a kol., Mezinárodní právo ţivotního prostředí, II. část, Eva Roztoková – 

IFEC, Beroun, 2008, s. 157. 
184 Ministerstvo ţivotního prostředí, Mezinárodní smlouvy v oblasti ţivotního prostředí, WWW 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/rotterdamska_umluva_nebezpecne_latky/$FILE/OMV-

umluva_v_CR-20081209.pdf (přístup dne 3. září 2010). 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/rotterdamska_umluva_nebezpecne_latky/$FILE/OMV-umluva_v_CR-20081209.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/rotterdamska_umluva_nebezpecne_latky/$FILE/OMV-umluva_v_CR-20081209.pdf
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energie k vojenským účelům, přesto se okrajově ochrany ţivotního prostředí dotýkaly. 

Mezi tyto smlouvy patřila například Smlouva o Antarktidě z roku 1959, která zakázala 

vyuţívat území Antarktidy k jaderným zkouškám a k ukládání radioaktivního 

odpadu.
185

 

Obsah smluv se změnil ve prospěch ochrany zdraví lidí a ţivotního prostředí 

s rozšířením civilního vyuţití jaderné energie. Do této druhé skupiny úmluv se řadí 

Vídeňská úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody z roku 1963 (dále 

jen Vídeňská úmluva) a Paříţská úmluva o občanskoprávní odpovědnosti v oblasti 

jaderné energie z roku 1960.
186

 První úmluvu vypracovala Mezinárodní agentura pro 

atomovou energii (IAEA) a druhou úmluvu přijalo OECD. Společný protokol týkajícího 

se aplikace Vídeňské úmluvy a Paříţské úmluvy (dále jen Společný protokol) schválily 

státy za účelem vyhnout se rozporům z moţného souběţného pouţití obou úmluv. 

Úmluvy zavedly objektivní odpovědnost se specifickými liberačními důvody 

(ozbrojený konflikt, občanská válka), kterou dále omezily časem i výší náhrady škody. 

Dále do druhé skupiny smluv patří tzv. jádro mezinárodního atomového práva, a to 

úmluvy přijaté v souvislosti s havárií v Černobylu: Úmluva o včasném oznámení 

jaderné nehody a Úmluva o pomoci v případě jaderné nehody či situace radiologické 

krize. Další smlouvou regulující obecnou jadernou bezpečnost je Úmluva o jaderné 

bezpečnosti z roku 1994. Všechny tři zmíněné úmluvy byly sjednány pod dohledem 

IAEA. 

Největším zdrojem ohroţení ţivotního prostředí v oblasti jaderné bezpečnosti 

zůstává přeprava a nakládání s radioaktivním odpadem.
187

 Mezinárodní instrumenty 

upravující přeshraniční přepravu jaderného odpadu, na které odkazuje v čl. 3 odst. 3 

Basilejské úmluvy,
188

 představuje Kodex postupu při mezinárodním přeshraničním 

pohybu radioaktivních odpadů (dále jen Kodex) a Společná úmluva o bezpečnosti 

                                                

 

 

185 Damohorský, M., Šturma, P., a kol., Mezinárodní právo ţivotního prostředí, II. část, Eva Roztoková – 

IFEC, Beroun, 2008, s. 168-170. 
186 Damohorský, M. a kol., Právo ţivotního prostředí, 2. vydání, Praha: C. H. BECK, 2007, s. 425. 
187 Damohorský, M., Šturma, P., a kol., Mezinárodní právo ţivotního prostředí, II. část, Eva Roztoková – 

IFEC, Beroun, 2008, s. 173-177. 
188 Vynětí radioaktivního odpadu z působnosti Basilejské úmluvy. 
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nakládání s pouţitým palivem a o bezpečnosti nakládání s radioaktivním odpadem 

(Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of 

Radioactive Waste Management, dále jen Společná úmluva). Právně nezávazný Kodex 

schválila IAEA v roce 1990
189

 a Společnou úmluvu státy přijaly ve Vídni roku 1997 a o 

čtyři roky později se stala účinnou.
190

  Cílem společné úmluvy je zajistit vysokou 

úroveň bezpečnosti nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpade, a to cestou 

posílení národních opatření a také mezinárodní spoluprací. Zabezpečit ochranu před 

moţnými riziky během všech etap nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním 

odpadem a zabránit haváriím s radiologickými následky nebo případně zmírnit jejich 

dopad.
191

 Radioaktivní odpady Společná úmluva definuje jako: 

 „… radioaktivní materiály v plynné, kapalné nebo pevné formě, pro které 

smluvní strana, nebo fyzická či právnická osoba, jíţ rozhodnutí je přijato 

smluvní stranou, nepředpokládají další pouţití, a které jsou kontrolovány 

orgánem dozoru jako radioaktivní odpad v rámci legislativy a státního dozoru 

smluvní strany.“
192

 

Společná úmluva se vztahuje na vyhořelé palivo pocházející z provozu civilních 

jaderných reaktorů a na radioaktivní odpady, které vznikají z civilních činností. 

Společnou úmluvu nelze uţít na odpady obsahující pouze přírodní radioaktivní 

materiály.
193

 Na základě čl. 19 Společné úmluvy jsou smluvní strany povinny zajistit 

legislativní a dozorný rámec pro bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a 

radioaktivním odpadem, a to především: 

 zákazem provozování zařízení pro nakládání s vyhořelým palivem a 

radioaktivním odpadem bez povolení,  

 vhodným systémem kontrol a dozoru,  

 prosazováním platných právních předpisů 

                                                

 

 

189 Damohorský, M. a kol., Právo ţivotního prostředí, 2. vydání, Praha: C. H. BECK, 2007, s. 427. 
190 Damohorský, M., Šturma, P., a kol., Mezinárodní právo ţivotního prostředí, II. část, Eva Roztoková – 

IFEC, Beroun, 2008, s. 173. 
191 Čl. 1 Společné úmluvy. Text Společné úmluvy je dostupný na stránkách Státního úřadu pro jadernou 

bezpečnost, Mezinárodní spolupráce, WWW http://www.sujb.cz/docs/III_9_CJ.pdf (přístup dne 3. září 

2010). 
192 Čl. 2 písm. h) Společné úmluvy. 
193 Čl. 3 Společné úmluvy. 

http://www.sujb.cz/docs/III_9_CJ.pdf
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  a rozdělením odpovědnosti mezi jednotlivé státní orgány. 

V České republice upravuje otázku jaderné bezpečnosti a nakládání 

s radioaktivními odpady zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém vyuţívání jaderné energie a 

ionizujícího záření (dále jen atomový zákon) a vyhlášky Státního úřadu pro jadernou 

bezpečnost (SÚJB).
194

 Roku 2002 byla provedena rozsáhlá novelizace atomového 

zákona zákonem č. 13/2002 Sb. a došlo tím k harmonizaci národních předpisů 

s evropskou úpravou mírového vyuţívání jaderné energie a ionizujícího záření.
195

 

Českou republiku zavazuje Smlouva o Antarktidě, Vídeňská úmluva a Společný 

protokol,
196

 Úmluva o včasném oznamování jaderné nehody, Úmluva o jaderné 

bezpečnosti.
197

 Jako signatář Společné úmluvy o bezpečném nakládání s vyhořelým 

jaderným palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady vypracovává 

Česká republika pravidelně národní zprávy, které popisují systém nakládání 

s vyhořelým palivem a radioaktivními odpady v ČR. Tento systém plně odpovídá 

článkům předmětné úmluvy.
198

 

 

2.5 Právní úprava nakládání s nebezpečnými odpady v České republice 

 

Právní úpravu v České republice ovlivňuje jak mezinárodní, tak evropská 

regulace problematiky nebezpečných odpadů. Mnohokrát novelizovaný zákon č. 

