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Anotace:  

V této bakalářské práci je zmapována přeshraniční přeprava odpadů jako jeden ze způsobů 

nakládání s odpady. Je zde popsána platná legislativa, vztahující se k problému, a 

kompetence jednotlivých státních orgánů v dané oblasti. Tato práce se dále zabývá 

jednotlivými typy přeshraniční přepravy odpadů a náležitostmi této přepravy. 
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Annotation: 

This work surveys the transboundary shipment of waste as one of the waste treatment. It 

describes valid legislation relating to the problem, and the competence of national 

authorities in the area. This work also deals with various types of cross-border shipment  

of waste and conditions of carriage. 
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1 ÚVOD 

Odpady provázejí lidstvo od jeho samotného vzniku. Nejdříve se samozřejmě jednalo 

pouze o přírodní materiály, a když k tomu přidáme kočovný způsob života, dojdeme nutně 

k závěru, že vlastně vůbec nedocházelo ke kumulaci odpadů. „Zbytky po lidské činnosti“ 

se jednoduše stihly rozložit. Lidská společnost se však postupně začala usazovat, čímž se 

odpady – byť zatím stále přírodního charakteru – začaly hromadit, a tím způsobovat 

komplikace. S rozvojem společnosti se tyto problémy začaly prohlubovat, zejména pak 

s nástupem průmyslové revoluce, která s sebou kromě nepopíratelných přínosů pro lidstvo 

nesla i nežádoucí vedlejší produkt v podobě nyní již často i toxických odpadů. 

Později přišla doba, kdy bylo nutné se tímto problémem zabývat a snažit se ho 

nějakým způsobem uspokojivě vyřešit. Začaly se objevovat skládky a s postupujícím 

časem, který ukázal, že ne všechny suroviny jsou nevyčerpatelné, se začaly hledat 

způsoby, jak odpad zpracovat, aby se dal znovu využít – tedy různé způsoby recyklace. 

Česká republika neměla dostatek zařízení na zpracování všech druhů odpadů a tak jednou 

z možností, jak se odpadu „efektivně“ zbavit, bylo vyvézt jej za hranice státu. 

Cílem této bakalářské práce je popsat přeshraniční přepravu odpadů a to jak na 

základě legislativy České republiky, tak i legislativy států Evropské unie, přes které jsou 

dopravy uskutečňovány. Jsou zde také uvedeny postupy různých typů přeprav s různými 

komoditami odpadů. 
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2 LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY PRO PŘESHRANIČNÍ PŘEPRAVU 

ODPADŮ 

Legislativa vnitrostátní přepravy odpadů, dozor a kontrola nad přepravou odpadů 

v ČR jako členském státě EU zůstává i nadále předmětem vnitrostátní odpovědnosti státu, 

avšak zájmem Evropského společenství v této oblasti je stanovení minimálních kritérií  

k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí a lidského zdraví. 

2.1  Mezinárodní legislativa  

Mezi nejvýznamnější mezinárodní dokument upravující pohyb odpadů přes státní 

hranice za účelem jejich zneškodňování a využívání je Basilejská úmluva o kontrole 

pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování (Basel 

Convention on the Control of Transboudary Movements of Hazardous Wastes and their 

Disposal) (dále jen „Basilejská úmluva), která byla podepsána 22. března 1989 v Basileji a 

v platnost vstoupila 5. května 1992. 

Cílem Basilejské úmluvy je snížit pohyby odpadů přes hranice států na minimum 

v souladu s postupem pro správné nakládání s těmito odpady z hlediska životního 

prostředí; zneškodňovat nebezpečné odpady a ostatní odpady co nejblíže jejich zdroji; 

minimalizovat vznik nebezpečných odpadů co do množství a nebezpečnosti; zajistit 

přísnou kontrolu pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a prevenci nelegální 

přepravy; zakázat přepravu nebezpečných odpadů do zemí, které nemají dostatečnou 

legislativu, administrativu a technickou kapacitu k jejich řízení a zneškodňování; pomáhat 

rozvojovým zemím a zemím s nízkým ekonomickým zázemím při transpozici systémů 

environmentálně bezpečného řízení nakládání s odpady, které v těchto zemích jsou 

vytvářeny.
[17]

 

Dalším důležitým předpisem pro přepravu odpadů, který je platný pro členské státy 

EU je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, o přepravě odpadů, 

které principy Basilejské úmluvy zahrnuje. Bylo přijato 14.6.2006 a vstoupilo v účinnost 

12.7.2007, kdy nahradilo předchozí nařízení Rady (EHS) č. 259/1993 Sb. ze dne 1. ledna 

1993, o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropské unie, do něj a z něj a o jejich 

kontrole.  
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Toto nové nařízení vychází ze stejných principů jako dosavadní úprava s tím, že 

jednotlivé instituty řeší podrobněji a zpřesňuje podmínky pro jednotlivé administrativní 

postupy spojené s přepravou odpadů. Rovněž jsou zde upravovány povinnosti související 

s vnitrostátní přepravou odpadů, které s danou problematikou úzce souvisejí. Tato úprava 

je nutná k zajištění kontroly jakéhokoli druhu přepravy za účelem snížit riziko nelegální 

přepravy odpadů. Nařízení č. 1013/2006, o přepravě odpadů, zpřesňuje povinnosti 

oznamovatele, příjemce a státních orgánů při přeshraniční přepravě odpadů.
[18]

  

Přehled další platné mezinárodní legislativy je uveden v příloze č. 3. 

 

2.2 Platné právní předpisy ČR  

Základním právním předpisem české legislativy, který stanoví pravidla pro 

předcházení vzniku odpadů a dále pravidla pro nakládání s již vyprodukovanými odpady je 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, jež nabyl 

působnosti 15. května 2001.  

Hlavními cíly tohoto zákona jsou: 

a) prevence vzniku odpadu a snížení jeho produkce 

b) omezení rizik pro životní prostředí 

c) využití surovinového a energetického potenciálu odpadů 

d) omezení produkce odpadů z obalů 

e) nastavení ekonomických parametrů tak, aby byla dána přednost recyklaci a separaci 

před skládkováním 

f) zavedení systému autorizací pro nakládání s nebezpečnými odpady 

g) srovnání naší legislativy s právními předpisy EU 

Tento zákon byl v průběhu let několikrát novelizován a úplné znění zákona je pod 

číslem 106/2005 Sb. Jedná se o novely, které byly nutné z hlediska zákona jako 

doprovodné a dále se jedná o dvě zásadní novely vztahující se k nakládání s autovlaky a 

elektroodpady.
[20]

 

Další důležité právní předpisy legislativy ČR jsou uvedeny v příloze č. 4. 
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2.3 Kompetence státních orgánů ČR 

Mezi nejdůležitější orgány, co se týče přeshraniční přepravy odpadů, patří 

Ministerstvo ţivotního prostředí. To dle § 72 odst. 1 písmeno a) zákona o odpadech 

vykonává funkci příslušného správního úřadu a dále má zásadní pravomoci, zejména  

ve vztahu k zahraničí:  

a) vykonává funkci příslušného orgánu a kontaktního subjektu pro přeshraniční 

přepravu odpadů, 

b) vykonává vrchní státní dozor v oblasti odpadového hospodářství, 

c) vykonává funkci ohniskového bodu Basilejské úmluvy, 

d) vydává rozhodnutí podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství  

o přepravě odpadů, 

e) poskytuje příslušným složkám Evropské komise a orgánům mezinárodních úmluv a 

protokolů informace o stavu odpadového hospodářství ČR, 

f) zpracovává a vede souhrnnou evidenci o druzích odpadů, jejich množství a 

způsobech nakládání s nimi, zařízeních k nakládání s odpady, dopravcích odpadů, 

souhlasech a dalších rozhodnutích vydaných podle zákona o odpadech a tuto 

evidenci zpřístupňuje občanům, 

g) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí inspekce a krajského úřadu. 

