
Nový zákon o odpadech – základní změny hospodaření s odpady

Nový zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., schválený dne 15. května 2001 Parlamentem ČR,
upravuje problematiku odpadů s ohledem na legislativu Evropských společenství. Jeho příprava
byla součástí rozsáhlého vyjednávacího procesu s Evropskou unií v kapitole 22: Životní
prostředí. Přijetí tohoto zákona jistě přispělo k úspěšnému ukončení vyjednávání o této kapitole,
která byla dne 1. června 2001 předběžně uzavřena udělením přechodného období v oblasti
odpadů pro recyklaci obalů z plastů a znovuvyužití všech druhů obalů do 31. 12. 2005.
(Samostatný zákon o obalech byl 6. června 2001 schválen ve vládě ČR.)

Kvalitativní obsah zákona o odpadech je stanoven jeho základními cíli. Zákon svými právními normami
vytváří především předpoklady pro předcházení vzniku odpadů, nakládání s nimi při dodržování ochrany
životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje.

Oproti stávajícímu zákonu č. 125/1997 Sb. přesněji vymezuje vztahy subjektů, které působí v oblasti
odpadového hospodářství.

Zohledňuje současně úlohu nových subjektů veřejné správy, vyšších územních samosprávných celků
(krajů), stanovením jejich pravomocí a působností a vazbami na ostatní orgány státní správy a samosprávy.

Změny nového zákona oproti stávajícímu zákonu lze soustředit do dvou oblastí. Jde zejména
o úpravy vedoucí k odstranění nedostatků současné platné legislativy, které se projevily během jejího
fungování v praxi, a zajištění plné kompatibility s legislativou ES.

Zásadní úpravy byly provedeny především v definicích pojmů:

Využívání a odstraňování odpadů – definice zahrnují činnosti taxativně vyjmenované v přílohách
zákona č. 3 a 4 (v souladu s přílohami rámcové směrnice ES o odpadech). Pojmem „odstraňování” byl
nahrazen pojem „zneškodňování” v souladu s převzetím zmíněných příloh, kde pod činnosti odstraňování
jsou zahrnuty i způsoby úpravy odpadu a jeho skladování před jeho konečným odstraněním.

Oprávněná osoba: Z důvodu potřeby vyloučení zbytečných „překupníků odpadů” byly jasně a úžeji než
v zákoně 125/1997 Sb., v platném znění vymezeny subjekty, které mohou (jsou oprávněny) převzít odpad do
svého vlastnictví (K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická
osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru
nebo k výkupu určeného druhu odpadu nebo která je provozovatelem zařízení podle § 14 odstavec 2, nebo
za podmínek stanovených v § 17 též obec).

Navíc jsou v návrhu zákona definovány pojmy: odpadové hospodářství, zařízení, shromažďování,
sběr a výkup, materiálové a energetické využití odpadů.

Ze zákona č. 125/1997 Sb. bylo vypuštěno ustanovení § 3 odst. 3 - systém autorizace pro nakládání
s vybranými druhy nebezpečných odpadů. Nakládat s nebezpečnými odpady bude podle nového zákona
o odpadech možné pouze se souhlasem příslušného orgánu státní správy, přičemž ochranu životního
prostředí při nakládání se zvlášť nebezpečnými odpady je možné zabezpečit stanovením přísnějších
podmínek pro udělení tohoto souhlasu a není nutné zavádět zvláštní systém autorizace. Rovněž tak se
počítá s novelou trestního zákona, která by měla postihnout některé případy nakládání s nebezpečnými
odpady v rozporu se zákonem.

Část třetí - Povinnosti při nakládání s odpady (§ 10 – 24) byla doplněna o ustanovení § 10, dotýkající
se předcházení vzniku odpadů (stanoveny byly povinnosti pro výrobce a dovozce zboží s cílem omezit vznik
odpadů, zvláště pak nevyužitelných) a § 11 – přednostní využívání odpadů, kde je stanovena hierarchie
nakládání s odpady v souladu se Směrnicemi ES.

Hlavním cílem nového zákona nadále zůstává stanovení a dodržování pravidel pro nakládání s odpady.
V nich se zcela zřetelně podporuje využívání odpadů před jejich pouhým odstraněním, zejména pokud jde
o ukládání odpadů na skládky.

Obecné povinnosti při nakládání s odpady (§ 12) byly doplněny o:
a) nakládání s odpady pouze v zařízeních, místech a objektech k tomu určených
b) ustanovení jasně vymezující, komu je možné odpady předat do vlastnictví a povinnost původce ověřit si,

že odpady jsou předávány pouze osobě k tomu oprávněné
c) zákaz ředění a míšení nebezpečných odpadů pro účely skládkování; pro jiné účely povoleno jen se

souhlasem OkÚ, nezpůsobí-li ohrožení ŽP a zdraví lidí a je-li jeho účelem splnění požadavků technologie
zpracování odpadů

Samostatným ustanovením (§ 13) bylo ošetřeno balení a označování nebezpečných odpadů v souladu
s předpisy EÚ, zákonem o chemických látkách a přípravcích a mezinárodními úmluvami ADR, RID.