185/2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o odpadech 

nebo OdpZ) je jádrem právní úpravy nakládání s odpady v ČR. Poslední novelizace, 

tzv. Euronovela, nastala zákonem č. 154/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

                                                

 

 

194 Damohorský, M. a kol., Právo ţivotního prostředí, 2. vydání, Praha: C. H. BECK, 2007,s. 431. 
195 Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Evropská unie, WWW http://www.sujb.cz/?c_id=894 (přístup 

dne 3. září 2010). 
196 Damohorský, M. a kol., Právo ţivotního prostředí, 2. vydání, Praha: C. H. BECK, 2007, s. 424-426. 
197 Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Mezinárodní spolupráce, WWW http://www.sujb.cz/?c_id=894 

(přístup dne 3. září 2010). 
198 Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Jaderná bezpečnost, WWW http://www.sujb.cz/?c_id=536 

(přístup dne 3. září 2010). 

http://www.sujb.cz/?c_id=894
http://www.sujb.cz/?c_id=894
http://www.sujb.cz/?c_id=536
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Přijetí této novelizace (účinné k 1. 7. 2010) harmonizovalo znění zákona o odpadech s 

novou směrnicí o odpadech č. 2008/98/ES (dále také jen nová směrnice). Novela také 

transponovala ustanovení směrnice o skládkách
199

, kvůli jejíţ předchozí nedokonalé 

transpozici, hrozila ČR ţaloba u ESD.
200

 Jednotlivé změny zákona nastalé poslední 

velkou novelizací jsou uvedeny dál v textu. 

K Basilejské úmluvě přistoupila Česká a Slovenská Federativní Republika dne 

24. července 1991 a s účinností od 1. ledna 1993 je pak úmluva závazná pro Českou 

republiku jako nástupnický stát po ČSFR.
201

  

Rybářová, L. v  Právní aspekty přeshraniční přepravy odpadů přibliţuje počátek 

právní úpravy odpadů v ČR po roce 1989. Prvním zákonem o odpadech byl zákon č. 

238/1991 Sb. ve znění zákona č. 300/1995 Sb. Působnost zákona byla oproti pozdějším 

předpisům širší o úpravu např. odpadních vod, odpadů drahých kovů a radioaktivních 

odpadů. V pořadí druhým zákonem o odpadech byl zákon č. 125/1997 Sb., který 

upravoval přeshraniční přepravu odpadů v souladu s ustanoveními Basilejské úmluvy a 

jejích dodatků. Zákon také pouţíval tzv. barevné seznamy, do kterých se odpady řadily 

na základě své nebezpečnosti.
202

 

Vymezení pojmů v zákoně o odpadech by mělo odpovídat znění směrnice 

2008/98/ES, to ovšem neplatí pro definici odpadu. Odpad je definován v čl. 3 odst. 1 

jako:  

„ (…) kaţdá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo 

povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených 

v příloze č. 1 k tomuto zákonu.“
203

  

Definice nebezpečného odpadu v čl. 4 odst. 1 písm. a) je převzata z čl. 3 odst. 2 

směrnice 2008/98/ES. Nebezpečný odpad musí vykazovat alespoň jednu 

                                                

 

 

199 Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů, v platném znění. 
200 Důvodová zpráva k novele OdpZ, Sněmovní tisk 1031 /0, dostupná na webových stránkách 

Poslanecké sněmovny ČR, WWW http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=1031&CT1=0 

(přístup dne 4. září 2010). 
201 Basel Convention, Status of Ratifications, WWW http://www.basel.int/ratif/convention.htm#5 (přístup 

dne 15. července 2010). 
202 Rybářová, L., Právní aspekty přeshraniční přepravy odpadů, České právo ţivotního prostředí, ročník 

2008, č. 23, s. 3 - 47. 
203 § 3 odst. 1 OdpZ. Definice odpadu odpovídá čl. 1 odst. 1 písm. a) směrnice 2006/12/ES. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=1031&CT1=0
http://www.basel.int/ratif/convention.htm#5
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z nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2. zákona o odpadech (například 

výbušnost, vysoká hořlavost, dráţdivost).
204

 Výčet nebezpečných vlastností odpovídá 

nové směrnici.
205

  

Zákon ze své působnosti vylučuje odpadní vody, odpady drahých kovů, 

radioaktivní odpady a další, které upravují zvláštními zákony (například radioaktivní 

odpad ve výše zmíněném atomovém zákoně).
206

  

Na základě nové směrnice doplnila novela do § 9a OdpZ tzv. hierarchii 

nakládání s odpady, která tvoří součást evropské úpravy jiţ několik let. Na prvním místě 

stojí poţadavek předcházení vzniku odpadů, následován přípravou k opětovnému 

pouţití a na třetím místě se objevuje recyklace. Poslední místo správně zaujímá fáze 

odstranění odpadů (způsoby odstranění odpadu vyjmenovává příloha 4 OdpZ, například 

skládkování, spalování).  

Směrnice 2008/98/ES dále ovlivnila přijetí nových a změnu definice jiţ 

pouţívaných pojmů v § 4 OdpZ. Jedná se především o nový pojem „opětovné pouţití“ a 

„příprava k opětovnému pouţití“ a změnu pojmu „vyuţití odpadu“.
207

 

V souladu s evropskou úpravou klade zákon o odpadech hlavní důraz na 

prevenci vzniku odpadu. V rámci snahy splnit evropskými předpisy stanovené 

recyklační cíle, rozšířil zákon o odpadech v § 17 odst. 2 pravomoc obce stanovit systém 

nakládání s komunálními odpady i na jejich biologicky rozloţitelné sloţky. Nový odst. 

3 § 42 OdpZ zavedl povinnost zahrnout programy předcházení vzniku odpadů do plánů 

odpadového hospodaření prostřednictvím konkrétních cílů a opatření k prevenci vzniku 

odpadů.
208

 

Část devátá zákona o odpadech upravuje přeshraniční přepravu odpadů 

v návaznosti na úpravu v nařízení č. 1013/2006/ES o přepravě odpadů. Zákaz 

přeshraniční přepravy odpadů za účelem odstranění je v České republice pojat přísněji 

                                                

 

 

204 § 4 odst. 1 písm. a) OdpZ. 
205 Srovnej přílohu 2 OdpZ a přílohu III směrnice 2008/98/ES. 
206 § 2 odst. 1 OdpZ. 
207 Důvodová zpráva k novele OdpZ, Sněmovní tisk 1031 /0. Srovnej § 4 odst. 1 písm. p) – r) OdpZ s čl. 

13 směrnice 2008/98/ES. 
208 Ibid. 
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neţ v předmětném nařízení. Bod 30 preambule nařízení uvádí, ţe dovozy odpadů 

určených k odstranění do členských států ES by měly být povoleny, pokud vyváţející 

země patří do jedné ze skupin zemí uvedených v čl. 41 nařízení. Nařízení dle čl. 41 

zakazuje dovoz odpadů do států Společenství z jiných států neţ ze smluvních stran 

Basilejské úmluvy nebo ze států, s kterými byla uzavřena dohoda dle čl. 11 Basilejské 

úmluvy. Také je moţné dovézt odpad z jiných oblastí, kde z důvodu krize nebo války 

nebylo moţné uzavřít zmíněné dohody nebo ujednání. Zákon o odpadech zakazuje 

dovoz odpadů za účelem odstranění do České republiky ze všech států. Jedinou 

výjimkou jsou sousední státy v případě ţivelné pohromy nebo za stavu nouze.
209

  

Podle čl. 3 odst. 1 nařízení podléhá přeprava veškerých odpadů určených 

k odstranění postupu předchozího písemného oznámení a souhlasu. Písemnému 

oznámení podléhají i určité odpady určené k vyuţití, především odpady uvedené na tzv. 

