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ANOTACE  

Jednou z mála kompetencí přidělených Celní správě České republiky je kontrola 

přepravy odpadů. Tato bakalářská práce je zaměřena na vysvětlení jednotlivých činností, 

které plní celní orgány v této oblasti, ale i veškeré instituty s tím spojené. Hlavním cílem 

bylo podat ucelený přehled o jednotlivých druzích přeprav. 

Snahou této bakalářské práce bylo přiblížit nejen obecný postup celních orgánů při 

kontrole vnitrostátní přepravy, ale i při přeshraniční přepravě odpadů a s tím i související 

povinnosti nakládání s odpadem v rámci těchto přeprav, porušení přepravy odpadů a kaucí 

vybíraných při kontrole odpadů.    

Klí čová slova:  

průvodní doklady při přepravě odpadů, přeshraniční přeprava odpadů, vnitrostátní přeprava 

odpadů, 

 



ANNOTATION  

One of the authorities allocated to the Customs Administration of the Czech 

Republic is the supervision of the waste transport. This dissertation being concentrated on 

the explanation of the separate activities which are carried out with local customs 

authorities and all the institutes in this connection had the main purpose to hand in the 

integral overview of the separate sorts of transport. 

The effort of this dissertation was to introduce not only general progress of the 

customs administration supervising the intrastate transport but the cross-border waste 

transport as well with the duty to treat the transport and the offence against the rules of the 

waste transport and the bail collected in the waste supervision. 

Key words: 

covering documents in the waste transport, cross-board waste transport, intrastate waste 

transport. 
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

Jen málokdo tuší, že předchůdcem celní správy byla tzv. finanční stráž. Jednalo se 

o ozbrojený sbor ministerstva financí první republiky, jehož hlavním úkolem bylo střežení 

hranice a výkon celní služby. [1] 

Celní správa vždy plnila v novodobé historii České republiky poměrně významnou 

úlohu, a to jak uniformovaného neboli bezpečnostního sboru, tak správního orgánu, jehož 

hlavní cíle byly převážně orientovány na oblasti fiskální a ochranné.  

Vstup České republiky na jednotný vnitřní trh Evropské unie, volný pohyb zboží 

a s tím i související zrušení pravidelných celních kontrol na vnitřních hranicích členských 

států znamenaly pro celní správu řadu změn a úprav v kompetencích a vzájemných vazeb 

s ostatními státními orgány. [2] 

Celní orgány jsou správními úřady pro oblast celnictví s celostátní územní 

působností. V souvislosti s přistoupením České republiky k Evropské unii a zavedením 

volného pohybu zboží uvnitř Společenství celní orgány ukončili dnem 1. května 2004 svou 

dosavadní činnost na státních hranicích. Tím byly zároveň definitivně ukončeny pravidelné 

celní kontroly zboží přestupujícího státní hranice České republiky, s výjimkou 

mezinárodních letišť, které mají charakter vnější hranice Společenství. [3] 

Předložená bakalářská práce je zaměřena na jednu z mnoha činností Celní správy 

České republiky, kterou je kontrola přepravy odpadů. Téma své bakalářské práce jsem si 

zvolila nejen z důvodu profesního pohledu, ale i osobního zájmu o danou problematiku.  

Cílem bakalářské práce je jednoduchým, přesto ale výstižným způsobem, 

charakterizovat a zhodnotit činnost celní správy v kontrole přepravy odpadů, veškeré 

instituty s tím spojené a rovněž podat ucelený přehled o jednotlivých druzích přeprav. 
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Ministerstva a ostatní orgány státní správy plní v okruhu své působnosti úkoly 

stanovené v zákonech a jiných obecně závazných právních předpisech, jakož i úkoly 

vyplývající z členství České republiky v Evropské unii a v ostatních integračních seskupeních 

a mezinárodních organizacích. Při své činnosti se řídí zákony a usneseními vlády.  

Celní správa je odpovědna za ochranu společnosti a usnadnění mezinárodního 

obchodu cestou zajištění ochrany vnějších hranic a celkové bezpečnosti mezinárodní 

výměny zboží. Dále zajišťuje ochranu a bezpečnost občanů Evropské unie, chrání finanční 

zájmy Společenství a jeho členských zemí, chrání Společenství před nečestným 

a nezákonným obchodem a podporuje zákonnou obchodní činnost a tím zvyšuje 

konkurenceschopnost evropských firem pomocí moderních pracovních metod.  

Při plnění těchto povinností celní správa spolupracuje na národní a mezinárodní 

úrovni v boji proti podvodům, organizovanému zločinu a terorismu společně s dalšími 

orgány, zvláště s ostatními institucemi prosazujícími právo. Cílem celní správy je 

poskytovat služby na nejvyšší možné úrovni.[4] 

Celní správa České republiky se řídí zákonem č. 185/2004 Sb. o Celní správě České 

republiky [5]. Celní správu tvoří Generální ředitelství cel, celní ředitelství a celní úřady. 

Území České republiky je rozděleno mezi osm celních ředitelství a jim podřízených 

padesát čtyři celních úřadů s vymezenou územní působností. Celní správa je 

bezpečnostním sborem a její činnost zapadá do systému celního dohledu nad zbožím 

v rámci jednotného celního území Evropské unie. Hlavními úkoly Celní správy jsou 

především zajišťování bezpečnosti zahraničního obchodu, provádění celního řízení, boj 

proti porušování celních předpisů a ochrana společnosti a životního prostředí.  

Celní správa také na základě zvláštních zákonů provádí kontrolní činnost v oblasti 

nákladní silniční dopravy, jako jsou např. vážení nákladních vozidel, dodržování 

povinných přestávek řidičů nebo splnění podmínek pro přepravu nebezpečných nákladů. Je 

také pověřena kontrolou v oblastech zahraničního obchodu s vojenským materiálem, 

provádění společné zemědělské politiky Společenství, nakládání s odpady, obchodu 

s chráněnými druhy fauny a flóry a nelegální zaměstnanosti cizinců. V neposlední řadě 

byla Celní správa České republiky zařazena do Integrovaného záchranného systému země 
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jako složka spolupůsobící s ostatními bezpečnostními a záchrannými sbory při 

mimořádných a krizových situací.  

Základní úkoly v oblasti zajištění ochrany trhu a bezpečnosti mezinárodního 

obchodu jsou převážně všem celním správám společné. Mezinárodní obchod se vždy 

dotýká minimálně dvou a více celních správ a každá z nich má kontrolu jen nad částí celé 

obchodní operace. Z toho důvodu je nezbytné, aby celní správy vzájemně úzce 

spolupracovaly, a to na základě mezinárodních smluv, které poskytují právní rámec pro 

výměnu informací, předávání dokumentů, vzájemnou pomoc při šetřeních týkajících se 

porušování celních předpisů, apod. Česká republika podepsala smlouvy o vzájemné 

pomoci v celních otázkách s více než dvaceti státy.  

Celní řízení se značně zjednodušilo na základě změn celních předpisů a zásadní 

změně došlo v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie. Postupy celních 

orgánů v rámci celního řízení od toho okamžiku přestala upravovat národní legislativa 

a tato oblast přešla pod správu legislativy Evropské unie, která definuje jednotné postupy 

celního řízení pro všechny členské státy Evropské unie.  

Celní správa České republiky se aktivně zapojila do procesu modernizace 

celního řízení, který vychází z vytvoření nového celního kodexu Evropské unie 

a z návazného programu jednotného počítačového zpracování celních režimů v rámci 

Evropské unie takzvaného e-Customs. V této oblasti celní správa navazuje na úspěšné 

zvládnutí počítačového zpracování režimu tranzitu za použití systému NCTS (New 

Computerised Transit Systém neboli Společný tranzitní režim). Tyto zkušenosti jsou 

využívány k postupnému zavádění dalších systémů, jimiž jsou Systém kontroly vývozu 

(ECS), Automatizovaný vývozní systém (AES), Systém kontroly dovozu (ICS) 

a Automatizovaný dovozní systém (AIS). Cílem zavádění těchto moderních postupů je 

zjednodušení a další sjednocení celního řízení ve všech členských státech Evropské unie 

při zavedení nových bezpečnostních opatření v rámci společného boje proti terorismu.  

Další důležitou oblastí činnosti Celní správy České republiky je problematika pátrání, 

která se zaměřuje na odhalování případů, kdy byly porušeny celní a daňové předpisy 

v souvislosti s dovozem, vývozem nebo tranzitem zboží. K takovému porušování předpisů 

dochází nejčastěji u textilního zboží, elektroniky, motorových vozidel, zemědělských 
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a potravinářských výrobků a u zboží zatíženého spotřební daní. Jejich činnost se směřuje i proti 

pachatelům závažných trestných činů, včetně organizovaného zločinu.  

Nenahraditelnou úlohou při plnění činností Celní správy je i výcvik služebních psů. 

V současné době česká celní správa disponuje šedesát čtyřmi služebními psy, z nichž 

polovina je určena pro detekci drog a cigaret. Ostatní psi jsou určeni k všestrannému 

použití zejména při kontrolní činnosti celních, ale i jiných orgánů státní správy České 

republiky.  

Celní správa rovněž zajišťuje činnost stálých a pohotovostních složek celostátní 

radiační monitorovací sítě spočívající zejména v měření radionuklidové kontaminace osob, 

dopravních prostředků, zboží, předmětů a materiálů pomocí stacionárních detekčních 

zařízení na vybraných měřících místech na pozemních hraničních přechodech.  