Souhlasy
Vzhledem k tomu, že rámcové Směrnice ES k odpadům a k nebezpečným odpadům požadují povolení a

registraci všech činností nakládání s odpady (kromě výjimek pro původce zneškodňující vlastní odpady ve
vlastních zařízeních), bylo nutné v rámci harmonizace našich předpisů s legislativou ES rozšířit množství
souhlasů vydávaných k nakládání s odpady podle zákona č. 125/1997 Sb. (především o souhlas orgánu
kraje v přenesené působnosti k provozu zařízení k využívání, sběru a výkupu všech odpadů – nikoliv jen
nebezpečných jako v zákoně 125/1997 Sb., v platném znění, dále o souhlasy okresních úřadů k ředění a
míšení nebezpečných odpadů).

V souladu s požadavkem směrnic ES se zavádí pro původce a oprávněné osoby, které splňují podmínky
stanovené zákonem, povinnost určit odpadového hospodáře, prostřednictvím kterého zajišťují odborné
nakládání s odpady.

Zvláštní ustanovení pro skládkování odpadů (§ 21)

V souladu se Směrnicí ES ke skládkování odpadů byly doplněny povinnosti provozovatelů skládek
o povinnosti:
- zabezpečit následnou péči o skládku nejméně po dobu 30 let,
- archivovat evidenci uložených odpadů po celou dobu provozu a následné péče o skládku,
- ukládat na skládku pouze odpady upravené (kromě odpadů uvedených v prováděcím předpisu a odpadů,

u kterých nelze dosáhnout snížení jejich objemu nebo nebezpečných vlastností).
Zvláštní ustanovení pro spalování odpadů (§ 22, 23)

Protože spalování odpadů může být podle příloh Směrnice 75/442/ES a příloh č. 3 a 4 návrhu zákona jak
jejich odstraňováním (D 10, D 11), tak jejich energetickým využitím (R 1), bylo třeba stanovit podmínky, při
jejichž splnění je spalování odpadů považováno za jejich energetické využití:
1) Za energetické využití odpadů se spalování odpadů považuje pouze tehdy, jestliže použitý odpad

nepotřebuje po vlastním zapálení ke spalování podpůrné palivo a vznikající teplo se použije pro potřebu
vlastní nebo dalších osob nebo odpady se použijí způsobem obdobným jako palivo nebo jako podpůrné
palivo v zařízeních na výrobu energie nebo materiálů za podmínek stanovených právními předpisy
k ochraně ovzduší.

(2) Spalovny odpadů, u nichž nejsou splněny podmínky spalování uvedené v odstavci 1, jsou zařízeními
k odstraňování odpadů.

V souladu se specificky zaměřenými Směrnicemi ES, stanovujícími požadavky na nakládání
s jednotlivými druhy odpadů, zasluhujícími zvláštní pozornost či specifické podmínky nakládání s nimi, byla
do návrhu zákona nově zařazena:
Část čtvrtá – Povinnosti při nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými

zařízeními, která obsahuje v § 25 – 37 požadavky na nakládání s:
a) polychlorovanými bifenyly a terfenyly a zařízeními je obsahujícími,
b) odpadními oleji,
c) bateriemi a akumulátory,
d) kaly z čistíren odpadních vod,
e) odpady z výroby oxidu titaničitého,
f) odpady azbestu
g) autovraky.

Nakládání s těmito vybranými výrobky, zařízeními a odpady jsou upraveny v zemích EU samostatnými
směrnicemi. Zákon tyto směrnice v plném rozsahu přejímá a v této části upravuje vztahy, které nejsou
řešeny v jiných částech zákona. Podrobnosti technického charakteru vyplývající ze směrnic ES budou
upraveny prováděcími právními předpisy.

Část šestá – Vedení evidence odpadů a ohlašování odpadů a zařízení (§ 39 až 40)

Oproti zákonu č. 125/1997 Sb. byla tato část v souladu se Směrnicemi ES rozšířena o:
a) ohlašování shromažďovacích a sběrových míst a skladů všech odpadů obcemi a osobami oprávněnými

ke sběru a výkupu odpadů (§ 39, odst. 5)
b) vedení evidence a ohlašování látek a zařízení s PCB
c) vedení evidence a ohlašování všech souhlasů a jiných rozhodnutí, vydaných okresními úřady a orgány

krajů v přenesené působnosti
d) vypracování roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru a její zasílání MŽP
e) povinnost archivovat evidenci nejméně 5 let.

Část sedmá - Plány odpadového hospodářství (§ 41 až 44)



Institut plánu odpadového hospodářství je  zaveden na základě požadavku směrnice ES. Jedná se
o návrat k institutu tzv. programů odpadového hospodářství, které byly u nás zavedeny zákonem
č. 238/1991 Sb., o odpadech, a následně zákonem č. 125/1997 Sb., o odpadech, zrušeny a novelou zákona
č. 37/2000 Sb. znovu zavedeny.

