Příloh a
Platb y za ukládání odpadu na skládky
Při řešení probl emati ky odstraňování odpadů vzni klý ch v sou vi sl ost i
s povodněmi j e třeba postupovat v soul adu s přísl ušný mi právními
předpisy, tzn. př edevším zákonem č. 185/2001 Sb., zákonem č.
240/ 2000 Sb., zákonem č. 241/2000 Sb.
Podl e § 45 zákona o odpadech j e za ukládá ním odpa du na skl ádky
stanovena povinnost platit popl at ek. Ten pl at í pů vodce odpadu a od
něho jej vybírá provozovat el skl ádky, který poplat ku ve stanoveném
rozsah u odvádí pří jemci , tedy obci, na j ej ímž kat astrálním území j e
sklá dka umístěna , a st átnímu fon du ŽP ČR.
Při odstraň ování odpadů vznikl ých v souvislosti s povodn ěmi tent o
postup nel ze beze zbytku aplikovat, neboť původce odpadu zpravidl a
nelz e zji st it, nebo původce ve smy sl u § 4 písm. p) zákona o odpa dech
ani ne exi st uj e. Ke vzniku odpadu za této si tuace dochází většinou
v důsledku tzv. „vyšší moci “.
Za těcht o okolností j e prot o třeba vychá zet ze zákona č. 240/2000 Sb.
( dál e jen „kriz ový zákon “) a zákona č. 241/2000 Sb. Při vyhl ášeném
stavu nebezpečí hej tman podle § 14 odst. 3 pí sm. a) koordi nuj e
záchranné a li kvi dační práce, poskytová ní zdravot nické pomoci,
opatř ení k ochraně veřejn éh o zdraví a bezodkl adný ch pohřební ch
služeb. Za takové opatření j istě lz e pokl ádat i odstraň ování
povodňovéh o odpadu a j eh o ukládání na skládkách. Podl e § 23 odst . 1
pí sm. f) téhož zákona starosta v době kriz ovéh o stavu (kt er ým j e i stav
nebezpečí) zajišťuj e organ iza ci dalších nez byt ných opatření. Těmi
pochopit el ně rovněž může být odstraňování povodňového odpadu a
j eho ukládání na skl ádky. Chybí zde však původc e odpadu, kt er ý by
provozovat el ům skládek plat it příslušn ý popl at ek. Provozovatel é jsou
však nuceni ukládá ní odpa dů na jimi provozovan é skládky strpět, byť
bez zapla cení poplatku, neboť podl e § 29 odst . 4 cit. zák. jest li že dojde
za kriz ov éh o stavu k ohrož en í ži vota, zdraví nebo hrozí - li škody
vel ké ho stavu na majetku nebo životní ho prostředí , j sou právni cké
osoby a podni ka jí cí fyzické osoby povin ny spl nit úkoly, které j dou nad
rámec opatření uvede n ých v krizových plán ech, pokud jim tyt o úkoly
uloží h ej tman n ebo orgán obce. St ej n ě tak podl e zákona č. 241/2000
Sb. může za stavu n ebezpečí kraj ský het man, starost a obce
s rozší řen ou působno stí n ebo starosta určené obce v území pro kt eré
byl vyhl ášen sta v n ebezpečí uloži t právnické osobě nebo podnikají cí
fyzické osobě, mají cí místo podni kání nebo sídl o podni ku v přísl ušném
územn ím obvodu, povi nnost dodávat výrobky, práce n ebo služby, které
j sou předmět em jeji ch činnost i nebo podnikání, a to v přiměřen ém
mn ožství.
V přípa dě, kdy docház í za krizové sit uace k uklá dá ní odpadů na
sklá dkách bez zaplacení poplatku, vzniká provozovat el ům škoda, kt erá
j e v příčinn é souvislosti s krizovými opatřen ími. Na tyto případy
pamat uje § 36 krizového zákona, kt erý stanoví odpovědn ost stát u za
škodu
způsobeno u
právni ckým
a
fyzickým
osobám
v příčin né
souvislosti s krizovými opatření mi a způ sob její ho uplat ňování. Podle
t oh ot o u stan oven í pen ěžní náhradu poskyt ne ten orgán krizového

řízení , kt erý nařídil krizové opatřen í, př i n ěmž n ebo v jehož důsledku
vzni kla škoda.
J e prot o třeba, aby provozovatel é sklá dek, na nichž dochází k ukládání
povodňových odpadů bez pl acení poplatků (a to a ť j iž pro to, že
původce není znám nebo jej nelze zji sti t), st anovi li výši škody, která
j im t ímto post upem vzni kla a uplatni li ji podle § 36 kri zového zákon a.
Z u hrazen é částky pak samozřejmě musí odvést st anoven ou část
příslušn é obci a státnímu fondu ŽP ČR.

