
METODICKÝ  POKYN 
 
 

pro postup při přeshraniční přepravě odpadů a/nebo předupravených 
odpadů do ČR za účelem jejich energetického využití 

 
 
 
 

          Metodický pokyn je určen pro odbory životního prostředí krajských úřadů 
v působnosti odpadového hospodářství a ochrany ovzduší. 

 
 
Počátkem platnosti smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské Unii je možné 

povolit přepravu odpadů do ČR za účelem jejich energetického využití postupem a za 
podmínek stanovených v Nařízení Rady (EHS) č. 259/93, o dozoru nad přepravou odpadů 
v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole (dále jen „Nařízení 259/93“). 

 
Odbor odpadů a odbor ochrany ovzduší MŽP se shodly na tom, že spalitelné 

materiály vyrobené z odpadů, i když jsou deklarovány např. jako tzv. „alternativní 
palivo“, jsou předupravenými odpady (zpravidla vzniklými využitím způsobem R 12 dle 
příl. 3 k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, dále jen „zákon o odpadech“) a zařízení, v nichž budou energeticky 
využívány (R 1), musí být schválena pro spalování nebo spoluspalování odpadů podle 
platných právních předpisů ČR. 

 
Oznámení o záměru přeshraniční přepravy odpadů a/nebo předupravených odpadů 

 
Přeshraniční přeprava odpadů a/nebo předupravených odpadů jako částečné náhrady 

paliva (např. v cementárnách) je ve smyslu rozsudku Evropského soudního dvora č. C-228/00 
považována za přeshraniční přepravu odpadů za účelem jejich energetického využití a odbor 
odpadů MŽP ji může povolit za předpokladu splnění požadovaných náležitostí. Oznámení o 
přeshraniční přepravě odpadů do ČR podává oznamovatel v zemi původu podle čl. 6 až 8 
Nařízení 259/93. Zásadními náležitostmi oznámení z hlediska českého příslušného správního 
úřadu, jímž je podle § 72 odst. 1 písm. d) zákona o odpadech Ministerstvo životního prostředí, 
jsou kopie povolení krajského úřadu podle § 17 odst. 2 písm. c), f) a g) a § 48 zákona č. 
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) a kopie 
rozhodnutí krajského úřadu podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, jimiž je vydán souhlas k 
provozování zařízení příjemce, ve kterém budou odpady a/nebo předupravené odpady 
energeticky využívány, a s jeho provozním řádem. 

 
 
Zásady postupu při posuzování oznámení          
 
             Pokud bude na MŽP podáno oznámení o plánované přepravě odpadů a/nebo 
předupravených odpadů k energetickému využití, jehož náležitosti nebudou ve vztahu 
k předmětným odpadům a/nebo předupraveným odpadům dostatečné, vznese MŽP námitku 
podle čl. 7 Nařízení 259/93, že plánovaná přeprava není v souladu s právními předpisy ČR. 
Kopie rozhodnutí o námitce (námitkách) podle čl. 7 Nařízení 259/93 bude zaslána odboru 



životního prostředí KÚ společně s podklady (zejména smlouva s příslušným spalovacím 
zařízením obsahující charakteristiku a původ odpadů a případně navrhovaný poměr množství 
dovážených spoluspalovaných odpadů k palivu, analýza odpadů) a s žádostí o stanovení doby 
trvání provozního ověření a jí odpovídajícího množství spoluspalovaných odpadů. Kopie 
rozhodnutí MŽP o námitce (námitkách) bude zaslána rovněž provozovateli zařízení, do něhož 
by plánovaná přeprava odpadů a/nebo předupravených odpadů měla směřovat (příjemce) a 
oddělení ochrany ovzduší ŘČIŽP a příslušného OI ČIŽP.  
 
 
Zásady postupu krajského úřadu 
 

V souvislosti s vydáním povolení podle § 17 odst. 2 písm. c), f) a g)  zákona o ochraně 
ovzduší a souhlasu podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech je třeba, aby pro odpady a/nebo 
předupravené odpady, jejichž přeprava je plánována z jiného státu, bylo uloženo provedení 
provozního ověření jejich spalování (spoluspalování). S ohledem na to, že přeshraničně 
přepravované předupravené odpady k energetickému využití budou zpravidla zpracovány 
z odděleně sbíraných složek komunálního odpadu ze zahraničí, je nutno při vydávání povolení 
k provoznímu ověření stanovit dobu jeho trvání tak, aby poskytlo reprezentativní výsledky 
měření emisí a provozních parametrů v rozsahu předpokládaných režimů energetického 
využití na zařízení příjemce. 

