V6
DOPLŇKOVÉ INFORMACE A DOKUMENTACE,
KTERÉ MŽP POŽADUJE PŘI PŘEPRAVĚ ODPADU,
KTERÝ NENÍ UVEDEN NA ZELENÉM SEZNAMU, Z ČR DO
ZAHRANIČÍ
Informace v této kapitole se týkají přepravy odpadu, který není uveden na zeleném seznamu odpadů, z České
republiky do zahraničí. Taková přeprava podléhá postupu předchozího písemného oznámení a nemůže být
zahájena dříve, než k ní udělí všechny dotčené příslušné orgány, včetně Ministerstva životního prostředí,
příslušné souhlasy.
Oznámení podává český oznamovatel Ministerstvu životního prostředí České republiky. Každé oznámení musí
vždy obsahovat informace a dokumentaci, které jsou popsány v příloze II částech 1 a 2 nařízení 1013/2006
(budeme je dále nazývat „obligatorní informace“). Oznamovatel vyplní příslušné údaje do formuláře oznámení
a průvodního dokladu a ty informace, které jsou rozsáhlejší, se dodají v přílohách k formulářům. Obligatorní
informace musí být podány ve formě srozumitelné pro všechny dotčené příslušné orgány, tj. v jazycích
přijatelných pro příslušné orgány ve všech dotčených zemích.
Pokud je MŽP toho názoru, že všechny obligatorní informace jsou v oznámení obsaženy, postoupí originál
oznámení příslušnému orgánu místa určení, ponechá si kopii oznámení a zašle kopii případným dotčeným
příslušným orgánům pro tranzit.
Kromě těchto obligatorních informací a dokumentace mohou všechny dotčené příslušné orgány požadovat
doplňkové informace a dokumentaci podle přílohy II části 3 nařízení 1013/2006. V § 3 vyhlášky č. 374/2008 Sb.
jsou specifikovány doplňkové náležitosti oznámení, které požaduje Ministerstvo životního prostředí České
republiky. U těchto doplňkových náležitostí by mělo většinou postačovat jejich dodání v jazyce českém. Český
oznamovatel však podává většinou doplňkové informace a dokumentaci jako součást oznámení společně
s informacemi obligatorními. Doporučujeme, aby doplňkové informace a dokumentace byly od obligatorních
informací viditelně odděleny a označeny, aby bylo jasné, která část oznámení se má postoupit ostatním
dotčeným orgánům a která část zůstane pouze pro potřeby MŽP.
Pokud MŽP zjistí, že oznámení neobsahuje všechny doplňkové informace a dokumentaci podle vyhlášky
č. 374/2008 Sb. (popsané níže), vyžádá si je v průběhu správního řízení. Podobně si i příslušný orgán místa
určení a případné příslušné orgány pro tranzit mohou v průběhu jimi vedených správních řízení vyžádat
doplňkové informace a dokumentaci, které považují za důležité.
Doplňkové informace a dokumentace, které MŽP požaduje při přepravě odpadu, který není uveden na zeleném
seznamu, z České republiky do zahraničí, jsou následující:

1. Chemická analýza složení odpadů. MŽP nepožaduje chemickou analýzu,
vyplývá-li složení odpadu z povinných informací o odpadu podle přílohy II
části 1 bodu 16 nařízení 1013/2006 a/nebo popisu procesu vzniku odpadů
podle přílohy II části 3 bodu 8 nařízení 1013/2006. [§ 3 odst. 1 a § 8 písm. a)
vyhlášky č. 374/2008 Sb., příloha II část 3 bod 7 nařízení 1013/2006]
2. Popis procesu vzniku odpadů. MŽP nepožaduje popis procesu vzniku
odpadů, vyplývá-li jednoznačně z povinné informace podle přílohy II části 1
bodu 16 nařízení 1013/2006. [§ 3 odst. 1 a § 8 písm. b) vyhlášky č. 374/2008
Sb., příloha II část 3 bod 8 nařízení 1013/2006]
3. Finanční záruka [§ 3 odst. 1 vyhlášky č. 374/2008 Sb., příloha II část 3 bod
10 nařízení 1013/2006]. Není zcela nezbytně nutné, aby originál záruční
listiny k finanční záruce podle čl. 6 nařízení 1013/2006 byl již součástí