Celní orgány ve všech výše jmenovaných oblastech úzce spolupracují s dalšími 

orgány státní správy, zejména se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. Ochrana je 

vskutku klíčovým prvkem činnosti celní správy, netýká se zdaleka jen domácího trhu, 

nebo zdraví a bezpečnosti občanů. Celní správa plní významné úkoly v oblasti ochrany 

duševního vlastnictví. V rámci kontrol prováděných zpravidla společně s pracovníky 

České obchodní inspekce dochází k zabavení velkého množství nedovolených 

napodobenin a padělků, jehož hodnota převyšuje jednu miliardu korun ročně. S tím souvisí 

i kompetence celní správy v oblasti ochrany spotřebitele, jež spočívá v kontrole obecné 

bezpečnosti výrobků.  

Celní orgány se u výrobků navržených k propuštění do režimu volného oběhu 

zaměřují především na to, zda výrobek nebo série výrobků nevykazuje znaky, které by 

mohly představovat vážné a bezprostřední ohrožení zdraví spotřebitele. Jedná se například 

o hračky, léčiva, potraviny a podobné výrobky, které musejí být doprovázeny dokladem 

potvrzujícím jejich bezpečnost. Dále celní orgány kontrolují, zda je výrobek opatřen 

náležitým označením v souladu s platnými právními předpisy. 

Celní správě přísluší i významné povinnosti související s ochranou národního 

kulturního dědictví, zejména pak při kontrole vývozu kulturních památek, sbírkových 

předmětů, předmětů kulturní hodnoty a archiválií. Sleduje také, jak je dodržován předchozí 

souhlas ministerstva kultury nebo vlády a zda kulturní památka nebo národní kulturní 
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památka vystavovaná, zapůjčená nebo pro jiné účely vyvezená nebo odeslaná z území 

České republiky, byla ze zahraničí vrácena zpět v dobrém stavu. 

Velmi významnou oblastí s celosvětovým rozměrem je dohled celních orgánů na 

dodržování tzv. Washingtonské úmluvy CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu 

ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin) o ochraně druhů volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin. Neméně zásadní oblastí ochrany přírody svěřenou 

celníkům je i problematika kontrol přepravy a balení reprodukčního materiálu lesních 

dřevin. Neopominutelná je i kontrolní role celníků při dovozu, vývozu a průvozu látek 

poškozujících ozonovou vrstvu Země a látek poškozujících ovzduší. 

Celně technické laboratoře (CTL) mají svůj nezastupitelný význam a postavení 

v organizační struktuře Celní správy České republiky. Jejich činnost se stala nezbytnou 

podmínkou v celní oblasti tím, že s využitím laboratorního zkoumání a analýz vzorků zboží 

stanoví povahu, tarifní zařazení, původ a hodnotu zboží pro výtěžnost cel a daní, a pro realizaci 

opatření obchodní politiky, antidumpingu a ochrany a při kontrole zemědělských produktů.  

Zastřešujícím orgánem tohoto celého laboratorního systému je oddělení Řízení 

celně technických laboratoří, jež je součástí Generálního ředitelství cel, které odborně, 

metodicky, technicky a organizačně řídí jednotlivé pracoviště laboratoří. 

Celně technické laboratoře dále spolupracují s výzkumnými ústavy, vysokými 

školami, odbornými výzkumnými a vědeckými úseky průmyslu, ale i na mezinárodní 

úrovni zejména v rámci činnosti koordinační skupiny Evropských celních laboratoří. 

Kvalitu a odbornou výši činnosti celních laboratoří stvrzuje zavedený systém kvality, 

získaná akreditace a certifikace dle národních, vnitro-unijních i obecně mezinárodních norem, 

jejichž okruh se průběžně rozšiřuje dle potřeby a vývoje kompetencí celních orgánů. 

Významnou oblastí, jež celní správě pomáhá plnit úkoly v celé šíři její působnosti, 

je informatika. Dlouholetá vůle vedení zajistit pro výkon celní služby i ostatní související 

činnosti kvalitní a moderní vybavení informačními technologiemi sleduje především snahu 

zjednodušit celní řízení a poskytovat celní službu obchodní veřejnosti v nejvyšší možné 

rychlosti, kvalitě a dostupnosti. 

Základním předpokladem rozvoje informatiky byla příprava a vlastní plnění úkolů 

v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie. Velké úsilí patřilo zejména 
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řešením souvisejícím se sjednocením postupů v oblasti celního řízení a s komunikací se 

systémy spravovanými Evropskou komisí. Neméně podstatné bylo i rozvíjení systémů 

rizikových analýz, datové skladby i nových portálových řešení. 

Po vstupu České republiky do Evropské unie bylo nezbytné technicky zajistit plnění 

nových kompetencí celní správy, zvláště pak vybavení skupin mobilního dohledu. V jejich 

výbavě přibyly mobilní váhy ke kontrolám nápravových tlaků a celkových hmotností 

nákladních vozidel i pomůcky pro kontrolu záznamů z tachometrů. Pro zajištění úkolů 

souvisejících se systémem celostátní radiační monitorovací sítě jsou vybaveny i mobilními 

radiometry a radiačními pagery k detekci a lokalizaci a měření zdrojů ionizujícího záření.  

Celní správa disponuje adekvátním autoparkem mnoha druhů služebních vozidel 

a několika mobilními rentgeny využívanými k odhalování utajovaných obsahů zásilek. 

Veškerá technika a její průběžná modernizace je pak zárukou kvalitního plnění úkolů 

ochrany nejen ekonomiky české, ale i celého Společenství. 

Před vstupem naší republiky do Evropské unie, měla celní správa možnost 

prohlížet nákladní auta již na hranicích a tak zjišťovat zda nevezou nelegální zboží či 

odpad. V roce 2004 však ukončily celní orgány svou dosavadní činnost na státních 

hranicích v souvislosti s přistoupením České republiky k Evropské unii a zavedením 

volného pohybu zboží uvnitř Společenství. Tím byly zároveň definitivně ukončeny 

pravidelné celní kontroly zboží, které přestupovalo státní hranice České republiky. 

Kontroly vykonávané uvnitř Společenství v silniční a vnitrozemské vodní dopravě jsou 

od května 2004 prováděny pouze ve vnitrozemí.  

V rámci Evropské unie není již úlohou celníků kontrola nákladů na hranicích. 

Řidiči kamionů již proto netráví mnoho desítek hodin na hraničních přechodech, 

ale v rámci území Evropské unie se kamiony pohybují volně. Celníci však mohou 

kontrolovat auta v rámci činnosti svých mobilních hlídek. Kontroly kamionů kvůli 

nebezpečí dovozu nelegálního odpadu zaměstnávají plně mobilní skupiny celníků každý 

den po celých dvacet čtyři hodin. I při nejlepší snaze jsou to v podstatě kontroly namátkové 

a to na určitých vytipovaných směrech.[4, 5, 6] 

Důsledek rozhodnutí o stažení celních orgánů z hranic v souvislosti se vstupem 

do Evropské unie byl zřejmý již skoro po roce. Od poloviny roku 2005 totiž 

ve Spolkové republice Německo začaly platit legislativní změny, konkrétně novela 
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německého zákona o odpadech, které výrazně zpřísnily tamní podmínky pro ukládání 

odpadu.[6] Přestože i u nás vstoupila v platnost nejen novela českého zákona 

o odpadech, ale také její prováděcí vyhláška, na rozdíl od Německa pirátské dovozy 

zastihly Českou republiku zcela nepřipravenou. Koncem roku 2005 se především 

na severu Čech objevilo přes 15 000 t nelegálního odpadu. Bylo zaznamenáno, že se 

řidiči dorozumívali vysílačkami, zda jsou na hraničních přechodech kvůli odpadu právě 

kontrolovány kamiony. Což je velmi smutná skutečnost. 

Při přepravě zboží z členských států, které nepodléhá celnímu dohledu, vycházejí 

oprávnění celních orgánů pouze ze zákona o odpadech. S ohledem na tuto skutečnost 

provádějí celní orgány pouze namátkové kontroly na silničních komunikacích, při kterých 

zjišťují, zda jsou dodržovány předpisy o přepravě odpadů. Při kontrolní činnosti však nelze 

vždy na místě určit, zda přepravované zboží je odpadem.[3] 

V následujícím textu bych se chtěla zamyslet nad příčinami nelegálních dovozů 

odpadů. V současné době funguje v Evropské Unii směrnice, podle které může každý 

členský stát Evropské unie zakázat dovoz odpadu k odstranění a jeho hromadění na 

skládkách. Směrnice Evropské unie se však nevztahuje na spalovny, kdy spalovny jsou 

v Evropské unii paušálně považovány za zařízení k využívání odpadu a staví recyklaci 

a spalování odpadů na stejnou úroveň. V České republice musí mít žadatel na spálení 

odpadu ve spalovně zvláštní povolení Ministerstva životního prostředí.  

Podnikaví jedinci proto uvedli do praxe nenáročný trik, a to fiktivní smlouvu se 

spalovnou, anebo natvrdo obsah kamiónu na úsměvně propustných hranicích zatajit. 