Plány odpadového hospodářství bude zpracovávat ministerstvo, kraje v samostatné působnosti a původci
odpadů (včetně obcí). Povinnost zpracovat plán odpadového hospodářství je pro původce odpadů omezena
množstevním limitem (10 t produkovaných nebezpečných odpadů za rok a 1000 t ostatních odpadů za rok).

Část devátá – Dovoz, vývoz a tranzit odpadů (§ 53 až 65)
Problematika dovozu, vývozu a tranzitu odpadů je řešena plně v souladu s příslušným nařízením Rady (EHS)

č. 259/1993 ve znění nařízení Rady (ES) č. 120/1997 a 2408/1998 a navazujících předpisů ES, zejména nařízení
Komise č. 1547/1999, které implementují závazky Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů
přes hranice států a jejich zneškodňování (včetně její změny a přílohy VII), a rozhodnutí Rady OECD
C(92)39/FINAL o pohybu odpadů určených k operacím využití přes hranice států. Úprava řeší především
procedurální stránku, která musí být ve všech dotčených státech stejná. Postup při dovozu, vývozu a tranzitu
odpadů podle tohoto nařízení ES a Basilejské úmluvy je v ČR uplatňován již podle stávající právní úpravy.

Tato ustanovení zákona jsou legislativně-technicky zpracována jako samostatná část zákona, která bude ke
dni vstupu ČR do EU zrušena s výjimkou ustanovení týkajících se státní správy v této oblasti.

Nejdůležitější změnou oproti úpravě zákonem č. 125/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je zavedení
povinnosti krytí každého dovozu, vývozu a tranzitu odpadů finanční zárukou nebo pojištěním odpovídajícím
nákladům nutným k pokrytí zpětného dovozu a zneškodnění a povinné pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou třetím osobám.

Část jedenáctá – Výkon státní správy (§ 71 až § 81)
Nově (oproti dosavadní právní úpravě odpadového hospodářství) jsou do soustavy správních úřadů

vykonávajících veřejnou správu v oblasti odpadového hospodářství zařazeny i Ministerstvo zdravotnictví,
Ministerstvo zemědělství, orgány ochrany veřejného  zdraví a kraje.

Návrh zákona svěřuje kompetence jak krajům, tak okresním úřadům, neboť v době předpokládaného
nabytí účinnosti zákona o odpadech, by oba tyto orgány měly fungovat vedle sebe.

Změny poplatků stávajícího zákona podle nového zákona o odpadech
Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, zavedl dva druhy poplatků. V části druhé – „Povinnosti při nakládání

s odpady” v § 10 Poplatek za komunální odpad a v čás-ti sedmé „Poplatky” v § 29 – 31 Poplatky za uložení
odpadů.

Zákon umožňuje, aby obec v samostatné působnosti vydala obecně závaznou vyhlášku, ve které by
stanovila místní systém sběru, svozu, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů, včetně
systému nakládání se stavebním odpadem. Současně může touto vyhláškou stanovit výši poplatku za
komunální odpad a způsob jeho výběru.

Poplatek za komunální odpad podle nového zákona o odpadech je změnou zákona o místních
poplatcích koncipován jako místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vymezení okruhu povinných subjektů, fyzických osob –
poplatníků, je totožné se stávajícím zákonem, pokud jde o osoby trvale se zdržující v obci. Nový zákon však
zavádí novou povinnost osob vlastnících stavby k individuální rekreaci, které by měly platit poplatek ve
výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Sazba místního poplatku za komunální odpad je tvořena ze dvou částek:
a) částka až 250 Kč/kalendářní rok za osobu trvale bydlící v obci jako základní
b částka až 250 Kč/kalendářní rok za osobu, která má v obci trvalý pobyt, stanovená na základě

skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu; obce
v obecně závazné vyhlášce stanoví rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu na osobu.

Poplatky za uložení odpadů
Poplatky za uložení odpadů jsou upraveny ve stávajícím zákoně v části sedmé § 29 – 31, v novém

zákoně v části osmé § 45 – 48. Oba zákony vytvářejí poplatek za uložení odpadů ze základní a rizikové
složky, přičemž v obou zákonech je základní složka příjmem obce a riziková složka příjmem Státního fondu
životního prostředí. Neplacení poplatků za uložení odpadů předpokládají oba zákony v případech, kdy odpad
slouží k technickému zabezpečení skládky v souladu s projektem a provozním řádem skládky. V novém
zákoně § 45 odst. 3 je vymezením pojmu „technologický materiál” omezena možnost obcházení zákona.
„Technologickým materiálem není odpad, který je ukládán nad rámec projektu určujícího nezbytné
množství”.