Dalším orgánem působícím v oblasti příhraniční přepravy odpadů je Česká inspekce 

ţivotního prostředí. Z § 76 zákona o odpadech kontroluje právnické osoby, fyzické osoby 

oprávněné k podnikání a obce, jak dodržují ustanovení právních předpisů v oblasti 

odpadového hospodářství, ukládá pokuty a může stanovit opatření a lhůty ke zjednání 

nápravy. V rámci přeshraniční přepravy odpadů je inspekce oprávněna provádět kontroly 

na místě vzniku odpadu, u oznamovatele a příjemce a na hraničních přechodech, je 

oprávněna provádět kontrolu dokladů podle právních předpisů EU a tohoto zákona, 

fyzickou kontrolu odpadů a odebírat a analyzovat vzorky. Spolupracuje s obecními úřady, 

celními úřady a krajskými úřady a poskytuje jim odbornou pomoc. 

Policii České republiky byla dána kontrolní činnost při přeshraniční kontrole 

odpadů novelou zákona o odpadech č. 314/2006 Sb. Ta podle § 77a zákona o odpadech 

v rámci pohraničního odbavování a v pásmu do 25 km od státních hranic zaznamenává a 

podle možnosti dokumentuje podezřelé jevy a okolnosti nasvědčující nelegální 
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přeshraniční přepravě odpadů do České republiky, předává zjištěné podněty orgánům 

inspekce a celních úřadů k provedení vlastních nápravných opatření, přičemž si sama může 

vyžádat odbornou pomoc od těchto orgánů. Důležitá je činnost policie při odhalování a 

vyšetřování trestných činů v souvislosti s protiprávní přepravou odpadů.
[8] 

Velmi důležitým orgánem kontroly přepravy odpadů je Celní správa ČR. Kontrola 

přepravy odpadů je jednou z mnoha kompetencí celní správy. Je vykonávána skupinami 

mobilního dohledu dle zákona o odpadech. Předmětem kontrolní činnosti celní správy 

v této oblasti je vnitrostátní i přeshraniční přeprava odpadů, dovoz baterií nebo 

akumulátorů ze států, které nejsou členskými státy Evropské unie. Příslušné orgány celní 

správy předávají podněty ministerstvu k uplatnění vrchního státního dozoru, ukládají 

nápravná opatření při porušení povinností vztahujících se k přepravě odpadů.
[1]

 

V rámci provádění kontroly jsou celní úřady oprávněny v souladu s ustanovením  

§ 77 zákona o odpadech: 

 zastavovat vozidla, přikazovat odstavení vozidla na vhodné místo, provádět 

kontrolu dokladů provázející odpad a zboží, doklady prokazující totožnost osoby 

přepravující odpad, provádět fyzickou kontrolu odpadů a zboží, odebírat a 

analyzovat vzorky a pořizovat fotodokumentaci, 

 provádět šetření na místě vzniku odpadů u původce, držitele nebo oznamovatele a 

na místě určení u příjemce, jen pouze v případě zjištění porušení právních předpisů 

při kontrole přepravy odpadů (Tabulka 1), 

 nařídit přerušení přepravy a provést odstavení vozidla na místo k tomu určené, 

v případě zjištění nedovolené přepravy nebo přepravy prováděné v rozporu 

s povolením, 

 rozhodnout o stanovení zajištění ve výši od 10 000 Kč do 50 000 Kč, pokud došlo 

k porušení právních předpisů, 

 ukázat řidiči vhodné místo k odstavení vozidla z hlediska bezpečnosti a plynulosti 

silničního provozu na komunikacích, zajistit řidiči doklady k vozidlu a k nákladu a 

zakázat pokračování v jízdě, nesloží-li požadovanou jistotu, náklady spojené 

s jízdou vozidla do místa odstavení vozidla hradí dopravce, odpovědnost dopravce 

za vozidlo, náklad a přepravované osoby není dotčena, 

 zrušit přerušení přepravy a vydat vozidlo po zaplacení jistoty, 
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 požádat o odbornou pomoc při kontrole Českou inspekci životního prostředí, 

 vyžádat si rozhodnutí krajského úřadu v případě pochybností, zda přepravované 

zboží je či není odpadem, 

 při zjištění porušení předpisů celní orgány sankce neukládají, ale ty ukládá na 

základě sepsaného protokolu o provedené kontrole České inspekce životního 

prostředí, 

 rozhodnou při dovozu odpadů o jeho propuštění do navrženého celního režimu, 

 předávají podněty ministerstvu k uplatnění vrchního státního dozoru.
[8]

 

 

Tabulka č. 1: Počet zjištěných porušení právních předpisů od 1.3.2006 do12.4.2006
[1] 

Celní ředitelství Počet porušení 

Brno 29 

České Budějovice 27 

Hradec Králové 3 

Plzeň 55 

Olomouc 1 

Ostrava 8 

Ústí nad Labem 14 

Celkem 137 

 

Při přeshraniční přepravě odpadů z členských států Evropské unie, která nepodléhá 

celnímu dohledu, provádějí celní orgány namátkové kontroly na silničních komunikacích, 

při kterých zjišťují, zda jsou dodržovány právní předpisy. Je třeba si uvědomit, že denně 

vstoupí do České republiky asi 12 000 nákladních vozidel, a proto nemůže být v silách 

celní správy provést kontrolu (Obrázek 1) každého z nich. Naproti tomu dovoz odpadů 

z třetích zemí, který podléhá celnímu dohledu, je bez závažných problémů, protože 

kontrolu provádějí celní orgány pravidelně v souladu s celními předpisy.
[2]
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Obrázek č. 1: kontrola příslušníky Celní správy ČR

[1] 

 

Krajský úřad je dalším článkem v kontrole odpadů. Podle § 78 odst. 2 zákona  

o odpadech uděluje souhlas k provozování zařízení, v nichž je nakládáno s odpady.  

Bez souhlasu krajského úřadu, jímž je zároveň odsouhlasen provozní řád zařízení, nelze 

provozovat zařízení k nakládání s odpady ani přebrat odpady do vlastnictví. Pokud nastane 

pochybnost, zda se věc považuje za odpad, rozhoduje v této otázce právě krajský úřad. 

Krajský úřad rovněž kontroluje dodržování zákona o odpadech právnickými a fyzickými 

osobami – podnikateli. 

Mezi další orgány kontroly odpadů patří také Obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností. Z § 79 zákona o odpadech mají pravomoc kontrolovat dodržování zákona  

o odpadech, mohou ukládat pokuty a hrozí-li poškození lidského zdraví nebo životního 

prostředí nebo již k němu došlo, mohou zajistit ochranu lidského zdraví a životního 

prostředí na náklady odpovědné osoby. 

V neposlední řadě mezi orgány provádějící kontrolu odpadů patří také obce, které  

dle § 80 zákona o odpadech kontrolují zejména nakládání s komunálními odpady ve své 

působnosti.
[8 
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3 TYPY PŘESHRANIČNÍ PŘEPRAVY ODPADŮ  

Přeshraniční přeprava odpadů z České republiky, do České republiky a přes Českou 

republiku je upravena právními předpisy Evropské unie. Při přepravě je tedy nutno 

postupovat nejen podle těchto předpisů, ale i podle příslušných ustanovení zákona o 

odpadech.
[4]

 

3.1 Povinnosti při přepravě odpadů 

Povinnosti všech osob zúčastněných na přepravě odpadů jsou stanoveny v § 24 

zákona o odpadech. Jedná se zejména o právnické osoby/fyzické osoby oprávněné 

k podnikání, dopravce a Ministerstvo životního prostředí (MŽP).  

 Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání zúčastněné na přepravě 

odpadů jsou povinny:  

a) zabezpečit přepravu odpadů v souladu s požadavky stanovenými ve zvláštních 

právních předpisech,  

b) na vyžádání kontrolních orgánů předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a 

úplné informace související s přepravou odpadů, 

c) při přepravě nebezpečných odpadů vést evidenci a ohlašovat přepravované 

nebezpečné odpady v rozsahu stanoveném zákonem o odpadech,  

d) uchovávat doklady související s přepravou odpadů po dobu 3 let ode dne zahájení 

přepravy, 

e) označit přepravní prostředek přepravující odpad (vozidla musí být označena dvěma 

pravoúhlými reflexními bílými výstražnými tabulkami o šířce 40 cm a výšce 

minimálně 30 cm s černým nápisem „A“ o výšce písmene 20 cm a tloušťce 2 

cm)
[14]

. 

Dopravce je povinen informovat řidiče vozidla o skutečnosti, že bude ve vnitrozemí 

nebo přes hranice přepravovat odpady, vybavit řidiče doklady podle druhu přepravovaného 

odpadu a účelu a zajistit, aby těmito doklady byly přepravované odpady vybaveny po celou 

dobu přepravy. 

MŢP stanoví vyhláškou způsob označení přepravního prostředku přepravujícího 

odpad.
[8] 
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Při přepravě odpadů si je nutné položit základní otázku, zda je přepravovaná věc 

vůbec odpadem. V případě pochybností o tom, zda je dopravovaná věc odpadem, je 

k zodpovězení otázky kompetentní krajský úřad, který má tuto oblast ve své kompetenci 

podle § 78 odst. 2 písm. h) zákona o odpadech. 

Při přeshraniční přepravě odpadů se používá zařazení odpadu do barevných seznamů. 

Nařízení č. 259/1993 Sb., o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropské unie, do něj a 

z něj a o jejich kontrole, obsahovalo tři druhy barevných seznamů – zelený, žlutý a 

červený, které byly obsaženy v přílohách II, III a V tohoto nařízení. Před zařazením na 

zelený seznam bylo třeba nejprve zjistit, zda odpad není znečištěn jinými látkami v míře, 

která zvyšuje nebezpečí natolik, že musí být zařazen na žlutý nebo červený seznam nebo 

zabraňuje využit odpad způsobem šetrným k životnímu prostředí. U odpadu ze žlutého 

seznamu musel být v podobné situaci odpad za stejných podmínek zařazen do červeného 

seznamu. Do červeného seznamu spadaly např. odpady obsahující polychlorované bifenyly 

(PCB), odpadní dehtové zbytky nebo odpad s azbestem. Žlutý a zelený seznam z nařízení 

č. 259/1993 Sb., o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropské unie, do něj a z něj a o 

jejich kontrole, však nesouhlasil se seznamem odpadů Basilejské úmluvy, toto bylo 

napraveno nařízením č. 1013/2006, o přepravě odpadů. 

Nařízení č. 1013/2006, o přepravě odpadů, rozeznává dva druhy barevných seznamů 

– zelený a žlutý. Zelený seznam tvoří odpady uvedené v příloze IX Basilejské úmluvy 

(označení kódem B a čtyřciferným číslem) a další odpady zeleného seznamu (označení 

kódem G). Do žlutého seznamu patří odpady uvedené v přílohách II a VIII Basilejské 

úmluvy (označení kódem A a čtyřciferným číslem) a další odpady žlutého a červeného 

seznamu (označení kódem A nebo R). Další skupinou odpadů jsou uvedené v příloze 

V nařízení č. 1013/2006 (odpady, jejichž vývoz je zakázán podle článku 36). Jedná se o 

odpady, které nesmí být vyváženy do zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí Rady 

OECD, pro účely využití (využití znamená pro účely Nařízení č. 1013/2006, o přepravě 

odpadů, využívat odpady tak, aniž by došlo k ohrožení lidského zdraví a poškození 

životního prostředí). Samozřejmě, že povinnost zařadit odpad je uložena také ve 

vnitrostátní přepravě odpadů (Katalog odpadů).
[12]
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3.1.1  Dovoz odpadů do států EU 

V souvislosti s článkem 41 Nařízení č. 1013/2006, o přepravě odpadů, platí pro 

dovoz odpadů určených k odstranění ze států, které nejsou členskými státy EU zásadní 

zákaz a to s výjimkou dovozu:  

 ze zemí, které jsou smluvními stranami Basilejské úmluvy nebo 

 z jiných zemí, se kterými Společenství nebo Společenství a jeho členské státy 

uzavřely v souladu s článkem 11 Basilejské úmluvy dvoustranné nebo 

mnohostranné dohody nebo ujednání 

 z jiných zemí, se kterými jednotlivé členské státy uzavřely dvoustranné dohody 

nebo ujednání 

 z jiných oblastí v případech, kdy z výjimečných důvodů během krize nebo války 

nebo během operací k nastolení nebo udržení míru nelze uzavřít dvoustranné 

dohody nebo ujednání. 

Od těchto zemí se vyžaduje, aby příslušnému orgánu členského státu určení předem 

předložily řádně odůvodněnou žádost založenou na skutečnosti, že nemají a nemohou 

přiměřeným způsobem získat technickou kapacitu a nezbytná zařízení pro odstranění 

odpadů způsobem šetrným k životnímu prostředí. 

Pro dovoz odpadů k odstranění ze zemí, které jsou smluvní stranou Basilejské 

úmluvy, se přiměřeně použije postup pro dovoz odpadů určených k odstranění v rámci EU 

s tím, že příslušný orgán pro tranzit mimo EU má pro vydání svého rozhodnutí lhůtu 60 

dnů od předání svého potvrzení o přijetí oznámení. Pro účely celního řízení zasílá příslušný 

orgán místa určení orazítkovanou kopii svého rozhodnutí o souhlasu s přepravou celnímu 

úřadu vstupu do EU. Ten na oplátku tomuto orgánu zašle potvrzenou kopii průvodního 

dokladu od dopravce. 

Dovoz odpadů určených k využití je téměř totožný s dovozem odpadů k odstranění, 

se stejnými výjimkami a navíc možnost dovozu odpadů ze zemí, na které se vztahuje 

rozhodnutí OECD. Postup pro dovoz odpadů k využití je téměř shodný s postupem pro 

dovoz odpadů k odstranění. 

Dovoz odpadů určených k odstranění a využití může být uskutečněn splněním 

následujících podmínek: 
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a) oznamovatel obdržel písemný souhlas od příslušných orgánů místa odeslání, místa 

určení a případně pro tranzit a za splnění podmínek pro přepravu, 

b) byla uzavřena smlouva mezi oznamovatelem a příjemcem, 

c) byla poskytnuta finanční záruka nebo odpovídající pojištění, 

d) je zajištěno nakládání způsobem šetrným k životnímu prostředí.
[12] 

3.1.2  Vývoz odpadů ze států EU 

Vývoz odpadů k odstranění do třetích zemí je zakázán s výjimkou vývozu do zemí 

ESVO, které jsou rovněž smluvními stranami Basilejské úmluvy. Postup pro přepravu 

odpadů je obdobný jako pro přepravu odpadů mezi členskými státy EU jen s tím rozdílem, 

že příslušný orgán pro tranzit mimo Společenství má 60 dnů od předání svého potvrzení 

o přijetí oznámení a na základě tohoto příslušný orgán místa odeslání vydá rozhodnutí o 

souhlasu či nesouhlasu s přepravou nejdříve po uplynutí 61 dnů od předání potvrzení o 

přijetí příslušným orgánem pro tranzit. Příslušný orgán místa odeslání může vydat 

rozhodnutí před uplynutím 61denní lhůty, pokud obdržel písemný souhlas ostatních 

dotčených příslušných orgánů). Protože přeprava odpadů vyváženého z EU je 

uskutečňována v souladu s celními předpisy, tak celní úřad vývozu a celní úřad výstupu 

musí mít k dispozici orazítkovanou kopii rozhodnutí o souhlasu s přepravou. Pak může být 

odpad propuštěn do příslušného vývozního celního režimu. Tuto kopii celnímu úřadu 

zasílá příslušný orgán místa odeslání, přičemž celní úřad výstupu zasílá tomuto orgánu 

orazítkovanou kopii průvodního dokladu, kterou obdržel od dopravce. Nařízení č. 