Mnohé firmy ve  Spolkové republice Německo rády zaplatily ekodumpingovou cenu, jen 

aby se svého odpadu laciněji zbavily. Na tomto obchodu blíže neurčení dopravci vydělali 

milióny. Kamiony s odpadem jednoduše projedou hranice, obejdou zákony a zinkasují 

tučné zisky. Vzniklé škody však zaplatíme všichni. Jedním z mála případů byl například 

nelegální odpad skladovaný v halách Libčevsi a tento odpad mohl být i vysoce toxický. 

Odpady by se měly likvidovat v zemi, kde vznikly. Dálkový transport odpadů 

z ekonomických důvodů je nepřijatelný a odporuje preambuli evropské směrnice. Navíc 

vytváří další zátěže kamionové dopravy.[7] 

Dalším významným mezníkem byl rok 2007, kdy vstoupila Česká republika 

do Schengenu. Vstup České republiky do Schengenu znamenal ukončení hraničních 
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kontrol na hranicích se sousedními státy. Hranice je možné překračovat i mimo 

současné hraniční přechody a to i bez časového omezení. Při přejíždění hranic vozidly 

či kamiony není nutné zastavovat a předkládat cestovní doklady.[8] Do doby začlenění 

České republiky do Schengenského prostoru působila na hranicích pohraniční 

a cizinecká policie, která kamiony také prohlížela a v případě potřeb přivolala 

pracovníky celní správy. V dnešní době jsou hranice zcela bez kontrol. Volnost 

a pohyb osob a zboží přes vnitřní hranice schengenského prostoru však není absolutní. 

I po zrušení hraničních kontrol je třeba dbát na dodržování pravidel vyplývajících 

z předpisů daného státu.  

Operativním článkem přímého výkonu kontrolní činnosti celní služby jsou skupiny 

mobilního dohledu. Jejich hlavním úkolem je provádět přímo v terénu kontroly nad zbožím 

podléhajícím celnímu dohledu, nad výrobky podléhajícími správě spotřebních daní a nad 

výkonem všech dalších kompetencí.  

Skupiny mobilního dohledu prostřednictvím motorizovaných i pochůzkových 

hlídek kontrolují například dodržování podmínek daných celním režimem, do kterého bylo 

zboží propuštěno, nebo podmínek stanovených v povolení provozování svobodného pásma 

a svobodného skladu. Plní rovněž úkoly v oblasti odhalování zboží porušujícího některá 

práva duševního vlastnictví.  

Hlídky mobilního dohledu též kontrolují na pozemních komunikacích vozidla 

a provádějí kontrolu jejich nákladových prostor a kabin, kontrolují doklady a dokumenty 

vztahující se k dopravovanému zboží, včetně dokladů a dokumentů svědčících 

o dodržování celních a daňových předpisů, o určené trase či lhůtě prováděné přepravy. 

Na stanovených úsecích dálnic a rychlostních komunikacích vykonávají kontroly plnění 

povinnosti úhrady poplatku za užívání těchto komunikací. Důležitou kompetencí hlídek 

mobilního dohledu je i kontrolní vážení a měření jízdních souprav s připojenými vozidly.  

Významnou pozornost věnují hlídky i kontrole přepravy zboží dvojího použití 

v rámci Společenství. V této oblasti úzce spolupracují s dalšími orgány státní správy, 

zejména s Licenční správou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.[4] 
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3 PLATNÁ LEGISLATIVA 

Celní řízení se značně zjednodušilo na základě změn celních předpisů a zásadní 

změně došlo v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie. Postupy celních 

orgánů v rámci celního řízení od toho okamžiku přestala upravovat národní legislativa 

a tato oblast přešla pod správu legislativy Evropské unie, která definuje jednotné postupy 

celního řízení pro všechny členské státy Evropské unie. 

Nejužší spolupráce probíhá mezi celními správami Evropské unie, které společně 

zajišťují provádění dohledu nad jednotným celním územím Společenství na základě 

společné celní legislativy. Tato spolupráce je upravena právními předpisy Evropské unie 

a je rozšířena Úmluvou Neapol II a Úmluvou o celním informačním systému. Důležitým 

úkolem Evropské komise je zajistit, aby společné celní předpisy byly prováděny na celém 

území Evropské unie jednotně a pro všechny obchodní subjekty ve Společenství, které 

dovážejí nebo vyvážejí zboží, tak existovaly stejné podmínky. Z tohoto důvodu Evropská 

komise vytvořila program Customs 2007, jehož účelem je umožnit výměnu zkušeností 

mezi celními správami členských zemí Evropské unie.[4] 

Problematika kontroly přepravy odpadů je obsažena zejména v Basilejské úmluvě 

o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, 

uzavřené v roce 1989 a vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 100/1994 Sb. Tato úmluva byla 

sjednána zejména proto, že si smluvní strany uvědomovaly nebezpečí poškození 

a vzrůstajícího ohrožení lidského zdraví a životního prostředí způsobeného nebezpečnými 

odpady a jejich pohybem přes hranice států. [9] Tyto přistupující státy byly přesvědčeny 

o tom, že nebezpečné odpady a jiné odpady by měly být, pokud je to slučitelné 

s ekologicky správným a účinným nakládáním s nimi, zneškodněny ve státě, v němž 

vznikly.  

Nařízením, které zřizuje systém pro kontrolu odpadů a zároveň implementuje 

na úrovni Evropské unie i Basilejskou úmluvu je u nařízení Rady (EHS) č. 259/1993 

o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj 

a o jejich kontrole, ve znění pozdějších předpisů [9, 10]. 
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Společná pravidla a postupy pro přepravu některých druhů odpadů do některých 

nečlenských zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), ve znění 

pozdějších předpisů upravuje nařízení Rady Evropského společenství (ES) č. 1420/1999 [11]. 

Dalšími právními předpisy, které se zabývají problematikou odpadů, jsou 

směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení 

používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, 

směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 

o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, rozhodnutí Komise (ES) 

č. 774/1994 o standardním nákladním listu, ve znění pozdějších předpisů.[12, 13, 14] 

V rámci české legislativy řeší odpadové hospodářství zejména zákon č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dále pak 

hlavní cíle a principy byly vyhlášeny nařízením Vlády České republiky č. 197/2003 Sb. 

o Plánu odpadového hospodářství České republiky [15, 16 ].  

Procesní právo je zejména obsaženo ve vyhlášce 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, ve znění pozdějších předpisů, a také ve vyhlášce č. 383/2001 Sb. 

o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.[17, 18] 
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4 KONTROLA PŘEPRAVY ODPADŮ 

Při přepravě zboží z členských států, které nepodléhá celnímu dohledu, vycházejí 

oprávnění celních orgánů pouze ze zákona o odpadech. S ohledem na tuto skutečnost 

provádějí celní orgány pouze namátkové kontroly na silničních komunikacích, při kterých 

zjišťují, zda jsou dodržovány předpisy o přepravě odpadů.[3] Při kontrolní činnosti nelze 

vždy na místě určit, zda přepravované zboží je odpadem. V současné době se celní orgány 

snaží eliminovat uvedený problém tak, že v souladu se zákonem o odpadech využívají 

odborné pomoci České inspekce životního prostředí. 

V souvislosti se zvyšujícím se počtem případů nelegální přepravy odpadů 

z členských států Evropské unie na území České republiky přijala celní správa opatření ke 

zvýšení kontrolní činnosti v uvedené oblasti [3]. Je třeba si uvědomit, že denně vstoupí do 

České republiky asi dvanáct tisíc nákladních vozidel [19], a proto nemůže být v silách 

celní správy provést kontrolu každého z nich. 

Právě přeshraniční přeprava odpadů do České republiky se stala pro některé 

právnické subjekty cestou k zisku za každou cenu, a to na úkor především životního 

prostředí¸ ale i možného ohrožení zdraví obyvatelstva. Celními orgány bylo zjištěno 

a poznatky Policie České republiky potvrzeno, že se jedná o organizovanou trestnou 

činnost, která spočívá v obcházení právních předpisů, v padělání průvodních dokladů 

včetně uvádění nepravdivých údajů o přepravovaném zboží¸ uskutečnění přepravy 

převážně v nočních hodinách a uvádění fiktivních odesílatelů a příjemců.[19] 

Při provádění kontroly postupují celní orgány zejména podle § 77 a § 81 zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a v případě, že provedení kontroly 

vyžaduje postup, který není v zákoně upraven, postupují podle zákona č. 13/1993 Sb., celní 

zákon, ve znění pozdějších předpisů.[15, 20] 

4.1 Obecný postup celních orgán ů 

V oblasti přeshraniční přepravy odpadů se celní orgány podílejí na zajištění veřejné 

oblasti odpadového hospodářství podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména provádění kontrol 

dopravních prostředků na pozemních komunikacích v rámci celé České republiky. Účelem 
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těchto kontrol je především prověřování, zda se nejedná o nepovelenou přepravu 

odpadů.[15] 

Jakákoli přeprava odpadu provedená bez oznámení všem dotčeným příslušným 

orgánům nebo bez souhlasu dotčených příslušných orgánů nebo se schválením získaným 

od dotčených příslušných orgánů zfalšováním, nesprávnými údaji nebo podvodem nebo 

která věcně neodpovídá údajům v průvodním listu, nebo která vede k odstranění nebo 

využití v rozporu s pravidly Společenství a mezinárodními pravidly se považuje za 

nedovolenou přepravu.[15] 

V rámci provádění kontroly přepravy odpadů jsou celní úřady také oprávněny 

nařizovat zastavovat vozidla, nařizovat odstavení vozidla na vhodné místo, kontrolovat 

doklady provázející odpad a zboží, doklady prokazující totožnost osoby přepravující 

odpad, provádět fyzickou kontrolu odpadů a zboží, odebírat a analyzovat vzorky 

a pořizovat dokumentaci. [15 ] 

Účelem odstavení vozidla je provedení kontrolních úkonů ke zjištění o jaký druh 

přepravy odpadů se jedná a zda je tato přeprava uskutečňována v souladu s právními 

předpisy. Místo k odstavení vozidla je nutné vždy určit s ohledem na bezpečnost 

a plynulost silničního provozu a také s ohledem na rozsah prováděné kontroly a s tím 

související technické, personální a další potřeby celního úřadu [15]. 