 
Pokud se jedná o zařízení, ve kterém dosud nebyly spalovány ani spoluspalovány 

odpady, je vhodné, aby povolení podle § 17 odst. 2 písm. c) nebo f)  zákona o ochraně 
ovzduší a souhlas k energetickému využití příslušných odpadů a/nebo předupravených 
odpadů ze zahraničí podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech byly vydány pouze na dobu 
provozního ověření.  
 
 Rovněž v případě, že se jedná o zařízení, které již má vydáno povolení ke spalování 
nebo spoluspalování odpadů podle § 17 odst. 2 písm. c) příp. f) zákona o ochraně ovzduší 
a/nebo souhlas k energetickému využívání příslušných odpadů a/nebo příslušných 
předupravených odpadů podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, se doporučuje uložit provedení 
provozního ověření spalování nebo spoluspalování odpadů dovezených ze zahraničí. 
Informace o původu a složení je podle čl. 6 odst. 5 Nařízení 259/93 základní součástí 
oznámení o plánované přeshraniční přepravě odpadů (původ odpadů významně ovlivňuje 
jejich složení). U odpadů a/nebo předupravených odpadů pocházejících z jiného státu je třeba 
předpokládat odlišné složení, což odůvodňuje provozní ověření jejich spalování nebo 
spoluspalování na tuzemském zařízení.  
 

Pokud bude krajský úřad připravovat povolení podle § 17 odst. 2 písm. c), f) a g)  
zákona o ochraně ovzduší, použije všechna relevantní ustanovení legislativy na ochranu 
ovzduší, zejména § 17 odst. 4, 7 – 10, § 18 a § 54 odst. 12 a 14 zákona o ochraně ovzduší, 
nařízení vlády č. 354/2002 Sb. a vyhlášky č. 356/2002 Sb. (§ 6 odst. 7 a 8, § 23, § 32 a příloha 
č. 13).  

 
Pokud bude žádost o povolení provozního ověření spalování / spoluspalování odpadů 

a/nebo předupravených odpadů pocházejících ze zahraničí podána přímo na příslušný KÚ 
před tím, než bylo oznámení o přeshraniční přepravě odpadů ze zahraničí podáno na MŽP, 
informuje krajský úřad o této skutečnosti oddělení přeshraničního pohybu odpadů MŽP a 
zašle mu na vědomí kopii povolení vydaného podle § 17 odst. 2 písm. c), f) nebo g)  zákona o 
ochraně ovzduší. Pokud by přeprava odpadů a/nebo předupravených odpadů do ČR byla 



prováděna bez oznámení Ministerstvu životního prostředí, jednalo by se o nepovolenou 
přepravu podle čl. 26 odst. 1 Nařízení 259/93.   

 
 

Další postup při posuzování oznámení  
  

Odbor odpadů MŽP vydá rozhodnutí o souhlasu s přeshraniční přepravou odpadů 
a/nebo předupravených odpadů k energetickému využití v množství nezbytně nutném pro 
provozní ověření až poté, kdy budou krajským úřadem stanoveny podmínky pro provozní 
ověření energetického využití odpadů. Pokud bude na základě provozního ověření prokázáno, 
že jsou požadavky národní legislativy, tj. zákona o ochraně ovzduší a zákona o odpadech 
splněny, může odbor odpadů MŽP v novém řízení vydat rozhodnutí o souhlasu s přeshraniční 
přepravou odpadů a/nebo předupravených odpadů k energetickému využití v množství, které 
bude odpovídat období maximálně 1 roku. Předpokladem je, že bude na toto období krajským 
úřadem vydáno pro spalování / spoluspalování  / energetické využití příslušných odpadů 
a/nebo příslušných předupravených odpadů ze zahraničí povolení podle § 17 odst. 2 písm. c), 
f) a g) zákona o ochraně ovzduší a souhlas podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, v nichž 
budou zohledněny výsledky provedeného provozního ověření.  