1013/2006, o přepravě odpadů, stanoví, že příslušný orgán místa odeslání je povinen 

informovat orgán místa určení v případě, že do 42 dnů od výstupu odpadu z EU neobdrží 

informace od zařízení o převzetí odpadu a taktéž v čl. 35 odst. 3 písm. f) rozšiřuje povinné 

náležitosti smlouvy mezi oznamovatelem a příjemcem o využití nebo odstranění odpadu. 

Je zakázán vývoz odpadů určených k využití do zemí, na něž se nevztahuje 

rozhodnutí OECD: 

a) nebezpečné odpady 

b) odpady, které země určení oznámila jako nebezpečné 

c) odpady, jejichž dovoz země určení zakázala 



Martin Jendřejek: Přeshraniční přeprava odpadů 

12 

2011 

d) odpady, u nichž se příslušný orgán místa odeslání může důvodně domnívat, že 

s nimi nebude v dotyčné zemi určení nakládáno způsobem šetrným k životnímu 

prostředí. 

U odpadů zeleného seznamu mohou tyto země jejich dovoz úplně zakázat, požadovat 

postup předchozího písemného oznámení a souhlasu, případně neprovést žádnou kontrolu 

v zemi určení. 

Při vývozu odpadů určených k využití do zemí, na které se vztahuje rozhodnutí 

OECD, se podobně uplatňuje postup pro přepravu odpadů v rámci EU s tím, že vývoz 

odpadů zeleného seznamu podléhá postupu předchozího písemného oznámení a souhlasu. 

Při vývozu odpadů žlutého seznamu se uplatní stejný postup jako při vývozu odpadů 

určených k odstranění do zemí ESVO, které jsou zároveň smluvními stranami Basilejské 

úmluvy. 

Vývoz odpadů určených k odstranění nebo využití může být uskutečněn pouze za 

splnění těchto podmínek:  

a) oznamovatel obdržel písemný souhlas od příslušných orgánů místa odeslání, místa 

určení a případně pro tranzit a za splnění podmínek pro přepravu, 

b) byla uzavřena smlouva mezi oznamovatelem a příjemcem,  

c) byla poskytnuta finanční záruka nebo odpovídající pojištění,  

d) je zajištěno nakládání způsobem šetrným k životnímu prostředí. 

V případě nedokončené nebo nedovolené přepravy se použijí ustanovení nařízení o 

povinnosti převzít odpady zpět
[12]

. Další podmínky pro vývoz odpadů z ČR stanoví zákon 

o odpadech v § 55 odst. 3, kromě již uvedených podmínek musí oznamovatel ministerstvu 

předložit povolení k provozu zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů.
 
 

3.1.3  Přeprava odpadů na území jednotlivých členských států 

Nařízení č. 259/1993, o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropské unie, do něj 

a z něj a o jejich kontrole, stanovilo členským státům povinnost zavést vhodný systém 

dozoru nad přepravami odpadů a její kontroly v rámci své příslušnosti, který by byl 

v souladu se systémem tímto nařízením nastaveným. Nařízení č. 1013/2006, o přepravě 

odpadů, na této povinnosti nic podstatného nezměnilo. O nastavení kontrolních systémů 
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jednotlivých členských států jsou informovány ostatní členské země prostřednictvím 

Evropské komise. 

Přeprava odpadů na území České republiky je upravena v zákoně o odpadech. 

Obecné podmínky při přepravě odpadů jsou stanoveny v § 24 tohoto zákona  

(viz. výše - povinnosti při přepravě). Oprávněnou osobou dle zákona o odpadech je – 

každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady. Pro účely nakládání s odpadem je 

povinna zařadit odpad podle Katalogu odpadů, předat přepravované odpady jen osobě 

oprávněné, a když přepravuje nebezpečné odpady, zpracovat identifikační list 

nebezpečného odpadu a místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem vybavit, 

zajistit jejich balení a označení. Přeprava nebezpečných odpadů na území České republiky 

nepodléhá žádnému souhlasu. Za dopravu odpadů zodpovídá dopravce, který pokud je také 

osobou oprávněnou, může převzít tyto odpady do svého vlastnictví.
[8]

 

3.1.4  Přeprava odpadů mezi členskými státy EU 

Pokud hodlá oznamovatel uskutečnit přepravu odpadů v rámci EU, je povinen splnit 

povinnosti stanovené dle Nařízení č. 1013/2006, o přepravě odpadů. Jedná se o 

oznamovací povinnost pro odpady, na které se nařízení vztahuje (tj. na odpady 

k odstranění a odpady k využití), přičemž až na stanovené výjimky (pokud nevykazují 

nebezpečné vlastnosti) se nemusí oznamovat přeprava odpadů zeleného seznamu. Pokud 

však množství překračovaného odpadu zeleného seznamu překračuje hmotnost 20 kg, 

podléhá obecným požadavkům na informaci dle článku 18 Nařízení č. 1013/2006, o 

přepravě odpadů. Do této kategorie spadají i odpady určené výslovně k laboratorním 

účelům, jejichž hmotnost nesmí překročit 25 kg. Obecné požadavky na informace spočívají 

v tom, že osoba, která přepravu zařizuje, zajistí, aby byla přeprava doprovázena dokladem 

a řádně podepsána a po převzetí daného odpadu jej podepíše zařízení k využití odpadů 

nebo laboratoř a příjemce. Dále zde musí být mezi osobou, která přepravu zařizuje, a 

příjemcem uzavřena smlouva o využití odpadů a musí obsahovat závazek, že pokud 

přepravu odpadů nebo jejich využití nelze dokončit podle plánu nebo pokud byla 

provedena jako nedovolená přeprava, osoba, která přepravu zařizuje, nebo pokud tato 

osoba není s to přepravu odpadů nebo jejich využití dokončit (např. je v platební 

neschopnosti), příjemce převezme odpad zpět nebo zajistí jeho využití jiným způsobem a 

je-li to nezbytné, zajistí jeho prozatímní uskladnění.  
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Na přepravu směsného komunálního odpadu sebraného v soukromých 

domácnostech, včetně případů, kdy tento sběr odpadu zahrnuje rovněž odpad od jiných 

původců, do zařízení (skládky, drtírny, spalovny, kompostárny atd.) k využití nebo 

odstranění odpadů se podle Nařízení č. 1013/2006, o přepravě odpadů, vztahují stejná 

ustanovení jako na přepravu odpadů určených k odstranění. 