Zjistí-li celní orgány přepravu prováděnou bez oznámení nebo souhlasu příslušných 

dotčených orgánů nebo přepravu na základě průvodních listů, kde jsou uvedeny 

nepravdivé, zkreslené údaje nebo jsou podstatné údaje zamlčeny, může se jednat o skutek, 

nasvědčující spáchání trestného činu podle § 181e odst. 1 a 2 zákona č. 140/1961 Sb., 

Trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů a celní orgán má podle § 8 odst. 1 zákona 

č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, 

oznamovací povinnost vůči orgánům činným v trestním řízení. Oznámením podezření ze 

spáchání trestného činu Policii České republiky celní orgány vyrozumí jednu ze základních 

složek integrovaného záchranného systému, uvedenou v § 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb. 

o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů [21, 22, 23]. 

Oproti roku 2004 a 2005 byl zjištěn extrémní nárůst nelegální přepravy odpadů, který 

souvisel zejména se zpřísněním podmínek pro nakládání s odpadem ve Spolkové republice 
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Německo a Rakouské republice. Tento nárůst se podařilo zastavit až v první polovině roku 

2006 a to zejména díky nepřetržitě vykonávané kontrolní činnosti mobilního dohledu 

v blízkosti vytipovaných hraničních přechodů. V součinnosti s Cizineckou a pohraniční policií 

České republiky a Českou inspekci životního prostředí přijala Celní správa systémová opatření 

k neustálému monitorování situace v oblasti přeshraniční přepravy odpadů. V rámci výkonu 

kontrolní činnosti bylo zkontrolováno 350 832 nákladních vozidel a 32 317 dodávkových 

a osobních vozidel.[24] 

Za období roku 2005 bylo podezření z porušení právních předpisů upravujících 

přepravu odpadů zjištěno ve třiceti šesti případech. Za období roku 2006 to bylo ve dvě stě 

padesáti šesti případů a v roce 2007 toto zjištění činilo dvacet šest případů.[24] Pro větší 

přehlednost uvádím v následující tabulce č. 1 celkový počet porušení přepravy odpadů za 

období od roku 2005 do roku 2007. 

Tabulka 1: Počet porušení přepravy odpadů za období roku 2005 – 2007 [24] 

Rok Počet porušení 

2005 36 

2006 256 

2007 26 

Kontrolní režimy při přeshraniční přepravě odpadů jsou v podstatě tři. Prvním 

kontrolním režimem je přeprava odpadů, která musí být provázena určitými informacemi. 

Přitom není nutno podávat oznámení příslušným orgánům dotčených států a čekat na jejich 

souhlas. Druhým kontrolním režimem je přeprava odpadů, ke které je nutno podat 

oznámení. Přepravu je možno uskutečnit teprve tehdy jeli udělen souhlas orgány dotčených 

států. A posledním třetím režimem je zejména přeprava odpadů, která je zakázána.[10] 

Na čem závisí, jakému ze tří popsaných režimů bude daná přeshraniční přeprava 

odpadu podléhat? Nejdůležitější jsou zejména následující faktory: 

a) Účel přepravy, tj. zda se jedná o přepravu k využití nebo odstranění. V určitých 

případech může být významné i to, zda se jedná o přepravu k laboratorní analýze či 

zkouškám. 
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b) Země určení, tedy země, do které je přeprava odpadů plánována nebo 

uskutečňována a ve které má být provedeno využití nebo odstranění odpadů. 

c) Zařazení odpadů do tzv. „barevných“ seznamů, které má však význam pouze 

u přepravy odpadu k využití. Odpad může být zařazen do „zeleného“ seznamu nebo 

„žlutého“ seznamu. Velmi častý je též případ, že odpad není zařazen ani na jednom 

z těchto dvou seznamů.  

d) Zařazení odpadu dle Katalogu odpadů. Zařazování do „barevných“ seznamů má 

většinou zásadní význam pro volbu režimu při přepravě odpadů k využití.  

e) Hmotnost zásilky odpadu má význam pouze ve speciálních případech. 

V rámci kontrolní činnosti se zaměřením na dodržování právních předpisů 

o přeshraniční přepravě odpadů celní úřady kontrolují označení a popis nákladu 

v průvodních dokladech, skutečný charakter nákladu a jeho totožnost s údaji v dokladech, 

oprávněnost příjemce k převzetí odpadu, zejména jedná-li se o přeshraniční přepravu 

odpadu za účelem využití v České republice.[10] 

Průvodní doklad obsahuje bezpočet informací o zboží, které je přepravováno, a proto 

musí příslušníci celní správy zejména prověřit, zda součástí označení a popisu zboží nejsou 

údaje o odpadu, (např. „Waste“, „Afvalstoffen“, „Abfällen“), tedy údaje o zboží, které by 

mohlo být charakterizováno jako odpad. Jsou to především různé druhy vedlejších produktů 

z výrob, zůstatky z výrob, sběrné suroviny, použité výrobky. Dále to mohou být údaje 

o zařazení odpadu podle Katalogu odpadů, případně podle zeleného, žlutého nebo červeného 

seznamu odpadů. Pak také skutečnost zda součástí průvodních dokladů nejsou doklady pro 

přeshraniční přepravu odpadů, která podléhá oznámení a povolení, což je přeprava odpadů 

zařazených na žlutém nebo červeném seznamu odpadů a přeprava odpadů nezařazených na 

žádném ze seznamu odpadů nebo doklad s údaji stanovenými pro přeshraniční přepravu 

odpadů zařazených na zeleném seznamu odpadů.[10, 17] 

Při fyzické kontrole nákladu je nutné prověřit, zda je možné přepravované zboží 

podle jeho charakteru ztotožnit s údaji uvedenými v průvodních dokladech, a je nutné se 

zaměřit na skutečný stav přepravovaného zboží a jeho materiálové složení. 

Má-li se podle údajů uvedených v průvodních dokladech, případně podle tvrzení 

dopravce, jednat o přepravu jiného zboží než odpadu, například použité výrobky, zaměří 
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celní úřady kontrolu na skutečný stav zboží. Cílem je posoudit, zda se nejedná o výrobky, 

které lze považovat za odpad z důvodu, že je není možné použít k jejich původnímu účelu 

v důsledku jejich opotřebení, poškození, znečištění, nevyhovující kvality nebo jakosti, 

prošlé lhůty spotřeby. A jejichž přeprava by mohla být uskutečňována za účelem jejich 

odstranění nebo využití v rozporu s předpisy o přeshraniční přepravě odpadů. 

Jedná-li se, podle údajů uvedených v průvodních dokladech a na základě tvrzení 

dopravce, o přepravu odpadu zařazeného na zeleném seznamu odpadů, je nutné kontrolu 

zaměřit na materiálové složení odpadu a posoudit tak, zda neexistují skutečnosti, na 

základě kterých nelze tento odpad přepravovat jako odpad zařazený na zeleném seznamu 

odpadů, to je bez oznámení a povolení.  

Za tyto skutečnosti lze považovat znečištění odpadu jinými látkami v míře, která 

zvyšuje nebezpečí spojené s odpadem natolik, že je vhodné jej zařadit na žlutý nebo 

červený seznam odpadů, což zabraňuje využití odpadu způsobem šetrným k životnímu 

prostředí.  

Podle dosud uplatňované praxe nelze v žádném případě za odpad zařazený 

na zeleném seznamu považovat odpad, který obsahuje jiné příměsi, přičemž obecně 

tolerovaná hranice těchto příměsí je 5 %. Tuto skutečnost je ovšem velmi těžké posoudit. 

Dále nelze považovat za odpad takový odpad, který je zařazený na zeleném seznamu 

odpad, který tvoří směs několika druhů odpadu, a to i v případě, že tuto směs tvoří odpady, 

které jsou jednotlivě zařaditelné na zelený seznam. Zároveň není možné považovat za 

odpad takový odpad, který je zařazen na žlutém a červeném seznamu odpadů, nebo který 

nelze zařadit na žádný ze seznamu odpadů. 

Přeshraniční přeprava odpadů za účelem energetického využití odpadů do spaloven 

odpadů je, dle písemného stanoviska Ministerstva životního prostředí, zakázána. 