ţlutém seznamu v příloze IV tohoto nařízení. Předchozí písemné oznámení týkající se 

těchto odpadů podá oznamovatel u příslušného orgánu místa odeslání a jeho 

prostřednictvím, kterým je pro Českou republiku Ministerstvo ţivotního prostředí.
210

 

Oznámení se provádí pomocí formuláře oznámení a průvodního dokladu, jejichţ 

náleţitosti upravují přílohy nařízení. Ministerstvo stanoví vyhláškou jaké doplňkové 

informace a dokumentace k přepravě poţaduje.
211

  

V souladu se zásadou soběstačnosti a blízkosti se odpad vzniklý na území ČR 

přednostně odstraňuje i vyuţívá zde.
212

 „Při přepravě odpadů za účelem jejich vyuţití 

nemůţe členský stát uplatnit obecný zákaz nebo systematicky vznášet námitky.“ 

Katalog odpadů stanoví Ministerstvo ţivotního prostředí (dále jen „Ministerstvo“) 

vyhláškou č. 374/2008 Sb. Původce a oprávněná osoba jsou povinni zařadit odpad do 

Katalogu odpadů. Kdo je původcem a oprávněnou osobou definuje § 4 odst. 1 písm. x) 

a písm. y) zákona o odpadech. V případě nejasností zařadí odpad Ministerstvo na návrh 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Článek 6 stanovuje postup, kterým se 

                                                

 

 

209 Srovnej čl. 41 nařízení 1013/2006 a § 54 OdpZ. 
210 § 72 odst. 1 písm. d) OdpZ. 
211 § 55 odst. 2 OdpZ. 
212 § 54 odst. 1, odst. 3 OdpZ. 
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zařazuje odpad do kategorie nebezpečného odpadu. Osoba pověřená Ministerstvem 

nebo Ministerstvem zdravotnictví můţe na ţádost původce nebo oprávněné osoby určit, 

jestli má určitý odpad nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze č. 2 zákona o 

odpadech.
213

 Nebezpečný odpad původce nebo oprávněná osoba zabalí a označí 

v souladu s úpravou v § 13 zákona o odpadech a úpravou v § 11 a 12 zákona č. 

157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších 

předpisů. Odpady, které mají některou z nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 

2, jsou označeny kódem H1, H2, H3, H6, H8, H9 a H14 grafickým symbolem, ostatní 

nebezpečné odpady pak nápisem „nebezpečný odpad“. Dále se k nebezpečnému odpadu 

přikládá identifikační list, jehoţ obsah určuje Ministerstvo vyhláškou.
214

  

Současně s podáním oznámení o přepravě odpadů prokáţe oznamovatel sloţení 

finanční záruky. Finanční záruka musí pokrýt dopravní náklady, náklady na vyuţití 

nebo odstranění odpadu, náklady na uskladnění odpadu na 90 dnů. Dále má pokrýt 

náklady na zpětné převzetí odpadu, kdy přepravu nelze dokončit podle plánu a 

v případě nedovolené přepravy. Finanční záruku nebo pojištění schvaluje příslušný 

orgán místa určení (Ministerstvo).
215

 Ministerstvo zajistí, aby oznamovatel odpad 

převzal, nebo zajistí zpětnou přepravu na svoje náklady, které můţe na oznamovateli 

vymáhat.
216

  

Sankce za porušení ustanovení zákona o odpadech stanoví část X. hlava I. Za 

správní delikt dle § 66 odst. 4 (osoba nakládá s nebezpečným odpadem jako s odpadem 

ostatním, mísí nebezpečné odpady navzájem nebo s ostatními odpady) hrozí pokuta do 

výše 50 milionů Kč. Pokuty ukládá Česká inspekce ţivotního prostředí (dále jen 

„inspekce“) nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností. Na základě toho, kdo 

pokutu uloţil, dochází k dělení příjmů z pokut.
217

 Sankce za přestupky dle § 69 zákona 

o odpadech jsou niţší, nejvýše lze uloţit pokutu 1 milion Kč. Neoprávněným 

nakládáním s odpady můţe dojít k porušení zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále 

                                                

 

 

213 § 7 OdpZ. 
214 § 13 odst. 2 a 3 OdpZ. 
215 Čl. 6 nařízení 1013/2006, § 57 OdpZ. 
216 § 58 OdpZ. 
217 Srovnej § 68 odst. 3 a odst. 4 OdpZ. 
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jen „Trestní zákoník“). S účinností od 1. ledna 2010 jsou trestné činy proti ţivotnímu 

prostředí upraveny v samostatné hlavě VIII Trestního zákoníku. Za neoprávněné 

nakládání s nebezpečnými odpady hrozí pachateli aţ pětiletý trest odnětí svobody.
218

 

Trestní zákoník je zaloţen na zásadě subsidiarity trestní represe, nejdříve je na místě 

uplatnit správně-právní odpovědnost.
219

  

Článek České právní normy spolu příliš nekorespondují
220

 kritizuje legislativu 

v oblasti odpadů: 

„Máme odvětvovou klasifikaci ekonomických činností (OKEČ), máme celní 

sazebník, kde jsou uvedeny některé odpady pod jinými kódy, a máme rovněţ 

standardní klasifikace produkce. Všechny tyto seznamy jsou pro ekonomy 

zásadní, ale s katalogem odpadů příliš nepočítají. Stejně se v katalogu odpadů 

při rozdělování pod jednotlivá katalogová čísla příliš nepočítá s 

‚ekonomickým„ členěním.“ 

Článek pokračuje popisem praxe hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 

Pokud se společnost zabývající se nakládáním s odpady rozhodne obejít zákon a ušetřit 

značné finanční prostředky, neprovede hodnocení vlastností odpadu a zařadí ho rovnou 

pod kategorii „ostatní odpady“. Samozřejmě existuje moţnost, ţe podvod odhalí Česká 

inspekce ţivotního prostředí a udělí sankci.  

 

2.6 Shrnutí  

Při srovnání počátků právní regulace nebezpečných odpadů a jejího současného 

stavu, lze vidět velký rozdíl. Zásadní milníkem je posunutí myšlení od nepřípustnosti 

absolutního zákazu přepravy nebezpečného odpadu z vyspělých zemí do zemí 

rozvojových k přijetí rozhodnutí III/1. Druhou neméně závaţnou změnu představuje 

vytvoření společné a přesné definice odpadu a nebezpečného odpadu v komunitárním 

právu.  

                                                

 

 

218 § 298 odst. 4 Trestního zákoníku. 
219 Například v Jelínek, J. a kol., Trestní právo hmotné, 1. vydání, Praha : Leges, 2009, s. 21. 
220

 Šťastná, J., České právní normy spolu příliš nekorespondují (rozhovor s Ing. Janem Mičanem), 

Odpady, Odborný časopis pro nakládání s odpady a ţivotní prostředí, Economia, a.s.,  roč. 17, 3/2007, s. 

7-8. 
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V polovině 80. let při přípravě znění Basilejské úmluvy smluvní státy 

nezakázaly moţnost exportu nebezpečného odpadu do zemí třetího světa. Hlavním 

důvodem představovalo především úspěšně rozjeté obchodování s odpadem. O deset let 

později přijala Konference smluvních stran Basilejské úmluvy tzv. Basel Ban 

amendment, který prohlásil export odpadů z členských států OECD, ES a 

Lichtenštejnsko do zemí mimo tuto skupinu za nezákonný. Smluvní strany Basilejské 

úmluvy uznaly, ţe v rozvojových zemích vzhledem k jejich nedostatečnému 

technologickému zázemí hrozí nakládání s nebezpečným odpadem způsobem 

nešetrným k ţivotnímu prostředí. Absolutní zákaz importu nebezpečného odpadu do 

afrických zemí deklarovala od začátku Úmluva z Bamaka. Její ustanovení jiţ nabylo, na 

rozdíl od dodatku Basilejské úmluvy, právní moci. Stejně tak je tento zákaz účinný 

v evropském právu. Jiţ nařízení č. 259/93/EHS zakázalo převoz odpadů za účelem 

odstranění nebo recyklace mimo EU (+ státy ESVO). Basel Ban Amendment schválila 

Rada svým rozhodnutím dne 22. září 1997. Nutno dodat, ţe samotnému zákazu exportu 

nebezpečného odpadu předcházela regulace převozu odpadu a stanovení zásad balení a 

značení odpadů při jejich převozu. 

Evropská právní úprava sama prošla dlouhým vývojem. Nejdříve ponechala 

definice odpadu na členských státech, dnes je zakotvena přesná a jasná definice odpadu 

a nebezpečného odpadu v platné úpravě. Od soustředění se spíše na fázi odstraňování 

odpadu se právní úprava v souladu s jedním z hlavních principů, se posunula k prevenci 

jeho vzniku.  