původního oznámení. MŽP však nevydá souhlas s přepravou dříve, než mu
bude originál záruční listiny doručen. Viz též P6 – Příklad textu záruční
listiny.
4. Kalkulace finanční záruky podle článku 6 nařízení 1013/2006 [§ 3 odst. 1
vyhlášky č. 374/2008 Sb., příloha II část 3 bod 11 nařízení 1013/2006].
Postup při kalkulaci finanční záruky je stanoven přílohou č. 11 zákona o
odpadech která byla do zákona zavedena novelou č. 154/2010 Sb. Viz též P5
– Pravidla pro stanovení výše finanční záruky dle článku 6 nařízení
1013/2006.
5. Kopie smlouvy mezi oznamovatelem a příjemcem odpadu podle článku 5
nařízení 1013/2006 [§ 3 odst. 1 vyhlášky č. 374/2008 Sb., příloha II část 3
bod 12 a část 1 bod 22 nařízení 1013/2006]. Poznámka: Předložení kopie
smlouvy patří sice mezi dodatečné náležitosti, podle našich zkušeností však
předložení kopie smlouvy požadují všechny dotčené příslušné orgány
v Evropě. Je tedy vhodné ji dodávat v jazyce přijatelném pro všechny
dotčené příslušné orgány, případně ji vybavit překladem.
6. Kopie smlouvy mezi původcem a oznamovatelem [§ 3 odst. 1 vyhlášky
č. 374/2008 Sb., příloha II část 3 bod 12 a část 1 bod 23 nařízení 1013/2006].
Tento dokument se požaduje v těch poměrně řídkých případech, kdy původce
odpadu není současně oznamovatelem.
7. Kopie výpisu z obchodního rejstříku oznamovatele odpovídající stavu,
kdy byla podepsána smlouva podle článku 5 nařízení 1013/2006 [§ 3 odst. 2
písm. a) vyhlášky č. 374/2008 Sb.].
8. Doklad prokazující vlastnické právo k odpadu [§ 3 odst. 2 písm. b)
vyhlášky č. 374/2008 Sb.]. Tímto dokladem může být jeden z následujících
dokumentů:
a) Kopie souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem uděleného
oznamovateli podle § 16 odst. 3 zákona o odpadech, jestliže odpad vzniká
při činnosti oznamovatele a je mu přiřazena kategorie nebezpečný odpad.
b) Kopie integrovaného povolení, jestliže odpad vzniká při činnosti
oznamovatele a je mu přiřazena kategorie nebezpečný odpad.
c) Prohlášení oznamovatele, že předmětný odpad kategorie ostatní vzniká při
jeho činnosti a že v případech podle článků 22 a 24 přímo použitelného
předpisu má zajištěny prostory pro skladování vráceného odpadu.
d) Kopie souhlasu uděleného oznamovateli podle § 14 zákona o odpadech
k provozování zařízení včetně kopie příslušného provozního řádu, jestliže
odpad nevzniká při činnosti oznamovatele.

e) Kopie integrovaného povolení včetně příslušného provozního řádu,
jestliže odpad nevzniká při činnosti oznamovatele.
9. Adresa stacionárního skladu, ve kterém bude odpad uložen před
zahájením přepravy [§ 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 374/2008 Sb.].
10.Kopie výpisu z obchodního rejstříku provozovatele skladu, ve kterém
bude odpadu uložen před zahájením přepravy [§ 3 odst. 2 písm. d) vyhlášky
č. 374/2008 Sb.]. Poznámka: Většinou je provozovatelem tohoto skladu
oznamovatel a v tom případě je tato náležitost splněna bodem 7.
11.Oprávnění k provozování skladu, ve kterém bude odpad uložen před
zahájením přepravy [§ 3 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 374/2008 Sb.].
Poznámka: Ve většině případů je tato náležitost splněna bodem 8. Pokud má
být ovšem provozovatelem skladu jiný subjekt než oznamovatel, musí být
pro tento jiný subjekt doložen další vhodný doklad analogicky s bodem 8.
12.Kopie smlouvy mezi oznamovatelem a provozovatelem skladu, ve kterém
bude odpad uložen před zahájením přeshraniční přepravy [§ 3 odst. 2
písm. e) vyhlášky č. 374/2008 Sb.]. Poznámka: Většinou je provozovatelem
tohoto skladu oznamovatel; v tom případě není smlouva samozřejmě
požadována.
13.Adresa stacionárního skladu, do kterého by se odpad vracel v případech
podle čl. 22 a 24 nařízení 1013/2006 [§ 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky
č. 374/2008 Sb.].
14.Kopie výpisu z obchodního rejstříku provozovatele skladu, do kterého by
se odpad vracel v případech podle článků 22 a 24 nařízení 1013/2006 [§ 3
odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 374/2008 Sb.]. Poznámka: Většinou je
provozovatelem tohoto skladu oznamovatel a v tom případě je tato náležitost
splněna bodem 7.
15.Oprávnění k provozování skladu, do kterého by se odpad vracel
v případech podle čl. 22 a 24 nařízení 1013/2006 [§ 3 odst. 2 písm. c)
vyhlášky č. 374/2008 Sb.]. Poznámka: Ve většině případů je tato náležitost
splněna bodem 8. Pokud má být ovšem provozovatelem skladu jiný subjekt
než oznamovatel, musí být pro tento jiný subjekt doložen další vhodný
doklad analogicky s bodem 8.
16.Kopie smlouvy mezi oznamovatelem a provozovatelem skladu, do
kterého by se odpad vracel v případech podle čl. 22 a 24 nařízení 1013/2006.
Tato smlouva musí obsahovat závazek provozovatele skladu zajistit kapacitní
rezervu ve skladu, odpovídající nejméně množství přepravovaného odpadu,
které pokrývá finanční záruka podle článku 6 nařízení 1013/2006. [§ 3 odst. 2

písm. f) vyhlášky č. 374/2008 Sb.] Poznámka: Většinou je provozovatelem
tohoto skladu oznamovatel; v tom případě není smlouva samozřejmě
požadována.
17.Údaje a dokumenty potřebné k výpočtu finanční záruky podle čl. 6 nařízení
1013/2006 [§ 3 odst. 2 písm. g) vyhlášky č. 374/2008 Sb.]. Viz příloha č. 11
zákona o odpadech, zejména odst. 4.1 nebo 5.1 (záleží na volbě způsobu
kalkulace oznamovatelem). Příloha č. 11 byla do zákona o odpadech
zavedena novelou č. 154/2010 Sb. Viz též P5 – Pravidla pro stanovení výše
finanční záruky dle článku 6 nařízení 1013/2006.