Ministerstvo životního prostředí považuje spalovny odpadů za zařízení k odstraňování či 

likvidaci odpadů, stejně jako například skládky, a do takových zařízení je dovoz odpadů 

zakázán. Pokud se jedná o energetické využití odpadů v jiných zařízeních, než jsou 

spalovny jako například v cementárnách apod., je dovoz odpadů do České republiky 

možný za dodržení všech relevantních právních předpisů a na základě povolení 

Ministerstva životního prostředí.[10] 
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Při kontrole oprávněnosti příjemce k převzetí odpadu, jehož přeshraniční přeprava 

podléhá oznámení a povolení (tzn. přeprava jiného odpadu než odpadu zařazeného na 

zeleném seznamu odpadů) celní úřady prověřují, zda údaje o příjemci uvedené v nákladním 

listu a dalších přepravních dokladech souhlasí s údaji uvedenými v průvodních dokladech 

pro přepravu odpadů.  

Povinností dopravce není v případě přeshraniční přepravy odpadu zařazeného na 

zeleném seznamu odpadů při kontrole přepravy celním orgánům prokázat oprávněnost 

příjemce k převzetí tohoto odpadu. V těchto případech celní úřady prověřují, zda údaje 

o příjemci uvedené v nákladním listu a dalších přepravních dokladech souhlasí s údaji 

uvedenými v dokladu pro přepravu odpadů zařazených na zeleném seznamu odpadů.  

V případě pochybností o oprávněnosti příjemce odpadu k jeho převzetí prověří 

celní orgány tuto skutečnost zjištěním identifikačních údajů příjemce a předmětu jeho 

činnosti (např. podle rejstříku ekonomických subjektů) a zjištěním, zda byl dané osobě 

udělen příslušným krajským úřadem souhlas k provozování zařízení k nakládání s odpady. 

V návaznosti na prověření oprávněnosti příjemce k převzetí odpadu může v případě 

potřeby celní úřad provést nebo požádat jiný místně příslušný celní úřad o provedení 

šetření na místě určení u konečného příjemce. K provedení místního šetření si celní úřad 

zpravidla vždy vyžádá odbornou pomoc místně příslušného Oblastního inspektorátu České 

inspekce životního prostředí (OI MŽP).[15] 

Na základě skutečností zjištěných při kontrole se posoudí, zda se jedná o přepravu 

odpadů a zda jsou v případě zjištění této přepravy splněny podmínky stanovené právními 

předpisy podle zařazení odpadu do příslušného barevného seznamu odpadů. Dospěje-li se 

v rámci kontroly k podezření na nedovolenou přepravu odpadů nebo k pochybnostem, zda 

přepravované zboží není odpadem nebo zda se nejedná o nedovolenou přepravu odpadů, 

doporučuje se, aby si vždy vyžádal odbornou pomoc příslušného Oblastního inspektorátu 

České inspekce životního prostředí (OI ČIŽP), a to prostřednictvím telefonního spojení. 

Účelem spolupráce celního úřadu s Oblastním inspektorátem České inspekce životního 

prostředí je společné zjištění a posouzení skutečného stavu věci s cílem dosáhnout jednotné 

právní kvalifikace případu a v souladu s touto kvalifikací přijmout adekvátní následná 

opatření jak ze strany celního úřadu, tak ze strany Oblastního inspektorátu České inspekce 

životního prostředí.[10, 15] 
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Existuje-li pochybnost, zda přepravované zboží není odpadem, i po posouzení případu 

s využitím odborné pomoci Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí, je 

oprávněn v této věci rozhodnout pouze místně příslušný krajský úřad, a to na návrh celního 

úřadu nebo Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí.[15] 

Jako příklad využití odborné pomoci pracovníků České inspekce bych uvedla 

případ z listopadu loňského roku, kdy při běžné silniční kontrole zaměřené především na 

kontrolní vážení vozidel zastavili celníci v dopoledních hodinách na silnici u obce 

Mydlovary kamion českého dopravce. Nejdříve bylo provedeno kontrolní vážení vozidla 

s výsledkem negativním, tedy že vozidlo nebylo přetíženo. Poté celníci zkontrolovali 

nákladový prostor a zjistili, že namísto deklarovaných rozřezaných pneumatik je 

přepravována směs gumy, plastů, drátů, papíru a tkanin, ke které řidič nepředložil příslušná 

povolení. Celníci neprodleně kontaktovali českobudějovický inspektorát České inspekce 

životního prostředí. Během krátké doby dorazil na místo pracovník Inspekce životního 

prostředí, který následně konstatoval, že se jedná o směs odpadů uvedených pod několika 

položkami zeleného seznamu a tudíž přeprava této směsi odpadů podléhá postupu 

předchozího písemného oznámení a souhlasu Ministerstva životního prostředí, a že se 

v tomto případě skutečně jedná o nedovolenou přepravu odpadů. Náklad s téměř dvaceti 

osmi tunami odpadu směřoval z Německa a měl být složen v odkališti v Mydlovarech. 

Celníci vydali rozhodnutí o přerušení přeshraniční přepravy odpadů, náklad zajistili 

a přemístili na vhodné odstavné místo pod celním dohledem. Případ byl zdokumentován 

a předán České inspekci životního prostředí k dalšímu šetření. 

Nejedná se o ojedinělý případ. Na konci září loňského roku jihočeští celníci odhalili 

při silniční kontrole v Českých Budějovicích dva kamiony vezoucí z Rakouska směs 

plastů, drceného komunálního odpadu a kousků hadic z automobilů. Náklad směřoval též 

do odkaliště v Mydlovarech.[25] 

V případě zjištění nedovolené přepravy odpadů nebo přepravy odpadů, která je 

uskutečňována v rozporu s povolením, uplatní celní úřad následná opatření, k nimž je 

podle právních předpisů oprávněn, tj. nařízení přerušení přepravy a odstavení vozidla na 

místo k tomu určené nebo stanovení kauce. Následná opatření celní úřad určí vždy tak, aby 

jimi bylo zamezeno dokončení přepravy odpadu, která by mohla vést k jeho nedovolenému 

odstranění nebo využití na území České republiky.[15] 
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4.1.1 Kontrola vnitrostátní p řepravy odpad ů 

Pracovníci celní správy jsou oprávněni k zastavování vozidel. Jako řidič jste 

povinen předložit na výzvu ke kontrole řidičský průkaz a osvědčení o registraci vozidla 

a další doklady.  

Při kontrole vnitrostátní přepravy odpadů se zjišťuje, zda se nejedná o přepravu 

nebezpečného odpadu. V těchto případech je musí řidič předložit evidenční list pro 

přepravu nebezpečných odpadů po území České republiky, a zda tento odpad odpovídá 

údajům  uvedených v evidenčním listě. V evidenčním listě musí být vždy uveden kód 

podle Katalogu odpadů, který je stanoven vyhláškou č. 381/2001 Sb. u nebezpečných 

odpadů musí být vždy kód se symbolem „*“. 

V případě zjištění nebo podezření na porušení povinností stanovených zákonem či 

příslušnými prováděcími předpisy při vnitrostátní přepravě nebezpečných odpadů 

podávají celní úřady neprodleně podnět Ministerstvu životního prostředí České republiky, 

odbor odpadů. 

Součástí podnětu je dokumentace, která obsahuje: 

a) průvodní dopis, ve kterém celní úřad stručně sdělí důvod podání podnětu, 

b) protokol, 

c) fotodokumentaci a případné další relevantní informace, např. protokol 

o provedené kontrole – místní šetření. 

Protokol o výsledcích kontroly zaměřené na přepravu odpadů by měl obsahovat 

zejména údaje, kdy byla kontrola provedena, s uvedením místa, data a času, jaký kontrolní 

orgán kontrolu provedl, zda byl ke kontrole přizván zástupce ČIZP (České inspekce životního 

prostředí) a jméno této osoby. Důležité jsou rovněž doklady požadované ke kontrole 

a předložené doklady o jaký druh silniční dopravy se jedná (například osobní – nákladní, 

vnitrostátní – mezinárodní), kdo je oznamovatel, kdo dopravcem, včetně uvedení adresy, IČ 

a státní příslušnosti, údaje o řidiči vozidla, číslo řidičského průkazu, adresa řidiče, následně 

také údaje o odesílateli a jeho adresa, o příjemci zboží a adresa příjemce, země původu 

odeslání a určení, druh přepravovaného zboží (dle Katalogu odpadů), množství v kusech, 

hmotnost v tunách, seznam zařazení. Dalšími údaji důležitými pro toto řízení jsou údaje, zda 

byl odebrán vzorek, byla pořízena fotodokumentace a její počet, zda bylo nebo nebylo 
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předloženo Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí a číslo jednací tohoto rozhodnutí, 

formulář oznámení neboli oznamovací list a jeho číslo, s uvedením zda byl předložen, 

formulář pro pohyb – sledování odpadů (zasílací list), zda bylo nařízeno odstavení vozidla 

a místo, kauce a číslo stvrzenky a další kontrolní zjištění. 

Samozřejmostí je seznámení řidiče vozidla s obsahem protokolu a stvrzení tohoto 

protokolu podpisem řidiče. Řidič vozidla se může ke všem skutečnostem uvedených 

v protokolu vyjádřit. 

Protokol se vyhotovuje ve čtyřech provedeních. Jedno vyhotovení obdrží řidič, 

druhé inspekce, třetí se předá ministerstvu a čtvrté si celní úřad ponechá ve své evidenci. 