Úmluvě z Bamaka nelze upřít významnou úlohu ve zdůraznění odhodlání 

chránit ţivotní prostředí v Africe před následky toxického odpadu a odmítnutí role 

afrického kontinentu jako popelnice pro vyspělé státy. Současná reálná hospodářská 

situace většiny afrických zemí sniţuje úspěšnost praktického uplatnění Úmluvy 

z Bamaka a její ochrannou roli.
221

 Prosazování „clean production methods“ pro celý 

                                                

 

 

221 Eze, C. N., The Bamako Convention on the Ban of the Import into Africa and the Control of the 

Transboundary Movement and Management of Hazardous Wastes within Africa: a Milestone in 

Environmental Protection?, African Journal of International and Comparative Law (2007), svazek 15, 

vydání 2, s. 228-229. 
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ţivotní cyklus výrobků znamená krok správným směrem. V souvislosti se zpřísnění 

úpravy varuje Eze, C. před zvýšením nákladů na podnikání v Africe, sníţení marţí pro 

obchodníky a menší motivaci pro zahraniční investory. U místního průmyslu hrozí, ţe 

se raději uchýlí k porušování daného ustanovení a ze záměrů Úmluvy z Bamaka 

nezbude nic. V této souvislosti je nutné vytvořit společný odpovědnostní reţim při 

porušení ustanovení Úmluvy z Bamaka. 

Právní řád České republiky v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady je 

v souladu s evropskou úpravou. K 1. červenci 2010 se stala účinnou novela zákona o 

odpadech, která tak harmonizovala jeho znění se směrnicí 2008/98/ES. Novela přidala 

do zákona ustanovení o hierarchii způsobů nakládání s odpady, kde první místo zabírá 

předcházení vzniku odpadů. V souladu se současnou politikou EU, která prosazuje 

právě prevenci vzniku odpadů, došlo k dalším dílčím změnám českého zákona o 

odpadech. 
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3. Případy vývozu nebezpečného odpadu do zemí třetího 

světa. 

 

Důvody exportu nebezpečného odpadu do rozvojových zemí objasnila první 

kapitola. Tato praxe zasáhla téměř kaţdý z regionů rozvojového světa. Zveřejnění 

informací o některých případech ilegálního převozu odpadu, vyvolalo veřejné 

odsouzení této praxe a podnítilo snahu států přijmout právně závazný instrument 

regulující převoz odpadů. V polovině 90. let 20. století znatelně klesl počet vývozů 

odpadu za účelem odstranění, z velké části kvůli právní regulaci převozu odpadů a také 

kvůli negativní mediální pozornosti.
222

 Tato kapitola seznamuje se třemi světově 

nejznámějšími incidenty ilegálního převozu toxického odpadu. Ukazují, ţe dovoz 

odpadu do rozvojových zemí probíhal jak bez znalosti tamních vlád, tak za jejich 

vlastního přičinění. Dále potvrzuje skutečnosti uvedené v první kapitole o 

nepřipravenosti těchto států na přijetí toxického odpadu a o jednoduchosti takového 

převozu. První dva uvedené případy z Nigérie a z Haiti vešly ve známost pro podnícení 

zahájení příprav na vzniku Basilejské úmluvy. Dovoz odpadu na Pobřeţí slonoviny od 

nich dělí dlouhý úsek 20 let a lze ho, proto vyuţít k zhodnocení současné právní úpravy 

nakládání s nebezpečnými odpady. V červenci tohoto roku proběhla médii zpráva o 

rozhodnutí soudu v Haagu týkajícího se případu z Pobřeţí slonoviny. Bohuţel se do 

uzavření této práce nepodařilo získat ţádné oficiální informace.
223

 

 

3.1 Případ Koko, Nigérie  

Roku 1987 uzavřeli dva italští podnikatelé Gianfranco Raffaeli a Renato Pent 

dohodu s nigerijským podnikatelem Sunday Nana, ţijícím v malém přístavním městě 

                                                

 

 

222 Clapp J., Toxic Exports, The Transfer of Hazardous Wastes form Rich to Poor Countries, Cornell 

University Press, 2001, s. 3. 
223 Na emailový dotaz ohledně podrobností o tomto rozsudku ze dne 24. července 2010 reagoval mluvčí 

Evropského komisaře Janeze Potočnika pan Joe Hennon s tím, ţe se snaţí získat kopii rozsudku a ţádné 

oficiální stanovisko zatím nezaujali. 
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Koko) o přijetí odpadu z Itálie. Na oplátku za zaplacení 100 dolarů měsíčně jim pan 

Nana pronajal svoje pozemky pro uskladnění nákladu odpadu o velikosti 18 000 

barelů
224

 (Hunter
225

 uvádí jako dovezené mnoţství 8 000 barelů). Odpad byl ve smlouvě 

popsán jako látky vztahující se ke stavebnictví a jako zbytkové a příbuzné 

chemikálie.
226

 Ve skutečnosti byly v nákladu obsaţeny smrtelně nebezpečné dioxiny a 

polychlorobifenyl.
227

 

Nigerijská vláda odhalila ilegální dohodu po 10 měsících, kdy jiţ 1000 tun 

toxického odpadu bylo navezeno do Nigérie. V reakci na toto odhalení byl odvolán 

nigerijský diplomatický zástupce v Římě a nigerijská vláda nařídila Itálii odpad 

odstranit.
228

 

Nebezpečný odpad zůstal bez jakékoliv ochrany pod tropickým sluncem, kde 

obsah barelů prosakoval do půdy a ohroţoval lidi i okolní prostředí. Nigerijská vláda 

dala dělníkům, kteří pracovali na skládce, ochranné obleky a plynové masky. Tato 

ochrana však nebyla dostatečná, mnozí dělníci navíc nakládali s odpadem bez rukavic. 

Velké mnoţství pracovníků bylo poté hospitalizováno pro chemické popáleniny, 

nevolnost a ochrnutí.
229

  

Nigérie a Kamerun po tomto a dalších podobných skandálech zakázaly import 

nebezpečného odpadu a stanovily trest smrti za porušení tohoto zákazu.
230

  

 

 

                                                

 

 

224 American University, Washington, D.C., Nigeria waste import from Italy (Nigeria), WWW 

http://www.american.edu/TED/NIGERIA.HTM (přístup dne 6. prosince 2009). 
225 Hunter D., Salzman J., Zaelke D., International Environmental Law and Policy,  New York: 

Foundation Press, 2007, s. 949. 
226 American University, Washington, D.C., Nigeria waste import from Italy (Nigeria), WWW 

http://www.american.edu/TED/NIGERIA.HTM (přístup dne 9. listopadu 2008). 
227 Third World Network, Toxic Terror, Dumping Hazardous Waste in the Third World, Third World 

Network, 87, Cantonment Road, 10250 Penang, Malaysia, 1988, s. 8. 
228 Ibid, s. 70 
229 American University, Washington, D.C., Nigeria waste import from Italy (Nigeria), WWW 

http://www.american.edu/TED/NIGERIA.HTM (přístup dne 6. prosince 2009). 
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3.2 Případ lodi Khian Sea 

 

V osmdesátých letech měli ve Filadelfii váţné problémy se zbavováním se 

popela z městských spaloven. Tento popel obsahoval škodlivé mnoţství dioxinů, 

furanu, kadmia a olova. Americké zákonodárství však takový odpad nepovaţovalo za 

toxický, protoţe patřil do kategorie odpadů z domácností.
231

 Pan John Patrick Dowd a 

pan William P. Reilly byli jednateli společnosti, která uzavřela smlouvu o převzetí a 

zbavení se filadelfského odpadu.
232

 Přibliţně 15 000 tun zmíněného odpadu bylo 

naloţeno na loď, Khian Sea, a roku 1986 tato loď započala svoji dlouhou cestu. Jednou 

z prvních zastávek byly Bahamské ostrovy. Zde místní úřady vyloţení nákladu zakázaly 

a loď dále pokračovala k Haiti.
233

 Kapitán lodi Khian Sea zde předloţil padělané 

dovozní osvědčení a 4000 tun (Hunter
234

 uvádí 3 000 tun odpadu) nebezpečného 

odpadu (lţivě označeného jako hnojivo) vyloţil na pobřeţí Haiti. Khianské úřady brzy 

zjistily pravdu a mezi veřejností se okamţitě zvedla vlna nevole. Jeden z členů posádky 

při konfrontaci s ochránci ţivotního prostředí snědl hrst popela, aby prokázal jeho 

nezávadnost. Úřady nařídily kapitánu lodi naloţit odpad zpět, ale loď odplula z Haiti 

uprostřed noci a ilegální skládku nechala na pobřeţí.
235

  

Během následujících 18 měsíců plula loď přístav od přístavu, aby našla místo, 

kde by vyloţila zbytek nákladu. Na všech místech však vyloţení odpadu odmítli. 