Při podávání oznámení u příslušného orgánu místa odeslání (v ČR MŽP) musí 

oznamovatel splnit tyto požadavky: 

a) vyplní formulář oznámení a případně průvodní doklad (příloha č. 1/1-1/4),  

b) poskytne ve formuláři oznámení nebo jeho příloze informace a dokumentaci o 

přepravě, 

c) uzavře mezi oznamovatelem a příjemcem smlouvu o využití nebo odstranění 

odpadu,  

d) poskytne finanční záruku nebo odpovídající pojištění, které musí pokrývat dopravní 

náklady, náklady na využití nebo odstranění, včetně nezbytných předběžných 

postupů, náklady na uskladnění po dobu 90 dnů, náklady, kdy přepravu nebo 

využití či odstranění odpadů nelze dokončit podle plánu nebo pokud se jedná o 

nedovolenou přepravu. Finanční záruku nebo odpovídající pojištění poskytne 

oznamovatel nebo jiná fyzická či právnická osoba jménem oznamovatele a tato 

finanční záruka nebo odpovídající pojištění musí být v době oznámení, nebo pokud 

to povolí příslušný orgán, který tuto záruku nebo pojištění schvaluje, nejpozději při 

zahájení přepravy účinné a platit pro oznámenou přepravu nejpozději od okamžiku 

jejího zahájení. Při dovozu do EU však přezkoumá výši krytí a případně schválí 

dodatečnou finanční záruku nebo odpovídající pojištění příslušný orgán místa 

určení v EU (v ČR je to MŽP) . 

Již dříve se přeshraniční přeprava odpadů oznamovala MŽP jen na základě 

nákladního listu, Nařízení č.1013/2006, o přepravě odpadů, zavedlo již potřebné formuláře. 

Postup po oznámení nijak razantně nedostal změn. Příslušný orgán místa odeslání ponechá 

kopii oznámení a oznámení předá příslušnému orgánu místa určení a kopii příslušným 

orgánům pro tranzit. O předání kopií oznámení uvědomí oznamovatele. Toto je nutno 

provést do tří pracovních dnů po obdržení oznámení. Má-li příslušný orgán námitky, tak 

oznámení dále nepostoupí a neprodleně o námitkách informuje oznamovatele. Pokud po 

předání oznámení příslušným orgánem místa odeslání má některý z dotčených příslušných 
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orgánů za to, že potřebuje doplňující informace a dokumentaci, vyžádá si je od 

oznamovatele a uvědomí o své žádosti ostatní příslušné orgány. Toto opatření je nutno 

provést do tří pracovních dnů od obdržení oznámení. V takových případech mají dotčené 

příslušné orgány tři pracovní dny od obdržení požadovaných informací a dokumentace na 

to, aby uvědomily příslušný orgán místa určení. Pokud do 30 dnů po obdržení oznámení 

příslušný orgán místa určení nepotvrdí příjem oznámení, poskytne oznamovateli na jeho 

žádost vysvětlení s uvedením důvodů.  

Po této oznamovací proceduře příslušné orgány místa určení, místa odeslání a 

tranzitu mají 30 dnů ode dne předání potvrzení o přijetí příslušným orgánem místa určení 

na to, aby písemně vydaly jedno z níže uvedených, řádně odůvodněných rozhodnutí o 

oznámené přepravě: 

a) souhlas bez uložení podmínek, 

b) souhlas s uložením podmínek, 

c) námitky. 

V souhlasném rozhodnutí s uložením podmínek může být jednou z podmínek 

například podmínění souhlasu příslušného orgánu místa odeslání, místa určení a tranzitu, 

že má být považován za zrušený, pokud finanční záruka nebo odpovídající pojištění nejsou 

platné nejpozději od okamžiku zahájení oznámené přepravy. Podmínky sdělí oznamovateli 

příslušný orgán, který je stanoví, písemně a kopie zašle dotčeným příslušným orgánům. 

Podmínky uvede dotčený příslušný orgán ve formuláři oznámení nebo jeho příloze. 

U rozhodnutí s námitkami se jedná hlavně o tyto výtky: 

 plánovaná přeprava nebo odstranění by nebyly v souladu s opatřeními, která byla 

přijata k provádění zásad blízkosti, priority využití a soběstačnosti na úrovni 

Společenství a na vnitrostátní úrovni; 

 plánovaná přeprava nebo odstranění by nebyly v souladu s vnitrostátními právními 

předpisy na ochranu životního prostředí, veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti 

nebo ochrany zdraví, pokud jde o činnosti prováděné v namítající zemi;  

 oznamovatel nebo příjemce byl v minulosti uznán vinným z nedovolené přepravy 

nebo jiného nedovoleného jednání v souvislosti s ochranou životního prostředí (v 

tomto případě mohou příslušné orgány místa odeslání a místa určení v souladu s 
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vnitrostátními právními předpisy odmítnout všechny přepravy odpadů, na kterých 

se dotyčná osoba podílí); 

 členský stát hodlá uplatnit své právo a zakázat dovoz nebezpečných odpadů; 

 plánovaná přeprava nebo odstranění je v rozporu se závazky vyplývajícími z 

mezinárodních úmluv uzavřených jedním nebo více dotčenými členskými státy; 

 přepravovaný odpad je určen k odstranění a nikoliv k využití; 

 odpady budou zpracovány v zařízení, které nepoužívá nejlepší dostupné techniky; 

 odpadem je směsný komunální odpad sebraný v soukromých domácnostech; 

 využití odpadů není hospodárné; 

 dotyčné odpady nebudou zpracovávány v souladu s povinností týkajících se využití 

nebo recyklace, které jsou stanoveny v právních předpisech EU. 

Jestliže problémy, které vedly k vznesení námitek, nebyly vyřešeny ve lhůtě 30 dnů, 

pozbude oznámení platnosti a přepravu nelze realizovat. Pokud oznamovatel nadále 

zamýšlí přepravu provést, musí být podáno nové oznámení, pokud se všechny dotčené 

příslušné orgány a oznamovatel nedohodnou jinak. 

Nařízení č. 259/1993, o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropské unie, do něj 

a z něj a o jejich kontrole, stejně jako Nařízení č. 1013/2006, o přepravě odpadů, zná tzv. 

tichý souhlas příslušného orgánu pro tranzit, který lze předpokládat, pokud nebyla z jeho 

strany vznesena ve lhůtě 30 dnů žádná námitka. Doba platnosti písemného rozhodnutí a 

taktéž tichého souhlasu činí 1 rok. 

Článek 13 Nařízení č. 1013/2006, o přepravě odpadů, – obecné oznámení, což 

v praxi znamená, že oznamovatel může za jistých okolností podat ono obecné oznámení 

v případě více přeprav. A to za podmínek, když odpad má stejné fyzikální a chemické 

vlastnosti, přepravuje se stejnému příjemci a stejnému zařízení a trasa přepravy uvedená ve 

formuláři je také stejná. Dotčené příslušné orgány mohou podmínit svůj souhlas s použitím 

obecného oznámení pozdějším předložením doplňujících informací a dokumentace. 

Plánovanou přepravu je možno provést pouze v době platnosti tichých nebo 

písemných souhlasů všech příslušných orgánů. Dále oznamovatel vyplní průvodní doklad a 

zapíše skutečné datum přepravy, které zašle příslušným dotčeným orgánům a příjemci 

nejméně 3 dny před zahájením přepravy. Každou přepravu doprovází průvodní doklad a 

kopie formuláře oznámení s uvedením písemných souhlasů a podmínek dotčených 
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příslušných orgánů. Průvodní doklad si ponechá zařízení, které přijímá odpad. Zařízení, 

které odpad přijalo zašle do 3 dnů od přijetí odpadu oznamovateli a všem příslušným 

dotčeným orgánům podepsané kopie průvodního dokladu s písemným potvrzením o přijetí 

odpadu. 

Dojde-li k podstatným změnám v podrobnostech nebo podmínkách odsouhlasené 

přepravy, včetně změn plánovaného množství, trasy, plánu přepravy, data přepravy nebo 

dopravce, uvědomí oznamovatel neprodleně dotčené příslušné orgány a příjemce, a to 

pokud možno před zahájením přepravy. V tomto případě se podá nové oznámení, ledaže se 

všechny dotčené příslušné orgány domnívají, že navržené změny nové oznámení 

nevyžadují. 