Toto čtvrté vyhotovení slouží především jako podklad pro řízení o námitkách proti obsahu 

protokolu.[15] 

4.1.2  Kontrola p řeshrani ční přepravy odpad ů 

Při přeshraniční přepravě odpadů celní úřady především kontrolují: 

a) zda odpad je vybaven Oznamovacím a Zasílacím listem nebo Formulářem 

oznámení nebo Formulářem pro pohyb/sledování odpadů, rozhodnutím 

ministerstva nebo průvodním dokladem pro zelený seznam, 

b) zda odpad odpovídá údajům uvedeným na průvodních dokladech podle právních 

předpisů Evropského společenství (ES), zákona a prováděcích právních předpisů,  

c) zda přepravované zboží, které není vybaveno doklady požadovanými pro přepravu 

odpadů, není odpadem, 

d) zda přeshraniční přeprava odpadu není v rozporu s právními předpisy Evropského 

společenství (ES) a zákonem.  

Vozidlo, které bylo celními úřady znehybněno a odstaveno na k tomu vyhrazeném 

parkovišti, se dopravci vydá: 

a) po zaplacení pokuty uložené inspekcí, nebo 

b) po zaplacení požadované kauce řidičem nebo dopravcem. 

Na místě zaplacení pokuty nebo kauce budou řidiči vydány zadržené doklady.  

V případě zjištění nebo podezření na porušení povinností stanovených právními 

předpisy Evropského společenství (ES) zákonem či příslušnými prováděcími předpisy při 
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přeshraniční přepravě odpadů podávají celní úřady neprodleně podnět ministerstvu 

k uplatnění vrchního státního dozoru a inspekci k zahájení správního řízení v místě 

působnosti celního úřadu.[15] 

4.1.3 Kontrola provád ěná na vnitrozemských celních ú řadech 

Kontrola prováděná na vnitrozemských celních úřadech se provádí přímo 

na vnitrozemských celních úřadech a to na oddělení celního řízení. Při dostavení se 

na tento útvar je nutné mít všechny potřebné doklady a tyto doklady také předložit spolu 

s návrhem na propuštění do příslušného režimu. Tímto návrhem je písemné celní 

prohlášení neboli „Jednotný správní doklad“. Jedná se o tiskopis a jeho vyplňování je 

stanoveno předpisy. Mezi základní doklady, které jsou předkládány k celnímu řízení, patří 

faktura za zboží, tranzitní doprovodný doklad, nákladní list nebo kontejnerový list, faktura 

za dopravu, Výpis z Obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci. Při přepravě odpadů je 

nutné také předložit rozhodnutí Ministerstva životního prostředí a Oznamovací list nebo 

vyhotovení Formuláře oznámení, dále pak vyhotovení Zasílacího listu, Formuláře pro 

pohyb/sledování odpadů.  

S doklady je nutné předložit i zboží, jelikož v této fázi celní úřad přistupuje 

k dokladové a fyzické kontrole. Na základě výsledků kontroly je vydáno rozhodnutí 

o propuštění zboží do navrženého režimu. Po uhrazení celního dluhu je teprve dovoleno 

s dovezeným zbožím volně nakládat.  

Na základě dokladové a fyzické kontroly se nepropustí zboží do navrženého 

celního režimu dle zvláštního právního předpisu,  jestliže: 

a) zboží, které není deklarováno jako odpad, je odpadem, 

b) zboží deklarované jako odpad není vybaveno doklady podle právních předpisů 

Evropského společenství (ES), podle zákona a prováděcích právních předpisů 

nebo odpad neodpovídá údajům uvedeným v těchto dokladech, 

c) vývoz zboží, deklarovaného jako odpad, do států, které nejsou členskými státy 

Evropského společenství (ES) nebo dovoz tohoto zboží z těchto států je 

zakázán nebo 
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d) dovozem baterií nebo akumulátorů ze států, které nejsou členskými státy 

Evropského společenství (ES), je porušen zákaz nebo není dodrženo označení 

baterií nebo akumulátorů.  

Pokud celní úřad rozhodne o nepropuštění zboží do navrženého režimu, jsou 

právnické a fyzické osoby povinny vyvézt neprodleně odpad zpět do státu, který není 

členským státem Evropského společenství (ES).   

Jestliže celní úřad nepropustí zboží do navrženého režimu, vydá celní úřad 

rozhodnutí a neprodleně informuje ministerstvo tím, že zašle faxem rozhodnutí 

o nepropuštění zásilky odpadu ministerstvu. [15] 

Povinnost informovat ministerstvo platí i v případě, když právnická nebo fyzická 

osoba odmítne vyvézt zboží zpět, nebo je nečinná a zboží má postavení dočasně 

uskladněného zboží. Celní úřad pak postupuje na základě jeho pokynů ministerstva.  

4.1.4 Šetření celních orgán ů na míst ě vzniku odpad ů 

Šetření na místě vzniku odpadů lze provádět pouze u osob, které mají sídlo nebo 

bydliště na území České republiky. O výsledku šetření se vždy musí vyhotovit protokol 

o provedené kontrole, který se zasílá jako součást podnětu Ministerstvu životního prostředí 

k uplatnění vrchního státního dozoru a inspekci k zahájení správního řízení.  

Vzhledem k vysoké míře rizika z hlediska bezpečnosti provádí příslušníci celní 

správy šetření na místě vždy za přítomnosti inspekce. V této situaci je možné si vyžádat 

spolupráci orgánu ochrany veřejného zdraví (tj. krajské hygienické stanice). Při šetření na 

místě je nutné postupovat se zvláštní opatrností a se zaměřením na důsledné dodržení 

předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.[15] 

4.1.5 Přeshrani ční přeprava odpad ů za účelem jejich využití 

Odpady se pro přeshraniční přepravu odpadů za účelem jejich využití dělí na: 

a) odpady uvedené na červeném seznamu, 

b) odpady uvedené na žlutém seznamu, 

c) odpady uvedené na zeleném seznamu, 

d) odpady neuvedené na žádném ze seznamů. 
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Přeshraniční přeprava odpadů uvedených na červeném, žlutém seznamu a odpadů 

neuvedených na žádném ze seznamů je zakázána. Platí zde jedna výjimka a to při přepravě 

odpadů do států a ze států, na které jsou smluvními stranami Basilejské úmluvy nebo s nimiž 

Česká republika uzavřela dohodu nebo úmluvu. Tato přeprava je možná pouze 

s Oznamovacím listem a Zasílacím listem nebo Formulářem oznámení a Formulářem pro 

pohyb/sledování odpadů, které osvědčují, že byl vydán souhlas ministerstva a s rozhodnutím 

ministerstva. 

Při přepravě odpadů za účelem jejich využití uvedených na zeleném seznamu 

nevyžaduje souhlas příslušných správních úřadů pro přeshraniční přepravu odpadů.  

Přeshraniční přeprava odpadů za účelem jejich využití uvedených na zeleném 

seznamu je v České republice možná pouze do oprávněného zařízení. V případě 

pochybností celní úřady pořídí kopie průvodních dokladů, potřebnou fotodokumentaci 

a předají písemný podnět Ministerstvu životního prostředí k uplatnění vrchního státního 

dozoru. Při předání podnětu celní úřad postupuje přiměřeně. V těchto případech 

Ministerstvo životního prostředí vždy v rozhodnutí určí, kam  bude odpad dopraven. 

Dočasná výjimka byla stanovena pro přeshraniční přepravu odpadů uvedených na 

zeleném seznamu a přepravovaných do Slovenské republiky, Malty, Maďarska, Polska 

a Lotyšska. Přeprava do těchto států je přechodně možná pouze na základě  Oznamovacího 

listu a Zasílacího listu nebo Formuláře oznámení nebo Formuláře pro pohyb/sledování 

odpadů, kde je vyznačen souhlas a rozhodnutí Ministerstva životního prostředí. 

Rozhodnutí nemusí být v těchto případech vždy vydáno, v ostatních výše uvedených 

dokladech je souhlas vyznačen vždy.[10, 11] 

4.1.6 Přeshrani ční přeprava odpad ů za účelem jejich odstran ění 

Odpad, který vznikl v České republice, se odstraňuje v České republice. 

Přeshraniční přeprava odpadů je do České republiky za účelem odstranění zakázána, pouze 

s výjimkou odpadů vzniklých v sousedních státech v důsledku živelných pohrom nebo za 

stavu nouze.  

V případech přeshraniční přepravy odpadů za účelem jejich odstranění, musí být 

v průvodních dokladech uveden také souhlas kompetentního úřadu země určení.  
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U přeshraniční přepravy odpadů vzniká povinnost vrácení odpadů do České 

republiky pokud: 

a) přeprava odpadů, ke které daly příslušné orgány souhlas, nemůže být dokončena 

v souladu s podmínkami průvodního dokladu, nebo 

b) je přeprava považována za přepravu nedovolenou. 

V případech kdy není nutný souhlas Ministerstva životního prostředí, se uloží 

pouze rozhodnutím lhůta ke splnění výše uvedené povinnosti a stanoví místo v České 

republice, kde má být odpad vrácen.[15] 

4.2 Povinnosti p ři nakládání s bateriemi a akumulátory 

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které nakládají 

s alkalickými manganovými bateriemi obsahujícími více než 0,025 hmotn. % rtuti, 

s bateriemi nebo akumulátory, jsou povinny zajistit jejich oddělené shromažďování, 

soustřeďování, využití a odstranění. 