Rozdíly výše základních a rizikových poplatků za ukládání odpadů podle obou zákonů jsou ovlivněny
především úvahou o ekonomickém působení na původce odpadu k činnosti předcházející vzniku odpadů a
v druhé řadě růstem cen při nakládání s odpady.



Sazba základního poplatku za ukládání odpadů podle zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech Kč/t (kalendářní rok)
Kategorie odpadu 1998 1999 – 2000 2001 - 2002 2003 a dále
Nebezpečný 200 250 350 450
Komunální a ostatní 20  30   50  80

Sazba rizikového poplatku za ukládání nebezpečných odpadů Kč/t (kalendářní rok)
Kategorie odpadu 1998 1999-2000 2001 - 2002 2003 a dále
Nebezpečný 300 500 750 1000

Sazba základního poplatku za ukládání odpadů podle návrhu nového zákona Kč/t (kalendářní rok)
Kategorie odpadu 2002 až 2004 2005 až 2006 2007 až 2008 2009 a dále
Nebezpečný 1100 1200 1400 1700
Komunální a ostatní 200  300   400  500
Tučně vyznačené sazby jsou upraveny pozměňovacím návrhem Poslanecké sněmovny PČR

Sazba rizikového poplatku za ukládání nebezpečných odpadů Kč/t (kalendářní rok)
Kategorie odpadu 2002 až 2004 2005 až 2006 2007 až 2008 2009 a následující léta
Nebezpečný 2000 2500 3300 4500

Kombinací administrativních a ekonomických nástrojů se bude postupně omezovat skládkování odpadů.
V návaznosti na schválený zákon o odpadech, který má účinnost od 1. 1. 2002, jsou v konečné přípravě

navazující prováděcí předpisy:
- Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady,
- Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
- Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě,
- Vyhláška o nakládání s PCB,
- Vyhláška, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států

pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).
Přijetí výše uvedených vyhlášek se předpokládá ve 3. čtvrtletí 2001 s účinností od 1. 1. 2002.
Souběžně se připravují metodické pomůcky pro aplikaci nových právních předpisů pro hospodaření

s odpady, které budou popsány v některém z příštích čísel Zpravodaje.

RNDr. Vlastimila Mikulová,
ředitelka odboru odpadů MŽP

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dne 5. června 2001 výtvarnou a literární soutěž

Moje město, moje ulice bez aut
jak bychom si tam s kamarády hráli

Soutěže se mohou zúčastnit děti a mládež ve věku od 6 do 20 let ze všech typů škol a
školských zařízení.

Soutěž je zaměřena na letošní Evropský den bez aut. Zajímá nás, jak by si děti a mládež
představovaly své město, svou ulici, pokud by zde nejezdila auta, jak by zde trávily volný čas.

Evropský den bez aut připadá na 22. září. K Francii a Itálii, které před několika lety uzavřely centra
velkých měst na jeden den osobní a nákladní automobilové dopravě a jejichž občané prožili ten den ve
městě bez aut, se postupně přidala většina zemí Evropské unie a v loňském roce i některé kandidátské státy
včetně České republiky.

Akce má za cíl pozvednout obecné vědomí o tom, co způsobuje stále narůstající automobilová doprava
ve městech: stálý nárůst znečišťování ovzduší, hluku a vibrací, stejně jako ohrožování zdraví a životů při
kolizích, zhoršování kvality vody a půdy vlivem chemických posypů, nežádoucí kapalné a pevné odpady.

Dlouhodobým cílem je působit na obyvatele měst, aby se připojili k podobným akcím, aby je vzali za své
a sami se v nich angažovali. Výhledově by měla městská hromadná doprava dostat přednost před
automobilovou. A cyklistika či jízda na kolečkových bruslích také patří do našich měst.

Soutěž je organizována ve spolupráci a s finančním přispěním odboru komunikační strategie
Ministerstva zahraničních věcí a probíhá v rámci komunikační strategie resortu životního prostředí
České republiky před vstupem do Evropské unie.

Podmínky a pravidla soutěže
Vyhlášení soutěže: 5. června 2001 (Den životního prostředí)
Termín k odevzdání prací: do 7. září 2001 poštou na adresu Ministerstva životního prostředí (viz dále
pokyny pro účastníky soutěže)
Věkové kategorie:

I. - žáci 1. stupně ZŠ a jiných školních zařízení (do 10 let),
II. - žáci druhého stupně ZŠ a jiných školních zařízení (11 – 15 let),



III. - studenti SŠ, SOU a OU (16 – 20 let).

Soutěžní kategorie
Výtvarná soutěž (pro věkovou kategorii I. a II.)
Namalujte místo, kde žijete. Co by mohly děti ve vaší ulici dělat, kdyby tam neparkovala a nejezdila auta?
K čemu všemu by se dala využít volná plocha silnice, co by se mohlo dít na náměstí. Je to sen nebo
skutečnost? Uvítáme všechny výtvarné techniky. Nezapomeňte své práce podepsat (jméno, příjmení, věk).
Na rubu obrázku uveďte laskavě svou adresu nebo adresu školy a vaši třídu.