Zvláštní pozornost v Nařízení č.1013/2006, o přepravě odpadů, je věnována také 

postupu v případě povinnosti zpětného převzetí odpadů, která nastane, pokud přepravu 

nelze dokončit podle plánu anebo pokud nastane případ nedovolené přepravy. 

Pokud se některý z dotčených příslušných orgánů dozví, že přepravu odpadů, včetně 

jejich využití nebo odstranění, nelze dokončit podle plánu v souladu s podmínkami 

formuláře oznámení a průvodního dokladu nebo smlouvy, uvědomí neprodleně příslušný 

orgán místa odeslání. Pokud zařízení k využití nebo odstranění odpadů odmítne převzít 

přepravené odpady, uvědomí neprodleně příslušný orgán místa určení. Příslušný orgán 

místa odeslání zajistí, aby dotyčný odpad převzal zpět oznamovatel nebo pokud to není 

možné, samotný příslušný orgán nebo fyzická či právnická osoba jednající jeho jménem. 

V tomto případě se podává nové oznámení, ledaže se dotčené příslušné orgány dohodnou, 

že postačuje řádně odůvodněná žádost prvotního příslušného orgánu místa odeslání. 

Náklady vzniklé při vrácení odpadů z přepravy, kterou nelze dokončit, včetně nákladů na 

jejich dopravu, využití nebo odstranění a nákladů na uskladnění ode dne, kdy se příslušný 

orgán místa odeslání dověděl, že přepravu odpadů nebo jejich využití či odstranění nelze 

dokončit, se účtují:  

a) oznamovateli,  

b) případně jiným fyzickým nebo právnickým osobám,  

c) příslušnému orgánu místa odeslání,  

d) podle jiné dohody mezi dotčenými příslušnými orgány. 
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Když příslušný dotčený orgán zjistí, že se jedná o nedovolenou přepravu odpadů, 

ihned o tomto zjištění uvědomí dotčené příslušné orgány. Pokud za nedovolenou přepravu 

odpovídá oznamovatel (s odpadem má být naloženo do 30 dnů), příslušný orgán místa 

odeslání zajistí, že dotyčný odpad: 

a) převezme zpět oznamovatel de facto, 

b) převezme zpět oznamovatel de iure (nebylo podáno oznámení), 

c) převezme zpět samotný příslušný orgán místa odeslání nebo fyzická nebo 

právnická osoba jednající jeho jménem, 

d) bude jiným způsobem využit nebo odstraněn v zemi určení nebo zemi odeslání 

samotným příslušným orgánem místa odeslání nebo fyzickou nebo právnickou 

osobou jednající jeho jménem, 

e) bude jiným způsobem využit nebo odstraněn v jiné zemi samotným příslušným 

orgánem místa odeslání nebo fyzickou nebo právnickou osobou jednající jeho 

jménem, pokud s tím všechny dotčené příslušné orgány souhlasí. 

Pokud za nedovolenou přepravu odpadů odpovídá příjemce, příslušný orgán místa 

určení zajistí, že dotyčný odpad využije nebo odstraní do 30 dnů (způsobem šetrným 

k životnímu prostředí) příjemce nebo (pokud to není možné) samotný orgán příslušný 

místu určení. Ve zvláštních případech, kdy odpovědnost za nedovolenou přepravu nelze 

přičíst oznamovateli ani příjemci, spolupracují dotčené příslušné orgány při zajištění 

využití nebo odstranění dotyčného odpadu. 

Pokud je v členském státu odhalen odpad z nedovolené přepravy a odpovědnost 

nelze jednoznačně přičíst oznamovateli ani příjemci, tento členský stát odpovídá za 

bezpečné uskladnění odpadů do doby jejich vrácení nebo jiného než předběžného využití 

nebo odstranění jiným způsobem. 

Náklady vzniklé při převzetí zpět odpadů z nedovolené přepravy, za kterou 

zodpovídá oznamovatel, včetně nákladů na jejich dopravu, využití nebo odstranění a 

nákladů na uskladnění ode dne, kdy se příslušný orgán místa odeslání dověděl, že se jedná 

o nedovolenou přepravu odpadů, se účtují: 

a) oznamovateli de facto, 

b) oznamovateli de iure, 

c) příslušnému orgánu místa odeslání. 
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V případě odpovědnosti příjemce za nedovolenou přepravu se tyto náklady účtují 

příjemci, a pokud to není možné, tak příslušnému orgánu místa určení.
[12]

  

3.1.5  Tranzit odpadů přes státy EU 

Tranzit odpadů přes státy EU se rozděluje na tranzit odpadů určených k odstranění 

přes EU a tranzit odpadů určených k využití přes EU. Postup na tranzit odpadů určených 

k odstranění je shodný s postupem pro dovoz odpadů k odstranění, které jsou smluvní 

stranou Basilejské úmluvy. Tento postup je doplněn o nepatrnou úpravu a to, že první a 

poslední příslušný orgán pro tranzit v EU zašle orazítkovanou kopii rozhodnutí o souhlasu 

s přepravou celním úřadům vstupu a výstupu z EU, které jim po propuštění do příslušného 

celního režimu zašlou zpět potvrzenou kopii průvodního dokladu. Pokud jsou odpady 

určené k využití přepravovány přes členské státy ze země a do země, na které se 

nevztahuje rozhodnutí OECD, použije se stejný postup jako u odpadů k odstranění. 

Pokud jsou odpady určené k využití přepravovány přes členské státy ze země a do 

země, na které se vztahuje rozhodnutí OECD, použije se obdobně postup jako u dovozu  

odpadů určených k využití s tím, že řízení proběhne stejným způsobem jako u tranzitu 

odpadů určených k odstranění.
[12]

  

3.2 Nelegální přeprava odpadů 

V nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 

o přepravě odpadů je vymezena v čl. 2 bod 35 nedovolená přeprava, kterou se rozumí 

přeprava odpadů uskutečňující se:  

 bez oznámení všem dotčeným příslušným orgánům 

 bez souhlasu dotčených příslušných orgánů 

 se souhlasem dotčených příslušných orgánů, který byl získán paděláním, uvedením 

nesprávných údajů nebo podvodem 

 způsobem, který není výslovně uveden ve formuláři oznámení nebo v průvodním 

dokladu  

 v rozporu s článkem 34 (zákaz vývozu s výjimkou do zemí ESVO), článkem 36 

(zákaz vývozu odpadů určených k využití v zemích, na které se nevztahuje 

rozhodnutí OECD), článkem 39 (zákaz vývozu odpadů do Antarktidy), článkem 40 

(zákaz vývozu do zámořských zemí a území), článkem 41 (zákaz dovozu odpadů 
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určených k odstranění s výjimkou ze zemí, které jsou smluvní stranou Basilejské 

úmluvy, nebo zemí, s nimiž byly uzavřena dohoda, nebo z jiných oblastí v případě 

krize nebo války) a článkem 43 (zákaz dovozu odpadů k využití s výjimkou ze 

zemí, na které se vztahuje rozhodnutí OECD nebo které jsou smluvní stranou 

Basilejské úmluvy, nebo zemí, s nimiž byla uzavřena dohoda, nebo z jiných oblastí 

v případě krize nebo války)  

 s ohledem na přepravu odpadů uvedenou v článku 3 odst. 2 (přeprava odpadů 

zeleného seznamu) a článku 4 (přeprava odpadů výslovně určených k laboratorní 

analýze) a byla zapříčiněná: a) odhalením, že odpad není uveden na zeleném 

seznamu, b) nedodržením článku 3 odst. 4, c) uskutečněním přepravy způsobem, 

který není výslovně uveden v dokumentu podle přílohy VII k nařízení (porušení 

obecné informační povinnosti).
[12]