Při dovozu baterií a akumulátorů ze třetích zemí jsou dovozci povinni označovat 

baterie, akumulátory a zařízení, do nichž jsou baterie nebo akumulátory zabudovány, údaji 

týkajícími se možností jejich zpětného odběru a obsahu těžkých kovů v nich obsažených. 

Baterie a akumulátory, které jsou navrženy k propuštění do příslušného celního režimu, 

musí být  při podání celního prohlášení již označeny.  

Je zakázáno dovážet baterie a akumulátory, které obsahují více než 0,000 5 hmotn. % 

rtuti, včetně případů, kdy jsou tyto baterie a akumulátory zabudovány do zařízení. Zákaz se 

nevztahuje na knoflíkové články a baterie sestavené z knoflíkových článků, jejichž obsah 

rtuti nepřevyšuje 2 hmotn. %. Dovozce má povinnost skutečnosti prokázat celnímu úřadu 

předložením dokladu. 

Ministerstvo životního prostředí stanovilo technické požadavky na nakládání 

s bateriemi a akumulátory. Mezi základní označení patří recyklační značka, chemická 

značka – obsah těžkých kovů, přeškrtnutý kontejner pro komunální odpad. 

Plnění povinností celní úřady kontrolují v rámci ověřování celního prohlášení na 

propuštění baterií a akumulátorů do některého z celních režimů.[15] 
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4.3 Povinnosti p ři nakládání s autovraky 

Autovraky bez kapalin jsou zařazeny v zeleném seznamu odpadů ve skupině 

GC 040. Jejich přeshraniční přeprava musí být prováděna vždy do oprávněného zařízení. 

V případě pochybností, zda autovrak patří do zeleného seznamu, může celní úřad využít 

Metodický pokyn odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zařazování odpadů 

na zelený seznam. 

Autovraky a díly autovraků, které obsahují nebezpečné kapaliny a látky nebo balíky 

šrotů z autovraků (lisovaných v lisech) bez odstranění škodlivých látek nelze zařadit 

do žádné položky barevných seznamů a řídí se režimem dle červeného seznamu.  

Odpadem jsou autovraky dovážené za účelem rozebrání na náhradní díly a musí tak 

být provázeny Oznamovacím listem a Zasílacím listem nebo Formulářem oznámení 

a Formulářem pro pohyb/sledování odpadů a rozhodnutím Ministerstva životního 

prostředí. Při pochybnostech, zda přepravované zboží je či není odpadem, požádá celní 

úřad o rozhodnutí krajský úřad místně příslušný místu provedení kontroly. Při  

pochybnostech, do kterého seznamu autovrak patří, je možné se obrátit přímo 

na Ministerstvo životního prostředí České republiky.[10, 15] 

4.4 Povinnosti p ři nakládání s elektroodpadem 

Elektrozařízení, mezi které jsou zařazeny zejména velké domácí spotřebiče, malé 

domácí spotřebiče, zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, 

spotřebitelská zařízení, osvětlovací zařízení, elektrické a elektronické nástroje, hračky, 

vybavení pro volný čas a sporty, lékařské přístroje, přístroje pro monitorování a kontrolu, 

výdejní automaty, které se stane elektroodpadem, může být zařazeno na zeleném, žlutém, 

červeném nebo žádném z barevných seznamů.  

Přeshraniční přeprava elektroodpadu musí být doprovázena dle typu barevného 

seznamu údaji, jako jsou jméno a adresa držitele, obvyklý obchodní popis odpadů, množství 

odpadů, název a adresa příjemce, činnosti a postupy patřící k využití odpadů, předpokládané 

datum přepravy, nebo Oznamovacím listem a Zasílacím listem nebo Formulářem oznámení 

a Formulářem pro pohyb/sledování odpadů a rozhodnutím Ministerstva životního prostředí.  
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Při posuzování, zda je přepravované elektrozařízení elektroodpadem, celní úřady 

vychází ze základní definice odpadu.  Při pochybnostech je možné se obrátit na příslušné 

orgány veřejné správy ve stejném rozsahu.[10, 15] 

4.5 Odpad vzniklý v rámci aktivního zušlech ťovacího styku 

Aktivní zušlechťovací styk je operace nebo druh činnosti, které se využívá u zboží, 

které bylo dovezené do tuzemska za účelem zušlechtění, jako je například kompletace 

nebo montáž. Poté je zušlechtěné zboží opět vyvezeno do další země a za toto zboží se 

neplatí ani clo ani daně a nejsou uplatňovány žádné limity či omezení. 

Pokud je toto zboží v rámci režimu aktivního zušlechťovacího styku (AZS) 

dováženo ze třetích zemí a není deklarováno jako odpad, není považován za odpad 

dovezený. Odpad vzniká až v procesu zpracovatelských operací na území České republiky. 

Při propouštění těchto odpadů z aktivního zušlechťovacího styku do jiného celního režimu 

celní úřady nevyžadují písemný souhlas ministerstva, když by takového souhlasu bylo při 

propuštění odpadu do příslušného celního režimu třeba.  

Při udělování povolení aktivního zušlechťovacího styku se stanovuje procento 

výtěžnosti ze zpracovatelské operace. Pokud je výtěžnost nižší než 95 % a při této operaci 

vzniknou odpady, které mají být odstraněny v množství 5 % a více a je důvodné podezření, že 

by mohlo dojít ke zneužití režimu aktivního zušlechťovacího styku a vzniku odpadů, které by 

byly následně odstraňovány na území České republiky, celní úřady zašlou potřebný spisový 

materiál a podklady na  Generální ředitelství cel k projednání s Ministerstvem životního 

prostředí. Na základě závěrů z jednání s Ministerstvem životního prostředí, Generální 

ředitelství cel doporučí celnímu úřadu další postup při povolovacím řízení aktivního 

zušlechťovacího styku.[10] 

4.6 Průvodní doklady p ři přeshrani ční a vnitrostátní p řepravě  

Přeshraniční přeprava odpadů uvedených na zeleném seznamu musí být 

doprovázena dokladem, který obsahuje údaje, a to jméno a adresu držitele, obvyklý 

obchodní popis odpadů, množství odpadů, název a adresu příjemce, činnosti a postupy 

patřící k využití odpadů, předpokládané datum přepravy. 
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Celní úřady zkontrolují, zda je v údajích uveden kód R (využití) a zda je přeprava 

prováděna do oprávněného zařízení. Je-li v údajích uveden kód D (odstranění), podává 

celní úřad podnět Ministerstvu životního prostředí k uplatnění vrchního státního dozoru. 

Průvodním dokladem u vnitrostátní přepravy nebezpečných odpadů je evidenční list. 

Průvodní doklady při přeshraniční přepravě odpadů mohou být vyhotoveny v kterémkoli 

jazyce členské země Evropského společenství, ze které jsou odpady přepravovány. V případě 

dovozu ze třetích zemí může být doklad buď v jazyce této země, pokud se jedná o zemi, která 

tento doklad používá, nebo v opačném případě doklad vydává vstupní země Evropské unie.  

Průvodní doklady, které musí doprovázet přeshraniční přepravu odpadů, jsou 

následující: 

a) Vyhotovení rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, v případě přeshraniční 

přepravy odpadů uvnitř Evropské unie k odstranění, je nutný vždy písemný 

souhlas země určení. 

b) Vyhotovení Oznamovacího listu (formulář podle předchozích českých zákonů 

o odpadech) nebo vyhotovení Formuláře oznámení (formulář podle právních 

předpisů Evropského společenství) nebo vyhotovení obdobného dokladu vydaného 

jiným dotčeným státem, musí být vždy s vyznačeným souhlasem Ministerstva 

životního prostředí v kolonce č. 25 – razítko a podpis. V kolonce č. 26 by mělo být 

uvedeno číslo jednací rozhodnutí ministerstva. V případech přepravy k využití může 

být používán „tichý souhlas ministerstva“, tzn., že Ministerstvo životního prostředí 

nevydá rozhodnutí. Pouze příslušný orgán země dovozu/přijímající země potvrdí 

přijetí oznámení v kolonce č. 24 Oznamovacího listu, resp. Formuláře oznámení a od 

doby odeslání potvrzení o přijetí oznámení uběhne nejméně třicet dní, aniž je vydán 

souhlas nebo vzneseny námitky k přeshraniční přepravě odpadů. „Tichý souhlas“ je 

nutné vždy konzultovat telefonicky s Ministerstvem životního prostředí, zpravidla 

však nebývá využíván. 

c) Vyhotovení Zasílacího listu (formulář dle předchozích českých zákonů 

o odpadech) nebo vyhotovení Formuláře pro pohyb/sledování odpadů (formulář 

dle právních předpisů Evropského společenství) nebo vyhotovení obdobného 

dokladu vydaného jiným dotčeným státem, vždy s podpisy provedenými 
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v prvopisu; pokud jsou tyto formuláře české, musí být vždy opatřeny originálním 

otiskem razítka ministerstva v horní části formuláře.     

V rozhodnutí Ministerstva životního prostředí je uvedeno číslo Formuláře oznámení 

(nebo Oznamovacího listu), které se k rozhodnutí vztahuje. Číslo Formuláře oznámení musí 

být stejné jako číslo Formuláře pro pohyb/sledování odpadů, resp. číslo Oznamovacího listu 

musí být stejné jako číslo Zasílacího listu (některými státy tato zásada není dodržována). 