Během této cesty byla přejmenována na Felicia a později na Pelicano
236

, změnila vlajku, 

                                                

 

 

231 Basel Action Network, Philly waste go home, Multinational Monitor, February 1998 WWW 
http://www.ban.org/Library/philly.html (přístup dne  6. prosince 2009). 
232 Databáze rozsudků Nejvyššího soudu USA a Federálních soudů USA, UNITED STATES of America, 

v. William P. REILLY, Appellant. UNITED STATES of America, v. John Patrick DOWD, Appellant 

WWW http://www.altlaw.org/v1/cases/543241 (přístup dne 6. prosince 2009). 
233 Hunter D., Salzman J., Zaelke D., International Environmental Law and Policy,  New York: 
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234 Ibid. 
235 Basel Action Network, Philly waste go home, Multinational Monitor, February 1998 WWW 

http://www.ban.org/Library/philly.html (přístup dne  6. prosince 2009). 
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pod kterou plula i majitele.
237

 V listopadu roku 1988
238

 se loď objevila v přístavu 

v Singapuru bez nákladu odpadu na palubě. Kapitán lodi tvrdil, ţe popel vyloţili 

v nejmenovaném státě.
239

 V soudním řízení nad výše jmenovanými jednateli 

společnosti, vyšlo najevo, ţe odpad vysypali do Atlantického a Indického oceánu.
240

  

Basel Action Network
241

 popisuje situaci na Haiti po odjezdu lodi Khian Sea. 

Ani americké ani filadelfské autority nebyly ochotny odvést odpad zpátky do Filadelfie. 

Nepomohly ani podepsané petice a akce zorganizované Greenpeace. Americké úřady 

ţádaly, aby odvezení odpadu bylo součástí rozsudku v procesu nad majiteli Khian Sea. 

Ti však byli nakonec odsouzeni bez povinnosti zařídit odvoz odpadu z Haiti. Navíc byli 

odsouzeni a posláni do vězení za křivou přísahu týkající se plavby jejich lodi, nikoli za 

ilegální sloţení odpadu na pobřeţí Haiti.   

Řešení nakonec přineslo roku 1997 město New York. Ve výběrovém řízení na 

novou společnost, která by měla na starosti odpadní průmysl v New Yorku. Nejlépe 

připravenou se ukázala být společnost zapletená do Khain Sea případu. Město New 

York proto rozhodlo, ţe jí licenci udělí pod dvěma podmínkami: musí obstarat místo 

pro skládku odpadu z Haiti a zaplatit 100 000 dolarů jako přepravní sazbu.  
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3.3 Případ Abidžan, Pobřeží slonoviny 

3.3.1 Fakta případu 

 

Incident, který se odehrál v roce 2006 na Pobřeţí slonoviny, získal značnou 

negativní mezinárodní publicitu.
242

 Následující informace pochází ze zprávy ze dne 3. 

září 2009 od zvláštního zmocněnce OSN pro toxický odpad pana Okechukwu Ibeanu. 

Probo Koala byla loď plující pod panamskou vlajkou a pronajatá v říjnu 2004 

londýnskou pobočkou mezinárodní společnosti Trafigura Behher B. V. Probo Koala 

byla druh lodi určený k převozu sypkého nákladu, který se neuskladňuje v barelech, 

kontejnerech nebo pytlích, ale převáţí se na hromadách jako uhlí nebo ţelezná ruda. 

Loď měla dvě nádrţe pouţívané k umístění zbytků nákladů a další na čištění vody a 

směsi uhlovodíků. Kromě uhlovodíků mohla loď převáţet i kalcinovanou sodu, která se 

pouţívá například k odstranění zbytků paliva. Společnost Trafigura paří mezi největší 

světové společnosti v energetickém sektoru a obchoduje převáţně s kovy a oleji. Na 

základě informací poskytnutých společností je známo, ţe ropná směs byla na loď 

dopravena mezi dubnem a červnem 2006 v oblasti Středozemního moře. Po pouţití 

kalcinované sody obsahovaly tankery mix vody, ropné směsi a kalcinované sody. 

V červenci 2006 loď zastavila v amsterdamském přístavu v Nizozemí před plánovanou 

zastávkou ve městě Paldiski v Estonsku. V Amsterdamu chtěla loď vyloţit obsah nádrţí 

určených k uskladňování zbytků a doplnit palivo. Silný zápach nákladu lodi uspíšil 

kontrolu odpadu společností, která má na starosti nakládání s odpadem v Amsterdamu 

                                                

 

 

242 Spiegel Online International, Toxic-Waste Ship "Probo Koala" WWW 

http://www.spiegel.de/international/spiegel/0,1518,437842-2,00.html; DutchNews.nl, Amsterdam 'not 

guilty' in Probo Koala case WWW 

http://www.dutchnews.nl/news/archives/2008/06/amsterdam_not_guilty_in_probo.php; UN News Centre, 

Deadly toxic waste dumping in Côte d‟Ivoire clearly a crime – UN environmental agency WWW 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=20083&Cr=ivoire&Cr1; CNN.com/world, Firm offers 

to settle toxic waste case in Ivory Coast WWW 

http://edition.cnn.com/2009/WORLD/africa/09/21/ivory.coast.toxic.waste/index.html (přístup dne 18. 

února 2010) 

http://www.spiegel.de/international/spiegel/0,1518,437842-2,00.html
http://www.dutchnews.nl/news/archives/2008/06/amsterdam_not_guilty_in_probo.php
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=20083&Cr=ivoire&Cr1
http://edition.cnn.com/2009/WORLD/africa/09/21/ivory.coast.toxic.waste/index.html


 

 

 

65 

(Amsterdam Port Service).
243

 Rozborem byla prokázána vysoká toxicita odpadu a bylo 

nezbytné pouţít pro výklad tankeru speciální zařízení v přístavu v Rotterdamu v 

Nizozemí. Speciální technika měla zajistit odstranění odpadu způsobem příznivým pro 

ţivotní prostředí v souladu s principem Basilejské úmluvy. Posádka lodi Probo Koala 

však zaţádala o znovu naloţení odpadu a rozhodla se opustit Nizozemí a najít levnější 

způsob zbavení se odpadu. Neţ loď dorazila 18. srpna 2006 do přístavu Abidţan v 

republice Pobřeţí slonoviny, snaţila se posádka vyloţit náklad v Estonsku, na 

Kanárských ostrovech, v Togu a v Nigérii.
244

 

Dle informací v článku Fagbohun
245

 popsal mluvčí společnosti Trafigura group, 

která měla loď pronajatou, odpad jako běţný zbytkový olej, který vzniká při čistění 

ropných tankerů. Studie organizace Centre for Anti-Pollution Control in Ivory Coast 

(CIAPOL) později prokázala, ţe odpad byl tekutý kal kontaminovaný sirovodíkem, 

merkaptanem a kalcinovanou sodou. Expert OSN na nebezpečný odpad potvrdil, ţe 

odpad byl zcela zjevně nebezpečným odpadem.  

V Abidţanu předala společnost Trafigura odpad místní společnosti Tommy, aby 

odpad odstranila.  Tato společnost neměla ţádné zkušenosti s nakládáním 

s nebezpečným odpadem a licenci od Ministerstva dopravy státu Pobřeţí slonoviny 

měla pouze na doplňování paliva.
246

 Odpad byl během několika příštích dnů rozvezen 

na sedm různých lokací v Abidţanu. Mezi místa, kde došlo k vylití odpadu, patřila 

pekárna, okraje silnic, jatka, jezírka a systém odpadních vod. Dle zprávy Úřadu pro 

koordinaci humanitární činnosti (OCHA) vyhledalo během jednoho měsíce lékaře 

44 000 lidí a nejméně šest lidí zemřelo, vše následkem vystavení toxickému odpadu. 

Počet nemocných se navýšil na 100 000 a usmrcených osob na deset dle zprávy OCHA 
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ze 14. prosince 2006. Podzemní voda zásobující hlavní město byla kontaminována, 

spolu s dalšími zdroji pitné vody. Vláda na situaci zareagovala zřízením mobilních 

zdravotních středisek a navýšením počtu zdravotníků.  