Literární soutěž (pro věkovou kategorii II. a III.)
Napište příběh, povídku, úvahu o tom, co by se všechno v místě, kde bydlíte, dalo dělat, kdyby tam

nejezdila auta.
Eko-povídka v rozsahu max. dvou stran formátu A5, možno dodat i e-mailem na níže uvedenou

e-mailovou adresu. Prosíme, uveďte vaše jméno, příjmení, věk a adresu školy či vaši adresu.
Fotografická soutěž nebo krátký videofilm (pro věkovou kategorii II. a III.)

Jak se změní město, když je tam autům vstup zakázán? Vyfoťte své kamarády nebo sebe na
kolečkových bruslích, na kole, můžete také zachytit nějaké zajímavé snímky vaší tramvajové dopravy. Práce
mohou mít humorný nadhled.

Autoři mohou do každé skupiny přihlásit nejvýše pět snímků nebo ucelený soubor. Rozměr fotografie
9x13 cm až 20 x 30 cm. Lze barevné i černobílé provedení. Nezapomeňte na rubu fotky uvést své jméno,
příjmení, věk, dále svou adresu nebo adresu školy a vaši třídu.
Uzávěrka soutěže je 7. září 2001.

Vyhodnocení soutěže proběhne dne 21. září 2001 v budově ministerstva životního prostředí. Členy
komise budou pracovníci státní správy, výtvarníci, představitelé některé nevládní organizace a děti.

Výsledky soutěže budou zveřejněny na webových stránkách ministerstva, otištěny v Učitelských
novinách, ve Zpravodaji MŽP a předány tiskové agentuře ČTK. Autory vítězných prací ve všech kategoriích
budeme písemně informovat.

V říjnu 2001 proběhne slavnostní vyhlášení vítězů v Praze, kde jim předá ministr životního prostředí
Miloš Kužvart pamětní listinu. Slavnostního aktu se zúčastní i zástupci Ministerstva zahraničních věcí.
Odměnou pro vítěze bude jednodenní zájezd do některé chráněné krajinné oblasti nebo do národního parku
s odborným výkladem zaměstnanců MŽP.

Vítězné výtvarné práce použije Ministerstvo životního prostředí pro vydání kalendáře na rok 2002.
Z nejlepších prací připraví pracovníci MŽP výstavu ve foyer budovy.
Všechny vaše práce posílejte (nejlépe hromadně) na adresu:

Ministerstvo životního prostředí, odbor pro styk s veřejností, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Na obálku vlevo zřetelně (nejlépe tiskacím písmem) vyznačte: SOUTĚŽ – MOJE MĚSTO BEZ AUT
Upozornění: Zaslané výtvarné práce, fotografie, videofilmy i literární práce se nevracejí. Práce, na

kterých nebude uveden autor a adresa, nebudou zařazeny do soutěže. Autoři zaslaných prací
souhlasí s jejich dalším nekomerčním využitím za strany MŽP a nebudou požadovat autorský
honorář ve smyslu příslušných ustanovení autorského zákona č. 121/2000 Sb.
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Veverková, tiskové odd. MŽP, tel.: 02/ 6712 2139, eva_veverkova@env.cz

Děčín má novou čistírnu odpadních vod a kanalizaci

V úterý 22. května 2001 byla slavnostně uvedena do provozu nově vybudovaná čistírna
odpadních vod a kanalizace v Děčíně. Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií
prostřednictvím programu Phare přeshraniční spolupráce (CBC) ve výši 180 mil Kč (4,8 mil. €),
což představuje přibližně 36 % celkových nákladů, a dále Spolkovým Ministerstvem životního
prostředí SRN. Realizace projektu napomůže České republice při splnění norem EU v oblasti
životního prostředí. Hlavním cílem tohoto projektu je podstatné zlepšení kvality vody a snížení
znečištění v Labi. Výsledkem bude zkvalitnění životního prostředí v oblasti celého dalšího toku
Labe, tedy i v Německu. Z tohoto důvodu budou mít z projektu užitek obyvatelé přilehlých
oblastí v České republice a také v sousedních regionech Německa.

Před realizací projektu byl Děčín jediným větším městem v České republice bez odpovídající čistírny
odpadních vod. Část projektu – výstavba kanalizačního sběrače - byla financována Ministerstvem životního
prostředí SRN ve výši 90 mil. Kč. Zbývající náklady projektu ve výši 231 mil. Kč byly hrazeny Severočeskou
vodárenskou společností, a.s. (dále SVS). Stavební práce byly ukončeny v listopadu 2000. Čistírna
odpadních vod má kapacitu 68 000 EO, přičemž v areálu je místní rezerva pro rozšíření na 92 000 EO.
Kanalizační sběrač využívá kombinaci gravitačních a výtlačných částí.