V případě českých formulářů je číslo ve formátu CZ. Naopak v kolonce č. 26 Formuláře 

oznámení (Oznamovacího listu), která je na rubu formuláře, je uvedeno číslo jednací 

příslušného rozhodnutí, které je k tomuto formuláři vydáno a kterým musí být zásilka 

doprovázena.[10,18] 

4.7 Identifikace porušení p řepravy odpad ů 

Vzhledem k tomu, že protokol o provedené kontrole sepsaný celním úřadem, 

v případě zjištěného porušení přepravy odpadů, je podkladem pro následné zahájení 

správního řízení příslušným oblastním inspektorátem České inspekce životního prostředí 

(ČIŽP). Je proto nezbytné, aby obsahoval údaje umožňující spolehlivé zjištění skutečného 

stavu věci. Těmito údaji jsou mimo jiné přesné identifikace subjektů zúčastněných na 

přepravě odpadů a přesný popis zjištěných porušení předpisů o přepravě odpadů.  

Subjekty zainteresovanými na přepravě jsou jednak oznamovatel a jednak 

dopravce. Osoba oznamovatele a dopravce by měla být zřejmá již z protokolu o provedené 

kontrole, který je celní úřad povinen při každé kontrole sepsat.  

V tomto protokolu musí být také přesně uvedeno, k jakému porušení a kterých 

právních předpisů konkrétně došlo. Oznamovatel má primárně povinnost vybavit dopravce 

doklady, jeho odpovědnost však nelze paušalizovat, ani minimalizovat. Určitými 

povinnostmi je ovšem vybaven i dopravce. Ze strany dopravce může dojít k porušení 

například tím, že neměl doklady, které mít měl nebo že přepravu neuskutečnil v souladu 

s povolením. Posouzení konkrétního způsobu porušení předpisů oznamovatelem 

či dopravcem je předmětem až následného správního řízení vedeného oblastním 

inspektorátem České inspekce životního prostředí (ČIŽP).[10, 27]  
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4.8 Postup celního ú řadu po zjišt ěném porušení  

V případě zjištění nedovolené přeshraniční přepravy může celní úřad použít 

jednoho ze dvou postupů, tzn., buď uloží kauci, nebo přikáže odstavení vozidla, zadrží 

řidiči doklady k vozidlu a k nákladu a zakáže pokračování v jízdě. Přičemž právě odstavení 

vozidla plní zamýšlený „ochranný“ účel. Neboť je příslušný orgán pro odesílání povinen 

zajistit, aby oznamovatel vrátil odpad do odesílajícího státu, pokud přeprava odpadů 

nemůže být dokončena.  

Uložení kauce sice plní funkci určitého zajišťovacího prostředku pro účely 

následného řízení o správním deliktu, ale nezajišťuje dostatečnou ochranu proti 

nedovolenému přepravování odpadu do České republiky a nakládání s ním.  

V případě zjištění porušení podmínek přeshraniční přepravy odpadů je nutné vždy 

zvážit míru ohrožení životního prostředí a posoudit, dříve než kauci uloží, adekvátnost 

uložení kauce. Jinak musí příslušné vozidlo odstavit tak, aby nedocházelo k nadměrnému 

výběru kaucí, a to mimo jiné také z důvodu dosud nedostatečné právní úpravy pro proces 

dalšího nakládání s kaucemi. V případě odstavení vozidla přepravujícího odpad s místem 

určení v České republice lze jako místo odstavení určit i prostor nacházející se u příjemce, 

bude-li to nezbytné zejména z důvodu ochrany životního prostředí a vzhledem 

k nemožnému odstavení na jiném vhodném místě.  

V takovém případě je nutné řidiče poučit o tom, že je nařízeno přerušení přepravy, 

tudíž nelze provést vykládku odpadu. V těchto případech je také žádoucí, aby o odstavení 

vozidla s odpadem byl informován celní úřad, v jehož územním obvodu se nachází stanovené 

místo odstavení. V součinnosti s místně příslušným oblastním inspektorátem České inspekce 

životního prostředí (ČIŽP) pak provést místní šetření u příjemce, jehož cílem bude prověřit, 

zda nebyl odpad přepravovaný v odstaveném vozidle vyložen a zda s ním není nedovoleně 

nakládáno, a to do doby, než bude rozhodnuto o dalším nakládání s tímto odpadem. 

Uložení kauce lze naopak považovat za vhodné řešení zejména v případech zjištění 

porušení u zásilek, jejichž místo určení je mimo Českou republiku. 

V případě zjištění porušení podmínek přeshraniční přepravy odpadů v rámci 

kontroly provedené v součinnosti celního úřadu a České inspekce životního prostředí by 

mělo být přímo ze strany České inspekce životního prostředí provedeno zjištění 
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skutečného stavu věci a učiněny nezbytné kroky k zahájení řízení o uložení pokuty, 

přičemž celní úřad již k výběru kauce zpravidla nepřistupuje.[15] 

4.9 Postup p ředávání kaucí vybíraných p ři kontrole odpad ů 

Celní úřad je oprávněn,  v případech když zjistí, že přeshraniční přeprava je 

nedovolenou přepravou, nebo je uskutečňována v rozporu s povolením, stanovit kauci ve 

výši od 10 000 Kč do 50 000 Kč. 

Kauci, společně s potvrzením o převzetí kauce, dvěma vyhotoveními protokolu 

o zjištěném porušení, kopiemi dokladů k vozidlu a nákladu a případně dalšími doklady, 

předává celní úřad příslušnému oblastnímu inspektorátu České inspekce životního prostředí. 

Celní úřad, který v rámci kontroly přepravy odpadů převzal kauci, zajistí ihned 

po skončení kontrolní akce, případně v nejbližší možné době,  její předání do pokladny 

celního úřadu spolu s Dílem C  potvrzení o převzetí kauce. Po vložení kauce do pokladny 

je kauce zaevidována na číselný index 99806. Na převzetí kauce vystaví příjmový pokladní 

doklad. Současně celní úřad zajistí její vložení na účet celního úřadu s předčíslím 6015. 

Nejpozději následující pracovní den po obdržení výpisu z účtu odvede celní úřad kauci 

příkazem k úhradě na účet inspekce č. 106016-9126101/0710, vedený u České národní banky. 

V případě, že bude celní úřad odvádět více kaucí, uvede na hromadném příkazu k úhradě 

každou kauci zvlášť se samostatným variabilním a specifickým symbolem. V příkazu k úhradě 

se uvede nejbližší možné datum splatnosti, a to s přihlédnutím k době podání příkazu 

a obchodním podmínkám banky.  

K identifikaci platby celní úřad uvede:  

a) jako variabilní symbol desetimístné číslo ve struktuře „0000 doplněný o šestimístné 

pořadové číslo stvrzenky“ a 

b) jako specifický symbol desetimístné číslo ve struktuře „dvoumístné číslo specifikující 

místně příslušný oblastní inspektorát inspekce doplněný o osmimístné datum 

zaplacení kauce ve tvaru DDMMRRRR (den-měsíc-rok)“. 

Při výběru kauce si celní úřad vyžádá od řidiče, případně dopravce číslo jeho účtu 

pro případ, že bude inspekcí rozhodnuto o vrácení kauce. Číslo účtu se poté uvede 

do potvrzení o převzetí kauce. V případě, kdy řidič, případně dopravce z jakéhokoliv 
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důvodu nesdělí číslo účtu, vyznačí celní úřad tuto skutečnost do potvrzení o převzetí 

kauce. Do potvrzení  o převzetí kauce celní úřad rovněž uvede příslušný variabilní 

a specifický symbol. Doklady celní úřad předá nejpozději následující pracovní den po 

výběru kauce inspekci, a to osobně nebo zasláním poštou na doručenku.[15]   
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5 ZÁVĚR 

Při své práci se denně setkávám s veřejností, která ne vždy bývá správně 

informovaná o kompetencích a činnostech celní správy. Zvláště po vstupu České republiky 

do Evropské unie si řada lidí myslí, že celní správa již není, a po pravdě si tito lidé ani 

nedokáží představit současnou náplň práce příslušníků celní správy.  

V této bakalářské práci jsem se snažila přiblížit nejen důležitost institutu celní 

správy jako takové, ale i činnost celní správy v jednotlivých oblastech, zejména pak 

v přepravě dopadů, a to vnitrostátní i přeshraniční.  

Je nutné si uvědomit, že kontrolní činnost příslušníků celní správy nejen 

na silnicích přinesla a i nadále přináší velmi pozitivní výsledky v boji proti nezákonné 

přepravě odpadů na území České republiky. A ne vždy se tyto kontroly uskutečňují za 

stolem v teplé kanceláři, ale i na silnicích v denních i nočních hodinách za jakéhokoliv 

počasí.  

V oblasti přepravy odpadů je především důležitá akceschopnost celních úřadů 

a jejich příslušníků, jelikož hlavním důvodem provádění kontrol při přepravě odpadů je 

přeci ochrana životního prostředí v naší zemi.  

A budou-li firmy, dopravci, příjemci a ostatní zúčastnění přepravy odpadů 

dodržovat právní předpisy Evropského společenství (ES), zákony a vyhlášky, bude i naše 

práce efektivní, jak z pohledu státu tak i veřejnosti. 
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