 

Právě přeshraniční nedovolená 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 (Tabulka 2), že se jedná 

o organizovanou trestnou činnost, která spočívá v obcházení právních předpisů, v padělání 

průvodních dokladů včetně uvádění nepravdivých údajů o přepravovaném zboží, 

uskutečňování přepravy převážně v nočních hodinách a uvádění fiktivních odesílatelů a 

příjemců.
[3]
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Tabulka č. 2 :Oznámení o nelegální přepravě nebo nelegální skládce od 27.2.2006 do 19.4.2006
[1] 

Útvar Celkem 

oznámení 

Přijato od 

občanů 

Přijato 

od PČR 

Dopravní 

prostředky 

Skládky 

GŘC Praha 9 8 1 5 7 

CŘ Brno 5 1 4 6 1 

CŘ České Budějovice 3 2 1 5 2 

CŘ Ostrava 4 - 4 6 - 

CŘ Hradec Králové 3 - 3 5 - 

CŘ Plzeň 4 3 1 1 - 

CŘ Praha 4 4 - - 3 

CŘ Ústí nad Labem 9 2 7 5 1 

Celkem 41 20 21 33 14 

 

Na přelomu let 2005/2006 docházelo k masívnímu navážení odpadu (především 

komunálního odpadu, textilu a plastů) do České republiky z Německa a v některých 

případech i z Rakouska a díky tomu u nás vznikaly nelegální skládky (Obrázek 2).
[1]

 

 

 

Obrázek č. 2: nelegální skládka
[1] 
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Vzhledem k značnému rozsahu tohoto protiprávního jednání byla přijímána další 

opatření již na úrovni Generálního ředitelství cel s celorepublikovou působností, které 

vyústilo až k vydání rozkazu generálního ředitele k nepřetržitému nasazení skupin 

mobilního dohledu v bezprostřední blízkosti vybraných hraničních přechodů s Rakouskem 

a Německem a to ke kontrole silničních motorových vozidel (Tabulka 3) vstupující 

na území České republiky se zaměřením na dodržování právních předpisů o přeshraniční 

přepravě odpadů.
[1]

 

 

Tabulka č. 3: Počet zkontrolovaných vozidel (od 1.3. 2006 do 12.4.2006)
[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základě rozkazu ke službě (příloha č. 5) vydaného CŘ Ústí nad Labem, během 

jednoho dne v odpoledních hodinách odhalili příslušníci celní správy ze skupiny mobilního 

dohledu ve spolupráci s pracovníky České inspekce životního prostředí Ústí nad Labem tři 

kamiony s odpadem v areálu velkokapacitního kravína v obci Libčeves. Na místě bylo 

zjištěno, že se zde nachází ve dvou silážních jamách a skladovací hale značné množství 

odpadu. Jednalo se o komunální odpad slisovaný v balících a částečně drcený. V areálu 

stály i dva kamiony českých dopravců, které již byly vyloženy. V průběhu šetření objektu 

byl celníky zadržen na příjezdové komunikaci další kamion. Údaje o zboží uvedené 

v průvodních dokladech neodpovídaly skutečnosti. Náklad komunálního odpadu, 

pocházející evidentně z Německa, zdaleka nepřipomínal deklarované plasty (Obrázek 3). 

V nočních hodinách byla opětovně provedena kontrola a tentokrát se zde nacházely čtyři 

kamiony, z nichž jeden nebyl ještě vyložen (opět komunální odpad z Německa).
[21]

 

 

 

Druh dopravního prostředku 
 

 

Počet kontrol 

 

Nákladní vozidlo 

 

60144 

 

Osobní vozidlo 

 

1244 

 

Dodávkové vozidlo 

 

4566 

 

Kontejner 

 

911 
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Obrázek č. 3: kamion s komunálním odpadem z Německa
[22] 

 

K zamezení dovozu nelegálního odpadu byla přijata další následující opatření: 

 

 zřízení pracovní skupiny celní správy, která vyhodnocuje situace v oblasti odpadů, 

navrhuje a přijímá úkoly a způsoby jejich řešení, 

 ke zlepšení spolupráce mezi celními orgány a obyvatelstvem a mezi orgány veřejné 

správy navzájem došlo k vytvoření speciálních telefonních linek na všech celních 

ředitelstvích a GŘC s nepřetržitou dobou výkonu služby, 

 zajištění úzké spolupráce s Ministerstvem životního prostředí, Policií ČR a Českou 

inspekcí životního prostředí, 

 v souvislosti s problematikou nelegálního dovozu odpadů byla provedena analýza 

četnosti a množství železničních dovozních přeprav zboží, u nichž mohlo vzniknout 

podezření, že se jedná o přeshraniční přepravu odpadů. Prověření se týkalo zásilek 

přepravovaných z Německa a Rakouska a bylo zjištěno, že do České republiky 

nebyly dopravovány žádné vlakové zásilky s odpady
[1]

.  
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Celní správa je vlastníkem mobilního rentgenu typu HEIMANN CARGOVISION 

HCV – MOBILE 3.8 MEV na podvozku vozidla Mercedes Atego 2528 (Obrázek 4), který 

je využíván k podpoře činnosti při pátrání po zboží uniklém celnímu dohledu a při kontrole 

přeprav mezi členskými státy EU a přeprav na území České republiky. Nasazení rentgenu 

je možné na hraničních přechodech, u celních úřadů, na kontejnerových překladištích, na 

letištích, na železničních nádražích, na dálničních odpočívadlech a odstavných plochách u 

místních komunikací. Rentgen je možno využívat 24 hodin denně. Osádka je tvořena 

minimálně třemi zaměstnanci, plnící úkoly spojené s obsluhou rentgenu. 

Popis kontroly: kontrolovaná vozidla jsou směrována do vyčkávací zóny přímo před 

prostor kontroly, kde probíhá vlastní rentgenování. Operátor pověřený řízením provozu 

poučí řidiče kontrolovaných vozidel a vpouští je do prostoru určeného pro kontrolu. 

V kontrolním prostoru zastaví řidič na vyznačeném místě, vypne motor, zatáhne a 

zkontroluje ruční brzdu a opustí, spolu se všemi členy osádky, vozidlo. Operátor pověřený 

řízením zkontroluje umístění a připravenost kontrolovaného vozidla k rentgenování a 

odvede všechny členy osádky mimo kontrolní prostor. Odsud pošle operátorům 

kontrolního systému prostřednictvím dálkového ovládání potvrzení, že vozidlo je 

připraveno ke kontrole. Toto je první potvrzení nutné k aktivaci rentgenového zařízení. 

Systémový operátor, který ovládá pohyb vozidla při rentgenování, musí provést druhé 

potvrzení poté, co pomocí uzavřeného televizního obvodu, který je součástí samotného 

vozidla, zkontroluje, že se v bezpečné zóně nikdo nezdržuje. Po přijetí druhého potvrzení 

se nosné vozidlo začne automaticky pohybovat stálou rychlostí, a jakmile optické senzory 

zaznamenají přítomnost kontrolovaného vozidla, spustí se proces rentgenování. Detektory 

v rameni jeřábu načítají informace o intenzitě prošlého rentgenového záření, ze kterých je 

v reálném čase vytvářen výpočetním systémem radioskopický obraz nákladu a vozidla, 

který je posílán k vyhodnocení (jeden obraz trvá vyhodnotit 4-6 minut). Operátor pracující 

s obrazem sdělí výsledek kontroly operátorovi pověřenému řízením provozu, který buď 

povolí vozidlu odjezd, nebo ho v případě, že bylo nalezeno zboží jiné než deklarované, 

předá k provedení důkladné kontroly.
[15]
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Obrázek č. 4: Mobilní rentgen typu HEINMANN CARGOVISION HCV – MOBILE 3.8 

MEV
[16] 
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4 PRAVIDLA PRO PŘEPRAVU RŮZNÝCH TYPŮ KOMODIT 

ODPADŮ 

 

Pravidla pro přepravu odpadů jsou definována v Zákoně. č. 185/2001 Sb. 

o odpadech, v 5. díle. Povinnosti přepravce jsou uvedeny v § 24 zákona o odpadech. 