Zpráva zvláštního zmocněnce OSN pana Okechukwu Ibeanu pro nebezpečný 

odpad z roku 2008 popisuje situaci v Abidţanu dva roky po incidentu. Oblasti, kam byl 

odpad vyloţen, jsou stále kontaminovány. Mnozí obyvatelé se museli vrátit zpět do 

svých domovů nebo práce, které se nacházejí v blízkosti skládek, protoţe nemají dost 

peněz na to, aby se odstěhovali na jiné bezpečnější území. Lidé si stále stěţují na 

přetrvávající zdravotní potíţe jako bolesti hlavy, trávicí obtíţe, problémy dýchací 

soustavy, u ţen vzrostl počet předčasných porodů a potratů. Některé oběti dále 

nedostaly odškodné buď v plné výši, nebo vůbec.
247

 

 

3.3.2 Právní následky případu 

 

Vláda Pobřeţí slonoviny ustavila komisi, která měla za úkol vyšetřit okolnosti 

incidentu. Zpráva komise prokázala korupci mezi vládními úředníky, kteří úmyslně 

nebo z nedbalosti nezabránili vyloţení odpadu na Pobřeţí slonoviny. Následně bylo 

několik vysoce postavených úředníků propuštěno a vládní kabinet byl rozpuštěn. Tento 

krok byl následně kritizován, protoţe nová vláda zasedla v prakticky stejném sloţení.
248

 

Estonské úřady zadrţely loď Probo Koala v přístavu Paldiski dne 28. září 2006, 

na ţádost soudce, který vedl vyšetřování vlády Pobřeţí slonoviny. Soudní řízení proti 

společnosti Trafigura bylo zahájeno u vrchního soudu v Londýně a v Nizozemí, kde 

byla společnost ţalována o odškodné 10 mil. Euro na základě toho, ţe svojí nedbalostí a 
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obtěţováním vyplývajícím z jejího chování, způsobila újmu místním obyvatelům.
249

 Za 

těchto okolností překvapilo uzavření dohody mezi vládou Pobřeţí slonoviny společností 

Trafigura, na základě které měla společnost vyplatit 152 milionů dolarů na úhradu 

nákladů na vyčistění kontaminované oblasti, aniţ by uznala svoji právní odpovědnost za 

incident. Na druhé straně byla proti společnosti staţena veškerá obvinění ze strany státu 

Pobřeţí slonoviny a vláda se zavázala ţádné finanční nároky na společnosti v budoucnu 

nevymáhat. Rodinám obětí, které v důsledku kontaminace prostředí zemřely nebo 

onemocněly, nabídla vláda finanční pomoc ve výši od 200 000 dolarů.  

Společnost Trafigura byla dne 23. července 2010 uznána nizozemským soudem 

vinnou z nezákonného vývozu toxického odpadu z Amsterdamu a ze zatajování povahy 

odpadu, čímţ došlo k porušení evropských předpisů. Rozsudkem jí byla určena 

povinnost zaplatit pokutu ve výši 1 milionu Eur, kapitán lodi odešel od soudu 

s podmíněným trestem odnětí svobody, podobně jako zaměstnanec společnosti, který 

koordinoval operaci v přístavu v Amsterdamu, který dostal i pokutu 25 000 Eur. Soud 

dále uvedl, ţe pozbývá pravomoci, aby udělil trest městu Amsterdam, které spravuje 

společnost APS.
250

  

Společnost byla odsouzena za porušení právních předpisů Evropského 

společenství. Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci 

Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole bylo v té době účinné, k jeho 

zrušení došlo ke dni 12. července 2007.
251

 Toto nařízení v čl. 14 zakázalo export odpadů 

určených k odstranění mimo státy ES a státy ESVO. Nařízení v čl. 26 označilo takový 

převoz odpadu za ilegální převoz a členské státy měli přijmout patřičná opatření, aby 

takový převoz potrestaly.
252

 

Jednáním společnosti Trafigura došlo také k porušení mezinárodního práva. 

Fagbohun se ve svém článku zamýšlí nad úmluvami, pod jejichţ působnost tento 
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převoz odpadu spadá. V úvahu připadají dvě mezinárodní úmluvy: Basilejská úmluva o 

kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování a 

úmluva Mezinárodní námořní organizace o zabraňování znečišťování moří z lodí 

(MARPOL 73/78).
253

 Basilejská úmluva reguluje vznik, převoz a zneškodňování 

nebezpečného odpadu, na druhou stranu úmluva MARPOL postihuje úmyslné i 

náhodné vypouštění ropného odpadu vznikajících při běţném provozu lodí.
254

 

S ohledem na dostupné informace o sloţení odpadu lze souhlasit s názorem Fagbohun, 

ţe předmětný odpad spadá pod působnost Basilejské úmluvy.
255

 Určení působnosti 

úmluvy bylo zásadní pro sekretariát Basilejské úmluvy, aby mohl v Abidţanu zahájit 

operace související s odstraněním následků dovozu odpadu.
256

 

Na základě zprávy CIAPOL lze podřadit odpad převáţený lodí Probo Koala pod 

písmeno Y9 přílohy I Úmluvy odpadní směsi oleje a vody, uhlovodíků a vody, emulze. 

Odpady by nespadaly pod nebezpečný odpad pouze v případě, ţe by nevykazovaly 

ţádnou z nebezpečných vlastností uvedených v příloze III. Úmluvy. Autor výše 

zmíněného článku Fagbohun odkazuje při popisu zdravotních dopadů předmětných 

chemikálií na internetové stránky organizace Greenpeace, které se věnují odstranění 

odpadu v Abidţanu. Sirovodík je silně jedovatý plyn ohroţující dýchací soustavu 

člověka. Při vysoké koncentraci můţe plyn vést ke ztrátě vědomí, selhání dýchacích 

cest a smrti. Merkaptan dráţdí očí a dýchací soustavy a můţe způsobit prudkou 

nevolnost. V databázi EUROCHEM je sirovodík zařazen mezi chemické látky vysoce 

toxické, extrémně hořlavé a sloučeniny merkaptanu jsou klasifikovány jako toxické a 

                                                

 

 

253 Fagbohun, O. A., The Regulation of Transboundary Shipments of Hazardous Waste : a Case Study of 
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254 Článel 1, článek 2 Úmluvy MARPOL. 
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MARPOL. Zpráva zvláštního zmocněnce OSN Okechukwu Ibeanu  pro škodlivé účinky převozu a 
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the Dumping of Toxic Waste in Abidjan, Cote d'Ivoire, Hong Kong Law Journal, 2007, svazek 37, vydání 

3, s. 844. 

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=104


 

 

 

69 

extrémně hořlavé.
257

 Na základě zmíněných a i dalších dostupných informací
258

 lze 

povaţovat předmětný odpad za jedovatý, toxický a hořlavý dle označení H6.1, H11, 

respektive H3 v příloze III. Úmluvy. Lze se domnívat, ţe odpad spadal pod definici 

nebezpečného odpadu Basilejské úmluvy. Převoz nebezpečného odpadu není Úmluvou 

zakázán, ale státy exportu, transitu a importu (pokud jsou stranami Úmluvy) jsou 

povinny dodrţet podmínky nakládání s nebezpečným odpadem stanovené Úmluvou. 

Nizozemí, Estonsko a Pobřeţí slonoviny jsou stranami Úmluvy.
259

  

Základní povinnost stanovená Úmluvou je nakládat s odpadem způsobem 

šetrným k ţivotnímu prostředí. Tato povinnost se vztahuje na všechny státy, které jsou 

stranami Úmluvy. Státy jsou povinny zabránit importu nebezpečného odpadu, pokud 

existuje důvod věřit, ţe odpad nebude v daném státu zlikvidován v ESM.
260

 Nizozemí 

jako stát exportu (loď Probo Koala zahájila z Nizozemí svoji plavbu s nákladem na 

palubě) v tomto případě tím, ţe společnost APS nechala tanker odplout s vědomím 

povahy odpadu na jeho palubě, porušilo tuto povinnost a mohlo by být shledáno 

odpovědným.
261

  

Sekretariát Basilejské úmluvy hrál hlavní roli v reakci na tento incident. 