Financování projektu:

mailto:eva_veverkova@env.cz


Evropská unie prostřednictvím Phare CBC 179,3 mil. Kč
Spolkové ministerstvo pro životní prostředí 89,9 mil. Kč
Severočeská vodárenská společnost a.s. 231,4 mil. Kč
Celkem 500,6 mil. Kč

Z toho:
Subprojekt čistírna odpadních vod 299,7 mil. Kč
Subprojekt kanalizační sběrač 200,9 mil. Kč

Připočteme-li všechny historické a ostatní náklady, které SVS v souvislosti s realizací tohoto projektu
vynaložila, dostáváme se k realizačním nákladům přibližně 541 mil. Kč.

Od myšlenky k realizaci
80tá léta první studie
10/1996 podpis meziresortní dohody – BMU SRN a MŽP ČR a smlouvy o poskytnutí příspěvku – BMU

SRN a SVS
12/1998 podpis smlouvy o dílo se zhotovitelem ČOV (sdružení firem Vodní stavby a.s. a VATECH

Wabag GmbH)
12/1999 podpis smlouvy o spolufinancování – MMR ČR a SVS
12/1999 podpis smlouvy o dílo se zhotovitelem kanalizačního sběrače (sdružení firem VHS s.r.o a

SSŽ a.s.)
4/2001 zahájení zkušebního provozu
4/2002 trvalý provoz ČOV

Čistírna odpadních vod
V průběhu přípravy výstavby ČOV v městě Děčíně se postupně uvažovalo o několika staveništích.

Nakonec bylo rozhodnuto, že nová ČOV bude vystavěna v Boleticích v těsném sousedství průmyslové zóny.
V roce 1997 bylo získáno stavební povolení a byla zahájena příprava mezinárodního výběrového řízení.
Výběrové řízení bylo několikrát zrušeno a opakováno, ale nakonec byl vybrán zhotovitel, se kterým byla
v prosinci 1998 uzavřena smlouva o dílo. Zhotovením stavby bylo pověřeno sdružení firem Vodní stavby a.s.
a VATECH Wabag GmbH.

Hlavní část odpadních vod je na čistírnu čerpána z nově vybudovaných čerpacích stanic prostřednictvím
nového systému gravitačních a výtlačných sběračů. Další část odpadních vod je přiváděna gravitačně
z Boletic. Čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická s anaerobní stabilizací kalu a chemickým
hospodářstvím. „Jde skutečně o čistírnu 21. století“, pochvaluje si nové dílo ředitel odboru vod MŽP
Ing. Kinkor. Děčínská čistírna totiž jako jedna z mála dokáže z vody odstranit i dusík a fosfor.

Kanalizační sběrač
V průběhu přípravy celého projektu se koncepce kanalizačního sběrače několikrát měnila podle lokality

výstavby ČOV. Nakonec bylo rozhodnuto, že bude použita kombinace gravitačních a výtlačných částí. Pro
tuto variantu bylo v roce 1997 získáno stavební povolení. Následně bylo vypsáno mezinárodní výběrové
řízení podle procedur Phare. Výběrové řízení se opakovalo. V prosinci 1999 byl vybrán zhotovitel – sdružení
firem VHS s.r.o a SSŽ a.s.

Základem systému je sběrač “A” , který podchytí hlavní stoku V z Děčína a Jílového na levém břehu
Labe. Odpadní vody budou gravitačně svedeny do hlavní čerpací stanice odpadních vod V, odkud budou
přečerpávány kanalizačním výtlakem 2x DN 600 na ČOV. Odpadní vody ze stok II , III a IV budou
podchyceny a lokálními čerpacími stanicemi přečerpávány přímo do kanalizačního výtlaku. Sběrač “B”
přivede do sběrače “A” odpadní vody z pravého břehu Labe. Podchod Labe je zajištěn gravitační shybkou.
Sběrač “B” podchytí gravitačně stoky XIII a XIV.

Kanalizační systém je jednotný a bude odvádět jak splaškové, tak i dešťové vody.

Z programu přeshraniční spolupráce Phare CBC byla k dnešnímu dni vyčleněna částka 7 miliard Kč
(200 mil. €) na investice v příhraničních okresech České republiky. Celkově bylo vyčleněno od roku 1990
z Programu Phare, včetně Phare CBC, na pomoc České republice při přípravě na vstup do Evropské unie
více než 26 mld. Kč (750 mil. €). Financování EU v oblasti životního prostředí v České republice přesáhlo
částku 5 miliard Kč (přibližně 150 mil. €), která zahrnuje 1 miliardu Kč (27 mil. €) z programu ISPA. Celkové
finance EU směřující do České republiky, včetně programů Phare, ISPA a Sapard, dosahují 30 miliard Kč,
čili 850 milionů €.