Smyslem tohoto ustanovení je především zabezpečit přepravu v souladu s požadavky 

stanovenými ve zvláštních předpisech, kterými jsou zákon č. 111/1994 Sb., o silniční 

dopravě a Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí (ADR), 

zakotvené ve vyhlášce č. 64/1987 Sb., ve znění sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 

17/2011 Sb. m. s., a Řád pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečného zboží (RID). 

Mezi povinnosti patří: 

a) na vyžádání kontrolních orgánů předložit doklady související s přepravou, 

b) uchovávat tyto doklady po dobu 3 let od dne zahájení přepravy, 

c) označit přepravní prostředek zákonným způsobem, 

d) konečně vést evidenci o přepravě nebezpečných odpadů (zákon o odpadech). 

Pro jednotlivé druhy odpadů se mohou podmínky přepravy a povinnosti s tím 

spojené lišit. Na zřetel je nutno brát kategorie, vyjmenované v § 25 zákona o odpadech. 

Jedná se o: 

a) odpady perzistentních organických znečisťujících látek a PCB, 

b) odpadní oleje, 

c) baterie a akumulátory, 

d) kaly z čističek odpadních vod a další biologicky rozložitelné odpady, 

e) odpady z výroby oxidu titaničitého, 

f) odpady azbestu, 

g) autovraky, 

h) elektrická a elektronická zařízení. 

Výše uvedené odpady mají nebezpečné vlastnosti, mohou tedy při přepravě ohrozit 

bezpečnost lidí, zvířat, věcí či životního prostředí, čímž splňují charakteristiku 

nebezpečných věcí, zakotvenou v zákoně č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Z tohoto 

důvodu musí být s výše vyjmenovanými odpady nakládáno v souladu s tímto zákonem. 

Povinnosti přepravce jsou stanoveny v § 23 tohoto zákona. Jde především o zajištění 
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bezpečných podmínek převozu, řádné označení převáženého materiálu i vozidel, řádné 

proškolení posádky a samozřejmě řádná dokumentace. Kompletní výčet povinností 

uvedených v § 23 zákona o silniční dopravě je uveden v příloze č. 2 

Přepravou nebezpečných odpadů se zabývá i zákon o odpadech, který řeší evidenční 

povinnosti odesílatele a příjemce. Odesílatel nebezpečných odpadů je podle tohoto zákona 

povinen vyplnit evidenční list a zaslat jej jednak spolu se zásilkou příjemci, jednak jej musí 

do 10 dnů od zahájení přepravy zaslat na obecní úřad obce s rozšířenou působností dle 

místa zahájení přepravy. Příjemce poté musí po obdržení zásilky odeslat vyplnění 

evidenční list zpět odesílateli, a to opět nejpozději do 10 dnů od obdržení zásilky. 

Evidenční listy musí být archivovány oběma stranami po dobu nejméně 5 let.
[8] 

V případě, že se účastníci přepravy nebezpečných odpadů nedrží zákonných nařízení 

dle ADR/RID, je v zákonech stanovena sankce ve výši až do 1.000.000,- Kč v silniční 

přepravě a až do 10.000.000,- Kč v železniční přepravě. 

Pokud firma převáží nadlimitní množství nebezpečného odpadu, je povinna mít 

svého bezpečnostního poradce – může jít o zaměstnance nebo o externí spolupráci. Firmy 

jsou povinny na požádání sdělit kontrolním orgánům totožnost svého bezpečnostního 

poradce. Bezpečnostní poradce musí být držitelem osvědčení o absolvování odborného 

školení zakončeného zkouškou schválenou příslušným státním orgánem. Toto osvědčení 

platí pro všechny státy dohody ADR/RID, tedy v podstatě ve všech státech Evropy. 

Funkce bezpečnostního poradce zpravidla představuje zajištění následujících služeb: 

 analýza skutečného stavu společnosti v oblasti přeprav nebezpečných věcí (úvodní 

audit) 

 doporučení změn oproti stávajícímu stavu 

 podíl na přípravě potřebných podkladů, formulářů, přepravních dokladů, písemných 

pokynů pro řidiče 

 zpracování povinné výroční zprávy pro vedení podniku a orgán veřejné správy 

 informační a poradenský servis po telefonu, mailu  

 kontrolní audit (minimálně dvakrát za rok) 

 pomoc při zpracování firemní směrnice ADR/RID 

 zpracování zpráv o mimořádných událostech 
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 návrh a pomoc při aplikaci bezpečnostních plánů dle 1.10 ADR/RID (tzv. 

protiteroristická opatření) 

 proškolení zaměstnanců společnosti zúčastněných na přepravě a manipulaci s 

nebezpečnými věcmi z problematiky ADR/RID a souvisejících předpisů
[13]

 



Martin Jendřejek: Přeshraniční přeprava odpadů 

29 

2011 

5 ZÁVĚR 

 

S rozvojem průmyslu je úzce spojen významný nárůst produkce odpadů. Je třeba 

začít řešit problém, kam s ním. S tím, jak ubývá některých neobnovitelných zdrojů surovin, 

se navíc stále více zabýváme otázkou, jak jednou použité materiály znovu využít. S oběma 

problematikami je neodlučitelně spojena přeprava odpadů. Odpad se stává lukrativní 

komoditou, v jiných případech původce potřebuje odpad výhodně „uklidit“. 

Aby nedocházelo k tvorbě černých skládek zahraničních odpadů, jak jsme tomu byli 

svědky zejména v příhraničních oblastech sousedících s Německem a Rakouskem, ale 

především k zajištění bezpečnosti přepravy a ochrany lidí a životního prostředí je daná 

oblast ošetřena poměrně velkým počtem norem. Stěžejním evropským zákonem je 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů, kterou se 

musí řídit všechny členské státy EU. Přeprava odpadů je rovněž zakotvena v českém 

Zákoně č. 185/2001 o odpadech. 

K zajištění efektivního fungování systému přepravy odpadů je důležitá spolupráce 

zúčastněných organizací v jednotlivých státech EU i mimo ni. Lze konstatovat, že v rámci 

naší republiky i EU již byla zahájena praktická spolupráce, která bezpochyby 

v budoucnosti přinese zefektivnění kontrol a zejména zabrání nežádoucímu manipulování 

s odpady nejen na našem území. 
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uvedených v příloze III nebo IIIA nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1013/2006, do některých zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD o kontrole 

pohybů odpadů přes hranice  

Nařízení Rady (EHS) č. 259/1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského 

společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole  
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přepravu některých druhů odpadů do některých nečlenských zemí OECD 

Nařízení Komise (ES) č. 1547/1999, kterým se stanoví kontrolní postupy podle 

nařízení Rady (EHS) č. 259/1993 pro přepravu některých druhů odpadů  

do některých zemí, na něž se nevztahuje rozhodnutí OECD 

Rozhodnutí Komise 94/774/ES o standardním průvodním listu ve smyslu nařízení 

Rady (EHS) č. 259/1993 o dozoru nad zásilkami odpadu v rámci Evropského 

společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole 

Rozhodnutí Komise 1999/412/ES o dotazníku pro informační povinnost členských 

států podle článku 41 odstavce 2 nařízení Rady (EHS) č. 259/1993 

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 

Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) 
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odpadů) 
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Vyhláška 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízením a elektroodpady 

Vyhláška 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými 

odpady 
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