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• Směrnice EP a Rady 2006/21/ES
transpozice směrnice 2006/21/ES

• Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním
odpadem a o změně některých zákonů
• Vyhláška č. 428/2009 Sb.,
• Vyhláška č. 429/2009 Sb.,
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Zákon č. 157/2009 Sb., - Výklad pojmů
•Těžební odpad – jakýkoliv odpad, kterého se provozovatel
zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se ho zbavit, včetně TO
vzniklých při těžbě, úpravě a zpracování radioaktivních nerostů,
které nelze považovat za radioaktivní odpady, a které vznikají při
ložiskovém průzkumu, těžbě, úpravě nebo při skladování nerostů
a které podle zákona o odpadech náleží mezi odpady z těžby
nebo úpravy nerostů, nebo při těžbě, úpravě nebo skladování
rašeliny,
•Úložné místo těžebních odpadů (ÚM) – důlní stavba (před
rokem 2009 odval, odkaliště) vyhrazená pro ukládání těžebního
odpadu v pevném nebo kapalném stavu ve formě roztoku či
suspenze,
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Zákon č. 157/2009 Sb., - Vysvětlení pojmů
•Kategorizace ÚM – rozdělení do kategorie I a II z hlediska
možných vlivů na životy, lidské zdraví a životní prostředí,
•Provozovatel – právnická nebo podnikající fyzická osoba, která
je odpovědná za nakládání s těžebním odpadem, včetně jeho
dopravy a dočasného skladování, za provoz úložného místa a za
jeho stav po ukončení provozu; provozovatelem je i právnická
nebo podnikající fyzická osoba, která má těžební odpady v držení
•Plán pro nakládání s TO – stěžejní dokumentace pro nakládání
s TO, schvaluje OBÚ na základě žádosti,
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Zákon č. 157/2009 Sb., - Vysvětlení pojmů
•Provozované ÚM těžebních odpadů - je ÚM (odval, odkaliště), kde provoz
byl povolen v rámci povolované HČ a je součástí platného POPD, následně
bylo ÚM OBÚ zařazeno do kategorie z hlediska možných vlivů na životy,
lidské zdraví a životní prostředí a byl schválen plán nakládání s těžebním
odpadem,
•ÚM s ukončeným provozem – ÚM na kterém již bylo ukončeno ukládání
TO, byly ukončeny sanační a rekultivační práce a probíhá proces před úplným
uzavřením ÚM údržba ÚM, monitoring, kontrola a nápravná opatření po dobu
určenou v podmínkách rozhodnutí o povolení ukončení provozu ÚM,
•Uzavřené ÚM - OBÚ vydal rozhodnutí na žádost provozovatele, o tom, že
ÚM považuje za uzavřené, za dodržení podmínek stanovených v povolení
ukončení provozu ÚM,
•Opuštěné úložné místo – původní provozovatel nebo právní nástupce není
znám,
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Správní řízení dle zákona
č. 157/2009 Sb.
-

zařazení úložného místa do kategorie
změna kategorie ÚM
schválení plánu pro nakl. s TO
umístění a povolení stavby ÚM
povolení provozu ÚM a změny provozu
ukončení provozu ÚM
uzavření ÚM – kolaudace stavby
využití těžebního odpadu
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• Řízení o zařazení ÚM do kategorie
– Na žádost provozovatele
zařazuje OBÚ
Odkaliště

Odval
Hodnocení rizik

Posudek osoby pověřené
dle jiného pr. předpisu
(vodní zákon)

Pokud vyplyne příčina vzniku závažné
provozní nehody s možnými následky
na ohrožení života, lidského zdraví
a životní prostředí

OBÚ zařadí ÚM do I kategorie

– Jestliže není zjištěna příčina vzniku závažné nehody zařadí OBÚ ÚM
do II kategorie
7

Vyhláška č. 428/2009 Sb.
- Podrobnosti obsahu zprávy o celkovém vyhodnocení ÚM a
její náležitosti,
- Způsob výpočtu výše rezervy finančních prostředků na
činnosti související s nakládáním s těžebním odpadem, časový
průběh jejího vytváření a způsob čerpání,
- Náležitosti a obsah havarijního plánu ÚM a zásady prevence
závažných nehod,
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Vyhláška č. 429/2009 Sb.
- Způsoby hodnocení očekávaných fyzikálních a chemických
vlastností TO, s ohledem na jeho stabilitu za různých
atmosférických podmínek,
- Vlastnosti skrývky nebo hlušiny, které budou v průběhu těžby
přemisťovány,
- Limity pro zařazování ÚM do kategorií,
- Kritéria pro charakteristiku inertního TO,
- Náležitosti obsahu plánu,
- Druhy příloh žádosti o schválení plánu a požadavky na obsah
těchto příloh,
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Novela prováděcí vyhlášky č. 429/2009 Sb.
• § 2 odst. 6 se doplňuje písm. c)
o vyhodnocení oxidačních vlastností jednotlivých složek těžebního
odpadu a možností geochemických změn

• § 7 odst. 2 se doplňuje písm. i)
o možnost vzniku sekundárních kaveren

• § 11 odst. 1 se doplňuje písm. d)
o kritérium pro charakteristiku inertního odpadu – prokazatelně ve stabilní
chemické vazbě
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Novela prováděcí vyhlášky č. 429/2009 Sb.
• § 12 Plán pro nakládání s těžebním odpadem
o doplnění náležitostí Plánu dle činnosti (nakládání) s TO
o Plán pro ukládání TO na ÚM
o Plán pro ukládání TO mimo ÚM (§ 16 zákona) a v případech, kdy
se ÚM nepovažuje za stavbu (6 odst. 4 zákona)
o Plán pro odebírání TO
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Těžební odpady a Evropa
Výbor TAC – Technický poradní výbor
-Práce na rozhodnutí EK,
-Projednávání náležitostí plánu pro nakládání s TO
-Požadavky na vedení kontrol
-Zpracování požadavků na stanovení finančních záruk u
těžebních organizací
-Nepravidelná setkání
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Děkuji za pozornost
Petr Kastner
Petr.Kastner@cbusbs
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