Překvapivě nedošlo ke spolupráci mezi sekretariáty Basilejské a Bamako úmluvy, a to i 

přesto, ţe Bamako úmluva obsahuje přísnější ustanovení neţ Basilejská úmluva, její 

sekretariát zůstal v pozadí. Problémem se ukázal nedostatek finančních prostředků ve 

                                                

 

 

257 Eurochem, databáze chemických látek, Sirovodík, WWW 

http://www.eurochem.cz/index.php?EURID=2147456239&CompNo=2553&PropNo=19780&PropDef=4
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259 Basel Convention, Parties to the Basel Convention WWW http://www.basel.int/ratif/convention.htm 

(přístup dne 19. února 2010). 
260 Článek 4 odst 2 písm e), g), článek 4 odst 8 Basilejské úmluvy. 
261 Ognibene, L., Dumping of Toxic Waste in Cãote d'Ivoire : the International Framework , 

Environmental Policy and Law, 2007, svazek 37, vydání 1, s. 32. Z informací o rozsudku ze dne 23. 
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fondu Basilejské úmluvy. Předpoklad organizace UNEP vyčíslil náklady na vyčištění a 

dekontaminaci na 30 miliónů dolarů, sekretariát Basilejské úmluvy měl tehdy na tuto 

operaci k dispozici 270 000 dolarů. S adekvátní a okamţitou náhradou vzniklých škod 

počítá Protokol o odpovědnosti, který neměl (a v současné době stále nemá) potřebný 

počet ratifikací, aby se stal právně závazným.
262

  

Pobřeţí slonoviny je také stranou Úmluvy z Bamaka, která zakazuje dovoz 

nebezpečných odpadů do Afriky z jakéhokoliv důvodu ze státu, který není stranou této 

úmluvy.
263

  

Dále byla porušena i Dohoda z Lomé IV, která zakazuje členským státům EU 

vyváţet nebezpečný odpad do států Afriky, Karibiku a Tichomoří a těmto státům takový 

odpad přijmout. 

 

 

3.4 Shrnutí 

Uvedené případy ukázali, jak probíhají ilegální transporty odpadu do 

rozvojových zemí. Ve dvou případech se uskutečnily za zády oficiálních autorit, ve 

třetím případě se prokázalo zapojení zkorumpovaných vládních úředníků. V incidentu 

vyuţili podnikatelé mezery v americké právní úpravě nebezpečného odpadu a vyvezli 

toxický odpad na Haiti. Odpad jako pozůstatek po spalování v městských spalovnách, 

spadal do skupiny odpadů z domácností a nemohl být klasifikován jako nebezpečný. 

Vývozci neměli povinnost vyţadovat předběţný souhlas od státu dovozu a uvést 

informace o sloţení odpadu. Nebyli tak nakonec odsouzeni za ilegální převoz odpadu, 

ale za křivou přísahu v průběhu procesu. 

Tragédie v Abidţanu vyvedla z omylu kaţdého, kdo věřil, ţe toxický odpad 

pocházející z vyspělého světa, nebude jiţ zabíjet nevinné lidi v afrických zemích. 
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V Abidţanu onemocnělo kolem 100 000 obyvatel a deset jich zemřelo poté, co se 

dostali do kontaktu s dovezeným odpadem. Toxické látky z odpadu kontaminovaly 

některé zdroje pitné vody, proto byl počet zasaţených lidí tak vysoký. OSN vyslalo na 

místo vlastního zmocněnce pana Ibeanu, aby zmapoval, jak k dovozu odpadu došlo a 

jaká je situace v Abidţanu. Jeho zprávy představují důleţitý zdroj informací. 

S vyšetřováním incidentu začala vláda Pobřeţí slonoviny. Šetření prokázalo zapojení 

řady vládních úředníků. Lze si představit pod jakým tlakem ze strany obětí se vláda 

ocitla. Případné soudní řízení by trvalo roky a postiţení obyvatelé vyţadovali finanční 

odškodnění. Vláda proto přistoupila na dohodu se společností Trafigura, která se 

zavázala vyplatit značnou finanční částku, pokud proti ní budou vládou staţena veškerá 

obvinění. 

Soudní řízení proti uvedené společnosti bylo zahájeno před soudem v Londýně a 

v Haagu. Před anglickým soudem řízení i nadále pokračuje, nizozemský soud 

v červenci tohoto roku o případu rozhodl. V Nizozemí došlo k zahájení řízení, protoţe 

Nizozemí se v tomto případě povaţuje za stát vývozu. Obvinění bylo vzneseno i proti 

městu Amsterdam jako správci společnosti APS za to, ţe APS naloţila nebezpečný 

odpad zpátky na loď Probo Koala a porušila tím svoji povinnost nepovolit export 

takvého odpadu, pokud existuje důvod domnívat se, ţe s ním nebude nakládáno 

ekologickým způsobem.
264

 Předmětný převoz odpadu lze označit za ilegální, protoţe 

porušil 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 vyslovil 

zákaz vývozu odpadů určených k odstranění mimo státy ES a státy ESVO. Společnosti 

byla uloţena pokuta 1 milion Eur, kapitán lodi spolu s dalším zaměstnancem 

společnosti Trafigura dostal podmíněný trest odnětí svobody. 

Při řešení následků incidentu se ukázalo nutným posílení spolupráce mezi sekretariáty 

Basilejské a Bamako úmluvy a také zvýšení finančních prostředků ve fondech těchto 

úmluv.
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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. 
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Seznam zkratek 

ACP státy African Caribbean Pacific states 

APS Amsterdam Port Service 

AU Africká unie 

BAT Best Available Techniques 

CIAPOL Centre for Anti-Pollution Control in Ivory Coast 

CNN Cable News Network 

ČR Česká republika 

ČSFR Česká a Slovenská Federativní Republika 

EHS Evropský hospodářský prostor 

ES Evropské společenství 

ESD Evropský soudní dvůr 

ESM Environmetally Sound Manner 

ESVO Evropské společenství volného obchodu 

EU Evropské unie 

FAO Food and Agriculture Organization 

IAEA International Atomic Energy Agency 

IEL International Environmental law 

LDCs Least Developed Countries 

MZV Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

NGO Non-Governmental Organization 

NIMBY Not in my backyard 

OAU  Organization of African Unity 

OCHA Office for the Coordination for Humanitarian Affairs 

OdpZ Zákon č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech 

OECD Organization for Economic Cooperation and 

Development 

OSN Organizace spojených národů 

POPs Persistent Organic Pollutants 

PPP Poluter Pays Principle 
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RCRA Resource Conservation and Recovery Act 

REACH Registration, Evaluation and Authorisation of 

Chemicals 

SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

UNEP United Nations Environmental Programme  

USA United States of America 

WHO Světová zdravotnická organizace 
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http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&jurcdj=jurcdj&numaff=C-6/00&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&jurcdj=jurcdj&numaff=C-6/00&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&jurcdj=jurcdj&numaff=C-6/00&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&jurcdj=jurcdj&numaff=C-6/00&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&jurcdj=jurcdj&numaff=C-6/00&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs&jurcdj=jurcdj&numaff=C-6/00&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002O0235:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61998J0318:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997J0418:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0457:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0457:EN:HTML
http://www.altlaw.org/v1/cases/543241
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Právní předpisy 

(Evropské předpisy jsou dostupné na webové stránce EUR-Lex.europa.eu, české právní 
předpisy ve Sbírce zákonů nebo sbírce mezinárodních smluv, u ostatních je zdroj přímo 

uveden.)  

 
Agenda 21, dostupná na stránkách Ministerstva ţivotního prostředí, Ediční činnost, Agenda 21, 

WWW 

http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/B56F757C1507C286C12570500034BA62/$file/20.htm 

 
Basel Ban Amendment, dostupný na Basel Convention, Issues, Basel Ban Amendment, WWW 

http://www.basel.int/pub/baselban.html 

 
Basilejská úmluva 

 

Basilejský protokol o odpovědnosti a náhradě škod v rámci kontroly pohybu nebezpečných 
odpadů přes státní hranice 

 

Cairo Guidelines on Environmentally Sound Management of Hazardous Wastes 

 
Control of Pollution Act dostupný na The UK Statute Law. Database, WWW 

http://www.statutelaw.gov.uk/legResults.aspx?LegType=All+Legislation&title=Control+of+Pol

lution+Act&Year=1974&searchEnacted=0&extentMatchOnly=0&confersPower=0&blanketAm
endment=0&sortAlpha=0&TYPE=QS&PageNumber=1&NavFrom=0&activeTextDocId=4377

58 

 

Kjótský protokol, dostupný na United Nations Framework Convention on Climate Change, 
Kyoto Protocol, WWW http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php 

  

Nařízení Rady č. 93/98/EHS 
 

Nařízení Rady č. 259/93/EHS 

 
Nařízení Rady č. 1013/2006/ES 

 

Nařízení Rady č. 1907/2006/ES 

 
Principals for the Environmentally Sound Management of Hazardous Wastes 

 

Rotterdamská úmluva, sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rotterdamské úmluvy 
č. 94/2005 Sb. m. s. 