(z materiálů tiskového oddělení MŽP)



Předběžný program festivalu EKOFILM 2001
Český Krumlov 3. – 7. října 2001

Středa 3. 10. 2001
8,30 – 12,00 Promítání pro školy (Kino J&K, Špičák 134, Český Krumlov)

od 12,00 Akreditace účastníků festivalu (zámek - Mincovna)

17,00 Zahájení festivalu (náměstí Svornosti) (hrají Nezmaři)

Čtvrtek 4. 10. 2001
8,30 – 12,00 Promítání pro školy (Kino J&K, Špičák 134, Český Krumlov)

9,00 – 18,00 Soutěžní a informativní promítání, promítání na přání, filmové přehlídky (zámek - Mincovna)

9,00 – 11,00 Zdroje finančních prostředků v ochraně životního prostředí (seminář)

14,00 – 16,00 Je krajinný ráz exaktní pojem? (seminář)

19,30 Povídání o šumných městech se šumnými tvůrci – Davidem Vávrou, Radovanem Lipusem
a Richardem Medkem

Pátek 5. 10. 2001
8,30 – 12,00 Promítání pro školy (Kino J&K, Špičák 134, Český Krumlov)

9,00 – 18,00 Soutěžní a informativní promítání, promítání na přání, filmové přehlídky (zámek - Mincovna)

10,00 – 12,00 Ekonomická hlediska provozu jaderných elektráren (seminář)

14,00 – 16,00 Reflexe ochrany přírody ve světových náboženstvích (seminář)

19,30 Setkání se Stevem Lichtagem Povídání o podmořské fauně a floře,  ale především o
žralocích s režisérem, potápěčem a producentem Stevem Lichtagem, který jako první na světě točil bez
použití ochranných klecíbílé žraloky. Také představí svůj nejnovější film „Carcharias  – The Great White“.

Sobota 6. 10. 2001
9,00 – 17,00 Soutěžní a informativní promítání, promítání na přání, filmové přehlídky, průřez Ekofilmem
2001 (zámek - Mincovna)

10,00 – 12,00 Výstavba dálnice D3 (seminář)

19,00 Slavnostní vyhlášení výsledků festivalu a předání cen (pro akreditované) (zámek -
Maškarní sál )

Neděle 7. 10. 2001
9,00 – 13,00 Přehlídka nejlepších filmů z EKOFILMU 2001 Zakončení festivalu (zámek - Mincovna)
Vyhlašovatel, informace o programu:
Ministerstvo životního prostředí, RNDr. Jitka Radová, tel. 6712 2432, fax 6731 1496, e-mail: ekofilm@env.cz,
www.env.cz

Organizátor, přihlášky filmů, akreditace:
AUVIEX, s.r.o., Perlitová 1820, 140 00 Praha 4, tel.: 02/41445165, 41445404, fax: 02/41445584, e-mail:
auviex@login.cz, www.auviex.cz

kancelář Český Krumlov: Latrán 37, 38101 Český Krumlov, tel.: 0337/711453, tel./fax: 0337/711487

Místo konání: Státní hrad a zámek Český Krumlov – Mincovna (2. nádvoří), www.ckrumlov.cz

Promítání a všechny pořady festivalu jsou určeny pro veřejnost.
VSTUP VOLNÝ !!!



Losos klepe na dveře České republiky

Ministerstvo životního prostředí se snaží o návrat některých tažných druhů ryb, které
v našich vodních tocích byly ještě v poměrně nedávné době zcela běžné – vždyť poslední
doložený výskyt lososa obecného (Salmo salar) na našem území je datován v roce 1948.

O co jde?
Především rybářské veřejnosti je dobře známý fakt, že z našich řek vymizela celá řada druhů ryb. Faktorů, proč je

tomu tak, je celá řada, ovšem za jeden z nejzávažnějších (vedle čistoty vody) považujeme neuváženou a ekologicky
nepromyšlenou výstavbu vodních děl v období „socialistického budování”. Taková díla ve valné většině případů
představují velmi významnou překážku v toku pro migraci nejen ryb, ale celé řady jiných organismů, protože nebyla
budována z ohledem na ekologické poznatky.

Abychom lépe pochopili, co takové vodní dílo (v ekologickém smyslu slova) „dokáže”, je třeba uvést několik faktů.
Dnes je již více než zřejmé, že každé vodní dílo významně ovlivňuje celou řadu ekologických faktorů, mezi

které patří:
! ovlivnění ekosystémů v okolí nádrže, resp. vodního díla, včetně ovlivnění hydrologicko – hydroekologických režimů

podzemní i povrchové vody v přilehlém okolí,
! změna hydrologických režimů toku, a to nad nádrží i pod ní (např. průtok, režim splavenin),
! změna kvalitativních parametrů vody po fyzikální i chemické stránce (např. teplota, schopnost samočištění, apod.),
! změna mikroklimatu v okolí, která nemusí být vždy pro danou oblast optimální,
! separace třecích hejn rybích populací, což znemožňuje výměnu genetických informací. Tato skutečnost je velmi

závažná u málo početných populací ohrožených druhů.

