
 
1. Identifikace oznamovatele a/nebo příjemce (jakožto právnických či fyzických osob oprávněných k 
podnikání) uvedená ve smlouvě se neshoduje s údaji v blocích č. 1 a 2 formuláře oznámení a 3 a 4 v 
průvodním dokladu. 
 
2. V případě, že má být při přepravě více alternativních dopravců: Oznamovatel uvede v bloku 8 FO 
„viz příloha“ a v oznámení přiloží doklady o pojištění proti škodám vůči třetím osobám pro tyto 
dopravce. Pokud je dopravců více, ministerstvo požaduje, aby oznámení obsahovalo samostatnou 
přílohu, ve které budou vyjmenováni jednotliví dopravci, u kterých budou uvedeny všechny informace, 
jak jsou požadovány v bloku č. 8 FO. V nadpisu této přílohy musí být uvedeno: „Příloha ke bloku č. 8 
formuláře oznámení CZ ……“ v jazycích přijatelných pro všechny dotčené příslušné orgány. 
 
3. Formulář oznámení není podepsán. V bloku č. 17 FO musí být vždy podpis statutárního zástupce 
oznamovatele. 
 
4. Průvodní doklad je podepsán. PRŮVODNÍ DOKLAD SE PŘI PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ 
NEPODEPISUJE. Průvodní doklad se v bloku 15 podepisuje až těsně před zahájením přepravy, když 
oznamovatel zasílá předchozí informaci o skutečném zahájení přepravy podle článku 16 písm. b) 
nařízení 1013/2006. 
 
5. Oznamovatel vyplní v PD bloky, které se mají vyplňovat až po vydání souhlasu dotčených 
příslušných orgánů. V okamžiku podání oznámení se mají vyplňovat pouze bloky č. 3, 4, 9 až 14. 
 
6. Blok č. 8 PD je v okamžiku podání oznámení vyplněn (viz výše). Toto není tak zásadní chyba, 
pokud je v bloku č. 8 FO uveden jediný dopravce. Pokud je však navrženo více alternativních 
dopravců, měl by být vybraný dopravce, který bude provádět danou konkrétní přepravu odpadu, 
vyplněn do bloku č. 8 PD až v okamžiku, kdy oznamovatel podává předchozí informaci o skutečném 
zahájení přepravy [článek 16 písm. b) nařízení 1013/2006]. 
 
7. Význam a souvislost bloků 8.a), 8.b), 8c) v PD jsou oznamovatelem špatně pochopeny. Do bloků 
8.a), 8.b), 8c) v PD se vyplňují NÁSLEDNÍ, nikoliv ALTERNATIVNÍ dopravci. V drtivé většině případů 
se tedy vyplňuje pouze blok č. 8 a) v PD. Pouze v případech, kdy po trase přepravy odpadu je 
plánována překládka (např. z automobilu na železniční vagón) použijí se bloky 8.b), příp. 8.c). Znovu 
opakujeme, že je nevhodné bloky 8.a), 8.b), 8c) v PD vyplňovat už v okamžiku podávání oznámení. 
 
 