 

Rozhodnutí Evropské Komise 94/904/ES 
 

Rozhodnutí Evropské Komise 2000/532/ES 
 
Rozhodnutí Rady Evropské unie 97/640/ES 

 

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu KOM (2007) 59 v konečném znění 
 

Směrnice 75/442/EHS 

 

http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/B56F757C1507C286C12570500034BA62/$file/20.htm
http://www.basel.int/pub/baselban.html
http://www.statutelaw.gov.uk/legResults.aspx?LegType=All+Legislation&title=Control+of+Pollution+Act&Year=1974&searchEnacted=0&extentMatchOnly=0&confersPower=0&blanketAmendment=0&sortAlpha=0&TYPE=QS&PageNumber=1&NavFrom=0&activeTextDocId=437758
http://www.statutelaw.gov.uk/legResults.aspx?LegType=All+Legislation&title=Control+of+Pollution+Act&Year=1974&searchEnacted=0&extentMatchOnly=0&confersPower=0&blanketAmendment=0&sortAlpha=0&TYPE=QS&PageNumber=1&NavFrom=0&activeTextDocId=437758
http://www.statutelaw.gov.uk/legResults.aspx?LegType=All+Legislation&title=Control+of+Pollution+Act&Year=1974&searchEnacted=0&extentMatchOnly=0&confersPower=0&blanketAmendment=0&sortAlpha=0&TYPE=QS&PageNumber=1&NavFrom=0&activeTextDocId=437758
http://www.statutelaw.gov.uk/legResults.aspx?LegType=All+Legislation&title=Control+of+Pollution+Act&Year=1974&searchEnacted=0&extentMatchOnly=0&confersPower=0&blanketAmendment=0&sortAlpha=0&TYPE=QS&PageNumber=1&NavFrom=0&activeTextDocId=437758
http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php
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Směrnice 78/319/EHS 

 

Směrnice 84/631/EHS 
 

Směrnice 91/156/EHS 

 

Směrnice 91/689/EHS 
 

Směrnice 2006/12/ES 

 
Směrnice 2008/98 

 

Společná úmluva o bezpečnosti nakládání s pouţitým palivem a o bezpečnosti nakládání s 

radioaktivním odpadem, dostupná na na stránkách Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, 
Mezinárodní spolupráce, WWW http://www.sujb.cz/docs/III_9_CJ.pdf . 

 

Stockholmská úmluva, sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Stockholmské úmluvy 
č. 40/2006 Sb. m. s. 

 

Úmluva MARPOL, dostupná na the Center  for International Earth Science Information 
Network WWW http://sedac.ciesin.columbia.edu/entri/texts/pollution.from.ships.1973.html . 

 

Úmluva z Bamaka, dostupná na African Union, WWW http://www.africa-

union.org/official_documents/Treaties_%20Conventions_%20Protocols/hazardouswastes.pdf . 
 

Vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a 

nebezpečných chemických přípravků, jejichţ uvádění na trh je zakázáno nebo jejichţ uvádění 
na trh, do oběhu nebo pouţívání je omezeno. 

 

Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se 
stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 

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

odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů. 

 
Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém vyuţívání jaderné energie a ionizujícího záření 

 

Zákon č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

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

zákonů. 
 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

 

http://www.sujb.cz/docs/III_9_CJ.pdf
http://email.seznam.cz/redir?hashId=4160932157&to=http%3a%2f%2fsedac%2eciesin%2ecolumbia%2eedu%2fentri%2ftexts%2fpollution%2efrom%2eships%2e1973%2ehtml
http://www.africa-union.org/official_documents/Treaties_%20Conventions_%20Protocols/hazardouswastes.pdf
http://www.africa-union.org/official_documents/Treaties_%20Conventions_%20Protocols/hazardouswastes.pdf
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?cd=76&typ=r&zdroj=sb01381
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Příloha č. 1 : 

Shrnutí historie změn zásadních směrnic/nařízení EU analyzovaných v této práci. 

 

 Prvotní 
právní úprava 

Změny v právní úpravě Současná 
právní úprava 

Rámcová úprava 
odpadů 

75/442/EHS 91/156/EHS 2006/12/ES 2008/98/ES 

Úprava 
nebezpečných 
odpadů 

78/319/EHS 91/689/EHS  2008/98/ES 

Úprava 
přeshraničního 
převozu odpadů 

84/631/EHS 86/279/EHS 259/93/EHS 1013/2006/ES 
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Příloha č. 2 : 

Mnoţství vyprodukovaného komunálního odpadu v zemích EU, kg/osoba, data ze září 

roku 2008 

 

 

 

 

Zdroj: Webové stránky Evropské Komise, Eurostat, Waste statistics, WWW 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Waste_statistics  (přístup dne 25. 
července 2010). 

 

 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Waste_statistics
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Příloha č. 3 

Mnoţství nebezpečného odpadu vyprodukovaného v zemích EU v roce 2006, vyjádřeno 

procentuálně z celkového mnoţství vyprodukovaného odpadu. 

 
 

 

 

 

Zdroj: Webové stránky Evropské Komise, Eurostat, Waste statistics, WWW 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Waste_statistics  (přístup dne 25. 

července 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Waste_statistics
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Summary 

Movement and hazardous wastes management from the prespective of International 

law. 

The purpose of this thesis is to examine the movement and hazardous wastes 

management or more precisely the international and European law that regulates it. The 

movement, particularly the transboundary movement, and the management belong to 

high risky activities considering the protection of human life and the environment. Hand 

in hand with the management of radioactive waste and chemical substances, they fall 

under the subject matter of International Environmental Law (IEL). 

 Most of the sources of IEL are not binding “soft law” due to the delicacy of the 

subject matter on which is hard to get a global consent. In the centre of the attention is 

the Basel Convention on the Control of Transboundary movements of Hazardous 

Wastes and their Disposal. Unfortunately it can not be described as a global convention, 

because the contracting parties are virtually only states of the Euro-American region. 

On the other side stands the Bamako Convention which was prepared by the 

Organization of African Unity and which placed the total ban on imports of hazardous 

wastes to the African continent.  

International law is to be considered just one layer of the analysed legislation. 

Second one is the European law. Europe Union regulates the management of hazardous 

wastes since 1970s. Since then the law changed a lot. Originally there was no common 

definition of waste or hazardous waste. It was left to each member state to define it in 

its own national law. In the recent European directive No. 2008/98/EC, the definitions 

are clearly stated with the help of the jurisdiction of European Court of Justice. 

Furthermore, there can be observed a shift of interest from a focus on waste disposal to 

prevention of its generation.  

The national law of the Czech Republic is influenced by both the international 

law and the European law. The cornerstone of the national law is the Waste Act (No. 

185/2001 Sb.). It is the third Wastes Act adopted since 1989. The Act applies to the 

management to different kinds of waste with few exceptions, like f.e. radioactive waste. 

The waste is accordingly to the directive 2008/98/EC define as any substance or object 

which the holder discards or intends or is required to discard.  
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 The final third chapter describes three the most famous cases of the illegal 

hazardous waste movement to the Third world countries. Namely its the Koko incident, 

the Khian Sea ship incident and the most recent one, the Abidjan (Cote d‟Ivoire) 

incident. The last but not least case is used to show what obligations under international 

and european law were breached. 

 Although the international conventions do have some legal weaknesses, they 

succeeded in reducing of the number of waste exports from developed to developing 

countries. However, they did not succeed entirely. As problems still exist, many 

suggestions have been made on how to strengthen international legislation.  It is 

recommended that parties should encourage that the Basel Ban Amendment enter into 

force, the Protocol on Liability and Compensation should be strengthened, and that all 

countries minimize hazardous waste production. Some also stress the potential in this 

process with the role of NGOs.  
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