Z toho plyne, že pokud není vodohospodářské dílo vybaveno účinným zařízením pro jeho překonání (různé typy
rybích přechodů), dochází k velmi významnému omezení (leckdy i znemožnění) migrace, což ve svém důsledku
snižuje druhovou rozmanitost a následně stupeň vnitřní ekologické stability ekosystému vodního toku. Například
v důsledku výstavby a nevhodného konstrukčního řešení vodního díla Nové Mlýny dochází ke kontinuálnímu úniku ryb
z Novomlýnské nádrže do Dyje, protože zpětná migrace není možná.

V praxi to znamená, že z našich toků mizí některé druhy ryb a je nutno podotknout, že i velmi vítaná snaha
rybářského svazu o vysazování některých druhů ryb do našich toků řeší problém spíše kvantitativně a nikoli s ohledem
na posílení druhového spektra rybí obsádky toků.

Zároveň je však nutno si uvědomit, že nelze odstranit všechny příčné stavby na našich tocích. Proto je nutné se v co
možná největší míře snažit o jejich zprůchodnění pomocí tzv. rybích přechodů, jejichž technologie a teorie je již vcelku
dobře propracovaná a u našich západních sousedů je navíc i praxí ověřená. Je tedy zřejmé, že pokud budou v budoucnu
umožněny rybám obousměrné migrace, dojde ke snižování nákladů na umělé vysazování rybích druhů, protože jejich
populace by se mohly samy stabilizovat a udržovat dostatečně početné.

Co dál? Teorie...
V naší ekologické legislativě (zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny) jsou vodní toky definovány jako

životní prostředí pro obecně (§ 5) a zvláště chráněné druhy živočichů (§ 50). Příčné stavby na toku ohrožují populace
méně početných druhů ryb, protože tak dochází k jejich fragmentaci a následně k fyzickému oddělení počtu jedinců pro
udržení genetické diverzity. Také zákon č. 102/1968 Sb., o rybářství udává přímo povinnost vlastníkovi objektu zřizovat
rybí přechody (“…musí být dbáno, aby tam, kde je to účelné, byly zřizovány a udržovány rybí přechody a česlice…”).

Od r. 1994 je pro naši republiku závazná Úmluva o biologické rozmanitosti a Úmluva o ochraně stěhovavých
druhů. Pro větší toky existuje ještě konvence OSN o ochraně toků přesahujících státní hranice. ČR k této konvenci
přistupuje, i když ji ještě neratifikovala.

Ale ani naše republika nezůstala pozadu. Ministerstvo životního prostředí zpracovalo v návaznosti na příslušné
mezinárodní dohody tzv. „Akční plán stavby rybích přechodů pro významné tažné druhy ryb na vybraných
vodních tocích v ČR”, který vychází ze Státního programu ochrany přírody a krajiny a příslušných mezinárodních
úmluv. V tomto plánu je podrobně rozpracována časová, finanční a technická náročnost pro zprůchodnění příslušných
úseků našich toků.

... a praxe
V současné době probíhají celosvětové snahy směřující ke zlepšení stavu postižených vodních ekosystémů. Již

několik let probíhá vysazování lososa do drobných přítoků Labe na území SRN v blízkosti naší státní hranice, což
logicky vedlo k navázání spolupráce mezi rybářskými svazy obou zemí. Výsledkem snah německých rybářů je již ulovení
několika dospělých kusů lososa v blízkosti našich státních hranic.

Proto na jaře 1998 byl poprvé ve spolupráci s německými partnery Českého rybářského svazu vysazen plůdek
lososa obecného do českých přítoků Labe a tento experiment byl zopakován v r. 1999, kdy bylo ze SRN dovezeno
cca 200 000 jiker (tentokrát financováno z prostředků Programu péče o krajinu MŽP). Vysazení bylo provedeno do
povodí Kamenice, Ploučnice a Ohře. Při kontrolních odlovech v srpnu 1999 byla velikost lososů, vysazených v r. 1998,
okolo 15 cm a je u nich velmi pravděpodobné, že začnou v letošním roce migrovat do moře.

Vzhledem k tomu, že u lososů existuje velmi silný instinkt vracet se za účelem výtěru na místa zrození, eventuálně
vysazení (u uměle odchovaného plůdku), je reálné, že se první lososi vysazení v roce 1998 vrátí na naše území
v roce 2002.

Náš stát je však ke zprůchodnění příčných staveb na vodních tocích zavázán i legislativními předpisy EU, především
Směrnicí Rady č. 94/43/EC o ochraně přírodních stanovišť a planě rostoucích rostlin. V druhových seznamech této
směrnice jsou uvedeny i některé tažné druhy ryb, např. losos obecný.



Nyní je již asi jasné, kam směřovali autoři názvem tohoto článku. Přejme si však, aby losos nejen na pomyslné dveře
klepal, ale aby je našel co možná nejvíce otevřené.

RNDr. Josef Vopálka, odbor ekologie krajiny MŽP,
Ing. Martin Dušek, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR


